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De afgelopen weken is er op het hoofdkantoor van LBV flink geklust! Het complete 
kantoor is opnieuw geschilderd, er is een nieuwe keuken geplaatst en de toiletten 
zijn vernieuwd. Om er voor te zorgen dat we er in de komende winter ook weer 
‘warmpjes bijzitten, zijn ook alle radiatoren vervangen. Ondanks de verbouwing 
heeft het team van LBV gewoon doorgewerkt en was het hoofdkantoor slechts één 
vrijdag alleen telefonisch bereikbaar, onze excuses hiervoor.

Voor studenten die in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs zitten, is het een 
nu een zeer spannende periode! De examens zijn namelijk begonnen. De vraag is: 
wordt de lesstof uit de voorgaande jaren volledig beheersd? 

Wanneer de examenperiode achter de rug is, zullen veel studenten op zoek gaan 
naar een vakantiebaantje. In deze Visie hebben we een artikel opgenomen waarin 
staat beschreven wat de valkuilen zijn bij vakantiewerk en waar men goed op dient 
te letten.

In deze Visie bevindt zich ook nog het nodige CAO-nieuws. 
Indien u naar aanleiding van artikelen uit deze Visie vragen 
heeft, dan verzoek ik u om contact op te nemen met ons 
secretariaat. Onze teamleden staan namelijk te allen tijde 
voor u klaar!
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LBV tip voor tankstation- en 
wasbedrijvenmedewerkers: OOTW

Werkt u bij een tankstation? Dan attenderen wij u graag op de opleidingen die het OOTW biedt. 
OOTW is een scholings/opleidingsfonds waarin zowel werkgevers als werknemers zitting 
hebben. Er zijn nog steeds ondernemers die weinig tot niets over het opleidingsfonds tegen hun 
werknemers communiceren. Daarom tipt LBV u hierbij! 

In 2010 is het OOTW, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
voor Tankstations en Wasbedrijven opgericht. OOTW 
organiseert branchegerichte trainingen en werkt aan 
imagoverbetering voor de branche. Het OOTW is voor 5 jaar 
algemeen verbindend verklaard. OOTW is daarom voor de 
hele branche hèt opleidingsfonds. Op www.ootw.nl vindt u 
informatie over onder andere de trainingen, nieuws uit de 
branche, ervaring van deelnemers en kunt u inloggen op 
verschillende E-learning onderdelen.

Een gratis training voor iedereen!
Vanuit de CAO wordt iedereen  die werkzaam is in de branche 
een gratis dagdeel training aangeboden. Het OOTW biedt u 
een keuze aanbod uit drie actuele onderwerpen; 
• Verkoopvaardigheden
• Leidinggeven 
• Veiligheid
Op de website kunt u meer lezen over de inhoud, de data 
en de locaties van de trainingen, ook kunt u zich hier 
inschrijven. Ons advies: Maak hiervan gebruik om uw kennis 
te vergroten!

E-learning  “Stimuleren van pinnen”
Van 30 mei tot 27 juni 2011 worden consumenten middels 
de campagne “Voor uw en onze veiligheid graag pinnen”, 
actief gestimuleerd om vaker te pinnen bij de tankstations 
in Nederland. U kunt voorafgaand aan de campagne de  
E-learning module “stimuleren van pinnen” volgen. In deze 
E-learning worden de voordelen van pinnen behandeld. In 
korte filmpjes wordt aangeven hoe je in bepaalde situaties 
kunt reageren. De E-learning wordt afgesloten met een 
toets, waarmee een certificaat behaald kan worden. Alle 
werknemers van de tankstations met relatief de meeste 
certificaten, maken kans op gratis toegangskaartjes van 
het grote Heineken Music Hall pinnen evenement in januari 
2012 met daarbij vervoer per limo! Dus zorg ervoor dat het 
hele team meedoet. Deze E-learning is kosteloos en kunt u 
vinden op www.ootw.nl/e-learningen/.      n
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De gevaren en mogelijkheden 
van sociale netwerksites

Internet op het werk
Soms wordt het bezoeken van social media onder werktijd door de werkgever 
gedoogd, maar er zijn ook werkgevers die dat niet doen of zelfs de toegang 
tot bepaalde websites blokkeren. Om problemen te voorkomen is het 
verstandig om goed op de hoogte te zijn van het gevoerde ‘internetbeleid’ 
bij uw werkgever. Te veel privé-gebruik van internet op uw werk zou wel 
eens dramatische gevolgen kunnen hebben voor uw carrière.

