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De lente is officieel begonnen en hopelijk zijn we binnenkort 

verlost van het sombere en vooral natte winterweer. Een witte 

kerst vind ik heel mooi, maar witte paasdagen gaan voor mij 

net iets te ver.

In deze editie van deze Visie bevindt zich veel CAO-nieuws. In 

deze rubriek maken we u onder andere bekend met de Bellevu-

CAO. Het betreft hier een compleet nieuwe CAO die op de 

schoonheidsbranche is gericht. Omdat er nog niets voor de 

werknemers binnen de schoonheidsbranche was geregeld, is 

het goed dat ook deze groep werknemers nu terug kan vallen 

op een op maat gesneden pakket van loon- en arbeidsvoor-

waarden. In het verlengde van het CAO-nieuws wordt er ook 

aandacht gevraagd voor het mogelijk oprichten van een on-

dernemingsraad voor de SwetsODV Groep BV. Door de fusie 

die enige tijd geleden heeft plaatsgevonden, is het mogelijk 

geworden om conform de Wet op de ondernemingsraden 

een ondernemingsraad samen te gaan stellen. 

Sinds 1 januari van dit jaar zijn LBV en de werkgeversorga-

nisatie NBBU toegetreden tot het bestuur van de Stichting 

Fonds Uitzendbranche.  De doelstelling van SFU is het finan-

cieren van projectmatige activiteiten die bijdragen aan de 

ontwikkeling, employabillity en handhaving in de bedrijfstak. 

Naast het feit dat ik LBV zal vertegenwoordigen binnen het 

bestuur van de SFU, is LBV ook vertegenwoordigd in twee 

paritaire stichtingen die aan de SFU zijn verbonden. Marco 

Stavinga zal LBV vertegenwoordigen binnen de Stichting Op-

leiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en Bastiaan Poot 

zal LBV vertegenwoordigen binnen de Stichting Naleving CAO 

voor uitzendkrachten (SNCU).

Tot slot wil ik u er op wijzen dat LBV op zoek is naar juniorbe-

stuurders. Indien u meer betrokken wil worden bij de besluit-

vorming van het bestuur van LBV, dan heeft u de mogelijkheid 

om uzelf aan te melden. 

Ik wens u veel leesplezier!
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Nieuw ledenprogramma

Sinds enkele maanden beschikt LBV over een nieuw leden-

programma. Het nieuwe ledenprogramma is flink uitgebreid 

en biedt onze secretariaatsmedewerkers veel meer mogelijk-

heden. Om het nieuwe bestand ‘up to date’ te houden zijn wij 

afhankelijk van u! 

Indien u bijvoorbeeld van baan verandert, meer of minder 

uren gaat werken of gaat verhuizen, dan stellen wij het op 

prijs wanneer u ons hierover informeert! Alleen op deze ma-

nier kunnen wij ervoor zorgen dat alle gegevens kloppen en u 

de informatie krijgt toegezonden die voor u is bedoeld.

Ledenvergadering 

In het tweede kwartaal van dit jaar zal er weer een leden-

vergadering plaatsvinden. De datum is nog niet vastgesteld, 

maar zoals u van ons gewend bent, zullen wij u tijdig infor-

meren.

Ter voorbereiding op de ledenvergadering zijn wij benieuwd 

of u nog agendapunten heeft voor de aankomende vergade-

ring. Indien u van mening bent dat bepaalde zaken tijdens 

de vergadering dienen te worden besproken, dan vernemen 

wij dat graag. Ook is het mogelijk om u aan te melden voor 

de functie van juniorbestuurder. Indien u meer betrokken wil 

worden bij de besluitvorming van het bestuur van LBV, dan 

heeft u de mogelijkheid om uzelf aan te melden. Om in aan-

merking te komen voor een dergelijke functie verzoeken wij u 

om telefonisch contact met ons op te nemen.

Lidmaatschapskaartjes LBV

Begin maart  hebben alle leden van LBV een nieuw lidmaat-

schapskaartje ontvangen en naar aanleiding van deze ver-

zending zijn er de nodige vragen bij ons secretariaat binnen-

gekomen. 

Zoals u ook in het schrijven heeft kunnen lezen hebben de 

leden van LBV de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de 

Outletstores van G-Star. Bij de G-Star Outletstore is sprake 

van een gesloten winkelformule. Dit houdt in dat niet iedere 

consument hier kleding kan en mag kopen. Er zijn slechts 

een aantal organisaties en bedrijven die wel toegang hebben 

tot de Outletstores en daar is LBV er één van. Wanneer u 

toegang wil tot de Outletstores dan dienen leden van LBV 

zich wel als lid van LBV te kunnen identificeren. Dit laatste 

is dan ook de reden waarom wij u het lidmaatschapskaartje 

hebben toegezonden.

