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Auteursrecht Lbv. het over nemen 
en/of ver menigvuldigen van delen  
of hele artikelen als bedoeld in 
 artikel 15 van de auteurswet is 
slechts geoorloofd na schriftelijke 
toe stemming van de uitgever. Aan 
de totstandkoming van deze uit-
gave is uiterste zorg besteed. voor 
 informatie die eventueel onvolledig  
of onjuist is weergegeven aan-
vaarden auteurs, redactie en uit-
gever geen aansprakelijkheid.

”Gebruik�maken�van�
onze�belastingservice�

loont!”

de ‘belastingperiode’ is weer aangebroken en in de maanden februari en maart 
zullen veel van onze leden gebruik maken van onze gratis belastingservice. het 
invullen van belastingaangiftes zal grotendeels plaatsvinden op ons hoofdkantoor in 
rotterdam. daarnaast zijn er ook verschillende belastingavonden gepland in tilburg 
en roosendaal. Leden van Lbv die niet in de omgeving van de hiervoor genoemde 
steden wonen, mogen hun belastingpapieren ook naar ons toezenden, zodat wij hun 
belastingaangifte kunnen verzorgen. door onze ervaring en expertise op het gebied 
van belastingaangiftes bent u ervan verzekerd dat Lbv het hoogst haalbare uit uw 
belastingaangifte haalt. Kortom, gebruik maken van onze belastingservice loont!

het team van Lbv is onlangs ook weer versterkt met enkele nieuwe stagiaires op 
zowel het secretariaat als op onze juridische afdeling. indien u op ons hoofdkantoor 
langskomt voor uw belastingaangifte zal u ongetwijfeld kennis met ze maken.  

om nog meer mensen kennis te laten maken met de expertise van onze vakbond is er 
besloten dat het inloopspreekuur van Lbv is uitgebreid. voortaan krijgen werknemers 
met problemen op het gebied van werk en inkomen een gratis juridisch advies. hierbij 
merk ik wel op dat indien men wil dat Lbv ‘de zaak’ in behandeling gaat nemen, hier 
wel kosten aan zijn verbonden. deze kosten zullen een stuk lager zijn dan de tarieven 
die juristen en advocaten hanteren, maar zijn wel vele malen hoger dan wanneer men 
lid had geweest van Lbv. het blijft natuurlijk het voordeligst om lid te zijn van Lbv!

ik wens u veel leesplezier,

voorzitter
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In�het�digitale�tijdperk�waarin�wij�leven�zijn�e-mailberichten�bijna�niet�weg�te�denken.�
Ondanks� de� meeste� mensen� tegenwoordig� over� een� e-mailadres� beschikken,�
hebben�wij�geconstateerd�dat�wij�niet�over�alle�e-mailadressen�van�onze�leden�in�het�
ledenvolgsysteem�hebben.�Het�grote�voordeel�van�communiceren�via�e-mail� is�dat�
het�snel�en�goedkoop�is�en�daarnaast�kunnen�er�gemakkelijk�grote�aantallen�bijlagen�
worden�meegezonden.�

Mededelingen�secretariaat�LBV

heeft u in het verleden al eens uw e-mailadres aan 
Lbv doorgegeven, maar is dat inmiddels gewijzigd, dan 
verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken! 

PlusPakket�LBV�in�samenwerking�met�Arag
veel leden van Lbv realiseren zich niet dat ze 
dubbel ‘verzekerd’ zijn. naast hun lidmaatschap 
bij Lbv heeft men namelijk vaak ook nog een 
rechtsbijstandverzekering. doordat de meeste 
rechtsbijstandverzekeringen ook hulp en advies bieden 
op het gebied van arbeidsrecht betalen wordt er dus 
een dubbele premie betaald. 

om dit probleem op te lossen is het Lbv pluspakket 
ontwikkeld in samenwerking met ArAg rechtsbijstand. 
Met het Lbv pluspakket bent u verzekerd van juridische 
hulp op het gebied van arbeidsrecht. daarnaast is het 
gehele gezin door het Lbv pluspakket ook verzekerd 
van juridische hulp in het verkeer en rondom consument 
en wonen. 

indien u ook wilt overstappen naar het pluspakket 
van Lbv dan verzoeken wij u om contact op
 te nemen met het secretariaat van Lbv. 

Werksituatie�veranderd?�Geef�het�door!
ben u meer of minder gaan werken? Werkeloos 
geworden of met pensioen? geef het door aan ons 
secretariaat zodat wij u contributietarief voor u aan 
kunnen passen! 

