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Allereerst bedank ik iedereen voor de steunbetuigingen die wij hebben gekregen 
na het overlijden van onze zeer gewaardeerde bestuurder, Jan Akkerman. het is 
fijn om te ervaren hoe sociaal betrokken onze achterban nog steeds is. 

op het hoofdkantoor van Lbv is het afgelopen kwartaal erg druk geweest. naast 
drukte op het gebied van individuele ledenbehartiging, heeft onze collectieve 
afdeling ook niet stilgezeten. deze visie bevat dus veel CAo-nieuws en u kunt lezen 
dat er weer goede onderhandelingsresultaten in diverse branches zijn behaald. 
daarnaast zijn er op dit moment ook nog diverse onderhandelingen gaande. 
Waarschijnlijk krijgen we er ook weer een nieuwe CAo bij, maar daar informeren 
wij u in de volgende editie pas over.
ik vind het ook leuk om te melden dat wij er een nieuwe collega bij hebben die de pr 
en communicatie voor haar rekening gaat nemen. haar naam is Amy en hiernaast 
wordt ze aan u voorgesteld. 

tot slot wil ik u wijzen op onze (jongeren)campagne die in rotterdam zal starten. in 
heel rotterdam zullen 3-hoeks/2-signs borden geplaatst worden langs de wegen. 
Wanneer u een selfie maakt met zo’n bord en deze op onze Facebook-pagina 
plaats, maakt u kans op leuke  prijzen. doe mee en maak een selfie met het bord 
van Lbv! Let op! ik raad u aan geen rare capriolen uit te halen bij het maken van 
de selfie. 

Met vriendelijke groet,

>�Voorwoord

>
>�Colofon
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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.

”Het�is�fijn�om�te�ervaren�
hoe�sociaal�betrokken�onze�

achterban�nog�steeds�is.”
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Het�team�van�LBV�heeft�zich�weer�versterkt�met�een�nieuwe�
medewerkster� en� haar� naam� is� Amy� de� Bruijn.� Amy� wordt�
verantwoordelijk�voor�alle�werkzaamheden�op�het�gebied�van�
de�pr�en�communicatie.

LBV�verwelkomt�
nieuwe�medewerkster!

Amy is 23 jaar, sinds kort woonachtig in rotterdam en verruilt haar bestaan 
als zzp’er voor een leuke uitdagende baan bij Lbv. nadat ze klaar was met 
de havo en het hbo heeft ze van haar hobby haar werk gemaakt. Aan-
gezien dansen haar passie is, is ze dansles gaan geven. ze gaf les 
in verschillende dansstijlen aan zowel jong als oud.  ondanks 
dat Amy veel plezier had in het geven van dansles,  ambieerde 
ze een leuke baan in het bedrijfsleven. ze ging op zoek en 
kwam uiteindelijk uit bij Lbv! 

Amy vertelt: “via een vriend vernam ik dat er een hele 
leuke vacature was vrijgekomen bij Lbv. ik was al  bekend 
met het regiokantoor van Lbv in roosendaal, maar 
de functie was op het hoofdkantoor van Lbv in rotter-
dam. Aangezien ik toch naar rotterdam ging verhuizen, 
leek het de ideale stap voor mij en  heb ik op de  vacature 
 gesolliciteerd! tot mijn vreugde kreeg ik de functie. ik 
combineer mijn baan bij Lbv met één dag in de week dans-
les geven. op die manier kan ik toch al mijn  ambities 
nastreven.

ik zie veel uitdagingen bij Lbv. Mijn 
 prioriteiten liggen nu vooral bij ledenwer-
ving en nog meer naamsbekendheid ge-
nereren. Lbv dient over een aantal jaren 
een begrip te zijn ook buiten de branches 
waar wij niet aan de onderhandelings-
tafel  zitten. tevens wil ik graag meer 
jongeren  binnen onze vakbond. in het 
 verlengde hiervan heb ik al een be-
gin gemaakt met een nieuwe jonge-
rencampagne die we in rotterdam 
zullen  starten. Kortom, ik ga vol 
goede moed en enthousiastme 
aan de slag!”.    n 



