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Een periodieke uitgave van uw vakbond

> Colofon

> Voorwoord

LBV VISIE is een periodieke uitgave
voor leden en belangstellenden.

Sinds enkele weken zijn we weer teruggekeerd op ons vertrouwde hoofdkantoor. Van
de wateroverlast waar wij mee te kampen hebben gehad, is niets meer te zien. Op
sommige punten is ons kantoor, na renovatie, er zelfs mooier op geworden. Maar
ondanks dit laatste pluspunt willen wij zoiets dergelijks nooit meer meemaken. We
hebben namelijk door de overlast veel hinder ondervonden.

Uitgave van LBV
Hoofdkantoor LBV
STREVELSWEG 700/612
3083 AS Rotterdam
Tel. : 010-4818011
Fax : 010-4818211

In deze editie van de Visie informeren wij u over één van onze nieuwe CAO’s die wij
onlangs zijn overeengekomen. Het betreft hier een CAO op ondernemingsniveau voor
het bedrijf Ampco Flashlight Rental BV. Deze onderneming verricht werkzaamheden
op het gebied van verhuur van licht-, geluid-, video- en rigging voor broadcast, theater,
live- en corporate events in binnen- en buitenland.

Regiokantoor Midden-Brabant
Schubertstraat 206
5011 CK Tilburg
Tel: 013-4561042
(Bij geen gehoor: 06 – 23 27 16 26)

Het onderhandelingstraject is zeer soepel verlopen. Dit is mede te danken aan het
onderlinge vertrouwen dat er was tussen LBV, de personeelsvertegenwoordiging en
de directie van Ampco Flashlight Rental BV.

Regiokantoor West-Brabant
Fluwijnberg 117
4708 CA Roosendaal
Tel. : 0165-566045

Op de pagina hiernaast besteden we aandacht aan de algemene ledenvergadering
van LBV die op 12 oktober aanstaande zal plaatsvinden. Indien u niet op de
ledenvergadering aanwezig kunt zijn, maar wel punten heeft die u belangrijk acht om
tijdens deze algemene ledenvergadering te behandelen, dan verzoek ik u om deze aan
ons kenbaar te maken.

E-mail : lbv@lbv.nl
Internet : www.lbv.nl

Voor nu wens ik u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Redactie
Bastiaan Poot

Annet Dolman
Ontwerp:
RDR reclame & illustraties
www.RDRreclame.nl
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Auteursrecht LBV. Het overnemen
en/of vermenigvuldigen van delen
of hele artikelen als bedoeld in
artikel 15 van de auteurswet is
slechts geoorloofd na schriftelijke
toestemming van de uitgever. Aan
de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor
informatie die eventueel onvolledig
of onjuist is weergegeven aan
vaarden auteurs, redactie en uit
gever geen aansprakelijkheid.

”In deze editie van de
Visie informeren wij u
over één van onze nieuwe
CAO’s die wij onlangs zijn
overeengekomen! ”
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Mededelingen secretariaat LBV

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van LBV zal dit jaar weer op
zaterdag 12 oktober worden gehouden. We zouden het erg op
prijsstellen wanneer ook u aanwezig kunt zijn!
Tijdens de ledenvergadering nemen we samen het
jaarverslag door en wordt ook de toekomstvisie van LBV
besproken. Daarnaast zal ook het nieuwe bestuur voor
het komende jaar worden vastgesteld. Dit houdt in dat
er mogelijk nieuwe bestuurders aantreden en eventueel
ook andere bestuurders aftreden. Indien u ook interesse
heeft in een bestuursfunctie bij LBV dan verzoeken wij u
om contact op te nemen met het huidige bestuur.

