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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.

na een lange periode van onderhandelen is er eindelijk overeenstemming over de 
nieuwe nbbu-CAo voor uitzendkrachten. door veranderingen in de wetgeving zijn 
er veel aanpassingen doorgevoerd en daarom besteden wij er extra aandacht aan in 
deze visie. in tegenstelling tot andere vakbonden is Lbv van mening dat je uitzend-
cao’s niet minder flexibel dient te maken. Wij zijn van mening dat je afspraken omtrent 
de maximale flexibele schil dient te regelen in de inleen-cao’s. dit is de manier om 
de ‘doorgeschoten flex’ tegen te gaan en voorkomt de verdere massale vlucht naar 
constructies die doorgaans minder zijn dan het uitzenden. 

binnenkort gaan veel scholieren en studenten weer vakantiewerk verrichten. door de 
kwakkelende economie is het tegenwoordig best lastig om een leuke vakantiebaan 
te vinden! indien er een leuke vakantiebaan wordt gevonden dan is het belangrijk dat 
studenten goed letten op de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. tijdens 
de vakantieperiodes ontvangt Lbv namelijk de meeste klachten van jongeren over 
gevaarlijk werk of het niet naleven van arbeidsvoorwaarden.          
 
tot slot nog een leuke tip om geld te besparen. zoals u weet biedt Lbv haar leden 
verschillende kortingen. via Q-plan kunt u bijvoorbeeld veel geld besparen. Wanneer u 
zich aanmeldt bij Q-plan kunt u extra kortingen bedingen bij enkele honderden online 
webshops. voorheen kostte de aanmelding bij Q-plan 12,50 per jaar, maar wij hebben 
het voor elkaar dat alle leden van Lbv zich gratis kunnen aanmelden. verderop in 
de visie kunt u hier meer over lezen en treft u de code die nodig is voor uw gratis 
aanmelding!

ik wens u veel leesplezier,

voorzitter

”Via�Q-plan�kunt�u�bij�deze�
site�extra�kortingen�bedingen�

bij�online�webshops!”
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Indien�u�ook�actief�bent�op�Facebook�dan�zouden�we�het�erg�leuk�vinden�wanneer�u�
onze�pagina�zou�willen�liken.�Daarnaast�kunt�u�ook�vrienden�worden�met�Annie�van�
de�LBV!�Zoek�haar�op�en�stuur�haar�een�vriendschapsverzoek!

Mededelingen�secretariaat�LBV

steeds meer mensen zijn dagelijks of een aantal keer per 
week via de computer of via hun mobiele telefoon actief 
op Facebook. Lbv krijgt via de sociale media steeds 
meer vragen binnen en merkt dat vooral jongeren Lbv 
via deze weg benaderen. iedere werknemer mag via de 

Facebookpagina’s van Lbv vragen stellen. het maakt 
hierbij niet uit of je nu wel of niet lid bent van Lbv.

Like ons op Facebook en wordt vrienden met Annie van 
de Lbv!     n

van de laatste nieuwsfeiten verspreidt Lbv sinds 
kort nieuwsbrieven onder haar leden. Aangezien het 
ledenmagazine de visie ieder kwartaal wordt verspreid, 
komt het wel eens voor dat er tussen de edities door 
nieuws is dat wij graag met u willen delen. in dergelijke 
gevallen informeren we u voortaan per nieuwsbrief. 

sommige nieuwsbrieven worden op doelgroepen 
afgestemd. indien er bijvoorbeeld belangrijk nieuws te 
melden is vanuit een bepaalde branche, dan zullen wij 
dit uitsluitend met de werknemers uit de desbetreffende 
branche delen en niet met alle leden van Lbv. op deze 

manier zorgen wij er voor dat 
u niet overspoeld wordt met 
informatie waar u niets aan 
heeft!  

