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In de vorige editie van de Visie heb ik u onder andere op de 

hoogte gesteld van het feit dat onze collega, Ger IJzermans, 

tijdens zijn vakantie is getroffen door een hartaanval. Naar aan-

leiding van dit ‘verontrustende’ bericht in de Visie hebben we 

veel reacties ontvangen. Namens Ger wil ik iedereen hartelijk 

bedanken voor de bloemen, kaarten en lieve berichten.

Voordat ik met u vooruitblik naar de inhoud van deze editie 

van de Visie, wil ik toch nog even aandacht schenken aan de 

betutteling in onze maatschappij! Vol verbazing bereiken mij 

de laatste tijd nieuwsberichten waaruit blijkt dat de overheid 

aan het betuttelen is. Ik ben van mening dat er vanuit de over-

heid geen bemoeienis mag zijn op dingen die alleen jezelf of je 

eigen leven kunnen raken en/of beïnvloeden. Met het rookver-

bod kan ik nog wel leven, want dit zorgt ervoor dat de gezond-

heid van personen die bewust niet roken wordt beschermd. De 

overheid hoeft echter voor mij niet te bepalen hoe vaak ik moet 

sporten, hoeveel keer per week ik vis moet eten en welke re-

clames er op televisie mogen verschijnen (denk aan Leen)! Het 

lijkt er soms op dat de overheid is doorgeslagen en men bezig 

is met het geven van gedragsvoorschriften, gecamoufleerd 

als normen en waarden! We hebben allemaal onze eigen ver-

antwoordelijkheid en zolang we deze nemen, moet betutteling 

vanuit de overheid als overbodig worden beschouwd!

Verderop in deze Visie bevindt zich weer veel CAO-nieuws! Zo 

kunt u onder andere lezen dat het principeakkoord tussen LBV 

en het Overlegorgaan Groothandel in Horecaprodukten door 

de leden van LBV is aangenomen. In het CAO nieuws wordt 

ook aandacht aan de CAO onderhandelingen van de NBBU-

CAO voor uitzendkrachten besteed. LBV wil naar aanleiding 

van deze CAO-onderhandelingen met zoveel mogelijk werkne-

mers vanuit de uitzendbranche van gedachte wisselen, om een 

zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te behalen. Naast 

het CAO-nieuws bevat deze Visie nog veel meer interessante 

artikelen, dus ik wens u alvast veel leesplezier!
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Goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn niet alleen de 

verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook van de 

werknemer. Gezamenlijk moeten uw werkgever en uzelf zien 

te voorkomen dat bij de uitvoering van de werkzaamheden  

de veiligheid van u en uw collega’s in het gedrang komt. Hier-

bij heeft u een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. 

Zo zijn een goede veiligheidsinstructie en het ter beschikking 

stellen van passende en persoonlijke beschermingsmiddelen 

alleen doeltreffend wanneer u zich aan deze instructie houdt 

en de persoonlijke beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk 

gebruikt. Het beleid en de voorlichting kunnen in theorie nog 

zo goed zijn geregeld, als u in de praktijk zich niet aan de 

instructies en voorschriften houdt, zit een gevaar in een klein 

hoekje.

Eigen verantwoordelijkheid
Uit onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt keer op keer dat 

veel arbeidsongevallen hadden kunnen worden voorkomen 

indien de werknemer zich aan de veiligheidsinstructie had ge-

houden. Te vaak worden de veiligheidsinstructies door werk-

nemers aan hun laars gelapt, omdat deze veiligheidsinstruc-

ties als belemmerend worden ervaren. Met andere woorden: 

het zich houden aan de veiligheidsinstructies en het gebruik 

van persoonlijke beschermingsmiddelen is “te veel werk”. U 

moet zich echter realiseren dat dergelijke veiligheidsinstruc-

ties niet zijn bedacht om werknemers te pesten, maar om ze 

te beschermen. 

Met name voor werknemers die bij hun gebruikelijke werk-

zaamheden keer op keer veiligheidsrisico’s lopen hoort 

kennis, naleving en toepassing van de veiligheidsinstructies 

een tweede natuur te zijn. De cijfers van de arbeidsinspectie 

liegen er niet om. Jaarlijks komen er ongeveer 90 mensen 

om het leven als gevolg van een arbeidsongeval en raken 

naar voorzichtige schatting 1.100 mensen tijdelijk of blijvend 

arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsongeval. Voor 

elke werknemer is het dus van belang stil te staan bij de 

risico’s die men loopt bij de uitvoering van de werkzaamhe-

den. Werkt u in een risicosector, zoals de bouw, de haven en 

de industrie, dan dient u extra alert te zijn.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat werknemers in minder risi-

covolle sectoren op hun lauweren kunnen rusten. Met name 

in deze “veilige” sectoren komen de veiligheidsrisico’s vaak 

uit een andere hoek, maar zijn dan niet minder ernstig. Denk 

hierbij aan het toenemend aantal werknemers dat lijdt aan 

de gevolgen van beroepsziektes zoals Repetitve Strain Injury 

(RSI). Ook voor deze werknemers geldt dat zij zich aan de bij 

hun werk specifieke veiligheidsinstructies, zoals instructies 

bij beeldschermwerk, dienen te houden.

