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> Voorwoord
De lente is in volle gang en ook qua temperaturen begint het er eindelijk op te
lijken. Na de relatief strenge winter is het tijd voor ‘zomerse’ temperaturen.
Hiermee sla ik direct een bruggetje naar deze Visie. In de zomerperiode gaan
veel studenten en scholieren aan de slag om wat extra geld bij te verdienen. In
deze Visie zetten we daarom onder andere de belangrijkste zaken op een rij die
betrekking hebben op vakantiewerk.
Uiteraard biedt deze Visie ook nog het nodige CAO-nieuws. De nieuwe CAO voor
Hartman Produktie & Evenementen Service is
een feit. Het waren korte onderhandelingen
en nadat het principeakkoord met een positief
stemadvies aan de leden was voorgelegd,
hebben de leden van LBV hun akkoord gegeven.
Daarnaast zijn er ook binnen de ABU-CAO
nieuwe loonafspraken gemaakt.
In deze Visie is er tevens aandacht voor het
arbobeleid binnen een onderneming. U kunt
onder andere lezen aan welke verplichtingen
uw werkgever moet voldoen. Kortom, er is
weer genoeg nuttige informatie en indien u
nog vragen heeft dan kunt u contact met ons
opnemen, want het team van LBV staat voor u
klaar!
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Goede resultaten
tegen malafide uitzendbureaus
Sinds enige jaren heeft LBV zitting in het bestuur van de
SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten). Deze
organisatie is een samenwerkingsverband van werkgeversen werknemersorganisaties in de uitzendbranche.

Binnen de SNCU stimuleren en controleren deze partijen de
naleving van de CAO’s binnen de uitzendbranche. Het betreft:
• CAO voor Uitzendkrachten voor ABU-leden
• CAO voor Uitzendkrachten voor NBBU-leden
• CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche

Hoe werkt de SNCU?
De SNCU is allereerst een meldpunt voor misstanden binnen
de uitzendbranche. Op basis van informatie van werknemers
en andere partijen verzamelt de SNCU bewijs. Desnoods laat
de SNCU ter plekke controles uitvoeren. In eerste instantie
spoort de SNCU ondernemingen die in gebreke blijven, aan
om de betreffende CAO alsnog te volgen.

Rechtszaken
Uitzendorganisaties die binnen de werkingssfeer van de
CAO’s vallen zijn verplicht om hun medewerking te verlenen.
Zonodig dwingt de SNCU medewerking en naleving af via de
rechter.
Naast het onderzoeken van meldingen verstrekt de SNCU algemene informatie over de genoemde CAO’s en andere voorschriften over arbeidsvoorwaarden. Maar als u lid bent van
LBV dan kunt u uiteraard voor dergelijke vragen beter bij ons
terecht!
Indien u wilt nagaan of uw huidige werkgever al eens door de
rechter is veroordeeld neem dan een kijkje op de website van
de SNCU www.sncu.nl. n
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Senior
heeft vaker baan
Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek is het aantal mensen boven de
50 jaar dat nog werkt de afgelopen jaren
sterk toegenomen. Onder de 65-plussers
is zelfs sprake van een verdubbeling van
het aantal werkenden ten opzichte van
2001. Vooral zelfstandigen blijven na het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd werken. Dit gebeurt vaak wel in
deeltijd. Vorig jaar werkte 57 procent
van de 50- tot 65-jarigen. In 2001 was dat
nog iets minder dan de helft. Van de 65plussers werkte vorig jaar drie procent,
in totaal 76 duizend mensen.

