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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.

Door de kabinetsmaatregelen zal het wel een spannend jaar gaan worden. Er zal
veel gaan veranderen en dit alles zal grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de
bestaande CAO’s in de uitzendbranche. In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt
om de positie van de flexwerkers te verbeteren. Ook heeft het kabinet 600 miljoen
euro beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van plannen van werkgevers en
werknemers die bijdragen aan behoud van werk. Daarnaast wordt speciale aandacht
besteed aan de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.
In deze Visie vindt u ook nog een kort verslag van onze laatste ledenvergadering.
Tijdens deze algemene ledenvergadering hebben we het jubileum gevierd van een
aantal van onze leden die het hebben verdiend om in het zonnetje gezet te worden.
Vanaf de volgende algemene ledenvergadering worden leden die in dat jaar 10 of 25
jaar lid zijn gehuldigd. Op deze wijze willen we onze leden extra bedanken voor hun
loyaliteit aan onze vakbond. Ik heb erg van deze dag genoten en het deed me goed dat
er vanuit de leden zeer veel positieve reacties kwamen!
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!
Met vriendelijke groet,

”LBV kan terugkijken op
een goed jaar en ook het
komende jaar zien wij
met veel vertrouwen
tegemoet. ”
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Terugblik op Algemene
Ledenvergadering 2013
Op 12 oktober 2013 heeft LBV haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
Deze algemene ledenvergadering stond in het teken van de jubilarissen van LBV. Het
bestuur van LBV heeft besloten vanaf 2013 trouwe leden te huldigen.

Jubilarissen
Dit naar aanleiding van verzoeken hiertoe vanuit de leden zelf.
Leden die 25 jaar of langer lid zijn van LBV worden gehuldigd
voor hun trouwe lidmaatschap. Vanaf de volgende algemene
ledenvergadering worden leden die in dat jaar 10 of 25 jaar lid
zijn gehuldigd.
Helaas waren niet alle leden die 25 jaar of langer lid zijn
van LBV aanwezig bij deze huldiging. Vanwege werk,
andere verplichtingen of broze gezondheid hadden zich een
behoorlijk aantal van de leden afgemeld voor de algemene
ledenvergadering. Trouwe leden van wie bekend was dat zij
zich om gezondheidsredenen hadden afgemeld, hebben een
taartje toegezonden gekregen.
Als afsluiting van de algemene ledenvergadering hebben
de jubilarissen uit handen van de voorzitter de felicitaties
en cadeaus in ontvangst genomen. De cadeaus bestaan uit
een horloge voor leden die 25 jaar of langer lid zijn en een
weerstation en LBV-parkerpen voor leden die 10 jaar lid zijn.

Besluiten en acties
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn verder de volgende
besluiten en acties ondernomen:
•	De secretaris heeft het Jaarverslag 2013 toegelicht, waarna
het Jaarverslag 2013 door de algemene ledenvergadering
is goedgekeurd.

•	De penningsmeester heeft het Financieel Jaarverslag
toegelicht, waarna de kascontrolecommissie zijn
goedkeuring geeft aan het Financieel Jaarverslag.
•	Het bestuur is conform het rooster van afgetrede en
herkiesbare bestuurders zijn weer aangetreden. De
openstaande plaats voor een algemeen bestuurder is
vervuld.
•	Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de secretaris
toegelicht welk standpunt LBV inneemt met betrekking tot
het AOW-gat en de rechtszaak die hierover wordt gevoerd.
Het bestuur van LBV acht de compensatieregeling van
de overheid voldoende om het AOW-gat van verreweg de
meeste leden van LBV af te dekken. Om die reden ziet het
bestuur van LBV geen noodzaak om zich in de rechtszaak
als belanghebbende in te voegen.
•	De heer Katgert, die spreektijd heeft gevraagd tijdens
de algemene ledenvergadering, vraagt zich af of het
wel verstandig is dat LBV de koopkracht van haar leden
probeert te behouden door hogere looneisen te stellen.
Koopkrachtbehoud kan ook op een andere manier worden
geregeld stelt de heer Katgert. De voorzitter en secretaris
nodigen de heer Katgert uit, om in een apart gesprek met
het bestuur van LBV, concrete alternatieve ideeën over
koopkrachtbehoud aan te bespreken. n
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Arbeidsovereenkomst voor
bepaalde of onbepaalde tijd?
Het verkrijgen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is tegenwoordig niet
meer zo gemakkelijk als vroeger. Bijna alle werkgevers geven nieuwe werknemers
eerst een aantal contracten voor bepaalde tijd, voordat een contract voor onbepaalde
tijd wordt aangeboden. De schuwheid van werkgevers en de crisis zijn belangrijkste
oorzaken voor het niet aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
In dit artikel schenk ik aandacht aan een zeer sluwe werkgever die een constructie had
bedacht waardoor werknemers nimmer bij hem in vaste dienst konden treden.

