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Dit wil ik 
met u delen...
Het nieuwe jaar is nauwelijks van start gegaan en wordt 
al gekenmerkt door de nodige onrust.

Onrustige start
Het nieuwe jaar begon onrustig omdat er in de maand januari 
met regelmaat werkonderbrekingen plaatsvonden onder meer bij 
het streekvervoer, drankgroothandels, drogisterijen en bij som-
mige gemeenteambtenaren zoals vuilnisophalers en boa’s in de 
vier grootste steden.
Werknemers zien successen en willen dat ook in hun bedrijf of 
sector. 
Werknemers in Nederland vergeten evenwel te vaak dat al hun 
arbeidvoorwaarden zeker niet vanzelfsprekend zijn maar dank-
zij de inzet van de vakbonden tot stand zijn gekomen.
Dus werknemers in Limburg, hier volgt een wake up call: Word 
wakker en wordt lid van de Vakbond ABW, de vakbond voor 
iedereen in Limburg! 

Nieuwe pensioenstelsel
Nog net voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer ingestemd 
met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aange-
nomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel 
regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. Zo-
als u weet zorgt dit nieuwe stelsel ervoor dat als het economisch 
goed gaat, de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pen-
sioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegen 
zit. Er zijn wel meerdere mechanismen ingebouwd om dat te 
voorkomen. Zo komt er volgens de bewindsmakers een solida-
riteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen 
uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Ook wordt met de 
nieuwe regels duidelijker wat u opbouwt en de regels sluiten be-
ter aan bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas wer-
ken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van het pensi-
oenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd 
en de risico’s worden gedeeld.
In het nieuwe jaar gaat de Eerste Kamer het aangenomen wets-
voorstel behandelen. Naar verwachting treedt de wet in werking 
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Om te noteren:
❏  Het bondskantoor is gesloten in de week van 

Carnaval en wel van maandag 20 februari t/m 
vrijdag 24 februari, op Goede Vrijdag 7 april, 
Paasmaandag 10 april, donderdag 27 april (Ko-
ningsdag), vrijdag 28 april (dag na Koningsdag), 
maandag 1 mei (Dag van de Arbeid), donderdag 
5 mei (Bevrijdingsdag), vrijdag 6 mei (dag na Be-
vrijdingsdag), donderdag 18 mei (Hemelvaarts-
dag), vrijdag 19 mei (dag na Hemelvaart) en op 
maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag). 

❏  Het volgende nummer van Vizier verschijnt op 
dinsdag 27 juni. 

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

WILT U NAAR HET BONDSKANTOOR KOMEN? 
Dan moet u altijd eerst een afspraak maken 
via 045 – 5 71 99 55 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 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 deponeren. 
Vergeet niet om op de envelop te vermelden voor wie die be-
stemd is!

✎



3

op 1 juli 2023. Als de wet van kracht is krijgen vakbonden, werk-
gevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioen-
regelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 
2027.
Inmiddels heeft de Eerste Kamer laten weten zich niet te laten 
opjagen door de behandeling van deze pensioenwet. Een feit is 
wel dat de nieuwe pensioenwet eraan komt, maar komt die wel 
op tijd?
Wij als Vakbond ABW zijn overigens niet al te optimistich over 
dit nieuwe pensioenstelsel; eerst allemaal zien, dan pas geloven.

Nibud
Het Nationaal Instituut voor Budgetverlichting (Nibud) publi-
ceerde na het maken van nieuwe koopkrachtberekeningen on-
langs een persbericht waarin staat dat het jaar 2023 fi nancieel 
gezien voor de meeste huishoudens een jaar van bijkomen en 
herstellen wordt van de plotseling hoge uitgaven van het afge-
lopen jaar. Het omvangrijke compensatiepakket van de overheid 
zorgt ervoor dat ten opzichte van 2022 veel huishoudens er dit 
jaar op vooruit gaan. U begrijpt dat het goed is om te zien dat de 
portemonnee er dit jaar een stuk beter uit ziet. Of het genoeg is 
om alle achterstanden in te lopen, weten we nog niet omdat we 
bijvoorbeeld moeten afwachten of de infl atie inderdaad op een 
fors lager niveau uitkomt dan vorig jaar. Ook omdat vanwege ver-
schillende energiecontracten en verschillende woonsituaties de 
energierekening voor iedereen anders kan uitpakken. Maar er is 
gelukkig wat meer fi nanciële ademruimte, want veel werkenden 
zullen zien dat ze netto meer salaris overhouden omdat ze meer 
arbeidskorting krijgen en dus minder belasting hoeven te beta-
len. Ook ontvangen veel werkenden een cao-loonsverhoging. En 
mensen met kinderen merken dat ze dit jaar meer kinderbijslag 
en kindgebonden budget ontvangen. Niet-werkenden zien dat de 
uitkeringen en bijstand fors zijn verhoogd. Daarnaast is de zorg-
toeslag fl ink gestegen. 
Al deze maatregelen zorgen voor wat fi nanciële ademruimte die 
de meesten ook hard nodig hebben, want in 2022 heeft iedereen 
fl ink moeten inleveren en de prijzen in de supermarkt blijven 
hoog. In de koopkrachtberekeningen heeft het Nibud rekening 
gehouden met alle landelijke inkomensondersteunende maatre-
gelen en met de energietoeslag die gemeenten kunnen geven aan 
inwoners met een laag inkomen.  Het Nibud heeft voor 117 ver-

schillende, veelvoorkomende huishoudens uitgerekend hoe hun 
koopkracht dit jaar verandert ten opzichte van 2022. Op de site 
van Nibud kunt u dat lezen.

DSM
Op 20 januari jl. werden we onaangenaam verrast door een kran-
tenartikel in NRC met als titel “De verdwenen pensioen-miljoe-
nen van DSM”.
DSM én het pensioenfonds PDN stonden volop in de schijnwer-
pers van de nationale media, en kranten, radio en tv gaven uit-
gebreid aandacht aan de verontrustende ontwikkeling bij het 
pensioenfonds PDN en de rol van de werkgever DSM Nederland.
Uit deze informatie blijkt dat het pensioen van de PDN-deelne-
mers onder druk stond en staat en dat het lang geduurd heeft 
voordat alle betrokken partijen gingen inzien dat er in het (re-
cente) verleden beslissingen zijn genomen met negatieve gevol-
gen voor alle pensioengerechtigden.
Bij het schrijven van mijn column blijkt dat het nog niet zover 
is dat de werkgever DSM Nederland, het pensioenfonds PDN en 
de vakbonden doeltreff ende, corrigerende maatregelen willen 
nemen. Met als gevolg dat er in de media veel aandacht wordt 
geschonken aan de oorzaken. 
Ons valt op dat in de media het accent ligt op tekortkomingen in 
het verleden. Daarom zullen wij als belangenbehartiger van een 
honderdtal oud-mijnwerkers dat onder het pensioenfonds van 
DSM valt (PDN) er op letten dat er een  herstel van de indexatie 
voor gepensioneerden plaats blijft vinden en dat er in het nieuwe 
pensioenstelsel een koopkrachtig pensioen komt. Wij vinden dat 
onze doelgroep, een honderdtal gepensioneerde oud-mijnwer-
kers, daar meer dan recht op hebben.
Naar de directie van DSM en het pensioenfonds PDN zullen we 
onze zorgen uiten en onze gerechtigde verwachtingen benadruk-
ken.

Nieuwe vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
Op 1 februari 2023 treedt de heer Ralph Th omas in dienst bij 
Vakbond ABW in de functie van vakbondsbestuurder bedrijven-
werk. zie ook pagina 4 van deze Vizier.

Belastingservice Vakbond ABW
Op 6 maart a.s. starten we weer met onze gratis belastingser-
vice voor de leden, ook wel bekend als Huba-campagne (Hulp bij 
aangifte).
Onze organisatie is samen met alle invullers druk bezig zich 
voor te bereiden op deze service waar goed gebruik van wordt ge-
maakt door onze leden. Voordat u een afspraak maakt, lees meer 
hierover op pagina 5 van deze Vizier. 

Jack Hurxkens, voorzitter.

Volg de Vakbond ABW
op Twitter!

www.twitter.com/VbABW
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CHECKLIS
T

Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij onze 
vakbond terecht voor GRATIS hulp bij het invullen van uw 
belastingformulier.

Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden. 
Voor degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW 
wordt dus geen formulier ingevuld. 
Dat geldt ook voor een eventuele partner/echtgeno(o)t(e) die 
eigen inkomen heeft.

Afsprakensysteem
Wij werken met een afsprakensysteem. Wie zijn belastingfor-
mulier wil laten invullen door de bond moet eerst een afspraak 
maken met onze administratie. Bel hiervoor: 045-571 99 55.

Belasting spreekuren
U mag - bij het maken van de afspraak - zelf aangeven of u het 
invullen van uw belastingaangifte via een telefonisch spreekuur 
wil laten plaatsvinden of dat u liever naar kantoor komt. 