Meldt onveilige situaties
Wat voor werkzaamheden u ook uitvoert, wees altijd bedacht 

op de risico’s die u loopt bij de uitvoering van deze werk-

zaamheden en houdt u aan de geldende veiligheidsinstructies 

en gebruik de voor u geldende persoonlijke beschermings-

middelen. Bent u van mening dat uw werk onveilig is en de 

geldende veiligheidsinstructies niet voldoen, maak dit dan 

bespreekbaar bij uw werkgever, uw personeelsvertegen-

woordiging en/of ondernemingsraad. Toezicht houden op 

de naleving van de arbeidsomstandigheden is immers een 

primaire taak van de ondernemingsraad of personeelsverte-

genwoordiging. Vaak hebben ondernemingsraden hiervoor 

aparte arbeidsomstandighedencommissies ingesteld die u 

hierbij van dienst kunnen zijn. 

Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met de Arbeids-

inspectie. De Arbeidsinspectie treedt echter pas op indien zij 

vanuit meerdere bronnen signalen ontvangen dat de veilig-

heid van werknemers in gevaar is. Een melding van slechts 

één werknemer is niet voldoende om de arbeidsinspectie 

aan het werk te zetten. Bovendien kan niemand, zelfs uw 

werkgever niet, u verplichten werkzaamheden uit te voeren 

waarbij de veiligheidsinstructies en veiligheidsvoorschriften 

niet worden nageleefd. Leg desnoods in overleg met uw col-

lega’s het werk stil totdat de onveilige situatie is verholpen. 

U kunt uiteraard ook contact opnemen met LBV voor meer 

informatie over veilig werken. Let in ieder geval op uw eigen 

veiligheid!
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De problemen met de OPTAS en de AEGON zijn 
nog niet opgelost!!!
 

Bemiddelaar Elco Brinkman krijgt de ondankbare taak om op 

morele en ethische gronden de pensioenverzekeraars aan 

te spreken op hun financiële gedrag als het over pensioenen 

gaat. Ik ben benieuwd of het bij verzekeraars doordringt dat 

je niet achteloos met de rechten van pensioenverzekerden 

kan omgaan.

 

Indien verzekeraar AEGON vast blijft houden aan haar stand-

punt om het beklemt vermogen van 768 miljoen euro be-

stemd voor pensioenen te gebruiken voor culturele doelen, 

is dat pensioendiefstal. Terecht is dan ook dat er niet op de 

uitkomst van deze bemiddelingspoging wordt gewacht, maar 

dat de procedures die tegen OPTAS en AEGON lopen ge-

woon doorgaan. Dit om er voor te zorgen dat het beklemt 

vermogen niet anders wordt besteed dan aan de verbetering 

van de havenpensioenen. De 768 miljoen euro moeten wor-

den gebruikt om de pensioenen te indexeren. Zodoende blijft 

het verlies aan koopkracht van de deelnemers nog enigszins 

beperkt. 

AEGON stelt dat zij niets van doen hebben met het huidige 

pensioengeschil, maar dat dit een pensioengeschil is tussen 

de havenwerkgevers en havenwerknemers en OPTAS. Met 

andere woorden dat AEGON geen partij is in dit pensioenge-

schil. AEGON vergeet hierbij echter wel dat zij degene zijn 

die nu beschikken over 768 miljoen euro van het beklemt 

vermogen, de helft van het totale beklemt vermogen van 

1,3 miljard euro waar dit hele pensioengeschil over gaat.

 

AEGON denkt simpelweg dat zij de ingelegde premies kun-

nen besteden aan culturele doelen, zonder dat zij hiervoor 

enige verantwoording hoeven af te leggen aan de deelne-

mers van de pensioenregeling en de havenwerkgevers. 

AEGON denkt ons pensioengeld naar eigen goeddunken aan 

andere zaken te kunnen besteden dan daar waar de premie-

opbrengst ondermeer voor is bedoeld, zoals indexering van 

de pensioenen.

Sinds commerciële verzekeraars pensioenfondsen opkopen 

om zo een aandeel in de pensioenmarkt te verwerven, is  

de politiek nalatig gebleven om met beschermende wet- en 

regelgeving te komen die er voor zorgt dat commercële pen-

sioenverzekeraars niet aan de haal gaan met het pensioen-

kapitaal van de deelnemers. Zoals dat nu wel is gebeurd met 

de helft van het beklemt vermogen van het havenpensioen.