Bent u verhuisd of
gaat u verhuizen?
Geef het door
aan LBV

Officiële uitnodiging
Uiteraard sturen wij u tijdig een officiële uitnodiging
met de exacte locatie, tijdstip en datum. Indien u nog
onderwerpen of vraagstukken heeft die u tijdens de
ledenvergadering graag wilt bespreken, wordt u verzocht
deze tijdig aan ons kenbaar te maken. We stellen het erg
op prijs wanneer u aanwezig kunt zijn! n

Het Roosendaals Treffen
Op zondag 29 september aanstaande van 12.00 tot
18.00 uur wordt voor de 11e keer Het Roosendaals
Treffen gehouden. Op dit tweejaarlijkse evenement
presenteren Roosendaalse verenigingen en instellingen (zonder winstoogmerk) en (semi)
overheidsinstellingen zich aan een groot publiek. Omdat LBV ook een regiokantoor in
Roosendaal heeft zullen wij bij dit leuke evenement  niet ontbreken.
Het Roosendaals Treffen is al vanaf 1992 een prachtig
evenement voor en door de inwoners en organisaties van
de gemeente Roosendaal. Door het grote succes van het
evenement komen er ook veel mensen uit de omgeving
richting Roosendaal.

de Dominéstraat, de Bloemenmarkt, De Molenstraat
(van de Bloemenmarkt tot het Tongerlohuis), het
Tongerloplein, de Markt en de Nieuwe Markt. Daarnaast
zijn er activiteiten in onder andere Parrotia, de Sint Jan
en schouwburg De Kring.

Het evenement vindt in beginsel plaats langs de route:
het Emile van Loonpark (inclusief parkeerterrein), een
gedeelte van de Vughtstraat (vanaf het Stadskantoor tot
aan het parkeerterrein naast het Emile van Loonpark),

Wanneer u het evenement bezoekt bent u van harte
welkom om ook even bij onze stand langs te komen voor
een kop koffie en een gezellig praatje. n
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Maak kennis met leden van LBV

Het arbeidsverleden
van de heer Sonneveld
Voor bepaalde werkzaamheden maakt LBV regelmatig gebruik van ambassadeurs en
vrijwilligers. Een van deze vrijwilligers is de heer Sonneveld. De heer Sonneveld is al
ruim 20 jaar lid van LBV en is een graag geziene gast bij ons op kantoor. Dit is niet alleen
omdat hij ons team met grote regelmaat trakteert op iets lekkers voor bij de koffie,
maar vooral voor het gezellige praatje en uiteraard de ondersteunende werkzaamheden
die hij voor ons verricht. Wij vinden de heer Sonneveld en zijn partner mevrouw Kuit  
bijzondere leden van LBV en daarom verdienen ze in deze editie wat extra aandacht.

De heer Sonneveld heeft een kleurrijk arbeidsverleden
achter de rug. Doordat zijn moeder het leven had
geschonken aan een drieling, werd de heer Sonneveld
thuis op zijn 12de verantwoordelijk voor verschillende
huishoudelijke taken. Op zijn 14de besloot hij bij de
kermis te gaan werken en al snel ontdekte hij zijn liefde
voor de entertainmentbranche. Na twee jaar diensttijd
is hij weer bij de kermis gaan werken, tot hij de kans
kreeg om te gaan werken voor het circus Toni Boltini.
De heer Sonneveld: ”Het werken bij Circus Toni Boltini
was zwaar, maar ik heb er wel erg van genoten. Ik was
niet alleen mede verantwoordelijk voor de opbouw van
het circus, maar ik heb ook geholpen met de verzorging
van bijvoorbeeld paarden en tijgers. Nadat we te maken
kregen met een faillissement, ben ik in de bouw gaan
werken. Hierna heb ik ook nog 15 jaar als grondwerker
gewerkt voor het Gemeentelijk electrischbedrijf
(tegenwoordig Eneco) totdat ik helaas werd afgekeurd.
Door mijn bloedvatenziekte in mijn handen was ik
genoodzaakt te stoppen. Omdat ik niet tegen stilzitten
kan heb ik het uiteindelijk nog voor elkaar gekregen om
via een sociale werkplaats aan het werk te blijven. Twee
jaar geleden ben ik via de Pré-VUT regeling gestopt met
werken en sinds dit jaar geniet ik van mijn AOW.”