E-mailadres�al
doorgegeven?
indien u ook op de hoogte wilt blijven van het laatste 
nieuws, dan verzoeken wij u om uw e-mailadres door 
te geven aan ons secretariaat. Wij zullen u vervolgens 
opnemen in de verzendlijst, zodat u in de toekomst ook 
nieuwsbrieven gaat ontvangen.     n

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

Lbv maakt in haar ledenbestand een onderscheid 

tussen verschillende groepen, zoals: jongeren, 
ouderen, fulltimers en parttimers, mensen met een 
uitkering of 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�2�-�2014

LBV�actief�op�Facebook

Nieuwsbrief�LBV

Werksituatie�veranderd?�Geef�het�door!
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Nog� steeds� zijn� er� veel� werknemers� die� zich� onvoldoende� verdiepen� in� hun�
arbeidsvoorwaarden.�Het�komt�regelmatig�voor�dat�personen�bij�een�onderneming�
gaan� werken� zonder� dat� zij� onderzoeken� of� er� een� CAO� van� toepassing� is.� Bij�
hun� indiensttreding� worden� vaak� alleen� afspraken� over� het� loon� en� eventuele�
reiskosten�én�daar�blijft�het�vaak�bij.��

Dankzij�de�LBV�uurloon-
check�een�hoger�loon

in de praktijk komt het vaak voor dat in arbeidsovereenkomsten de van toepassing 
zijnde CAo niet wordt genoemd. hierdoor weten werknemers niet welke rechten 
en plichten men heeft én komt men er vaak ook niet achter of zij recht hebben op 
een loonsverhoging. de 25-jarige vincent uit bergen op zoom overkwam hetzelfde. 
“nadat ik mijn laatste stageperiode goed had doorlopen en klaar was met mijn 
opleiding, kreeg ik van het stagebedrijf een contract aangeboden. ik was erg blij 
en omdat een aantal jaar geleden de banen ook al niet voor het oprapen lagen, kon 
ik mijn geluk niet op! ik had naar mijn gevoel een goed salaris en een uitdagende 
baan. na twee jaar ging ik hier echter over twijfelen. ik kreeg er een nieuwe collega 
bij en deze stelde mij vragen over de geldende arbeidsvoorwaarden. tijdens dit 
gesprek kwam ik er ook achter dat mijn nieuwe collega, zonder ervaring en met 
dezelfde functie, ruim 250 euro per maand meer verdiende. dit gaf aanleiding voor 
onderzoek!” 

gelukkig was vincent al enkele jaren lid van Lbv en heeft de vakbond alles voor 
hem uitgezocht. op de website van Lbv vulde vincent de uurlooncheck in 

en hierna ging Lbv voor hem aan de slag. uiteindelijk bleek hij onder 
de Klein Metaal CAo te vallen en lag er na veel rekenwerk een flinke 

loonvoordering. daarnaast kwam Lbv er achter dat de werkgever van 
vincent ook al die jaren niets had afgedragen aan het pensioenfonds 

dat aan de CAo is gekoppeld. dit alles zorgde voor een grote vordering 
die de werkgever uiteindelijk wel netjes heeft voldaan. 

vincent: ”in eerste instantie was mijn werkgever er uiteraard 
niet blij mee. Maar mijn collega’s wel! naast mij waren er nog 
drie collega’s die via Lbv uiteindelijk hebben gekregen waar 
ze recht op hadden. Mijn werkgever beweerde na afloop dat de 
fouten vooral aan zijn boekhouder te wijten waren. of dat ook 
werkelijk zo is weet ik niet, maar ik ben in ieder geval blij dat 
de Klein Metaal CAo nu wel wordt nageleefd binnen ons bedrijf. 