Tevens zijn er al veel werknemers hun baan kwijtgeraakt dankzij 
uitingen op sociale netwerksites. Enkele veel voorkomende fouten zijn 
‘zieke’ werknemers die hun vriendenkring via hun profiel op een sociale 
netwerksite meedelen dat ze bijvoorbeeld lekker op het strand of op het 
terras zitten. Ook ontstaan er veel problemen door werknemers die zich op 
internet negatief uitlaten over hun werkgever.

Solliciteren en sociale netwerksites
Steeds meer werkgevers ontdekken de voordelen van sociale netwerksites 
en zetten ze in voor commerciële doeleinden. Ook  uitzendbureaus werven 
werknemers via sociale netwerksites.

Naast werving worden sociale netwerksites ook gebruikt voor het screenen 
van potentiële werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat ruim de helft 
van de werkgevers hun sollicitanten via internet screent. Profielen op 
de sociale netwerksites bevatten bijvoorbeeld heel veel informatie over 
een persoon die niet in zijn of haar cv staan vermeld. Vergeet niet dat 
de werkgevers bij het screenen ook uw persoonlijke foto’s op uw profiel 
bekijken! Foto’s van gezellige feestjes waar u net iets te dronken was, 
kunnen dus tegen u werken!

Tips voor een goed profiel
Voordat u gaat solliciteren is het van groot belang om eerst uw profiel of 
profielen op sociale netwerksites bij te werken. Op deze manier kunt u 
negatieve indrukken voorkomen en er zelfs voor zorgen dat u zich positief 
onderscheidt. Hiernaast staan een aantal nuttige tips.

De laatste jaren hebben sociale netwerksites zoals Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter een 
ware revolutie op internet teweeg gebracht. Via deze websites is het gemakkelijk om nieuwe 
contacten te leggen en te onderhouden, alsook elkaar op de hoogte brengen van activiteiten 
en het delen van gedachten en meningen. Dat er ook veel gevaren aan het gebruik van deze 
sociale netwerksites zitten, wordt vaak niet gerealiseerd!

1.  Ruim op
  Verwijder foto’s, inhoud en links die een 

verkeerde indruk kunnen wekken bij 
potentiële werkgevers, voordat u op zoek 
gaat naar een nieuwe baan.  

2.  Werk uw profiel regelmatig bij
  Beschrijf wat u hebt bereikt, zowel op het 

werk als daarbuiten.
3.  Controleer reacties
  U kunt niet beheersen wat anderen zeggen. 

Een goede optie is om geen mogelijkheid te 
geven reacties op uw site te plaatsen.

4.  Kies uw vrienden zorgvuldig
  Hoewel het onschuldig lijkt u bij een groep 

met een grappige of gekke naam te voegen, 
krijgen recruitmentmanagers daar geen 
goede indruk van. Kies ook de personen die 
u als ‘vrienden’ accepteert zorgvuldig uit.

5.  Maak uw profiel privé
  Denk erover om uw profiel in te stellen op 

privé, zodat alleen bepaalde vrienden het 
kunnen bekijken.

