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De ‘belastingperiode’ bij LBV is achter de rug. De leden van LBV hebben ook dit 
jaar massaal gebruik gemaakt van onze belastingservice! Ondanks het feit dat dit 
een zeer drukke periode is, vinden we het als team één  van de leukere tijdvakken 
van het jaar. Het is boeiend om de leden te ontmoeten zonder dat men vragen 
en/of problemen heeft. Wanneer je de leden ook nog eens kunt vertellen dat men 
een leuk bedrag terugkrijgt van de belasting, dan heb je helemaal voldoening.
 
Het is mij echter wel opgevallen dat wanneer we tijdens het invullen van de 

belasting in gesprek zijn met de leden, er toch 
wel de nodige problemen boven tafel komen. 
Dit kan bijvoorbeeld gaan over problemen op 
het werk of vragen over een CAO. Vaak loopt 
men dan al langere tijd rond met een vraag, 
terwijl één telefoontje naar LBV de oplossing 
had kunnen betekenen. In dergelijke gevallen 
adviseer ik: lieve mensen, bel ons als lid direct 
op in geval van vragen, want mede daarom 
bent u lid van LBV!
 
Verderop in de Visie kunt u alles lezen 
over de nieuwe CAO voor Tankstations en 
Wasbedrijven. Zoals u weet waren wij hierover 
al langere tijd in onderhandeling. Inmiddels 
zijn wij er uit. Met trots kan ik u melden dat 
het behaalde principeakkoord inmiddels 
door onze leden is goedgekeurd. Voortaan 
is er dus maar één CAO van kracht in de 
tankstationbranche. LBV roept al bijna 15 jaar 
dat de tankstationbranche recht heeft op een 
eigen CAO en gelukkig hebben BOVAG, FNV, 
CNV en de Unie dit ook ingezien! Kortom, vanaf 
nu hebben eindelijk alle werknemers binnen 
de tankstationbranche een CAO die leesbaar is 
en waarin men zichzelf kan herkennen! 
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Hoe werkt de levensloopregeling?
Met de levensloopregeling sparen werknemers een deel van hun 
brutosalaris. Dit spaargeld kunnen zij opnemen als zij later met 
onbetaald verlof willen gaan. De levensloopregeling kan worden 
gebruikt voor elke vorm van onbetaald verlof, zoals:
• langdurend zorgverlof • verlof voor het volgen
• sabbatical  van een opleiding of cursus
• ouderschapsverlof • verlof voor het pensioen
Het spaargeld uit de levensloopregeling kan worden gebruikt om 
de periode van onbetaald verlof te financieren.
 
Hoeveel mag een werknemer maximaal sparen?
Per jaar kan een werknemer maximaal 12% van zijn brutoloon 
sparen. In totaal mag hij maximaal 210% van zijn bruto jaarloon 
sparen. Rekenvoorbeelden: Na twee jaar 12% van het brutoloon 
sparen kan iemand drie maanden verlof financieren tegen honderd 
procent van het salaris. Wie tijdens zijn verlof genoegen neemt met 
70% van zijn inkomen, kan na bijna 6 jaar sparen 52 weken verlof 
financieren.
 

Zijn er extra spaarmogelijkheden voor oudere werknemers?
Ja die zijn er. Voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of 
ouder waren, maar nog geen 56 jaar, is er een overgangsregeling. 
Voor deze werknemers vervalt de voorwaarde dat binnen de levens-
loopregeling in het kalenderjaar niet meer dan 12% van het loon van 
dat jaar mag worden gespaard. Daardoor kunnen zij het toegestane 
maximale bedrag van 210% van het in het voorgaande kalenderjaar 
verdiende jaarloon in een kortere periode bij elkaar sparen. 
 
Hoeveel mag een werknemer sparen bij deeltijd, 
demotie en loonsverlaging?
Als een werknemer, vooruitlopend op zijn pensioen, in deeltijd gaat 
werken of een lager gekwalificeerde functie accepteert, mag men 
bij de bepaling van de maxima uit blijven gaan van zijn eerdere ho-
gere loon. De loonsverlaging in verband met deeltijd of demotie 
moet dan wel plaatsvinden binnen 10 jaar direct voorafgaand aan 
de pensioendatum in de pensioenregeling. 
Voorwaarde is bovendien, dat tenminste 50% van de voorafgaande 
arbeidsduur feitelijk wordt gewerkt. Als het loon om andere redenen 
wordt verlaagd, kan in de loop van het jaar blijken dat het maximum  

 

van 12% van het loon is overschreden. De werkgever moet het te 
veel gestorte bedrag dan in hetzelfde kalenderjaar terugbetalen 
aan de werknemer en hierop loonbelasting/premie volksverzeke-
ringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden.
 