UURLOONCHECK
Wil je ook weten of je loon overeenkomt met je cao? doe de 
gratis uurlooncheck op www.lbv.nl. of neem contact op met 
010 – 481 80 11.   n

Tip:�
Documenteer�belangrijke�papieren�zoals�contracten,�urenlijsten�en�loonstroken.�Bij�eventuele�problemen�komt�dit�goed�van�pas!
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Discriminatie�vindt�vaak�onbewust�plaats,�ingegeven�
door�vooroordelen.�Daarom�start�het�kabinet�een�
voorlichtingscampagne.�Ook�juicht�het�de�inzet�van�
werkgevers-�en�werknemersorganisaties�toe�voor�een�
divers�personeelsbeleid.�Tegelijkertijd�pakt�de�overheid�
werkgevers�die�bewust�discrimineren�hard�aan.�
Zo�wordt�gestart�met�‘naming�en�shaming’�van�
bedrijven�die�discrimineren.�Hiervoor�wordt�
nog�dit�jaar�de�wet�gewijzigd.

Discriminatie�op�de�
arbeidsmarkt

ook moet de politie voortaan alle aangiftes van 
discriminatie oppakken en doet de rijksoverheid vanaf 
2015 geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld 
zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden 
verbroken. dit stond in een actieplan tegen discriminatie 
dat minister Asscher, mede namens minister plasterk 
van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 
minister opstelten van veiligheid en Justitie en minister 
bussemaker van onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar 
de tweede Kamer heeft gestuurd.

de gevolgen van discriminatie zijn ernstig voor de mensen 
die het overkomt. het kabinet neemt daarom 44 maatregelen 
om discriminatie op de werkvloer en de arbeidsmarkt aan 
te pakken. zo worden beloningsverschillen en discriminatie 
bij werving en selectie van personeel onderzocht.

ruim zestig procent van de nederlanders met een 
Marokkaanse of turkse achtergrond voelde zich 
het afgelopen jaar gediscrimineerd. een kwart van 
de nederlanders ervaarde discriminatie vanwege 
bijvoorbeeld hun geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd of 
een zwangerschap. discriminatie is een maatschappelijk 
probleem dat het kabinet niet alleen kan oplossen. Mensen 
die gediscrimineerd worden, moeten daar melding 
van maken. ook werkgevers en werknemers hebben 
een belangrijke verantwoordelijkheid. het ser-advies 
‘discriminatie werkt niet!’ is een goede stap. het kabinet 
neemt met dit actieplan aanvullende maatregelen.     n



De�onderhandelingen�over�een�nieuwe�NBBU-CAO�voor�Uitzendkrachten�zijn�afgerond.�
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.

Nieuwe�NBBU-CAO�voor�
Uitzendkrachten�2014�-�2019
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partijen betrokken bij de nbbu-CAo voor 
uitzendkrachten, te weten Lbv en de nbbu zijn op 22 
april 2014 een principeakkoord overeengekomen inzake 
de nbbu-CAo voor uitzendkrachten 2014 - 2019. het 
principeakkoord is inmiddels door onze achterban met 
een overgrote meerderheid van maar liefst 87 procent 
aangenomen! 

Lbv en de nbbu hebben serieuze afspraken met 
elkaar gemaakt om doorgeschoten flexibiliteit en 
uitwassen aan te pakken. in de nieuwe nbbu-CAo voor 
uitzendkrachten zijn er dan ook voor het eerst in de 
uitzendbranche afspraken opgenomen om de wildgroei 
aan 0-uren- en oproepcontracten in de uitzendsector te 
beperken.

Met ingang van 1 juli 2015 hebben partijen nieuwe 
afspraken gemaakt over beperking van contracten 
voor bepaalde tijd in fase 1 en 2 met uitsluiting van 
loondoorbetaling. dit betekent dat vanaf 1 juli 2015 voor 
een periode van maximaal 26 weken nog onbeperkt 
uitsluiting van loondoorbetaling bij wegvallen van werk 
toegepast kan worden. na 26 gewerkte weken zal er een 
minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de 
uitzendkracht dus altijd recht heeft op minimaal 3 uur 
loon.