6.  Wat u niet op uw profiel plaatst
 • Leugens over kwalificaties; 
 •  Kiezen van een onprofessionele 

profielnaam;
 •  Informatie van drinken van alcohol of 

gebruiken van drugs;
 • Informatie omtrent crimineel gedrag;
 • Zwart maken van een vorige werkgever;
 •  Plaatsen van vertrouwelijke informatie 

van de vorige werkgever;
 •  Plaatsen van discriminerende 

opmerkingen.
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Screen je toekomstige werkgever
Niet alleen werkgevers hebben de mogelijkheid 
om online te screenen, ook werknemers kunnen 
dit doen. Sinds kort is er de website www.360inc.nl, 
waar huidige en vroegere werknemers van bedrijven 
evenals klanten hun mening kunnen geven over de 
sfeer binnen diverse bedrijven. Daarnaast is nog 
veel meer informatie te vinden over bijvoorbeeld 
de bedrijfscultuur, arbeidsvoorwaarden en 
sollicitatieprocedure. De site bevat dus veel nuttige 
informatie, waarmee u tijdens een eventuele 
sollicitatieprocedure uw voordeel kunt doen.

Doordat ook veel werkgevers actief zijn op de 
sociale netwerksites, is het tegenwoordig eenvoudig 
om uw toekomstige werkgever te screenen. Via 
LinkedIn kunt u veel over bedrijven te weten komen 
via vroegere werknemers. Het profiel geeft aan 
hoe lang iemand bij een bedrijf heeft gewerkt, wat 
zijn of haar functie was en wat die persoon heeft 
bijgedragen. Door connecties met ex-werknemers 
aan te gaan, heeft u de mogelijkheid om specifieke 
vragen over het bedrijf stellen. Dit laatste kunt u 
uiteraard ook via Twitter doen. Maar Twitter is vooral 
interessant om werknemers van een bedrijf te gaan 
volgen om zo meer over de bedrijfscultuur te weten 
te komen. Wanneer u de sociale netwerksites dus 
op een verstandige manier gebruikt dan kunt u er 
uw voordeel mee doen. Indien u op dit moment aan 
het solliciteren bent of van plan bent dit te gaan 
doen, dan is het raadzaam om uw profielen toch 
nog even na te lopen.      n 

Besparen
Op dit moment gaat de AOW in op de eerste van de 
maand waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. 
Vanwege het pakket bezuinigingen wijzigt dit per 
1 januari 2012 in de dag waarop iemand jarig is. 
Dus stel dat een werknemer op 28 juli 2012 65 jaar 
wordt, dan heeft hij pas recht op AOW op die datum 
en niet op 1 juli 2012 zoals nu het geval is. Door de 
maatregel denkt minister Kamp van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid ongeveer € 60,- miljoen per 
jaar te besparen. Of de pensioenfondsen 
en –verzekeraars deze regeling ook 
gaan invoeren voor het aanvullend 
pensioen is nog 
niet bekend.   n 

De overheid heeft nog geen besluit 
genomen over de verhoging van de 
pensioenleeftijd. Wel heeft de minister-
raad ingestemd met een voorstel om de 
dag te wijzigen waarop iemand voor het 
eerst AOW krijgt.

Verandering 
in de AOW
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CAO nieuws

SwetsODV Groep BV
Bij de totstandkoming van de huidige CAO voor SwetsODV Groep 
BV is bekeken of er aparte afspraken moesten worden opgenomen 
voor werknemers van 65 jaar en ouder. Na een uitvoerige discussie 
kwamen SwetsODV Groep BV en de vakbonden CNV en LBV tot 
de conclusie: het is niet eenvoudig afspraken te maken voor deze 
groep werknemers.

Zo mogen CAO-partijen geen artikelen in de CAO opnemen die in strijd 
zijn met de wet, waaronder de algemene wet gelijke behandeling in 
verband met leeftijd. Er kan slechts worden afgeweken van deze 
wet indien er een ‘objectief rechtvaardig doel’ is om van de wet af 
te wijken. CAO-partijen hebben daarom besloten het onderwerp ter 
toetsing voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling.

Na bestudering van de plannen van CAO-partijen is de Commissie 
Gelijke Behandeling  tot de conclusie gekomen dat de plannen van 
CAO-partijen, als gevolg van een recente afspraak in de SER, in 
strijd zijn met de wet. Hierdoor worden er vooralsnog geen aparte 
afspraken in de CAO opgenomen voor werknemers van 65 jaar en 
ouder. CAO-partijen wachten nu nadere informatie af.

