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> Voorwoord
Ondanks dat de vakantieperiode is aangebroken, is het redelijk druk bij LBV.
Vooral onze juridische dienst heeft aardig wat werk. In de afgelopen periode
hebben we veel te maken gehad met ontslag- en faillissementszaken.
De drukte op onze juridische afdeling is deels het gevolg van de crisis. Het is
opvallend dat ieder jaar in deze periode heel veel ontslagen vallen. De verklaring
hiervoor is dat bedrijven rond de maand juli de halfjaarcijfers bekendmaken.
Indien de bedrijfsresultaten tegenvallen, dan gaan bedrijven vaak als eerst in hun
organisatie snijden om zo de prognose voor
het einde van het jaar wat te kunnen bijstellen.
Ook zie je vaak grote bedrijven tijdens het
reces van de regering dergelijke stappen
nemen. Er is dus flink wat minder kans op
kritieken en aanmerkingen vanuit de politiek.
Voor de werknemer is ontslag uiteraard nooit
leuk, maar het wordt nog eens extra zuur
wanneer een werknemer ook nog eens net
voor zijn vakantieperiode ontslagen wordt! Dit
vinden wij als vakbond een goed voorbeeld van
‘asociaal werkgeversschap’.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en indien
u nog vragen heeft naar aanleiding van deze
Visie dan vernemen wij dit graag!
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Ledenvergadering
LBV
Op zaterdag 11 september aanstaande zal om 10.30 uur de jaarlijkse ledenvergadering van LBV
plaatsvinden. Wij stellen het zeer op prijs wanneer ook u hierbij aanwezig bent.

Tijdens de ledenvergadering zullen we samen het jaarverslag doornemen en zal ook de toekomstvisie van LBV
worden besproken. Daarnaast zal het bestuur voor het komende jaar worden vastgesteld. Dit houdt in dat er mogelijk
nieuwe bestuurders aantreden en eventueel bestuurders
aftreden. Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie
binnen LBV dan wordt u verzocht contact op te nemen met
het huidige bestuur.

Officiële uitnodiging

bezoeken. De leden die de ledenvergadering zullen bezoeken, ontvangen hierna het jaarverslag en de agenda voor
de vergadering. Indien u onderwerpen en/of vraagstukken
heeft die u op de ledenvergadering besproken wilt hebben,
geef deze dan aan ons door zodat deze ook op de agenda
worden gezet.
Wij vertrouwen er op dat ook u op 11 september aanstaande
op de ledenvergadering aanwezig zult zijn!. n

Uiteraard zullen wij al onze leden tijdig een officiële uitnodiging voor de ledenvergadering toezenden. U wordt verzocht om kenbaar te maken of u de ledenvergadering zult
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Heeft u uw arbeidsoverkomst
al laten scannen?
Individuele belangenbehartiging is een service die LBV hoog in het vaandel heeft staan.
Een onderdeel van deze dienstverlening is advies en bijstand op het gebied van loon- en
arbeidsvoorwaarden. Omdat LBV niet gekoppeld is aan een specifieke branche staan wij
onze leden bij ongeacht de tak van sport die zij beoefenen.