Lbv maakt in haar ledenbestand een onderscheid 
tussen verschillende groepen, zoals: jongeren, 
ouderen, fulltimers en partimers, mensen met een 
uitkering en studenten. iedere groep heeft een eigen 
contributietarief dat is gerelateerd aan de leeftijd, 
het dienstverband of het inkomen naar gelang de 
uitkeringssituatie.    n

een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�1�-�2014

Geef�uw�e-mailadres�aan�ons�door!
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Na� een� korte� periode� van� onderhandelingen� zijn� LBV� en� SwetsODV,� samen� met�
CNV�Dienstenbond�en�de�vakbond�Nautilus�een�nieuwe�CAO�overeengekomen.�De�
CAO�wordt�aangegaan�voor�een�periode�van�twee�jaren�en�loopt�van�1�januari�2014�
tot�en�met�31�december�2015.�In�deze�CAO�zijn�de�volgende�afspraken�opgenomen:

Nieuwe�CAO�
voor�SwetsODV

Loon
•  de lonen in de CAo worden in 2014 verhoogd met 1,75 

procent en in 2015 met 1,25 procent.
•  in de CAo is een nieuwe definitie voor het “basisuurloon” 

vastgesteld: “in deze CAo wordt onder “basisuurloon” 
verstaan: het vaste bruto uurloon van de werknemer 
als genoemd in artikel 16 van deze CAo alsmede bijlage 
1 van deze CAo.”

•  voor 1 mei 2014 wordt er een nieuw loonhuis ingevoerd in 
de CAo. tussentijds zullen de vakbonden geconsulteerd 
worden. in dit nieuwe loonhuis zal de minimale ort die 
werkgever hanteert worden opgenomen. Werknemers 
die per 31 december 2014 in dienst zijn bij swetsodv 
worden op basis van het loonhuis opnieuw ingedeeld 
in functies. deze herwaardering van de functies dient 
voor werknemers en swetsodv kosten neutraal te zijn.
doel van de van functiewaardering is de invoering van 
een volwassen loongebouw.

•  de beheersing van meer- en minderuren is verder 
geïntegreerd in de planning van swetsodv en zal 
direct met de werknemers worden besproken. CAo-
partijen zullen tussentijds evalueren en nagaan of in 
de toekomst tekstuele uitleg onderdeel moet uitmaken 
van de CAo. hierbij zullen de resultaten van de evaluatie 
met de projectleiders een basis vormen.

•  Jeugdlonen zijn niet meer van toepassing zijn op 
werknemers van 22 jaar en jonger die de opleiding 
nautische Functies 1, 2 of 3 dan wel nautische 
Leerlijnen hebben behaald. voor jeugdigen zonder de 
hiervoor genoemde opleidingen gelden jeugdlonen wel.

Betere�informatieverstrekking
•  in overleg met de bonden heeft swetsodv een aantal 

beheersmaatregelen genomen om de (nieuwe) 
medewerkers te informeren over de verschillende 
vormen van arbeidsovereenkomsten en de werking  

 
daarvan. de informatie aan medewerkers moet beter, 
waardoor men een correcte keuze kan maken. deze rol 
ligt bij projectleiders.

De�nieuwe�Wet�Werk�en�Zekerheid
•  CAo-partijen gaan het artikel met betrekking tot de 

arbeidsovereenkomsten pas aanpassen aan de nieuwe 
Wet Werk en zekerheid als deze wet in werking is 
getreden.

•  het artikel onwerkbaar weer is uitgebreid met de 
mogelijkheid dat een werknemer op verzoek een 
voorschot van de werkgever kan verkrijgen als de 
uitkering van het uWv Werkbedrijf, afdeling WW Weer/
Wtv te lang op zich laat wachten. de werkgever zal, na 
uitbetaling van de uitkering, dit voorschot verrekenen.

Vakantie�en�Vakantiebijslag
•  de hoogte van de geldelijke beloning van vakantiedagen 

wordt bepaald aan de hand van het basisuurloon 
vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren van de 
werknemer over een periode van 4 weken exclusief de 
toeslagen, vergoedingen en vakantiebijslag), rekening 
houdend met de wettelijk minimale vakantiedagen.

•  de vakantiebijslag bedraagt 8 procent van het 
basisuurloon, vermeerdert met de genoten 
onregelmatigheidstoeslagen.

•  in tegenstelling tot de wet blijft de verjaringstermijn 
voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen 
5 jaar.

Scholing
•  CAo-partijen hebben nieuwe afspraken gemaakt met 

betrekking tot scholing.
•  de opleidingskosten voor de medewerkers worden  
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jaarlijks gebudgetteerd. Minimaal 1,25% 
van de algemene personeelskosten 
worden hiervoor aangewend.

