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In de vorige Visie heeft u kunnen lezen dat LBV een principe-

akkoord is overeengekomen met de werkgeversorganisatie

VIA. Het betreft hier een bijzondere CAO die is bestemd voor

buitenlandse werknemers in Nederland met een tijdelijk dienst-

verband. Omdat dit een geheel nieuwe CAO is, hecht LBV er

veel waarde aan dat er bezoeken worden gebracht aan ver-

schillende uitzendorganisaties die zijn aangesloten bij VIA.  Door

middel van dergelijke bezoeken controleert LBV of de regels

van de CAO worden nageleefd. Verderop in deze Visie doen

wij kort verslag van één van deze bezoeken.

Ook in de komende periode worden het weer drukke tijden voor

LBV. Naast het feit dat er weer nieuwe CAO's in de pijplijn zitten,

zullen er ook verschillende bestaande CAO's worden verlengd.

Ik wil graag nog eens extra onderstrepen dat LBV het belangrijk

vindt dat werknemers meebeslissen over hun eigen loon en

arbeidsvoorwaarden. Mogelijk bent u bepaalde artikelen in uw

CAO  tegengekomen waar u het achteraf toch niet mee eens

bent. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat u onze CAO-onder-

handelaren hierover inlicht zodat deze artikelen mogelijk bij nieu-

we CAO-onderhandelingen kunnen worden aangepast.

Wist u trouwens dat veel vakbonden kampen met het probleem

dat er steeds minder jonge mensen zich verenigingen in een vak-

bond? Door dit probleem is er binnen de vakbondswereld spra-

ke van vergrijzing. In tegenstelling tot onze collega-vakbonden is

er in ons ledenbestand gelukkig geen sprake van extreme ver-

grijzing. Sterker nog LBV beschikt over een vrij jonge achterban

en dat proberen we ook zo te houden! Eén van de manieren waar-

op LBV jongeren bekend maakt met de vakbond, is door het

geven van presentaties op scholen. Tijdens deze presentaties

worden jongeren geconfronteerd met praktijkvoorbeelden waar-

in ze zichzelf kunnen herkennen. Dit heeft tot gevolg dat men in

gaat zien wat een vakbond allemaal voor een werknemer kan

betekenen, buiten het bekende staken en vergaderen.

Daarnaast kan ik u tot slot mededelen dat we per 1 juni afscheid

hebben genomen van Nebojsa Mastilovic, een van onze juristen.

Nebojsa heeft de afgelopen jaren met veel plezier bij LBV

gewerkt maar gaat onze organisatie verlaten omdat hij liever

een baan binnen het bedrijfsleven prefereert. Namens het team

en bestuur wensen wij hem veel succes bij zijn nieuwe baan.

Annet Dolman

Voorzitter

Voorwoord
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Vacature Jurist

De Landelijke Belangen Vereniging is een
vakbond in beweging. 
En net als bij andere bedrijven en verenigingen stromen de

medewerkers na verloop van tijd door naar andere posities.

Teneinde onze leden dezelfde goede juridische en sociale

bijstand c.q. advies te kunnen blijven verlenen, is LBV op zoek

naar een:

• Jurist m/v

Als medewerker kom je te werken op het hoofdkantoor van

LBV in Rotterdam. Deze werknemersorganisatie houdt zich

bezig met zowel secretariële-, individuele- alsmede collectieve

ledenbehartiging voor alle werknemers en uitkeringsgerech-

tigden in Nederland.

De jurist komt 34 uur per week te werken op de juridische

afdeling en is de tweede lijn naar leden, werkgevers en relaties

van LBV. Je houdt je voornamelijk bezig met arbeidsvragen

op het gebied van arbeids- en sociaal verzekeringsrecht 

van zowel het individuele lid alsmede op het terrein van de

collectiviteit.

Je hebt een afgeronde rechtenstudie met als specialisatie

arbeidsrecht en sociale zekerheid. Je hebt affectie met een

vakbond of een belangenvereniging. Je kunt werken met een

pc, (Windows en Word). Je bezit over goede communicatieve

vaardigheden, kunt zelfstandig werken en bent stressbestendig.

Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse

taal in woord en geschrift. Je leeftijd is niet belangrijk, wel is

een flexibele instelling ten opzichte van een organisatie die

met de dag groter wordt van belang.

LBV biedt een zeer interessante functie binnen een hecht team

van een groeiende vakbond, pensioen, reiskostenvergoeding

en een salaris dat in overleg met jou wordt vastgesteld.

Verder zijn er mogelijkheden om jezelf door middel van (inter-

ne) opleidingen verder te ontwikkelen.

Reageer
Indien je vindt dat je de juiste medewerker bent voor deze

uitdagende baan, reageer dan. Stuur je schriftelijke

(handgeschreven) sollicitatie compleet met C.V. aan:

LBV,

T.a.v. mw. M.A. Dolman

Strevelsweg 700/612

3083 AS Rotterdam

Voor eventueel meer informatie bel 010 481 80 11.
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Voor of tegen de Europese grondwet

De Europese grondwet, wordt voor iedereen die nu nog werk

heeft een ramp. De Europese grondwet tast alles wat we hier in

Nederland met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd aan.

De loon en arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de CAO zullen indien

de Europese grondwet wordt aangenomen gebruikt worden door

de monopolies, om goedkope arbeidskrachten elders uit de Euro-

pese gemeenschap in te zetten tegen lage lonen en geen of slech-

tere arbeidsomstandigheden als die door ons zelf zijn bedongen

en vastgelegd in de CAO’s. Met andere woorden binnen de Euro-

pese gemeenschap moeten de arbeiders (alle werknemers onge-

acht uit welke bedrijfstak) . De regeringspartijen met de VVD

voorop zien zo'n constructie helemaal zitten. Werknemers die

elkaar kapot concurreren. Einde aan de toch al wankele sociale

positie van de werknemers in het algemeen.

Het is van de gekke dat een figuur als Wouter Bos, de voorman

van de PvdA, de leden adviseert om voor de Europese grondwet

te stemmen. Ik kan mij daar maar één ding bij verzinnen dat de

PvdA bij de volgende verkiezing wil voorkomen dat zij door de

VVD en het CDA uitgesloten worden om aan de coalitie gesprek-

ken deel te nemen. Waardoor de VVD en de CDA tot elkaar ver-

oordeeld zijn, om nieuwe regering te vormen te samen met D66.

Bij winst van de PvdA de komende verkiezingen, waarbij het dan

heel goed mogelijk is dat de PvdA dan zelf de grootste partij zal

worden. Dan kan alsnog de PvdA door de VVD en het CDA geweerd

worden om een eventueel nieuwe regering te vormen. Alleen als

de PvdA een grote verkiezingsoverwinning behaalt en de kleine

linkse partijen ook verkiezingswinst winst boeken, zodat Groen

Links, de SP en de PvdA een meerderheid zouden hebben dus

75 zetels plus één, dan pas wordt aan de voorwaarden voldaan

om zonder VVD het CDA en mogelijk zelfs zonder D66 een rege-

ring te vormen. Wanneer niet de helft plus een zetel wordt bereikt

zouden de kleine Christelijke partijen de bereidheid moeten heb-

ben om samen met de linkse partijen een meerderheid te vor-

men om te kunnen regeren. Als deze regering zou blijven, dan

betekend dat het einde van ons socialenstelsel. Weg AOW, WW,

WAO ziektewet onbetaalbaar geworden, zo ook voor de pensioe-

nen daar komt een prijskaartje aan te hangen wat door de door-

snee werknemer niet meer is op te brengen. Dat betekent dat

het eventueel eerder stoppen met werken, een privilege is  gewor-

den, voor mensen met grote salarissen en dat vanwege de onbe-

taalbaarheid! Mensen met een doorsnee job, meer dan 70% van

de mensen, die werken zullen veel langer dan de pensioen gerech-

tigde leeftijd van 65 jaar door moeten werken.

Terug naar de Europese grondwet, zoals eerder geconstateerd

is de Europese grondwet tegen iedereen die werkt. Veel geld dat

verdiend wordt in de Europese gemeenschap zal verspilt worden

aan politieke machtsspelletjes. Met name de vraag wie of welke

landen het voor het zeggen krijgen binnen Europa. Veel erger is,

is dat Nederland als klein land binnen de Europese gemeenschap

niets te vertellen heeft en alleen maar mag betalen ten koste van

de belastingbetaler in het algemeen en van de werknemers in het

bijzonder.