De stijging van het aantal vrouwen van boven de 50
jaar dat nog aan het werk is, was sterker dan die
onder mannen. De mannen die op latere leeftijd
nog werken zijn wel nog in de meerderheid. Van de
werkende 65-plussers had 28 procent vorig jaar een
voltijdbaan. Bij de 50- tot 65-jarigen was dit meer dan
de helft. Vooral deeltijdbanen tot maximaal twintig
uur per week zijn in trek bij de 65-plussers die nog
aan het werk zijn.
Ook lbv heeft ingezien dat senioren steeds vaker
doorwerken en is enkele jaren geleden al gestart
met haar eigen Doorwerk-CAO. Bent u werkzaam
via een werkgever die deze CAO mag toepassen dan
zijn uw arbeidsvoorwaarden zo veel als mogelijk
geregeld. Bent u als senior ook nog werkzaam, is de
Doorwerk-CAO niet op u van toepassing en wilt u toch
weten wat uw rechten zijn, neem dan contact op met
de juridische dienst voor raad en daad. n
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Arbobeleid
binnen een onderneming
Arbobeleid is het beleid dat uw werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Doel van
dit beleid is om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht
om hiervoor te zorgen. De overheid legt in doelvoorschriften vast welk beschermingsniveau
werkgevers moeten bieden, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers en
werknemers werken deze doelvoorschriften onderling nader uit.

Belangrijke onderdelen arbobeleid
Hieronder leest u waaraan het arbobeleid van uw werkgever in elk geval moet voldoen.

Elke werkgever moet ten minste één preventiemedewerker
aanwijzen. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder)
mag de werkgever ook preventiemedewerker zijn.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig
Uw werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en onderzoek (PAGO)
Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

–evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico’s het
werk met zich meebrengt. Verder moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe risico’s voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt.

Uw werkgever zorgt ervoor dat u een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunt ondergaan. De bedrijfsarts kijkt dan of er gezondheidsproblemen als gevolg
van het werk zijn. U bent niet verplicht om deel te nemen
aan PAGO. n

Ziekteverzuimbeleid
Uw werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts
voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor
een contract sluiten met een arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) ermee
instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. Uw werkgever bepaalt dan zelf hoe en met welke
deskundige de preventie en begeleiding van ziekteverzuim
worden geregeld.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor de eerste hulpverlening. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn en
dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Er zijn geen specifieke opleidingseisen. De werkgever kan zelf de taken van
de bedrijfshulpverlening op zich nemen, maar hij moet dan
wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem vervangt
bij afwezigheid.

Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker weet welke risico’s er bij uw dagelijkse werkzaamheden zijn en geeft hierover voorlichting.
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CAO nieuws juni 2010
Principe-akkoord CAO voor Hartman Produktie & Evenementen Service 2010-2012

Na een korte onderhandeling is er tussen LBV en Hartman Produktie & Evenementen Service
BV een principeakkoord bereikt. Dit principeakkoord is met een positief advies ter stemming
voorgelegd aan de leden van LBV werkzaam bij dat bedrijf. Met ruime meerderheid van
stemmen is het principe-akkoord aangenomen. De nieuwe CAO is daarmee een feit. Hieronder
treft u de belangrijkste afspraken van de nieuwe CAO:

Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van twee jaren; van
1 april 2010 t/m 31 maart 2012.
• De salarisverhoging over het tijdvak 1 april 2011 tot en
met 31 maart 2012 wordt uiterlijk twee maanden vóór
aanvang van het betreffende tijdvak door partijen nader
overeengekomen.
• Voor de oproepkracht wordt het recht op vakantiedagen
per loonperiode omgezet in een geldelijke beloning. Deze
uitkering bedraagt in 2010, 2011 en 2012 respectievelijk
10,82 procent, 10,78 procent en 10,87 procent van het voor
hem geldende bruto loon. De uitbetaling vindt plaats na
beëindiging van elke arbeidsovereenkomst, met dien verstande dat deze uitbetaling tegelijkertijd plaatsvindt met
de betaling van het aantal gewerkte uren.

