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LBV VISIE is een periodieke uitgave
voor leden en belangstellenden.

Allereerst wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen in mij als nieuwe voorzitter
van LBV. Ik zal mijn best doen om deze taak als voorzitter zo goed mogelijk te
vervullen. Dit doe ik samen met een krachtig nieuw bestuur van jonge nieuwe
bestuurders en een deel van de “oude garde”.

Uitgave van LBV

Binnen LBV ben ik geen nieuw gezicht aangezien ik er al sinds 1996 werkzaam ben
als onderhandelaar, waar ik met trots meer dan honderd CAO’s heb afgesloten.
Hiervoor was ik voorzitter van een ondernemingsraad in de havensector en actief
lid bij LBV wat destijds onderdeel was van de overkoepeling van het OVB.

Hoofdkantoor LBV
STREVELSWEG 700/612
3083 AS Rotterdam
Tel. : 010-4818011
Fax : 010-4818211
Regiokantoor West-Brabant
Fluwijnberg 117
4708 CA Roosendaal
Tel. : 0165-566045
E-mail : lbv@lbv.nl
Internet : www.lbv.nl

Redactie
Amy de Bruijn
Ontwerp:
RDR reclame & illustraties
www.RDRreclame.nl
Photo by pexels.com

>

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.

Ik ben er zeker van dat ik samen met mijn team een aantal mooie jaren zal creëren
voor LBV en haar leden. Wij hebben diverse punten op de planning staan waarmee
wij LBV een nieuw leven in gaan blazen. Wij gaan onder andere jongeren bewuster
maken van het belang van de vakbond. Tevens willen wij de huidige leden meer
betrekken bij de activiteiten van LBV. En natuurlijk gaan wij de komende jaren nog
meer CAO’s afsluiten voor de werknemers in Nederland.
Naast mijn voorzitterschap blijf ik betrokken als onderhandelaar, maar geef ik
langzaam dit stokje door aan de “nieuwe garde” binnen LBV. Ons team blijft groeien
wat betekent dat LBV groeit! Dit hebben wij te danken aan jullie, onze leden.
Met vriendelijke groet,
Ger IJzermans

”Ons team blijft groeien
wat betekent
dat LBV groeit! ”
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Wij hebben een nieuwe collega!

Daniël Shah - Onderhandelaar
Sinds januari van dit jaar ben ik werkzaam als cao-onderhandelaar binnen
LBV. Via deze weg hoop ik mijzelf te introduceren en ook in het kort wat te
vertellen over de werkzaamheden die ik verricht binnen onze vakbond.

Mijn naam is Daniël Shah, 33 jaar, geboren en getogen
in Rotterdam en afgestudeerd in 2010 aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam (master Bedrijfsrecht). Na het
behalen van mijn opleiding heb ik zeer uiteenlopende
banen gehad, waaronder bij een advocatenkantoor, de
Rotterdamse politie, een softwarebedrijf en bij Vluchtelingenwerk Nederland.
Doordat ik bij enorm van elkaar verschillende organisaties werkzaam heb mogen zijn, was het voor mij niet
lastig me snel aan te passen binnen LBV. Er heerst een
zeer prettige, open sfeer en ik heb vanaf de eerste dag
het gevoel gehad dat iedereen elkaar graag helpt en ook
dat er altijd iemand klaar voor je staat. Het belangrijkste
voor mij is echter altijd geweest een functie te betrekken
waarin ik niet alleen mijn juridische ambities zou kunnen laten spreken, maar waarin ik ook over voldoende
discretionaire bevoegdheden zou kunnen beschikken en
ik mijn communicatieve vaardigheden effectief tot uiting
zou kunnen brengen. Hoewel ik hier nog geen 4 maanden werk, durf ik toch wel te stellen dat mijn huidige
werkzaamheden precies dat zijn waar ik lange tijd naar
op zoek ben geweest.

deze ervaringen een goede voorbereiding zijn geweest
op het werk waar ik uiteindelijk voor ben aangenomen.
Sinds afgelopen maand is het de bedoeling dat ik mij
nu volledig op het collectieve deel ga richten. Onder
begeleiding van en in samenwerking met voorzitter Ger
IJzermans word ik klaargestoomd voor alle werkzaamheden die vallen onder het takenpakket van een volleerd
cao-onderhandelaar. Ik voel me enorm op mijn plek
binnen LBV en hoop hier nog lang te mogen blijven. n