Tentoo
Zoals u bekend is Tentoo vrijgesteld van de werking van de 
ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor 
Uitzendkrachten én mag Tentoo in plaats daarvan haar eigen CAO 
toepassen. Wel moet Tentoo elke keer dat er voor de ABU-CAO voor 
Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een 
zogeheten algemeen verbindend verklaring (avv) wordt verzocht, 
om vrijstelling vragen.
Ook is er weer door partijen bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 
én partijen bij de CAO Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten 
voor beide CAO’s een avv-verzoek ingediend. Tentoo en LBV 
hebben voor beide CAO’s vrijstelling verzocht. LBV verwacht 
dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar 
verwachting wederom vrijstelling zal verlenen omdat de 
minister eerdere verzoeken tegen vrijstelling door andere 
partijen heeft afgewezen. De hele procedure om vrijstelling te 
verkrijgen is dan ook niet meer dan een herhalingsoefening. 
Jammer genoeg een herhalingsoefening waar wel veel werk 
en tijd in gaat zitten. Tijd die beter benut zou kunnen worden! 

DPA
Net als bij Tentoo is ook DPA vrijgesteld van de werking van 
de ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds 
voor Uitzendkrachten. Deze vrijstelling heeft DPA echter niet 
verkregen via de minsister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
maar van deze partijen zelf. Bij de huidige avv-verzoeken was 
echter niet duidelijk of DPA door partijen bij de ABU-CAO voor 
Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten 
weer werd vrijgesteld. Vanwege deze onduidelijkheid hebben 
DPA en LBV voor de zekerheid bij de minsister toch een verzoek 
om vrijstelling ingediend.

Als gevolg van dit verzoek om vrijstelling hebben partijen bij 
de ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds 
voor Uitzendkrachten contact opgenomen met DPA en LBV. 
Na overleg tussen de diverse partijen is er aan partijen bij de 
DPA-CAO wederom vrijstelling verleend door partijen bij de 
ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor 
Uitzendkrachten. Het verzoek om vrijstelling is door DPA weer 
ingetrokken.

Voorwaarde om te worden vrijgesteld is dat LBV en DPA 
gedurende de resterende periode van DPA-CAO actief met 
elkaar in overleg zullen gaan met als streven te komen tot een 
arbeidsvoorwaardenpakket dat minimaal gelijkwaardig is aan de 
ABU-CAO voor Uitzendkrachten, zodat bij de volgende algemeen 
verbindend verklaring geen vrijstelling meer nodig is.

NBBU-CAO voor vast Medewerkers
De komende jaren verandert er het een en ander op het 
terrein van pensioenen. Zo wordt de leeftijd waarop de AOW 
ingaat verhoogd van 65 naar 67 jaar. Deze verhoging heeft 
ook gevolgen voor uw aanvullende pensioenregeling. LBV en 
NBBU zijn aan het onderzoeken of en zo ja hoe zij de bestaande 
pensioenregeling moeten aanpassen.

De wijze waarop NBBU en LBV menen de pensioenregeling te 
moeten aanpassen ligt nog ver uit elkaar. Om die reden zullen 
LBV en NBBU de komende periode met elkaar in overleg 
treden om tot nieuwe afspraken over de pensioenregeling 
te komen die dan gaan gelden vanaf 1 januari 2013. 
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STAF
Stichting Arbo Flexbranche (STAF) maakt zich sterk voor 
veilig en gezond werken in de uitzendbranche. STAF wil 
de arbeidsomstandigheden in de uitzendbranche blijvend 
verbeteren. Om dat te bereiken zet STAF zowel voor 
uitzendkrachten als vaste medewerkers van uitzendbureaus 
kennis én middelen in om arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid 
goed vorm te geven. Zo heeft STAF in 2010 onder andere de 
volgende activiteiten verricht:
•  STAF en UWV hebben een convenant afgesloten waarin nadere 

afspraken zijn opgenomen over een effectieve verzuimaanpak 
en vroegtijdige re-integratie van uitzendkrachten in fase A.