 

Alleen aanvullende wet- en regelgeving kan er voor zorgen 

dat het gespaarde pensioenkapitaal hoe dan ook toekomt 

aan degene die dit pensioenkapitaal bijeen hebben gebracht, 

de deelnemers dus. Commerciële verzekeraars kijken alleen 

maar naar het geld, maar dat pensioen je inkomen iis voor 

de oudedagvoorziening, daar willen de verzekeraars niets 

van weten.
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Als je met pensioen gaat staat je inkomen stil en komt 

er niets meer bij. Dit terwijl alles alsmaar duurder wordt 

en je per saldo tijdens je pensionering alsmaar armer 

wordt. Alleen de AOW heeft vanwege het karakter van een 

volksverzekering nog wel een indexering. Deze indexering 

is bij lange na niet voldoende om het jaarlijks verlies aan 

koopkracht te compenseren. Denk maar aan zaken zoals 

verhoging van de woonlasten, verhoging van de gemeente-

lasten, de bijna dagelijkse verhoging van de energieprijzen 

en zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

Indexering van ons pensioen is broodnodig. Het geld om dit 

te kunnen betalen is er gewoon, namelijk de 768 miljoen 

euro beklemt vermogen die AEGON heeft ingepikt en die 

kan worden aangewend voor verbetering van ons pensioen. 

Onder geen beding mag ons pensioengeld worden gebruikt 

en uitgegeven worden aan cultuur, terwijl we zelf op een 

houtje moeten bijten.

 

Jim Stavinga

Bestuurder LBV

Een voorbeeld hoe malafide 
(pensioen)verzekeraars kunnen zijn.

Denk maar eens aan de affaire met de woekerpolissen. Polissen 

waarbij verzekeraars zich rijk rekenen ten koste van de verzeke-

ringnemer en uw ingelegde pensioenkapitaal verdampt vanwege 

de buitengewone, (lees extreme) beheerkosten, die verzekerings-

maatschappijen in rekening brengen. Kosten die wel kunnen op-

lopen tot 22 à 33 procent van de ingelegde premie. Je reinste 

diefstal! Geld van verzekeringnemers dat zo in de zakken van 

de verzekeraars verdwijnt. Dat er administratieve kosten en be-

heerkosten worden berekend is normaal, maar dat de ingelegde 

premies en de beleggingswinst voor een groot gedeelte in de 

zakken van de verzekeraars verdwijnt, noem ik wel pure diefstal.  

De overheid heeft dit allemaal laten gebeuren en stond er 

bij en keek er naar. Een oproep richting verantwoordelijk 

minister Donner om een eind te maken aan de zelfverrijking 

van de verzekeraars ten koste van de verzekerden en in 

te grijpen in de pensioenen was en is aan dovemansoren 

gericht. Nee de kapitaalsmarkt zou het allemaal wel zelf 

reguleren, zo stelde minister Donner. Ingrijpen van de over-

heid was en is volgens minister Donner niet noodzakelijk. 

Wet en regelgeving om de pensioenen van de deelnemers 

te beschermen tegen ongeoorloofde praktijken vond de 

minister niet nodig. De praktijk laat echter een ander beeld 

zien, zoals nu bij het havenpensioen.

Als de minister niet ingrijpt, dan moeten we zelf ingrijpen, 

anders gaat de diefstal uit pensioenpotten gewoon door. 

Gelegaliseerde pensioendiefstal noem ik dat, die wordt 

gedoogd door de overheid. Het is me toch een fraaie 

maatschappij waarin we leven met een overheid die ook niet 

te vertouwen is, niet ingrijpt op het juiste moment en deze 

gelegaliseerde pensioendiefstal gewoon toelaat. Kortom de 

768 miljoen euro beklemt vermogen moet terug naar de 

deelnemers van het havenpensioen. Dit is ons geld en moet 

aangewend worden om de pensioenen te verbeteren.

Ondergetekende is zelf deelnemer in het pensioenfonds van 

OPTAS en inmiddels al twee jaar gepensioneerd. De PVH 

was het pensioenfonds voor de haven en had een welvaart-

vast pensioen. Met de verkoop van de PVH aan OPTAS pen-

sioenen werd de pensioenregeling alleen maar uitgekleed. 

Rendementen van het pensioenfonds kwamen niet meer 

ten goede aan de deelnemers, maar werden opgepot door 

OPTAS. In plaats van ons geld op te potten had er gewoon 

indexering toegepast moeten worden, zodat we er niet 

met zijn allen stelselmatig ieder jaar op achteruit gaan in 

pensioeninkomen. Als je gepensioneerd bent, hoef je het al 

helemaal niet te hebben over behoud van koopkracht. 
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DPA Flex Professionals (DPA)
De CAO voor DPA Flex Professionals is voor de tweede keer 

vrijgesteld van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten. Zoals ook 

bij een eerder dispensatieverzoek (verzoek om vrijstelling) is 

vastgesteld wijkt DPA Flex Professionals op een dusdanige 

mate af van de uitzendbureaus die onder de ABU-CAO voor 

Uitzendkrachten vallen dat DPA daardoor haar eigen CAO 

voor DPA Flex Professionals mag toepassen. Ondanks het 

feit dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

DPA al twee keer heeft vrijgesteld van de ABU-CAO voor Uit-

zendkrachten blijven FNV en CNV van mening dat de ABU-

CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is op DPA. Als 

gevolg hiervan zijn FNV en CNV een beroepsprocedure ge-

start tegen de beslissing van de minister. Op het moment van 

verschijnen van deze Visie is er in deze beroepsprocedure 

nog geen uitspraak gedaan. Naar verwachting zullen partijen 

bij de CAO voor DPA Flex Professionals in het gelijk worden 

gesteld. LBV zal u op de hoogte houden van de uitslag van 

deze beroepsprocedure.