Deze eerste periode is voor mij een zeer praktische
(her-)introductie geweest in het arbeidsrecht. Aanvankelijk heb ik mij voornamelijk met individuele dossiers
beziggehouden. Steunend op de ervaring en behulpzaamheid van mijn collega’s in deze beginperiode heb
ik meerdere leden van LBV bij kunnen staan in arbeidsrechtelijke kwesties. Het leukste aspect van het met
individuele dossiers bezig zijn heb ik de werkgesprekken namens leden gevonden. Dit kunnen gesprekken
zijn met betrekking tot hun functioneren of gezondheid
en hier sta je dan in het bijzijn van je cliënt bijvoorbeeld
een leidinggevende te woord naar aanleiding van een incident of werkomstandigheid. Vanwege het doorgaans
open karakter van dergelijke gesprekken denk ik dat
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Van lid tot bestuurder
Interview met
Marcel van der Stigchel
Marcel van der Stigchel (43) is ooit begonnen als lid van LBV en is inmiddels al 10
jaar onderdeel van het bestuur. In dit interview vertelt Marcel over zijn ervaringen
als lid, ambassadeur en bestuurder van LBV. Ook vertelt hij over de rol van de
vakbonden vroeger in vergelijking met het heden.
“Hoe en wanneer ben je met LBV in aanraking
gekomen?”
Dat is ongeveer 20 / 22 jaar geleden, toen was mijn
vader lid bij FNV en tevens kaderlid. Ik zat daar als
brave zoon ook bij. Vroeger was het van zelfsprekend
dat je als zoon dan ook lid van diezelfde vakbond werd.
Toen heb ik twee keer in één jaar tijd problemen met
mijn werkgever gehad. Bij deze werkgever zat geen
verschil in loonbetaling wanneer je er 30, 40 of 45 uur
werkte. Maar helaas zat ik er nooit minder dan 60/65
uur per week, dus kreeg ik altijd te weinig betaald. Toen
ik die andere bond voor dit probleem in wilde schakelen
kreeg ik te horen dat zij mij hier niet verder bij konden
helpen. Later heb ik nog een zaak gehad die ik bij de
andere bond heb neergelegd wat ook om een hoop geld
ging wat ik nog van een werkgever zou krijgen. Ook hier
konden zij mij niet verder helpen. Hier was ik natuurlijk
niet blij mee.
“Hoe lang was je daar lid?”
Een jaar of zes. Vanaf mijn 17e jaar. Toen zei mijn
schoonvader: “Waarom word je niet lid van de LBV?” Ik
had er nog nooit van gehoord. Mijn schoonvader gaf aan
dat hij er al jaren lid was en dat LBV voor hen best grote
zaken hadden gewonnen destijds. “De lijnen zijn daar
veel korter omdat zij kleiner zijn en zij pakken een zaak
direct aan”. Toen ben ik eigenlijk door mijn schoon
vader lid geworden van LBV.
Destijds ben ik naar jaarvergaderingen geweest en
kennis gemaakt met Annet Dolman (Oud-voorzitter)
en Ger IJzermans (huidig voorzitter). Zij gaven aan dat
LBV iets nieuws op wilden zetten met ambassadeurs.
LBV Ambassadeurs zijn mensen die heel enthousiast
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zijn over LBV die graag niet-leden willen en kunnen informeren over LBV. Omdat ik zelf veel heb meegemaakt
als werknemer en omdat ik zo goed door LBV geholpen ben wilde ik deze rol graag vervullen. Dit heb ik een
jaar of drie gedaan en toen ben ik gevraagd door Annet
of ik interesse heb junior-bestuurder te worden. Eerst
heb ik gekeken wat het inhoud en of het te combineren
was met mijn werk. En dat was geen probleem, dus ben
ik junior bestuurder geworden. Als junior-bestuurder
werd ik direct uitgenodigd voor alle vergaderingen en
werd ik op de hoogte gesteld van volgende stappen. Ook
mocht ik een paar keer mee naar een CAO onderhandeling samen met onderhandelaar Marco Stavinga om
te kijken hoe dat gaat. Destijds was het een heel warm
welkom van het oud-bestuur. Ze vonden het leuk dat
er een jong iemand bij het bestuur kwam. Mijn leermeesters waren Jim, Ab en Jan. Ik heb met hun veel
gesprekken gehad, en veel van ze geleerd. Ook voor
persoonlijke gesprekken kon ik bij hun terecht. Maar
hoe dan ook kwamen we uiteindelijk altijd bij “de
haven” als onderwerp uit. Een paar jaar later kwam er
vacature voor een bestuurder vrij en werd ik hier ook
voor gevraagd. Deze kans heb ik ook met beide handen
aangegrepen.