De teloorgang van de Wet Sociale
Werkvoorziening  (WSW)
Bij zijn laatste werkgever maakte de heer Sonneveld
deel uit van de Ondernemingsraad. Uiteindelijk is hij
hiermee gestopt omdat hij het gevoel kreeg dat collega’s
er niet alles aan wilde doen om hun recht te halen.
De heer Sonneveld: “Ik vond het erg belangrijk dat de
ondernemingsraad zijn waarde voor de werknemers
4

bewees. Omdat ik naar de mening van anderen te fel
was in mijn standpunten kreeg ik zelfs op een gegeven
moment een gele kaart. En dat terwijl ik strijde voor de
belangen van de werknemers!.
WSW-werknemers worden tegenwoordig uitgebuit. Het
heeft niets meer met de bescherming van de mensen
te maken, tegenwoordig ligt het accent vooral op
een commerciële bedrijfsvoering. De productie is de
afgelopen jaren met 50 tot 80 procent opgeschroefd. De
Multi-bedrijven zijn omgevormd tot uitzendbureaus met
goedkope krachten. Mensen worden veelal uitgeleend
en hierdoor werken veel mensen niet meer in de
beschermde omgeving die men eigenlijk verdient”.
Waarom bent u van LBV lid geworden?
De heer Sonneveld vertelt: ”Vroeger was lid worden van
een vakbond veel vanzelfsprekender dan tegenwoordig.
Wanneer je begon met werken, dan was het bijna
standaard dat je jezelf bij een vakbond verenigde. Via
mijn toenmalige zwager kwam ik in contact met het
Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB).
Mijn zwager had zeer goede ervaringen met het OVB en
hierdoor had ik de bevestiging dat het daar dus wel goed
was geregeld. In een later stadium was ik het niet geheel
eens met de koers van het OVB en toen LBV (die toen nog
onder de overkoepeling van het OVB viel) besloot om op
eigen benen te gaan staan ben ik meeverhuisd.
Toen ik bij Gemeentelijk electrischbedrijf werkte, werd ik
me voor het eerst bewust van de strijd die er ook onder
vakbonden wordt gevoerd. Toen ik mijn collega’s vertelde
dat ik lid was van LBV en niet van Abvokabo FNV zorgde
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> CAO Nieuws


Nieuwe CAO voor Ampco 
Flashlight Rental BV
Ampco Flashlight Rental BV verricht werkzaamheden op het
gebied van verhuur van licht-, geluid-, video- en rigging voor
broadcast, theater, live- en corporate events in binnen- en
buitenland. Ampco Flashlight Rental BV heeft alles onder één
dak in huis, van ontwerp tot transport, van installatie, bediening,
reparatie tot onderhoud. Ampco Flashlight Rental BV heeft ruim
35 jaar ervaring, creativiteit en vakkennis in deze sector.

Daarnaast zien ik en mijn partner LBV als onze
familie. Ze staan zelfs echt in ons familieboek
genoteerd! Net als onze andere familieleden
ontvangt LBV ook ansichtkaarten vanaf
vakantiebestemmingen en wenskaarten met
de feestdagen”.
Van welke diensten van LBV
maakt u gebruik?
LBV heeft de heer Sonneveld al verschillende
keren geholpen. Naast het jaarlijks invullen
van belastingpapieren helpt LBV hem ook met
andere zaken. De heer Sonneveld beschikt
niet over een computer en tegenwoordig
stuit hij hierdoor op de nodige problemen.
De heer Sonneveld: “Zonder computer krijg
je het haast niet voor elkaar om bepaalde
zaken te regelen. Men is niet meer bereid
om alle informatie en documenten via de
post de versturen. Een van de medewerkers
van Nationale Nederlanden, die ik mijn
problemen kenbaar maakte, merkte zelfs op
dat men geen papierfabriek is. Het versturen
van documenten per post was volgens hem
niet meer van deze tijd”. n