De G-Star Outletstores zijn in volgende plaatsen gevestigd:

G-Star Factory Outlet  G-Star Factory Outlet

Nederhoven 1  Ouverturelaan 67

1083 AM  AMSTERDAM 3208 CM  SPIJKENISSE
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LBV treedt toe tot het Sociaal Fonds 
Uitzendbranche

Per 1 januari 2008 is LBV toegetreden tot het Sociaal Fonds 

Uitzendbranche (SFU). De doelstelling van het fonds is het fi-

nancieren van projectmatige activiteiten die bijdragen aan de 

ontwikkeling, employability  en handhaving in de bedrijfstak. 

Specifiek gaat het om het financieren van de volgende drie 

paritaire stichtingen:

• STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche):

Deze stichting stelt uitzendorganisaties in de gelegenheid 

gebruik te maken van de mogelijkheid om ESF-subsidisch 

(Europees Sociaal Fonds) te verkrijgen voor opleidingen van 

werknemers.

• STAF (Stichting Arbo Flexbranche):

Deze stichting ontwikkeld praktische instrumenten waardoor 

uitzendondernemingen grip houden op de arbeidsomstadig-

De uitzendbranche is een grote bedrijfstak. De meeste uit-

zendondernemingen functioneren goed, maar er zijn ook uit-

zendondernemingen die het niet zo nauw nemen met de CAO 

die op hen van toepassing is. Vaak proberen deze ‘malafide’ 

ondernemingen ten koste van hun werknemers extra winsten 

te boeken.

De SNCU verzameld via werknemers en ondernemingen in de 

uitzendbranche signalen over werkgevers die zich niet houden 

aan de uitzend-CAO’s (NBBU en ABU). Klachten die bij de SNCU 

binnenkomen worden onderzocht en indien de klacht gegrond 

is, zal er actie worden ondernomen. In eerste instantie spoort 

de SNCU ondernemingen aan om de uitzend-CAO’s te volgen 

en eventueel gemaakte fouten te herstellen. Indien onderne-

mingen geen gehoor geven aan het advies van de SNCU, 

dan zal zij hen via de rechter dwingen om de desbetreffende 

uitzend-CAO alsnog na te leven.

Meld uw klacht!

Bent u een uitzendkracht en wilt u een melding doen vanwege 

het niet naleven van de CAO (bijvoorbeeld: u verdient minder 

dan het loongebouw van de CAO voor uitzendkrachten, uw 

werkgever draagt geen premies en belastingen af, u ontvangt 

geen loonstrook, etc.), geeft het dan door aan de SNCU! 

Uiteraard dient u ook altijd contact met LBV op te nemen, want 

wij zijn tenslotte uw ‘rots in de branding’ wanneer u vragen en/

of problemen heeft!! 

Wanneer u contact op wilt nemen met de SNCU dan kan dit 

op de volgende manieren:

• Via de website www.SNCU.nl

• Per fax: 020 – 607 44 92

• Per post:

 SNCU

 P/a PVF Achmea

 Postbus 9251

 1006 AG  AMSTERDAM

heden van uitzendkrachten, met nadruk op preventie en 

verzuimbeleid.

• SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten):

`Deze stichting bevordert en ziet toe op naleving van de 

uitzend-CAO’s, door voorlichting en actieve controle op nale-

ving. De SNCU kan boetes opleggen en via de rechter nale-

ving van de CAO afdwingen.

Door de toetreding van LBV, zullen een paar personen zitting 

nemen in de verschillende besturen. De voorzitter van LBV, 

Annet Dolman zal namens LBV zitting nemen in het bestuur 

van SFU. Marco Stavinga zal zitting nemen in het bestuur van 

de STOOF en Bastiaan Poot zal LBV vertegenwoordigen bin-

nen het bestuur van de SNCU.
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CAO Nieuws
De Sign-CAO (VSBN)
De CAO voor de Signbedrijven is aangemeld bij het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wettelijk in wer-

king getreden. Het verzoek tot algemeen verbindend verkla-

ring van de CAO voor Signbedrijven is door het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgewezen. Algemeen 

verbindend verklaring van de CAO voor Signbedrijven is vol-

gens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

niet de manier om duidelijk onderscheid te creëren tussen 

Signbedrijven. 

OR voor SwetsODV Groep BV
Er zijn plannen tot het oprichten van een OR voor SwetsODV 

Groep BV. SwetsODV Groep BV voldoet aan de vereisten van-

uit de Wet op de ondernemingsraden (Wor) tot het instellen 

van een OR. In de Wor is namelijk bepaald dat bij elk bedrijf 

van meer dan 50 werknemers een OR kan worden ingesteld. 

Uiteraard is het dan wel van belang dat er voldoende draag-

kracht is voor het instellen van een OR. Met andere woorden 

er moeten wel voldoende werknemers zijn die zitting willen 

nemen in een OR. Is er voldoende draagkracht dan kunnen er 

OR-verkiezingen worden gehouden. LBV zal u op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen omtrent de instelling van een 

OR bij SwetsODV Groep BV.