Het is gebruikelijk dat LBV op verzoek van een lid, de individuele
arbeidsovereenkomst scant. Hierbij wordt bezien in hoeverre de
loon- en arbeidsvoorwaarden stroken met de bestaande wet-en
regelgeving. Indien wij onjuistheden aantreffen in de arbeidsovereenkomst pakken wij dit direct op om zodoende deze onjuistheden
recht te zetten. Uiteraard in goed overleg met onze leden.
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, hetzij bij een nieuwe werkgever of zelfs bij uw eerste werkgever, is het een kleine
inspanning om uw vakbond te consulteren voor een scan van uw
arbeidsovereenkomst. Het komt jammer genoeg veelvuldig voor
dat onze leden die sinds jaar en dag in dienst zijn van een werkgever, er pas op een relatief laat moment achterkomen dat zij onder de verkeerde arbeidsvoorwaarden werken, of dat zij bepaalde
rechten niet toegekend krijgen. Denk aan initiële loonstijgingen,
overwerktoeslagen, vakantierechten, bijzonder verlof etc. Het
logische gevolg hiervan is dat de eventuele verjaringstermijnen
voor een vordering kunnen zijn verlopen. Indien er bijvoorbeeld
sprake is van een vordering aan achterstallig loon kan dit louter
verhaald worden met een terugwerkende kracht van 5 jaar. Het
achterstallig loon voorafgaande aan deze 5 jaar kan niet worden
teruggevorderd. Het spreekt voor zich dat het zonde is om dergelijke vorderingen aan je neus voorbij te laten gaan.
Vanzelfsprekend wegen we samen met onze leden af in hoeverre
het handig en/of gewenst is om een werkgever in rechte aan te
spreken. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de verstandhouding tussen werkgever en werknemer wordt verstoord.
Indien u twijfelt aan uw huidige arbeidsvoorwaardenpakket of
staat u op het punt om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te
gaan: aarzel niet en neem contact op met LBV voor een vrijblijvende scan van uw arbeidsovereenkomst. n
Karim Abarkan
Jurist
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Werken bij warm weer
Iedereen weet het: het is warm. En… dat blijft nog even zo. Net
zoals elk jaar komen bij de juridische dienst van LBV vragen
over het werken bij warm weer, waarbij de meest gestelde
vraag is: wanneer is het te heet om te werken?

Arbo-wet
In de Arbeidsomstandighedenwet is een aantal algemene regels opgenomen waaraan een werkgever zich moet houden.
Zo moet gezorgd worden voor een veilige en gezonde werkomgeving. Vaste regels omtrent het werken bij warm weer
zijn er niet.

Verschillende omstandigheden
De vraag is en blijft: wanneer is het nu echt te warm om te
werken? Bij zittend kantoorwerk treedt de alarmfase in als de
temperatuur op de werkplek boven de 30 graden komt. Voor
ander licht werk is dat 28 graden. Bij zwaar en heel zwaar
werk zijn extra maatregelen nodig als het kwik boven de 25
en 26 graden komt. Extra last van de warmte kunnen hebben:
zwangere dames, mensen met longaandoeningen (CARA),
mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen
tegen onder meer hoge bloeddruk gebruiken.
Komt de temperatuur boven de genoemde maxima, dan moet
alles gedaan worden om de belasting zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld:
• korter werken, vaker pauzeren in koele ruimtes
• zwaar werk uitstellen
• gelegenheid tot vaker douchen en omkleden,
aangepaste kleding
• veel (sportdrank) drinken
• warmteproducerende automaten zoveel mogelijk uitzetten
• zonwering toepassen
• platte daken nathouden ter koeling
• extra ventileren, airco installeren
Binnen is het meestal veel warmer dan buiten. Werknemers
die buiten werken moeten zich goed beschermen tegen de
zon. Dus niet in de zon werken tussen 12.00 en 15.00 uur, beschermende kleding dragen en elke 2 uur insmeren met zonnebrandcrème factor 10 om het risico van huidkanker tegen
te gaan.

Kledingvoorschriften
Ook kledingvoorschriften zijn onderwerp van overleg tussen
werkgevers en werknemers: wettelijk is hierover niets geregeld. Zolang men met vakantie is en luiert op een strand is
er niks mis met het dragen van een korte broek of bikini. Het
wordt echter anders wanneer men deze kleding ook naar het
werk gaat dragen. Wettelijk gezien is er niets geregeld ten
aanzien van de kleding die men op het werk moet dragen, behoudens de voorgeschreven uniformen of veiligheidsmiddelen. Als gevolg daarvan kennen veel ondernemingen bij warm
weer een zogeheten “dresscode”.
In dit kledingvoorschrift wordt bepaald wat een werknemer
wel of niet mag dragen, variërend van het wel of niet dragen
van een korte broek of een jurk boven of onder de knie tot het
dragen van slippers of mouwloze shirts of korte topjes. Een
vuistregels is in ieder geval dat de gedragen kleding niet te
bloot en daardoor aanstootgevend mag zijn voor collega’s en
klanten. Uiteraard kunnen deze kledingvoorschriften van onderneming tot onderneming verschillen. Is er geen kledingvoorschrift dan is het raadzaam om hierover met uw werkgever nadere afspraken te maken om naderhand verschillen van
mening te voorkomen. n
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Opleidingsfonds tankstations
en wasbedrijven is een feit
Naast de branchebrede CAO voor tankstations en wasbedrijven is er nu ook één
opleidingsfonds. De twee bestaande opleidingsfondsen gaan op in het nieuwe opleidingsfonds
OOTW (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven). Begin juli heeft
de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden.