•  STAF heeft voor uitzendkrachten, vaste medewerkers 
van uitzendbureaus en inleners voorlichtingsmateriaal 
ontwikkeld, dat via de website van STAF kan worden besteld 
of gedownload.

•  Uitzendbureaus zijn verplicht uitzendkrachten voor aanvang 
van het werk goed te informeren over de risico’s van het 
werken bij de inlener. De inlener is verantwoordelijk voor 
het verstrekken van werkvoorschriften en werkkleding, 
gereedschap en persoonlijke beschermmiddelen. STAF heeft 
voor sectoren die met uitzendkrachten werken de Landelijke 
Handreiking Uitzendkrachten ontwikkeld. In deze handreiking 
wordt aan inleners duidelijk gemaakt dat zij niet alleen 
verantwoordelijk zijn voor veilige werkomstandigheden van 
hun eigen werknemers, maar ook van de uitzendkrachten die 
voor hen werken.

•  STAF heeft voor vaste medewerkers van uitzendbureaus 
een digitale risico-inventarisatie en –evaluatuie (RI&E) 
ontwikkeld, die vaste medewerkers moet wijzen op de risico’s 
van werken via uitzendbureaus.

•  STAF heeft een digitale arbocatalogus ontwikkeld waarmee 
uitzendbureaus hun vaste medewerkers van uitzendbureaus 
kunnen beschermen tegen ongezonde en onveilige 
arbeidsomstandigheden, waaronder werkdruk, agressie en 
geweld.

•  STAF heeft haar website opnieuw ingericht met een  
apart toegangsportal voor uitzendkrachten en vaste 
werknemers van uitzendbureaus om specifieke  
informatie makkelijker toegankelijk te maken. 
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CAO
nieuws (vervolg)

STOOF
Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) 
maakt zich sterk voor het opleiden en ontwikkelen van 
uitzendkrachten en vaste medewerkers van uitzendbureaus. 
Dit om de arbeidsmarktmobiliteit en de vakbekwaamheid van 
deze werknemers te vergroten. STOOF wil dit bereiken door 
toegang te krijgen tot subsidies voor het opleidingsbeleid 
van uitzendbureaus, het ontwikkelen en bevorderen van 
scholingsprogramma’s, het verbeteren van de startkwalificaties 
van uitzendkrachten en het verbeteren van de instroom + 
doorstroom van jonge uitzendkrachten ter bestrijding van 
jeugdwerkeloosheid. Zo heeft STOOF in 2010 onder andere de 
volgende activiteiten verricht:
•  STOOF heeft het voor uitzendbureaus makkelijker gemaakt in 

aanmerking te komen voor nationale en Europese subsidies. 
Hierdoor is de drempel voor uitzendbureaus om hun 
uitzendkrachten op te leiden verminderd en hebben meer 
uitzendkrachten de mogelijkheid gekregen een opleiding te 
volgen.

•  STOOF heeft via het Convenant jeugdwerkloosheid 
samengewerkt met diverse gemeenten in Nederland om de 
werkloosheid onder jongeren terug te brengen.

•  STOOF heeft in samenwerking met het agentschap 
Leren en Werken van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid samengewerkt in het Project Leren en 
Werken om zodoende Beroepsbegeleidende leertrajecten en 
Ervaringscertificaten te realiseren middels de verbetering 
van de startkwalificatie van uitzendkrachten.

•  In 2010 is STOOF op projectbasis gaan samenwerken met een 
aantal andere opleidingsfondsen, waaronder de opleidings- 
en ontwikkelingsfondsen in de bouw en de techniek.