Wettelijk
minimumloon�

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

23 jaar en ouder 100 % € 1.537,20 € 354,75 € 70,95
22 jaar 85 % € 1.306,60 € 301,55 € 60,31
21 jaar 72,5% € 1.114,45 € 257,20 € 51,44
20 jaar 61,5% € 945,40 € 218,15 € 43,63
19 jaar 52,5% € 807,05 € 186,25 € 37,25
18 jaar 45,5% € 699,45 € 161,40 € 32,28
17 jaar 39,5% € 607,20 € 140,15 € 28,03
16 jaar 34,5% € 530,35 € 122,40 € 24,48
15 jaar 30% € 461,15 € 106,45 € 21,29

Leeftijd� �������werkweek:�36�uur� werkweek:�38�uur� werkweek:�40�uur
  minimumloon per uur: minimumloon per uur: minimumloon per uur: 
23 jaar en ouder € 9,86 € 9,34 € 8,87
22 jaar € 8,38 € 7,94 € 7,54
21 jaar € 7,15 € 6,77 € 6,43
20 jaar € 6,06 € 5,75 € 5,46
19 jaar € 5,18 € 4,91 € 4,66
18 jaar € 4,49 € 4,25 € 4,04
17 jaar € 3,90 € 3,69 € 3,51
16 jaar € 3,40 € 3,23 € 3,06
15 jaar € 2,96 € 2,81 € 2,67
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Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon 
per 1 juli 2016

Bruto�minimumloon�per�uur�per�1�juli�2016�bij�een�gebruikelijke�arbeidsduur�van:

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 
respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Vanaf�1�juli�gaat�het�bruto�minimumloon�met�
0,83�procent�omhoog.�De�minimumlonen�
worden�twee�keer�per�jaar�aangepast�aan�de�
ontwikkeling�van�de�CAO-lonen.

Het minimumjeugdloon wordt 
stapsgewijs afgeschaft

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar; dit wordt straks eerst 22 en daarna 21 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om te voorkomen dat leeftijd een rol spelen bij het aannemen van mensen. De regels zullen voor alle bedrijven gelden. Naar verwachting wordt de maximumleeftijd voor het jeugdloon 22 jaar in 2017 en 21 jaar in 2019.
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U�dient�uw�vakantiewensen�schriftelijk�in�bij�uw�werkgever.�Na�ontvangst�
van� uw� wensen� heeft� uw� werkgever� twee� weken� de� tijd� om� bezwaren�
schriftelijk� kenbaar� te� maken.� Doet� hij� dat� niet,� dan� is� de� vakantie�
vastgesteld.�Voor�extra�vakantiedagen,�die�bovenop�het�wettelijk�minimum�
komen,�kan�eventueel�een�andere�termijn�gelden.��Maar�dat�moet�dan�wel�
van�tevoren�schriftelijk�zijn�vastgesteld.

Hoe�kan�ik�vakantiedagen
opnemen?

Geen�instemming�werkgever
in principe moet uw werkgever instemmen met uw va-
kantiewensen. slechts in twee gevallen mag uw werk -
gever van deze regel afwijken:

 •  er is een collectieve vakantie vastgesteld (zoals in 
de bouw en het onderwijs) of er staan afspraken in 
uw arbeidsovereenkomst.

 •  uw vakantiewens levert grote problemen op voor 
de bedrijfsvoering. in dat geval moet de werkgever 
wel akkoord gaan met een andere vakantieperiode 
van twee weken lang of tweemaal een week.

Minstens�minimumaantal�
vakantiedagen�opnemen
u moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen 
waar u minimaal recht op heeft. uw werkgever mag 
daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een be-
roep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Vakantiedagen�in�uren�opnemen
het is mogelijk om vakantiedagen in uren op te nemen. 
dit geldt alleen voor vakantiedagen die u over heeft na 
aftrek van een minimum van twee weken lang vakantie 
of tweemaal een vakantie van een week. uw werkgever 
kan hier vanwege ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ 
bezwaar tegen maken.    n 



De� minister� van� Sociale� Zaken� en� Werkgelegenheid� heeft� de� CAO� voor�
Uitzendkrachten�2012�–�2017�algemeen�verbindend�verklaard.�De�periode�van�
algemeenverbindendverklaring�gaat�in�op�25�maart�2016�en�loopt�door�tot�en�
met�4�november�2017.