de nieuwe wet Werk en zekerheid biedt de uitzendsector 
specifieke mogelijkheden om meer afwijkende afspraken 
te maken dan in de andere branches in nederland. de 
wetgever heeft namelijk ingezien dat uitzenden om meer 
flexibiliteit vraagt dan niet-uitzendwerk. de nieuwe 
nbbu-CAo voor uitzendkrachten maakt, geheel in lijn 
met wet- en regelgeving, gebruik van de mogelijkheid 

deze afwijkende afspraken op te nemen. Lbv is van 
mening dat door gebruik te maken van deze afwijkende 
afspraken de nieuwe nbbu-CAo voor uitzendkrachten 
aan uitzendkrachten meer werkgelegenheid én 
inkomenszekerheid biedt, terwijl een verdere beperking 
van flexibiliteit in de CAo juist minder werkgelegenheid 
én inkomenszekerheid biedt.

We hebben geconstateerd dat er in de uitzendsector, 
net als in alle andere sectoren, uitwassen voorkomen. 
volgens Lbv zijn deze uitwassen echter niet te wijten aan 
slechte of verkeerde CAo-afspraken. Lbv zal zich actief 
inzetten om uitwassen, daar waar zij voorkomen aan te 
pakken en rekent daarbij op uw steun om uitwassen aan 
Lbv te melden.

verder is Lbv van mening dat als er al sprake is van 
doorgeschoten flexibiliteit in verschillende sectoren 
dat niet te wijten is aan de uitzendwerkgevers. naar 
mening van Lbv moet doorgeschoten flexibiliteit 
worden aangepakt in de inlenende sectoren en niet door 
uitzendwerk, te beperken.

Lbv vindt dat de nieuwe nbbu-CAo voor uitzendkrachten 
een goede basis biedt voor uitzendkrachten om aan het 
werk te gaan en te blijven. het bereikte principeakkoord 
over de nieuwe nbbu-CAo voor uitzendkrachten was 
dan ook met een positief stemadvies aan onze leden 
voorgelegd. 

doordat de wetgeving is aangepast zijn er veel 
veranderingen in de nieuwe CAo doorgevoerd. We 
hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rij 
gezet. 
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belangrijkste veranderingen in de nbbu-CAo voor 
uitzendkrachten:

Looptijd�cao�
de looptijd van de nbbu-CAo voor uitzendkrachten 
bedraagt vijf jaar en loopt van 1 juni 2014 tot 1 juni 2019.

Middels deze lange looptijd trachten CAo-partijen voor 
een langere periode rust te creëren op het gebied van 
de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten. uiteraard 
kunnen deze arbeidsvoorwaarden, indien nodig worden 
aangepast aan wijzigingen in wet- en regelgeving.

rechtspositie en overgangsrecht wet Werk en zekerheid
per 1 juli 2014 treedt de wet Werk en zekerheid in werking. 
deze nieuwe wet heeft gevolgen voor de u bekend zijnde 
fasesystematiek. zo worden fasen 1 en 2 verkort van 130 
naar 78 weken én wordt fase 3 verruimd van 1 jaar naar 4 
jaren. omdat deze ingrijpende wet niet direct in de CAo kan 
worden doorgevoerd hebben partijen afspraken gemaakt 
over de gefaseerde invoering daarvan. in de nbbu-CAo 
zal de invoering van de Wet Werk en zekerheid, met 
inachtneming van verschillende overgangstermijnen, als 
volgt in delen plaatsvinden:
 •  per 1 juli 2015 zal de huidige fase 3 worden aangepast 

aan de nieuwe wetgeving. dit betekent dat vanaf 1 juli 
2015 de mogelijkheid van maximaal 6 contracten in 
maximaal 4 jaren gaat gelden, waarbij er een integrale 
onderbrekingstermijn geldt van zes maanden;