Dit akkoord is met ruime meerderheid van stemmen door de
leden van LBV, werkzaam bij Ampco Flashlight Rental BV,
goedgekeurd, waarna de CAO is aangemeld bij het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels is de CAO voor
Ampco Flashlight Rental BV wettelijk in werking getreden. In de
CAO voor Ampco Flashlight Rental BV is onder meer het volgende
overeengekomen:
• De CAO is aangegaan voor een tijdvak van 29 maanden. Dit tijd
vak vangt aan op 1 augustus 2013 en eindigt op 31 december
2015.
• In de CAO wordt onderscheid gemaakt tussen operationele
werknemers (werknemers in buitendienst) en niet-operationele
werknemers (werknemers in binnendienst).
• In de CAO zijn twee protocollaire afspraken opgenomen.
Gedurende de looptijd van de CAO gaan CAO-partijen afspraken
maken over het loon- en functiegebouw van de CAO.
• Bij het overleg hierover wordt de personeelsvertegenwoordiging
betrokken.
• De werkgever zal aan de werknemer bij een 25- of 40-jarig
dienstverband een jubileumuitkering verstrekken. De
uitbetaling van de jubileumuitkering zal, zolang dit fiscaal
mogelijk is, bruto/netto geschieden. De jubileumuitkering
bedraagt bij een 25-jarig dienstverband: 2.500 euro netto en bij
een 40-jarig dienstverband: 2.500 euro netto.
• De werknemer kan in aanmerking komen voor een netto
onkostenvergoeding van de contributie welke wordt betaald aan
LBV.

>

dit voor de nodige verbazing. Men wilde
persé dat ik over zou stappen naar Abvokabo
FNV. Ik heb hen aangegeven dat ik mijn club
trouw zou blijven en dat LBV mijn belangen
minimaal evengoed kan behartigen als een
andere vakbond.

Na 35 jaar vond Ampco Flashlight Rental BV het tijd de binnen
de onderneming geldende loon- en arbeidsvoorwaarden
vast te leggen in een CAO en heeft in LBV hiervoor een
partner gevonden. Na een periode van onderhandelingen
tussen LBV en Ampco Flashlight Rental BV, waarbij ook de
personeelsvertegenwoordiging is betrokken, is een akkoord
bereikt over een eerste CAO voor Ampco Flashlight Rental BV.
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CAO-onderhandelingen
Ampco Flashlight Rental BV
Ampco Flashlight Rental BV heeft er enige tijd geleden voor gekozen om de stap te
zetten naar een CAO op ondernemingsniveau. Ampco Flashlight Rental BV was nog
´CAO-dakloos’ maar heeft sinds kort samen met LBV een CAO op ondernemingsniveau
uitonderhandeld.
Zowel LBV als Ampco Flashlight Rental BV vonden
het zeer belangrijk dat de medewerkers actief werden
betrokken bij de CAO-onderhandelingen. Dit is gelukt
en op dit moment is 40 procent van alle medewerkers
lid van LBV en dit aantal stijgt nog steeds. CAOonderhandelaar Marco Stavinga heeft er samen met
de personeelsvertegenwoordiging voor gezorgd dat de
wensen en behoeften van de medewerkers in de CAO
zijn opgenomen. Samen met de voorzitter van de PVT,
Jan Willem Stekelenburg en Marco Stavinga blikken we
terug op het onderhandelingsproces.

Jan Willem Stekelenburg
vertegenwoordiger PVT
Jan Willem is al ruim 20 jaar werkzaam bij Ampco
Flashlight Rental BV in de functie van geluidstechnicus.
Ondanks het feit dat Jan Willem al 20 jaar lid is van FNVKIEM besloot hij ook lid te worden van LBV. Hij wilde
volledig betrokken raken bij de CAO-onderhandelingen
en hij wilde uiteindelijk mee kunnen stemmen over het
onderhandelingsresultaat.
Voordat de CAO-onderhandelingen waren gestart,
stond Jan Willem wel sceptisch tegenover LBV. Hij was
namelijk helemaal niet bekend met LBV. Jan Willem
vertelt: ”Een vakbond die via de werkgever wordt
geïntroduceerd en als onderhandelingspartner gaat
dienen voor een nieuwe CAO, moet zich uiteraard wel
eerst bewijzen bij de medewerkers. Gelukkig kregen ik
en mijn collega’s door de goede samenwerking tussen
onze PVT en Marco Stavinga al snel door dat het wel goed
zat. Al onze wensen zijn aan de onderhandelingstafel
behandeld en indien we vragen hadden dan werden
deze zeer snel door Marco Stavinga beantwoord. Ik kan
wel stellen dat het een fijn onderhandelingsproces is
geweest. Er is een goed onderling vertrouwen tussen de
directie en de medewerkers. Het feit dat de werkgever

een vakbond inschakelt en deze ook in de gehele keuken
laat kijken, zegt volgens mij ook voldoende.”

