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Ondanks het feit dat het erg goed gaat met Lbv heerste er toch enige droefenis. 
eind januari hebben we helaas afscheid moeten nemen van mijn hond, en onze 
trouwe kantoorvriend, Jackie. velen van u die het hoofdkantoor van Lbv wel eens 
hebben bezocht of regelmatig bezoeken kennen hem. vooral nu met het invullen 
van belastingaangiften merken we dat velen van u zijn afwezigheid opmerken. Het 
is voor ons ook wennen dat er geen koekjes meer worden gebietst of het feit dat hij 
niet meer langs een van onze bureaus loopt voor wat aandacht. Ik en ook het team 
van Lbv zullen Jackie erg gaan missen!

naast het bovenstaande treurige bericht zijn er ook heel veel positieve dingen 
te melden vanuit Lbv. In de regio rotterdam heeft Lbv namelijk een grote 
promotiecampagne gehouden. er zijn ruim 100.000 flyers verspreid om 
meer bekendheid te geven aan onze belastingservice en het gratis juridische 

inloopspreekuur dat wij elke dinsdagmiddag 
houden. tot ons genoegen is er op onze flyeractie 
goed gereageerd. Ook dit jaar zullen er weer heel 
veel mensen van onze belastingservice gebruik 
maken. Indien u ook nog mensen kent die van onze 
belastingservice gebruik willen maken, breng ze dan 
met Lbv in contact.

In deze visie kunt u ook lezen over een nieuwe CaO 
die wij binnen de bouwbranche zijn overeengekomen. 
Het betreft hier de CaO voor Hellende daken. door de 
komst van de nieuwe CaO hebben de werknemers uit 
deze specialistische branche, eindelijk een CaO met 
op maat gesneden loon- en arbeidsvoorwaarden. 
door een aantal unieke bepalingen in deze CaO op 
te nemen hebben we ervoor gezorgd dat ook de 
continuïteit en werkgelegenheid in deze branche er 
flink op vooruit gaat! 

voorzitter

>�Voorwoord
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Heeft�u�uw�e-mailadres�
al�doorgegeven?

Tegenwoordig� is� correspondente� via� e-mail�
niet� meer� weg� te� denken.� Het� verzenden� van�
e-mailberichten�is�tenslotte�snel�en�gemakkelijk!�
Steeds� meer� correspondentie� vanuit� LBV� ver-
loopt� via� e-mail� en� daarnaast� krijgen� wij� ook�
steeds� meer� verzoeken� vanuit� onze� leden� om�
informatie�via�e-mail�toe�te�zenden.

Welke�CAO�is�
van�toepassing
op�mij?

Bijna� 80� procent� van� alle� werknemers� in�
Nederland� valt� onder� de� werkingsfeer� van� een�
CAO.�Werknemers�die�niet�onder�een�CAO�vallen,�
dienen� voor� hun� loon� en� arbeidsvoorwaarden�
terug� te� vallen� op� het� Burgerlijk� Wetboek.� Het�
komt�regelmatig�voor�dat�een�werkgever�beweert�
dat�zijn�onderneming�niet�onder�de�werkingsfeer�
van�een�CAO�valt,�terwijl�dit�wel�het�geval�is.�Voor�
werknemers� is� het� dus� altijd� verstandig� om� dit�
toch�goed�te�onderzoeken.

Wanneer u niet weet of er wel of niet een CaO 
op u van toepassing is, dan zijn er verschillende 
manieren om dit toch te achterhalen. Wanneer 
u lid bent van Lbv dan zullen wij uiteraard voor 
u uitzoeken of u onder de werkingsfeer van een 
CaO valt. Indien u mensen kent die het ook willen 
achterhalen en niet kunnen terugvallen op een 
vakbond, dan volgen hier een aantal tips:

•  raadpleeg uw arbeidsovereenkomst. vaak wordt 
er in arbeidsovereenkomsten opgenomen welke 
CaO er van toepassing is.

•  Indien er binnen de onderneming waar u werkt 
een ondernemingsraad aanwezig is, dan dienen 
ook zij te weten welke CaO of CaO’s er bij uw 
werkgever dienen te worden toegepast.

•  Indien u bent aangesloten bij een pensioenfonds 
dan is het goed mogelijk om ook via deze uw CaO 
te achterhalen. 

LBV�Pluspakket
Indien�u�naast�uw�lidmaatschap�van�LBV�een�rechts�bijstands�verzekering�heeft�lopen�
dan�is�het�hoog�tijd�om�over�te�stappen�op�het�LBV�Pluspakket!�
Het Lbv Pluspakket is te vergelijken met een volwaardige rechtsbijstandverzekering met 
een zeer goede dekking, maar dan tegen een zeer lage premie. de aanvullende modules 
van het pluspakket bieden overigens dekking voor het gehele gezin. voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lbv.