Smart Handling BV
De verkennende gesprekken tussen LBV en Smart Handling 

BV zijn op niets uitgelopen. Smart Handling BV is ooit op-

gericht als passagier en vrachtafhandelaar voor goedkope 

vliegtuigmaatschappijen, de zogenoemde prijsvechters, 

op Schiphol. Vanwege de alsmaar toenemende kosten van 

Schiphol verkiezen steeds meer prijsvechters een ander 

vliegveld dan Schiphol als thuishaven. Als gevolg daarvan is 

het werk voor Smart Handling BV dusdanig afgenomen dat zij 

onvoldoende opdrachten krijgen om al het personeel werk te 

kunnen aanbieden. De directie van Smart Handling BV heeft 

als gevolg van deze ontwikkeling besloten de bedrijfsvoering 

van Smart Handling BV te staken. De werknemers van Smart 

Handling BV worden overgenomen door Servisair Amsterdam 

waardoor er geen gedwongen ontslagen volgen.

DPA Flex Professionals
Zoals u in de voorgaande LBV-Visie heeft kunnen lezen zijn 

DPA Flex Professionals en LBV na het voeren van een be-

zwaarprocedure uiteindelijk toch vrijgesteld van de Uitzend-

CAO. Op dit moment is er voor de Uitzend-CAO opnieuw een 

verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend. 

Als gevolg hiervan moeten DPA Flex Professionals en LBV 

ook weer opnieuw een verzoek tot vrijstelling van de Uitzend-

CAO indienen. Naar verwachting zullen DPA Flex Professio-

nals en LBV wederom worden vrijgesteld van de Uitzend-CAO 

en dit keer zonder dat hiervoor een bezwaarprocedure hoeft 

te worden gevoerd. Bij het verschijnen van de LBV-Visie is 

nog niet duidelijk of DPA Flex Professionals en LBV van de 

Uitzend-CAO worden vrijgesteld.

Collective Freelance en Flex Payroll Services BV
Op dit moment is er voor de Uitzend-CAO opnieuw een 

verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend. Als 

gevolg hiervan moeten Collective Freelance en Flex Payroll 

Services BV en LBV ook weer opnieuw een verzoek tot vrij-

stelling van de Uitzend-CAO indienen. Naar verwachting zul-

len Collective Freelance en Flex Payroll Services BV en LBV 

wederom worden vrijgesteld van de Uitzend-CAO. Aangezien 

Collective Freelance en Flex Payroll Services BV en LBV bij 

het voorgaande verzoek tot algemeen verbindend verklaring 

van de Uitzend-CAO al waren vrijgesteld en er niets is gewij-

zigd waardoor vrijstelling nu niet kan. Bij het verschijnen van 

de LBV-Visie is nog niet duidelijk of Collective Freelance en 

Flex Payroll Services BV en LBV van de Uitzend-CAO worden 

vrijgesteld.

Groothandel in Horecaproducten
Het Overlegorgaan voor de groothandels in producten voor 

horeca en grootverbruik en LBV hebben ten aanzien van de 

CAO voor de Groothandel in Horecaproducten een verzoek 

tot vrijstelling ingediend voor de CAO voor de Groothandel in 

Levensmiddelen en de CAO Fonds Kollektieve Belangen voor 

de Groothandel In Levensmiddelen. Naar verwachting wordt 

de CAO voor de Groothandel in Horecaproducten van deze 

twee CAO’s vrijgesteld.

De Altro Via CAO voor Transportondernemingen, 
Koerierbedrijven en Touringcarondernemingen
Voor de Altro Via CAO voor Transportondernemingen, koe-

rierbedrijven en Touringcarondernemingen is vrijstelling ge-

vraagd van de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg, 

de CAO Besloten Busvervoer en de CAO Taxivervoer. Deze 

bezwaarprocedures lopen op het moment dat deze LBV Visie 

u bereikt nog.

Vervolg op pagina 6
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Vervolg CAO Nieuws

The Nuance Group (Netherlands) BV
Eind maart 2008 loopt de CAO voor The Nuance Group (Ne-

therlands) BV af. Tussen LBV en The Nuance Group (Nether-

lands) BV hebben al verkennende gesprekken plaatsgevonden 

voor een nieuwe CAO. Ook de leden van LBV werkzaam bij The 

Nuance Group (Netherlands) BV is gevraagd hun op- en aan-

merkingen alsmede wensen kenbaar te maken aan LBV. Op 

basis van deze op- en aanmerkingen alsmede wensen wordt 

er op dit moment verder onderhandeld. Op het moment van 

verschijnen van de LBV-Visie is er tussen LBV en The Nuance 

Group (Netherlands) BV nog geen principe-akkoord bereikt 

over een nieuwe CAO. 

Bellevu
Tussen LBV en Bellevu, de werkgeversorganisatie voor be-

drijven in de schoonheidsbranche, is de eerste CAO voor de 

Schoonheidsbranche gesloten. Deze CAO is uniek in Neder-

land en de eerste in zijn soort voor de schoonheidsbranche. 

Deze schoonheidsbranche waarvoor tot de totstandkoming 

van de Bellevu-CAO nog niets was geregeld, is gericht op 

werknemers, waarvan de werkgever lid is van de werkge-

versorganisatie Bellevu, en gericht op de huidverzorging, de 

schoonheidsverzorging, thermen, voetverzorging, grimeurs, 

visagie en de nagelstyling.