Unieke branche
De branche van licht- en geluid-techniek is uniek te
noemen. Voor veel medewerkers in deze branche geldt dat
men van hun hobby hun werk heeft kunnen maken. Jan
Willem: “Als de meeste mensen vrij zijn, zijn wij aan het
werk. Maar het werk wat wij doen, vinden we dan ook vaak
wel heel erg leuk! Voor het ‘visuele genot’ zijn vooral de
grote dancefeesten zoals Sensations of Mysteryland zeer
interessant en spectaculair. Voor een geluidstechnicus
als ik zijn andere evenementen interessanter. Neem
bijvoorbeeld het Nord Sea Jazz festival of het klassieke
Prinsengracht concert. Bij dergelijke evenementen ligt de
focus vooral op geluid en minder op het visuele en dat is
dan weer helemaal mijn ding.”

Het doel van de personeelsvertegenwoordiging
Het doel van de PVT is onder andere om deze basis-cao
verder op te tuigen. Jan Willem: “We willen verbeteringen
realiseren, zodat we hierna ook aan het personeel kunnen
laten zien wat we voor hen hebben bereikt! De PVT is
namelijk niet een praatclub, maar een groep medewerkers
die verbeteringen voor hun collega’s en de onderneming
wil realiseren.”
Ook Marco Stavinga benadrukt het belang van een
goed functionerende en actieve PVT. Marco: “De rol
van een PVT is zeer belangrijk. Naast het feit dat de
PVT een zeer belangrijke gesprekspartner is bij CAOonderhandelingen, komen zij ook op voor de overige
belangen van de medewerkers. In de toekomst wil
ik de PVT van Ampco Flashlight Rental BV helpen
omvormen naar een ondernemingsraad. Volgens de
Wet op de Ondernemingsraden dient men eigenlijk al
een ondernemingsraad te hebben in plaats van een PVT.

CAO-nieuws
6
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Gezien de goede verstandhouding en het vertrouwen
tussen de directie en de medewerkers voorzie ik ook
bij dit proces geen problemen.”

Uitbouwen van de CAO
Ondanks dat de Ampco-CAO een feit is staan er nog
een aantal zeer belangrijke onderhandelingspunten
op de agenda. Een van de belangrijkste punten is het
ontwikkelen van een nieuw loongebouw. Op dit moment
hebben de medewerkers bij Ampco Flashlight Rental
BV allemaal individuele afspraken met de werkgever
gemaakt. Om een stukje uniformiteit te creëren is
het zeer wenselijk dat er een nieuw loongebouw
komt. Tevens zorgt een loongebouw ervoor dat de
medewerkers niet alleen zelf verantwoordelijk zijn voor
het uitonderhandelen van eventuele loonsverhogingen.
Tachtig procent van alle medewerkers van de Ampco
Flashlight Group vallen onder Ampco Flashlight Rental
BV. Dit betekent dat de overige 20 procent van de
medewerkers die onder de Ampco Group vallen nog
niet onder de CAO vallen. Partijen hebben met elkaar
afgesproken dat deze laatste groep uiteindelijk ook
onder de nieuwe CAO komen te vallen. n
7

Samen werken aan
een veiligere branche
Dit najaar organiseert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations
en Wasbedrijven (OOTW) 21 gratis trainingen Overvalpreventie door heel
Nederland. Deze serie gratis trainingen worden georganiseerd vanwege de
landelijke *campagne “kleine buit, grote pakkans”.
De training overvalpreventie duurt 4 uur, waarin de laatste
feiten met betrekking tot overvallen in de branche en
preventiemaatregelen worden besproken. De trainers toeren
door heel Nederland. Tijdens de training krijg je inzicht
over hoe te handelen tijdens overvalsituaties. Je leert hoe
te reageren als er een overval plaatsvindt en verdachte
situaties daaraan vooraf te herkennen. En je krijgt tips welke
preventieve maatregelen je zelf kunt nemen. Kies uit de
verschillende trainingslocaties en -data en meld je vandaag
nog aan voor de gratis training Overvalpreventie.
Vooraf maak je de gratis e-learning Overvalpreventie en
agressie. De inhoud van deze e-learning is ter voorbereiding
van de klassikale training en is specifiek afgestemd op
alle medewerkers in de branche en wordt eveneens gratis
beschikbaar gesteld via www.mijnbranchepaspoort.nl.
Voor meer informatie of om in te schrijven kun je contact
opnemen met het secretariaat, per mail via info@ootw.nl,
www.mijnbranchepaspoort.nl of telefonisch via 010-4111968.
De adviseurs helpen u graag verder.
*De landelijke campagne “kleine buit, grote pakkans” bij
tankstations is een gezamenlijk initiatief van het Opleidingsen Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven
(OOTW), de brancheorganisaties BETA en BOVAG en het
Ministerie van Veiligheid en Justitie met als doel het aantal
overvallen in de branche verder omlaag te brengen.