•  de werkgever vergoedt 100 procent 
van de opleidingskosten rechtstreeks 
aan de opleidingsinstelling. het 
examengeld wordt maximaal twee keer 
vergoed. 

•  de kosten en vervolgkosten voor de 
werknemer die een ehbo-cursus 
volgt, dan wel een cursus bedrijfs-
hulpverlener volgt, dan wel in het 
bezit is van een geldig ehbo-diploma, 
komen voor rekening van de werkgever. 
de noodzaak hiervoor wordt aan de 
hand van relevante wetgeving bepaald 
door de werkgever.

•  de werkgever vergoed 50% van de 
vooraf vastgestelde cursustijd, voor 
de volgende cursussen: bedrijfs-
hulpverlening (bhv herhaling en 
basis), ivs en omgaan met Agressie. 
daarnaast betaalt werkgever, indien 
van toepassing, reiskosten en een 
maaltijdvergoeding c.q. zorgt hij voor 
vervoer of stelt hij maaltijden ter 
beschikking.

Overige�afspraken
•  de toepassing van wachtdagen bij 

ziekte is komen te vervallen.
•  CAo-partijen zijn met betrekking 

tot de vaststelling van roosters het 
volgende overeengekomen: “de aard 
van het werk verhindert het rooster 28 
dagen van tevoren aan de werknemer 
bekendmaken. de werkgever beperkt 
zich tot mededeling van de wekelijkse 
en zondagsrust. uiterlijk vier dagen 
van tevoren krijgt de werknemer te 
horen op welke tijdstippen hij moet  
werken.   n

>

Maak�gebruik�van�
onze�belastingservice!

ieder jaar stellen wij onze leden in de gelegenheid om gratis van onze 
 belastingservice gebruik te maken! inmiddels zijn de eerste leden al bij 
ons langsgekomen met hun belastingaangifte en indien u nog geen af-
spraak heeft gemaakt dan adviseren wij u om dit snel te doen!

u kunt zich telefonisch (010 – 481 80 11) aanmelden via ons  secretariaat. 
voor het invullen van uw aangifte wordt een half uur gereserveerd. 
 Wanneer er sprake is van een uiterst gecompliceerde belastingaangifte 
dient u een dubbele afspraak te maken.

op basis van uw lidmaatschap komt u in aanmerking voor het gratis in-
vullen van één op uw eigen naam gesteld aangiftebiljet. voor het invullen 
van een aangiftebiljet dat op een andere naam is gesteld, wordt € 50,- per 
aangiftebiljet in rekening gebracht. is uw (fiscale) partner niet lid van Lbv 
en wilt u dat Lbv ook zijn of haar belastingaangifte invult, dan kost dit 
slechts 10 euro. 

Ook�voor�Collega’s�en�vrienden�
heeft u collega’s, kennissen, vrienden of familie die moeite hebben met 
het invullen van hun belastingaangifte, dan kunnen ook zij bij Lbv terecht! 
Men mag zelfs van onze speciale kennismakingsactie gebruikmaken! 
voor slechts 60 euro is men een jaar lang lid van Lbv en daarnaast wordt 
hun belastingaangifte kosteloos ingevuld.

Studentenaanbieding
Lbv heeft een speciale studentenaanbieding, waardoor studenten snel en 
simpel hun belastinggeld terug kunnen krijgen. het enige wat  studenten 
hoeven te doen is het toezenden van hun gegevens en Lbv regelt de rest. 
de kosten bedragen slechts 10 euro! naast het feit dat de belasting-
aangifte wordt verzorgd, zijn ze ook nog eens een heel jaar lid van Lbv.

Weten�wat�u�nodig�heeft
tot slot attendeer ik u op de belastingchecklist. op de belastingchecklist 
staan alle benodigdheden aangegeven die nodig zijn voor uw belasting-
aangifte. Let op! heeft u niet alle voor u van toepassing zijnde  documenten 
in uw bezit, dan kan het zijn dat uw aangifte niet kan worden ingevuld. 
Laat uw belastingaangifte dit jaar goed en professioneel invullen en maak 
een afspraak bij Lbv!