Mededelingen�secretariaat�LBV

Geeft�uw�e-mailadres�door�aan�het�secretariaat!
Indien uw e-mailadres nog niet bekend is bij Lbv dan verzoeken 
wij u deze aan ons door te geven, zodat wij u nog beter en sneller 
op de hoogte kunnen houden van nieuwsfeiten en gebeurtenissen.

Nieuwsbrief
doordat ons ledenmagazine een keer per kwartaal wordt verzonden 
verzenden wij tussen deze edities ook regelmatig nieuwsbrieven. 
deze nieuwsbrieven zijn soms gericht aan alle leden van Lbv, maar 
zijn soms ook gericht op specifieke beroepsgroepen en branches! 
u hoeft overigens niet bang te zijn dat wij u gaan overspoelen met 
irrelevante informatie en spam.

Ledenmagazine�Visie�digitaal�ontvagen
Wij krijgen tevens steeds meer het verzoek vanuit de leden om het 
ledenmagazine digitaal te verzenden. Indien u dit ook graag zou 
willen dan kunt u dit ook doorgeven aan ons secretariaat!      n

Geef�uw�e-mailadres�door!
Telefonisch:�010�–�481�80�11

Via�e-mail:�lbv@lbv.nl
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Pensioenfondsen���in�nood

voor de meeste pensioenfondsen zal pas begin 2013 duidelijk 
worden of de voorgenomen verlagingen worden doorgevoerd. 
voor een aantal pensioenfondsen is de nood al zo hoog dat 
er zelfs per 1 april aanstaande al minder pensioen aan de 
deelnemers zal worden uitgekeerd.

In totaal zijn er 103 pensioenfondsen die in de problemen 
zitten. van deze groep zijn er acht die de pensioenen per 1 
april van dit jaar al gaan verlagen. volgens de nederlandse 
bank zullen de pensioenfondsen met gemiddeld 2,3 procent 
worden verlaagd. er zijn echter ook pensioenfondsen die de 
uitkering van de pensioenen met wel meer dan 10 procent 
zullen gaan verlagen. Of alle aangekondigde verlagingen ook 

Het� was� al� langer� bekend� dat� veel�
pensioenfondsen� problemen� hebben�
met� hun� dekkingsgraad.� Onlangs� is�
bekend� geworden� dat� de� problemen�
zo� serieus� zijn� dat� een� groot� aantal�
pensioenfondsen� heeft� besloten� om�
te� gaan� korten� op� de� uitkering� van� de�
pensioenen.��1

2

3

>��TIPS!
�
 

�
Voor�doorwerken�
na�de�pensioen-
gerechtigde�leeftijd

•    Indien u besluit door te werken na uw 65ste dan 
dient u eerst na te gaan hoeveel geld u per jaar wilt 
bijverdienen. Wanneer u naast uw aOW en eventueel 
aanvullend pen sioen extra gaat bijverdienen, dan 
heeft dit gevolgen voor uw inkomstenbelasting. Het 
is daarom verstandig om van te voren uit te rekenen 
welke gevolgen doorwerken heeft voor uw financiële 
situatie.

•    Wanneer u bij uw “huidige” werkgever ook na uw 
vijfenzestigste wilt blijven doorwer ken, dient u eerst 
de CaO te bestuderen die op u van toepassing is. 
Indien hier on duidelijkheden instaan of “nadelige 
artikelen voor vijfenzestigplussers” dan is het ver-
standig om aanvullende afspraken op te nemen in 
uw “nieuwe” arbeidsovereenkomst. Ook wanneer er 
geen CaO op u van toepassing is dient u eventuele 
aanvullende af spraken in uw arbeidscontract op te 
nemen. u dient vooral goede afspraken te ma ken 
omtrent uw loon, uitkering bij ziekte en een eventueel 
aanwezige ongevallenver zekering.

•   veel vijfenzestigplussers die in het arbeidsproces 
willen blijven, besluiten om via een uitzendbureau te 
gaan werken. Het is belangrijk om een uitzendbureau 
te kiezen die u goed informeert over uw rechten en 
plichten als “werkende” vijfenzestigplusser. net als 
bij het voorgaande voorbeeld dient goede afspraken 
te maken omtrent uw loon, uitkering bij ziekte en 
eventueel aanwezige ongevallenverzekering.

doordat er voor werknemers die ook na hun 65ste door 
willen werken nog veel onduide lijkhe den zijn is het 
verstandig om zich te verenigen bij een vakbond zoals 
Lbv. door een lid maatschap bij Lbv aan te gaan ben u 
ervan verzekerd dat de ar beids voorwaarden waaron-
der u gaat werken goed zijn geanalyseerd. daarnaast 
kunt u bij Lbv met al uw vragen te recht en indien u 
een juridisch geschil krijgt dan zal Lbv uw belangen 
behartigen! 