24 uur open

15 7
16 3
13 8
60
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Regionale trainingen Overvalpreventie
Inschrijven voor deze gratis training
kan via www.ootw.nl
of www.mijnbranchepaspoort.nl.
13 sep 2013	Eindhoven
17 sep 2013	Breda
1 okt 2013	Rotterdam
4 okt 2013	Geleen
8 okt 2013	Enschede
09 okt 2013	Utrecht
11 okt 2013
Assen
15 okt 2013
Leidschendam
29 okt 2013	Dordrecht
31 okt 2013
Leidschendam
1 nov 2013	Nijmegen
5 nov 2013	Zwolle
8 nov 2013	Eindhoven
12 nov 2013	Breda
15 nov 2013	Rotterdam
19 nov 2013	Geleen
22 nov 2013	Enschede
26 nov 2013	Utrecht
10 dec 2013	Gouda
13 dec 2013	Nijmegen
17 dec 2013	Zwolle
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BIJ TANKSTATIONS

✓BUIT MINIMVEAILALIGING
✓VOLOP BE GROOT
✓PAKKANS

OVERVALLERS GEEN KANS!
Regionale trainingen Overvalpreventie
Inschrijven voor deze gratis training
kan via www.ootw.nl
of www.mijnbranchepaspoort.nl.
13 sep 2013	Eindhoven
17 sep 2013	Breda
1 okt 2013	Rotterdam
4 okt 2013	Geleen
8 okt 2013	Enschede
09 okt 2013	Utrecht
11 okt 2013
Assen
15 okt 2013
Leidschendam
29 okt 2013	Dordrecht
31 okt 2013
Leidschendam
1 nov 2013	Nijmegen
5 nov 2013	Zwolle
8 nov 2013	Eindhoven
12 nov 2013	Breda
15 nov 2013	Rotterdam
19 nov 2013	Geleen
22 nov 2013	Enschede
26 nov 2013	Utrecht
10 dec 2013	Gouda
13 dec 2013	Nijmegen
17 dec 2013	Zwolle

Nog geen besluit
dispensatieverzoeken
uitzendbranche
In de vorige Visie is er al melding gemaakt
dat LBV ten aanzien van de CAO voor DPA,
de CAO voor Tentoo Collective Freelance &
Flex, de CAO voor Persoonality en de CAO
voor Connexie dispensatie (vrijstelling)
heeft verzocht van de ABU-CAO voor
Uitzendkrachten.
Bij een dergelijke dispensatieprocedure proberen
partijen die vrijstelling willen verkrijgen de minister te
overtuigen dat deze vrijstelling moet worden gegeven
omdat er zwaarwegende argumenten zijn op grond
waarvan van hen niet kan worden verlangd de CAO
waarvoor algemeen verbindend verklaring wordt
verzocht toe te passen.
Partijen die hun CAO algemeen verbindend willen laten
verklaren proberen de minister er juist van te overtuigen
geen vrijstelling te verlenen. In dit juridisch steekspel
om de minister te overtuigen, is LBV ten aanzien
van de CAO voor DPA, de CAO voor Tentoo Collective
Freelance & Flex door de minister al meerdere keren
vrijgesteld. Aangezien er niets is veranderd aan de
omstandigheden op grond waarvan vrijstelling in eerdere
dispensatieprocedures door de minister vrijstelling is
verleend, verwacht LBV dat de minister ook nu weer
vrijstelling voor deze CAO zal verlenen.
Ten aanzien van de CAO voor Persoonality en Connexie
heeft LBV echter nog niet eerder vrijstelling verzocht.
LBV is echter van mening dat er ruim voldoende
zwaarwegende argumenten zijn op grond waarvan ook
de CAO voor Persoonality en Connexie zal vrijstellen.
Inmiddels hebben zowel partijen bij de CAO voor DPA, de
CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex, de CAO voor
Persoonality en de CAO voor Connexie alsmede partijen
bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten hun argumenten
over en weer aan de minister kenbaar gemaakt. Op het
moment dat dit artikel is geschreven had de minsister
nog geen besluit genomen. In de volgende Visie wordt de
beslissing van de minister aan u meegedeeld. n
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Inleenbedrijven medeverantwoordelijk voor juiste
beloning uitzendkrachten
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een belangrijke principe-uitspraak
gedaan in een zaak van een uitzendkracht tegen zijn inlener. Uitzendkrachten die te
weinig loon hebben ontvangen, kunnen deze schade voortaan niet alleen claimen bij
hun werkgever, het uitzendbureau). Naar aanleiding van deze uitspraak kan men ook
het inlenende bedrijf aansprakelijk stellen, indien deze heeft nagelaten om passende
afspraken met het uitzendbureau te maken over de beloning van uitzendkrachten.