“Na hoeveel jaar was dit ongeveer?“
Dit was ongeveer na vier á vijf jaar als junior-bestuurder.
In het huidige bestuur zijn Annet, Marco en ik nu van de
“oude garde”.
“Wat is je huidige rol bij LBV en wat houden jouw
taken in?“
Buiten dat ik bestuurder ben neem ik nog steeds de
ambassadeursrol op mij omdat ik graag en makkelijk
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”Wat ik fijn vind aan
LBV is dat er erg
korte lijnen zijn.
Wanneer je belt wordt je
vraag direct beantwoord
of ze zetten je gelijk
door naar de juiste
persoon die over een
bepaalde zaak gaat. ”

met mensen praat. Veel mensen die via mij lid worden
van LBV, worden niet lid van LBV omdat LBV volgens
de statistieken de grootste vakbond is. Mensen worden
lid omdat ik vertel wat de gedachte achter LBV is en
wat de andere werkwijze is wat LBV een goede bond
maakt. Een kwartiertje met mensen praten heeft veel
meer impact dan een gigantisch boekwerk met informatie. Ik hou meer van een warm contact en dat gaat
mij ook goed af. Op deze manier sluiten veel werknemers zich aan bij LBV. Samen met René van der Pol,
medebestuurder van LBV, bezoek ik ook veel ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen
om leden te ondersteunen namens LBV.

“Het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend
dat iemand lid wordt van een vakbond, wat vroeger
wel het geval was. Hoe denk jij dat dit komt?”
Ik denk dat vroeger veel mensen lid werden van een
vakbond, omdat vader en opa ook lid waren van een
vakbond. Deze generaties hadden vaak veel verhalen
over de vakbondswereld, zoals over demonstraties
en dergelijke. Tegenwoordig met het internet zoeken
mensen sneller zelf dingen op waardoor vakbonden
vergrijzen. De saamhorigheid verdwijnt en het is nu
ieder voor zich. “Ik regel het voor mij en wil jij het ook
geregeld hebben, dan kan ik je hooguit een link geven

en de rest zoek je zelf maar uit.” Wat erg jammer is.
Wat ik fijn vind aan LBV is dat er erg korte lijnen zijn.
Wanneer je belt wordt je vraag direct beantwoord of
ze zetten je gelijk door naar de juiste persoon die over
een bepaalde zaak gaat. Het is gelukkig niet zo dat je
eerst 15 minuten in de wacht wordt gezet of van het
kastje naar de muur gestuurd wordt. Ook merk ik dat
het team van LBV leden vaak bij voor- of achternaam
kennen en aanspreken wat een warm gevoel creëert
in plaats van dat je een nummer bent. En wat ik ook
mooi vind is dat waar je ook komt op een bijeenkomst
of evenement, mensen praten altijd vol lof over LBV.

“Mooi gezegd. Denk jij dat het nog steeds belangrijk
is dat deze generatie jongeren lid wordt van een
vakbond?”
Ja! Lid zijn van een vakbond is altijd goed. Op deze
manier laat je zien dat je er voor elkaar bent. Samen
sta je sterker. Maar het mooie is dat wanneer je bij
LBV alleen komt met een probleem, dat je dan ook
gewoon geholpen wordt. Collectief is mooi, maar het
individu is net zo belangrijk. En dan is er voor LBV niet
eerst een grote demonstratie met tv en radio nodig
om in actie te komen. Als jij met een probleem komt,
dan moet dat zo spoedig mogelijk worden opgelost.
Dat vind ik mooi. n
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CAO NIEUWS
Er wordt gewerkt aan
één CAO voor Uitzendkrachten
Op dit moment zijn LBV, de werkgeversorganisaties ABU en NBBU en de andere
bonden in overleg met elkaar om voor het einde van dit jaar te komen tot één
gemeenschappelijke CAO voor Uitzendkrachten.