AOW�gaat�in�vanaf�verjaardag
In een eerder editie van de visie hebben we u geïnformeerd 
omtrent het wetsvoorstel om het aOW-pensioen in te laten 
gaan op de dag van de 65e verjaardag. de wijziging is een 
bezuiniging die voortkomt vanuit het regeerakkoord. Men 
wil hiermee een bijdrage leveren aan de doelstelling van het 
kabinet om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. 
Waar men eerst het voornemen had om de wijziging per 1 
januari door te voeren is het nu de bedoeling dat de wijziging 
ingaat op 1 april 2012.

Wat�houdt�de�wijziging�precies�in?
Het gaat om een verschuiving van de ingangsdatum van 
de aOW. nu gaat de aOW in op de eerste dag van de maand 
waarin iemand 65 jaar wordt. Het maakt niet uit of iemand 
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werkelijk worden doorgevoerd is nog de vraag. zolang de rente op nederlandse 
staatspapieren zo laag blijft, zullen de tekorten blijven bestaan. Pensioenfondsen 
moeten namelijk tegen deze rente hun verplichtingen berekenen.

Pensioenfonds�Metaal�en�Techniek
vanuit onze leden hebben we al de nodige vragen binnen gekregen omtrent 
verschillende pensioenfondsen en hun voorgenomen verlagingen. een 
pensioenfonds waar bijvoorbeeld veel vragen over worden gesteld is het 
Pensioenfonds Metaal en techniek (PMt). Onze leden die in de tankstationbranche 
werken, vallen namelijk onder dit pensioenfonds. als het fonds niet hersteld voor 
31 december 2012, dan zal er per 1 april 2013 een verlaging van 7 procent worden 
doorgevoerd. Het PMt verdeelt de gevolgen van de maatregelen in de gehele 
herstelperiode zo goed mogelijk over alle belanghebbende. de CaO-partijen hebben  
afgesproken dat werkgevers maximaal 0,65 procent van het salaris extra 
gaan meebetalen als de kortingen worden doorgevoerd. zo draagt iedereen  
–gepensioneerden, werknemers, oudwerknemers en werkgevers- bij aan het 
herstel en het behoud van een goed pensioensysteem.

voor nu kunnen we alleen maar hopen dat de financiële markt 
zich zal herstellen. Wanneer dit gebeurt zal de rente weer gaan 
stijgen en kunnen pensioenfondsen hun tekorten snel inlopen. 
Maar zolang dit nog niet het geval is, moeten we er 
met zijn allen voor zorgen dat ons pensioensysteem 
in tact blijft.      n 

op bijvoorbeeld 1, 15 of 30 april 65 jaar wordt; iedereen krijgt 
hetzelfde bedrag. volgens het wetsvoorstel gaat de aOW in op de dag 
dat iemand 65 jaar wordt. Iemand die op 30 april jarig is, krijgt in die 
maand dus veel minder aOW dan iemand die op 1, 10 of 17 april jarig is.

Verschuiving�van�de�ingangsdatum�
ook�voor�de�toeslag
de verschuiving van de ingangsdatum geldt ook voor de toeslag. een 
voorbeeld. u wordt 65 jaar op 16 april 2012. uw aOW-pensioen gaat 
volgens het wetsvoorstel in op 16 april 2012. uw partner is nog geen 
65 jaar. zolang uw partner nog geen 65 jaar is, krijgt u naast uw aOW-
pensioen een toeslag. die toeslag gaat ook in op 16 april 2012.

Ingangsdatum�pensioen�en/of�bedrijfspensioen
In de huidige praktijk kan een aanvullend pensioen of een  
bedrijfspensioen op drie momenten ingaan: op de eerste dag van de 

maand waarin 
iemand 65 wordt, op de 
65e verjaardag of op de eerste 
dag van de maand na de maand 
waarin iemand 65 is geworden. Hoe dat 
straks gaat ligt aan wat de sociale partners in 
cao’s regelen. Wij raden u aan om te informeren 
bij uw pensioenuitvoerder of pensioenfonds 
wanneer zij uw pensioen in laten gaan.      n 
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OOTW�maakt�
leren�LEUK!�

Het Opleidingsfonds voor tankstations en Wasbedrijven 
(OOtW) weet dat het belangrijk is dat medewerkers zich 
blijven ontwikkelen. Maar wordt dit bereikt door jaarlijks 
naar een leslokaaltje te gaan waar de theorie wordt 
besproken? nee, zo eenvoudig werkt 
het niet. OOtW is ervan overtuigd 
dat men echt wat oppikt, als ze 
verleid worden om te leren. Mensen 
moeten een belevenis krijgen, die ze 
onthouden. Mensen moeten lesstof 
niet kennen, maar begrijpen en er 
mee kunnen spelen en toepassen in 
hun eigen werksituatie. 
Met films, foto’s, geluid en een verhaal 
maken we een herkenbare situatie 
waarin u online in een ‘nieuwe’ wereld terecht komt. 
toegespitst op uw eigen werksituatie op het tankstation 
worden stap voor stap kennis en vaardigheden bijgeleerd. 
Internet zorgt er ook voor dat u kan leren wanneer het u 
uitkomt. ’s avonds thuis op de bank, of op het kantoor van 
het tankstation, aan u de keuze!

als OOtW willen wij het leren leuk maken voor u. dat 
doen we onder andere met interactieve, innovatieve 
e-learningen. deze (kosteloze) e-learningen kunt u vinden 
op de website van OOtW www.ootw.nl. u moet met plezier 

kunnen leren. dit alles met als 
doel dat u de stof beter begrijpt, 
onthoudt en kunt toepassen in uw 
dagelijks werk. 

regelmatig worden er leuke 
acties aan deze e-learningen 
gekoppeld. zo hebben onlangs 200 
tankstationmedewerkers die de 
e-learning “pinnen” maakten een 
optreden van o.a. glennis grace, 

Lange Frans en Jeroen van der boom bijgewoond in de 
Heineken Music Hall, waaronder de medewerkers van één 
tankstation zelfs per limousine zijn vervoerd.  Ook worden 
er regelmatig cadeaubonnen uitgereikt aan deelnemers 
met de hoogste score van een e-learning.      n 

Leren� is� leuk,� is� een� veelgehoorde� term.�
Is� dat� eigenlijk� wel� zo?� Terugdenkend� aan�
vroeger,� letterlijk� gebukt� gaan� onder� de�
zware� rugzak� met� saaie� studieboeken,�
droge� theorie� en� docenten� die� iedere� keer�
hetzelfde�woordgrapje�maken,�zal�menigeen�
hier� anders� over� denken.� Gelukkig� is� er� de�
laatste� jaren� veel� veranderd.� Internet� en�
social�media�zijn�niet�meer�weg�te�denken�en�
e-learning�maakt�zijn�opmars.�

”Bezoek�nu�ook�de�
website�van�OOTW�en�
verrijk�uw�kennis�met�

een�e-learning�van�
OOTW!”

De�winnaars�van�de�limorit�“We�voelden�ons�even�beroemd”
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ABU-CAO�voor�Uitzendkrachten

CAO�voor�de�Groothandel�
in�Horecaproducten
sinds 11 februari 2012 is Lbv een derde algemeen verbindend 
verklaarde CaO rijker. Het betreft hier de CaO voor de groothandel in 
Horecaproducten. Met deze algemeen verbindendverklaring is de CaO 
voor de groothandel in Horecaproducten eindelijk gevrijwaard van de 
CaO voor de groothandel in Levensmiddelen.

In vorige edities van de Lbv-visie heeft Lbv u al laten 
weten dat Lbv en de werkgeversvereniging met wie Lbv 
de CaO voor de groothandel in Horecaproducten in een 
harde juridische strijd waren verwikkeld met partijen bij 
de CaO voor de groothandel in Levensmiddelen om te 
bepalen onder welke CaO bedrijven zouden moeten vallen.

Met de algemeen verbindend verklaring van de CaO voor 
de groothandel in Horecaproducten  is er nu een einde 
gekomen aan deze juridische strijd. alle bedrijven die 
onder de werkingssfeer van de CaO voor de groothandel in 
Horecaproducten vallen moeten deze CaO toepassen. 
Met de algemeen verbindend verklaring is de CaO voor 
de groothandel in Horecaproducten de enige branche-
CaO geworden die voor  dit type bedrijven geldt.      n 

Op 14 maart 2012 zal Lbv samen met de andere 
vakbonden haar voorstellenbrief voor de nieuwe abu-CaO 
voor uitzendkrachten indienen bij abu. de feitelijke CaO-
onderhandelingen vinden plaats op donderdag 22 maart 
en donderdag 5 april 2012.