Bij deze politieke machtsspelletjes, hoort natuurlijk ook een Euro-

pees leger want die macht moet ook worden geïllustreerd. Veel

geld verdient in de Europese gemeenschap zal gebruikt en ver-

kwist worden aan onnodige defensie uitgaven. Defensie uitgaven

om als vazalstaat van Amerika, Europa te betrekken bij oorlogen

buiten onze grenzen. Waardoor we betrokken raken bij zinloze

oorlogen van Amerika. Amerika dat zich opwerpt, als de politie-

agent van de wereld. Een Amerika dat iedereen op zijn voor-

waarden per dictaat dwingt om met deze levensgevaarlijke

oorlogsspelletjes mee te doen. Om u de waarheid te vertellen,

pas ik er voor om net als vele Amerikaanse staatsburgers door

president Bush en het Pentagon in Amerika gebruikt en uitgekleed

te worden. Al deze zaken zijn inherent als we zo dom zouden zijn

om de Europese grondwet aan te nemen. Een gewaarschuwd

mens telt voor twee wordt wel eens gezegd, laten we deze waar-

schuwing dan ook ter harte nemen. Zeg voor uw eigen bestwil

nee tegen een Europese grondwet waar we als burgers van de

EU zelf niets over te vertellen hebben.

Jim Stavinga
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In de vorige editie van de Visie heb ik toegezegd dat ik wat

dieper in zou gaan op het fenomeen ''Havenwerk voor de

Havenwerkers''. Het is namelijk schrikbarend hoe dit door aller-

lei europarlementariërs wordt gedwarsboomd!

De Europese parlementsleden, onder aanvoering van ex-Shell

directeur Frits Bolkestein, vinden namelijk niet dat havenwerk uit-

sluitend voor de havenwerkers is. Zij willen onder druk van gro-

te nationale en internationale werkgevers al het werk in de

EUROPESE UNIE vrij toegankelijk maken voor iedereen. Dit wil

zeggen dat er totaal geen enkele bescherming meer is voor het

vak van havenwerker! Wanneer deze groep parlementariërs hun

zin gaat krijgen dan kan “Jan en alleman” dadelijk overal gaan

werken! Als havenwerker wordt je vandaag of morgen gecon-

fronteerd met het feit dat je met een maat staat te werken die

bijvoorbeeld slager is geweest en morgen weer op de taxi zit.

Dergelijke personen zijn voor het havenwerk nooit opgeleid en

dit kan tot zeer onveilige situaties leiden.

Er kunnen situaties ontstaan waarbij de werkgever zegt: “Ik heb

veel minder personeel nodig, want de schepen worden gelost

en geladen door de eigen bemanning van de schepen. Ik moet

een gedeelte van mijn personeel ontslaan en ik hoef zeker geen

extra personeel in te huren! De reden hiervan is dat er te weinig

werk voor me overblijft!”. Op deze manier komen onze banen op

de tocht te staan en worden onze loon- en arbeidsvoorwaarden

tot op de grond toe afgebroken. De loon- en arbeidsvoor-

waarden van buitenlandse zeelieden uit lagelonenlanden zijn

veel slechter dan dat van de reguliere havenwerker uit Neder-

land. Reders hebben al lang ontdekt dat je met zeelieden, uit

derde wereld landen, veel goedkoper kunt werken. Deze zee-

lieden worden namelijk betaald volgens de normen die gelden

in het land van herkomst.

Onze Frits wil de laatst genoemde regeling ook overal in euro-

pa invoeren, als zijnde de norm voor de toekomst. Als het aan

Frits ligt dan mag in de toekomst een Nederlands bedrijf dat

bijvoorbeeld een vestiging in Polen opent, zijn werknemers

gaan betalen via Poolse loon- en arbeidsvoorwaarden. En dit

terwijl de werknemers voorheen gewoon onder de Nederland-

se loon- en arbeidsvoorwaarden vielen…

Als deze wetgeving door het Europese parlement wordt aan-

genomen dan zal er op economisch gebied een aardverschui-

ving gaan plaatsvinden. Werkgevers zullen massaal in goedkope

Oostbloklanden vestigingen gaan openen, al is het alleen maar

op papier. Wanneer dit alles doorgaat dan zal Nederland wor-

den geconfronteerd met loon- en arbeidsvoorwaarden van

voor de tweede wereldoorlog! 