Hoewel de ABU- en NBBU-CAO’s voor Uitzend
krachten al veel overeenkomsten bevatten, zoals
eenzelfde beloningsregeling, verschillen de CAO’s
op detailniveau behoorlijk van elkaar. Het realiseren
van één gemeenschappelijke CAO is dus makkelijker
gezegd dan gedaan én wordt nog een hele klus.
De focus van LBV ligt daarom in eerste instantie op
het harmoniseren van beide CAO’s tot één CAO en niet
zozeer op het maken van allerlei nieuwe afspraken.
Het uitgangspunt van LBV hierbij is de beste afspraken
per onderwerp en artikel uit beide CAO’s te behouden,
tenzij het wenselijk is nieuwe afspraken te maken als
gevolg van het in elkaar schuiven van CAO-bepalingen.
Uiteraard wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt
om afspraken daar waar mogelijk te verbeteren,
verduidelijken en beter toepasbaar te maken. U zult
echter begrijpen dat de werkgevers hier anders over
denken.
LBV wil in het verlengde hiervan de volgende afspraken
maken om de positie van uitzendkrachten te verbeteren:
1. Werkzekerheid
	LBV acht het wenselijk dat de werkzekerheid en de
doorstroom van de groep langdurige uitzendkrachten
in fase 1 en 2 of A en uitzendkrachten met een wisselend
arbeidspatroon wordt vergroot. LBV zet hierbij in op
een verbetering van doorstroommogelijkheden van
langdurige uitzendkrachten naar een vast contract
bij het uitzendbureau zelf. Dit kan onder meer door
aan uitzendkrachten geen belemmeringen in de
weg te leggen om bij de inlener in dienst te treden.
Verder moeten uitzendbureaus uitzendkrachten
gaan informeren over interne vacatures bij de
inlener waar zij te werk zijn gesteld.
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2. Inlenersbeloning
	LBV heeft geconstateerd dat er bij de toepassing
van de inlenersbeloning te vaak iets verkeerd
gaat. Een deel van deze fouten is het gevolg van
verkeerde berekeningen van het uurloon, atv
en overige elementen van de inlenersbeloning.
Uit eigen ervaring weet LBV dat het correct
berekenen van het juiste uurloon niet eenvoudig is
aangezien niet in elke inlenende CAO duidelijk is
op welke wijze het uurloon moet worden berekend.
LBV stelt daarom voor om in de nieuwe CAO voor
Uitzendkrachten een standaard systematiek op te
nemen op basis waarvan de standaard elementen
van de inlenersbeloning kunnen worden berekend,
indien dit al niet uit de inlenende CAO blijkt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een standaard
omrekenfactor van maand / 4-wekenloon naar
uurloon op basis van verschillende arbeidsduur per
week.
3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
	LBV heeft behoefte aan aanvullende afspraken met
betrekking tot de uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
LBV wil met partijen onderzoeken of het mogelijk
is de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor
uitzendkrachten met een contract voor bepaalde tijd
uit te breiden naar een vergelijkbare systematiek
met aanvullingen gedurende de ZW-fase zoals deze
nu van toepassing is op uitzendkrachten in fase 1 en
2 of A, waarbij de uitzendonderneming gedurende
de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid
de Ziektewetuitkering aan tot 90% van het
uitkeringsdagloon aanvult. LBV acht het daarnaast
wenselijk de wachtdagenregeling bij ziekte af te
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schaffen. Uitzendkrachten dienen vanaf
de eerste ziekte dag recht te hebben op
doorbetaling van loon.
4. Korte contracten
	LBV is van mening dat er een structurele
oplossing dient te worden gezocht voor de
toepassing van korte contracten, waarbij er
meer balans moet worden gebracht tussen
zekerheid en flexibiliteit van korte contracten
om zodoende misbruik van deze contracten
tegen te gaat. Hierbij kan worden gedacht
aan het verkorten van de periode waarin er
met korte contracten kan worden gewerkt
en/of er duidelijke afspraken kunnen worden
gemaakt over de minimale duur (uren en
periode) van een kort contract, waarbij dagcontracten worden uitgesloten.
5. Wegvallen van arbeid
	LBV acht het wenselijk aanvullende
afspraken te maken inzake het wegvallen van
arbeid, waarbij de definitie van passend en
vervangend werk moet worden verduidelijkt.
LBV heeft namelijk geconstateerd dat de
beschrijving van passend en vervangend
werk te veel ruimte laat voor interpretatie.

6. Pensioen
	LBV zet in op een pensioenregeling, waarbij
alle uitzendkrachten ongeacht in welke fase zij
werkzaam zijn uit kunnen zien op een fatsoenlijk
pensioenregeling. Er dient derhalve een toekomst
bestendige pensioenvoorziening te worden be
dacht voor uitzendkrachten in fase 1 en 2 of A als
alternatief voor de Basispensioenregeling. Deze
Basispensioenregeling is op langere termijn niet
houdbaar als een pensioenregeling die tegen een
verantwoord kostenniveau tot een acceptabele
pensioenopbouw voor uitzendkrachten leidt.
7. Aanpak malafide uitzendbureaus
	LBV vindt het belangrijk dat de uitzendbranche beter
wordt geordend en er een nog bredere aanpak komt
van malafide uitzendbureaus. Hierbij moet worden
ingezet op een verhoogde controle door SNCU (ook
als dit betekent dat SNCU hiervoor meer middelen
tot haar beschikking moet hebben), al dan niet in
samenwerking met Inspectie SZW, waarbij de focus
dient te liggen op de controle van het buitengebied.
Dit betekent overigens niet dat het binnengebied niet
meer wordt gecontroleerd. In het verlengde hiervan
het terugdringen van uitbuiting van niet permanent
in Nederland woonachtige uitzendkrachten door
verbetering van de voor hen geldende afspraken. n
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Onderhandelingen CAO voor
Foodservice en Groothandel
in Levensmiddelen
De onderhandelingen voor de nieuwe CAO voor Foodservice en
Groothandel in Levensmiddelen gaan weer van start.
Eind juni loopt de huidige CAO af en moet er dus weer
onderhandeld worden over een nieuwe CAO. Werknemers
die werkzaam zijn bij een van de aangesloten werkgevers
en daarmee onder deze CAO vallen worden opgeroepen om
hun op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze CAO én
hun wensen voor de nieuwe CAO aan LBV kenbaar te maken.
Dit kan via lbv@lbv.nl onder vermelding van “CAO FSGIL”.
Bekijk de huidige CAO voor Foodservice en Groothandel in
Levensmiddelen via www.lbv.nl.