Inlener mede verantwoordelijk
De uitzendkracht die deze zaak heeft voor laten komen,
werkte als verlader bij een chemiebedrijf. Hij verrichte
dezelfde werkzaamheden als zijn collega’s die in vaste
dienst zaten, maar werd wel slechter beloond. Over
een periode van vier jaar was het verschil in verloning
opgelopen tot een schade van 20.000 euro. Doordat
het uitzendbureau dat hem had uitgeleend failliet
was gegaan heeft de uitzendkracht het inleenbedrijf
aansprakelijk gesteld.

Het oordeel van de rechter
Het Hof bepaalde in juli, in een inmiddels gepubliceerd
tussenvonnis, dat ‘het een onrechtmatige daad is als
een inlener nalaat passende afspraken te maken over
de beloning van een uitzendkracht’. De inlener zou door
dit verzuim een situatie van onderbetaling uitlokken.
Ook als de inlener deze situatie willens en wetens in
stand houdt door geen actie te ondernemen, ondanks
het feit dat hij op de hoogte is van de onderbetaling, is
dat volgens het Hof een onrechtmatige daad.

Concurreren op arbeidsvoorwaarden
De uitzendbranche heeft al jaren te maken met het
probleem van het concurreren op arbeidsvoorwaarden.
Met grote regelmaat verlonen malafide uitzendbureaus
hun uitzendkrachten bewust niet conform de geldende
CAO’s van de inleners en deze laatst genoemde groep
zijn hier vaak van op de hoogte.
10

Inleners zijn doorgaans goed op de hoogte van de
winstmarge die een uitzendbureau in zijn tarieven
doorberekend. De inlener laat de uitzendkracht dus
bewust onderbetalen door het uitzendbureau. Ook als
in de CAO op zich goede afspraken over de beloning
van uitzendkrachten staan en vergewisbepalingen,
verschuilen inleners zich steevast achter de
uitzendbureaus. Het Hof maakt hier nu korte metten
mee. Met deze uitspraak geeft het Hof aan dat ook
de inlener aansprakelijk is. Uiteindelijk spelen de
inleners een cruciale rol in de bestrijding van malafide
uitzendbureaus. Zij lenen de uitzendkrachten tenslotte
in en wanneer men massaal besluit om geen zaken
te doen met malafide uitzendbureaus, zal de branche
grotendeels worden opgeschoond. n
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Proefproces
tankstationhouders mislukt
De rechtbank van Noord-Nederland heeft bepaald dat de verkoop van alcohol op
tankstations verboden blijft. Tankstationhouder Ewout Klok heeft mede namens
Belangenvereniging Tankstations (BETA) een proefproces aangespannen om dit
verbod, dat sinds 2001 van kracht is, ongedaan te maken. Ondanks de teleurstellende
uitspraak zien de tankstationshouders nog voldoende aanknopingspunten om tegen
de uitspraak in hoger beroep te gaan.  