Situatieschets
Werkgever en werknemer zijn met elkaar drie arbeids
overeenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen. Vervolgens zijn partijen in februari 2011 met elkaar een vierde
arbeidsovereenkomst voor “onbepaalde tijd” aangegaan.
Vreemd genoeg zijn in de laatste afspraken gemaakt over
de duur en beëindiging van de vierde arbeidsovereenkomst
middels een vaststellingsovereenkomst. Een dergelijke vaststellingsovereenkomst wordt doorgaans overeengekomen ter
voorkoming van een onzekerheid of geschil tussen partijen. In
de vaststellingsovereenkomst zijn partijen overeengekomen
dat de arbeidsovereenkomst voor “onbepaalde tijd” op 1
januari 2012 met wederzijds goedvinden zal eindigen.
In artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat
indien meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd, met tussenpozen
van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.

Uitspraak kantonrechter
Recentelijk heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten over de vraag of het een werkgever vrij staat om met
een werknemer, naast een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst overeen te komen waarin een einddatum van de vierde arbeidsovereenkomst is opgenomen. Een arbeidsovereenkomst voor
“onbepaalde tijd” met een einddatum dus. Dit zou betekenen
dat een werkgever kan realiseren dat er onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen kunnen
worden.
De werknemer stelt dat de vierde arbeidsovereenkomst
(onbepaalde tijd) in combinatie met de vaststellingsovereenkomst een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
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betreft. Daarnaast stelt werknemer zich op het standpunt dat
de vaststellingsovereenkomst nietig is wegens strijd met het
dwingende karakter van artikel 7:668a BW en nietig is omdat
het doel van de vaststellingsovereenkomst het omzeilen van
dit artikel is.
Volgens de werknemer had hij geen andere keuze dan de
vaststellingsovereenkomst te ondertekenen omdat hij anders
per februari 2011 werkloos zou zijn. De werknemer vordert
dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst nietig is en
vordert doorbetaling van zijn salaris. De werkgever heeft
op zijn beurt gevorderd dat rechtsgeldig een einde aan de
arbeidsovereenkomst is gekomen.
De kantonrechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat het
partijen niet vrij staat om van artikel 7:668a BW af te wijken.
De kantonrechter oordeelt tevens dat het bewust aangaan van
een vaststellingsovereenkomst, die tot oogmerk heeft om een
door de wetgever aan de werknemer geboden bescherming
te omzeilen, nietig is wegens strijd met de openbare orde en/
of goede zeden. Volgens de kantonrechter is de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig geëindigd per 1 januari 2012. De
kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd echter voorwaardelijk ontbonden met toekenning van
een vergoeding aan de werknemer van 49.000 euro.