Zie�volgende�pagina�voor�de�contolelijst
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 Aangiftebrief 
 Burgerservicenummer van u en uw (fiscale) partner. 
 Indien uw aangifte over 2012 elders is ingevuld, een 

volledige kopie daarvan. 
Aanslag / teruggave 

 (voorlopige) aanslag/teruggave 2013 
 Voorlopige aanslag/teruggave 2014; 
 Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet. 
Ouderschapsverlof 

 Verklaring van de werkgever indien er sprake is van 
ouderschapsverlofkorting 

Loon, uitkering of pensioen 
 De jaaropgaven 2013 
 Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals 

alfahulp of freelancer 
 Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, 

telefoonkosten e.d. 
 Woon- en werkverkeer met openbaar vervoer 
 OV-reisverklaring of reisverklaring van de 

werkgever. 
Inkomsten uit overige werkzaamheden 
(zoals alfahulp of freelancer) 

 Specificatie van gemaakte kosten, zoals reiskosten, 
telefoonkosten e.d. 

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer 
 OV-reisverklaring of reisverklaring van de 

werkgever. 
Eigen woning 

 Geldige WOZ beschikking per 1-1-2013 (Let op: 
waardepeildatum 1-1-2012). Deze vindt u op uw 
Gemeentelijke aanslag, die u begin 2013 hebt 
ontvangen; 

 Opgave van in 2013 betaalde hypotheekrente en 
hypotheekkosten;  

 In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing; 
 Rekening(en) makelaar/taxateur in 2013; 
 Afrekening(en) notaris in 2013; 
 Opgave van ontvangen depotrente over 2013;  
 De eigenwoningschuld per 31-12-2013 
 Gegevens nog te koop staande vorige woning, na 

aankoop/verhuizing naar een andere (koop)woning.  
Lijfrente 

 Polis; 
 In ieder geval het overzicht van de in 2013 betaalde 

premies; 
 Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, 

indien u de berekening niet hebt: De opgave van uw 
pensioenaangroei 2012en jaaropgave 2012 (factor A 
over 2012). Dit overzicht ontvangt u via uw 
pensioenverzekeraar. Vraag het anders vooraf aan. 
Zonder deze informatie kunnen wij u uw aangifte 
niet invullen. 

 Zoveel als mogelijk ook de opgaven van uw 
pensioenaangroei over de laatste 7 jaar (i.v.m. 
reserveringsruimte). 

Controlelijst benodigdheden bij de belastingaangifte 2013 
Let op! Wij kunnen uitsluitend uw belastingaangifte invullen indien u de onderstaande documenten en gegevens – voor zover 

van toepassing -  meeneemt tijdens uw belastingafspraak bij LBV.  

Vermogen 
Betaal- en Spaarrekeningen, Spaarloon, (Groen) 
Beleggingen, Effecten/aandelen, Bankspaarproducten.  
Het heffingvrij vermogen  bedraagt  €21.139,- per persoon. 

 Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi 
staan per 01-01-2013, ook die van uw kinderen tot 
18 jaar; 

 Jaaropgaven van de bank met daarop de saldi van 
effecten/aandelen etc. per 1-1-2013;  

 Jaaropgaven van alle (groen)beleggingen; 
 Jaaropgaven alle andere bankspaarproducten; 
 De waarde van de vakantiewoning;  
 De waarde van 2e en volgende woningen;  
 De waarde van overige onroerende goederen (bijv. 

garagebox); 
 Saldi van overige vorderingen (bijvoorbeeld leningen 

aan uw kinderen) 
 Saldi van schulden. 

Alimentatie 
 Overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie aan 

of van uw ex-partner, met inbegrip van volledige 
NAW-gegevens én BSN van uw ex-partner. 

Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar 
 Kosten van levensonderhoud verstrekt aan kinderen 

voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering 
werd genoten. 

Ziekte, invaliditeit, dieet etc. (Specifieke Zorgkosten) 
 Dieetvoorschrift(en) van arts of specialist;  
 Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens 

naam en adres van gezinshulp of instantie die de 
hulp verleende;  

 Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals 
gehoorapparaat, rollator, steunzolen, etc.;  

 Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten;  
 Eigen bijdragen arts/tandarts/specialist, apotheek; 
 Het aantal gereden kilometers voor bezoek aan 

huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere 
specialisten/artsen onderbouwd met 
afsprakenkaarten of verklaring(en) van Reiskosten 
of gereden aantal kilometers in verband met 
ziekenbezoek (let op; geldt alleen voor bezoek aan 
degene met wie u een huishouden voert en de 
enkele afstand meer was dan 10 km etc.) 