• De werknemer heeft als de arbeidsovereenkomst tenminste één jaar heeft voortgeduurd, recht op het wettelijk ouderschapsverlof. Dit wordt gerekend per kind, tot de achtjarige leeftijd,. Dit recht biedt de werknemer, verdeeld
over een periode van één jaar, een onbetaald verlof van
26 keer het aantal arbeidsuren per week, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Voor de werknemer
die voor 1 januari 2009 reeds voor een kind (gedeeltelijk)
ouderschapsverlof heeft opgenomen, biedt dit recht de
werknemer, verdeeld over een periode van 26 weken,
een onbetaald verlof van 13 keer het aantal arbeidsuren
per week, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

CAO nieuws jun
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Nieuwe loonafspraken
in de ABU-CAO voor
uitzendkrachten.
ABU en de bonden LBV, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie hebben
een nieuwe afspraak gemaakt over de verhoging van de loonschalen van de ABU-CAO voor
Uitzendkrachten. Deze loonsverhoging is ondermeer
gebaseerd op de gemiddelde loonafspraken van een 30tal grote algemeen verbindend verklaarde CAO’s. Deze
gemiddelde loonsverhoging voor 2010 komt neer op een
verhoging van 1,32 procent.
De ABU wilde deze loonsverhoging uitsmeren door het
loon te verhogen met 1 procent per 1 januari 2010 en 0,32
procent per 1 januari 2011. De vakbonden wilde een loonsverhoging van 1,32 procent per 1 juli 2011. Uiteindelijk zijn
partijen bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten overeengekomen deze loonsverhoging in twee keer tot uitkering te
laten komen. Namelijk 1 procent per 1 juli 2010 en niet de
resterende 0,32 procent per 1 januari 2011, maar 0,5 procent per 1 januari 2011. n

ni 2010
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Wijzigingen buitenlandparagraaf
CAO’s voor uitzendkrachten (ABU en NBBU)
Volgens de belastingdienst kunnen er voor buitenlandse uitzendkrachten geen onbelastbare
vergoedingen meer worden verstrekt waarvoor tevens reserveringen worden berekend. Indien
er wel reserveringen worden berekend dan is de vergoeding belastbaar. Partijen betrokken
bij de ABU en NBBU CAO’s hebben een nieuwe regeling opgesteld, waarbij buitenlandse
uitzendkrachten loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen uitruilen. Dit is de zogeheten ETregeling.

Uitruil met beperkt aantal doelen
Partijen zijn overeengekomen dat de uitruil van loon voor
onbelaste vergoedingen of vrije verstrekkingen mogelijk
worden gemaakt via de CAO’s. De uitruil blijft binnen de
grenzen die de Wet op de loonbelasting daaraan stelt en de
hieronder uiteengezette minimumeisen. De doelen bestemd
voor de uitruil blijven beperkt tot de extraterritoriale kosten
(huisvesting, vervoer en levensonderhoud) benoemd in de
convenantafspraak die is gemaakt tussen de Belastingdienst,
SNA en de brancheorganisaties. n
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Heeft u vragen?
Bel LBV!
Indien u nog aanvullende vragen heeft over de ETregeling dan verzoeken wij u om contact met een
van onze consulenten op te nemen via het volgende
telefoonnummer 010 – 481 80 11.
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Hoe kan ik
vakantiedagen opnemen?
U dient uw vakantiewensen schriftelijk in bij uw werkgever. Na ontvangst van uw wensen
heeft uw werkgever twee weken de tijd om bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Doet hij
dat niet, dan is de vakantie vastgesteld. Voor extra vakantiedagen, die bovenop het wettelijk
minimum komen, kan eventueel een andere termijn gelden. Maar dat moet dan wel van
tevoren schriftelijk zijn vastgesteld.

Geen instemming werkgever
In principe moet uw werkgever instemmen met uw vakantiewensen. Slechts in twee gevallen mag uw werkgever van deze regel afwijken:
• Er is een collectieve vakantie vastgesteld (zoals in de
bouw en het onderwijs) of er staan afspraken in uw
arbeidsovereenkomst.
• Uw vakantiewens levert grote problemen op voor de
bedrijfsvoering. In dat geval moet de werkgever wel
akkoord gaan met een andere vakantieperiode van
twee weken lang of tweemaal een week.

Minstens minimumaantal
vakantiedagen opnemen
U moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar
u minimaal recht op heeft. Uw werkgever mag daar geen
bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Niet opgenomen vakantiedagen verjaren na vijf jaar: vakantiedagen opgebouwd in januari 2006 vervallen dus op 31 december 2011.