 •  Met ingang van 1 juli 2015 hebben partijen nieuwe 
afspraken gemaakt over beperking van contracten 
voor bepaalde tijd in fase 1 en 2 met uitsluiting van 
loondoorbetaling. dit betekent dat vanaf 1 juli 2015 voor 
een periode van maximaal 26 weken nog onbeperkt 

uitsluiting van loondoorbetaling bij wegvallen van werk 
toegepast kan worden. na 26 gewerkte weken zal er een 
minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de 
uitzendkracht dus altijd recht heeft op minimaal 3 uur 
loon;

 •  per 1 januari 2016 gaat voor de huidige fasen 1 en 2 
een maximale termijn van 78 weken gelden, waarin 
contracten kunnen worden aangegaan met of zonder 
uitzendbeding;

 •  tot 1 januari 2016 zullen de bepalingen van het fasen-
systeem AoW-plus in zijn geheel ongewijzigd worden 
voortgezet. Komende periode zullen partijen nadere 
afspraken maken over het fasensysteem AoW-plus met 
ingangsdatum van 1 januari 2016. dit met inachtneming 
van verwachte nieuwe wetgeving specifiek voor AoW-
gerechtigden.

Verhogen�arbeidsparticipatie
Lbv is van mening dat de arbeidsparticipatie van 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moet worden 
verhoogd. in het bijzonder die van groepen zonder 
startkwalificatie en Wa-jongers. reden waarom partijen 
extra stimulerende maatregelen hebben afgesproken 
waardoor het aantrekkelijker wordt om deze doelgroepen 
te kunnen bemiddelen en voor bedrijven om deze groepen 
in te lenen.

verder zijn er betere afspraken gemaakt over het verder 
ontwikkelen en opleiden van deze groepen. hiermee 
beogen partijen dat de arbeidsparticipatie van deze 
groepen op een verantwoorde manier wordt gestimuleerd 
en tegelijkertijd hun positie op de arbeidsmarkt wordt 
versterkt.



ten aanzien van de verhoging van de arbeidsparticipatie 
van de doelgroepen vinden de volgende wijzigingen 
plaats:
 •  zo wordt het leeftijdscriterium tot 23 jaar weggehaald 

bij doelgroepen zonder startkwalificatie;
 •  de periode waarin het afleidingspercentage kan worden 

toegepast wordt verlengd naar 52 weken; binnen die 
periode zal de uitzendonderneming, eens per half jaar, 
een gesprek moeten aangaan met de uitzendkracht 
waarin de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
en zijn behoefte aan begeleiding worden besproken;

 •  voor Wajongers waarvoor een loonbeschikking 
conform artikel 2:20 Wet Wajong is afgegeven, is het 
mogelijk om hen volgens de voorwaarden van die 
beschikking uit te betalen;

 •  bij de doelgroep zonder startkwalificatie bestaat de 
intentie om hen tijdens de periode verder te helpen in 
het volgen van een kwalificerende opleiding die gericht 
is op versterking van zijn arbeidsmarktpositie.

Verjaringstermijn�vakantiedagen
Lbv heeft bereikt dat er een uitzonderingsbepaling 
afgesproken is voor de geldende vervaltermijn 
van vakantiedagen. partijen willen met deze 
uitzonderingsbepaling voorkomen dat de vakantiedagen 
van uitzendkrachten onnodig komen te vervallen als zij 
deze gericht willen besteden aan een langere vakantie 
over een lange periode.

er zal daartoe een uitzondering komen voor de geldende 
verjaringstermijn van de vakantiedagen in de nbbu-
CAo. indien uitzendkrachten dit tijdig verzoeken, kunnen 
zij in overleg met de werkgever afspreken dat hun 
vakantiedagen in totaal maximaal drieënhalf jaar (vanaf 
begin kalenderjaar) kunnen opsparen ten behoeve van 
een toekomstige langdurige vakantie.