Kan de werknemer alleen in geld sparen 
of ook in tijd?
In overleg met de werkgever kan een werknemer ook gespaarde 
tijd omzetten in geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra vakan-
tiedagen, overwerkuren en ADV-dagen. Het bedrag wordt op zijn 
levenslooprekening gestort. Wettelijke vakantiedagen kunnen niet 
worden omgezet in geld.
 
Mag de werkgever bijdragen aan de levensloopregeling?
Uw werkgever kan bijdragen aan uw levensloopregeling werkne-
mer. Dit is niet verplicht.
 
Wat is de levensloopverlofkorting?
Werknemers hebben bij opname uit de levensloopregeling recht 
op een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volks-
verzekeringen: de levensloopverlofkorting. Bij de berekening van 
de loonbelasting/premie volksverzekeringen houdt u rekening met 
deze extra heffingskorting als de werknemer bij u de loonheffings-
korting verrekent. Bij uitkering van het levenslooptegoed bij het 
overlijden van een werknemer, hebben de erfgenamen geen recht 
op de levensloopverlofkorting.
 
Mogen werknemers deelnemen aan de 
levensloopregeling en de spaarloonregeling?
Een werknemer kan elk jaar kiezen aan welke regeling hij wil deel-
nemen: de spaarloonregeling of de levensloopregeling. Hij kan niet 
tegelijkertijd aan beide regelingen deelnemen. Wel kan in één jaar 
uit beide regelingen geld worden opgenomen. Bij de spaarloon-
regeling wordt niet voor een bepaald doel gespaard; dit spaargeld 
kan overal voor worden gebruikt. Spaargeld uit de levensloop-
regeling moet worden gebruikt voor een periode van onbetaald 
verlof. Bij de levensloopregeling kan meer worden gespaard dan bij 
de spaarloonregeling. Een werknemer mag elk jaar wisselen van 
regeling.  n

Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen.  
Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van onbetaald verlof.
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Ontslag met 
wederzijds goedvinden

Een individuele arbeidsovereenkomst kan op verschillende 
manieren worden ontbonden. Een veel voorkomende 
manier is via een vaststellingsovereenkomst. Werkgever 
en werknemer spreken dan af om in onderling overleg het 
dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel “ontslag met 
wederzijds goedvinden”. Er wordt vooral op deze manier 
ontbonden als de werkgever en de werknemer een bezoek 
aan de kantonrechter willen voorkomen. Als u met uw 
werkgever besluit om uw dienstverband te beëindigen met 
wederzijds goedvinden, leg dan de gemaakte afspraken vast 
in een vaststellingsovereenkomst.
 
Zonder  deze overeenkomst kunt u achteraf met uw werkgever 
discussies krijgen over wat er nu wel of niet afgesproken 
is. Daarnaast is een vaststellingsovereenkomst van belang 
bij het aanvragen en het verkrijgen van een eventuele WW-
uitkering.
 
In een vaststellingsovereenkomst worden tenminste de 
volgende punten opgenomen:
 
•  De beëindigingdatum. In de overeenkomst moet zijn 

opgenomen op welke datum de arbeidsovereenkomst 
eindigt.

•  De ontslagvergoeding. Als deze afgesproken is, wordt 
deze in de overeenkomst genoemd. Soms wordt 
afgesproken dat de werknemer geen ontslagvergoeding 
krijgt, maar nog enkele maanden salaris ontvangt en 
tegelijkertijd wordt vrijgesteld van werk.

•  De eindafrekening. In de overeenkomst wordt opgenomen 
of en zo ja wat er nog wordt afgerekend op het punt van 
vakantietoeslag, vakantiedagen en overige emolumenten.

•  Het relatie- en concurrentiebeding. Het is gebruikelijk dat 
beide partijen hier duidelijke afspraken over maken.

•  Eventuele vrijstelling van werk.

•  Getuigschrift en referenties. Vaak wordt afgesproken dat 
uw werkgever een positief opgesteld getuigschrift en 
positieve referenties zal verstrekken.