Hoger beroep werkgever
De werkgever is in beroep gegaan tegen het vonnis van de
kantonrechter. Het Gerechtshof stelt vast dat partijen een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen. Dat partijen tevens een vaststellingsovereenkomst zijn
overeengekomen die bepaalt dat de genoemde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zou worden beëindigd,
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Korte verlenging NBBU-CAO
voor Uitzendkrachten

Het Gerechtshof overweegt voorts dat een dergelijke
vaststellingsovereenkomst eveneens geldig is als
zij in strijd mocht zijn met dwingend recht, tenzij de
vaststellingsovereenkomst naar inhoud en strekking
in strijd komt met de openbare orde of goede zeden.
Het Gerechtshof oordeelt dat hier géén sprake van is
en dat voor zover in dit geval al sprake zou zijn van
een strijdigheid met dwingend recht, de vaststellingsovereenkomst toch geldig zou zijn.
Het Gerechtshof concludeert dat het oordeel van
de kantonrechter, dat een overeenkomst die erop
gericht is om een dwingende wetsbepaling buiten
werking te stellen nietig is wegens strijd met de
openbare orde of goede zeden, niet juist is. De vorde
ring van de werkgever wordt door het Gerechtshof
toegewezen en verklaart voor recht dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd op 1 januari
2012.

Hoge Raad
Aan deze kwestie is vooralsnog geen einde gekomen.
De werknemer heeft namelijk cassatie ingesteld
tegen het arrest van het Gerechtshof. Over dit
geschil zal de Hoge Raad zich moeten uitspreken. Het lijkt mij zaak dat de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid met wetgeving komt om
dergelijke constructies tegen te gaan, zodat tijdelijke contracten niet ongelimiteerd overeengekomen
kunnen worden! n

Partijen betrokken bij de NBBU-CAO voor uitzendkrachten,
te weten LBV, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en
De Unie en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en
Uitzendbureaus zijn per 29 november 2013 de volgende
afspraken overeengekomen:
• 	 Looptijd
De NBBU-CAO voor Uitzendkrachten 2009-2013 wordt
per 1 januari 2014 ongewijzigd verlengd met vijf maanden,
tot en met 31 mei 2014. Na deze datum loopt de CAO af en
wordt deze niet automatisch verlengd.
• 	 Principe-afspraak
Partijen bij de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten spreken
nadrukkelijk de intentie uit om uiterlijk 31 maart
2014 overeenstemming te bereiken over een nieuwe
langlopende CAO met ingangsdatum 1 juni 2014. Hierin
zullen, voor zover mogelijk is, zoveel mogelijk afspraken
zijn verwerkt die voortvloeien uit de aankomende nieuwe
wet Werk en Zekerheid.
• 	 Wet Werk en Zekerheid
Op dit moment wordt de nieuwe wet Werk en Zekerheid,
die de wet Flexibiliteit en Zekerheid, gaat vervangen
door de Kamer geleid. Deze invoering van deze nieuwe
wet (vermoedelijke invoeringsdatum 1 juli 2014) heeft
gevolgen voor de lengte van de fasesystematiek van de
NBBU-CAO voor Uitzendkrachten en het aantal contracten
dat een uitzendkracht mag werken in fase 3.
• 	 Reden verlenging
Aangezien de definitieve tekst van de nieuwe wet op het
moment dat dit artikel is geschreven nog niet bekend is,
hebben partijen bij de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten
besloten de CAO voor een korte periode ongewijzigd te
verlengen, zodat de gevolgen van deze nieuwe wet in
één keer in een nieuwe langdurige CAO kunnen worden
verwerkt.

>

kan aan de onbepaaldheid van de vierde arbeidsovereenkomst niet afdoen. Het Gerechtshof verwerpt het standpunt van de werknemer dat er sprake zou zijn van een vierde arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd. De tussen partijen overeengekomen
beëindigingsovereenkomst dient namelijk te worden
aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst in
de zin van artikel 7:900 BW. Partijen wensten kennelijk zekerheid voor wat betreft het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en wilden
elk conflict daarover vermijden.

Uiteraard zal het principeakkoord voor een nieuwe
langlopende CAO die per 1 juni 2014 in werking moet
treden ter stemming aan leden worden voorgelegd.

