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> Voorwoord
De winter heeft nu echt zijn intrede gedaan en menig meteoroloog heeft al
voorspeld dat het een zeer strenge winter gaat worden. Wanneer we echt te maken
gaan krijgen met een strenge winter dan zal dit ook grote gevolgen hebben voor
‘werkend Nederland’. Denk bijvoorbeeld aan de werknemers die door de kou in hun
werkzaamheden worden belemmerd, de verwachte lange files en vertragingen in
het openbaar vervoer.
Momenteel zijn het zeer drukke tijden bij LBV. In de vorige Visie maakten we u bekend
met de gratis uurloon-check voor uitzendkrachten en deze actie blijkt een groot
succes! Helaas hebben wij wel de bevestiging gekregen dat er veel uitzendkrachten
zijn die te laag worden verloond.
Ook voor onze collectieve afdeling zullen het drukke wintermaanden worden. Naast
het voeren van CAO-onderhandelingen voor reeds lopende CAO’s, is men ook druk
in onderhandeling over drie nieuwe CAO’s! Aangezien LBV niet over één nacht ijs
gaat, zullen wij u hierover nader informeren wanneer er concrete afspraken zijn
gemaakt. In deze editie van de Visie bevindt zich in ieder geval weer voldoende CAOnieuws van lopende CAO’s.
Tot slot wens ik u veel leesplezier en wens ik u alvast namens
mijzelf, het team en het bestuur van LBV, fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
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Geen
contributieverhoging 2011

Kijk
op de ook
ww.lb site!
v.nl

Ondanks het feit dat ook LBV te maken heeft met hogere kosten, is er besloten om de
contributietarieven het komende jaar niet te verhogen. In plaats van het verhogen van de
contributietarieven zal LBV op enkele andere posten gaan bezuinigen. Deze bezuinigingen
zullen niet erg ingrijpend zijn en hebben uiteraard geen effect op de kwaliteit van de service- en
dienstverlening die LBV haar leden biedt!

Een voorbeeld van de bezuiniging is het terugbrengen
van het aantal periodieke uitgaven van het ledenmagazine de Visie. In plaats van een twee maandelijkse
uitgave heeft het bestuur besloten dat de Visie weer
eens per kwartaal zal verschijnen. Naast de verspreiding van de Visie zal LBV haar leden ook gaan
informeren door middel van nieuwsbrieven. Op deze
manier kunnen de leden van LBV sneller op de hoogte
worden gesteld van eventuele veranderingen in hun
onderneming of branche. n

Actie in de uitzendbranche verlengd
Wegens groot succes is er besloten onze actie, de gratis uurlooncheck voor uitzendkrachten, te verlengen.
Er hebben al veel uitzendkrachten van de uurlooncheck gebruik gemaakt en we hebben al enkele tientallen uitzendkrachten er op gewezen dat ze te laag
worden verloond.
Om er voor te zorgen dat er nog meer uitzendkrachten gaan deelnemen aan de uurlooncheck, is er een
speciaal animatiefilmpje gemaakt. Dit filmpje kunt u
uiteraard op onze internetsite www.lbv.nl bekijken,
maar daarnaast proberen wij het filmpje zoveel mogelijk via sociale netwerksites te verspreiden.
Heeft u ook vrienden, kennissen of familie die werkzaam zijn als uitzendkracht? Wijs ze dan op de gratis
uurlooncheck! Op deze manier kunnen we er samen
voor zorgen dat uitzendbureaus de CAO’s beter naleven. Nu zien we nog veel te veel uitzendbureaus die
elkaar beconcurreren op arbeidsvoorwaarden!