Tankstation medewerkers,
praat mee over jouw CAO!
De CAO voor Tankstation en Wasbedrijven loopt eind dit jaar af. Zijn er verbeterpunten
of juist punten die je graag zou willen behouden, geef dit dan aan ons door!
Dit kan via lbv@lbv.nl onder vermelding van “CAO TW”.
Bekijk de huidige CAO voor Tankstations en Wasbedrijven
via www.lbv.nl.
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De nieuwe
dagloonberekening
Ontving u tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 een WW-uitkering
(Werkloosheidsuitkering) of ZW-uitkering (Ziektewetuitkering)? Dan hebt
u mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming van het UWV.

Dagloon
Bij de toekenning van een WW-uitkering wordt de hoogte daarvan vastgesteld aan de hand van het dagloon.
Het dagloon werd tot 1 juli 2015 berekend door het svloon te delen door het aantal gewerkte dagen. Met de
wijziging van de Wet werk en zekerheid is de berekening
per 1 juli 2015 veranderd en werd het sv-loon, ongeacht
het daadwerkelijke aantal gewerkte dagen, gedeeld
door 261 (werkbare dagen).

Benadeling
Voor starters, flexwerkers en herintreders zorgde deze
nieuwe berekening van het dagloon voor een (grote) inkomensdaling. Gelukkig hebben de minister alsook de
rechter hier een stokje voor gestoken. Dit heeft geleid
tot een nieuwe dagloonberekening die voor bovengenoemde groepen mogelijk leidt tot een hogere WW- of
ZW-uitkering. Mensen die vanaf 1 juli 2015 een lager
dagloon hebben ontvangen, ontvangen daarnaast een
tegemoetkoming voor de periode waarin de uitkering te
laag is vastgesteld.

Nieuwe dagloonberekening
Met het aangepaste Dagloonbesluit telt het UWV per 1
december 2016 alleen de maanden waarin de medewerker werkte en dus loon ontvangt. Doordat het svloon niet langer standaard door 261, maar mogelijk
door een lager getal wordt gedeeld, leidt de nieuwe
berekening mogelijk tot een hoger dagloon.

Voorwaarden tegemoetkoming
Voor de aanpassing van het dagloon en de tegemoet
koming gelden enkele voorwaarden, zoals:
- de uitkering is gestart tussen 1 juli 2015 en
1 december 2016;
- u ontving in het jaar voor de WW- of ZW-uitkering
één of meer kalendermaanden geen loon;
- of u kreeg na 104 weken ziekte een WW-uitkering
in plaats van een WIA-uitkering.

Automatische aanpassing dagloon
Voor lopende uitkeringen dient het UWV vanaf 1 januari
2017 het dagloon aan te passen en vast te stellen of uitkeringsgerechtigden (daarnaast) een tegemoetkoming
dienen te ontvangen. Deze tegemoetkomingen worden
vanaf april 2017 uitbetaald.

Controle!
Meent u aan een van bovenstaande voorwaarden te voldoen en hebt u geen bericht ontvangen van het UWV,
of hebt u wel bericht ontvangen over de aanpassing
van uw dagloon en/of de uitbetaling van een tegemoet
koming? Laat dit dan door ons controleren om zo zeker
te stellen dat u krijgt waar u recht op hebt. n
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Verhoging
minimumjeugdloon
De overheid wil dat het volledige wettelijk minimumloon gaat
gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder. En dat het loon van
werknemers tussen de 18 en 21 jaar omhoog gaat.

Stappenplan
Werknemers van 23 jaar en ouder hebben nu recht op een
volledig wettelijk minimumloon. Jongere werknemers
krijgen een vast percentage van dit minimumloon. Dit
is het minimumjeugdloon. De overheid past dit in 2
stappen aan.

Stap 1
Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen gaat het vaste
percentage van het wettelijk minimumloon omhoog.
Voor 22-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan
recht op een volledig wettelijk minimumloon. Stap 1
gaat in per 1 juli 2017.

Stap 2
Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage
van het wettelijk minimumloon verder omhoog. Voor
21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op
een volledig wettelijk minimumloon. Stap 2 gaat in per
1 juli 2019.
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Bron: Rijksoverheid.nl

Leeftijd
23 jaar en ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

nu

stap 1

stap 2

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

100%
100%
85%
70%
55%
47,5%
39,5%
34,5%
30%

100%
100%
100%
80%
60%
50%
39,5%
34,5%
30%
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Achtergrond
Werknemers jonger dan 23 jaar krijgen nu niet het volledige wettelijk
minimumloon. Zij krijgen maar een vast percentage hiervan. De overheid wil dat
het volledige wettelijk minimumloon gaat gelden voor werknemers van 21 jaar
en ouder. En dat het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar omhoog gaat.
Redenen om het minimumloon te laten gelden voor werknemers
van 21 jaar en ouder zijn:
• Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind
totdat het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen.
• Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf.
En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd.
Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen.
• Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis
van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd.
In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
• Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma
en gaan dan fulltime werken.
• Het huidige minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen
past niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor
gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.
• In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht
op een volledig wettelijk minimumloon.