•  Geheimhouding. In het algemeen zal uw werkgever een 
geheimhoudingsbeding in de vaststellingsovereenkomst 
willen opnemen. Daarmee wil de werkgever voorkomen 
dat u de ontslagregeling met andere mensen (collega’s) 
bespreekt.

•  Bedrijfseigendommen. In de overeenkomst wordt 
een bepaling opgenomen wanneer en hoe de 
bedrijfeigendommen (lease-auto, laptop, mobiele 
telefoon, kleding, sleutels etc) moeten worden ingeleverd.

•  Finale kwijting. Met deze bepaling spreken werknemer 
en werkgever naar elkaar toe uit dat over en weer geen 
claims of vorderingen meer bestaan.

•  Opzegtermijn. Als u na het ontslag een WW-uitkering 
aanvraagt, houdt het UWV rekening met de opzegtermijn. 
Is er geen of een te korte opzegtermijn overeengekomen, 
dan krijgt u waarschijnlijk over de periode van de 
(resterende) opzegtermijn géén WW-uitkering. Het UWV 
stelt namelijk de ‘fictieve opzegtermijn’ vast. Het recht 
op WW gaat daarna pas in. Het hanteren van de juiste 
opzegtermijn is daarom erg belangrijk!

 
De vaststellingsovereenkomst wordt over het algemeen 
 opgesteld door de gemachtigde van de werkgever (advocaat 
of jurist). Gezien het feit dat een werkgever de vaststel-
lingsovereenkomst dikwijls ten eigen gunste opstelt, is het 
 verstandig om de vaststellingsovereenkomst altijd door LBV 
te laten controleren voordat u uw handtekening zet! Wij zul-
len u tijdens een dergelijke procedure volledig begeleiden en 
bijstaan!    n

Karim Abarkan 
Jurist

De juridische afdeling van LBV heeft regelmatig te maken met ontbindingsprocedures.  
In de afgelopen periode is er een sterke stijging geweest van het aantal ontbindingszaken. 
De belangrijkste verklaring hiervoor is de economische crisis. Indien u ook in een dergelijke 
situatie komt moet u weten waar u op moet letten. We zetten het een en ander voor u op  
een rij.
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WIA, IVA en WGA, 
wat is dat?

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
Nog maar een paar jaar geleden ging je bij ziekte eerst 
een jaar de ziektewet in. Bleef je ziek, dan kreeg je daarna 
een WAO-uitkering. Anno 2010 zijn er nog wel mensen die 
een ziektewetuitkering krijgen (bij zwangerschapsverlof 
bijvoorbeeld), maar de meeste werknemers hebben nooit 
meer met de ziektewet te maken. Dat komt omdat werk-
gevers bij ziekte tegenwoordig een loondoorbetalingsver-
plichting hebben van in principe 2 jaar. De werkgever moet 
minstens zeventig procent van het loon doorbetalen maar 
vaak betaalt de werkgever meer, omdat er bijvoorbeeld in 
de CAO afspraken gemaakt zijn over 80, 90 of 100 procent 
doorbetaling bij ziekte. Lees dus uw CAO hierop na!
 
Twee jaar ziekte
Na twee jaar ziekte kom je in aanmerking voor een WIA-
uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). 
Van de WIA-uitkering bestaan twee varianten: de IVA en de 
WGA.
 
IVA 
De IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidson-
geschikten) is voor mensen die volledig arbeidsongeschikt 
zijn (ze kunnen dan minder dan 20 procent van hun vroegere 
inkomen verdienen). Deze uitkering geeft in principe 75 pro-
cent van het vroegere loon. Er komen maar weinig mensen 
voor in aanmerking omdat men vaak nog wel een gedeelte 
in staat is enig werk te doen, men is dus al snel gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt.
 
WGA
De WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids-
geschikten) is voor mensen die nog voor een gedeelte ar-

beidsgeschikt zijn. De wet probeert deze mensen te stimu-
leren weer aan het werk te gaan, door alleen een uitkering 
te geven voor het percentage dat men arbeidsongeschikt is. 
De wetgever verwacht dat men hierdoor voor het arbeids-
geschikte deel aan de slag gaat.
 