Collectievekortingen bij UnitedConsumers
Zoals u weet kunt u via uw lidmaatschap van LBV aanspraak
maken op verschillende collectiviteitskortingen. Wanneer
LBV de mogelijkheid heeft om kortingen voor haar leden te
bedingen, dan zal zij dit uiteraard direct doen. Onlangs kwam
LBV in contact met UnitedConsumers, dit is een bedrijf dat
zich specifiek op collectiviteitskortingen richt. Doordat zij
ruim 400.000 consumenten hebben verenigd, bieden zij collectiviteitskortingen op verschillende producten.
UnitedConsumers biedt u korting
op de volgende producten:
• Energie
• Brandstof (Euro95, diesel en LPG);
• Telefoonabonnementen
• Zorgverzekering;
Hoe kan ik ook voor deze kortingen
in aanmerking komen?
Via een speciale link op onze website, www.LBV.nl, kunt u
gebruik maken van de collectiviteitskortingen die UnitedConsumers haar aangesloten consumenten biedt.

Vergelijk voor u beslist!
LBV heeft in het verleden al eerder collectiviteitskortingen
voor haar leden bedongen. Doordat u via LBV bij verschillende aanbieders extra korting geniet is het raadzaam om ook
deze aanbieders met elkaar te vergelijken. Er zijn namelijk
aanbieders die dezelfde producten aanbieden en in een dergelijk geval adviseren wij u om een vrijblijvende offerte aan
te vragen!
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SOCIALE VERZEKERINGEN
per 1 januari 2011
AOW EN ANW UITKERINGEN
AOW
Gehuwden
Gehuwden met max. toeslag
Gehuwden zonder toeslag

Bruto p/mnd
€
710,51
€ 1.421,02
€ 1.034,38

Bruto vak.uitk. p/mnd
€ 41,87
€ 83,74
€ 58,62

(partner jonger dan 65 jaar, AOW vóór 01-02-1994)

Ongehuwden
Ongehuwden met kind tot 18 jr.
Maximale toeslag (AOW vóór 01-02-1994)
Maximale toeslag (AOW vanaf 01-02-1994)

€
€
€
€

1.034,38
1.312,27
386,64
710,51

€
€

58,62
75,35

ANW
Bruto p/mnd
Maximale nabestaandenuitkering
€ 1.097,88
Halfwezenuitkering
€
249,85
Wezenuitkering tot 10 jaar
€
351,32
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar
€
526,98
Wezenuitkering van 16 tot 21 / 27 jaar €
702,64

In bovenstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen opgenomen. De bedragen zijn weergegeven
exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto € 14,86 bruto per maand.

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					 € 278,55
die na 1 oktober 1994 6 of 12 jaar
2 kinderen					 € 313,25
zijn geworden:
3 kinderen					 € 324,81
		
4 kinderen					 € 350,23
		
5 kinderen					 € 365,47
		
6 kinderen					 € 375,64
II Kinderen geboren op of na 1 januari		 € 194,99
€ 236,77 € 278,55
1995, ongeacht de gezinsgrootte:

Minimumloon per 1 januari 2011
Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Het wettelijk minimumloon (WML)
stijgt per 1 januari 2011 met 0,59 procent. De bruto bedragen van het WML treft u hieronder aan
en zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek:
Leeftijd 		 Per maand		
23 jaar
€ 1.424,40
€
22 jaar
€ 1.210,75
€
21 jaar
€ 1.032,70
€
20 jaar
€
876,00
€
19 jaar
€
747,80
€
18 jaar
€
648,10
€
17 jaar
€
562,65
€
16 jaar
€
491,40
€
15 jaar
€
427,30
€

Per week		
328,70
€
279,40
€
238,30
€
202,15
€
172,55
€
149,55
€
129,85
€
113,40
€
98,60
€

Per dag		 Per uur
65,74
€
8,22
55,88
€
6,99
47,66
€
5,95
40,43
€
5,05
34,51
€
4,31
29,91
€
3,74
25,97
€
3,25
22,68
€
2,84
19,72
€
2,47