Studie 
 Betalingsbewijzen en een overzicht van de 

gemaakte scholingskosten van u zelf en /of uw 
eventuele partner 

Giften 
 Betalingsbewijzen en een overzicht van de gedane 

giften. Let op gewone giften zijn aftrekbaar als u ze 
schenkt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Periodieke giften zijn aftrekbaar als u ze 
schenkt aan een ANBI of een vereniging die aan de 
voorwaarden voldoet. Op de site van de 
belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u 
hierover meer lezen en de ANBI lijst raadplegen. 
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De� loonheffingskorting� is� een� korting� op� de� loonheffing.� Loonheffing�
is� een� verzamelnaam� voor� loonbelasting/premie� volksverzekeringen,�
premies� werknemersverzekeringen� en� de� inkomensafhankelijke� bijdrage�
Zorgverzekeringswet.

Loonheffingskorting�
of�loonheffingslening?

voor de inhouding dient uw werkgever of uitkeringsinstantie 
uw persoonlijke gegevens te registreren. u dient dan 
tevens aan te geven of u wenst dat uw werkgever de 
loonheffingskorting toepast. hierdoor hoeft u minder 
loonheffing te betalen. per saldo meer inkomen dus. 

nu de belastingperiode weer is aangevangen en 
wij de jaaropgaven van onze leden in beeld hebben, 
constateren we helaas wederom dat bij het opgeven van de 
loonheffingskorting nog steeds veel misgaat. We kunnen 
onze leden daarom niet vaak genoeg attent maken op 
het feit dat zij uiterst secuur om dienen te gaan met het 
opgeven van de loonheffingskorting.

Waar�gaat�het�mis?�
op het moment dat er sprake is van slechts één werkgever 
of uitkeringsinstantie kan het voor wat betreft de 
loonheffingskorting in beginsel niet mis gaan. het kan pas 
verkeerd gaan op het moment dat er een tweede werkgever 
of uitkeringsinstantie in beeld komt. geniet u inkomsten 
van meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties of een 
combinatie daarvan, let er dan goed op dat u slechts bij één 
werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting 
laat toepassen. uiteraard spreekt het voor zich dat u dit 
laat toepassen bij uw hoogste inkomen. hoe hoger uw 
inkomen des te hoger de korting op de loonheffing. 
Met name bij de AoW gerechtigden valt het op 
dat het veelal fout gaat om reden dat zij naast 
hun AoW-uitkering doorgaans een pensioen 
of meerdere pensioenen genieten. 

Terugbetalen
het logische gevolg van het onoplettend omgaan met 
het opgeven van de loonheffingskorting resulteert in het 
terugbetalen van de onverschuldigd genoten korting op de 
loonheffing, gepaard met de gebruikelijke heffingsrente. 
ik adviseer derhalve een ieder met een of meerdere 
inkomstenbronnen om uiterst nauwlettend om te gaan met 
de loonheffingskorting. een gewaarschuwd mens telt voor 
twee!    n

Karim Abarkan



8

De� onderhandelingen� over� een� nieuwe� NBBU-CAO� voor� Uitzendkrachten� is� gestart.�
Voorwaarde� hierbij� is� dat� de� huidige� CAO-afspraken� daar� waar� mogelijk� worden�
verbeterd�en�werkgevers�bereid�zijn�constructief�mee�te�werken�aan�verbetering�van�
CAO-afspraken�met�inachtneming�van�maatschappelijke�ontwikkelingen�en�wijzigingen�
in�wet-�en�regelgeving�die�op�ons�afkomen.

Onderhandelingen�over�
een�nieuwe�CAO�voor�
NBBU�uitzendkrachten

tijdens de CAo-onderhandelingen wordt ondermeer 
gesproken over:

De�nieuwe�Wet�Werk�en�Zekerheid
de afspraken uit het sociaal Akkoord en welke gevolgen 
deze afspraken hebben voor de nbbu-CAo voor 
uitzendkrachten. de nieuwe Wet Werk en zekerheid 
heeft gevolgen voor de wijze waarop flexibele arbeid in 
de CAo kan worden vormgegeven en de afspraken die 
Lbv en nbbu hierover met elkaar kunnen maken.

Branchepaspoort
Lbv stelt voor een branchepaspoort te introduceren 
waarmee de rechtspositie van een uitzendkracht 
makkelijk kan worden vastgesteld. op dit moment is de 
rechtspositie van een uitzendkracht vaak te onduidelijk. 
het op een juiste manier vaststellen van de rechtspositie 
van uitzendkrachten is uiterst belangrijk aangezien 
de uitzendkracht meer rechten geniet naar gelang 
zijn rechtspositie. Aan dit branchepaspoort kunnen 
bovendien meerdere zaken worden gekoppeld, zoals 
behaalde opleidingen en cursussen.