Wat heeft u hiervoor nodig?
Voor een uitgebreid overzicht van de gegevens welke u nodig 
heeft, verwijzen wij u naar de CHECKLIST op de pagina 5 in 
deze Vizier. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt die niet 
meer als aparte bijlage in de kleur geel bijgesloten.
Deze checklist kunt u ook downloaden op onze website: 

www.vakbondabw.nlwww.vakbondabw.nl

LET OP!!  
De Belastingservice is gratis voor ABW-leden.

Is uw fi scale partner nog geen lid en wilt die zijn aangifte ook door ons laten invullen, 

dan kan dat alleen als hij/zij lid wordt van onze vakbond.

BELASTINGSERVICE ABW-leden – IB 2022 
Dringend verzoek
Nogmaals een dringend verzoek aan alle leden die gebruik ma-
ken van onze belastingservice om - voor dat het spreekuur gaat 
plaatsvinden - deze checklist zorgvuldig na te lopen en ook uw 
DIGID-CODE secuur te controleren of deze nog steeds werkt. 
LET OP: Op uw DIGID-CODE moet nu ook een SMScode ge-
activeerd zijn. Zonder de juiste gegevens en zonder een cor-
recte DIGID-CODE met SMScode kunnen we niets. De DIGID-
APP kan alleen gebruik worden als u een afspraak op kantoor 
heeft.

Belasting invullen door Vakbond ABW 
gebeurt altijd met toezicht

Beste mensen, bent u alstublieft niet boos op ons als wij bij het 
invullen van uw belastingaangifte u “het hemd van het lijf” vra-
gen, ook al zijn vele gegevens reeds in de aangifte vooraf inge-
vuld door de Belastingdient. Deze vooraf ingevulde gegevens 
moeten evenwel nog secuur gecontroleerd worden. Onze vra-
gen aan u en onze controle van uw gegevens is enkel en alleen 
bedoeld om u zelf te beschermen. Wij willen uw aangifte 100% 
correct en naar waarheid invullen. 

Wij zullen uw belastingaangifte uiteraard altijd op de voor u 
meest voordelige manier invullen, maar natuurlijk wel op de 
juiste manier invullen. 

Jack Hurxkens, voorzitter.

BEËINDIGING DIENSTBETREKKING 
WALTER KUNSTEK, 

VAKBONDSBESTUURDER BEDRIJVENWERK

Walter Kunstek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk, is 
vanaf 1 februari 2023 niet meer werkzaam voor de Vakbond 
ABW.

We danken Walter voor zijn bijdrage aan de collectieve 
belangenbehartiging bij Vakbond ABW en wensen hem succes 
met zijn nieuw uitdaging. 

RALPH THOMAS 
NIEUWE VAKBONDBESTUURDER BEDRIJVENWERK

Op 1 februari 2023 zal de heer Ralph Th omas de nieuwe vak-
bondsbestuurder bedrijvenwerk bij Vakbond ABW zijn.
Ralph Th omas heeft na zijn studie HEAO MER en Rechten 
diverse functies vervuld bij DSM en wel in de functies van 
Medewerker Arbeidsverhoudingen, Human Resource Manager, 

manager Subsidiezaken & Handelspolitiek en Senior Merken-
gemachtigde.

In de volgende Vizier volgt een interview met onze nieuwe col-
lega Ralph Th omas. 
Zijn e-mail adres is: rth@vakbondabw.nl

We wensen Ralph héél veel succes met zijn nieuwe baan 
bij Vakbond ABW.

DANK VOOR ALLE ATTENTIES 
EN LIEVE KAARTEN EN REACTIES

Mede namens Rosita dank voor de fi jne reacties naar aan-
leiding van mijn afscheid bij Vakbond ABW. Heel veel mooie 
wensen voor een mooie toekomst samen.
Ik wens u alle Vakbond-ABW-leden  ook alle goeds toe en be-
dank iedereen voor de fi jne contacten de afgelopen vijftien 
jaar. 

Will Kapell
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CHECKLIS
T

DIGID-codes met SMScode
■   De DIGID-codes met SMScode (gebruikersnaam en wacht-

woord) van uzelf en uw fi scale partner 
LET OP: Wilt u s.v.p. uw DIGIDdcodes met SMScode heel 
secuur controleren, alvorens het spreekuur gaat plaatsvinden 

Jaaropgaven
■   Alle jaaropgaven 2022 (ook van buitenlandse inkomsten) en 

overzichten 2022 van neveninkomsten en bijverdiensten

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer
■   Openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van werkgever

Reist u met de OV-chipkaart?
Maak dan op tijd een uitdraai van uw gemaakte reizen. 
Deze gegevens worden namelijk maar 18 maanden bewaard.

Partneralimentatie
■  Overzicht van ontvangen alimentatie in het jaar 2022
■  Overzicht van betaalde alimentatie in het jaar 2022

Eigen woning
■   WOZ-waarde (Zie hiervoor de aanslag Gemeentelijke 

Belastingen over het jaar 2022 met een waarde peildatum 
per 01-01-2021)   

■   Overzicht ontvangen overheidsbijdrage 2022 voor de eigen 
woning

■   Overzicht betaalde rente en kosten van de hypothecaire 
geldleningen over het jaar 2022

■   Rekeningen en/of betalingsbewijzen m.b.t. onderhoud 
of verbetering van de eigen woning, indien gefi nancierd met 
hypothecaire geldlening

Bij aan- en verkoop van de eigenwoning of verandering van 
hypotheek in het jaar 2022:
■   Alle hierboven genoemde posten bij Eigen woning
■   Rekening notaris
■   Rekening Taxateur
■   Rekening Makelaar 

Premies voor Lijfrente 
■   Overzicht en/of polis van betaalde premies lijfrente 2022
■   Overzicht van FACTOR A = pensioenaangroei

LET OP: Dit dient de pensioen aangroei 2021 te zijn 
en deze staat op het ontvangen “Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO) 2022”

Premies voor ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen
■   Overzicht van betaalde premies 2022 voor periodieke 

uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval

Uitgaven voor specifi eke zorgkosten (Kosten i.v.m. ziekte)
■   Kosten van genees- en heelkundige hulp (met uitzondering 

van ooglaserbehandelingen)
■   Kosten van medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts 

die BUITEN het Eigen Risico vallen
■   Vervoerskosten t.b.v. bezoek aan artsen e.d.
■   Kosten voor hulpmiddelen (met uitzondering van brillen, 

lenzen en nu ook geen rollators, looprekken e.d. meer)
■   Kosten particuliere gezinshulp
■   Dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkosten tabel)
■   Kosten voor extra kleding en beddengoed
■   Reiskosten ziekenbezoek, mits voldaan aan de voorwaarden

Giften
■   Betalingsbewijzen en/of overzicht van giften aan kerken of 

algemeen nut beogende instellingen (ANBI)in het jaar 2022

Studiekosten
■   Studiekosten zijn per 01-01-2022 NIET MEER AFTREKBAAR

Spaargelden, aandelen of tweede woning
In het geval uw bezittingen op 1 januari 2022 meer is dan  
€ 50.650/€ 101.300, dan:
■   Een overzicht van ALLE bankrekeningen met de waarde 

op 01-01-2022
■   Een overzicht van de aandelen, obligaties e.d. met de waarde 

op 01-01-2022
■   Waarde op 01-01-2022 van de vakantiewoning en/of 

tweede woning 
■   Overzicht van de schulden per 01-01-2022 voor zover de 

waarden van uw bezittingen meer dan € 50.650/€ 101.300 
bedragen 

LET OP:
Ook al is een aantal gegevens al vooraf ingevuld in uw online 
belastingaangifte, u heeft nadrukkelijk toch alle hierboven ge-
noemde gegevens – voor zover van toepassing – nodig. 

De vooraf ingevulde gegevens zijn namelijk niet altijd volledig 
en ook niet altijd correct. Deze gegevens moeten pertinent nog 
gecontroleerd worden aan de hand van uw eigen documenten.

Belastingservice 
IB-2022
Wat heeft u en uw fi scale partner nodig bij het invullen van 
de belastingaangifte IB 2022? (Uiteraard indien van toepassing)
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Per 1 januari 2023 worden de Participa-
tiewet, Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorzie-

ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ge-
wezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet 

(AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en 
arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werk-

loosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermo-
gen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), 
Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt door-
dat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimum-
loon. 
Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto 
per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 
2023 herzien.

MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2023
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 januari 2023)

Leeftijd Per maand Per week Per dag

21 jaar en ouder €  1.934,40 € 446,40 € 89,28

20 jaar €  1.547,50 € 357,10 € 71,42

19 jaar €  1.160,65 € 267,85 € 53,57

18 jaar €     967,20 € 223,20 € 44,64

17 jaar €     764,10 € 176,35 € 35,27

16 jaar €     667,35 € 154,00 € 30,80

15 jaar €     580,30 € 133,90 € 26,78

Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 
36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2023)

Fulltime werkweek in bedrijfFulltime werkweek in bedrijf

 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
 en ouder  en ouder 

36 uur € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,72 € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,72 € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,72 € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,72 € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,72 € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,72 € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,72 € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,7236 uur € 12,40 € 9,92 € 7,45 € 6,20 € 4,90 € 4,28 € 3,7236 uur

38 uur € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,53 € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,53 € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,53 € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,53 € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,53 € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,53 € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,53 € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,5338 uur € 11,75 € 9,40 € 7,05 € 5,88 € 4,65 € 4,06 € 3,5338 uur

40 uur € 11,16 € 8,93 € 6,70 € 5,58 € 4,41 € 3,85 € 3,35€ 11,16 € 8,93 € 6,70 € 5,58 € 4,41 € 3,85 € 3,35€ 11,16 € 8,93 € 6,70 € 5,58 € 4,41 € 3,85 € 3,35€ 11,16 € 8,93 € 6,70 € 5,58 € 4,41 € 3,85 € 3,35€ 11,16 € 8,93 € 6,70 € 5,58 € 4,41 € 3,85 € 3,35€ 11,16 € 8,93 € 6,70 € 5,58 € 4,41 € 3,85 € 3,35€ 11,16 € 8,93 € 6,70 € 5,58 € 4,41 € 3,85 € 3,35

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.