WIA EN WW
Voor een gedeelte weer gaan werken 
is natuurlijk nog niet zo eenvoudig 
want meestal kan men zijn oude 
werk niet meer doen. Daarom 
moet de werkgever van de zieke 
eerst kijken of hij aangepast werk 
kan bieden. Is het na twee jaar 
ziekte niet gelukt aangepast 
werk te vinden, dan wordt de 
werknemer gedeel-
telijk werkloos. 
Hij krijgt dan 
twee uitkerin-
gen. Een WIA-
uitkering voor 
het arbeidson-
geschikte deel 
en WW voor 
het deel dat 
hij werkloos 
is.   n

Vroeger was er de WAO, maar tegenwoordig kennen we ook de afkortingen WIA, IVA en WGA. De 
WAO bestaat nog steeds maar dan alleen voor diegenen die ziek zijn geworden vóór 1 januari 2004 
en gedeeltelijk of geheel zijn afgekeurd. Na twee jaar ziekte kom je tegenwoordig in aanmerking 
voor een WIA-uitkering. Van de WIA-uitkering bestaan twee varianten: de IVA en de WGA. Vanuit 
onze leden krijgen we regelmatig vragen over deze onderwerpen en daarom geven we hier wat 
extra aandacht aan.
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Nieuwe CAO voor 
Tankstations en Wasbedrijven

Geschiedenis
In de pers werd gesproken over een historische gebeurtenis 
en in het verlengde hiervan gaan we terug naar hoe het al-
lemaal is begonnen. Vroeger was het zeer gebruikelijk dat 
een garagebedrijf ook een tankunit voor de deur had staan 
met daarbij een pompbediende. Veel garagebedrijven en 
dus ook tankstationhouders waren verenigd binnen de ‘ga-
ragebond’ BOVAG en men viel onder de werkingsfeer van de 
Kleinmetaal-CAO. 

In 1990 was er een groep van ongeveer 350 tankstationhou-
ders, voornamelijk kleine zelfstandigen met één of meer 
stations, die zich van de BOVAG afsplitste en zich verenig-
den  in de werkgeversvereniging BETA (Belangenorganisa-
tie Tankstations). In tegenstelling tot de BOVAG komt deze 
club uitsluitend op voor de belangen van tankstationhou-
ders. BETA is erop gericht ‘de commerciële en juridische 
belangen van de zelfstandige tankstationhouders’ zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen. 

BETA was ervan overtuigd dat de er een aparte CAO diende 
te komen die op de tankstationbranche was gericht. In de 
Kleinmetaal-CAO stonden namelijk slechts een beperkt 
aantal artikelen die direct betrekking hadden op tank-
stationmedewerkers. Men wilde dus een eigen CAO, die 
goed leesbaar was en waar tankstationmedewerkers zich-
zelf in konden herkennen. Uiteindelijk resulteerde dit in de 
BETA-CAO. De vakbonden die bij de Kleinmetaal-CAO be-
trokken waren voelden zich destijds buitenspel gezet. Men 
beweerde zelfs dat de BETA-CAO slecht was, maar uit on-
afhankelijk onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid bleek dit uiteindelijk niet waar te zijn. 

Harmonisatie
In 2009 waren er nieuwe CAO-onderhandelingen voor de 
Kleinmetaal-CAO. Deze onderhandelingen liepen vast 
doordat nogmaals duidelijk werd dat het verschil tussen de 
tankstationbranche en de ‘metaal-sector’ te groot is. LBV
en BETA hadden dit 14 jaar geleden al voorzien. De andere 
partijen hebben pas toegegeven toen ook voor hen duidelijk 
werd dat het voortbestaan van tankstationondernemingen 
in het geding kon gaan komen. 
Doordat de onderhandelingen vastzaten en partijen zich 
eindelijk realiseerden dat tankstations de Kleinmetaal-CAO 
waren ontgroeid, kwam er een opening om contact te zoe-
ken met de BETA. Deze gesprekken hebben er voor gezorgd 
dat er eindelijk een einde is gekomen aan de situatie dat 
er in een relatief kleine sector diverse CAO’s naast elkaar 
bestaan. 

De nieuwe CAO zal met terugwerkende kracht van start 
gaan op 1 januari van dit jaar. De CAO heeft een looptijd van 
20 maanden en eindigt op 1 september 2011. 