Van Tilburg Holding BV
Eind maart 2008 loopt de CAO voor Van Tilburg Holding BV 

af. Van Tilburg Holding BV is een werkgever die is gespeci-

aliseerd in het leveren van producten voor vrachtwagens en 

trailers. Hierbij kunt u denken aan het leveren van onderdelen 

voor vrachtwagen en trailers, het repareren van vrachtwagen 

en trailers, het onderhoud van vrachtwagen en trailers, het 

aanbrengen van hydraulische systemen op vrachtwagens en 

het hierbij behorende onderhoud. Bij het verschijnen van deze 

LBV-Visie zijn de CAO-onderhandelingen tussen LBV en Van 

Tilburg Holding BV voor een nieuwe CAO nog niet afgerond. 

Werkt u bij Van Tilburg Holding BV en heeft u nog op- en 

aanmerkingen ten aanzien van deze CAO dan kunt u deze 

per post of e-mail doorgeven aan de CAO-onderhandelaars 

van LBV. Zodoende kunnen alle onderwerpen tijdens de CAO-

onderhandelingen nog worden meegenomen en blijft er niets 

onbesproken. 

Hartman Produktie & Evenementen Service BV
Eind maart loopt de CAO voor Hartman Produktie & Evene-

menten Service BV af. Hartman Produktie & Evenementen 

Service is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het leveren 

van podia, geluidsinstallaties en tijdwaarneminginstallaties bij 

evenementen. De CAO-onderhandelingen tussen LBV en Hart-

man Produktie & Evenementen Service BV lopen voorspoedig 

en naar verwachting zal er rond de tijd dat deze LBV-Visie 

u bereikt een principeakkoord zijn bereikt. Uiteraard zal dit 

principeakkoord dan middels een schriftelijk referendum ter 

stemming worden voorgelegd aan de leden van LBV werk-

zaam bij Hartman Produktie & Evenementen Service BV.

Vrijdag 14 maart gaan de CAO-partners van Getronics Pink- 

Roccade weer om de onderhandelingstafel zitten. De onder-

handelingen waren vastgelopen op het punt van de naleving 

van een afspraak uit de huidige doorlopende CAO. In de auto-

matiseringsgids was het volgende te lezen:

De directeur van Getronics PinkRoccade Erik van der Meijden 

is bereid de afspraak uit 2006 over de medezeggenschap 

van vakbonden in de pensioenfranchise, het spaarbedrag en 

de deelnemersbijdrage in het pensioen onverkort uit te voe-

ren, als de CAO-onderhandelingen worden hertvat en boven-

dien leiden tot een akkoord met de HR-directeur Jan Timmer 

van Getronics PinkRoccade.

Als CAO-onderhandelaar ga je hier niet mee akkoord, er staat 

gewoon:

Indien je nu met onze voorstellen akkoord gaat zullen we de 

afspraken van 2 jaar terug wel uitvoeren. Wanneer gaan de 

heldhaftige onderhandelaars eens inzien dat ze niet in deze 

chantagepraktijken moeten trappen?! Als je het op de werk-

vloer vraagt, is de tijd rijp voor acties. Er is al te lang handje-

klap gespeeld met de rechtvaardige eisen van het personeel 

van Getronics PinkRoccade. Dus collega’s van de bonden die 

onderhandelen; Sla met de vuist op tafel en eis wat het per-

soneel toekomt en laat zien dat je ballen op de juiste plaats 

zitten.

Harm Groenendijk 

CAO onderhandelingen Getronics
PinkRoccade
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Ondernemingsraadverkiezingen

Nieuw contractcaterings CAO
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De werkgeversorganisatie VENECA is samen met FNV Cate-

ring een nieuwe CAO voor de contractcatering overeengeko-

men. De nieuwe CAO geldt voor 21.000 werknemers in de 

contractcatering en heeft een looptijd van 1 april 2008 tot 

1 april 2010. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat de werknemers binnen de 

contractcatering twee belangrijke wensen hadden. Allereerst 

wilde de werknemers een hoger loon en daarnaast wilde men 

een verbetering van de pensioenregeling.

Belangrijkste onderhandelingsresultaten
Loonsverhogingen:

• Per 1 april 2008 worden de lonen met 3,5 

 procent verhoogd; 

• Per 1 april 2009 worden de lonen met 3 procent  

 verhoogd; 

• Per 1 oktober 2009 worden de lonen met 0,5   

 procent verhoogd. 

• De jeugdlonen worden fasegewijs afgeschaft   

 voor alle werknemers van 19 en 20 jaar, waar  

 door zij op het ‘normale’ CAO-loon uitkomen.

Werkdruk

Partijen zullen de komende jaren extra aandacht besteden 

aan het aanpakken en de bestrijding van werkdruk.