PARTICIPATIEWET 
Per 1 januari 2020 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) 
uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtig-
de leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie: 

Per maand Vakantie-
uitkering Totaal  

Gehuwden/
samenwonenden € 1.622,68 €  85,40 €  1.708,08 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 

ouders 
€ 1.135,88 €  59,78 €  1.195,66

De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de AOW-gerechtigde 
leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):

Per maand Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden € 1.716,84 €  90,36 €  1.807,20

Alleenstaanden 
en alleenstaande 

ouders
€ 1.264,14 €  66,53 €  1.330,67 

De (netto) uitkeringen voor mensen die in een inrichting verblij-
ven zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie): 

Per maand Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden €  559,48 €  29,45 €  588,93 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 

ouders
€  359,69 €  18,93 €  378,62 

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar of ouder die samen-
wonen met één of meer meerderjarige personen waarmee kosten 
kunnen worden gedeeld, geldt op grond van de kostendelersnorm 
een lager bedrag. 
Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is ook 
relevant of er sprake is van eigen vermogen. Onderstaand een 
overzicht van het vermogen dat de verschillende groepen mogen 
hebben om nog in aanmerking te komen voor een bijstandsuit-
kering:

Gehuwden/samenwonenden en 
alleenstaande ouders 

€ 15.210,- 

Alleenstaanden € 7.605,-

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen 
huis wonen, geldt een extra vrijstelling van maximaal € 64.100,-.

OM
 TE BEWAREN

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 2023
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/
Noot: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.  
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IOAW en IOAZ 
De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werkloze werknemers) is bedoeld voor oudere 
langdurig werklozen, die geboren zijn vóór 1 januari 1965 en die 
50 jaar of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAW is onder 
bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte werklozen. De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bedoeld 
voor ex-zelfstandigen van 55 jaar of ex-zelfstandigen die nood-
gedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen. De IOAZ 
is onder bepaalde voorwaarden ook bedoeld voor gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte zelfstandigen. De IOAW en de IOAZ vullen het 
gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande 
bedragen worden de bruto inkomsten in mindering gebracht.
 

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden 
(beide partners 
21 jaar of ouder)

€  1.752,64 €  140,22 €  1.892,86 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders zonder 
meerderjarige 
medebewoners

€  1.378.76 €  110,30 €  1.489,06 

Alleenstaanden 
en alleenstaande 
ouders met een 
of meer meerder-
jarige medebewo-
ners (kostende-
lersnorm)

€    876,32 €    70,11 €   946,43

In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening 
gehouden met het eigen vermogen. Bij de IOAW wordt wel reke-
ning gehouden met andere inkomsten. Bij de IOAZ wordt reke-
ning gehouden met andere inkomsten en het eigen vermogen. 
Van het vermogen dat iemand meer heeft dan € 167.116,- wordt 
jaarlijks 3 % verrekend met de uitkering. Voor mensen die een 
IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, geldt dat 
zij tot maximaal € 149.002- voor aanvullende pensioenvoorzie-
ningen mogen hebben zonder dat dit met hun uitkering wordt 
verrekend. 

WW, WIA, WAO EN ZW, EN MAXIMUMDAGLOON  
Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de 
WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15 %, in lijn met de stij-
ging van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van de WW-, 
WIA-, WAO-, en ZW-uitkering hangt onder meer af van de hoogte 
van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. 
Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van 
bruto € 232,90 naar bruto € 256,54. 

WAJONG 
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimum-
niveau. De basis waarop de uitkering wordt berekend (het bruto 
minimumloon) gaat per 1 januari 2023 omhoog. Ook de basisbe-
dragen voor Wajongers beneden de 21 jaar, die worden afgeleid 
van de bruto minimumjeugdlonen, worden verhoogd. 

Onderstaand de bruto bedragen (exclusief vakantietoeslag) per 
dag vanaf 1 januari 2023: 
Vanaf 21 jaar € 88,94
20 jaar  € 71,15 
19 jaar  € 53,36 
18 jaar  € 44,47 

Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes 
van de tegemoetkoming per 1 januari 2023 als volgt aangepast:
De bruto tegemoetkomingen per maand zijn: 
20 jaar  € 11,80
19 jaar  € 19,67
18 jaar  € 20,48 

TOESLAGENWET 
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitke-
ringen tot het sociaal minimum. Het gaat hierbij onder meer om 
de WW-, WIA-, WAO-, Wajong- en ZW-uitkering. 
Het bedrag voor gehuwden is gebaseerd op 100 % van het bruto 
minimumloon. Het bedrag voor alleenstaanden vanaf 21 jaar is 
gebaseerd op 70 % van het netto minimumloon. De bedragen 
voor 18 t/m 20-jarigen zijn gebaseerd op 75 % van het correspon-
derende netto minimumjeugdloon. 
Sinds 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de Toeslagenwet. 
Per 1 januari 2023 zijn de bruto bedragen per dag (exclusief va-
kantietoeslag en afhankelijk van leeftijd en situatie) waarbij alleen 
medebewoners van 27 jaar of ouder meetellen als kostendeler 
voor de uitkering van huisgenoten:
Gehuwden/samenwonenden  €  88,94 
Alleenstaanden vanaf 21 jaar  €  63,40 
Kostendeler vanaf 21 jaar waarbij  
alleen medebewoners van 27 jaar of  
ouder meetellen als kostendeler voor de 
uitkering van huisgenoten €  40,30 
Alleenstaanden van 20 jaar  €  48,99 
Alleenstaanden van 19 jaar  €  35,70 
Alleenstaanden van 18 jaar  €  29,22 

AOW
De AOW-bedragen worden afgeleid van het nettominimumloon 
per maand. De hoogte van de te ontvangen AOW is afhankelijk 
van de opbouw en leefvorm. Voor elk jaar dat iemand is verzekerd 
wordt 2 % AOW opgebouwd. Iemand krijgt een volledig AOW-
pensioen als hij de 50 jaar voor de AOW-leeftijd altijd verzekerd 
is geweest.
Alleenstaanden ontvangen 70 % van het nettominimumloon.  
Gehuwden en samenwonenden ontvangen ieder 50 % van het 
nettominimumloon.
Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner 
jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd gelden afwijkende 
regels. De AOW is gebaseerd op 50 % van het netto minimumloon 
(de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag 
van maximaal hetzelfde bedrag (bruto € 968,86). 
Vanaf 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe 
instroom. Hierop geldt één uitzondering: mensen die als gevolg 
van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 
AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel recht op toeslag. Het 
gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar 
zijn geworden. 
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Als het recht op AOW al is ingegaan voor 1 februari 1994, dan valt 
de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen geba-
seerd op 70 % van het netto minimumloon. De toeslag voor deze 
AOW’ers is maximaal 30 %. 
De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2023, voor AOW’ers 
van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn:

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden

€     968,86 €   51,25 € 1.020,11 

Gehuwden/
samenwonenden 
met maximale 
toeslag (partner 
jonger dan de 
AOW-leeftijd)

€  1.937,72 € 102,50 € 2.040,22

Maximale toeslag €     968,86 €   51,25 €  1.020,11 

Alleenstaanden € 1.425,80 €   71,77 €  1.497,57 

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2023 voor AOW’ers 
van wie het recht op  pensioen is gegaan vóór 1 februari 1994 
(89 jaar en ouder), zijn:

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Gehuwden/
samenwonenden 

€   968,86 €  51,25 €  1.020,11 

Gehuwden/
samenwonenden 
met partner jon-
ger dan de AOW-
leeftijd (zonder 
partnertoeslag)

€ 1.425,80 €  71,77 €  1.497,57

Alleenstaanden €  1.425,80 €  71,77 €  1.497,57 

In bovenstaande overzichten gaat het om bedragen zonder de in-
komensondersteuning AOW. Deze bedraagt vanaf 1 januari 2023 
€ 5,- bruto per maand vanwege een beleidsmatige verlaging waar-
toe is besloten bij Miljoenennota 2023.