Lbv zal bij de komende CaO-onderhandelingen in 
ieder geval gaan inzetten om een verbetering van de 
rechtspositie van uitzendkrachten. Hierbij zal de invoering 
van het loonverhoudingsvoorschrift vanaf de eerste dag 
dat een uitzendkracht bij een uitzendbureau in dienst 
treedt een belangrijk item zijn.

daarnaast wil Lbv inzetten op een verdergaande 
aanpak van malafide uitzendbureaus die de CaO aan 
hun laars lappen en een betere bescherming van niet 
permanent in nederland woonachtige uitzendkrachten. 
Ook de verbetering van de basispensioenregeling voor 
uitzendkrachten in fase a staat op de agenda.

de leden van Lbv die werkzaam zijn als uitzendkracht 
bij een uitzendbureau dat onder de abu-CaO voor 
uitzendkrachten valt, zijn gevraagd hun ideeën en wensen 
voor de komende CaO-onderhandelingen aan Lbv 
kenbaar te maken.      n 



>

>��Column
�
Marco stavinga, CaO Onderhandelaar 
 

Loondoorbetaling�zieke�65-plusser�beperkt
Minister Kamp van sociale zaken en Werkgelegenheid gaat begin volgend jaar een wetsvoorstel indienen waar-
in onder meer wordt geregeld dat werkgevers van zieke 65-plussers hun loon niet meer twee jaar lang door 
 moeten betalen, maar nog maar zes weken. Met deze en andere maatregelen hoopt de minister de risico’s voor 
werkgevers te verminderen en daardoor arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten.

Ontslagtermijn
daarnaast bevat het wetsvoorstel van de minister een plan om de ontslagtermijn van ouderen te verkorten tot 
een maand. dat is nu, afhankelijk van cao-afspraken en de lengte van het dienstverband, één tot vier maanden. 
de minister probeert met deze plannen het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om oudere werknemers 
in dienst te nemen. veel werkgevers doen dat nu niet vanwege de risico’s die daaraan verbonden zijn, zoals een 
hogere uitval bij ziekte.

Langer�doorwerken
Het plan van de minister is een rechtstreeks gevolg van de wens van het kabinet dat meer ouderen langer 
doorwerken, om de aankomende krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Ook moet worden voorkomen dat als 
in 2020 de pensioenleeftijd verhoogd wordt naar 66 jaar er voor ouderen die dan een jaar langer moeten door-
werken geen werk is en zij een beroep moeten doen op de bijstand.

Gelijke�behandeling
de vraag is of de minister met zijn wetsvoorstel zijn doel niet voorbijschiet. zo is het nog maar de vraag hoe het 
wetsvoorstel zich verhoudt met de wet gelijke behandeling in verband met leeftijd. Immers met het wetsvoorstel 
wordt een verschil gecreëerd tussen de rechten van 65-minners en 65-plussers. Kan dat zomaar? bovendien zijn 
er diverse onderzoeken waaruit blijkt dat het met de hogere uitval bij ziekte van 65- en 66-plussers wel meevalt, 
alhoewel de kans op uitval vanwege ziekte na 67 jaar wel aanzienlijke toeneemt. een belangrijk argument van 
werkgevers om 65-plussers niet in dienst te nemen vanwege verhoogde risico’s berust dus grotendeels niet op 
feiten, maar meer op een gevoel.

Risico�beperkt
bovendien nemen werkgevers die nu al 65-plussers in dienst nemen deze in overwegende mate in dienst met 
(korte) tijdelijke contracten. als er dan al sprake is van uitval vanwege ziekte, dan is de werkgever gehouden 
het loon door te betalen zolang het contract nog loopt. zodoende zijn er op dit moment maar weinig werkgevers 
die bij uitval door ziekte van een 65-plusser twee jaar loon bij ziekte moeten doorbetalen. daarnaast lopen deze 
tijdelijke contracten over het algemeen af na de looptijd hiervan zonder dat er voor deze werknemers ontslag 
moet worden aangevraagd.

Argumenten
al met al heeft de minister dus weinig feitelijke argumenten om zijn wetsvoorstel te onderbouwen. zelfs al 
wordt het wetsvoorstel toch doorgevoerd dan is het nog maar de vraag of dit zal leiden tot een verhoogde 
arbeids participatie van ouderen. voor werkgevers is het in dienst nemen van een oudere werknemer vooral een 
 mentaliteitskwestie. niet voor niets heeft uWv de maand november uitgeroepen tot “actiemaand 50 plus” om 
werkgevers te wijzen op de kwaliteiten van oudere werknemers.

Verbeteren
de minister kan zich beter richten op het verbeteren van een kans op werk voor 40-plussers. uit onderzoek 
van uWv is namelijk gebleken dat werknemers hun kans op een baan zien afnemen vanaf 42,5 jaar. zelfs werk-
gevers beamen dit alhoewel zij van mening zijn dat de kans op een baan pas afneemt vanaf 44,5 jaar. dus als de 
minister er echt werk van wil maken om de arbeidsparticipatie van ouderen – en ik spreek hierbij voor het gemak 
van 40-plussers – dan zal hij werkgevers moeten bewegen meer 40-plussers in dienst te nemen en te houden.
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Nieuw:���de�CAO�voor�Hellende�Daken