•  In 2010 is het project laaggeletterdheid, om de taalachterstand 
onder uitzendkrachten weg te nemen, grotendeels onbenut 
gebleven. Dit is onder meer te wijten aan de verminderde 
vraag naar taaltraining vanwege de kredietcrisis.
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Voorlichtingscentrum Overheids-
bijdragen ‘ruikt’ naar oplichting

Wie zijn ze?
De naam Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen wekt de 
indruk dat het hier om overheidsinstelling gaat.  In werke-
lijkheid is het een commerciële organisatie. Voorlichtings-
centrum Overheidsbijdragen verkoopt een boekje en infor-
matiemap, waarin overheidsbijdragen staan beschreven 
waar u eventueel recht op heeft. In werkelijkheid bevat het 
boekje uitsluitend algemene informatie die op veel web-
sites te vinden is en zelfs bij diverse gemeenten gratis te 
verkrijgen is.

Misleiding
Naast het feit dat de geboden informatie heel algemeen is, 
probeert men ‘potentiële klanten’ te misleiden. Allereerst is 
de naam Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen al zeer 
misleidend. Men stelt dat het voor veel mensen ingewikkeld 
en omslachtig is om de informatie die in de brochure en/of 
map staat vermeld via websites van de overheid te achter-
halen. Aangezien de overheid recentelijk veel tijd en geld 
in hun websites heeft geïnvesteerd, is deze stelling achter-
haald.

Wanneer er op internet wordt gezocht op de naam Voor-
lichtingscentrum Overheidsbijdragen dan wordt duidelijk 
dat men ook actief is op verschillende forums. Een zeer 
opvallend forum waar veel over hun wordt geschreven, is 
het forum van het programma Tros-Radar. Hier hebben 
verschillende mensen geschreven dat ze er zich door het 
Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen beduveld voelen. 
Heel erg opvallend is dat er op dit forum ook drie perso-
nen waren die wel erg positief waren over de organisatie. 
Uiteindelijk blijkt dat de naam van één van deze personen 
ook onderaan de brief staat die het Voorlichtingscentrum 
Overheidsbijdragen ter promotie verspreidt!  

Kamervragen
Doordat het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen op 
zeer grote schaal promotiemateriaal heeft verspreid, zijn 
er zelfs kamervragen gesteld over de organisatie. Een van 
deze vragen had ook betrekking op het feit of het wense-
lijk is dat een commerciële organisatie een naam hanteert 
waarvan mensen de indruk kunnen krijgen dat het om een 
overheidsorganisatie gaat.  

Gratis informatie
Wanneer u nieuwsgierig bent naar de overheidsbijdragen 
waar u mogelijk recht op heeft, dan adviseren 
wij u om in ieder geval niet de informatie 
bij het Voorlichtingscentrum Overheids-
bijdragen aan te schaffen! U kunt beter 
contact opnemen met een van de 
consulenten van LBV, zodat deze u kan 
bijstaan. Indien u liever de informatie zelf 
wilt achterhalen, dan bestaan er erg 
handige websites om dit te doen zoals 
www.berekenuwrecht.nl of 
www.overheid.nl.     n

Indien u ook post heeft ontvangen van het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen, dan adviseren 
wij u om de toegezonden informatie direct in de prullenbak te gooien! LBV is van mening dat deze 
commerciële organisatie op slinkse wijze vooral mensen met een kleinere portemonnee geld 
afhandig maakt.



Wetsvoorstel 
Doordat de huidige Nederlandse wetgeving over 
vakantieopbouw bij ziekte in strijd is met de Europese 
richtlijn is er door het kabinet een nieuw wetsvoorstel 
gedaan. Dit wetsvoorstel is op 17 mei door de Eerste Kamer 
aangenomen.

•  Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat werknemers 
die langdurig ziek zijn hetzelfde minimum aantal 
vakantiedagen opbouwen als gezonde werknemers.

•  Verder wijzigt het wetsvoorstel de maximale termijn 
waarbinnen opgebouwde vakantiedagen moeten  
worden opgenomen. Op dit moment bedraagt deze 
termijn 5 jaar. Dit wordt verkort naar 1 ½ jaar.  
Uitsluitend een werknemer die redelijkerwijs niet in 
staat is geweest de vakantiedagen op te nemen,  
kan hiervan worden uitgezonderd.