De CAO onderhandelingen
LBV werd tijdens de CAO-onderhandelingen vertegenwoor-
digd door Ger IJzermans. Hij is tenslotte een doorgewinter-
de onderhandelaar en daarnaast was hij vanaf 1992 bij de 
CAO voor Tankstations betrokken. Ger IJzermans vertelt:”Al 
met al kan er worden geconcludeerd dat de onderhandelin-
gen goed zijn verlopen. Tijdens dit traject is gebleken dat 
alle betrokken partijen opmerkelijk goed met elkaar kun-
nen samenwerken. Dit belooft veel voor de toekomst en 
voor de werknemers in de branche. Uiteindelijk is gebleken 
dat FNV, CNV, Unie en BOVAG de (BETA) CAO voor Tanksta-

Het harmoniseren van de BETA-CAO en de BOVAG-CAO (voorheen CAO Kleinmetaal 
Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf) is een feit. Nadat de betrokken vakbonden eerder het 
behaalde principeakkoord aan hun achterban hebben voorgelegd, is nu gebleken dat dit met 
een grote meerderheid is aangenomen. Dit betekent dat de ruim 16.000 medewerkers van 
tankstations en wasbedrijven voortaan onder één CAO vallen! 
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tions hadden onderschat! Toen alle plussen en minnen met 
elkaar werden vergeleken, bleken de verschillen tussen de 
twee bestaande CAO’s helemaal niet groot als men eerder 
beweerde.” Op de vraag hoe Ger IJzermans de toekomst 
ziet zegt hij het volgende: “Wanneer de nieuwe CAO alge-
meen verbindend verklaard wordt kunnen we eindelijk ook 
meer werk maken van de controle op de naleving van de 
CAO. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de werknemers 
in de branche ook meer kansen krijgen op het gebied van 
scholing. Gelukkig zijn ook hier afspraken over gemaakt! 

Loonsverhoging
1 juli 2010:  0,55% loonsverhoging
1 maart 2011:  1,15% loonsverhoging 

Uitgezonderd van deze loonsverhoging zijn de werknemers 
in functiegroep 2 van de CAO voor Tankstations (BETA). Zij 
gaan ten gevolge van het in elkaar schuiven van loontabel-
len met 2% per jaar van 1.470,69 naar 1.538 euro.

Uitgezonderd van deze loonsverhoging zijn de werknemers 
in salarisgroep E, 23 jaar van de CAO voor het Motorvoertui-
gen- en Tweewielerbedrijf (BOVAG). Zij gaan ten gevolge van 
het in elkaar schuiven van loontabellen met 2% per jaar van 
1.775 naar 1.917 euro.

Op de volgende pagina staat een overzicht met de belang-
rijkste veranderingen in de CAO voor u op een rij. 



[8]

Overzicht met de belangrijkste 
veranderingen in de CAO

TOESLAGEN BETA CAO BOVAG CAO PRINCIPEAKKOORD
Nachttoeslag van 00.00 tot 06.00 uur  van 22.00 tot 06.00 uur  van 00.00 tot 06.00 uur:   
 25% ma t/m za: 8% 25%
Zondagtoeslag géén toeslag 35%  géén toeslag, wél compensatie 

huidige werknemers
Feestdagen 25% 35% 25%
Feestdagen 5 mei jaarlijks, géén  5 mei, 1 keer in de 5 jaar 5 mei jaarlijks, geen
  opbouw van vrije uren  (tegen inlevering van  opbouw van vrije uren bij
  bij werken op feestdag 1 vakantiedag), wél opbouw werken op een feestdag, wél
   vrije uren bij werken op feestdag compensatie voor huidige 
    BOVAG-werknemers
Overwerk 50%  28% van het uurloon over de  28% van het uurloon over de
  100% op feestdagen eerste 8 uren en vervolgens 48%  eerste 8 uren en vervolgens 48%
   van het uurloon 85% op feestdagen van het uurloon 85% op feestdagen

CONTRACT BETA CAO BOVAG CAO PRINCIPEAKKOORD
Vakantiedagen 25 dagen 24 dagen 25 dagen
Opzegtermijn 1 maand wettelijk 1 maand
Arbeidsduur 38 uur   38 uur 38 uur
  40 uur tegen 5 procent   40 uur tegen 5 procent
  loonsverhoging   loonsverhoging
Jubileum 25 jaar 1 bruto maandloon géén 25 jaar 1 bruto maandsalaris
  40 jaar 2 bruto maandlonen  40 jaar 2 bruto maandsalarissen