 

Pensioen

Werkgevers betalen per 1 januari 2009 bij individueel pensi-

oensparen maximaal 2 procent van het salaris mee. (Per 1 

januari 2008 was dit 1 procent)

Tussentijdse OR-verkiezing SHB 

Personeelsdiensten BV

Vanwege het vertrek van een aantal OR-leden wordt er in mei 

2008 een tussentijdse OR-verkiezing gehouden bij het Rotter-

damse havenbedrijf SHB Personeelsdiensten BV. Tot 11 april 

2008 kunnen leden van LBV zich kandidaatstellen voor deze 

tussentijdse OR-verkiezing. Deze tussentijdse OR-verkiezing is 

de perfecte gelegenheid om de OR-fractie van LBV binnen de 

OR van SHB personeelsdiensten BV te vergroten. LBV roept 

haar leden werkzaam bij SHB Personeelsdiensten dan ook op 

om zich verkiesbaar te stellen voor deze tussentijdse OR-ver-

kiezing. Leden van LBV kunnen rekenen op de ondersteuning 

van het team en bestuur van LBV.

Tussentijdse OR-verkiezing Compass 

Group Nederland (contractcateringsbedrijf)

Eind maart 2008 is er een tussentijdse OR-verkiezing gehou-

den bij de contractcateraar Compass Group Nederland. Na-

mens LBV hebben de heren Van der Stigchel en Buitendijk zich 

voor deze tussentijdse OR-verkiezing kandidaat gesteld. De 

heer Van der Stigchel had namens LBV reeds zitting in de OR 

van Compass Group Nederland en wil zijn werkzaamheden bin-

nen de OR voorzetten. De heer Buitendijk stelt zich verkiesbaar 

om zodoende de OR-fractie en de daadkracht van LBV binnen 

de OR van Compass Group Nederland te vergroten. Bij het 

verschijnen van deze Visie is de uitslag van de tussentijdse 

OR-verkiezing nog niet bekend.
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In het eerste kwartaal van elk jaar zijn ze veel in het nieuws, 

de jongens en meisjes van de belastingen. De (verplichte) 

aangifte inkomstenbelasting van veel van onze leden is sinds 

jaren een makkie, dat laat je gewoon invullen door het LBV en 

dat leed is ook weer achter de rug.

Naast gesprekken aan de koffietafel over welke posten je het 

beste kan opvoeren en hoe je die zeer aannemelijk maakt, 

was ook het reilen en zeilen van de belastingdienst zelf on-

derwerp van gesprek aan de koffietafel.

Wat is er aan het handje? Onze belastingdienst is de afgelo-

pen decennia veranderd van een stoffig instituut waar met 

een vergrootglas naar de aanslag werd gekeken in een mo-

derne uitkering- en inningfabriek. De opvolgende ministers 

en staatssecretarissen hebben regelingen en maatregelen 

verzonnen die zeer complex zijn en bijna niet uit te voeren. 

De politiek dacht dat Hans Kazan het hoofd automatisering 

van de fiscus was en dat de systemen in een nacht waren 

aangepast. Naast het vertrouwen in toverkunsten mochten 

alle andere ministeries hun subsidieregelingen ook via de 

fiscus laten lopen, u weet wel huursubsidie van VROM werd 

huurtoeslag van de belasting en zo nog meer zaken die het 

wel erg makkelijk maken.

Op zich niets schokkends, ware het niet dat de Nederlandse 

politiek voor elke regel diverse uitzonderingen verzint die niet 

in wiskundige regels te vertalen zijn. (Je moet dan denken 

aan aanvragen ingediend op woensdagmiddag en de aanvra-

ger had rode sokken in bruine schoenen en meer van dat 

soort logische dingen.) Vrijwel iedere staatssecretaris mag 

zich een aantal jaren bemoeien met nieuwe regelingen in de 

systemen invoeren, waardoor weer meer werk door minder 

mensen wordt uitgevoerd. Het gevolg is elke regeerperiode 

een verplicht bezoek aan de 2e kamer en verklaren dat het 

een administratieve puinhoop is en dat dit verholpen kan wor-

den met een nieuw automatiseringsproject wat weer tiental-

len miljoenen gaat kosten. 

De echte oplossing voor de geldverslindende puinhopen bij 

de fiscus is niet zo moeilijk, maar vergt wel politieke moed 

van de minister en de gehele politiek. Het heet vlaktaks en 

schaft vrijwel alle uitzonderingen en aftrekposten af. Ik voor-

zie dat deze discussie wel eens een jaartje of dertig kan gaan 

duren, zo lang duurt namelijk de standaardhypotheek en het 

H-woord is waar de gemiddelde politicus allergisch voor is.

Dus om zolang het politieke falen maar te verbloemen en 

vooral niet duidelijk maken dat de vennootschapbelasting te 

laag is, wordt er een nieuw systeem voor de fiscus besteld 

en gaan we de volgende subsidieregeling via de fiscus beta-

len. Zeg nou zelf sinds het afschaffen van de vermakelijkheid-

belasting hebben we toch niet zo hard gelachen. Het is alleen 

jammer dat u en ik het gelach voor de fiscus betalen. 