Dagcontracten
Lbv heeft geconstateerd dat de mogelijkheid om eerder 
gebruik te maken van het periode- en ketensysteem 
in plaats van het fasesysteem wordt gebruikt op een 
manier waarvoor die niet bedoeld is, bijvoorbeeld voor 
het sluiten van dagcontracten. Lbv wil met nbbu 
aanvullende afspraken maken over de minimale 
voorwaarden waaraan dergelijke contracten moeten 
voldoen, waaronder het uitbannen van dagcontracten.

Non-concurrentiebeding
in de nbbu-CAo voor uitzendkrachten is een non-
concurrentiebeding opgenomen dat in strijd is 
met de europese uitzendrichtlijn. Lbv wil dit non-
concurrentiebeding schrapen of aanpassen zodat deze 
wel voldoet aan de europese uitzendrichtlijn.

Loon�bij�het�wegvallen�van�arbeid
bij het wegvallen van arbeid kan de hoogte van het loon 
van de uitzendkracht aanzienlijk fluctueren. dit komt 
ondermeer doordat onder passend werk wordt verstaan: 
werk dat zich ten hoogste twee niveaus lager bevindt dan 
de oude functie. is het loon in de nieuwe functie lager 
dan wordt het loon in een periode van drie maanden in 
evenredige stappen afgebouwd. deze periode is te kort. 
Lbv stelt voor de afbouwperiode te verlengen tot zes 
maanden, of een percentage af te spreken waarmee 
het loon maximaal kan worden verlaagd, of het aantal 
keren dat een uitzendkracht in passend werk met een 
lagere functie kan worden ingedeeld te beperken, of een 
combinatie van het hiervoor genoemde.
 
Nieuwe�voorstellen�arbeidsongeschiktheid
•  Lbv stelt voor de aanvulling op de uitkering zW te 

verhogen van 90 naar 91 procent.
•  Lbv stelt voor de loondoorbetaling bij arbeids-

ongeschiktheid van uitzendkrachten in fase 3 en 4 te 
verhogen van 90 naar 100 procent.

•  Lbv stelt voor de wachtdagenregeling bij ziekte voor 
uitzendkrachten in fase 1 en 2 af te schaffen en voor fase 
3 en 4 uitzendkrachten een nieuwe wachtdagenregeling 
in te stellen, waarbij er wachtdagen kunnen worden 
toegepast vanaf de derde ziekmelding.
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•  Lbv stelt voor een bijdrage op te nemen van 10 
euro per maand als een tegemoetkoming in de 
aanvullende ziektekostenverzekering, indien deze 
aanvullende ziektekostenverzekering samen met de 
basisverzekering ten minste dekking geeft voor de kosten 
van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg. 
hiermee wordt instroom in ziektewet (fase 1 en 2) of 
WiA (fase 3 en 4) ingeperkt en de periode van ziek zijn 
verkort.

Vakantieregelingen
•  Lbv stelt voor extra vakantiedagen i.v.m. lengte van 

het dienstverband op te nemen voor uitzendkrachten in 
fase 4 met een dienstverband van 5 jaar of meer, door 
verhoging van het aantal opgebouwde vakantie-uren 
per volledig gewerkte werkmaand van 16 uur naar 18 
uur per werkmaand.

•  Lbv stelt voor de verjaringstermijnen van wettelijke en 
bovenwettelijke vakantiedagen terug te zetten naar 5 
jaren in plaats van 1,5 jaren.

•  Lbv stelt voor afspraken opnemen over het opnemen 
van vakantie in geval van een verplichte bedrijfssluiting 
bij de inlener.

Scholing�en�vakbondsverlof
•  Lbv stelt voor het scholingsartikel uit te breiden met 

nadere regels betreffende scholingsovereenkomsten  
en eventuele daaraan gekoppelde terugbetalings-
regelingen.

•  Lbv stelt voor dat vakbonden in de gelegenheid 
worden gesteld gebruik te kunnen maken van 
de communicatiekanalen van werkgevers voor 
communicatie met vakbondsleden én het beschikbaar 
stellen van vergaderruimte.

•  Lbv stelt voor vakbondsverlof in te stellen voor 
ambassadeurs (4 dagen) en gewone vakbondsleden (1 
dag).

Kostenvergoeding
•  Lbv stelt dat een uitzendkracht die meer dan 30 

kilometer enkele reis moet reizen altijd in aanmerking 
komen voor een reiskostenvergoeding van 19 cent per 
kilometer, ongeacht of er in de CAo van de inlener een 
reiskostenvergoeding is opgenomen. indien er in de CAo 
van de inlener een reiskostenvergoeding is opgenomen 
dan mag deze in mindering worden gebracht. er geldt 
geen cumulatie. indien het uitzendbureau eigen vervoer 
regelt, dan komt het recht op deze reiskostenvergoeding 
te vervallen.