Voornoemde wijzigingen gelden voor het minimum aantal 
vakantiedagen. Indien een werknemer meer vakantiedagen 
opbouwt dan het wettelijk minimum, geldt de wetswijziging 
dus niet voor deze zogenaamde “bovenwettelijke 
vakantiedagen”. Een werknemer zal bij het opnemen van 
vakantiedagen daarom steeds moeten aangeven of hij 
wettelijke minimum of bovenwettelijke vakantiedagen 
wil opnemen. Omdat de wettelijke minimum dagen als 
eerste verloren zullen gaan, is het voor werknemers 
raadzaam om deze dagen eerst op te nemen. Vooral de 
werkgevers zijn met dit laatste niet zo blij, omdat men hun 
verlofregistratiesysteem hierdoor op keuzemogelijkheid 
moet aanpassen.    

 

Het wetsvoorstel heeft twee hoofddoelen: het moet de 
beperkte opbouw van vakantierechten bij ziekte afschaffen en 
een kortere vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen 
invoeren. Vooral het laatste doel stuitte op nogal wat 
commentaar van werkgevers- en werknemersorganisaties. 
De vakbonden vinden vooral de voorgestelde vervaltermijn 
voor niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen van zes 
maanden in het volgende kalenderjaar veel te kort.

Bezwaren
Werkgevers zijn met name niet te spreken over de dubbele 
administratie die de wetswijziging met zich meebrengt. 
De wettelijke dagen vervallen straks zes maanden na het 
kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, terwijl voor de 
bovenwettelijke vakantiedagen en de vakantiedagen die 
vóór inwerkingtreding van de wetswijziging zijn opgebouwd, 
de verjaringstermijn van vijf jaar blijft gelden. Ondanks 
alle bezwaren heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 
in december zonder meer aangenomen. Nu heeft ook de 
Eerste kamer akkoord gegeven en hierdoor zijn de nieuwe 
regels direct van kracht!      n

Nieuwe regels 
vakantierechten

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de nieuwe regels voor het opbouwen en opnemen van 
vakantiedagen pas op 1 januari 2012 van kracht worden. De ministerraad had de wetswijziging 
op 1 april jongstleden al willen laten ingaan, maar de eerste kamer heeft het plan pas 17 mei 
afgehamerd.
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Waar dien ik op te letten 
bij vakantiewerk?

De zomer is in aantocht en de eerste scholieren en studenten 
zijn zich al aan het oriënteren op een leuke vakantiebaan. Dat 
betekent: solliciteren. Veel studenten en scholieren hebben 
weinig tot geen ervaring met solliciteren en weet niet goed 
waar op te letten. Ook verdiept men zich vaak onvoldoende in 
de voorgestelde loon- en arbeidsvoorwaarden en wordt er nog 
minder op veiligheidsaspecten gelet. In de onderstaande tekst 
hebben we daarom de belangrijke zaken op een rij gezet.

Regels op het gebied van veiligheid?
Een werkgever is verplicht om zijn werknemers alle risico’s van het 
werk uit te leggen, voordat men van start gaat. Hij moet vertellen 
waarop hij en de werknemers moeten letten tijdens het werk. Tevens 
dient hij uit te leggen welke persoonlijke beschermingsmiddelen er 
eventueel  gebruikt dienen te worden. Enkele voorbeelden van de 
beschermingsmiddelen zijn: veiligheidshandschoenen of –brillen of 
bijvoorbeeld een helm. De werkgever schrijft al deze afspraken op 
in een risico-inventarisatieplan (RI&E). Je mag natuurlijk altijd aan 
hem vragen of je het risico-inventarisatieplan mag lezen.

Pauze
Na een paar uur hard werken is het belangrijk om even lekker niets 
te doen. De wet zegt: als je langer dan 8 uur werkt heb je minimaal 
45 minuten pauze. Maar realiseert u zich wel dat deze pauzes in 
principe niet worden doorbetaald.

Salaris
Vakantiewerk is leuk maar het geld dat je verdient is nog veel leuker. 
Om er achter te komen op welk salaris je recht hebt, is het belangrijk 
om eerst de CAO van je werkgever te raadplegen. Indien binnen de 
onderneming geen CAO van toepassing is, dan dient er te worden 
teruggevallen op het Burgerlijk Wetboek. In de onderstaande tabel 
staan de wettelijke minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2011 vermeld.