ZIEKTE  BETA CAO BOVAG CAO PRINCIPEAKKOORD
Uitkering over  1e 26 weken 100%  1e 26 weken 100% verschil in beide CAO’s blijft
2 jaren week 27 t/m week 78: 85%  week 27 t/m week 104: 90%
  week 79 t/m week 104: 70% 
 Wachtdagen 3e en 4e ziektemelding:  2e ziektemelding: 1 dag 3e en 4e melding 2 x 1 dag
  2 x 2 dagen
Extra dagen in verband met lengte  in verband met leeftijd, 10 jaar in dienst: 1 dag
  dienstverband v anaf 50 jaar: 3 dagen, 20 jaar in dienst: 2 dagen
  10 jaar in dienst: 1 dag  daarna oplopend tot 30 jaar in dienst: 3 dagen
  20 jaar in dienst: 2 dagen 64 jaar: 16 dagen vanaf 60 jaar: 4 extra dagen per jaar
  30 jaar in dienst: 3 dagen  compensatie van meerdere dagen
  vanaf 60 jaar: 4 extra dagen pj  voor huidige BOVAG-werknemers

SCHOLING BETA CAO BOVAG CAO PRINCIPEAKKOORD
  géén scholing in CAO geregeld recht op 1 scholingsdag en EVC ½  scholingsdag géén recht op EVC
  wél opleidingsfonds  scholingsaanbod ter waarde van 
    60 euro studie naar EVC
Loontabel tabel tot en met 23 jaar,  tabel tot en met 23 jaar, tabel tot en met 23 jaar, daarna
  géén functiejaren wél functiejaren alleen functiejaren voor 
    BOVAG-werknemers
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Het H-woord

Het H-woord waar ik het over heb is Hebzucht. Naast dit 
woord wordt er in de politiek ook over een ander H-woord 
gesproken. Waarom praat ik over hebzucht bij de banken en 
daaraan vaak verbonden de verzekeraars? Hierom: de laat-
ste 20 jaar hebben banken zich ontwikkeld tot instituten die 
geld rondpompen. Hun primaire doel is shareholdervalue te 
ontwikkelen. Kort door de bocht betekent dit: dividend aan 
de aandeelhouder uitkeren. Dit dividend, wat uit de winst na 
belasting wordt uitbetaald, moet ergens vandaan komen. 
De primaire taken waar banken en verzekeraars ooit mee 
zijn begonnen, leveren niet die grote winsten die zij aan hun 
aandeelhouders verplicht zijn. Het bewaren van geld of het 
onderling borg staan voor risico’s levert geen droog brood 
op. Economen, en vooral economen 
die zich op bancaire producten spe-
cialiseren, hebben in de 70’er jaren 
een truc ontdekt die vanaf de jaren 
‘80 succesvol is toegepast. Men ont-
dekte een overeenkomst tussen geld 
en … eiwit!
 
Als je eiwit opklopt kan het een heel 
groot volume bereiken zonder er 
meer eiwit aan toe te voegen. Het 
enige wat je toevoegt is een ingredi-
ent zonder waarde: lucht! Met geld 
kan dit ook. Je leent geld van mensen die het over hebben 
(spaarders) en betaalt daar een kleine vergoeding voor (ren-
te). Die vergoeding maak je 4 tot 5 keer groter en verkoop je 
vervolgens aan mensen die geld willen lenen.
 
Bij verzekeraars werkt het bijna gelijk. Alleen… zij bereke-
nen allerlei kosten door van tussenpartijen en afdelingen. 
Deze kosten brengen ze vervolgens in mindering op het 
waarborgkapitaal. Deze truc kennen wij als de woekerpolis. 
Door de ombudsman Wabeke zogenaamd opgelost door dui-
zenden euro’s aan onterechte kosten te vergoeden met ge-
middeld 133 euro na afloop van de verzekeringsperiode. Zijn 
inzet zal door de verzekeraars zeker beloond worden met 
een mooi commissariaat! Over hebzucht gesproken…

De banken hebben gebruik gemaakt van de onkunde van de 
klant en vage adviezen gege ven over hoe zij dat geld konden 
besteden. Consumptieve kredieten, door de banken aange-
raden om naar Amerikaans model verbruiksgoederen op de 
pof te kopen, werden aangeboden met als extra verkoopar-
gument dat de rente fiscaal aftrekbaar was. Dit oneigenlijk 
gebruik van rentesubsidie is een tiental jaren geleden door 
de belasting onmogelijk gemaakt. Naast de rente op het con-
sumptieve krediet kent Nederland nog enkele vormen van 
rente subsidie waar de banken en de verzekeraars dankbaar 
gebruik van maken. Aanvullend pensioen en hypotheken zijn 
daar bekende voorbeelden van.
 