Non-concurrentiebeding�en�proeftijd
de bepalingen over de proeftijd en non-concurrentiebeding 
zijn aangepast aan wet- en regelgeving. in de wet 
Werk en zekerheid zijn wijzigingen doorgevoerd ten 
aanzien van de termijnen van proeftijd. in de nbbu-
CAo worden deze wijzigingen met ingang van 1 juli 2014 
ingevoerd. inzake het non-concurrentiebeding wordt het 
belemmeringsverbod van uitzendkrachten uit de WAAdi 
duidelijker in de cao-tekst geïmplementeerd. hiermee 
wordt de belemmering voor een uitzendkracht om direct 
bij de inlener in dienst te treden weggenomen.

Reserveringen�uitkeren
partijen zien dat in de praktijk de termijn van zes 
weken voor het uitkeren van reserveringen na einde 
dienstverband niet altijd haalbaar is. daarom is de 
volgende afspraak gemaakt:

uitzendonderneming en uitzendkracht kunnen in overleg 
overeenkomen om de reserveringen binnen 18 weken 
na het einde van de uitzendovereenkomst uit te keren. 
dit zal dan moeten worden vastgelegd in een separate 
overeenkomst naast de uitzendovereenkomst.
Met deze afspraak behoudt een uitzendkracht, die 
binnen zes weken na het einde van zijn dienstverband, 
wederom bij hetzelfde uitzendbureau gaat werken zijn 
reserveringen en kan de uitzendkracht deze opnemen 
ten behoeve van vakantie en/of verlof zonder eerst 
opnieuw reserveringen op te moeten bouwen.

Gelijk�speelveld�inzake�
handhaving�inlenersbeloning
partijen vinden het van belang dat in de uitzendbranche 
eenduidig wordt gecontroleerd of gehandhaafd op de 
(vaststelling van de) inlenersbeloning. er mag hierbij 
geen onderscheid bestaan tussen nbbu-leden, Abu-
leden en ongeorganiseerde uitzendondernemingen.
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partijen streven naar een gelijke behandeling tussen 
nbbu-leden, Abu-leden en ongeorganiseerden op het 
gebied van handhaving inlenersbeloning en rondom het 
vaststellen van de beloning.

Transitievergoeding�en�afspraken�
over�opleiding�en�ontwikkeling
Met ingang van 1 juli 2015 zal via de wet Werk en 
zekerheid onder andere de transitievergoeding in 
werking treden. partijen erkennen dat deze invoering een 
lastenverzwaring voor de (MKb) uitzendonderneming met 
zich meebrengt en gaan zich de komende tijd inzetten 
om hierover werkbare afspraken te maken voor zowel 
uitzendondernemingen als uitzendkrachten. hierbij wordt 
ook de modernisering van artikelen over opleiding en 
ontwikkeling van uitzendkrachten meegenomen.

partijen committeren zich de komende periode tot het 
maken van afspraken inzake een zinvolle en passende 
invulling van de transitievergoeding, mede in combinatie 
met vernieuwde afspraken over de opleiding en ont-
wikkeling van uitzendkrachten.

Jaarlijks�ontwikkelings-�en�scholingsgesprek�
voor�uitzendkrachten�in�fase�3
Lbv vindt opleiding en ontwikkeling van uitzendkrachten 
belangrijk en ziet ruimte voor verbetering. daarom is 
er alvast de volgende concrete afspraak gemaakt over 
scholingsgesprekken met uitzendkrachten in fase 3.

Met de uitzendkracht waarmee een uitzendovereenkomst 
in fase 3 wordt aangegaan, zal door de uitzendonderneming 
jaarlijks een ontwikkelings- en scholingsgesprek worden 
gevoerd waarin de ontwikkeling van de uitzendkracht 
wordt besproken en waarin afspraken kunnen worden 
gemaakt over verdere ontwikkeling en scholing.