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Bruto vak.uitk. p/mnd
€ 70,17
€ 20,04
€ 22,45
€ 33,68
€ 44,91
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Principeakkoord Doorwerk-CAO
Op 23 november 2010 is er tussen LBV en de Vereniging van Doorwerkgevers (vDWG) een
principeakkoord over de nieuwe Doorwerk-CAO. Dit principeakkoord is met een positief stemadvies
voorgelegd aan de leden van LBV die onder de werkingsfeer vallen van de Doorwerk-CAO. Ten tijde
van het drukken van deze Visie was de uitslag van het referendum nog niet bekend.
Over het algemeen zijn er geen ingrijpende veranderingen in de
Doorwerk-CAO doorgevoerd. In goed overleg zijn de vDWG en
LBV in het principeakkoord de onderstaande afspraken overeengekomen:
• Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 3 jaar die aanvangt op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2013.
• De doorwerkgever verplicht zich er toe met doorwerknemers
geen arbeidsovereenkomsten aan te gaan die negatief afwijkende loon- of arbeidsvoorwaarden bevatten zoals bedoeld in
deze CAO. Afwijkingen in positieve zin zijn wel toegestaan.

• De doorwerkgever voorkomt dat de pensioenuitkering
in mindering wordt gebracht op het loon van de doorwerknemer.
• De doorwerkgever informeert de doorwerknemer
over de fiscale consequenties van doorwerken
vanaf 65-jarige leeftijd of zoveel eerder als een
(pre)pensioenregeling van toepassing is.
• Doorwerknemers hebben er een extra dag bij
gekregen. Het betreft hier Veteranendag en deze
feestdag valt op 29 juni. n

Veranderingen AOW, pensioen
en langdurige inzetbaarheid
De nieuwe regeringscoalitie zal de AOW leeftijd per 1 januari 2020 verhogen
naar 66 jaar. Ook zal het kabinet een voorstel doen om de AOW-leeftijd op
den duur te koppelen aan de levensverwachting waarbij minimaal moet
worden voldaan aan de 0,7% houdbaarheidsopbrengst. Met de verhoging
van de AOW-leeftijd zal ook de doorwerkbonus een jaar opschuiven.

In 2013 wordt het Witteveenkader aangepast. Daardoor
kunnen vanaf dat moment minder pensioenafspraken met
fiscale faciliëring worden opgebouwd. De richtleeftijd wordt
verhoogd naar 66 jaar en de maximale jaarlijkse opbouwpercentages worden aangepast.

wordt gehandhaafd.
Een voorstel dat met name arbeidsmigranten kan treffen is
het vervallen van de AOW-tegemoetkoming voor 65-plussers die vanwege onvolledige AOW-opbouw recht hebben
op aanvullende bijstand.

Ook het nieuwe kabinet wil bevorderen dat werkgevers en
werknemers afspraken maken over scholing en langdurige inzetbaarheid. Hierdoor neemt de werkzekerheid van
werknemers toe in een dynamische arbeidsmarkt. Arbeidsparticipatie van oudere werknemers wil men bevorderen.
De bestaande premiekorting voor werkgevers die oudere
werklozen in dienst nemen en ouderen in dienst houden,

Opmerkelijk is het voorstel om alleen CAO’s algemeen
verbindend te verklaren die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid
(scholing). Wanneer deze maatregel wordt ingevoerd zal er
nog meer druk op algemeen verbindend verklaarde CAO’s
komen te staan. n
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Principeakkoord CAO
voor SwetsODV Groep
Op 10 november 2010 is er tussen SwetsODV Groep en LBV een principeakkoord bereikt over
de nieuwe CAO voor SwetsODV Groep. Bij de totstandkoming speelden ook CNV en de OR een
rol. Dit principeakkoord is met een positief stemadvies voorgelegd aan de leden van LBV
werkzaam bij SwetsODV Groep. Het principeakkoord is door de leden werkzaam bij SwetsODV
Groep unaniem aangenomen. In goed overleg zijn uw werkgever en LBV in het principeakkoord de onderstaande afspraken overeengekomen.

• Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van drie jaren dat
aanvangt op 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013.
• Indien er sprake is van onwerkbaar weer bij vorst en/of
andere buitengewone natuurlijke omstandigheden, is de
werkgever niet gehouden aan de loondoorbetalingverplichting. De werknemer zal gedurende de onwerkbare periode
aangemeld worden bij het UWV, afdeling WW Weer/WTV.
• Werkgever heeft het doel om een optimale arbeidsdeelname
van de groep medewerkers van 65 jaar en ouder te bevorderen en onderschrijft het belang om een bijdrage te leveren
aan oplossingen omtrent de veranderende demografische
ontwikkelingen. Als gevolg hiervan is de CAO uitgebreid met
een artikel waarbij voorwaarden gesteld worden aan werknemers van 65 jaar en ouder die na hun pensioengerechtigde leeftijd willen (door)werken bij SwetsODV.
• Het loon per uur, van de werknemer ingedeeld in één van de
functiecategorieën, wordt verhoogd met: 0,5% per 1 januari
2011; Minimaal 1,5% per 1 januari 2012; Minimaal 1,5% per
1 januari 2013.
• Jeugdlonen zijn niet van toepassing op werknemers van 22
jaar en jonger die de opleiding Nautische Functies 1, 2 of 3
hebben behaald.
• De werkgever kan van de werknemer verlangen dat hij langer op de werkplek aanwezig blijft als een calamiteit dit
noodzakelijk maakt. Er is sprake van calamiteiten als de
werknemer langer dan een half uur extra moet werken aansluitend op de dienst. Werknemer hoort tijdens de dienst
van de werkgever of er zwaarwegende omstandigheden zijn
welke doorwerken noodzakelijk maken. Naast het gebruikelijke uurloon en onregelmatigheidsvergoeding ontvangt
werknemer de hierna genoemde aanvullende vergoeding:
de eerste twee uren: een bruto vergoeding van 50% van het
[6]

basisuurloon vermenigvuldigd met de doorwerktijd én alle
uren daarna: een bruto vergoeding van 100% van het basisuurloon vermenigvuldigd met de doorwerktijd.
• Wanneer er sprake is van calamiteiten en het dienstbelang
niet toelaat dat de werknemer zijn maaltijd op de hiervoor
bestemde tijd en op de voor hem gebruikelijke plaats nuttigt, heeft de werknemer aanspraak op vergoeding van de
werkelijk gemaakte maaltijdkosten, tenzij door de werkgever een maaltijd is verstrekt. De maaltijdvergoeding bij calamiteiten bedraagt € 2,70 per dag, indien werknemer geen
bewijs van betaling kan overleggen. Indien kosten voor een
maaltijd hoger zijn dan € 2,70 per dag kan de hogere vergoeding uitsluitend worden toegekend wanneer een bewijs
van betaling wordt overlegd, tot een maximum van € 6,50
per dag.
• Onregelmatigheidstoeslagen worden meegenomen bij de
berekening van de vakantiebijslag.
• 5 mei is toegevoegd als algemeen erkende feestdag.
• Op scholing is het scholingsprotocol van toepassing, welke
is opgenomen als bijlage.
• Bij iedere ziekmelding geldt één onbetaalde wachtdag per
ziekmelding. Er is sprake van een nieuwe ziekmelding indien er tussen de eerste ziekmelding en de tweede ziekmelding een periode is gelegen van minder dan vier weken.
• Onregelmatigheidstoeslagen worden meegenomen bij de
berekening van ziektegeld.
• Het artikel inzake de jubileumuitkering is uitgebreid met
een uitkering bij een 12 ½-jarig dienstverband.
• De vergoeding vakbondscontributie is ook mogelijk gemaakt
voor leden van andere bonden dan LBV en CNV.
• Er is een nieuw artikel in de CAO opgenomen waarin de door
werkgever overeengekomen personeelsverzekeringen, zo-
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als een collectieve ongevallenverzekering, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een WEGAM-verzekering en
een collectieve ziektekostenverzekering worden gemeld.
• Er is een nieuw artikel in de CAO opgenomen, waarbij
voorwaarden worden gesteld aan werknemers die voor
SwetsODV werken die niet permanent in Nederland woonachtig zijn.