Karim Abarkan - Jurist LBV
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Workshop Overvalpreventie aanrader
voor iedere tankstationmedewerkers
Een overval is in veel gevallen een traumatische ervaring. De levensbedreigende
situatie waarin het slachtoffer verkeert, heeft een onuitwisbare invloed op zijn of
haar leven. Veel bedrijven en hun medewerkers realiseren zich onvoldoende wat
de impact van een overval kan zijn.
Niet alleen op het slachtoffer zelf, maar ook de invloed
die een overval kan hebben op hun andere medewerkers
en klanten. Het is helaas niet mogelijk overvallen op een
locatie met 100% zekerheid te voorkómen. Het is echter wél
mogelijk de kans op een overval drastisch te beperken en
werknemers voor te bereiden op deze kwalijke situaties.
LBV was onlangs via het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
voor Tankstations en Wasbedrijven (OOTW) aanwezig
bij een van de workshops omtrent overvalpreventie en
we zijn van mening dat dit een aanrader is voor iedere
tankstationmedewerker!

De workshop Overvalpreventie
Een overval kan je niet voorkomen, maar de risico’s kunnen
wel drastisch worden beperkt. Tijdens de workshop
Overvalpreventie leren tankstationmedewerkers zeer
praktische en direct toepasbare maatregelen te nemen die
het risico van een overval verlagen. In het conflict met de
overvaller moet alles gericht zijn op maximale kansen om
de overval met zo min mogelijk kleerscheuren te doorstaan.
Een overval is in veel gevallen een traumatische ervaring,
maar uit onderzoek blijkt dat de verwerking van een hevig
incident zoals een overval beter verloopt bij medewerkers
die een training hebben gevolgd. Niet alleen kennis is dan
belangrijk, maar ook vaardigheid.
De workshop Overvalpreventie duurt vier uur en wordt
gegeven door twee zeer deskundige trainers, namelijk
Godfried Hendriks en Jan-Willem Vermaat. Doordat de
trainingen via het OOTW verlopen, zijn de kosten laag en
kunnen werkgevers tegen sterk gereduceerde tarieven al
hun werknemers laten trainen! De opleidingskosten mogen
voor de werkgever dus geen grote belemmering zijn.

Rollenspel
Tijdens de training krijgt de tankstationmedewerker inzicht
over hoe te handelen tijdens overvalsituaties. Hij leert
6

hoe te reageren als er een overval plaatsvindt en verdachte
situaties daaraan voorafgaand te herkennen. Naast alle feiten
en theorie wordt er ook een rollenspel gespeeld. De trainers
kiezen bij het rollenspel met opzet voor een vrij rustige aanpak.
De nagespeelde overval blijft desondanks heel spannend
en realistisch, maar voorkomt dat deelnemers overstuur
raken. Met name deelnemers die persoonlijk al eens een
overval hebben meegemaakt, kunnen te heftig nagespeelde
rollenspellen als zeer traumatisch ervaren.

Belangrijke tips
Tijdens de workshop worden de laatste feiten met
betrekking tot overvallen in de branche gegeven en worden
preventiemaatregelen uitvoerig besproken. Ook worden
er handige tips gegeven die de werknemers direct op uw
werkplek kunnen toepassen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• Beperk de buit (kassa afromen en pinbetalingen
stimuleren);
• Neem geld niet mee naar huis;
• Plaats camera’s niet te hoog ;
• Tankstation dicht doen wanneer het donker wordt of
na de spits (dus niet uitsluitend om 21:00 uur zoals
verplicht);
• Deurbel voor binnenkomst;
• Streep op de deurpost plaatsen (om lengte te bepalen);

Het RAAK-principe
Ondanks alle preventiemaatregelen kan een overval niet
100 procent worden voorkomen. Indien er toch een overval
plaatsvindt dan dient de tankstationmedewerker het volgende
RAAK-principe te volgen:
• R Rustig blijven, men komt niet voor u maar voor de buit;
• A Accepteer de situatie, doe wat de overvaller wil;
• A Afgeven van hetgeen waarom gevraagd wordt;
• K Kijk alléén als het veilig kan, concentreer je op
details, vooral als er videobewaking aanwezig is.
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Trainers Jan-Willem Vermaat en Godfried Hendriks.