ANW 
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is bedoeld voor volwas-
senen van wie de partner is overleden en voor een kind zorgen 
jonger dan 18 jaar of voor volwassenen van wie de partner is over-
leden en meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Het kan gaan om 
een huwelijkspartner of een partner met wie ongehuwd werd sa-
mengewoond. De nabestaandenuitkering is 70 % van het netto 
referentieminimumloon. 
Weeskinderen kunnen een wezenuitkering krijgen die afhankelijk 
is van de leeftijd.
De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen 
dat de nabestaande uit werk heeft. Andere uitkeringen worden af-
getrokken van het bedrag dat iemand ontvangt. Van het inkomen 
uit arbeid wordt 50 % van het bruto minimumloon plus een derde 
deel van wat iemand bovenop deze 50 % van het bruto minimum-
loon verdient, niet afgetrokken van het bedrag. 
De Anw-uitkering vervalt als het inkomen uit arbeid meer be-
draagt dan een bepaald maximum.

LOONSTROOKJE VERPLICHT
De werkgever moet een specifi catie van het loon verstrekken, 
het zogenaamde loonstrookje (Boek 7: art. 626 Burgerlijk Wet-
boek).
Bij de eerste loonbetaling en vervolgens ieder keer als er iets 
wijzigt in het loon of in de inhoudingen.

Voor nadere en deskundige informatie en uitleg kunt u na het 
maken van een afspraak bij ons terecht op het bondskantoor 
en wel tijdens de spreekuurdagen op dinsdag en donderdag.

Let wel: De spreekuren zijn alleen op afspraak!

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De norm 
wordt per 1 januari 2019 vastgesteld op 50 % van het netto mini-
mumloon. Alleen medebewoners van 27 jaar of ouder tellen mee 
als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten.

Nabestaanden die voor juli 1996 al een AWW-uitkering (de voor-
ganger van de Anw) ontvingen, krijgen in ieder geval een uitke-
ring van 30 % van het bruto minimumloon, ook als hun inkomen 
hoger uitvalt dan de bovengenoemde inkomensgrens. 
In onderstaand overzicht zijn de bruto Anw-bedragen per 1 janua-
ri 2023 opgenomen. De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming 
Anw. Deze is € 19,03 bruto per maand. 

Per 
maand

Vakantie-
uitkering Totaal

Alleenstaanden € 1.398,11 €  90,20 € 1.488,31 

Verzorgings-
uitkering

€    881,58 € 64,42 €    946,00

Kosten
delersnorm

€    881,58 €  64,42 €    946,00

Wezenuitkering 
tot 10 jaar

€    447,40 €  28,86 €   476,26 

Wezenuitkering 
van 10 tot 16 
jaar  

€    671,09 €  43,30 €   714,39 

Wezenuitkering 
van 16 tot 21 
jaar (geboren 
voor 1-10-1993 
tot 27 jaar)

€    894,79  €  57,73 €    952,52 

KINDERBIJSLAG 
Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen 
kinderbijslag (AKW). Het kinderbijslagbedrag wordt per 1 januari 
2023 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumenten-
prijs.
De bedragen per 1 januari 2023 per kwartaal zijn als volgt: 
Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)  € 269,76
Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)  € 327,56 
Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)  € 385,37

TRANSITIEVERGOEDING
De maximale transitievergoeding bij ontslag is met ingang van 1 
januari 2022 € 86.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan 
€ 86.000. In 2021 was dat € 84.000.
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nieuwsnieuws

Bronnen: Xpert HR en AWVN

DALLI-DE KLOK B.V. HOENSBROEK
Op woensdag 28 september en dinsdag 6 december 2022 is er op 
constructieve wijze overleg gevoerd om tot een nieuwe CAO te 
komen bij Dalli-De Klok B.V. Hoensbroek. De gesprekken hadden 
een prettig karakter en partijen hebben op dinsdag 6 december, 
ondanks de huidige moeilijke omstandigheden, een eindbod be-
reikt met o.a. de volgende afspraken:

Looptijd 
Er is een looptijd overeengekomen van 12 maanden en wel van 
1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. 

Algemene verhoging 
De salarissen en de CAO-salarisschalen worden structureel ver-
hoogd op de volgende wijze: 
•  Per 1 juli 2022: 3%
• Per 1 januari 2023: € 100 eenmalige netto uitkering 
De voorgestelde salarisverhoging wordt aangevuld (voor alle me-
dewerkers die op 1 januari 2023 in dienst zijn) met een extra één-
malige uitkering in januari 2023 van € 100,- netto, naar rato van 
de omvang van het dienstverband en de periode in dienst in 2022*. 
*De uitkering maakt geen deel uit van het salaris, het pensioengevend 
salaris, de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag en/of 
enige andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 

Studieafspraak extra periodiek 
Cao-partijen zullen gedurende de looptijd gaan studeren op de 
vraag vanuit de vakbonden of en zo ja op welke wijze er in het 
huidige loongebouw een extra periodiek kan komen. 

Reiskosten 
Per 1 januari 2023 worden de reiskosten verhoogd van 19 cent 
per kilometer naar 21 cent per kilometer. 

Studie ploegendienst 
Er zijn veel oudere werknemers en ook jongere, die problemen 
hebben met het werken in ploegen. Cao partijen spreken af om 
gedurende de looptijd en samen met de ondernemingsraad een 
studie uit te voeren naar het werken in ploegendienst bij Dalli-De 
Klok B.V. Hoensbroek. 

Werkervaringsplaatsen 
In het kader van de participatiewet hebben partijen de volgende 
afspraken gemaakt: de werkgever stelt gedurende de looptijd 
van deze cao continu 1 à 2 arbeidsplaatsen boven de sterkte be-
schikbaar voor het opdoen van werkervaring op uiteenlopende 
functieniveaus inclusief toepassing van de Participatiewet, op 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in harmonie met het 
bestaande aannamebeleid. 
De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing: 
•  de plaatsing moet organisatorisch mogelijk zijn; 
•  selectie op geschiktheid;
•   geplaatsten hebben voorkeur bij komende vacatures, tenzij 

werknemers/anderen voorrang genieten op grond van met 
de vakorganisaties overeengekomen of wettelijke regelingen 
(bijv. op grond van bepalingen uit de Participatiewet):

•  het werk moet aansluiten bij de opleiding;

Op het kantoor van de 
Vakbond ABW beschikken wij 
over zeker 1000 verschillende 
CAO’s.

Dus…..ook als staat er in 
het vakblad géén actueel 
bericht over uw CAO, 
dan hebben wij op kantoor 
bijna zeker toch de nodige 
informatie bij de hand.

Wilt u wat weten over uw CAO, 
maak dan een afspraak met 
een van onze vakbondsbe-
stuurders,  ☎ 045-571 99 55. 

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

LOONMUTATIES EN EENMALIGE
UITKERINGEN IN DE PERIODE 

1 APRIL 2023 T/M 30 JUNI 2023
Wilt u meer weten over “Loonmutaties en eenmalige uit-
keringen” in de periode 1 april 2023 tot en met 30 juni 
2023 bezoek op onze website de rubriek “Nieuws”.
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•   beschikbaarheid van de betrokken leidinggevenden voor be-
geleiding en verdere vorming 

Dalli-De Klok B.V. Hoensbroek bepaalt waar de werkervarings-
plaatsen worden ingezet en hoe deze worden ingevuld. 
Aanvullend is afgesproken om gedurende de looptijd op basis 
van een inspanningsverplichting (nog) meer aandacht te beste-
den aan de doelgroep die een zgn. Wajong-uitkering heeft. 

Functiewaardering
Op dit moment zijn de functies grotendeels herschreven. Tijdens 
het volgende cao-overleg zullen de resultaten worden besproken. 

Vakbondscontributie 
Gedurende de looptijd van deze CAO zal de vergoeding van de 
vakbondscontributie in de werkkostenregeling vallen. Deze af-
spraak geldt mits en voor zolang er in de werkkostenregeling niet 
iets anders wordt afgesproken.
Vakbondsbestuurder Walter Kunstek heeft namens de Vakbond 
ABW de onderhandelingen gevoerd. 

MONDI HEERLEN
Cao partijen zijn er helaas niet in geslaagd een onderhandelings-
resultaat te bereiken over verlenging van de bestaande cao. Der-
halve heeft werkgever bijgaand eindbod uitgebracht dat door de 
vakbond aan de leden zal worden voorgelegd.
De belangrijkste afspraken zijn:

Looptijd
De looptijd is 12 maanden en wel van 1 oktober 2022 tot 
1 oktober 2023. 

Beloning
Per 1 oktober 2022 zullen de salarissen en salarisschalen worden 
verhoogd met 4% alsmede met € 75,00 bruto per maand. 
Er zal een eenmalige uitkering worden verstrekt in december 
2022 van € 1000,00 bruto, parttimers naar rato. 

Flexwerkers
Flexwerkers (uitzendkrachten) zullen na ca. 6 maanden (1040 
gewerkte uren) bij Mondi een contract krijgen als zij goed func-
tioneren tenzij het duidelijk een tijdelijke functie betreft en dit 
met de fl exkracht van tevoren is gecommuniceerd. De genoemde 
periode van 6 maanden is de standaardperiode, echter sommige 
uitzendorganisaties hanteren een iets langere periode die zal 
worden gerespecteerd. 