Protocollaire afspraken
Tevens zijn er twee protocollen in de CAO opgenomen. Het
eerste protocol is een afspraak met betrekking tot de invoering van een nieuw loongebouw, waarbij CAO-partijen gedurende de looptijd van deze CAO, een nieuw loongebouw zullen
overeenkomen, waarbij de werknemers conform meetbare
criteria ingedeeld zullen worden in functiecategorieën en
loonschalen. Belangrijk onderdeel van de criteria zal de scholing zijn, welke in een apart protocol is opgenomen. Binnen
de loonschalen zal gekeken worden naar de mogelijkheid
voor periodieken. De OR is nauw bij de ontwikkeling van het
functie- en loongebouw betrokken. Dit nieuwe loongebouw
wordt in samenwerking met de OR en onder toezicht van LBV
vastgesteld. Het nieuwe loongebouw zal per 1 januari 2012 of
zoveel eerder onderdeel en toegevoegd worden aan de CAO,
na raadpleging van de sociale partners.
Het tweede protocol betreft een afspraak omtrent scholing. In
het vervolg wordt binnen SwetsODV scholing georganiseerd
volgens de voorwaarden als beschreven in het scholingsprotocol. Onder scholing wordt verstaan elke vorm van een
gestructureerde activiteit die gericht is op het door de werknemer verkrijgen van kennis en vaardigheden.
Deze activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:
• iedere genoten scholing heeft tenminste een vooraf vastgestelde tijdsbesteding waarbij begeleiding vereist is.
• bij scholing door middel van afstandsonderwijs en / of
door middel van een interactief systeem dient begeleiding
beschikbaar te zijn en na afloop wordt door of namens de
werkgever een evaluatie gehouden.
Ieder jaar dient werkgever met werknemer een gesprek te
voeren omtrent de behoefte aan scholing. Deze behoefte dient
aan te sluiten bij het opleidingsaanbod van werkgever.
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Nieuws omtrent het havenpensioen
Er is eindelijk weer nieuws te melden omtrent de verdeling van de 500 miljoen euro die
bestemd is voor een extra aanvulling van de havenpensioenen. Voor ieder die niet bekend is
met dit langlopende geschil tussen Optas en (oud)havenwerkers volgt hieronder een korte
samenvatting.

Het geschil
Stichting Optas is de voormalige aandeelhouder van
verzekeringsbedrijf Optas NV. Dit verzekeringsbedrijf kwam
voort uit het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Haven
bedrijven (PHV). Eind 2007 verkocht Stichting Optas haar
verzekeringsbedrijf aan het Aegon-concern. Ze maakte
daarbij een flinke winst en wilde die besteden aan ‘kunst
en cultuur’. Stichting Belangenbehartiging PVH vond dat
de verkoopwinst moest toekomen aan de pensioenen van
mensen in de havens.
In 2010 bereikten Stichting Optas en Stichting Belangen
behartiging een akkoord. Stichting Optas betaalde 500
miljoen euro. Het geschil is daarmee beëindigd. Stichting
Belangenbehartiging voert nu verdere procedures om het
PVH-kapitaal. Maar deze strijd beperkt zich tot het Aegonconcern.
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havens werkten. In stap 4 verbeteren ook de rechten van
mensen die nadien in de sector kwamen.
STAP 1 PVH-Plus
Aanvulling van circa 10% op het PVH-pensioen van
operationele (oud)medewerkers. (Start: begin 2011)
STAP 2 Optas 1-plus
Aanvulling op het Optas 1-pensioen van (oud)
kantoormedewerkers. (Start: medio 2011)
STAP 3 B-Plus
Aanvulling op de Pensioenregeling B van huidige
medewerkers die zijn geboren tussen 1950 en 1976.
(Start eind 2011)