•  Lbv stelt voor dat de uitzendkracht die door het 
uitzendbureau als chauffeur is aangesteld voor elke 
dag dat hij met een eigen vervoermiddel het vervoer van 
één of meerdere uitzendkrachten naar en van het werk 
verzorgt recht heeft op een vergoeding. respectievelijk 
bij een enkele reis van 0 tot 30 kilometer, 31 tot 65 
kilometer en 66 kilometer of meer een vergoeding van 
6, 9 of 12 euro.    n
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De� nieuwe� CAO� Tankstations� en� Wasbedrijven� is� een� feit.� De� leden� van� LBV� hebben�
het�overeengekomen�principe-akkoord�met� een�overweldigende�meerderheid�van�86�
procent� goedgekeurd.� De� nieuwe� CAO� heeft� een� looptijd� van� � 1� november� 2013� tot� 1�
november�2015.�Er�zijn�passende�afspraken�gemaakt�over�onder�andere�loonsverhoging,�
scholing�en�de�verdere�harmonisatie�van�de�cao.

Nieuwe�CAO�Tankstations�
en�Wasbedrijven�

Lang�onderhandelingstraject
de CAo-onderhandelingen hebben vrij lang geduurd, 
maar de onderhandelingspartijen zijn er uiteindelijk 
met elkaar uitgekomen. Lbv is in grote lijnen ook 
positief over de samenwerking met de andere betrokken 
vakbonden. hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat de andere vakbonden nog niet altijd voldoende 
inlevingsvermogen hebben om deze branche volledig 
te doorgronden. nadat Lbv bijvoorbeeld aan hun had 
uitgelegd dat er in de sector ook btW dient te worden 
betaald over de accijns, moest men hals over kop al hun 
berekeningen aanpassen. dit is een klein voorbeeld van 
branche-specifieke kennis die men nog niet volledig 
beheerst.

over het onderhandelingsresultaat is Lbv tevreden. 
het is algemeen bekend dat de tankstationbranche 
zware tijden doormaakt. de marges staan onder druk 
en de accijnsverhogingen vanuit de overheid maken de 
problemen alleen maar groter. dit zorgde er voor dat 
er weinig ruimte was voor onderhandeling. ondanks 
dit gegeven heeft Lbv er toch voor gezorgd dat de 
arbeidsvoorwaarden iets verbeteren en er afspraken 
zijn gemaakt over bijvoorbeeld scholing, werkdruk en 
uiteraard loonsverhoging. We hebben de belangrijkste 
afspraken voor u op een rij gezet:

Loonsverhoging
de werknemers krijgen gedurende de looptijd van de 
nieuwe CAo een loonsverhoging van in totaal 2 procent:
 • 0,75 procent per 1 oktober 2014
 • 1 procent per 1 april 2015
 • 0,25 procent per 1 mei 2015
verder profiteren de werknemers van een verschuiving 
in de premies voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. 

  
dit leverde per 1 januari 2014 al een extra inkomens- 
verbetering op van gemiddeld 1 procent. gezien de 
moeilijke marktomstandigheden is deze loons verhoging 
nu het hoogst haalbare. 

Werkdruk
ook de hoge werkdruk binnen tankstations is besproken. 
er is overeengekomen dat er dit jaar een onderzoek komt 
naar de risico’s die de werkdruk met zich meebrengt, en 
wat we daaraan concreet kunnen doen. 

Scholing�
CAo-partijen onderschrijven het belang van opleiden 
en investeren in mensen en zetten de afspraken 
op opleidingsvlak binnen het opleidings- en ont-
wikkelingsfonds tankstations en Wasbedrijven (ootW) 
daarom graag voort. Afgesproken wordt de huidige 
halve betaalde opleidingsdag per jaar te handhaven. 
de opleidingsvoucher zal vanaf 2014 jaarlijks 
worden uitgegeven (i.p.v. eenmaal in de looptijd). de 
opleidingsvoucher geeft de werknemer recht op een 
dagdeel training in een regio. het aanbod wordt verzorgd 
door het ootW.