Vakantiedagen in uren opnemen
Het is mogelijk om vakantiedagen in uren op te nemen. Dit
geldt alleen voor vakantiedagen die u over heeft na aftrek
van een minimum van twee weken lang vakantie of tweemaal een vakantie van een week. Uw werkgever kan hier
vanwege ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ bezwaar tegen
maken. n
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Waar dien ik op te letten
bij vakantiewerk?
De zomer is in aantocht en de eerste scholieren en studenten zijn zich al aan het oriënteren
op een leuke vakantiebaan. Voordat er gewerkt kan gaan worden moet er nog wel eerst
gesolliciteerd worden. Veel studenten en scholieren hebben weinig tot geen ervaring met
solliciteren. Hierdoor is vaak niet zo goed bekend waarop gelet moet worden. Daarnaast ver
diept men zich vaak onvoldoende in de voorgestelde loon- en arbeidsvoorwaarden. Tenslotte
de veiligheidsaspecten… die worden ook nogal eens vergeten. In de onderstaande tekst hebben
we daarom de belangrijke zaken op een rij gezet.

Populaire vakantiebaantjes

Regels op het gebied van veiligheid?

Tussen vakantiebaantjes zijn grote verschillen. Veel
studenten en scholieren werken tijdens vakanties extra
uren bij hun bijbaan en sommige kiezen ervoor om te gaan
werken in de branche waarvoor zij studeren. Sommige
vakantiebaantjes zijn erg gewild, andere wat minder. Dit ligt
aan de ene kant aan het soort werk en de daarbij horende
beloning. Maar men is ook afhankelijk van het aanbod van
vakantiewerkvacatures. Door de bank genomen zijn dit de
populairste vakantiebaantjes:
• Winkelmedewerker
• Straatverkoop
• Horeca
• Krantenwijk
• Telemarketing

Een werkgever is verplicht om zijn werknemers alle risico’s
van het werk uit te leggen voor dat men van start gaat.
Hij moet vertellen waarop hij en de werknemers moeten
letten tijdens het werk. Tevens dient hij uit te leggen welke
persoonlijke beschermingsmiddelen er gebruikt dienen te
worden. Denk aan: speciale veiligheidshandschoenen of
–brillen of bijvoorbeeld een helm. De werkgever schrijft al
deze afspraken op in een risico-inventarisatieplan (RI&E).
Je mag natuurlijk altijd aan hem vragen of je het risicoinventarisatieplan mag lezen.

Het sollicitatiegesprek
Net als bij ieder andere baan dient er voor een vakantiebaan
gesolliciteerd te worden. Om de kansen te verhogen om
aangenomen te worden, is een goede voorbereiding van
groot belang. Bekijk de bedrijfsactiviteiten en bedenk: wat
kan ik voor het bedrijf betekenen?
Bij een sollicitatiegesprek kunnen de volgende tips de
slagingskans verhogen;
• Luister actief, denk na over de vraag die gesteld wordt;
• Stel je gelijkwaardig op;
• Toon initiatief;
• Stel vragen;
• Blijf altijd jezelf.
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Pauze
Na een paar uur hard werken is het belangrijk om even
lekker niets te doen. Je kan een broodje gaan eten, een
frisse neus halen of iets anders voor jezelf doen, zolang het
maar geen werk is! De wet zegt dat als je 4,5 tot 8 uur werkt
je recht hebt op minimaal een half uur pauze (in één keer).
Als je langer dan 8 uur werkt heb je minimaal 45 minuten
pauze. Deze pauzes worden niet doorbetaald.