Maatregelen voor werkgevers
Werkgevers moeten meer loon gaan betalen voor 18- tot en met 22-jarigen.
Dit leidt tot hogere loonkosten. En dit kan dan weer van invloed zijn op de
werkgelegenheid van jongeren. Die kan minder worden.
Een aantal maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen:
• Werkgevers krijgen tijd om in te spelen op de nieuwe situatie.
De plannen worden namelijk niet in 1 keer, maar in 2 stappen ingevoerd.
Na 1 jaar wordt gekeken naar de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie
van jongeren tussen de 18 en 22 jaar. Wijkt die af van die van andere
leeftijdsgroepen? Dan neemt de overheid aanvullende maatregelen.
• Werkgevers moeten 21- en 22-jarigen het volledige minimumloon gaan
betalen. Voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar
werken, kunnen zij een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen.
Dit gaat via de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV).
Vanaf stap 1 geldt deze regeling alleen nog voor 22-jarigen.
Vanaf stap 2 geldt dit ook voor 21-jarigen.
• Werkgevers moeten 18- tot en met 21-jarigen meer minimumloon gaan
betalen. Zij kunnen een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen via
de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon.
Vanaf stap 2 geldt deze regeling niet meer voor 21-jarigen.
Voor hen kunnen werkgevers dan gebruikmaken van het
Lage-inkomensvoordeel (LIV).
• Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden hoeven het verhoogde
minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen.
Ze moeten dit wel betalen aan 21- en 22-jarigen. Maar hiervoor kunnen
zij dan weer gebruikmaken van de compensatieregeling: Lage-inkomens
voordeel (LIV). En zo een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen.
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Kinderopvangtoeslag Een risicovolle voorwaardelijke
bijdrage
Kent u alle voorwaarden en risico’s?

Controle achteraf

Hoewel vrijwel iedere volwassen Nederlander bekend
is met het begrip kinderopvangtoeslag en miljoenen
Nederlanders deze toeslag ontvangen, is niet iedereen
even bekend met de voorwaarden en risico’s die aan
deze riante toeslag verbonden zijn, met alle gevolgen
van dien.

Nadat je kinderopvangtoeslag hebt ontvangen,
soms jaren later, wordt door de Belastingdienst
nog eens gecontroleerd of je wel écht recht hebt
gehad op kinderopvangtoeslag. Op verzoek van de
Belastingdienst dien je enkele bewijsstukken toe te
sturen aan de hand waarvan deze controle plaatsvindt.
Je zou denken dat de Belastingdienst hierbij de
voorwaarden naloopt die jou kenbaar zijn gemaakt via
de website van de Belastingdienst, dit is helaas niet
helemaal waar.
De toets van de Belastingdienst beslaat namelijk
ook voorwaarden die niet met zoveel woorden staan
omschreven op de website en zelfs niet zijn terug te
vinden in de wet. De hierboven genoemde voorwaarde
is bij de controle achteraf namelijk veranderd in: “Alle
kosten voor kinderopvang dienen ten tijde van die
opvang, doch uiterlijk kort daarna te worden voldaan.”
Klinkt nog logisch, zou je zeggen.

Aanvraag
Op de website van de Belastingdienst worden
de voorwaarden om aanspraak te maken op
kinderopvangtoeslag opgesomd. Een van de
voorwaarden is: “U betaalt zelf een deel van de kosten
van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.” Nadat
je de voorwaarden hebt doorgenomen kun je de
kinderopvangtoeslag gemakkelijk aanvragen via de
website van de Belastingdienst. Je vult wat gegevens
is, vinkt wat hokjes aan en jouw aanvraag is afgerond.
De aanvraag is de eerste toets aan de hand waarvan de
Belastingdienst controleert of jij aanspraak kunt maken
op kinderopvangtoeslag. Kom je door deze eerste toets
heen? Gefeliciteerd, dan wordt binnen enkele weken
het eerste bedrag aan kinderopvangtoeslag uitbetaald
aan jou of de kinderopvanginstelling.
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Rechtsonzekerheid
Ik vind van niet en ik zal je uitleggen waarom. Een
voorwaarde die jou vooraf kenbaar is gemaakt, mag
achteraf niet anders zijn. Als je een toeslag aanvraagt
moet je vooraf weten waaraan je precies moet voldoen.
Alleen op die manier weet je waar je aan toe bent en
kun je spreken van rechtszekerheid.
Temeer omdat de niet kenbaar gemaakte gevolgen
verstrekkende verstrekkend zijn. Indien namelijk
niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt
van jou de teveel ontvangen kinderopvangtoeslag
teruggevorderd. De Belastingdienst beoordeelt
daarbij niet per maand of jij aan alle voorwaarden
voldoet, maar per toeslagjaar. Voldoe jij niet aan alle
voorwaarden, dan moet dus het gehele jaarbedrag
aan kinderopvangtoeslag worden terugbetaald. Ter
illustratie: Een volledig jaarbedrag komt voor mensen
met een laag inkomen, die fulltime opvang afnemen
voor twee kinderen, al snel neer op ruim 35.000,- euro.
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“Niet iedereen even bekend met de 
voorwaarden en risico’s die aan deze riante toeslag
verbonden zijn, met alle gevolgen van dien.”
Onrechtvaardigheid