Woon-werkverkeer
De km vergoeding van € 0,19 per km blijft overeind voor de 
maanden oktober t/m december 2022. Vanaf 1 januari 2023 zal 
deze € 0,21 per km bedragen en verder zal Mondi de fi scale wet-
geving omtrent reiskosten woon-werkverkeer volgen. De afstand 
waarover de maximale vergoeding wordt betaald was 50 km 
enkele reis en deze maximum afstand vervalt waardoor iedere 
kilometer woon-werk wordt vergoed tegen het geldende fi scaal 
maximum tarief. 

2022 Generatiepact
De mogelijkheid 80% werken, 90% betaald en 100% pensioen-
opbouw (voor 5-ploegen cyclus zal dit 83%-90%-100% zijn), zal 

worden ingevoerd voor medewerkers die 1 jaar voor hun AOW da-
tum zitten. De uit te roosteren dag zal in onderling overleg, met 
fi nale beslissing van de leidinggevende worden bepaald waarbij 
het uitgangspunt is dat alle roosters kunnen worden ingevuld. 
Nadere spelregels o.a. over deelname aan de regeling, zullen in 
onderling overleg worden opgesteld. 

Wajong
Mondi kent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal 
zich inspannen om een of meerdere Wajongers een passende 
functie aan te bieden. 

WGA premie 
De WGA premie zal niet worden ingehouden op het loon van de 
werknemer 

Fiscaal vriendelijk betalen van de vakbondscontributie 
De vakbondscontributie zal fi scaal vriendelijk kunnen worden 
verrekend via de Werkkostenregeling CAO plus. Wanneer alle 
individuele addenda getekend zijn, zal de vakbond de vraag stel-
len aan cao-plussers of zij onder de CAO willen worden onder-
gebracht. Bepalingen van het addendum zullen dan van kracht 
blijven en voor de functiegroepen 11 t/m 13 in de CAO worden 
opgenomen als standaard voor de medewerkers die vanaf 1-10-
2022 in dienst treden en als keuze menu voor de medewerkers in 
deze functiegroepen die reeds in dienst zijn getreden vóór 
01-10-2022. Daarnaast zullen ook de andere CAO bepalingen 
toegepast worden. 

De vakbond zal dit eindbod voorleggen aan de vakbondsleden. 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 
BANDEN- EN WIELENBRANCHE 
Onlangs is er tussen cao-partijen een onderhandelings-
resultaat afgesloten met o.a. de belangrijkste afspraken.

Looptijd 
De looptijd is van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 (15 
maanden) 

Collectieve verhogingen 
Een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk 
verdiende salarissen, met uitzondering van de jeugdschalen voor 
16 tot en met 19 jarigen: 
• 2023: verhoging 5,5% per 1 februari 
•  2024: verhoging 3,5% per 1 januari 

Tijdelijke tegemoetkoming 
Partijen spreken een éénmalige uitkering af van € 900,- bruto (bij 
voltijd dienstverband). Deze wordt vanaf januari 2023 geduren-
de de looptijd van de cao, gespreid over een periode van 15 maan-
den, uitgekeerd. Dit komt neer op € 60 per maand. De werkgever 
zal daarvoor een hogere bijdrage in de pensioenpremie betalen, 
de werknemer een lagere bijdrage. Waar dit niet mogelijk is via 
de pensioenpremie wordt het bedrag uitgekeerd als (eenmalige) 
uitkering van € 60 bruto per maand (bij voltijd dienstverband). 
Dat is in totaal ook € 900,-. Deze afspraak geldt ook voor uitzend-
krachten. Voor de duidelijkheid: De afgesproken pensioenpremie 
en het opbouwpercentage blijven ongewijzigd. 

halve heeft werkgever bijgaand eindbod uitgebracht dat door de 
vakbond aan de leden zal worden voorgelegd.
De belangrijkste afspraken zijn:

Looptijd
De looptijd is 12 maanden en wel van 1 oktober 2022 tot 
1 oktober 2023. 

Beloning
Per 1 oktober 2022 zullen de salarissen en salarisschalen worden 
verhoogd met 4% alsmede met € 75,00 bruto per maand. 
Er zal een eenmalige uitkering worden verstrekt in december 
2022 van € 1000,00 bruto, parttimers naar rato. 

Flexwerkers
Flexwerkers (uitzendkrachten) zullen na ca. 6 maanden (1040 
gewerkte uren) bij Mondi een contract krijgen als zij goed func-
tioneren tenzij het duidelijk een tijdelijke functie betreft en dit 
met de fl exkracht van tevoren is gecommuniceerd. De genoemde 
periode van 6 maanden is de standaardperiode, echter sommige 
uitzendorganisaties hanteren een iets langere periode die zal 
worden gerespecteerd. 

Woon-werkverkeer
De km vergoeding van € 0,19 per km blijft overeind voor de 
maanden oktober t/m december 2022. Vanaf 1 januari 2023 zal 
deze € 0,21 per km bedragen en verder zal Mondi de fi scale wet-
geving omtrent reiskosten woon-werkverkeer volgen. De afstand 
waarover de maximale vergoeding wordt betaald was 50 km 
enkele reis en deze maximum afstand vervalt waardoor iedere 
kilometer woon-werk wordt vergoed tegen het geldende fi scaal 
maximum tarief. 

2022 Generatiepact
De mogelijkheid 80% werken, 90% betaald en 100% pensioen-
opbouw (voor 5-ploegen cyclus zal dit 83%-90%-100% zijn), zal 

opgenomen als standaard voor de medewerkers die vanaf 1-10-
2022 in dienst treden en als keuze menu voor de medewerkers in 
deze functiegroepen die reeds in dienst zijn getreden vóór 
01-10-2022. Daarnaast zullen ook de andere CAO bepalingen 
toegepast worden. 

De vakbond zal dit eindbod voorleggen aan de vakbondsleden. 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 
BANDEN- EN WIELENBRANCHE 
Onlangs is er tussen cao-partijen een onderhandelings-
resultaat afgesloten met o.a. de belangrijkste afspraken.

Looptijd 
De looptijd is van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 (15 
maanden) 

Collectieve verhogingen 
Een structurele loonsverhoging van de loonschalen en feitelijk 
verdiende salarissen, met uitzondering van de jeugdschalen voor 
16 tot en met 19 jarigen: 
• 2023: verhoging 5,5% per 1 februari 
•  2024: verhoging 3,5% per 1 januari 

Tijdelijke tegemoetkoming 
Partijen spreken een éénmalige uitkering af van € 900,- bruto (bij 
voltijd dienstverband). Deze wordt vanaf januari 2023 geduren-
de de looptijd van de cao, gespreid over een periode van 15 maan-
den, uitgekeerd. Dit komt neer op € 60 per maand. De werkgever 
zal daarvoor een hogere bijdrage in de pensioenpremie betalen, 
de werknemer een lagere bijdrage. Waar dit niet mogelijk is via 
de pensioenpremie wordt het bedrag uitgekeerd als (eenmalige) 
uitkering van € 60 bruto per maand (bij voltijd dienstverband). 
Dat is in totaal ook € 900,-. Deze afspraak geldt ook voor uitzend-
krachten. Voor de duidelijkheid: De afgesproken pensioenpremie 
en het opbouwpercentage blijven ongewijzigd. 
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loongebouw moet uiterlijk 31 december 2023 gereed zijn. Het 
nieuwe functie- en loongebouw zal zodoende in de volgende cao 
opgenomen worden. De update van het functie- en loongebouw 
zal geen nadelige (salaris)consequenties hebben voor de mede-
werkers. 

Werkdruk 
Werkgevers hebben toegezegd in 2023 te werken aan een onder-
deel PSA (psycho sociale arbeidsbelasting) in de arbocatalogus. 
Ook worden werkgevers gestimuleerd om zoveel als mogelijk me-
dewerkers in vaste dienst te nemen teneinde met meer personeel 
bij te dragen aan vermindering van de werkdruk. 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 
BETONPRODUCTENINDUSTRIE
Cao partijen bij de Betonproductenindustrie hebben op 6 decem-
ber 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe 
cao. 

We zetten de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, namelijk van 1 janu-
ari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als 
volgt verhoogd:
• Per 1 januari 2023: 3% 
•  Per 1 januari 2023: € 130,- bruto per maand 

(bij een fulltime dienstverband)

Reiskosten
De reiskostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2023 
verhoogd naar € 0,21 per kilometer, over maximaal 30 kilometer 
enkele reis per dag.

3-daagse werkweek
De werknemer krijgt de keuze om 36 maanden of 24 maanden 
voor zijn individuele AOW-gerechtigde leeftijd drie dagen per 
week te gaan werken. Als voorwaarde voor deelname aan deze 
regeling geldt dat hij/zij:
•  Tenminste 10 jaar werkzaam is binnen de betonproductenin-

dustrie;
•  Een fysiek zware functie vervult, die valt onder bijlage 1A van 

de cao (productiepersoneel);
• geboren is voor 1 januari 1963;
•  minimaal 3 maanden voorafgaand aan de start van de 3-daag-

se werkweek aangeeft dat hij/zij gebruik wenst te maken van 
de regeling.