vorig jaar werd Lbv uitgenodigd 
door de belangenvereniging van 
de sector Hellende daken om eens 
te praten over de mogelijkheden 
van het sluiten van een op maat 
gesneden CaO. voordat men 
Lbv had benaderd, heeft men 
in eerste instantie toenadering 
gezocht tot Fnv en Cnv, zij zijn 
tenslotte ook contractpartners bij 
de CaO voor de bouwnijverheid. 
aangezien Fnv en Cnv maar ook 
werkgeversorganisatie bouwend 
nederland fel tegen een aparte 
sector-CaO zijn, werd snel duidelijk 
dat men naar een andere oplossing 
moest zoeken. de oplossing was 
uiteraard Lbv. Onze vakbond staat 
tenslotte bekend om het leveren 
van maatwerk. Wel hebben zowel de 
belangenvereniging van de sector 
Hellende daken als Lbv altijd een 
plek aan de onderhandelingstafel 
vrijgehouden voor Fnv en Cnv. zij 
hebben tenslotte ook leden in de 
sector werken waarvan zij geacht 
worden de belangen te moeten 
behartigen. Ondanks verschillende 
uitnodigingen wilde men niet op 
dit aanbod ingaan. Men is namelijk 
van mening dat zij het gewenste 
maatwerk ook in de bestaande CaO 
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Nieuw:���de�CAO�voor�Hellende�Daken

voor de bouwnijverheid kunnen verwerken. daarnaast doet 
men er alles aan om hun positie (lees: monopolie) aan de 
onderhandelingstafel te beschermen, dus men wilde ook 
niet met Lbv aan één onderhandelingstafel.

De�nieuwe�CAO
de CaO voor Hellende daken is flexibel en vernieuwend. 
door unieke bepalingen kan er beter op de wensen en 
behoeften van de werknemers en werkgevers uit de 
sector worden ingespeeld. enkele voorbeelden van unieke 
bepalingen zijn:

•� �Weerverlet
  In de nieuwe CaO is weerverlet opgenomen. dit houdt 

in dat werknemers bij buitengewone natuurlijke 
omstandigheden (vorst, harde wind, extreme regen 
enz.) geen arbeid hoeven te verrichten, maar hun loon 
wel volledig krijgen doorbetaald. Het unieke aan deze 
bepaling is dat het dus nog veel verder gaat dan het 
vorstverlet die sinds kort ook weer is opgenomen in de 
CaO voor de bouwnijverheid. daarnaast kan men vanaf 
dag 1 aanspraak maken op weerverlet waar in de CaO 
voor de bouwnijverheid pas na 21 dagen aanspraak op 
vorstverlet kan worden gemaakt! 

•� Flexibele�invulling�van�werktijden�op�bedrijfsniveau�
  de meeste ondernemingen in deze branche genereren 

het grootste deel van hun omzet in de zomerperiode. In 
deze periode is het tenslotte het langste licht. de nieuwe 
CaO maakt het mogelijk om in de zomer langer te werken, 
waardoor er in de winter korter gewerkt kan worden. als 
beloning voor deze flexibiliteit ontvangen de werknemers 
een toeslag van 25% over de extra gewerkte uren.

•� Nieuw�functiegebouw
  In de CaO voor Hellende daken is een nieuw 

functiegebouw opgenomen, waardoor dakdekkers, 
leidekkers en rietdekkers beter kunnen worden 
ingedeeld. er zijn meerdere functiegroepen in de CaO 
opgenomen met daarbij een uitgebreide en duidelijke 
omschrijving van bijbehorende werkzaamheden.

•� Enkele�andere�verandering�in�arbeidsvoorwaarden
•  geen tijdspaarfonds meer (vrije dagen worden 

rechtstreeks door de werkgever betaald)
•  er worden 6 roostervrije dagen ingeleverd (ter 

compensatie van 3% loonsverhoging, de dagen kunnen 
overigens op verzoek wel worden ‘teruggekocht’)

•  Per 1 januari 2012 hebben werknemers recht op een 
eenmalige uitkering van € 300,-.

De�toekomst�van�de�CAO�voor�Hellende�Daken
Lbv is samen met de belangenvereniging van de sector 
Hellende daken druk bezig met het verkrijgen van een 
algemeen verbindend verklaring voor deze CaO. Op deze 
manier kunnen we er voor zorgen dat alle werknemers in 
de sector van de Hellende daken kunnen profiteren van 
de op maat gesneden CaO. Omdat het hier een volledige 
nieuwe CaO betreft, zullen zowel de werknemers als 
de werkgevers aan de CaO moeten wennen. daarnaast 
moet deze CaO als basis worden gezien en zullen we 
met de tijd de CaO nog verder op deze specifieke sector 
afstemmen.