Moderniseringsagenda
omdat de wet Werk en zekerheid gefaseerd wordt 
ingevoerd en per 1 juli 2015 bijvoorbeeld nog een belangrijk 
deel over het ontslagstelsel zal worden ingevoerd, hebben 
partijen een moderniseringsagenda afgesproken waarin 
de komende anderhalf jaar nadere afspraken gemaakt 
zullen worden over diverse onderwerpen.

uiterlijk in maart 2015 zullen partijen afspraken hebben 
gemaakt over de volgende onderwerpen:
 •  voortbordurend op de afspraak die de uitsluiting van 

loondoorbetaling in fase 1 en 2 beperkt, zal er een 
evaluatie plaatsvinden over het gebruik van korte 
contracten voor bepaalde tijd die worden aangegaan 
in de eerste 78 weken. op basis hiervan gaan partijen 
indien gewenst aanvullende afspraken maken over de 
toepassing van korte contracten;

 •  transitievergoeding en opleiding en ontwikkeling van 
uitzendkrachten;

 •  nieuwe afspraken over het fasensysteem AoW-plus, 
mede gebaseerd op verwachte wetgeving specifiek voor 
AoW-gerechtigden; en,

 •  modernisering van bepalingen omtrent arbeids-
ongeschiktheid.

uiterlijk voor 1 januari 2016 zullen partijen afspraken 
hebben gemaakt over de volgende onderwerpen:
 •  het stimuleren verantwoord marktgedrag bij alle 

partijen betrokken bij (de inhuur van) flex;
 •   het stimuleren van ouderenparticipatie via 

uitzendondernemingen.

tot slot zullen partijen relevante ontwikkelingen omtrent 
de bepalingen uit de arbeidsmigrantenparagraaf, waar-
onder de huisvestingsnormen, blijven volgen en indien 
nodig aanvullende afspraken maken.

een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�2�-�2014
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Wettelijk�minimumloon�
per�1�juli�2014

Leeftijd� %�van�het�minimumloon� Per�maand� Per�week� Per�dag

23 jaar of ouder 100,0% 1.495,20 345,05 69,01
22 jaar 85,0% 1.270,90 293,30 58,66
21 jaar 72,5% 1.084,00 250,15 50,03
20 jaar 61,5% 919,55 212,20 42,44
19 jaar 52,5% 785,00 181,15 36,23
18 jaar 45,5% 680,30 157,00 31,40
17 jaar 39,5% 590,60 136,30 27,26
16 jaar 34,5% 515,85 119,05 23,81
15 jaar 30,0% 448,55 103,50 20,70

Leeftijd� �������werkweek:�36�uur� werkweek:�38�uur� werkweek:�40�uur
  minimumloon per uur: minimumloon per uur: minimumloon per uur: 
23 jaar of ouder 9,58 9,08 8,63
22 jaar 8,15 7,72 7,33
21 jaar 6,95 6,58 6,25
20 jaar 5,89 5,58 5,31
19 jaar 5,03 4,77 4,53
18 jaar 4,36 4,08 3,93
17 jaar 3,79 3,59 3,41
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Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2014

Bruto�minimumloon�per�uur�bij�36-,�38-�en�40-urige�werkweek�per�1�juli�2014�in�euro`s.

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 brutobedragen 
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 1-6-2014 bij een 
gebruikelijke arbeidsduur van:

Vanaf�1�juli�gaat�het�bruto�
minimumloon�met�0,65�procent�
omhoog.�De�minimumlonen�worden�
twee�keer�per�jaar�aangepast�aan�de�
ontwikkeling�van�de�cao-lonen.
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LBV�heeft�het�voor�elkaar�gekregen�dat�haar�leden�gratis�
gebruik�mogen�maken�van�de�voordelen�die�Q-plan�biedt.�
Met�Q-plan�kunt�u�zelf�bepalen�hoeveel�koopkracht-
verbetering�u�wilt.�Door�unieke�kortingen�op�vrijwel�al�uw�
reguliere�uitgaven,�kunt�u�minimaal�vijfhonderd�euro�per�jaar�besparen.�Wat�Q-plan�
vooral�aantrekkelijk�maakt�is�dat�de�korting�ook�geldig�is�bij�acties�en�aanbiedingen!�

Leden�van�LBV�shoppen�nu�
online�met�hoge�kortingen!