Als aanvullende eis voor deelname geldt dat werknemer naast de 
3-daagse werkweek geen werkzaamheden gaat verrichten bij een 
andere werkgever, ook niet als zelfstandig ondernemer, tenzij er 
sprake is van vrijwilligerswerk.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd 
aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. 
Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspra-
ken defi nitief.
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3-daagse werkweek geen werkzaamheden gaat verrichten bij een 
andere werkgever, ook niet als zelfstandig ondernemer, tenzij er 
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Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspra-
ken defi nitief.

Jeugdschalen 
•  Tabellonen voor jeugdigen worden voor alle functiegroepen 

per 1 februari 2023 aangepast. 
•  Een 16- jarige krijgt dan minimaal het tabelloon dat nu bij een 

17-jarige hoort. 
•  Een 17-jarige het tabelloon dat nu bij een 18-jarige hoort. 
•  Een 18 -jarige ontvangt het tabelloon van een 19-jarige. 
•  Een 19-jarige ontvangt het tabelloon van een 20- jarige. 
•   19- en 20- jarigen met een afgerond BBL-traject worden di-

rect na afronding van de opleiding ingeschaald in de reguliere 
loontabel, in de functiegroep met salarisschaal behorend bij 
de betreff ende functie. Dus niet meer in de jeugdschalen. 

Generatiepact 
De huidige varianten met bijbehorende voorwaarden van het 
generatiepact (80/90/100 en 60/80/100) worden gecontinueerd. 
Partijen gaan extra aandacht besteden aan de communicatie en 
uitleg over de werking van het generatiepact. Aanvullend wordt 
er een rekentool ontwikkeld waarmee individuele medewerkers 
geholpen worden de fi nanciële consequenties in kaart te bren-
gen. 

Duurzame inzetbaarheid 
In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben partijen af-
gesproken gedurende de looptijd van de cao 125 ontwikkelvou-
chers beschikbaar te stellen ter waarde van € 750,-. 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & 
Eerder Uittreden (MDIEU) 
CAO-partijen gaan in gezamenlijkheid onderzoeken of er ge-
bruik gemaakt kan worden van de MDIEU regeling om zodoende 
een sectoranalyse uit te voeren met in ieder geval de volgende 
onderdelen:
•   een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van 

het aantal werkenden in de sector; 
•  inzicht in het aandeel kleine ondernemingen in de sector;
•   een beschrijving van de problematiek met betrekking tot 

duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector; 
•   de sectoranalyse kijkt tenminste 5 jaar vooruit. 

Financieel fi t 
Partijen gaan een onafhankelijke organisatie inschakelen voor 
fi nanciële coaching en begeleiding van medewerkers. Dit wordt 
zodanig georganiseerd dat een medewerker hier anoniem ge-
bruik van kan maken. 

Reiskosten 
Met ingang van deze cao wordt een verplichte reiskostenregeling 
geïntroduceerd. Medewerkers hebben recht op een reiskosten-
vergoeding uitgaande van de maximaal fi scale kaders voor een 
reisafstand vanaf 10 km tot en met maximaal 25 km enkele reis. 
Woont iemand meer dan 10 km vanaf het werk dan worden alle 
km’s vergoed. Woont iemand binnen een straal van 10 km is er 
geen verplichting tot het betalen van reiskosten. 

Update functie- en loongebouw 
In samenwerking met externe deskundigen werken partijen aan 
een update van het functie- en loongebouw. Streven is om het 
functiegebouw uiterlijk 31 maart 2023 gereed te hebben. Het 
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Voor u gelezen

NIEUWE WETTEN EN REGELINGEN PER 1 JANUARI 2023
DIT VERANDERT ER PER 1 JANUARI 2023

Een nieuw jaar betekent nieuwe regels en wetten. 
Sommige van de veranderingen zijn onderdeel van het koop-
krachtreparatiepakket waarvoor het kabinet 15 miljard euro 
heeft uitgetrokken. In 2022 waren de gevolgen van de hoge in-
fl atie voor veel Nederlanders al groot. Het kabinet zegde toe dat 
grote reparatiewerkzaamheden wettelijk pas mogelijk zijn vanaf 
2023, want los van de energietoeslagen, bleven grote maatregelen 
daarom uit tot 1 januari 2023. 

Welke wetten veranderen? 
De redactie van Vizier zet de belangrijkste voor u op een rij.

Werk & Inkomen
Vanaf 1 januari 2023 gaan de uitkeringen omhoog.
Het minimumloon gaat met 10,15 % omhoog. Het minimum-
maandloon, bedraagt in 2022 € 1.756,20 bruto, en vanaf 1 janu-
ari 2023 is dat € 1.934,40 bruto per maand voor werknemers van 
21 jaar en ouder. Ook de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het 
minimumloon, zoals de AOW en de WW worden hoger. 
Ook de pensioenen gaan voor het eerst in jaren weer omhoog.
Het ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, 
verhoogt de pensioenuitkeringen met 11,96 %. Ook onder andere 
Zorgfonds PFZW en metaalfonds PME komen met verhogingen 
van respectievelijk 6 % en 6,2 %.

Inkomstenbelasting
Het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat omlaag van 
37,07 % naar 36,93 %. Dit percentage geldt voor inkomens tot € 
73.031 per jaar. Daarboven blijft het tarief gelijk op 49,5 %. 

Verhoging arbeidskorting
Er vindt een verhoging plaats van de arbeidskorting voor mensen 
met een inkomen tussen de € 37.697,- en € 115.301,-. Het maxi-
mumbedrag is € 5.052,- per jaar en wordt bereikt bij een inkomen 
tot € 37.697,-. Wie meer verdient, krijgt een kleiner bedrag.

Th uiswerkvergoeding
De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat omhoog van € 2,- naar 
€ 2,15 per thuiswerkdag.
Let wel: Werkgevers kunnen dit betalen, maar dat hoeft niet.

Reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding wordt vanaf 1 januari ver-
hoogd van 19 naar 21 cent per kilometer. Het hangt overigens wel 
van je werkgever af of je de hogere vergoeding ook krijgt.

Inkomsten uit sparen en beleggen
Op last van de rechter verandert in 2023 defi nitief de wijze waar-
op belasting moet worden betaald over inkomsten uit sparen en 
beleggen. Er wordt uitgegaan van drie categorieën vermogen: 
spaargeld, overige bezittingen en schulden. Vervolgens worden 
bij de berekening van de belasting rendementspercentages ge-
bruikt die - volgens de fi scus - dichtbij de werkelijke opbrengsten 
liggen. Vooral bij overige bezittingen, zoals beleggingen, kan dat 
nog ver afwijken van de werkelijkheid. De vraag is dan ook of de 
forse kritiek verleden tijd is. Het bedrag dat je belastingvrij mag 
bezitten, wordt verhoogd naar € 57.000 (was voorheen € 50.650,-) 
per persoon. Voor paren of fi scale partners geldt het dubbele: hun 
vermogen is tot € 114.000 heffi  ngsvrij. Het belastingtarief dat 
mensen betalen over hun vermogen stijgt van 31 naar 32 %.

Toeslagen
De zorg- en huurtoeslag en het kindgebondenbudget gaan per 1 
januari 2023 extra omhoog. De toeslagen gaan elk jaar omhoog, 
maar nu komt er nog een bedrag bij om mensen te ondersteunen 
bij de gestegen kosten. Ook de kinderopvangtoeslag is een beetje 
extra verhoogd om de hogere kinderopvangtarieven te compen-
seren. Het maximaal vergoede uurtarief komt nu op € 9,12.
De bedragen voor de Buitenschoolse opvang (BSO) en gastouder-
schap bedragen respectievelijk € 7,85 en € 6,85.

Energie & Wonen
Energie
Het nieuwe prijsplafond voor gas en elektriciteit gaat in. Tot een 
verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom betalen huis-
houdens en kleine bedrijven een maximale prijs van € 1,45 euro 
per m3 gas en € 0,40 per kWh stroom. 
Deze tarieven gelden alleen als de tarieven in je energiecontract 
hoger zijn. Zijn de tarieven lager, dan betaal je uiteraard het lage 
tarief. Verbruik je meer dan het plafond dan betaal je daarboven 
de marktprijs. 
Voor huishoudens met stads- of blokverwarming is het prijspla-
fond vastgesteld op 47,39 per gigajoule warmte. Dit geldt tot een 
maximum verbruik van 37 gigajoule. 
Tegelijkertijd wordt de BTW-verlaging op energie teruggedraaid. 
In plaats van 9 % betaalt je vanaf 1 januari 2023 weer 21 % over 
het gas en de elektriciteit die je gebruikt.

Wonen
Jubelton
De jubelton verdwijnt. Tot nu konden ouders hun kinderen be-
lastingvrij ruim een ton schenken voor de aankoop van een huis. 
Dat bedrag gaat omlaag van € 106.671,- naar € 28.947,- gelijk 
aan het bedrag dat ouders überhaupt vrij mogen schenken aan 
hun kinderen. Het kabinet schaft de vrijstelling vanaf 1 januari 

Bronnen: Rijksoverheid.nl en Xperthr.nl
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2024 helemaal af. Voor vermogende ouders blijven er mogelijk-
heden om hun kind een schenking te doen. 