The Nuance Group (Netherlands) BV (Nuance)
Het tussen LBV en Nuance bereikt principe-akkoord is bij 

meerderheid van stemmen door de leden van LBV afgewe-

zen. Inmiddels heeft de CAO-onderhandelaar van LBV con-

tact gehad met de leden van LBV werkzaam bij Nuance en 

achterhaald dat het principe-akkoord is afgewezen vanwege 

de voorgestelde verruiming van het dagvenster, de afbouw 

van de toeslagen voor het werken op bijzondere uren en 

de daaraan gekoppelde compensatie in de vorm van een 

persoonlijke toeslag. Dinsdag 15 juli 2008 worden de CAO-

onderhandelingen hervat. LBV zal u op de hoogte houden van 

de CAO-onderhandelingen.

Bellevu (Huidspecialist.nl)
De CAO die tussen LBV en Bellevu is overeengekomen loopt 

inmiddels en diverse werkgevers in de welzijnsbranche heb-

ben zich bij Bellevu aangemeld. Hoe de welzijnsbranche zich 

gaat ontwikkelen nu er voor het eerst een CAO is overeenge-

komen is onduidelijk. In ieder geval is duidelijk dat er nu voor 

het eerst een op maat gesneden CAO bestaat die recht doet 

aan de werknemers in de welzijnsbranche.

Collective Freelance & Flex Payroll Services BV 
(Payroll Services)
De CAO voor Payroll Services is voor de tweede keer vrijge-

steld van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten. Zoals ook bij 

een eerder dispensatieverzoek (verzoek om vrijstelling) is 

vastgesteld wijkt Payroll Services op een dusdanige mate af 

van de uitzendbureaus die onder de ABU-CAO voor Uitzend-

krachten vallen dat Payroll Services daardoor haar eigen CAO 

voor Payroll Services mag toepassen. Dit is ook niet meer 

dan logisch aangezien payrolling een andere activiteit is dan 

uitzenden en de ABU-CAO voor Uitzendkrachten binnen een 

organisatie als Payroll Services niet kan worden toegepast.

Hartman Produktie & Evenementen Service BV 
(Hartman)
Het tussen LBV en Hartman Produktie & Evenementen 

Service BV bereikt principe-akkoord is met meerderheid van 

stemmen door de leden van LBV werkzaam bij Hartman aan-

genomen. De CAO is inmiddels aangemeld bij het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wettelijk in wer-

king getreden. Hiermee is de vierde CAO die LBV en Hartman 

zijn overeengekomen een feit. Hartman is een bedrijf dat on-

dermeer actief is in de op- en afbouw van podia, geluids- en 

lichtinstallaties in de evenementenbranche. 

BelleVu

uance

CAO Nieuws
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Groothandel in Horecaproducten
Tussen LBV en de werkgeversvereniging Overlegorgaan voor 

de groothandel in producten voor horeca en grootverbruik 

(Overlegorgaan Groothandel) is een principe-akkoord bereikt 

voor de CAO voor de Groothandel in Horecaproducten. In dit 

principe-akkoord zijn de volgende afspraken gemaakt:

•	 Deze	CAO	is	aangegaan	voor	een	tijdvak	van	één	jaar		

 dat aanvangt op 1 juni 2008 en eindigt op 31 mei  

 2009.  

•	 Voor	de	werknemer	wiens	maandsalaris	lager	is	dan		

 2.250 euro, is de volgende salarisverhoging overeen 

 gekomen: per 1 augustus 2008: 3,5 procent.

•	 Naast	de	salarisverhoging	van	3,5	procent	worden	ook		

 alle salarisschalen verhoogd met 4 procent per 

 1 augustus 2008.

•	 Vanaf	het	derde	ziektegeval	en/of	ná	één	maand	ar-	

 beidsongeschiktheid heeft de werkgever het recht om  

 de uitkering bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte  

 of ongeval met inachtneming van het wettelijk minimum- 

 loon te verlagen tot 70 procent van het brutosalaris.