CAo-partijen hebben ootW gevraagd de mogelijkheden 
te onderzoeken om een evC-traject voor de tank- 
en wasbedrijvenbranche op te zetten. de resultaten 
worden uiterlijk 30 september 2014 opgeleverd. daarbij 
dient rekening te worden gehouden met de behoeftes 
vanuit de branche, het reeds ontwikkelde en succesvolle 
branchepaspoort en de mogelijkheid om aan te haken bij 
bestaande initiatieven (zoals vaktalent.nl). uitgangspunt 
is dat eventueel te maken afspraken vanuit bestaande 
premiegelden worden gefinancieerd.    n
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Bijzondere�ontslagzaken

•�Plakje�kaas�reden�ontslag�bij�McDonald’s
een medewerker van de fastfoodketen krijgt van een pauzerende 
collega een bestelling voor een hamburger. deze collega vraagt om een 
extra plakje kaas.

Mcdonald’s ontslaat de medewerkster die de bestelling opneemt 
op staande voet. volgens de werkgever was er door het plakje 
kaas geen sprake meer van een hamburger , maar van een (duurdere) 
cheeseburger. het fastfoodrestaurant vindt dat er sprake is van diefstal 
of verduistering.

de werkneemster vecht het ontslag met succes aan.  de rechter vindt 
dat niet helemaal duidelijk is dat de medewerkster een product (het 
plakje kaas) had willen weggeven. ook zou de werkgever met twee 
maten meten door de bestellende collega niet te ontslaan. het ontslag 
op staande voet wordt ongeldig verklaard.

•�Tierende�werkgever�moet�extra�hoge�ontslagvergoeding�betalen
een marketingmanager vraagt zelf via de kantonrechter ontslag aan 
omdat hij door zijn werkgever geschoffeerd en beledigd wordt. zijn 
directeur heeft hem e-mails gestuurd met daarin onder andere de 
volgende teksten:

“WAAr is *&$%@#! dAt nieuWsberiCht vAn gz vip-KAArten. dit 
is %@#! AL deze oChtend geMAAKt!!!!!!! iK ben enorM boos en 
%*&%#+#@#!, prutser.” *

de rechter verwerpt het verweer van de werkgever dat er slechts sprake 
is van een “tamelijk directe en confronterende benaderingswijze”en 
veroordeelt de werkgever tot betaling van tweemaal de reguliere 
ontslagvergoeding.  *scheldwoorden zijn vervangen door scheldwoorden.

•�Facebook�heeft�gevolgen�voor�relatiebeding
een  ex-werknemer van een sportschool besluit voor zichzelf te be-
ginnen en ook een sportschool te gaan exploiteren. op grond van een 
relatiebeding mag hij op straffe van een boetesom van 5.000 euro 
geen personeel of klanten van zijn vorige werkgever benaderen voor 
zakelijke doeleinden.

de werknemer plaatst echter twee berichten op Facebook waarin 
hij melding maakt van de opening van zijn sportschool en waarin hij 
oproept om lid te worden. de rechter ziet deze berichten als schending 
van het relatiebeding.

•��Telefoongesprek�met�de�werkgever�
opnemen

een medewerkster van een call-
center neemt stiekem een aan tal 
telefoongesprekken met haar werk-
gever op om daarmee tijdens een 
ontslagprocedure aan te tonen dat zij 
door haar werkgever tijdens ziekte 
onder grote druk is gezet om weer aan 
het werk te gaan.

de werkgever vindt dat er sprake is van 
onrechtmatig verkregen informatie die 
buiten beschouwing dient te blijven. 
volgens de kantonrechter is het 
opnemen van de telefoongesprekken 
niet onrechtmatig omdat er sprake was 
van zakelijke telefoongesprekken die 
een legitiem doel diende.

de arbeidsovereenkomst wordt op 
verzoek van de werkneemster ont-
bondenjonder toekenning van een 
ontslagvergoeding die driemaal zo hoog 
is als normaal.



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! 2014

Annie, Door wie lAAt jij je 
belAstingAAngifte Doen?

Hoezo?

DAAr worD ik HelemAAl blij vAn, wAnt Hiermee 
gAAt er wel een lAst vAn mijn scHouDers.

melDt je Direct AAn viA De website vAn lbv, 
mAAr ook bijvoorbeelD uw stuDeerenDe 

kinD(eren) met De stuDentenActie.
voor 10 euro per jAAr worDt 

Die ook ingevulD.

ik lAAt Het Doen Door een 
“vrienD vAn een vrienD”, 
mAAr volgens mij Doet 

Hij Het niet goeD 
en Heb ik recHt 
op een Hogere 

teruggAve...

ik lAAt De lbv mijn 
belAstingAAngifte 
Doen... 

wAnneer jij liD 
worDt vAn lbv, DAn 
worDt je belAsting
AAngifte grAtis 
ingevulD!