Harm Groenendijk
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Vermakelijker kunnen we het niet 
maken
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Er vindt onbehoorlijk bestuur plaats bij pensioenuitvoerder 

OPTAS en dat is niet voor het eerst. De beloftes dat de deel-

nemers in deze ouderenregeling er niet op achteruit zouden 

gaan, zijn bij de uitvoering van de ouderenregeling met voeten 

getreden. Met de zogenaamde lijfrente-uitkering is hetzelfde 

gebeurd als wat nu met de havenpensioenen aan de hand 

is, namelijk dat voor de duur van de lijfrente-uitkering geen 

indexering is toegepast. Dit terwijl er toen ook al grote reser-

ves in het pensioenfonds zaten en zonder problemen over die 

periode de lijfrente geïndexeerd had kunnen worden.

Ondergetekende heeft, toen hij zelf als deelnemer lijfrente 

ontving, de OPTAS als uitvoerder meerderenmalen aange-

sproken op het feit dat de lijfrente niet werd geïndexeerd. Dit 

commentaar was aan dovemansoren gericht. Er was geen 

geld voor indexering werd er door de OPTAS gezegd. Het-

zelfde argument werd bij het havenpensioenfonds gebruikt. 

Een aperte leugen dus van de OPTAS! Het geld was er wel 

degelijk om de indexering van de lijfrente te kunnen betalen. 

Het is dus misdadig dat afspraken door OPTAS niet worden 

nagekomen en de deelnemers in de ouderenregeling er wel 

degelijk op achteruit zijn gegaan. De deelnemers aan de ou-

derenregeling zijn er jaren aan koopkracht bij ingeschoten, 

terwijl OPTAS op onze centen zat.

Voor de overname door OPTAS heeft het vroegere pensi-

oenfonds voor de haven (PVH) het voor de deelnemers in 

het havenpensioenfonds heel goed gedaan. Al de ingelegde 

premies en het rendement wat deze inleg opleverde kwam 

volledig ten goede aan de deelnemers in het havenpensioen-

fonds. Vanuit het omslagstelsel konden VUT-regelingen wor-

den gefinancierd, winstdelingen worden toegekend, met als 

enig doel de deelnemers in deze regelingen een inkomens-

garantie te geven voor de duur van de regeling. Het PVH 

havenpensioenfonds was waardevast, tot het werd overgeno-

men door de OPTAS, die tevens uitvoerder werd van de nog 

lopende ouderenregelingen.

Na de overname is ons pensioen geprivatiseerd en kwamen er 

een aantal modules waar de deelnemers voor konden kiezen. 

Aan deze modules hing een prijskaartje. Afhankelijk van de be-

reidheid hoeveel premie men wilde of kon betalen, kon men als 

deelnemer aan de nieuwe pensioensystematiek deelnemen. 

Voor degene die reeds aan een ouderenregeling deelnamen, zou 

er niets veranderen. De statuten werden aangepast zonder dat 

de deelnemers in ouderenregelingen, daar kennis van konden 

nemen. Er zou immers voor deze deelnemers niets veranderen.

Nu blijkt dat juist de deelnemers in de ouderenregelingen de 

dupe worden van wederom een wijziging in de ouderenrege-

lingen waar diezelfde deelnemers niet in zijn geraadpleegd. 

De OPTAS verkwanselt het beklemt vermogen van 1,3 miljard 

euro, geld van de deelnemers aan de pensioenregelingen. 

Van dit beklemt vermogen is op dit moment 700 miljoen 

euro nodig om de pensioenen voor de huidige deelnemers 

in het fonds te kunnen betalen. De overige 600 miljoen euro 

aan pensioengeld ontrekt OPTAS, zonder enige vorm van in-

spraak van de deelnemers, aan het beklemt vermogen en 

wordt zomaar weggegeven door de OPTAS aan het verzeke-

ringsconcern Aegon. Dit terwijl OPTAS wel de uitvoerder van 

het havenpensioen blijft en de uitkeringen moet verzorgen 

voor ongeveer 50.000 deelnemers. wanbeleid en onbehoor-

lijk bestuur. Dit stinkt naar de wieg zouden ze zeggen in de 

haven.

Deze 600 miljoen euro die zijn weggegeven door OPTAS en 

Aegon worden door Aegon gebruikt voor culturele doeleinden. 

Dit terwijl het geld is van de deelnemers en dat zet kwaad 

bloed. Deze 600 miljoen euro dient te worden gebruikt om de 

pensioenen en ouderenregelingen te indexeren en daarmee 

de koopkracht van de deelnemers aan de ouderenregelingen 

enigszins op peil te houden. Niet om de aandeelhouders van 

OPTAS en Aegon te verrijken ten koste van de deelnemers? 

Aan deze pensioendiefstal moet een einde worden gemaakt. 

Momenteel loopt er een rechtszaak tegen het bestuur van 

OPTAS. 

Indien ons pensioengeld niet aangewend wordt om minimaal 

de indexering te betalen zullen wij, ons genoodzaakt zien 

om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door een oproep te 

plaatsen op het internet, om het kantoor van de OPTAS te 

bezetten, zolang als nodig is om ons geld te gebruiken waar-

voor het is gespaard, namelijk een waardevast pensioen en 

behoud van onze koopkracht. Meer inhoudelijke informatie 

over de verkwanseling van de ouderenregeling, kunt u de vol-

gende visie van mij verwachten.