De werkgever behoeft zijn besluit om de uitkering bij arbeids-

ongeschiktheid te verlagen niet langer schriftelijk toe te 

lichten. Indien een werknemer het met deze beslissing niet 

eens is, dan kan hij tegen dit besluit uiteraard bezwaar blijven 

maken. in de daarop volgende bezwaarprocedure zal de 

werkgever uiteindelijk alsnog zijn beslissing nader moeten 

motiveren. Er is een nieuwe pensioenafspraak gemaakt waar-

bij de werkgever is gehouden een pensioenvoorziening voor 

de werknemers te treffen welke ten minste voldoet aan het 

bepaalde in bijlage 4. Het is toegestaan ten gunste van de 

werknemers af te wijken van de minimum pensioenvoorwaar-

den.

BIJLAGE 4: MINIMUM PENSIOENVOORWAARDEN

•	 De werknemer wordt twee maanden na aanvang van  

 zijn dienstverband opgenomen in de pensioenregeling;  

 doch  niet eerder dan op de eerste dag van de maand  

 waarin de werknemer de 21-jarige leeftijd heeft bereikt.

•	 Voor alle (gewezen) deelnemers is de pensioendatum 

 de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd  

 wordt bereikt. Aan de (gewezen) deelnemer wordt de  

 mogelijkheid geboden om binnen de fiscaal toegestane  

 grenzen de pensioendatum actuarieel neutraal flexibel 

 te kiezen.

•	 De pensioenvoorziening kan worden vormgegeven in  

 een middenloonregeling, eindloonregeling of beschik- 

 bare premieregeling. Mengvormen zijn eveneens 

 toegestaan mits voldaan wordt aan de pensioenwet en  

 aan de Wet loonbelasting 1964.

•	 De pensioenregeling dient een voorziening te bevatten  

 voor partnerpensioen en wezenpensioen. Deze voorzie- 

 ningen kunnen worden verzekerd via een opbouwsys- 

 teem of op risicobasis. De dekking van het partnerpen- 

 sioen en het wezenpensioen begint direct na indienst- 

 treding.

•	 Het aandeel van de werkgever zal 50% van de totaal  

 door de werkgever verschuldigde pensioenpremie be- 

 dragen met een maximum van 2.300 euro per kalen- 

 derjaar.

Het principe-akkoord is met meerderheid van stemmen door 

de leden van LBV werkzaam in de Groothandel in Horecapro-

ducten aangenomen. De tussen LBV en het Overlegorgaan 

Groothandels overeengekomen CAO voor de Groothandel in 

Horecaproducten is op 10 juli 2008 aangemeld bij het minis-

terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op het moment 

dat deze Visie u bereikt zal de CAO wettelijk in werking zijn 

getreden. Daarmee is de vierde CAO voor de Groothandel 

in Horecaproducten sinds 1999 een feit. De CAO voor de 

Groothandel in Horecaproducten geldt voor meer dan 3.300 

werknemers werkzaam bij werkgevers aangesloten bij het 

Overlegorgaan Groothandels.

Van Tilburg Holding BV
De CAO-onderhandelingen tussen LBV en Van Tilburg Holding 

BV lopen gestaag. Op het moment dat deze Visie u bereikt 

zal er naar alle waarschijnlijkheid tussen LBV en Van Tilburg 

Holding BV een principe-akkoord zijn bereikt voor de nieuwe 

CAO voor Van Tilburg Holding BV. LBV is met Van Tilburg 

Holding BV overeengekomen dat, terwijl de CAO-onderhande-

lingen nog lopen, Van Tilburg Holding BV toch alvast overgaat 

tot het verhogen van de lonen met 3,5 procent met terug-

werkende kracht vanaf april 2008. LBV zal u op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen bij Van Tilburg Holding BV.

CAO nieuws 
Uitzendonderhandelingen
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De NBBU-CAO voor Uitzendkrachten loopt nog tot 31 de-

cember 2008. Tussen LBV en NBBU hebben er verkennende 

gesprekken plaatsgevonden die moeten leiden tot de nieuwe 

NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. LBV en NBBU hebben de 

intentie naar elkaar uitgesproken wederom een NBBU-CAO 

voor Uitzendkrachten overeen te komen. LBV heeft inmiddels 

de volgende voorstellen al aan de NBBU kenbaar gemaakt:  

•	 Bestaande	afspraken	vasthouden	en	daar	waar	moge-	

 lijk verbeteren. 

•	 Betere	voorlichting	over	de	CAO	aan	uitzendkrachten		

 en de intercedenten die de CAO moeten uitvoeren.

•	 De	CAO-tekst	daar	waar	mogelijk	vereenvoudigen	of		

 verduidelijken.

•	 Betere	voorlichting	aan	de	uitzendkracht	inzake	de		

 rechten en plichten van de uitzendkracht.

•	 Groter	toezicht	op	naleving	van	CAO-afspraken	in	sa-	

 menwerking met de Stichting Naleving CAO Uitzend- 

 krachten (SNCU) waarin LBV zitting heeft.

•	 Stimulering	van	scholing	en	opleidingen	van	uitzend-	

 krachten en het maken van aanvullende afspraken met  

 uitzendbureaus die aan de verplichte  

  scholingsinspanning niet kunnen voldoen. Verruiming  

 van de scholingsmogelijkheden van uitzendkrachten  

 middels Stichting Opleiding en Ontwikkeling 

 Flexbranche (STOOF) waarin LBV zitting heeft.