Guus Michilsen

De haven van Rotterdam deel 3
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CAO GHP 2005-2008

Op 28 april 2005 is er tussen LBV en het Overlegorgaan Groot-

handels in Producten voor Horeca en Grootverbruik voor de

tweede maal de CAO voor de Groothandel in Horecaproduc-

ten overeengekomen. In het onderstaand overzicht treft u de

belangrijkste wijzigingen aan ten opzicht van de vorige editie

van de CAO voor de Groothandel in Horecaproducten:

• Deze CAO is aangegaan voor een periode van drie jaren die

aanvangt op 1 juni 2005 en eindigt op 31 mei 2008.

• De salarisverhoging over achtereenvolgens het tijdvak van

1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 én 1 juli 2007 tot en met

30 juni 2008 wordt uiterlijk twee maanden vóór aanvang van

het betreffende tijdvak door partijen nader overeengekomen.

Met in achtneming van de Wet Arbeid en Zorg zijn
de volgende artikelen aangepast of toegevoegd:

• Bij ouderschapsverlof heeft de werknemer, als de arbeids-

overeenkomst tenminste één jaar heeft voortgeduurd, gere-

kend per kind, tot de achtjarige leeftijd, recht op het wettelijk

ouderschapsverlof. 

• Bij adoptieverlof heeft de werknemer recht op maximaal vier

weken onbetaald adoptieverlof. Het adoptieverlof moet binnen

een tijdvak van 18 weken worden opgenomen. Dit tijdvak

vangt aan twee weken vóór de datum van adoptie.

• Bij kortdurend zorgverlof heeft de werknemer in ieder kalen-

derjaar gedurende 10 dagen recht op kortdurend zorgver-

lof, met behoud van 70 procent van het salaris, in verband

met de ziekte van de partner, (pleeg-, stief- ) kinderen of

(pleeg-, stief-) ouders. Daarnaast heeft LBV besloten in het

organisatieverlof de term kaderlid vanaf 1 januari 2005 te

vervangen door de term ambassadeur. Een ambassadeur

is een werknemer die constructief en inhoudelijk meedenkt

met LBV over het in deze CAO overeengekomen pakket

loon en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is een ambassa-

deur binnen de onderneming het aanspreekpunt voor zijn

collega's en LBV.

In geval van arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte of ongeval

heeft de werknemer, gedurende het eerste ziektejaar in beginsel

recht op doorbetaling van 100 procent van het brutosalaris en

gedurende het tweede ziektejaar recht op een uitkering van

70 procent van het brutosalaris, indien de werknemer zich houdt

aan de voorschriften en regels bij arbeidsongeschiktheid.

Het artikel WAO-hiaatverzekerering is wegens gewijzigde wet-

en regelgeving ten aanzien van de WAO vervallen. De wijze

waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd dient schrif-

telijk te zijn vastgelegd in een noodplan en op een begrijpe-

lijke wijze aan de werknemers bekend worden gemaakt. De

bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskun-

digheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal georga-

niseerd dat zij hun taken naar behoren kunnen vervullen. De

werkgever is verplicht de bedrijfshulpverleners deel te laten

nemen aan herhalingscursussen, oefeningen of andere acti-

viteiten zodat hun kennis en vaardigheden op het vereiste

niveau gehandhaafd blijven. De kosten en de vervolgkosten

voor de werknemer die een cursus  bedrijfshulpverlening volgt

komen volledig voor rekening van de werkgever.
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Kort CAO Nieuws

Hazlewood (Greencore) Convenience Foods
De CAO-onderhandelingen tussen Hazlewood Convenience

Foods, handelend onder de naam Greencore, en LBV lopen.

Tijdens deze CAO-onderhandelingen worden de CAO-onder-

handelaar van LBV bijgestaan door de ambassadeur van LBV.

Deze ambassadeur beslist mee aan de onderhandelingenta-

fel en de input van de ambassadeur is van essentieel belang,

aangezien de ambassadeur als geen ander weet wat er in de

onderneming waar hij of zij werkzaam is speelt. 