Jim Stavinga

Bestuurder LBV
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OPTAS uitvoerder van de haven- 
pensioenen besteelt deelnemers.
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Ook in de voor u geldende CAO kunnen er CAO-bepalingen 

zijn opgenomen die direct dan wel indirect onderscheid ma-

ken op grond van leeftijd. Dergelijke CAO-bepalingen zijn in 

principe in strijd zijn met de gelijkebehandelingswetten en 

daardoor ongeldig.

De senioren- of vergelijkbare regeling 

Seniorenverlof, seniorenregeling of leeftijdsvakantiedagenre-

geling zijn bijvoorbeeld vormen van het toekennen van extra 

vakantiedagen aan oudere werknemers en maken direct on-

derscheid op grond van leeftijd. Dergelijke CAO-bepalingen 

zijn slechts toegestaan indien daarvoor een ‘objectieve recht-

vaardiging’ geldt. Een objectieve rechtvaardiging zou kun-

nen zijn dat CAO-partijen hiermee oudere werknemers willen 

ontlasten, hun gezondheid willen beschermen en hen willen 

motiveren om door te blijven werken waardoor de uitstroom 

in de WAO wordt beperkt. Daarbij moeten CAO-partijen aan-

tonen dat een dergelijk doel niet op een andere manier kan 

worden bereikt.

Een senioren- of vergelijkbare regeling maakt onder onder-

scheid op leeftijd en is dus alleen toegestaan als deze rege-

ling de toets van ‘objectieve rechtvaardiging’ kan doorstaan. 

Ook als er leeftijdsgrenzen in CAO-bepalingen voorkomen, 

moet daar een goede reden ‘objectieve rechtvaardiging’ voor 

zijn. Het argument `maar het staat in de CAO` is niet vol-

doende. Een werkgever die iemand ongelijk behandeld, kan 

zich niet beroepen op de CAO of een andere regeling waar 

dit in staat. Als er in de CAO bijvoorbeeld een ander loon 

is vastgesteld voor vrouwenfuncties of voor deeltijdwerkers, 

dan is dat verschil niet gerechtvaardigd. Ook als de werkge-

ver stelt dat een bepaalde functie niet in de CAO voorkomt, 

is dat geen reden om ongelijk te belonen. Hij moet dus met 

andere redenen komen.

Mogen er leeftijden staan in de pensioenregeling en 

werknemersbijdrage?

Ja. Hoewel pensioenen onder de arbeidsvoorwaarden val-

len, en daarom ook de Wet op de gelijke behandeling geldt, 

zijn leeftijden bij pensioenen bij wijze van uitzondering toe-

gestaan. In pensioenregelingen mogen bepaalde leeftijden 

staan, waarop u kunt deelnemen in de pensioenregeling of 

wanneer u recht heeft op pensioen. Ook mag uw leeftijd 

gebruikt worden om te berekenen hoeveel premie u moet 

betalen.

Ook bij de leeftijdsafhankelijke werknemersbijdrage, voor zover 

die gebaseerd is op berekeningen van verzekeringspremies, 

is onderscheid op leeftijd mogelijk. Zo zou het bijvoorbeeld 

kunnen, dat een (oudere) werknemer later is ingestapt in een 

pensioenfonds en daardoor een hogere werknemersbijdrage 

betaalt dan een (jongere) werknemer die al vanaf zijn 17e jaar 

begint met zijn pensioenopbouw. Dit onderscheid in leeftijd is 

dan toegestaan.

Direct onderscheid op leeftijd
in de CAO, mag dat?
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LBV-leden uitgelicht
Zoals u weet is LBV niet branchegerelateerd. LBV kan dus de 

belangen behartigen van iedere werknemer in elk denkbare 

branche. Doordat LBV bekend staat om haar uitstekende in-

dividuele hulpverlening, zijn er ook veel leden lid van LBV, die 

helemaal niet onder de werkingsfeer vallen van een door LBV 

overeengekomen CAO. 

In deze rubriek laten wij u kennis maken met één van onze 

leden. Deze editie stellen wij u voor aan Gijs van den Berg. 

Gijs van den Berg geniet tegenwoordig van zijn pensioen, 

maar heeft lange tijd als bankwerker/draaier bij Fero Holland 

BV gewerkt. Gijs behoord tot de harde kern van LBV-leden, 

want hij is al ruim 35 jaar lid!

Op de vraag waarom Gijs lid is geworden van een vakbond 

vertelt hij het volgende; “Zowel 35 jaar geleden als tegen-

woordig is het niet altijd mogelijk om zelf je problemen op te 

lossen. Het is dus belangrijk dat er mensen achter je staan 

die dit wel kunnen. Dit was voor mij een belangrijke reden om 

lid te worden van LBV. Trouwens, toen ik lid werd heette ‘onze 

club’ nog geeneens LBV, maar MBGK (dit was net als LBV 

één van de aangesloten bedrijfsorganisaties onder het OVB). 