•	 Betere	en	duidelijkere	afspraken	ten	aanzien	van	opvol-	

 gend werkgeverschap en de rechtspositie van uitzend 

 krachten alsmede bij een overstap van de ene Uitzend- 

 CAO naar de andere Uitzend-CAO. 

Uiteraard mag bij de komende CAO-onderhandelingen de 

input van leden van LBV werkzaam voor een NBBU-uitzend-

bureau niet ontbreken. De CAO-onderhandelaars zijn dan ook 

zeer benieuwd naar de ervaringen van uitzendkrachten met 

de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Heeft u op- en aanmer-

kingen ten aanzien van de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten 

geef deze dan door aan de CAO-onderhandelaars van LBV. 

Een simpel briefje, e-mailtje of telefoontje is al voldoende. 

Alleen met de inbreng van de leden van LBV werkzaam in de 

uitzendbranche kan LBV de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten 

verbeteren.
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NBBU-CAO voor Uitzendkrachten

MINIMUMLOON PER MAAND

Leeftijd Bruto Netto

23 € 1.356,60 € 1.160,-

22 € 1.153,10 € 1.001,-

21 € 983,55 € 868,-

20 € 834,30 € 751,-

19 € 712,20 € 655,-

18 € 617,25 € 580,-

17 € 535,85 € 528,-

16 € 468,05 € 468,-

15 jr. € 407,00 € 407,-

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, 

niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf 

verschillen. Dit komt door verschillen in inhoudingen op 

het loon, onder meer in verband met de premieheffing 

voor de sociale zekerheid. In bovenstaande bedragen zijn 

pensioenpremies buiten beschouwing gelaten, evenals de 

premie voor de nieuwe zorgverzekering. De bedragen ge-

ven daarom alleen een globale aanduiding. Het gaat om de 

in hele euro’s afgeronde netto bedragen voor in 1949 of 

daarna geboren alleenstaande werknemers zonder 

kinderen.

AOW EN ANW UITKERINGEN

AOW Bruto 

per maand

Bruto vak.uitk. 

per maand

Gehuwden € 682,51 € 38,24 

Gehuwden met max. toeslag € 1.365,02 € 76,48 

Gehuwden zonder toeslag € 984,86 € 53,68 

(partner jonger dan 65 jaar,

 AOW vóór 01-02-1994)

Ongehuwden € 997,12 € 53,50 

Ongehuwden met kind tot 18 jr. € 1.238,64 € 68,82 

Maximale toeslag (AOW vóór 01-02-1994) € 367,90 

Maximale toeslag (AOW vanaf 01-02-1994) € 682,51 

Vanaf 1 juli 2008 gaat het bruto minimumloon met 1,62 procent omhoog. 

De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van 

de CAO-lonen.

Sociale verzekeringen per 
1 juli 2008
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KINDERBIJSLAG   (bedragen per kind per kwartaal)

gezinnen met: 0 t/m 6 6 t/m 12 12 t/m 18 jaar

I      Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 1 kind € 276,75

2 kinderen € 311,22

3 kinderen € 322,71

4 kinderen € 347,96

5 kinderen € 363,11

6 kinderen € 373,22

II     Kinderen geboren op of na 1 januari

1995, ongeacht de gezinsgrootte: € 193,73 € 235,24 € 276,75

Kindertoeslag 
Vanaf 1 januari 2008 is er een nieuwe toeslag: de kindertoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van het onder-

houd van kinderen. De kindertoeslag komt in plaats van de kinderkorting. De kinderkorting is tot 2007 een korting op de 

inkomstenbelasting. Sommige gezinnen kunnen niet of niet volledig profiteren van de huidige kinderkorting (bijvoorbeeld 

omdat ze te weinig belasting betalen). Van de kindertoeslag kan iedereen profiteren die er recht op heeft. De uitbetaling 

vindt maandelijks plaats.

Een ouder heeft ongeacht het aantal kinderen, recht op één kindertoeslag. De hoogte van de kindertoeslag is maximaal 

€ 994,00 per jaar, dit is ruim € 82,- per maand. De kindertoeslag is maximaal bij een toetsingsinkomen tot € 29.413,-. 

Daarna wordt de toeslag afgebouwd met 5,75 procent van het extra inkomen. Bij een inkomen boven € 46.700 is er geen 

recht op kindertoeslag.  

Aanvragen meestal niet nodig

Kindertoeslag hoeft normaal gesproken niet te worden aangevraagd. De belastingdienst gaat zelf na of u voldoet aan de 

voorwaarden voor de kindertoeslag. Voor deze toets gebruikt men hun eigen gegevens en daarnaast gebruikt men ook de 

gegevens die van u bekend zijn bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Maximumdagloon
Per 1 juli 2008 zijn ook de bestaande uitkeringen met 1,62 procent verhoogd. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering 

hangt mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en zogenoemde maximumdagloon. Per 1 juli 2008 wordt het 

maximumdagloon verhoogd van € 177,03 naar € 179,90 bruto.