Op de website www.lbv.nl kunt u de CaO voor Hellende 
daken in zijn geheel downloaden.      n 

LBV�is�sinds�het�begin�van�dit�jaar�een�CAO�rijker.�Het�betreft�hier�de�CAO�voor�Hellende�daken.�
De�CAO�geldt�voor�dakdekkers�van�hellende�daken,�te�weten:�dakdekbedrijven,�rietdekbedrijven�
en�leidekbedrijven.�De�CAO�voor�Hellende�Daken�biedt�eindelijk�het�maatwerk�waar�men�in�de�
sector�zo�aan�toe�was.�Deze�op�maat�gesneden�CAO�zal�er�toe�bijdragen�dat�de�continuïteit�van�de�
ondernemingen�en�de�werkgelegenheid�in�de�sector�niet�verder�in�gevaar�komt.�Tevens�zal�deze�
CAO�er�aan�bijdragen�dat�er�meer�waardering�komt�voor�dit�specifieke�ambacht.
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Problemen�met�uw�
uitzendbureau,�meld�het!

binnen de snCu is er een meldpunt georganiseerd waar 
uitzendkrachten rechtstreeks of via Lbv, meldingen 
kunnen doen van overtreding van de CaO door het 
uitzendbureau. Het onderscheidende van de snCu is 
dat uitzendbureaus verplicht zijn medewerking aan hun 
onderzoek te verlenen. doen zij dat niet, dan moeten zij 
een schadevergoeding van € 100.000 betalen en worden 
zij via de rechter gedwongen alsnog medewerking te 
verlenen. In dit bericht de resultaten van de snCu in 
2011.

In 2011 zijn 1150 meldingen van mogelijke CaO-
overtreding bij de snCu binnengekomen. Op basis van 
deze meldingen én op basis van resultaten van risico-
analyses, zijn bij 461 uitzendbureaus onderzoeken 
ingesteld. Het resultaat van deze onderzoeken is dat 
er is vastgesteld dat er € 6.450.700 ten onrechte niet 
aan uitzendkrachten is betaald. de uitzendbureaus zijn 
verplicht dit bedrag alsnog aan de uitzendkrachten te 
betalen. doen zij dit niet vrijwillig, dan zal de snCu dit 
via de rechter alsnog afdwingen. Hieronder de resultaten 
ten opzichte van voorgaande jaren.

Lbv is positief over de resultaten. tegelijkertijd is het een 
punt van zorg dat er nog steeds in deze omvang sprake 
is van het niet nakomen van gemaakte CaO afspraken. 
gelukkig doen veel uitzendbureaus in nederland het 
goed. Lbv werkt er namens haar leden hard aan om 
manieren te vinden om het aantal uitzendbureaus dat 
overtredingen begaat te verminderen. voor Lbv is de 
snCu een belangrijke schakel om dit doel te bereiken, 
temeer omdat daar ook de koepels van uitzendbureaus 
in het bestuur zitting hebben. dit zijn de abu en de 
nbbu.

LBV� zit� namens� haar� leden� met� één�
vertegenwoordiger� in� het� bestuur� van� de�
Stichting�Naleving�CAO�voor�Uitzendkrachten�
(SNCU,�ook�wel�CAO-politie�genoemd).�Naast�
de�eigen�dienstverlening�van�LBV�is�de�SNCU�
voor� LBV� een� belangrijk� instrument� om�
uitzendkrachten�dát�loon�te�laten�ontvangen�
wat�LBV�via�het�CAO-overleg�voor�hen�heeft�
uitonderhandeld.

Resultaten�van�die�meldingen�in�2011

Resultaten� 2009� 2010� 2011
aantal vragen  2000 2500 3067
over CaO-toepassing

aantal meldingen van  1025 836 1150 
mogelijke CaO-overtreding

aantal CaO-onderzoeken 225 280 461

ten onrechte niet aan  € 3.999.835,- € 5.067.871,- € 6.450.700,-
uitzendkrachten betaald
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Problemen�met�uw�
uitzendbureau,�meld�het!

naast het meldpunt wordt samenwerking nagestreefd met 
andere organisaties. dit zijn bijvoorbeeld de belastingdienst 
(premies), de arbeidsinspectie en het sociale Informatie 
en Opsporingsdienst (nu samen Inspectie szW) en de 
politie (KLPd). deze samenwerking heeft er in 2011 toe 
geleid, dat de uitzendbureaus die bij de snCu in onderzoek 
zijn genomen en waar iets aan de hand was bij die andere 
instanties zijn gemeld om mogelijk een eigen onderzoek te 
starten. als een strafrechterljik onderzoek wordt gestart 
kan dit zelfs leiden tot gevangenisstraf van de directeur 
van het uitzendbureau. Ook levert de snCu op dit moment 
een bijdrage aan een project van minister Kamp van 
sociale zaken en Werkgelegenheid om malafiditeit in de 
uitzendbranche aan te pakken.
Op basis van de resultaten 2011 zijn de speerpunten voor 
2012 vastgesteld. deze zijn te vinden op www.sncu.nl.     n 

Dus�heeft�u�problemen�of�klachten�met�
een�uitzendbureau?�Meld�dit�bij�LBV!�

Het�is�ook�mogelijk�klachten�rechtstreeks�bij�
de�SNCU�te�melden�via�www.meldenhelpt.nl�

of�via�het�gratis�nummer�0800-7008.