ABU-CAO�voor�Uitzendkrachten�
algemeen�verbindend�verklaard

dit betekent dat alle uitzendkrachten die in nederland wer-
ken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens 
deze cao. de CAo voor uitzendkrachten is afgesloten door de 
werkgeversvereniging Abu en de vakbonden Lbv, Fnv Flex, 
Cnv vakmensen en de unie. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 
uitzendkrachten aan de slag.

Alle uitzendbureaus in nederland, met uitzondering van bu-
reaus die zijn aangesloten bij de nbbu, moeten zich aan de 
arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAo voor uit-
zendkrachten. het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAo voor uit-
zendkrachten goed zijn geregeld.

CAO�Sociaal�Fonds�voor�de�Uitzendbranche�
algemeen�verbindend�verklaard
de minister van sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de 
CAo sociaal Fonds voor de uitzendbranche (sFu-CAo) per 27 
april 2016 algemeen verbindend verklaard. het besluit geldt 
tot en met 30 juni 2016. dit betekent dat alle uitzendonderne-
mingen in nederland een percentage van de loonsom aan sFu 
moeten afdragen.

sFu financiert projecten die te maken hebben met opleidin-
gen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de 
cao’s voor uitzendkrachten. Met de gelden wordt bijgedragen 
in de kosten voor de activiteiten van stooF (stichting oplei-
ding & ontwikkeling Flexbranche), stAF (stichting Arbo Flex-
branche) en de snCu (stichting naleving CAo voor uitzend-
krachten).

Bezwaarprocedures�afwijzen�
dispensatieverzoeken�ABU-CAO�voor�
Uitzendkrachten�en�SFU-CAO
het verzoek om dispensatie van de Abu-CAo voor uitzend-
krachten en de sFu-CAo dat Lbv namens tentoo Collective 

Freelance en Flex, persoonality payrolling, Connexie payroll 
en Loonadministratie en dpA group nv heeft ingediend is ge-
heel onverwacht door de minister van sociale zaken en Werk-
gelegenheid afgewezen.

Lbv is het met deze afwijzing niet eens en maakt hiertegen 
bezwaar en heeft de minister van sociale zaken en Werkge-
legenheid alsnog verzocht de CAo’s die Lbv met deze partijen 
sluit alsnog vrij te stellen van de Abu-CAo voor uitzendkrach-
ten en de sFu-CAo. op het moment dat deze visie u bereikt 
heeft de minister van sociale zaken en Werkgelegenheid nog 
geen besluit genomen ten aanzien van de bezwaarprocedures. 
Wel is aan partijen die bezwaar maken tijdelijke dispensatie 
verleend. deze tijdelijke dispensatie loopt tot uiterlijk één 
week nadat de minister een besluit in de bezwaarprocedure 
heeft genomen.

Principeakkoord�CAO�voor�
Ampco�Flashlight�Rental�BV
tussen Lbv en Ampco Fashlight rental bv (Ampco) is een 
principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAo met een looptijd 
van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018. in deze CAo 
is een start gemaakt met het vaststellen van functiegroepen 
en de daarbij behorende beloning. partijen zullen dit nieuwe 
functie- en loongebouw gedurende de looptijd van de CAo eva-
lueren en zo nodig aanpassen.