Ooit had de regering het nobele voorne-
men om het bezit van een eigen woning 
te stimuleren. Dat werd op 2 manieren 
geregeld. Manier 1 was de koopsubsi-
die die in de jaren ´80 is gesneuveld, de 
bekende premie koopregelingen. Manier 
2 was het aftrekbaar maken van de hy-
potheekrente. Banken en verzekeraars 
hebben de laatste manier compleet mis-
bruikt om hun producten zoveel mogelijk 
te slijten aan argeloze huizenkopers. Een 
regeling die bedoeld is om afbouwend 
te werken, wordt misbruikt om de korte 

termijndoelen van de bankiers te bereiken en bonussen bin-
nen te halen. Dit is dus hebzucht! Er heerst politieke lafheid 
om bankiers aan te pakken. Wouter B. wil nog steeds Nout 
Wellink opvolgen als directeur van de Nederlandse Bank, 
daarom wordt hij nu misbruikt om de hypotheekrente ter 
discussie te stellen.
 
Nu betaalt (bijna)iedere hoofdbewoner van een huis in Ne-
derland hypotheekrente, direct via de hypotheek of indirect 
via de huur van een huis dat met geleend geld is gebouwd. 
Met zijn allen betalen we dus voor de hebzucht van het be-
kende kliekje dat het geld rondpompt.   n
 
Harm Groenendijk.

Zoals bekend moet ons land, de komende jaren 29 miljard structureel bezuinigen. Deze 
bezuinigingen zijn voor een groot deel veroorzaakt door een minister van financiën die tientallen 
miljarden in de bodemloze put van de banken heeft gestort.

“Banken en verzekeraars 
hebben het aftrekbaar maken 

van de hypotheekrente 
compleet misbruikt om hun 
producten zoveel mogelijk 

te slijten aan argeloze 
huizenkopers.”
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Ondernemingsraden

Over het algemeen voelen leden van een ondernemingsraad (OR) zich erg betrokken met het 
bedrijf waarbij zij werken. Daarnaast vinden zij het belangrijk om op te komen voor de rechten 
en belangen van henzelf en hun collega’s. LBV heeft tientallen leden die zitting hebben in een 
OR. Dit aantal zouden wij het liefst zien stijgen! Helaas zie je het effect van de individualisering 
van onze maatschappij ook binnen veel ondernemingsraden de kop op steken: zij kunnen niet 
voldoende of geen geschikte kandidaten werven. 

Veel werknemers weten niet wat een ondernemingsraad 
doet. Daardoor weet men vaak ook niet wat de rechten en 
plichten van een OR zijn. Er zijn nog veel bedrijven die niet 
over  een OR beschikken terwijl dit bij wet wel verplicht is. 
Enkele aantal belangrijke punten:
 
Wat is een ondernemingsraad?
De ondernemingsraad is een verplicht inspraak- en 
medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming met 
meer dan 50 werknemers. Een OR bestaat uitsluitend uit 
werknemers die namens de werknemers overleg met de 
werkgever voeren.
 

De OR en de werkgever overleggen over het 
ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. 
Daar hoort bijvoorbeeld ook bij:
• Werkoverleg bevorderen;
• Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
•  Zorgen voor de naleving van voorschriften 
  op het gebied van arbeidsvoorwaarden, 
  arbeidstijden en rusttijden;
• Interne milieuzorg;
• Gelijke behandeling van vrouwen en mannen;
 
Bevoegdheden van de OR
De OR heeft een aantal bevoegdheden:
• Adviesrecht;
• Instemmingsrecht;
• Initiatiefrecht;
• Recht op informatie (informatieplicht 
  werkgever)
 

Minimaal twee keer
per jaar overlegvergadering
Minstens twee keer per jaar bespreken de OR en de 
werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van 
zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke 
belangrijke besluiten hij voorbereidt over financiële of de 
organisatie en spreekt met de OR af wanneer en hoe de OR 
in de besluitvorming wordt betrokken.
 
Afspraken schriftelijk vastleggen
De OR en de werkgever hebben ruimte eigen afspraken 
te maken. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan 
over de nadere uitwerking van wettelijke verplichtingen 
of over het toe kennen van extra bevoegdheden en/of 
faciliteiten. De afspraken moeten schriftelijk worden 
vastgelegd, bijvoorbeeld in een apart document (de 
ondernemingsovereenkomst) of in goedgekeurde notulen 
van de overlegvergadering.
 