In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen 

zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt € 14,86 

bruto per maand.

ANW Bruto 

per maand

Bruto vak.uitk. 

Per maand

Nabestaandenuitkering € 1.056,74 € 64,51 

Halfwezenuitkering € 242,88 € 18,41 

Wezenuitkering tot 10 jaar € 338,16 € 20,64 

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar € 507,24 € 30,96

Wezenuitkering van 16 tot 21 / 27 jaar € 676,31 € 41,29
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Waar zijn we mee bezig?
Onder deze slagzin wil Achmea ons doen geloven dat zij het 

beste met de maatschappij, en u en mij in het bijzonder, voor-

hebben. Nu is er een spreekwoord dat luid: Als de vos de 

passie preekt, boer let op je kippen. Dit spreekwoord is in 

dit geval zeer op zijn plaats. Een bedrijf dat als primair doel 

heeft angst uit te melken, wat elke verzekeraar als kern-

activiteit heeft, wil ons wijs maken dat zij begaan is met het 

lot van de kleine man.

De overkoepelende organisatie Zorgverzekeraars Nederland, 

waar ook Achmea een prominente rol in speelt, is primair 

verantwoordelijk voor het uit de klauwen lopen van de kosten 

van de zorg in Nederland. En nu roept Achmea dat zij de op-

lossing hebben voor alle problemen. In hun reclame sommen 

ze alle problemen op als kansen waar we alleen de portemon-

nee voor hoeven over te dragen aan Achmea en voila het is 

opgelost. Waar het nog aan ontbreekt, is een groep mensen 

die rond de meiboom dansen van geluk dat Achmea dit 

allemaal mogelijk maakt.

Wie is waar mee bezig?
Ik denk dat Achmea bezig is met een mediaoffensief om wat 

politici klaar te stomen voor hun raad van bestuur om in de 

toekomst nog meer uit de ruif te graaien. Op dit moment gaat 

van elke euro die via de Zorgverzekeringwet wordt geïncas-

seerd bijna de helft op aan administratieve lasten bij de zorg-

verzekeraars. U begrijpt dat de kreet ‘Achmea ontzorgt’ 

anders gelezen moet worden dan dat zij bedoelen. Of u 

goede zorg krijgt van het resterende geld zal een zorgverze-

keraar een zorg zijn. 

Naast zorgverzekeringen verkoopt Achmea, onder veel na-

men, ook nog andere verzekeringen waaronder bijvoorbeeld 

pensioenverzekeringen. Als u de afgelopen jaren de krant 

heeft gelezen dan is het woord woekerpolis vaak genoemd. 

Als er een sector is waar woekerpolissen schering en inslag 

zijn, dan is het wel in de particuliere pensioenbusiness. On-

der het mom dat u zelf mee kunt beslissen waar uw centjes 

voor later in belegd worden, rekent men fikse administratieve 

kosten en romen zij de premie af om tussenpersonen zeer 

riant te belonen. De vruchten van jaren geld betalen voor een 

“goed” pensioen later zijn zeer wrang, het kan zelfs voorko-

men dat u na jaren betalen geen rooie cent krijgt!

Wat houdt u bezig?
Ik kan me voorstellen dat u na het bovenstaande verhaal 

denkt; Wat moet ik met deze wijsheid? Ten eerste zou u kun-

nen bekijken of alle risico’s die u verzekerd heeft wel verze-

kerd moeten zijn. Aan sommige verzekeringen ontkomt u niet 

wegens wettelijke verplichtingen, maar het restant moet u 

eens kritisch bekijken. De voorwaarden die de verzekeraars 

stellen sluiten heel veel betalingen uit, u bent bijvoorbeeld in 

hun ogen onderverzekerd of oververzekerd en daarmee een 

potentiële fraudeur. Als we de reclame van de verzekeraars 

mogen geloven dan is alles goed geregeld en staan deze 

filantropen te springen om u geld te brengen. In de praktijk is 

het verkrijgen van waar je meent recht op te hebben net zo 

succesvol als het winnen van de staatsloterij.

Harm Groenendijk

Het vrije woord van 
Harm Groenendijk
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Kan een werkgever werknemers verplichten 
vakantie te nemen in een bepaalde tijd?
Als in de vaststelling van vakantie niet is voorzien in de in-

dividuele arbeidsovereenkomst dan wel bij CAO, dan moet 

de werkgever de vakantie vaststellen overeenkomstig de 

wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich 

daartegen verzetten. Als de werkgever zonder overleg met 

de werknemer (en tegen zijn zin) de vakantie vaststelt, kun-

nen de door hem als vakantie aangewezen dagen niet van het 

vakantietegoed worden afgeschreven.