Alcohol in het verkeer
Schattingen op basis van wetenschappelijk onderzoek gaan
er vanuit dat ongeveer een kwart van alle verkeersdoden
(mede) veroorzaakt wordt door alcoholgebruik. Op basis
van dit gegeven wordt nogmaals onderstreept dat het
onverantwoord is om met te veel alcohol op aan het verkeer
deel te nemen.
Ondanks deze schrikbarende cijfers is het de grote vraag
in hoeverre de verkoop van alcohol op tankstations hieraan
bijdraagt. Er is tenslotte nooit bewezen dat er minder
verkeersslachtoffers zijn nu de tankstationhouders geen
alcohol verkopen. Wegrestaurants mogen echter wel
alcohol blijven schenken en het is dan ook de vraag of er
wel sprake is van een eerlijk ontmoedigingsbeleid.

Zwakke argumentatie rechter
De rechter heeft aangegeven dat hij van oordeel is dat de
mensen die een wegrestaurant bezoeken anders zijn dan
mensen die een tankstation bezoeken. Deze stelling is
minimaal vreemd te noemen!
Tegenwoordig is het assortiment van tankshops zo groot,
dat er zeer uitgebreid en gevarieerd geluncht en gegeten
kan worden. Van verse broodjes tot frituur en soms zelfs
complete menu’s zijn tegenwoordig bij veel tankshops te
verkrijgen. Er is vaak ook ruimte om deze producten op het
station rustig te nuttigen. Hierdoor zijn de verschillen met
wegrestaurants veel kleiner geworden.
Tevens is de rechter er zich onvoldoende van bewust
dat er tegenwoordig in wegrestaurants en hotels aan de
snelweg op grote schaal feesten, partijen en zakelijke
borrels worden gehouden. Tijdens deze gelegenheden
vloeit de alcohol rijkelijk en de kans is dan ook groot dat
er met regelmaat personen zullen zijn die na afloop met

te veel alcohol op weer in hun auto stappen. De wetgeving
die tankstationhouders verbiedt om alcohol te verkopen is
dus op zijn minst discriminerend te noemen.
De rechter heeft ook aangegeven dat hij in de overtuiging
is dat de overheid voldoende onderzoek heeft gedaan naar
wat het effect is van de verkoop van alcohol op tankstations.
Dit is echter niet het geval. Daarnaast heeft men de
wetgeving zelfs nog nooit geëvalueerd.

Belangenvereniging  Tankstations
teleurgesteld
De tankstationbranche heeft het de laatste jaren erg zwaar.
Door de hoge olieprijs, de te hoge accijns op benzine en
de crisis is het voor veel tankstationhouders op het
moment overleven. Een kwart van de 4200 tankstations in
Nederland heeft de afgelopen jaren hun tankshops moeten
sluiten omdat die onrendabel zou zijn geworden. Er zijn
veel tankshops die door het verbod op alcoholverkoop een
flink deel van hun omzet mislopen. LBV is van mening dat
de verkoop van alcohol in tankshops in het belang is van
de werkgelegenheid in de tankstationbranche. Wanneer
ook de tankshops nog minder rendabel worden, zullen
er steeds meer tankstations worden omgevormd naar
onbemande stations. Hierdoor zullen er dus veel banen
gaan verdwijnen in de tankstationbranche.
De betuttelende maatregelen van de overheid zorgen
er mede voor dat het voor tankstationhouders steeds
moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden.
Tankstationhouders die bij BETA verenigd zijn beraden zich
nog of men in hoger beroep zal gaan. n
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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!

heb jij de nieuwsbrief
nog gehad van LBV?

Hoe kan dat dan?

O, ik heb mijn nieuwe e-mailadres
niet doorgegeven!!

Nee?...

Je kan nu via
LBV bij heel veel
bedrijven korting
krijgen.

Wat leuk, heb je
er al gebruik van
gemaakt?

ja! Ik ben al naar twee
attractieparken gegaan
met 25% korting!

Q-plan zij je?
Ik ga gelijk LBV
bellen.

Vergeet niet
uw nieuwe e-mailadres
aan LBV door te geven.

Riesjart! 2013

!

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.