>�CAO�nieuws
�
�
CAO-onderhandelingen�
eind maart loopt de huidige CaO voor tentoo Collective 
Freelance & Flex b.v. af. de CaO-onderhandelingen 
om tot nieuwe CaO-afspraken te komen zijn inmiddels 
gestart. Lbv en tentoo zijn van plan de huidige CaO voort 
te zetten en daar waar mogelijk te verbeteren. zo zullen 
er in de nieuwe CaO een aantal overwegingen worden 
opgenomen waaruit duidelijk blijkt waarom deze CaO 
tot stand is gekomen en voor wie deze CaO geldt. de 
reden om deze overwegingen op te nemen is om een nog 
groter onderscheid tussen de CaO voor tentoo Collective 
Feelance & Flex b.v. en de uitzend-CaO’s te creëren.

daarnaast is Lbv van plan de CaO uit te breiden 
met een regeling betreffende de vergoeding van de 
vakbondscontributie van leden van Lbv werkzaam bij 
tentoo Collective Freelance & Flex b.v. bovendien wil Lbv 
de huidige CaO-afspraken betreffende de vakantiedagen 
aanpassen aan de veranderde wetgeving op dit gebied. 
zo hebben werknemers vanaf 1 januari jongstleden recht 
op volledige vakantieopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
vanaf de eerste ziektedag. In tegenstelling tot de 
veranderde wetgeving wil Lbv wel vasthouden aan de 
verjaringstermijn van vijf jaren voor vakantiedagen zoals 
die gold voor 1 januari 2012 in plaats van de kortere 
verjaringstermijn in de nieuwe vakantiewetgeving.
zodra de CaO-onderhandelingen zijn afgerond en er 
een principeakkoord is bereikt tussen Lbv en tentoo 
Collective Freelance & Flex b.v. zal dit princiepakkoord
uiteraard ter stemming worden voorgelegd aan de leden 
van Lbv. naar verwachting zal het principeakkoord met 
een positief stemadvies worden voorgelegd.

DPA
Ook de dPa-CaO loopt eind maart aanstaande af. dit 
betekent dat Lbv en dPa gaan onderhandelen over een 
nieuwe CaO. Inmiddels hebben Lbv en dPa een tweetal 
verkennende gesprekken gevoerd en zijn dPa en tentoo 
overeengekomen dat zij een nieuwe CaO gaan sluiten.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de huidige dPa-
CaO slechts geldt voor twee van de tien bedrijfs-units 
van de dPa groep. Lbv en dPa gaan onderzoeken of de 
dPa-CaO uitgebreid en aangepast kan worden zodat de 
nieuwe dPa-CaO gaat gelden voor alle bedrijfsunits. Het 
zal nog een hele klus worden de dPa-CaO zodanig aan 
te passen dat alle bedrijfsunits hieronder kunnen komen 
te vallen. 
28 februari 2012 staat de eerste onderhandelingsronde 
gepland. net als bij de totstandkoming van het sociaal 
plan, zal de ondernemingsraad van dPa bij het 
onderhandelingstraject worden betrokken.     n 
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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.
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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).

!

annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen en/of problemen. 

samen met Lbv worden deze allemaal opgelost!

”Annie�en�de�LBV”
   Een nieuw avontuur van:

Riesjart! 2012

Annie heb je Al een belAstingAfsprAAk 
gemAAkt bij lbV?

WAnt Voor ons Als lid 
VAn lbV is het grAtis, 
mAAr Anderen kunnen 
Voor slechts 45 euro 
ook bij lbV terecht!

he, ik zie dAt studenten 
zelfs mAAr 20 euro 
hoeVen te betAlen.

dAt is ook een 
goed AAnbod!

ik Weet het niet. ik 
print Wel eVen de 
belAstingchecklist uit 
ViA de Website VAn lbV!

ik zie dAt WAnneer je geen lid 
bent ook terecht kAn bij lbV!

is misschien 
ook WAt Voor 

meneer plugge, 
onze buurmAn!

hebben We Alle 
juiste pApieren Al 
binnen?

o nee, ik zAl het 
gelijk doen!