Stappenplan voor de verbetering
van het havenpensioen

STAP 4 A / B-Plus
Aanvulling op het (partner)pensioen van huidige mede
werkers in Pensioenregelingen A en B. (Start begin 2012)

Er komen betere pensioenrechten voor bijna 50.000
werknemers, oud-werknemers en nabestaanden van
werknemers. Dat gebeurt stapsgewijs. In stap 1, 2 en 3 gaan
de pensioenen omhoog van mensen die al vóór 1998 in de

Tot op heden is er alleen nog maar wat bekend over de
uitvoering van de eerste stap. Details over de stappen
2, 3 en 4 zullen op korte termijn bekend worden.
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Uitwerking STAP 1 PVH-Plus
Wat:
Circa 10% meer pensioen.
Wie:	Operationele (oud)medewerkers met een
pensioenregeling bij het pensioenfonds.
Wanneer: Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.

Deelnemer
Ik ben al met pensioen
U krijgt levenslang elke maand een PVH-pensioen dat circa
10% groter is dan uw huidige uitkering.
Ik werk nog bij een havenbedrijf
Uw oude PVH-pensioen gaat circa 10% omhoog. Daardoor
krijgt u vanaf uw 65ste een maandelijkse pensioenuitkering
die hoger is dan waar u nu recht op zou hebben.
Ik werk niet meer in het havenbedrijf, maar ik heb nog
recht op mijn PVH-pensioen.
Uw oude PVH-pensioen gaat circa 10% omhoog. Bent u
65 of ouder? U krijgt levenslang elke maand een PVHpensioen dat circa 10% groter is dan uw huidige uitkering.
Bent u jonger? Dan krijgt u vanaf uw 65ste verjaardag een
maandelijkse pensioenuitkering die hoger is dan waar u nu
recht op zou hebben.

Nabestaanden/Ex
Mijn partner is overleden, ik ben zijn nabestaande
U krijgt levenslang elke maand een PVH-nabestaanden
pensioen dat circa 10% groter is dan uw huidige uitkering.
Kinderen krijgen tot de 18de verjaardag circa 10% meer
(half)wezenpensioen.
Mijn partner en ik zijn uit elkaar, maar ik kan aantonen dat
ik recht op een deel van zijn PVH-pensioen
Het PVH-pensioen van uw ex gaat circa 10% omhoog.
Hierdoor stijgt ook uw aandeel in zijn pensioenrechten en
krijgt u een hogere uitkering als hij 65 jaar wordt. Als uw
ex-partner al voor zijn 65ste overlijdt, krijgt u een hoger
bijzonder nabestaandenpensioen. (U krijgt geen bijzonder

nabestaandenpensioen als bij de scheiding afspraken zijn
gemaakt over ‘conversie’ van zijn pensioenrechten.)

Let op!
Een pensioenuitkering bestaat uit twee delen. Het AOWpensioen van de overheid en het PVH-pensioen dat u zelf
hebt opgebouwd. De aanvulling van circa 10% komt bovenop
dat PVH-deel. Kreeg u dit jaar een PVH-pensioenoverzicht
(UPO)? Dan vindt u de totaalstand van uw PVH-pensioen
daarop vermeld (onder de blauwe balk).
De aanvulling wordt uitgekeerd via een pensioen
verzekeringsbedrijf. Dat gebeurt ergens in het eerste
kwartaal van 2011. Als u nu al met pensioen bent, krijgt u
de hogere uitkering uitbetaald met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2011.
PVH-pensioenen die zijn overgedragen of afgekocht gaan
niet omhoog. Met andere woorden: u krijgt geen aanvulling
als u op de een of andere manier afstand hebt gedaan van
uw rechten bij Pensioenfonds PVH.