OOTW heeft als doelstelling om de professionaliteit en inzetbaarheid van werknemers in de branche te vergroten.
Daarnaast zal de sector worden neergezet als een aantrekkelijke sector om in te komen werken. OOTW zal zich met
name richten op specifieke opleidingen en trainingen voor de
branche. Via subsidieverlening en het ontwikkelen van een
relevant aanbod gaat OOTW de branche op maat bedienen.
In 2010 zullen de bestaande activiteiten van beide fondsen
nog worden voorgezet, naast het introduceren van een gezamenlijk aanbod. Het is de bedoeling om in 2011 met één plan
van aanpak te komen voor de gehele branche. De heffing voor
OOTW bedraagt 0,25%. In de CAO is echter afgesproken om
2010 slechts 0,15% te heffen en de resterende 0,10% vanuit
reserves bij te dragen. De heffing zal in het vierde kwartaal
2010 plaatsvinden voor het gehele jaar 2010.
LBV heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe opleidingsfonds een groot succes gaat worden. Het scholingsfonds dat
BETA en LBV jaren geleden hebben opgezet (en dat nu dus
opgegaan is in het nieuwe opleidingsfonds), heeft zich tenslotte ook meer dan bewezen. Per jaar maakten meer dan
1500 tankstationmedewerkers gebruik van scholing en tientallen verschillende trainingen.
Indien u n uw vragen over de activiteiten van OOTW kunt u
contact opnemen met LBV of het secretariaat van OOTW via
het volgende telefoonnummer; 010 – 411 19 68. n

[6]

Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV visie, 4 - 2010

Rechtszaak Tentoo
gewonnen!
De bestuursrechtbank heeft wederom bevestigd dat de CAO voor Tentoo Collective Freelance &
Flex BV terecht is gedispenseerd (vrijgesteld) van de algemeen verbindend verklaarde ABU-CAO
voor Uitzendkrachten.

AVV en dispensatie
Indien er sprake is van een algemeen verbindend verklaarde CAO (AVV-CAO) in een bepaalde bedrijfstak, dan kan een
onderneming of een subsector met een eigen CAO hiervoor
vrijstelling verzoeken bij de minister. Voorwaarde is dat de
onderneming of subsector op bedrijfs(tak)specifieke kenmerken afwijkt van de AVV-CAO én dat daarom toepassing van
deze AVV-CAO niet mogelijk is.

Bedrijfsspecifieke kenmerken
Sinds de wijziging van het toetsingskader AVV en de daarin
opgenomen regels met betrekking tot het verkrijgen van vrijstelling, hebben LBV en Tentoo voor hun CAO keer op keer
vrijstelling verkregen van de minister. LBV en Tentoo hebben
door opeenvolgende dispensatieverzoeken en daaropvolgende bezwaarprocedures keer op keer aangetoond dat de
onderneming Tentoo op bedrijfsspecifieke kenmerken afwijkt
van de uitzendbureaus die onder de ABU-CAO voor Uitzendkrachten vallen.