Profiel overvaller tankstation

Vraag om scholing

Meestal is een overvaller die een tankstation overvalt een
‘beginnende’ crimineel, met niet veel ervaring. Hij pleegt
de overval doorgaans alleen en kiest doorgaans een
tankstation in een straal van enkele kilometers van zijn
eigen woning. Overvallen vinden vooral plaats na de spits
en na zonsondergang, omdat men dan een grotere kans
heeft om ongezien weg te komen.

Indien een werkgever zijn werknemers zelf
niet benaderd met voorstellen voor scholing,
dan raden wij hen aan om hier zelf om te vragen. Het
OOTW biedt tankstationmedewerkers verschillende
workshops en E-learning modules waar uiteindelijk
zowel de werknemer als de werkgever hun voordeel
mee doen. Via de website www.OOTW.nl kunt u nagaan
welke trainingen en workshops er nog meer worden
aangeboden!

Overvallen op tankstations nemen doorgaans slechts
enkele minuten in beslag. Voor het slachtoffer voelt het
vaak of de overval heel lang duurt, maar in werkelijkheid is
dit niet het geval.

Gratis E-learning Overvalpreventie en omgaan
met agressie
Via het OOTW kunnen tankstationmedewerkers gratis
de E-learning Overvalpreventie en omgaan met agressie
volgen. Het grote voordeel van de E-learning is dat
tankstationmedewerkers deze op een
computer op hun werkplek of zelfs
thuis kunnen volgen. Deze interactieve
Dag
module bevat films, informatie en
oefeningen met feedback waarin de
vrijdag
benodigde informatie wordt gegeven over
donderdag
de veiligheid in en om een tankstation.
woensdag
Er wordt geleerd hoe om te gaan met
maandag
agressie en wat te doen tijdens en na een
dinsdag
overval. In deze E-learning worden
maandag
preventieve maatregelen en tips gegeven
donderdag
om de kans op een overval te verkleinen.
woensdag
Als tankstationmedewerkers dit certificaat
vrijdag
hebben behaald, kunnen zij zich inschrijven
maandag
voor de praktijktraining ‘Overvalpreventie’.
dinsdag
De trainers gaan er van uit dat deelnemers
donderdag
de basiskennis voorafgaand aan de
dinsdag
workshop al tot zich hebben genomen.

Trainingsdata training Overvalpreventie 2014
Ook volgend jaar zal de workshop Overvalpreventie door
het gehele land worden gegeven.
Geïnteresseerden kunnen zich bij het OOTW aanmelden
om de training overvalpreventie te gaan volgen? In
het onderstaande schema staan de verschillende
trainingslocaties en -data voor het komende jaar
vermeld.

Datum

Tijd

Regio

7 februari 2014
13 februari 2014
5 maart 2014
31 maart 2014
15 april 2014
12 mei 2014
25 september 2014
8 oktober 2014
7 november 2014
10 november 2014
25 november 2014
4 december 2014
9 december 2014

13.00 - 17.00 uur
West
13.00 - 17.00 uur	Noord
13.00 - 17.00 uur	Zuid
13.00 - 17.00 uur
Midden
13.00 - 17.00 uur	Oost
13.00 - 17.00 uur
West
13.00 - 17.00 uur	Noord
13.00 - 17.00 uur	Zuid
13.00 - 17.00 uur
Midden
13.00 - 17.00 uur	Oost
13.00 - 17.00 uur
West
13.00 - 17.00 uur
Midden
13.00 - 17.00 uur	Oost
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Pensioenen in Nederland het hoogst
De pensioenen liggen in Nederland in verhouding hoger dan in elke andere ontwikkelde
economie. Nederlandse gepensioneerden krijgen in de regel 91,4 procent van het loon dat
ze gemiddeld tijdens hun loopbaan verdienden. Dat stelt de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een onlangs gepubliceerd rapport.
Het Nederlandse pensioen ligt daarmee fors hoger
dan het gemiddelde in de 34 landen van de OESO, dat
op 58 procent van het middelloon ligt. In de landen
van de Europese Unie ligt dat niveau met zestig
procent weliswaar iets hoger, maar nog fors onder de
pensioenen die Nederlanders krijgen.