Bijzondere omstandigheden

In de praktijk komt een veelheid aan situaties voor waarin
rechtvaardigheid van de hierboven geschetste aanpak
ver te zoeken is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie
waarin een jonge, alleenstaande en studerende moeder
te maken krijgt met hoge verhuiskosten en hierdoor een
opvangfactuur niet kan betalen.

Maar niet getreurd, de rechter heeft uitgesproken dat er
een ruimere betalingstermijn wordt toegestaan als er
sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. Helaas kom
je al snel van een koude kermis thuis omdat inmiddels
duidelijk is dat van deze bijzondere omstandigheden enkel
sprake is indien de schuld is ontstaan doordat de bank
van een toeslagontvanger failliet is gegaan of doordat de
Belastingdienst verwijtbaar geen kinderopvangtoeslag
heeft uitbetaald.

Met de kinderopvanginstelling blijkt alleen een
betalingsregeling mogelijk voor maximaal 12 maanden,
hetgeen neerkomt op een aflosbedrag van 170,- euro
per maand. Opgeteld bij haar eigen bijdrage zou zij de
kinderopvanginstelling maandelijks 435,- euro moeten
betalen, van haar studiefinanciering. Het later door de
kinderopvanginstelling ingeschakelde incassobureau
kan haar geen ruimere aflossingstermijn bieden,
waardoor het bedrag lange tijd onbetaald blijft en er
geen financieel haalbare betalingsregeling kan worden
getroffen. Dientengevolge voldoet mevrouw niet aan alle
voorwaarden en moet zij de Belastingdienst 35.784,euro aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Dit terwijl
ook de schuld aan de kinderopvanginstelling gewoon
blijft bestaan.

Gokken
Dat de Belastingdienst moet controleren of de
overheidsgelden goed worden besteed en dat fraude
moet worden opgespoord, bestreden en aangepakt
onderstreep ik volledig. Maar dat mensen die door
omstandigheden niet tijdig alle opvangfacturen hebben
kunnen betalen ten prooi vallen aan een bureaucratische
heksenjacht is schrijnend! Weet dus waar je aan begint.
Als aanvrager en ontvanger van kinderopvangtoeslag
ben je vaak niet op de hoogte van de voorwaarden en
gevolgen hiervan. Hierdoor gok je onbewust met vaak
tientallen duizenden euro’s per jaar. n
Cher Schuurink - Juriste
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Wat tips om zorgeloos van
uw vakantie te kunnen genieten!
De vakantieperiode staat weer voor de deur, tijd om stil te staan bij het
vakantiegeld, vakantiewerk en het tijdig vrij vragen van het werk om op
vakantie te kunnen gaan.