Oordeel bestuursrechtbank
Partijen bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten
namen hiermee geen genoegen. Zij hebben
een rechtszaak aangespannen bij de bestuursrechter. Volgens partijen bij de ABU-CAO voor
Uitzendkrachten heeft de minister een verkeerd besluit genomen en in strijd gehandeld
met het toetsingskader AVV. De bestuursrechtbank heeft partijen bij de ABU-CAO voor
Uitzendkrachten op alle punten van hun betoog in het ongelijk gesteld én heeft daarmee
bevestigd dat de minister een terecht besluit
heeft genomen door Tentoo en haar CAO voor
Tentoo Collective Freelance & Flex BV vrij te
stellen. n
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CAO
voor Peko Beheer BV
De champignonteelt in Nederland staat al geruime tijd onder druk van de champignonteelt in
het buitenland, onder andere Polen, waar de productiekosten aanzienlijk lager liggen dan in
Nederland. Als gevolg hiervan wordt het steeds moeilijker voor Nederlandse champignontelers
om hun hoofd boven het water te houden.

Desondanks is er tussen LBV en Peko Beheer BV
onderhandeld over de nieuwe CAO voor Peko beheer BV.
Deze CAO richt zich op de champignonkistenteelt. Hierbij
worden de champignons geteeld in losse verplaatsbare
kisten. Zodra de champignons klaar zijn om te worden geplukt, worden de kisten verplaatst naar een verlichte en
verwarmde plukhal. Dit in tegenstelling tot de traditionele
champignonteelt waar de champignons worden geplukt in
de koude vochtige ruimtes waar de champignons worden
geteeld.
In onderstaand overzicht treft u de belangrijkste wijzigingen
ten opzichte van de vorige CAO voor Peko Beheer BV

Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van twee jaren dat
aanvangt op 1 september 2010 en eindigt op 31 augustus
2012.
De lonen worden per periode 11 (11oktober) 2010 én per
periode 11 (10 oktober) 2011 verhoogd met 0,75 procent.
Ondanks de malaise in de champignonteelt heeft LBV er
toch nog een redelijke loonsverhoging uit weten te slepen. Meer financiële ruimte om de CAO te verbeteren is er
echter niet, waardoor voor het overige de CAO ongewijzigd
blijft. Het tussen LBV en Peko Beheer BV bereikte principeakkoord is ter stemming voorgelegd aan de leden van LBV
werkzaam bij Peko beheer BV. n

CAO nieuws
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Spaarloon
vanaf half september vrij
Ruim 2 miljoen werknemers nemen deel aan de spaarloonregeling. Demissionair minister
Jan Kees de Jager van Financiën heeft bekendgemaakt dat het kabinet het spaarloon per 15
september vrijgeeft. In totaal spreken we hier over geblokkeerde tegoeden ten waarde van
€ 4,3 miljard. Spaarders krijgen bericht over wat ze moeten doen om over het geld te kunnen
beschikken.

Opletten!
Goed ter stimulering van de economie, stellen de politici.
Feest dus voor de shoppers, de spaarders moeten daarentegen even goed opletten. Er loert één klein addertje onder
het gras: eenmaal opgenomen spaarloon is niet langer vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing.

hogere rente kunnen wegzetten. Het verschil met de rente
die nu over het spaarloon wordt vergoed, moet minimaal
1,2% bedragen. Dat heeft te maken met de belastingheffing
over het vermogen. n

Shoppen of sparen?
Wordt het shoppen of sparen? Die knoop moeten ruim 2 miljoen werknemers in september doorhakken. De stortingen
die ze in 2006, 2007, 2008 en 2009 hebben gedaan, vallen
dan vrij voor opname. Maximaal gaat het per persoon om €
2.452,- (vier keer de maximale inleg van € 613,-) plus rente.
Overigens zouden aan het eind van dit jaar de stortingen in
2006 sowieso vrijvallen. Spaarloon komt immers na vier jaar
vrij, meestal per 31 december zodat werknemers er in januari over kunnen beschikken. De mogelijkheid tot deblokkeren op 15 september zorgt voor een aanzienlijke versnelling
van die uitbetaling.