Ik heb bewust voor LBV gekozen. LBV stond toen al bekend 

om het feit dat zij zich ook hard maakten voor problemen van 

individuele werknemers. Het FNV hielp je toen der tijd alleen 

neer meerdere collega’s dezelfde problemen hadden.”

Een aantal jaar gelden heeft Gijs een beroep moeten doen 

op LBV. Hij had problemen op het werk en kwam er zelf niet 

uit. Gijs vertelt: “Na jaren bij Fero gewerkt te hebben kregen 

ik en een paar collega’s van de één op de andere dag ons 

ontslag aangezegd. Ik kreeg de mededeling dat ik mijn werk 

niet meer aan zou kunnen. En dat terwijl ik een kei in mijn vak 

Dan kunt u de werkgever, door middel van een schriftelijke 

onderbouwing, laten weten dat de regeling naar uw oordeel 

niet in strijd is met de wet. Indien uw werkgever bij zijn/haar 

oordeel blijft, kunt u zich richten tot de CGB of de rechter.

Indien wordt afgeweken van de CAO is het van belang dat alle 

werknemers gelijk worden behandeld. Bij versobering van 

het beleid dient in overeenstemming met de wet te worden 

gehandeld. Als er een seniorenregeling in het bedrijf is, kan 

worden besloten om aan alle oudere werknemers extra va-

kantiedagen toe te kennen of aan niemand. Ten aanzien van 

de seniorenregeling moet de minimale wettelijke aanspraak 

op vakantiedagen in acht worden genomen.

Marco Stavinga

was en het al meer dan 43 jaar deed! Als je zoiets overkomt, 

dan kijk je er toch wel raar van op. Uiteindelijk heb ik contact 

opgenomen met LBV en door hun toedoen was de zaak al 

snel opgelost. Fero koos eieren voor zijn geld en ik en LBV 

kwamen als overwinnaars uit de strijd!”

Tot slot zegt Gijs: Ik ben erg blij dat ik jaren gelden heb ge-

kozen voor een vakbond voor het leven. Tot op de dag van 

vandaag realiseer ik me dat ik de juiste keus heb gemaakt! 

Vervolg Direct onderscheid op leeftijd in de CAO, mag dat?

U bent het niet eens met de CAO-bepaling, wat nu?

Als u denkt dat bepalingen in de CAO in strijd zijn met de wet, 

kunt u contact opnemen met LBV. Die kan de eventuele strij-

digheden onderzoeken. Bij twijfel kunnen CAO-partijen, maar 

ook uzelf, advies vragen aan de Commissie Gelijke Behande

ling (CGB). Het kan voorkomen dat er in een CAO bepaling 

een onderscheid naar leeftijd staat, waar volgens de werk-

gever geen goede reden voor is. De werkgever kan dan, na 

advies van de CGB, besluiten om af te wijken van de CAO en 

zich houden aan de gelijkebehandelingswetgeving. Bent u het 

daar als werknemer niet mee eens? 



Naam : ........................................................................... m/v

Adres : ...........................................................................

PC/Plaats : ...........................................................................

Geboortedatum : ...........................................................................

Telefoon prive : ...........................................................................

Werkgever : ...........................................................................

Beroep : ...........................................................................

Datum : ...........................................................................

Giro/bankrekeningnr : ...........................................................................

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

Nadat mijn eerste contributie binnen is, ontvang ik mijn lidmaatschapspakket.

Benader mij wel / niet * voor een ambassadeursfunctie bij LBV

* doorhalen wat niet van toepassing is

Deze kaart kunt u langs de perforatierand afknippen en in een envelop opsturen naar:

LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel niet nodig)

ik wil graag lid worden van de LBV!

ANNIE BELT MET HET SECRETARIAAT. . .

Riesjart! 2008

GOEDEMIDDAG! 
IK WIL DOORGEVEN 

DAT MIJN CONTRACT-
UREN ZIJN VERLAAGD 
VAN 32 NAAR 16 UUR 

PER WEEK.

IK ZAL HET IN
ONS LEDENBESTAND 
AANPASSEN. UW CON-
TRIBUTIETARIEF ZAL 
IK OOK CORRIGEREN. 
U BETAALT VOORTAAN 
GEEN TIEN EURO MEER 

MAAR 5 EURO
PER MAAND! 

BEDANKT! 
IK WIL TROUWENS OOK 
NOG MIJN COLLEGA 

AANMELDEN. KAN DAT 
NU OF MOET ZE 
ZELF EEN E-MAIL 

STUREN?

IK ZAL HAAR DIRECT 
INSCHRIJVEN, MAAR DAN WEL VIA 

ONZE STAATSLOTENACTIE. 
VIA DEZE ACTIE KRIJGEN U EN 
HET NIEUWE LID NAMELIJK EEN 

GRATIS STAATSLOT!

GAAT U VERHUIZEN, 
VAN BAAN VERANDEREN OF 
WORDEN UW CONTRACTUREN  

AANGEPAST?
GEEF HET DOOR AAN DE LEDEN-

ADMINISTRATIE VAN LBV!