Kan de werkgever de werknemer verbieden om 
op vakantie te gaan?
Volgens artikel 638 van het Burgerlijk Wetboek stelt de werk-

gever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie 

vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij 

gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Wanneer de 

werknemer en werkgever geen overeenstemming bereiken, 

kan de werknemer zich wenden tot de vakbond wanneer hij 

of zij daar lid van is of een Bureau voor Rechtshulp voor juri-

disch advies. Eventueel kan uiteindelijk de rechter een onpar-

tijdig oordeel vellen.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?
Volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vier maal de 

overeengekomen arbeidsuren per week. Wie vijf dagen per 

week werkt, heeft dus recht op ten minste (4x5=) 20 wet-

telijke vakantiedagen per jaar. Wie in deeltijd werkt heeft naar 

rato recht op vakantiedagen. Werk je bijvoorbeeld twee da-

gen per week, dan heb je recht op (4x2=) 8 vakantiedagen. 

Een deeltijder hoeft immers ook minder dagen op te nemen 

om toch een hele week vrij te zijn.

Het wettelijke minimum aan vakantiedagen wordt in de 

meeste bedrijfstakken in Nederland als erg weinig 

beschouwd. Vaak is het gebruikelijke aantal vakantiedagen 

tussen de 23 en 25 dagen per jaar. Als er een CAO geldt, dan 

is het aantal vakantiedagen daarin vastgelegd. Bovenwette-

lijke vakantiedagen zijn die vakantiedagen die je extra krijgt 

bóvenop het wettelijk minimum aantal dagen van 20 dagen 

bij een fulltime dienstverband. Ook extra vakantiedagen in 

verband met leeftijd en lengte van het dienstverband zijn 

bovenwettelijke vakantiedagen.

Heeft een werknemer van 65 jaar en ouder recht 
op vakantiebijslag?
Een werknemer van 65 jaar en ouder heeft minimaal recht 

op 8 procent vakantiebijslag. Recht op het wettelijk minimum-

loon heeft deze werknemer overigens niet. Het wettelijk mini-

mumloon geldt voor werknemers van 23 tot 65 jaar.

Welk loon wordt als grondslag genomen voor 
vakantiebijslag?
De vakantiebijslag moet worden berekend over alle loonbe-

standdelen die behoren tot het wettelijk minimumloon. In ar-

tikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 

valt na te lezen welke inkomsten in geld meetellen bij de 

bepaling van de vakantiebijslag en welke niet. De volgende 

loonsbestanddelen tellen niet mee bij de bepaling de vakan-

tiebijslag:

•	 verdiensten	uit	overwerk;

•	 vakantiebijslagen;

•	 winstuitkeringen;

•	 uitkeringen	bij	bijzondere	gelegenheden;

•	 uitkeringen	ingevolge	aanspraken	om	na	verloop		

 van tijd of onder een voorwaarde één of meer uit 

 keringen te ontvangen;

•	 vergoedingen	voor	noodzakelijke	kosten	die	de		

 werknemer in verband met zijn dienstbetrekking  

 heeft te maken;

•	 bijzondere	vergoedingen	voor	kostwinners	en	ge-	

 zinshoofden;

•	 uitkeringen	ingevolge	een	spaarloonregeling;

•	 eindejaarsuitkeringen.

Wanneer wordt de vakantiebijslag uitbetaald?
Hoofdregel is dat de vakantiebijslag, voorzover tot 31 mei 

van het lopende vakantiejaar verworven, in de maand juni 

wordt uitbetaald. Hierop bestaan twee uitzonderingen:

•	 bij	het	einde	van	de	dienstbetrekking	wordt	de	tot		

 dan opgebouwde vakantiebijslag uitbetaald;

•	 bij	CAO	of	schriftelijke	overeenkomst	kan	worden		

 bepaald dat op meerdere tijdstippen wordt uitbe- 

 taald met een minimum van eenmaal per jaar (bij 

 voorbeeld tweemaal per jaar of maandelijks).

Andere afwijkingen zijn volgens deze wet niet toegestaan.

Vraag en antwoord



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!

Riesjart! 2008

LBV HEEFT OOK NOG EENS 
DE STICHTING NALEVING 
CAO UITZENDBRANCHE
(SNCU) INGESCHAKELD!

DE SNCU IS ZEG MAAR ‘DE POLITIE VAN 
DE UITZENDBRANCHE’! ZIJ TREDEN HARD 
OP TEGEN MALAFIDE 
UITZENDBUREAUS!

ZIJN JE PROBLEMEN 
MET JE UITZENBUREAU 
AL OPGELOST?

IK HEB LBV 
INGESCHAKELD!

WAT IS DE SNCU?

OH? WIST IK NIET!? SINDS HET BEGIN 
VAN DIT JAAR 
HEEFT OOK
LBV ZITTING IN 
HET BESTUUR 
VAN DE SNCU!

KENT U OOK MALAFIDE UITZENDBUREAUS? 
MELDT ZE BIJ LBV EN/OF DE SNCU!