Bijverdienen en kinderbijslag
De ouders van jongeren tot 18 jaar ontvangen ieder kwartaal 
kinderbijslag. Wanneer een kind een bijbaantje of vakantiewerk 
heeft dan kan dit effect hebben op de kinderbijslag. Jongeren tot 16 
jaar mogen onbeperkt bijverdienen maar jongeren in de leeftijd van 
16 tot 18 jaar hebben wel te maken met een maximum. Zij mogen  

 
per kwartaal maximaal 1240 euro (netto) bijverdienen zonder dat 
dit effect heeft op de kinderbijslag. Daarnaast mag men tijdens 
de vakantieperiode ook nog eens eenmalig 1250 euro (netto) 
bijverdienen.

Bijverdienen en studiefinanciering
Naast je studiefinanciering mag je een maximaal bedrag 
bijverdienen, het belastbaar inkomen. Dit bedrag staat in 2011 op 
€13.215,83 (op jaarbasis). Indien je toch meer verdient, heb je geen 
recht meer op een studiefinanciering. Daarbij wordt ook direct de 
OV-studentenkaart teruggevraagd.

Belastingteruggave
Bij de heffing van inkomstenbelasting en sociale premies gaat de 
fiscus er van uit dat de belastingplichtige het hele jaar werkt. Bij 
jongeren die vakantiewerk verrichten is dat juist niet het geval. 
Daardoor worden al snel te veel inkomstenbelasting en sociale 
premies betaald. Doordat ruim een kwart van de studenten en 
scholieren niet weet dat ze recht heeft op een belastingteruggave, 
laat men veel geld bij de Belastingdienst liggen!

Vakantiewerkers die bijvoorbeeld per openbaar vervoer reizen, 
komen wellicht in aanmerking voor reisaftrek. Het moet dan wel 
een trip van 10 kilometer of meer per enkele reis zijn. Jongeren 
kunnen voor het invullen van een Tj-biljet gratis een beroep doen 
op LBV. Vakantiewerkers met een laag inkomen, studiefinanciering 
of kinderbijslag kunnen ook een beroep doen op de studenten en 
scholierenregeling. De belastingteruggaaf wordt dan niet achteraf, 
maar met het loon verrekend. Het moge duidelijk zijn dat het 
nettoloon daardoor hoger wordt.      n

Wettelijke minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2011
Leeftijd Per maand Per week Per dag23 jaar € 1435,20 € 331,20 € 66,2422 jaar € 1219,90 € 281,50 € 56,3021 jaar € 1040,50 € 240,10 € 48,0220 jaar € 882,65 € 203,70 € 40,7419 jaar € 753,50 € 173,90 € 34,7818 jaar € 653,00 € 150,70 € 30,1417 jaar € 566,90 € 130,80 € 26,1616 jaar € 495,15 € 114,25 € 22,8515 jaar € 430,50 € 99,35 € 19,87
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  Een nieuw avontuur van:

”Annie en de LBV”

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.

!

Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen en/of problemen. 

Samen met LBV worden deze allemaal opgelost!
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. . .  willen wij u . . .

het oogt 
in ieder geval 
allemaal weer 
lekker fris!

er is inderdaad flink 
geklust en daarnaast 
is ook alles 
geschilderd! de 
nieuwe vloer komt 
binnenkort!

enige tijd later

goedemiddag 
karim!

komt u 
verder.

hé, is er hier verbouwd ?

dat ziet u scherp!

zullen we uw nieuwe 
polis gaan bekijken?

dat 
pensioen is me 

eindelijk duidelijk! 
trouwens hebben 

jullie nog die actie 
van de gratis uur-

looncheck op 
jullie website?

.. .die loopt 
nog steeds 
en iedere 
werknemer 

in nederland 
mag hier van 

gebruik 
maken!

ja hoor...