de economische crisis is niet onopgemerkt aan Ampco voor-
bijgegaan. Als gevolg daarvan was Ampco van plan de CAo 
drastisch te versoberen en had het personeel daarover al ge-
informeerd.. na tussenkomst en overleg met Lbv zijn bijna 
alle versoberingsplannen van tafel. de financiële ruimte om 
een loonsverhoging voor het eerste jaar van de looptijd af te 
spreken ontbreekt echter op dit moment. voor het tweede en 
derde jaar van de looptijd gaan Lbv en Ampco nog loonafspra-
ken maken.
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ABU-CAO�voor�Uitzendkrachten�
algemeen�verbindend�verklaard

de CAo is aangepast aan de Wet werk en zekerheid (WWz) 
waardoor werknemers na maximaal 3 contracten in 2 jaar tijd 
recht hebben op een vast contract. tevens zijn de verlofvormen 
aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving én uitgebreid 
met kraamverlof.

daarnaast is het artikel overwerkvergoeding voor operatione-
le werknemers aangepast waarbij in het vervolg overuren tot 
maximaal 182,4 uren per jaar worden gewaardeerd met een 
toeslag van 25%. overuren boven dit maximum worden niet 
met een toeslag gewaardeerd. om het ziekteverzuimpercen-
tage terug te dringen zijn er wachtdagen toegevoegd aan de 
CAo waarbij de werknemer vanaf de tweede ziekmelding per 
melding 1 wachtdag heeft.

Tussentijdse�wijziging�NBBU-CAO�
voor�Vaste�Medewerkers
per 1 juli 2016 komt er een einde aan het overgangsrecht. dit 
heeft tot gevolg dat de CAo moet worden aangepast aan de 
Wet werk en zekerheid. zo wordt het periode en ketensysteem 
in de CAo wordt aangepast, waarbij werknemers na drie con-
tracten in twee jaar tijd recht hebben op een contract voor on-
bepaalde tijd.

voor AoW-gerechtigden wordt het periode en ketensysteem 
aangepast waarbij werknemers na 6 contracten in 4 jaar tijd 
recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd én eindigt 
de loondoorbetaling bij ziekte na 13 weken.

Tussentijdse�wijziging�NBBU-CAO�
voor�Uitzendkrachten
per 1 juli 2016 komt er een einde aan het overgangsrecht. dit 
heeft onder andere tot gevolg dat fase 1 en 2 worden terugge-
bracht van 130 weken naar 78 weken. Fase 1 blijft 26 weken en 
fase 2 gaat terug van 104 weken naar 52 weken.

verder komt de AoW-plus-fase te vervallen. Lbv en nbbu zijn 
in plaats daarvan overeengekomen dat arbeidsovereenkom-
sten voorafgaande aan het einde van de arbeidsovereenkomst 
wegens het bereiken van de AoW-gerechtigde leeftijd in het 
kader van opvolgend werkgeverschap buiten beschouwing 
worden gelaten. dus kan een werknemer elke werknemer 
waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege de AoW-
gerechtigde leeftijd in fase 1 starten bij de opvolgend uitzend-
werkgever.

CAO�voor�de�Foodservice�en�de�Groothandel�
in�Levensmiddelen
na een jarenlange onderlinge juridische strijd tussen de 
groothandels in horecaproducten enerzijds en de groothan-

dels in levensmiddelen anderzijds hebben partijen de strijdbijl 
begraven en zijn zij één gemeenschappelijke mantel-CAo aan-
gegaan. deze nieuwe mantel-CAo is de CAo voor Foodservice 
en de groothandel in horecaproducten en geldt voor:
 •  de groothandel voor de Foodservice en in Levensmiddelen
 •  de groothandel in zoetwaren
 •  de groothandel in tabak en tabaksproducten
 •  de groothandel in bakkerijgrondstoffen
 •  de groothandel in Aanverwante producten.

deze mantel-CAo kent een algemeen gedeelte dat voor al 
deze groothandels geldt, een A-gedeelte voor de groothandel 
in horecaproducten én een b-gedeelte voor de groothandel in 
Levensmiddelen.

Alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer passen de 
pensioenregeling van het bpF giL toe of zij hebben een ge-
lijkwaardige pensioenregeling per 1 april 2017. voor het bpF 
giL zal een nieuwe verplichtstelling worden aangevraagd bij 
aflopen van de oude.

de lonen en loonschalen worden verhoogd per 1 december 
2016 met 0,5% eenmalig, te berekenen als een factor van het 
maandloon van december maal het aantal maanden in dienst 
in 2016 en per 1 februari 2017 met 1% structureel.

CAO�voor�Tankstations�en�Wasbedrijven
de CAo voor tankstations en Wasbedrijven is aangepast aan 
de Wet werk en zekerheid WWz), waarbij werknemers na drie 
contracten in twee jaar tijd recht hebben op een contract voor 
onbepaalde tijd. verder is de afspraak omtrent de proeftijd en 
opzegtermijn aangepast aan de WWz, waarbij er een proef-
tijd van maximaal 2 maanden kan worden afgesproken in een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes 
maanden. bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
kan een proeftijd van maximaal 2 maanden worden overeen-
gekomen.

Met de invoering van de WWz is de oproepkracht grotendeels 
verdwenen en is het artikel betreffende de arbeidsovereen-
komst oproepkracht is omgevormd in een artikel geen arbeid, 
wel loon, waarbij werkgevers voor werknemers die incidentele 
arbeid verrichten de mogelijkheid hebben om schriftelijk in de 
individuele arbeidsovereenkomst maximaal 6 maanden af te 
wijken van de regel geen arbeid, wel loon.

per 1 mei 2016 wordt het per 30 april 2016 geldende feitelijke 
salaris en de loontabel verhoogd met 1,5% én per 1 februari 
2017 wordt het per 31 januari 2017 geldende feitelijke salaris 
en de loontabel  verhoogd met 1,5%.    n
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LBV� start� begin� juni� haar� nieuwe� jongerencampagne� in� Rotterdam.� Het� doel�
van� de� campagne� is� om� jongeren� bewust� te� maken� van� de� voor� hen� geldende�
arbeidsvoorwaarden.�Over�het�algemeen�zijn� jongeren�met�hun�baan,�bijbaan�of�
vakantiewerk�vooral�geïnteresseerd�in�het�loon.�

Jongerencampagne�LBV

het tegenstrijdige is echter dat ze door-
gaans niet weten hoeveel loon ze officieel 
behoren te krijgen. Lbv wil hen daarom 
helpen en biedt hen de gratis uurloon-
check!

Maak�een�selfie�met�een�signbord�
van�LBV�en�win!
in juni worden er door heel rotterdam 
3-hoeks/2-signsborden geplaatst. Wij roe-
pen iedereen op om een selfie te maken 
met één van deze borden! post de selfie op 
onze Facebook pagina ,deel hem op twitter  
of mail hem naar ons en maak kans op een 
van de onderstaande prijzen!    n 

1 jaar gratis lidmaatschap bij LBV + 
BONgO Weekendtrip
- 1 overnachting met ontbijt
-  165 sympathieke hotels in bruisende steden  

of in een rustige omgeving
- voor 2 personen

1 jaar gratis lidmaatschap bij LBV + 
goodiebag  (powerbank, bidon, pen,  
kladblok en veiligeidsvestje)

goodiebag (powerbank, bidon, pen,  
kladblok en veiligeidsvestje)

Het prijzeNpakket:

1x Hoofdprijs: 

3x Tweede prijs: 

5x Derde prijs: 
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De�opleidingsvoucher�is�inmiddels�een�begrip�aan�het�worden�
in�de�sector�Tankstations�en�Wasbedrijven.�Vele�medewerkers�
hebben�vorig�jaar�een�gratis�vouchertraining�van�OOTW�gevolgd.�
Ook�in�2016�kun�je�gebruik�maken�van�deze�gratis�training.��Het�
programma�bestaat�uit�een�combinatie�van�een�e-learning�en�een�
klassikale�training.�

OOTW�heeft�een�aantrekkelijk�programma�voor�alle�medewerkers�
in�de�branche�samengesteld.�Iedereen�in�de�branche�kan�kosteloos�
deelnemen�aan�het�programma.�

OOTW�Opleidingsvoucher�

VOUCHERPROGRAMMA�2016

OMGAAN�MET�AGRESSIE�EN�AFWIJkEND�GEDRAG
incl e-learning overvalpreventie en omgaan met agressie

GASTVRIJ�EN�ACTIEF�VERkOPEN
incl. e-learning gastvrijheid en de e-learning Actief verkopen

LEIDINGGEVEN�MET�IMPACT!
incl. e-learning Leiderschap 

WERkEN�IN�DE�CARWASH
incl. e-learning Carwash
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De�nieuwe�ketenregeling�in�de�uitzendsector�en�het�einde�van�het�overgangsrecht

Per�1�juli�2016�een�
uitzendovereenkomst�
voor�onbepaalde�tijd�of�niet?

ketenregeling�hoofdregel
de ketenregeling regelt kort gezegd hoeveel 
tijdelijke arbeidscontracten maximaal vooraf 
mogen gaan aan vast arbeidscontract. tot 1 juli 
2015 gold dat er maximaal 3 tijdelijke contrac-
ten mochten worden aangegaan in maximaal 3 
jaar tijd. daarbij gold dat er pas bij een onder-
breking van 3 maanden of meer een ‘nieuwe ke-
ten’ ontstond.  

per 1 juli 2015 is de ketenregeling aangepast. 
Kort gezegd mag een werkgever sindsdien 
maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden in 
maximaal 2 jaar tijd, en moet een onderbreking 
minimaal 6 maanden duren om te kunnen spre-
ken van een nieuwe keten. oftewel is 3x3x3 ver-
vangen door 3x2x6.

ketenregeling�in�de�uitzendsector
bij CAo kon tot 1 juli 2015 onbeperkt ten nadele 
van de werknemer van bovengenoemde hoofd-
regel worden afgeweken. in nederland kennen 
wij twee uitzend cao’s, te weten de Abu cao en 
de nbbu cao. in beide cao’s is een zogeheten 
fasensysteem van toepassing. de Abu cao kent 
fases A, b en C en de nbbu cao kent fases 1 
tot en met 4. onder de oude regeling zien deze 
fases er als volgt uit:

ABU�cao:
Fase A: maximaal 78 weken
Fase b:  maximaal 2 jaar en maximaal 8 

detacheringsovereenkomsten
Fase C: onbepaalde tijd
  hierbij geldt dat voor maximaal 78 weken 

een uitzendbeding van toepassing is en dat 
er pas sprake is van een nieuwe keten bij een 
onderbreking van minimaal 26 weken.

NBBU�cao:
Fase 1: maximaal 26 weken
Fase 2: maximaal 104 weken
Fase 3:  maximaal 52 kalenderweken en maximaal 4 

detacheringsovereenkomsten
Fase 4: onbepaalde tijd
  hierbij geldt dat voor maximaal 130 weken 

een uitzendbeding van toepassing is en dat 
er pas sprake is van een nieuwe keten bij een 
onderbreking van minimaal 26 weken. 

de afwijkingsmogelijkheden bij cao zijn per 1 juli 2015 in-
geperkt. de ketenbepaling mag in de uitzendsector nog 
worden uitgebreid naar maximaal zes contracten in een 
periode van vier jaar en van de tussenpoos van zes maan-
den mag niet meer worden afgeweken. daarbij mag het 
uitzendbeding nog maximaal 78 gewerkte weken worden 
toegepast. 
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Overgangsrecht
Waar bij inwerkingtreding van de ketenrege-
ling per 1 juli 2015 een al bestaande cao gold 
waarin  gebruik gemaakt werd van de tot dan 
toe toegestane afwijkingsmogelijkheden van 
de “oude” ketenregeling, geldt de regeling van 
die bestaande cao volgens het overgangsrecht 
in ieder geval tot uiterlijk 1 juli 2016. 
in beide uitzend cao’s is maximaal gebruik ge-
maakt van het overgangsrecht. hierdoor geldt 
pas vanaf 1 juli 2016 de nieuwe ketenregeling 
en daarmee de beperkte afwijkingsmogelijk-
heden. per 1 juli 2016 zien de fasensystemen 
er binnen de uitzend-cao’s als volgt uit:

ABU�cao:
Fase A: maximaal 78 weken
Fase b:  maximaal 4 jaar en maximaal 6 

detacheringsovereenkomsten
Fase C: onbepaalde tijd
  hierbij geldt dat voor maximaal 

78 weken een uitzendbeding van 
toepassing is en dat er pas sprake 
is van een nieuwe keten bij een 
onderbreking van minimaal 26 weken.