Niet verplicht opnemen maar wel goed rekenen!
De opname van het spaarloontegoed is niet verplicht. Voor
wie het geld hard nodig heeft, is het gemakkelijk kiezen.
Ook de shoppers zullen met het saldo raad weten. Vooraanstaande economen betwijfelen echter of de deblokkering
een sterke economische prikkel zal geven.
Uit eerdere ervaringen – het spaarloon werd ook al in 2005
vrijgegeven – blijkt dat maar weinig mensen het geld verbrassen. Het merendeel blijft gewoon sparen in de spaarloonregeling of verhuist het geld naar een andere spaarrekening. Deze laatste groep moet gaan rekenen: ze profiteren
alleen van een opname als ze het spaargeld tegen een 
[9]

Heb ik recht op een vergoeding
van mijn vakbondscontributie?
Onder voorwaarden is het mogelijk dat u in aanmerking
komt voor een vergoeding van de vakbondscontributie.
Steeds vaker wordt dit in CAO’s geregeld. Zo bevat een
aantal van de CAO’s die door LBV zijn overeengekomen
LBV de volgende afspraak:

De werknemer kan in aanmerking voor een netto onkosten
vergoeding van de contributie welke wordt betaald aan de vakbond
die als CAO-partij is betrokken bij deze CAO. Om in aanmerking
te  komen dient de werknemer hiervoor bij de werkgever een
verzoek in te dienen tot verlaging van het bruto loon ter hoogte
van de vakbondscontributie. De werkgever betaalt in ruil
hiervoor een netto onkostenvergoeding gelijk aan de vakbonds
contributie.
De werknemer dient uiterlijk op 30 november van het
betreffende kalenderjaar schriftelijk opgave te doen van de
werkelijke kosten van het lidmaatschap middels een kopie
van het betalingsbewijs van de vakbondscontributie. Bij bank
afschriften mogen, behoudens naam, adres en afschrijving van
kosten van het lidmaatschap, de overige gegevens onleesbaar
worden gemaakt.De onkostenvergoeding wordt door de werkgever
aan de werknemer betaald in de maand december tezamen met de
maandelijkse of vierwekelijkse salarisbetaling.Bij beëindiging van
het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, eindigt het recht op
de onkostenvergoeding.
Om voor de vergoeding van de vakbondscontributie in aanmerking te
komen dient u wel aan uw werkgever kenbaar te maken dat u lid bent van
een vakbond. De hiervoor genoemde vergoeding geldt alleen voor LBVleden. Daarnaast komt het ook voor dat een dergelijke vergoeding van
de vakbondscontributie openstaat voor alle werknemers die bij een
bedrijf werken, ongeacht bij welke vakbond ze zijn aangesloten.
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze vergoeding
adviseert LBV haar leden de eigen CAO hierop na te slaan. Bent u
werkzaam onder een CAO die LBV voor u is overeengekomen én wilt u
weten of een dergelijke vergoeding in uw CAO is, kijk dan op onze website
of neem telefonisch contact op met LBV! n
[10]
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Vakantiewetgeving
aangepast
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof
aan te passen. Dit op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hirsch
Ballin van Justitie. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde
aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. In Nederland is dat nu niet zo. Langdurig zieke
werknemers bouwen minder vakantiedagen op. De wijziging is noodzakelijk door uitspraken
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers in de
toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf
jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie kan
de veiligheid en gezondheid van de werknemer in gevaar
brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen.

Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg
besluiten de termijn te verlengen.
De ministerraad heeft voor akkoord gestemd inzake deze
nieuwe in te voeren wet. Het wetsvoorstel en het advies van
de Raad van State worden openbaar bij de indiening bij de
tweede Kamer. n
[11]
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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...

Annie gaat op de fiets
naar haar werk

De Volgende dag zetten Annie en
haar baas een extra ventilator
neer, Annie heeft zomerse representatieve kleding aan, alle
zonnewering is naar beneden en
niet alle verlichting is ontstoken
en ze eten een ijsje.

Annie komt het kantoor binnen
en het is er niet uit te houden...

Annie belt met LBV en krijgt
verschillende tips voor
werken met de warmte.

Bedankt LBV
voor de nuttige tips!

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.