Ook houden Nederlanders in verhouding het meeste
over van hun pensioen. Na aftrek van belasting
resteert volgens de onderzoekers gemiddeld genomen
een bedrag dat bijna vier procent hoger ligt dan wat ze
verdienden toen ze nog werkten. In de andere OESOlanden ligt dat dertig procent lager en in de Europese
Unie 27 procent.
De relatief hoge pensioenen maken dat er in
Nederland gemiddeld weinig ouderen zijn die onder
de armoedegrens leven, stelt de denktank. Slechts
1,4 procent van de Nederlandse gepensioneerden
bevindt zich onder die grens, tegen een kleine
dertien procent in de andere rijke landen die
de OESO onderzocht. Nederland is dan ook
het OESO-land met de laagste armoede
onder 65-plussers. n
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Regels AOW en
samenwonen worden eenvoudiger
Ouderen met een AOW-uitkering die samenwonen maar wel hun eigen (huur)huis hebben
waarvoor zij de kosten betalen, worden voortaan gezien als niet-samenwonend. Hierdoor
ontvangen zij een hogere AOW-uitkering. De regels worden eenvoudiger voor AOW-ers
en zijn makkelijker uit te voeren door de SVB. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid schreef dit onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.
Klijnsma: ‘Ik ben blij dat er simpele regels komen.
Ongehuwde AOW-ers die een eigen (huur)woning hebben
krijgen voortaan 70% AOW, indien ze een partner hebben die
ook eigen (huur)woning heeft. Dit levert meer duidelijkheid
op voor de AOW-ers.’

De staatssecretaris verwacht begin volgend jaar het
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.
Dan komt er ook meer duidelijkheid over de precieze
ingangsdatum van de nieuwe regels. Met dit voorstel
gaat ongeveer 25 miljoen per jaar gemoeid.

De regels zijn complex voor lattende AOW-ers en de con
trole is arbeidsintensief voor de SVB. Het voorstel zorgt er
voor dat de regels eenvoudiger worden en er daardoor meer
duidelijkheid komt voor de AOW-ers. De Sociale Verzekerings
bank kan deze regels dan ook makkelijker uitvoeren.

Een AOW-er die alleen woont en een eigen
huurwoning heeft, ontvangt een AOW-uitkering van
70% van het netto minimumloon. Een getrouwde of
samenwonende AOW-er ontvangt 50% van het netto
minimumloon. n

Principeakkoord CAO voor SwetsODV
LBV en SwetsODV hebben een principeakkoord bereikt
over een nieuwe CAO. Deze nieuwe CAO bevat de volgende
afspraken:
• De CAO krijgt een looptijd van twee jaren, te weten van
1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.
• In januari 2014 wordt het loon verhoogd met 1,75
procent. In januari 2015 wordt het loon ten minste
verhoogd met 1,25 procent. Afhankelijk van de
economische situatie van dat moment kunnen partijen
een mogelijk hogere loonsverhoging afspreken.
• Uiterlijk voor eind april wordt er nieuw loongebouw
geïntroduceerd. Dit nieuwe loongebouw en de daarbij
behorende nieuwe indeling van alle werknemers in
loon en functie moet uiterlijk 31 december 2014 zijn
afgerond.
• In de nieuwe CAO worden nadere afspraken gemaakt
over het rooster en de dagen waarop de werknemer
zijn rustdagen moet genieten.

• De afspraken omtrent het wegvallen van arbeid
worden verduidelijkt.
• De leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst
eindigt wordt verhoogd van 65 jaar naar de AOWgerechtigde leeftijd.
• De afspraken omtrent onwerkbaar weer worden
aangepast zodra de nieuwe wetgeving klaar is.
• Er worden duidelijke afspraken gemaakt hoe
werkgever en werknemer moeten handelen indien
er sprake is van min- of meer-uren.
Dit principeakkoord wordt op het moment dat deze
LBV-Visie u bereikt ter goedkeuring en stemming
voorgelegd aan leden van LBV werkzaam bij SwetsODV.
LBV zal dit principeakkoord met een positief stemadvies
voorleggen aan haar leden. In de tweede week van
2014 moet duidelijk zijn of het princiepakkoord is
aangenomen.
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Wettelijk minimumloon
per 1 januari 2014
Vanaf 1 januari gaat het bruto
minimumloon met 0,53 procent
omhoog. De minimumlonen worden
twee keer per jaar aangepast aan de
ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2014
Leeftijd
23 jaar of ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