NBBU�cao:
Fase 1: maximaal 26 weken
Fase 2: maximaal 52 weken
Fase 3:  maximaal 4 jaar en maximaal 6 

detacheringsovereenkomsten
Fase 4:  onbepaalde tijd
  hierbij geldt dat voor maximaal 

78 weken een uitzendbeding van 
toepassing is en dat er pas sprake 
is van een nieuwe keten bij een 
onderbreking van minimaal 26 weken.

Welke�fase�per�1�juli�2016?
hoewel de effecten van de nieuwe wet tijdens de overgangs-
periode worden tegengehouden, zullen de effecten per 1 juli 
2016 alsnog directe werking hebben. hierdoor telt het arbeids-
verleden van de uitzendkracht mee in fase-indeling per 1 juli 
2016. is in nbbu fase 2 door een uitzendkracht bijvoorbeeld 
reeds meer dan 78 weken gewerkt, dan zit deze uitzendkracht 
per 1 juli 2016 automatisch in fase 3. en zijn in nbbu fase 3 
(Abu fase b) in een periode van 1 jaar reeds 3 contracten aan-
gegaan, dan mogen vanaf 1 juli 2016 nog slechts 3 contracten 
worden aangegaan in maximaal 3 jaar. 

AOW-plus�regeling
per 1 juli 2016 geldt de beperkte afwijkingsmogelijkheid ook 
voor AoW-ers in de uitzendsector. hiermee is de AoW-plus 
 regeling uit de nbbu cao volledig komen te vervallen. tot 1 juli 
2016 konden er nog 18 contracten worden aangegaan binnen 
een periode van 230 weken. hierna kunnen er nog maximaal 
6 contracten worden gesloten binnen een periode van 4 jaar. 

hoewel de meeste uitzendondernemingen rekening hebben 
gehouden met de hierdoor per 1 juli 2016 intredende gevolgen 
door bijvoorbeeld tijdelijke uitzendovereenkomsten tot uiter-
lijk 30 juni 2016 te laten duren, hebben enkele uitzendonder-
nemingen onvoldoende opgelet. zo hebben wij de eerste ge-
vallen voorbij zien komen waar (voor de uitzendonderneming) 
onbedoeld sprake is van een uitzendovereenkomst voor onbe-
paalde tijd per 1 juli 2016. een van onze leden heeft bijvoor-
beeld op 5 mei 2016 een verlenging gehad voor 13 weken. op 
20 mei 2016 gaf het uitzendbureau waarvoor dit lid werkzaam 
is, te kennen dat er per 1 juli 2016 een einde zou komen aan 
de samenwerking , omdat hem geen uitzendovereenkomst 
voor onbepaalde tijd kon worden aangeboden. omdat de uit-
zendovereenkomst echter tot 4 augustus 2016 is aangegaan 
en de overeenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd, is 
er per 1 juli 2016 sprake van een uitzendovereenkomst voor 
 onbepaalde tijd.     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 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”

Riesjart! 2016

De campagne start 
in De week van 6 juni 
en De prijswinnaars 
worDen op DinsDag 14 juni 
bekenDgemaakt.

annie loopt Door rotterDam.

oH wat leuk! 
Dat is De nieuwe 
jongerencampagne 
van lbv!

even een selfie 
maken met Het 
reclameborD!

maak ook een selfie met Het borD 
en zet Hem op facebook, twitter of 

instagram met Daarbij #lbvrotterDam 
en maak kans op een van De 

vele mooie prijzen!

, ,