Salaris
Vakantiewerk is leuk maar de beloning die er tegenover staat
is vaak de reden waarom je bent gaan werken. Om er achter
te komen op welk salaris je recht hebt, is het belangrijk
om eerst de CAO van je werkgever te raadplegen. Indien
binnen de onderneming geen CAO van toepassing is, dan
dient er te worden teruggevallen op het Burgerlijk Wetboek.
In de tabel op de bladzijde hiernaast staan de wettelijke
minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2010 vermeld.
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Bijverdienen en kinderbijslag
De ouders van jongeren tot 18 jaar ontvangen ieder
kwartaal kinderbijslag. Wanneer een kind een bijbaantje
of vakantiewerk heeft dan kan dit effect hebben op de
kinderbijslag. Jongeren tot 16 jaar mogen onbeperkt
bijverdienen maar jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar
hebben wel te maken met een maximum. Zij mogen per
kwartaal maximaal € 1.240,- (netto) bijverdienen zonder dat
dit effect heeft op de kinderbijslag. Daarnaast mag men tijdens
de vakantieperiode ook nog eens eenmalig € 1.200,- (netto)
bijverdienen. Uiteindelijk mag men dus op jaarbasis maximaal
€ 4.960,- bijverdienen.

Bijverdienen en studiefinanciering
Naast je studiefinanciering mag je een maximaal bedrag
bijverdienen, het belastbaar inkomen. Dit bedrag staat in
2010 op € 13215,83 (op jaarbasis). Indien je toch meer
verdient heb je geen recht meer op een studiefinanciering.
Daarbij wordt ook direct de OV-studentenkaart terug
gevraagd.

Belastingteruggave
Bij de heffing van inkomstenbelasting en sociale premies gaat
de fiscus er van uit dat de belastingplichtige het hele jaar
werkt. Bij jongeren die vakantiewerk verrichten is dat juist niet
het geval. Daardoor worden al snel te veel inkomstenbelasting
en sociale premies betaald. Doordat ruim een kwart van de
studenten en scholieren niet weet dat ze recht hebben op een
belastingteruggave, laat men veel geld bij de belastingdienst
liggen!

Vakantiewerkers die bijvoorbeeld per openbaar vervoer
reizen, komen wellicht ook in aan merking voor reisaftrek. Het
moet dan wel een trip van 10 kilometer of meer per enkele
reis zijn. Jongeren kunnen voor het invullen van een Tj-biljet
gratis een beroep doen op LBV. Vakantiewerkers met een
laag inkomen, studiefinanciering of kinderbijslag kunnen ook
een beroep doen op de studenten en scholierenregeling. De
belastingteruggaaf wordt dan niet achteraf, maar met het loon
verrekend. Hierdoor wordt het nettoloon hoger. n
Wettelijke minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2010
Leeftijd		Per maand		 Per week		 Per dag		Per uur
23 jaar

€ 1407,60

€

324,85

€ 64,97

€ 8,12

22 jaar

€ 1196,45

€

276,10

€ 55,22

€ 6,90

21 jaar

€ 1020,45

€

235,50

€ 47,10

€ 5,89

20 jaar

€

865,65

€

199,75

€ 39,95

€ 4,99

19 jaar

€

739,00

€

170,55

€ 34,11

€ 4,26

18 jaar

€

640,45

€

147,80

€ 29,56

€ 3,70

17 jaar

€

556,00

€

128,30

€ 25,66

€ 3,21

16 jaar

€

485,60

€

112,05

€ 22,41

€ 2,80

15 jaar

€

422,30

€

97,45

€ 19,49

€ 2,44
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Een nieuw avontuur van:

”Annie en de LBV”
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...
DE ZOON VAN ANNIE HEEFT
EEN VAKANTIEBAANTJE...

IK HEB
VANDAAG MOETEN
ZAGEN AAN EEN
HELE GROTE ZAAGMACHINE!!! WAS
BEST WEL ENG.

... EN HIJ HEEFT EEN BAANTJE
GEVONDEN IN EEN FABRIEK
MET EEN ZAAGMACHINE.

DOE

I!

OOHHH???

DOE G!
ZICHI
VOOR

TOCH WIL ANNIE EVEN CHECKEN BIJ
LBV OF DE ARBEIDSVOORWAARDEN WEL
IN ORDE ZIJN VOOR JONGERENWERK.

DANKZIJ LBV HEEFT MIJN
ZOON EEN GOED EN VEILIG
ZOMERBAANTJE EN BEN IK
GERUST! HAHA!

OK! DAT IS GOED
OM TE WETEN...

Riesjart! 2010

!

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.