Leden van Lbv krijgen nu extra voordeel op een 
lidmaatschap van Q-plan. Je betaalt nu slechts € 12,00 per 
jaar in plaats van € 42,50! en…. die € 12,00 verdien je ook 
nog snel terug.

Waarom�Q-plan?
Met het lidmaatschap van Q-plan bespaart u geld op uw 
reguliere uitgaven voor onder meer kleding, schoenen, 
pretparken, bioscoopbezoek, wellnesscentra, autokosten, 
vakantiereizen, verzekeringen, energie, telefonie en nog 
vele andere zaken. de voordelen gelden het hele jaar door 
en zijn allemaal vanaf één plek te benaderen namelijk, via 
de Q-plan startpagina. 

Extra�korting�over�je�aankoopbedrag�bij�webshops�
bij meer dan driehonderd bekende webshops ontvangt u 
bovendien een extra korting, ook op acties en aanbiedingen! 
een greep uit deze extra kortingen:

 • pathé bioscopen (-20%);
 • Wehkamp tot (-8%);
 • pretparken en dierentuinen tot (-30%);
 • v&d tot (-8%);
 • Leen bakker tot (-5%);
 • C&A (7,5%);
 • zalando (-8%);
 • prénatal (-8%);
 • Missetam (-10%);
 
Hoe�werkt�de�extra�korting?
nadat u lid bent geworden van Q-plan, kunt u gaan 
shoppen. doe dit altijd via de website www.q-plan.nl. zoek 
uw voordeel en ga naar de webshop van uw keuze. Als u een 
bestelling hebt geplaatst en deze is helemaal afgerond, dan 
krijgt u de extra korting gestort op je ‘geld-terug-saldo’ bij 

Q-plan. dit kunt u op uw eigen bankrekening laten storten 
wanneer u wilt.

Meld�je�gratis�aan!
dankzij uw lidmaatschap van Lbv kunt u profiteren 
van de voordelen die Q-plan te bieden heeft. ga naar  
www.q-plan.nl om u gratis aan te melden. bij uw 
aanmelding dient u de volgende code in te vullen:  
KNT3426    n



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

Ga je mee naar bed...? Wat ben je trouWens
aan het doen...?

klik!klik!klik!klik!klik!

klik!klik!klik!klik!klik!

klik!klik!klik!klik!klik!

ik kom zo.

kan dat....? jiP!

het lbV PlusPakket biedt dezelfde 
serVice en dienstVerleninG als het 

lbV basisPakket, maar is uitGebreid 
met enkele aanVullende modules. 

onder het PlusPakket Valt ook de 
juridische ondersteuninG en adVies 

Voor de modules Wonen, consument 
en Verkeer. deze aanVullende 

modules zijn onderGebracht bij 
araG, de Grootste juridische 
dienstVerlener Van nederland.

het lidmaatschaP Van lbV is 
PersoonsGebonden, maar de aanVullende 
modules bieden dekkinG Voor het 
Gehele Gezin. het lbV PlusPakket is 
te VerGelijken met een VolWaardiGe 
rechtsbijstandVerzekerinG met een 
zeer Goede dekkinG, teGen een zeer 
laGe Premie. Geinteresseerden kunnen 
de PolisVoorWaarden oPVraGen Via 
het secretariaat Van lbV.

ik ben al m’n Polissen 
aan het uitzoeken en 
kijken Waar ik  Voor 

Verzekerd ben, het is echt 
een Wir-War aan 

Polissen! en VolGens 
mij betaal ik daarom 

ook teVeel.

oh? ik heb het lbV-
PlusPakket, zodat ik ben 
Verzekerd Van  juridische 
ondersteuninG en adVies 
Voor de modules Wonen, 
consument en Verkeermet 
een zeer Goede dekkinG, 
teGen een zeer 
laGe Premie.