Belangrijk!
In stap 1, 2 en 3 gaan de pensioenen omhoog van mensen
die al vóór 1998 in de havens werkten. Het overgrote deel
van hen is inmiddels met pensioen, of in een andere sector
gaan werken, of overleden. Deze oud-havenwerkers (en hun
partners en nabestaanden) delen niet meer mee als er in de
toekomst geld is voor verdere pensioenverbeteringen.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de website
www.havenpensioen.nl. Op deze website worden de laatste
ontwikkelingen gepubliceerd omtrent de regelingen met
betrekking tot de aanvullingen van het havenpensioen.
Indien u er via de hiervoor genoemde website niet uitkomt,
kunt u uiteraard ook even contact opnemen met één van de
consulenten van LBV! n
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Nieuwe afspraken voor
uitzendkrachten die niet permanent
in Nederland woonachtig zijn
Tussen werkgevers- en werknemerspartijen in de uitzendbranche is onderhandeld over
een aanpassing van de afspraken omtrent niet-permanent in Nederland woonachtige
uitzendkrachten. Deze afspraken hebben tot doel: het voorkomen van misbruik bij de
beloning van deze specifieke uitzendkrachten. Hieronder treft u een korte omschrijving van
de afspraken.

Inhoudingen op het nettoloon
Inhoudingen op het uit te betalen loon voor huisvesting en
vervoer worden gemaximeerd tot € 100,- onafhankelijk van
leeftijd en aantal gewerkte uren. Tevens is afgesproken dat
het loon dat wordt uitgeruild tegen de vergoedingen of verstrekkingen van vervoer of huisvesting in mindering wordt
gebracht op de € 100,-. Met andere woorden: de inhouding
op het nettoloon wordt verder beperkt indien al een deel van
de kosten is uitgeruild met het loon. Boetes zijn uitgesloten
van het afgesproken maximum van € 100,-. Inhoudingen op
het uit te betalen loon voor sociale begeleiding en de daarbij
behorende administratie zijn niet toegestaan.

Aanpassingen artikel 45
Ten aanzien van dit artikel zijn er diverse nieuwe afspraken
gemaakt.

Informatievoorziening
De uitzendonderneming zal de uitzendkracht nadrukkelijk
moeten informeren over de mogelijkheid tot inschrijving
in het GBA. Tevens dient de uitzendonderneming zich in te
spannen voor het verzorgen van sociale begeleiding.

Kosten huisvesting
De uitzendonderneming moet de uitzendkracht tegen reële
kosten huisvesten.

Vervoer
Over georganiseerd vervoer is afgesproken dat dit voor de
uitzendkracht niet verplicht kan worden gesteld met uitzondering van de situatie dat de werkgever hier een gewichtige
reden voor heeft. Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld
[10]

zijn dat er onvoldoende parkeerruimte is in de woonwijk
waar de huisvestingslocaties zijn gevestigd. Indien de huisvesting afgelegen is en men kan niet op eigen vervoer naar
Nederland komen, dan dient de onderneming te zorgen
voor toegang tot alternatief vervoer.

Overige afspraken
Verder is afgesproken dat voor het vervoer van en naar de
werkplek geen vergoeding van de uitzendkracht kan worden gevraagd indien de (CAO van de) inlener voorziet in een
reiskostenvergoeding, met dien verstande dat de reiskostenvergoeding vervalt als het vervoer wordt aangeboden. In
het geval dat het vervoer van en naar de werkplek wordt
aangeboden en de inlener biedt geen reiskostenvergoeding
aan, dan kan er wel een vergoeding aan de uitzendkracht
worden gevraagd. n
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Vraag en antwoord:
VRAAG 1: Kunnen mijn vakantiedagen worden uitbetaald?
ANTWOORD: In principe kunnen vakantiedagen niet worden uitbetaald indien je nog in dienst bent van het bedrijf. Het
minimum aantal vakantiedagen kan in ieder geval niet worden uitbetaald en de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel
worden uitbetaald.