Vakantiegeld
U heeft recht op jaarlijks vakantiegeld van minimaal WAO-, Wajong- of WIA-uitkeringsgerechtigden
8% van uw bruto jaarsalaris. Een uitzondering krijgen uiterlijk 26 mei vakantiegeld. Let op wanneer
hierop is dat de AOW-bedragen en het vakantiegeld u een ziektewetuitkering ontvangt van het UWV is uw
worden afgeleid van het wettelijk minimumloon, onze uitkering al inclusief vakantiegeld.
medewerkers kunnen helpen een betaaloverzicht van
uw vakantiegeld te verkrijgen. Uw vakantiegeld wordt Regels voor bijbaan en vakantiewerk
berekend over het loon dat u heeft verdiend in het Jongeren mogen naast hun studie een bijbaan of
afgelopen jaar. Andere betalingen,
een vakantiebaan hebben, de
zoals winstuitkering, overwerk en
zomervakantie biedt hier juist de
eindejaarsuitkering, tellen niet
uitgelezen mogelijkheid toe om
Let op wanneer u een
mee voor de berekening van uw
ervaring op te doen en een leuk
ziektewetuitkering
vakantiegeld. Het is gebruikelijk
zakcentje te verdienen. Ook mogen
ontvangt
van
het
UWV
dat het vakantiegeld in mei wordt
zij tijdens de vakantie stage lopen.
overgemaakt.
Echter
kunnen
Hierbij gelden regels zodat jongeren
is uw uitkering al
hier afwijkende afspraken over
voldoende rust krijgen en niet te
inclusief vakantiegeld. zwaar werk verrichten. De regels
zijn gemaakt in de collectieve of
individuele arbeidsovereenkomst.
zijn afhankelijk van de leeftijd van
Het is dus mogelijk dat uw
de jongere. Jongeren van 13, 14
vakantiegeld maandelijks overgemaakt wordt of dat en 15 jaar mogen tijdens hun maatschappelijke stage
het bijvoorbeeld twee maal per jaar uitbetaald wordt alleen licht en niet-industrieel werk doen. De werk- en
door de werkgever. Als u ziek bent loopt de opbouw van rusttijden hangen af van de periode waarin ze werken.
uw vakantiegeld door.
In een vakantieweek mogen jongeren meer uren
werken dan in een schoolweek. Jongeren van 14 en 15
Het UWV betaalt uitkeringsgerechtigden in mei jaar mogen onder bepaalde voorwaarden stage lopen
vakantiegeld, WW- of IOW-uitkeringsgerechtigden bij een bedrijf. Tijdens hun maatschappelijke stage
ontvangen op 15 mei het vakantiegeld, WAZ-, verrichten scholieren vrijwilligerswerk om anderen
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te helpen. Bijvoorbeeld in een buurthuis of op een bevestigen met uw werkgever. Het kan zo zijn dat er
zorgboerderij. Een voorwaarde voor de stage is dat de in een arbeidsreglement een protocol is omtrent de
school een stage-overeenkomst moet hebben gesloten vakantieaanvraag. Het spreekt voor zich dat u dit protocol
met het bedrijf. Of de gemeente
volgt bij de aanvraag. Om de kans op
moet een verzoek tot vervangende
een afwijzing zo gering mogelijk te
leerplicht hebben goedgekeurd.
houden is het verstandig om tijdig
Het is verstandig
De Inspectie SZW houdt toezicht
uw vakantieaanvraag in te dienen. In
de afspraken vervolgens
op de naleving van de regels voor
per mail te bevestigen het Burgerlijk Wetboek is opgenomen
werkende jongeren. De inspectie
kan boetes geven aan bedrijven die
dat indien u na 2 weken nog niets
met uw werkgever.
vernomen hebt van de werkgever er
de regels overtreden. Bij bedrijven
in uw voordeel wordt beslist (Artikel
die herhaaldelijk in de fout gaan kan
7:638 lid 2 BW). De werkgever kan een vakantieaanvraag
de inspectie de boete verdubbelen.
afwijzen, echter hij kan dit alleen gemotiveerd afwijzen
Tijdig vakantie aanvragen
wanneer er sprake is van een zwaarwichtig belang.
Een vraag die wij hier regelmatig ontvangen betreft Een zwaarwichtig belang kan bijvoorbeeld zijn wanneer
het tijdig aanvragen van de vakantie. Allereerst is van er al verscheidene collega’s op vakantie zijn zodat het
belang om vast te stellen op hoeveel vakantiedagen een rooster technisch problemen op zal leveren voor de
werknemer recht heeft. Het antwoord op deze vraag is werkgever.Ook kunt u bijvoorbeeld denken aan pieken in
doorgaans te vinden in uw collectieve dan wel individuele de werkdrukte zoals de kerstperiode in de detailhandel
arbeidsovereenkomst. Wettelijk heeft u bij een fulltime en de postverspreiding.
dienstverband recht op een minima van 20 vakantiedagen
per jaar welke bij deeltijdarbeid naar evenredigheid Twijfels?
wordt bijgesteld. Meestal zijn er in de collectieve dan wel Wanneer u twijfelt of uw vakantieaanvraag op gegronde
individuele arbeidsovereenkomst gunstigere bepalingen redenen is afgewezen of u bent niet zeker van het
opgenomen betreffende het aantal vakantiedagen, aantal vrije dagen dat uw werkgever u toekent laat dit
dit worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen dan door onze medewerkers controleren om zo zeker
genoemd. Mijn advies is om tijdig uw vakantie aanvraag te stellen dat u krijgt waar u recht op hebt. Uiteraard
te bespreken met uw werkgever of leidinggevende. kunt u tevens voor al uw andere vakantie gerelateerde
Het is verstandig de afspraken vervolgens per mail te arbeidsrechtelijke vragen contact met ons opnemen.
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”Annie en de LBV”
Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen
en/of problemen. Samen met LBV worden deze allemaal opgelost!

Ik heb vorige maand 20 uur
gewerkt, maar volgens mij heb ik
te weinig betaald gekregen!

bedankt voor de tip!
eens even kijken...

Oh ik volgens mij ook!
Maar waar kunnen wij dit
laten checken?

Dat is handig!

Ga naar lbv.nl en
doe de uurlooncheck!

en makkelijk!

Riesjart! 2017

!

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.