Startersvrijstelling
Om de positie van jongeren op de woningmarkt te versterken, 
wordt de maximale woningwaarde voor de startersvrijstelling 
verhoogd van 400.000 naar 440.000 euro. Dankzij de vrijstelling 
betalen huizenkopers jonger dan 35 eenmalig geen overdrachts-
belasting bij de aankoop van hun eigen woning. 

Inkomen van thuiswonende jongeren onder de 27 
Dit inkomen telt niet meer mee voor de kostendelersnorm. Dat is 
goed nieuws voor ouders die inkomensafhankelijke uitkeringen 
ontvangen. De inkomsten van hun thuiswonende kinderen tellen 
niet langer mee voor de berekening van de uitkering.

Één energiebesparende maatregel
Ook huiseigenaren die maar één energiebesparende maatregel 
nemen, kunnen daar vanaf 1 januari subsidie voor aanvragen tot 
15 % van de kosten. Dat was tot nu toe alleen mogelijk voor meer-
dere maatregelen tegelijkertijd en tot 20 % van de kosten. Dat 
percentage gaat ook omhoog, tot 30 % van de kosten bij meerdere 
maatregelen.

Zonnepanelen
Het btw-tarief op zonnepanelen gaat omlaag naar 0 %. Dat was 
tot en met 2022 nog 21 %, die wel na afl oop kon worden terug-
gevraagd bij de Belastingdienst. Voorschieten en terugvragen is 
nu niet meer nodig.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd. In 2023 be-
draagt het tarief 36,93 % (was 40%). Dit kabinet heeft afgespro-
ken dat er daarna niet meer aan de aftrek wordt getornd.
Hier tegenover staat de verlaging van het eigenwoningforfait. Die 
gaat van 0,45 naar 0,35 %.

Zorg
Zorgpremie
De zorgpremies stijgen fl ink: gemiddeld met € 10,- per maand.
Daarnaast vervalt de collectiviteitskorting. Dat betekent dat je 
niet langer 5 % korting op de zorgpremie kunt krijgen als je via 
bijvoorbeeld je werkgever een collectieve basisverzekering hebt 
afgesloten. Voor aanvullende verzekeringen, denk aan tandzorg, 
blijft de korting nog wel mogelijk.

Eigen risico
Het eigen risico blijft gelijk: € 385,- tenzij je vrijwillig een hoger 
eigen risico hebt afgesproken met de verzekeraar. Het bedrag van 
€ 885 is het maximum.

Vitamine D-pillen
Vitamine D-pillen gaan helemaal uit het basispakket. In 2022 
werd nog een beperkt aantal geneesmiddelen met vitamine D 
vergoed, maar dat eindigt op 1 januari.

NIPT-test
De NIPT-test, waarmee een foetus kan worden gescreend op 
down-, edwards- en patausyndroom, wordt gratis. Tot dit jaar 

moesten zwangere vrouwen € 175,- betalen voor de prenatale 
screening. De NIPT-test is een nauwkeuriger en minder risicovol 
alternatief voor de combinatietest, die uit het basispakket ver-
dwijnt. 

Herstel van corona-infectie
Mensen die nog altijd moeten herstellen van een corona-infectie 
krijgen nog tot 1 augustus 2023 therapie vergoed vanuit het ba-
sispakket. Het gaat om maximaal 50 behandelingen die door de 
zorgverzekering worden gedekt.

Justitie & Veiligheid
Justitie
Het spreekrecht bij rechtszaken wordt uitgebreid: ook stief- en 
pleegfamilieleden van slachtoff ers van een misdrijf krijgen 
spreekrecht in de rechtszaal. Eerder hadden zij dat niet, omdat 
ze volgens de wet geen nabestaanden zijn van een slachtoff er van 
een misdrijf. Later in het jaar wordt het spreekrecht nog eens uit-
gebreid, verdachten moeten vanaf dan verplicht aanwezig zijn als 
slachtoff ers of nabestaanden spreken. 

Veiligheid
Wie een snorfi ets pakt of achterop meelift, moet vanaf 1 janu-
ari ook op het fi etspad verplicht een goedgekeurde helm dragen. 
Wie dat niet doet, riskeert € 100,- boete. De verplichting geldt ook 
voor deelscooters. Nederland sluit met deze nieuwe wet aan bij de 
geldende Europese norm.

Auto, reizen en vliegen
De lagere accijnzen op benzine en diesel blijven op 1 januari nog 
een halfj aar van kracht. Vanaf 1 juli gaan de tarieven in principe 
omhoog, tenzij het kabinet zich nog bedenkt. 
Krijg je een nieuwe, elektrische auto van de zaak, dan ga je mo-
gelijk meer betalen. De lagere bijtelling van 16 % geldt alleen 
nog maar voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot 
€ 30.000. Voor alles daarboven geldt het tarief van 22 %.
Ga je met het vliegtuig dan wordt een ticket duurder. De vliegbe-
lasting gaat omhoog van € 7,95 euro naar € 26,43 per passagier 
die vanuit Nederland vertrekt.
Verder gaat de bpm (aanschafbelasting) op nieuwe auto’s om-
hoog, net als verkeersboetes. Vooral mensen die gesnapt worden 
terwijl ze zitten te bellen of appen achter het stuur zijn fl ink meer 
kwijt. Ook de wegenbelasting (mrb) stijgt, onder meer doordat zes 
van de twaalf provincies hun tarieven opschroeven.

Accijns op sigaretten, rooktabak (shag) en sigaren
De belasting (de zogenoemde accijns) op sigaretten, rooktabak en 
sigaren wordt vanaf 1 april 2023 verhoogd in 2 stappen.. Nu kost 
een pakje sigaretten van 20 stuks gemiddeld € 8,-. Vanaf 1 april 
2023 kost een pakje sigaretten gemiddeld € 9,- en vanaf 1 april 
2024 € 10,-.

Misleidende aanbiedingen verdwijnen
Vanaf 1 januari zijn ‘valse prijsverminderingen’ verboden. Een 
verkoper mag dan niet meer de prijs van een product verhogen 
om die vervolgens te verlagen. Door die methode lijkt een aanbie-
ding heel mooi, maar is die dat in werkelijkheid niet. De prijs waar 
korting van afgaat, moet de laagste prijs zijn in de dertig dagen 
vóór de aanbieding.
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Op zondag 1 mei 2022 vond de opening plaats van het nieuwe 
Nederlands Mijnmuseum. Het museum, dat eerder alleen ge-
huisvest was in het monumentale schacht- en ophaalgebouw 
van de Oranje-Nassau I mijn1, heeft de nieuwe hoofdlocatie ge-
opend in de Dr. Poelsstraat 29 in Heerlen en wel in een monu-
mentale locatie, nl. voormalig warenhuis Kneepkens, ook wel 
bekend als ‘Klein Glaspaleis’, een rijksmonument ontworpen 
door architect Frits Peutz. 

Aangezien de roots van onze vakbond in de mijnen liggen wa-
ren we nogal benieuwd wat er zoal te bezichtigen was en nog be-
langrijker of onze vakbond ook daarin vertegenwoordigd was.
Met een kleine afvaardiging van kantoor toogden Nicole Mo-
ran, Indra Kandhai en Will Kapell nog net voor het einde van 
2022 naar het mijnmuseum.

Bij de entree werden we opgewacht door gids Ron, die ons een 
boeiende rondleiding gaf over 4 verdiepingen met 4 thema’s te 
weten Zwart, Goud, Grauw en Kleur.

Zwart
Hier zien we hoe een lieflijk landschap in een rap tempo zwart 
kleurde, nl. het ontstaan van de Mijnstreek. Hier draaide alles 
en iedereen om steenkool, ook wel genoemd het zwarte goud.

Het nieuwe
Nederlands Mijnmuseum

V.l.n.r. Indra Kandhai, Will Kapell en Nicole Moran.

Duizenden mijnwerkers kwamen van heinde en verre om te 
werken aan het kolenfront. Op deze verdieping in het museum 
leer je over het ontstaan van de steenkool, de vele toepassingen 
er van en het ondergrondse werk en wat daarvoor nodig was.

Goud
Bij Goud zien we duidelijk dat in de jaren 50 en 60 de Mijnstreek 
glorietijden beleefde. Steenkool betekende welvaart en gaf het 
leven een gouden randje.

De ondergrondse steenkoolwinning zette bovengronds alles op 
z’n kop. De mijnen werden groot en invloedrijk, net als de kerk. 
Samen regelden ze bijna alles voor de mijnwerker en zijn gezin: 
werk, woning, opleiding, vrijetijdsbesteding… Het harde werk 
in de mijnen verdiende relatief goed en het geld vloeide rijkelijk 
in cafés en warenhuizen.
Hier voel je nostalgie en de glorietijden van de jaren 50 en 60.
Zo kun je populaire muziek in die tijd van o.a. Bruno Majcherek 
beluisteren. Ook de rijke historie van de fanfare komt aan bod.
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Nederlands Mijnmuseum

Grauw
De snelle opkomst van de mijnen, het ondergrondse werk en 
de organisatie van de samenleving hadden ook een keerzijde. 
Die ontdek je bij GRAUW: woningnood, dodelijke ongelukken, 
beroepsziektes, uitsluiting en controle. Ook waren er tijden van 
crisis, zoals oorlogen en de mijnsluiting. Vanaf de jaren zeven-
tig raakte de Mijnstreek in een diep dal.