VRAAG 2: Kan ik vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?
ANTWOORD: Ja, een werknemer kan zijn overige vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Hierdoor zal hij in het
nieuwe jaar eerst zijn oude vakantiedagen opnemen en wanneer deze op zijn zal hij pas zijn nieuwe vakantiedagen van het
jaar op gaan maken. De verjaringstermijn van de vakantiedagen is vijf jaar.
Voorbeeld: Frank bouwt jaarlijks 25 vakantiedagen op, waarvan 20 wettelijk en 5 bovenwettelijk. In het jaar 2010 heeft
hij slecht 10 dagen opgenomen. Frank mag hooguit 5 dagen laten uitbetalen. De overige 10 dagen zal hij meenemen
naar 2011.

VRAAG 3: Mijn dienstverband eindigt en ik heb nog adv dagen en roostervrije dagen, moet de werkgever deze uitbetalen?
ANTWOORD: De werkgever is niet direct verplicht om deze dagen uit te betalen, tenzij dit zo is beschreven in de arbeidsovereenkomst. De reden hiervan is dat adv dagen en roostervrije dagen niet gelijk zijn aan vakantiedagen.

VRAAG 4: Ik heb een contract voor bepaalde tijd en deze wil ik eerder opzeggen, kan dat?
ANTWOORD: Een contract voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd, omdat deze doorloopt tot
een bepaalde datum. Indien in de overeenkomst staat beschreven dat de arbeidsovereenkomst wel tussentijds kan worden
beëindigd dan zullen de werknemer en werkgever zich aan een opzegtermijn moeten houden welke in de arbeidsovereenkomst staat vermeld. Indien er in de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, dan is het niet
mogelijk. Wanneer de werknemer of werkgever toch van de overeenkomst af wil, kan er een schadevergoeding uit deze
opzegging voortkomen in verband met het niet naleven van de contractuele verplichting welke is aangegaan voor een bepaalde periode.

VRAAG 5: Het bedrijf waar ik werkte is failliet gegaan, maar nu is er een doorstart met een nieuwe eigenaar. Heb ik het recht
om daar weer te werken?
ANTWOORD: Bij een doorstart na faillissement neemt de eigenaar niet van rechtswege de contracten met de oude werknemers over. De nieuwe werkgever is na faillissement dus niet verplicht u daar weer te laten werken. Als hij u toch een
arbeidsovereenkomst aanbiedt, dan kan dit anders zijn dan uw oude arbeidsovereenkomst.

VRAAG 6: Wat zijn de consequenties als een werkgever niet tijdig loon betaalt?
ANTWOORD: Wanneer de werkgever niet tijdig loon betaalt, is de werkgever vanaf de derde werkdag na de dag waarop de
betaling had moeten plaatsvinden, een verhoging van het loon aan de werknemer verschuldigd. Voor de vierde tot en met
de achtste werkdag bedraagt de verhoging 5% per dag en voor elke volgende werkdag 1%. Deze verhoging kan echter nooit
meer zijn dan 50% van het verschuldigde bedrag.
Naast de genoemde verhoging kan de werkgever bij niet-tijdige loonbetaling, verplicht zijn de wettelijke rente te betalen.
Deze rente wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Per 1 januari 2007 bedraagt de wettelijke rente 6%..
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Een nieuw avontuur van:

”Annie en de LBV”
Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen en/of problemen.
Samen met LBV worden deze allemaal opgelost!

Het afgelopen jaar
was het feest
bij de LBV. . .

. . . prettige feestdagen
toewensen . . .

. . . en ook voor
het komend jaar . . .

. . . en een
gelukkig 2011!

!

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.

. . . willen wij u . . .

Riesjart! 2010