% van het minimumloon

Per maand

Per week

Per dag

100,0%
85,0%
72,5%
61,5%
52,5%
45,5%
39,5%
34,5%
30,0%

1.485,65
1.262,75
1.077,75
913,65
779,95
675,95
586,80
512,55
445,70

342,85
291,40
248,55
210,85
180,00
156,00
135,45
118,30
102,85

68,57
58,28
49,71
42,17
36,00
31,20
27,09
23,66
20,57

Volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere
arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)
loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van
toepassing als werknemers in het kader van de partiële
leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per
maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk
wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het
uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het
aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder
normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur

die in de desbetreffende sector is afgesproken als
volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze
arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld
op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaand schema geeft de afgeronde bruto
bedragen per uur aan, berekend op basis van het
wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van
resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur per 1-1-2014 bij een
gebruikelijke arbeidsduur van:

Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 januari 2014
Leeftijd	       werkweek: 36 uur
		
minimumloon per uur:
23 jaar of ouder
9,52
22 jaar
8,09
21 jaar
6,90
20 jaar
5,86
19 jaar
5,00
18 jaar
4,33
17 jaar
3,76
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werkweek: 38 uur
minimumloon per uur:
9,02
7,67
6,54
5,55
4,74
4,11
3,56

werkweek: 40 uur
minimumloon per uur:
8,57
7,29
6,21
5,27
4,50
3,90
3,39

Wintermaandenactie
LBV Pluspakket
Kat in de zak gekocht en de verkoper geeft niet

Over ARAG

thuis? Ruzie met de buren over de schutting? Of

Met ruim 500 juristen en advocaten in dienst is ARAG één

heeft u letsel opgelopen na een ongeval en er is

van de grootste juridische dienstverleners van Nederland.

onduidelijkheid over de schuldvraag.

Door de omvang en jarenlange ervaring heeft ARAG op
elk specifiek rechtsgebied een ervaren specialist in huis.

Het zijn helaas veel voorkomende situaties. En veel

ARAG biedt altijd hulp en een klant krijgt direct een jurist

mensen weten in zo’n geval niet hoe ze er juridisch

aan de lijn.

voor staan. Daarom is het LBV Pluspakket ontwikkeld in
samenwerking met ARAG Rechtsbijstand. Met het LBV

ARAG staat voor kwaliteit. In 2012 behaalde ARAG

Pluspakket is het gehele gezin verzekerd van juridische

met het jaarlijkse onafhankelijke onderzoek vanuit het

hulp in het verkeer en rondom consument en wonen.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren een 7,9. Ondanks
de hoge klanttevredenheid is ARAG voortdurend bezig

Voor de leden van LBV biedt ARAG 20% korting.

zichzelf te verbeteren om u als klant nog beter van dienst

Dat betekent dat u voor slechts € 10,56 per maand

te zijn.

(excl. assurantiebelasting) deze dekking ontvangt.
Juridische hulp begint op ARAG.nl
Speciaal wintermaandenaanbod voor LBV-leden
Sluit u uw LBV Pluspakket vóór 1 maart 2014, dan
ontvangt u van ARAG een VVV Cadeaubon ter waarde
van € 25,-. Kijk op www.lbv.nl voor meer informatie en
sluit direct.

Een speciaal aanbod voor u als lid van LBV.
Ga naar www.lbv.nl en sluit direct af!

Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV visie 4 - 2013

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!

De eerste tekenen van een
herstellende economie zijn
zichtbaar ...

... en samen moeten we van 2014
weer een mooi jaar maken!

... Maar natuurlijk is iedereen
nog voorzichtig en zijn er nog
steeds grote problemen ...

... deze problemen lossen
we samen op...

Iedereen van de LBV
wenst u prettige feestdagen en
een voorspoedig 2014!

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.