Kleur
Met een zwart, goud en grauw verleden is de toekomst kleur-
rijk. 
De voormalige Mijnstreek werkt al een halve eeuw om de gevol-
gen van de mijnsluitingen te boven te komen. Bij KLEUR volg 
je de turbulente zoektocht naar de nieuwe identiteit van een 
gebied. Met veel energie en tegenslagen, blijkt de veerkracht 
ongekend. 
Tijdens een indrukwekkende audiovisuele ervaring duik je diep 
in de transformatie die de voormalige mijnstreek heeft onder-
gaan.

Onze totale impressie
Het grote verhaal begint bij steenkool en beschrijft de brede 
geschiedenis van het mijnverleden in de Oostelijke- en Weste-
lijke Mijnstreek. Om de beleving te versterken is de collectie 
uitgebreid met spraakmakende objecten, waaronder mijnlam-
pen, helmen, telefoons, een buste van Dr. Poels en een geprepa-
reerde stoflong op sterk water. 
De vier verdiepingen hebben elk hun eigen thema aan de 
hand van kleuren. Bezoekers beginnen op de begane grond bij 
‘Zwart’, waar het verhaal van steenkool en de mijnwerker wordt 
gepresenteerd. De eerste verdieping,‘Goud’, weerspiegelt bijna 
tastbaar de welvaart die de steenkoolindustrie de Mijnstreek 
bracht. De tweede verdieping is ‘Grauw’ en toont de schrikba-
rende keerzijde van de medaille, zoals de ongezonde werkomge-
ving en de desastreuse maatschappelijke gevolgen van de mijn-
sluiting. De derde verdieping heet ‘Kleur’ en neemt de bezoeker 

mee in de transitie en de 
kleurrijke toekomst van de 
Mijnstreek.

Het bezoek aan het Neder-
lands Mijnmuseum doet je 
meer dan ooit beseffen hoe 
hard de mijnwerkers vaak 
met gevaar voor eigen ge-
zondheid én leven gewerkt 
hebben en bijgedragen heb-
ben aan de welvaart van 
Nederland. Diep respect!

Het Nederlands Mijnmu-
seum is een mooi en ruim 
opgezet educatief en inter-
actief museum waar zeker 
nog iets van de ABWM (nu 
Vakbond ABW) aan toege-

voegd moet worden. En daar is nog genoeg plek voor!
Dit hebben we ook bekend gemaakt aan de toenmalige direc-
teur Bram de Groot.
Hij zou dit doorgeven aan zijn opvolger en de conservator om te 
kijken in welke verhaallijnen onze Vakbond ABW ook aanwezig 
kan zijn in het Nationaal Mijnmuseum. Glück Auf!

1 Mijnmonument Oranje-Nassau I
Het schacht- en ophaalgebouw van de Oranje-Nassau I blijft  
onderdeel van het Nederlands Mijnmuseum.
Voor mee informatie kijk ook op  
https://www.nederlandsmijnmuseum.nl
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25-jarige jubilarissen februari 2023
•  M.J. Gouders uit Eygelshoven
•  N.A.H. Gouders-Meessen uit Eygelshoven
•  E.S. Hilgers uit Kerkrade
•  J.W. Hilgers uit Kerkrade
•  M.G.H.W. Janssen uit Posterholt
•  G.M.H. Jongen uit Bunde
•  J.L. Laven uit Hoensbroek
•  H.M. Merx-Brouwers uit Simpelveld
•  M.M.A. Off ermans-de Waal uit Hoensbroek
•  M.T. Schuurmans uit Landgraaf
•  B.H.J.M. Sturmans uit Heerlen

40-jarige jubilarissen februari 2023
•  R.J.B. Hartkamp uit Echt
•  M.W. Huting uit Hoensbroek
•  G.J.H. Maessen uit Geleen
•  J.J. Ruiters uit Heerlen
•  F.A. Storcken-Duijts uit Stein

50-jarige jubilaris februari 2023
•  J.W. Ondrejka uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen maart 2023
•  R.R. Cichon uit Kerkrade
•  A.C.H. Damoiseaux uit Geleen
•  M.J. Hermans-van den Bergh 

uit Grevenbicht

•  J.A.G.H. Houben uit Sittard
•  G. Janssen uit Bingelrade
•  M.J.E. Janssen-Gerits uit Bingelrade
•  J. Meyer uit Sittard
•  J. van Os uit Heerlen
•  E.W.M. van Os-Henskens uit Heerlen
•  E. Pölz-Hermans uit Heerlen
•  H. van der Putten-Vrösch uit Landgraaf
•  J.H.J. Sausele uit Landgraaf
•  C.J.J. Sijstermans-Schiff elers uit Elsloo
•  C.M.P.H. van Wijnen-Demas uit Simpelveld

40-jarige jubilarissen maart 2023
•  C.G.M. Engels uit Kerkrade
•  R.J.M. Erkens uit Kerkrade
•  J.F. Lammers uit Landgraaf
•  M.C.M. Pelzers uit Schinnen
•  F.P.M.H. Seijen uit Landgraaf

50-jarige jubilaris maart 2023
•  A.Jansen uit Heerlen

60-jarige jubilaris maart 2023
•  M.E. Doveren-Off ermans uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen april 2023
•  H.G. Dohmen uit Simpelveld
•  B.C.A.G.M. Dovermann uit Heerlen
•  G.P.M. de Jager-van Leent uit Brunssum
•  A.H.J. Joosten uit Brunssum
•  C.M.J. Lentzen uit Kerkrade
•  E.M.G. Mandham uit Susteren
•  M. Roolant uit Heerlen
•  J.A.W.M. Ummels uit Beek
•  J.M.H. Vermeulen uit Landgraaf
•  H.T.M. Wischmann uit Kerkrade

40-jarige jubilaris april 2023
•  M.G.T.H.J. van Bezel uit Koningsbosch

50-jarige jubilarissen april 2023
•  J.PH. Goergen uit Stein
•  A.G. Gurian uit Brunssum
•  J.G. van der Hoeven uit Kerkrade
• J.TH. van der Horst uit Elsloo
•  J.A. Rothbauer uit Nijswiller

25-jarige jubilarissen mei 2023
•  H.P. Boers-Helwig uit Kerkrade
•  Y.A.G. Bruyenberg-van Hees uit Elsloo
•  P.H.F. Deguelle uit Vaals
•  P.J.L. Jurgen uit Kerkrade
•  F.M.W. Saaltink uit Heerlen
•  J.M. van der Sluis uit Brunssum
•  A.L. Ubbink uit Stein
•  S.C. Vreuls uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen mei 2023
•  J.T.M. Feron uit Geleen
•  D.E.A.Y. Giezenberg uit Echt
•  P.R.S. Knubben uit Simpelveld
•  E.J.M. van der Laan uit Heerlen
•  M.A.C. Meesters-Baadjou uit Heerlen
•  J.M. Mennis uit Eygelshoven
•  J.H.G. Pierik uit Brunssum

50-jarige jubilarissen mei 2023
•  L.W. Arentz uit Schinveld
•  G. Jetten uit Voerendaal
•  P.M.J. Reulen uit Brunssum

Wij feliciteren

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

Overleden
Op 22 november 2022 overleed in de
leeftijd van 54 jaar ons bondslid
mevrouw M.J.F. Doek uit Hoensbroek

Op 3 december 2022 overleed in de 
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer H.E.J. Nijboer uit Kerkrade

Op 5 december 2022 overleed in de 
leeftijd van 63 jaar ons bondslid 
de heer P.L. Leipoldt uit Hoensbroek

Op 8 december 2022 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer J.H. Frijns uit Heerlen

Op 17 december 2022 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
mevrouw E.L. Paris-Habets uit Landgraaf

Op 18 december 2022 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer W. Hissink uit Kerkrade

Op 25 december 2022 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer W.E.J. Dol uit Maastricht

Op 14 januari 2023 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
mevrouw D.J.M. Krutzen uit Kerkrade

Op 24 januari 2023 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer A. van Solkema uit Heerlen

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

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

de maand ..................................... en verleen

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

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

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

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

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

BSN (= sofinummer): .......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

(Deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

bet. w.: ................................

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

 Ik wil graag een

£ individueel lidmaatschap.

£ een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

 Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier 

 invullen.

£ exemplaar van de statuten ontvangen.

£ exemplaar van het juridisch reglement

 ontvangen.

 Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

 de maand ...................................... en verleen

 tot wederopzegging machtiging om van mijn 

 rekening af te schrijven de bedragen, die ik

 volgens de geldende contributieregeling ver-

 schuldigd zal zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¾ Ondertekening: 

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam en voorletters van de werver:  ..............................................................................

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

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

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

Bondsnummer:  ................................................................................................................

[*doorhalen wat niet van toepassing is.}

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)
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 Contributie per 01-01-2023

23 jaar en ouder € 15,-  
21 en 22 jaar  € 13,50  
t/m 20 jaar  € 11,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 22,- 
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) €   9,75
 AOW-gerechtigde leeftijd   € 11,-  
Twee leden met AOW-gerechtigde leeftijd € 17,- 
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.