Achterban raadplegen
De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. 
De werkgever dient de OR in staat te stellen de werknemers 
van het bedrijf te raadplegen en dient dus ook de werknemers 
in de gelegenheid te stellen hieraan mee te werken.
  
De Wet op de Ondernemingsraden
De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd 
in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Indien u 
hierover meer informatie wilt hebben, kunt u onze website 
raadplegen www.LBV.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch 
contact opnemen met een van de LBV-consulenten die u 
graag met uw vragen helpen!   n
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Arbeidsduurverkorting

Wat wordt verstaan onder arbeidsduurverkorting?
Arbeidsduurverkorting (ADV), arbeidstijdverkorting (ATV) of 
“roostervrije uren” is begin jaren tachtig ingevoerd ten tijde 
van grote werkloosheid. De achterliggende gedachte was dat 
verdeling van de bestaande arbeid tot meer banen zou leiden. 
Tegenwoordig wordt ADV als gewone arbeidsvoorwaarde 
gezien.
 
Waar is de arbeidsduurverkorting geregeld?
Arbeidsduurverkorting wordt geregeld tussen werkgevers en 
werknemers in de CAO. Dit verklaart ook waarom er soms 
flinke verschillen in regelingen tussen de diverse CAO’s 
bestaan, te beginnen met het aantal roostervrije uren waar de 
werknemer aanspraak op mag maken.
 
Is arbeidsduurverkorting vergelijkbaar 
met vakantiedagen?
Er bestaan wezenlijke verschillen. Niet opgenomen ADV-dagen 
(in de CAO overeengekomen periode, veelal een kwartaal) 
komen te vervallen en kunnen niet worden doorgeschoven naar 
de volgende periode. De doelstelling, scheppen van banen, zou 
op deze manier op de tocht komen te staan. Bovendien wordt 
een cumulatie van opgespaarde vakantie- en ADV-dagen niet 
wenselijk geacht. Een ander belangrijk verschil is dat tijdens 
ziekte geen ADV-dagen kunnen worden opgebouwd.

 Mogen ADV-dagen worden uitbetaald?
Het uitbetalen van ADV-dagen staat op gespannen voet met 
de doelstelling van ADV: scheppen van banen. Daarom is 
uitbetaling uitsluitend geoorloofd bij beëindiging van de 
dienstbetrekking en voor oudere werknemers voor storting in 
de levensloopregeling.
 
Mag de werkgever verplichte 
ADV-dagen aanwijzen?
In combinatie met een verplichte feestdag, bijvoorbeeld 27 
december, mag de werkgever een verplichte collectieve ADV-
dag aanwijzen. Hij zal daartoe wel instemming van de OR 
moeten vragen.
 
Geldt arbeidsduurverkorting 
ook voor deeltijdwerkers?
Deeltijdwerkers hebben recht op een evenredig deel van de 
arbeidsduurverkorting.   n



Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV visie, 2 - 2010

  Een nieuw avontuur van:

”Annie en de LBV”

Lid worden?
Wilt u lid worden van de LBV, vul dan onderstaande gegevens in en stuur deze coupon op in 
een envelop naar: LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel is niet nodig).

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

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

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

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

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

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

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

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

Giro/bankrek.nr. :  ................................................................................................

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.

!

Annie heeft net als iedere werknemer haar vragen of problemen tijdens of met 
haar werk. Samen met de LBV worden deze allemaal opgelost, zoals ook nu....

Riesjart! 2010

Hé Annie Hebben wij 
die Visie nog met dAt Artikel 

oVer deeltijd-ww?

jA Hoor, 
geVonden! en 

nAAst de Visies 
beVAt de nieuwe 
website VAn lbV 
nog Veel meer 
interessAnte 
informAtie. 

kies een 
onderwerp en 

zoek ViA de zoek-
functie boVenAAn 

de website!

dAn bel 
eVen met 
lbV! ze 

Helpen je 
tenslotte 
grAAg!

en Als ik nog 
AAnVullende VrAgen 

Heb?

ik zAl eVen 
Voor je kijken…

 kijk Anders eVen 
op de website VAn lbV, 
dAAr zijn de Visies ook 

terug te lezen.

Riesjart! 2010