De huidige CAO met Hazlewood (Greencore) Convenience

Foods loopt 31 mei af. De onderhandelingen verlopen zeer

stroef, waardoor er naar verwachting pas medio juni duidelijkheid

zal zijn over de nieuw CAO. Zodra er een principeakkoord is

bereikt zal deze ter stemming worden voorgelegd aan de leden.

DPA Financial People
Op 2 mei 2005 is er tussen DPA Financial People, een onder-

neming die werknemers detacheert in financiële functies vari-

ërend van boekhouders tot interim-managers, en LBV voor de

eerste keer een CAO afgesloten.

Van Tilburg Holding BV
31 mei 2005 loopt de CAO voor Van Tilburg Holding BV af.

31 maart 2005 heeft een delegatie van LBV alle drie de vesti-

gingen van Van Tilburg Holding bezocht. Tijdens dit bezoek is

er met alle medewerkers van de Van Tilburg Holding van

gedachte gewisseld omtrent hun loon- en arbeidsvoorwaarden.

Nadat er een inventarisatie is gemaakt van alle wensen van

het personeel, zullen de agendapunten voor de nieuwe CAO-

onderhandelingen worden opgesteld en aan het personeel

kenbaar worden gemaakt.

Slijppol Amsterdam BV
30 juni 2005 loopt de huidige Slijppol Amsterdam BV af. Sinds

1999 sluit LBV reeds CAO’s af met dit anodiseerbedrijf uit

Amsterdam en de CAO is al weer aan haar derde editie toe.

Slijppol Amsterdam BV heeft zich gespecialiseerd in het ano-

diseren van aluminium(profielen) in alle vormen en maten. 

Anodiseren is het middels chemisch/elektrische dompelba-

den aanbrengen van een beschermlaag op het aluminium,

waardoor het aluminium beter bestand is tegen weersinvloe-

den. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aluminium patrijspoorten

voor schepen. De CAO-onderhandelingen zijn inmiddels van

start gegaan en in de volgende editie van LBV-Visie zult u hier-

over nader worden bericht.

CTP
In de thans geldende CAO voor de Carwash, Truckwash en

Poetsbedrijven is overeengekomen dat de salarisverhoging

over het tijdvak van 1 januari 2005 tot en met 31 juli 2006

uiterlijk vóór 31 maart 2005 door CAO-partijen nader wordt

overeengekomen. Echter ten tijde van de totstandkoming van

deze Visie zijn CAO-partijen nog in onderhandeling. In de volgen-

de editie van de LBV-Visie zult u hierover nader worden bericht.
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Als je de politiek van de afgelopen 2 decennia bekijkt vraag je

jezelf wel eens af waar iedereen was de afgelopen jaren. Na de

1e energiecrisis in 1973 werd er alle kanten maatregelen genomen

om niet meer afhankelijk te zijn van aardolie uit het Midden-Oosten.

Energie werd een schaars en duur product en een van de eer-

ste slachtoffers van dat dure product werd de werkgelegenheid.

Kabinet op kabinet legde haar hoofd in de schoot van de werk-

gevers en multinationals om de productiekosten te verlagen. 

Een van de eerste dingen die geofferd werd was de werkgele-

genheid van de oudere werknemers. In de jacht op winstgevend-

heid werden in diverse, vooral arbeidsintensieve, sectoren

bezuinigingsrondes uitgevoerd. Kille rekenmeesters deden hun

werk en concludeerden dat de factor arbeid de boosdoener

was.  In veel productie bedrijven werden, met goedkeuring van

de politiek, ontslagrondes doorgevoerd en werden oudere werk-

nemers gestimuleerd om zich “arbeidsongeschikt” te laten ver-

klaren. De “grote” bonden, die hun lot aan de politiek hebben

verbonden, schikten zich hierin en verkochten dit “sociale”plan

graag aan de achterban.

Geef ze één vinger en ze
nemen je hele hand.
Na de energiecrisissen kwam er een nieuw

fabeltje. De koopkracht was te laag

waardoor er te weinig geconsumeerd

werd. Om de koopkracht voor iedereen

te vergroten werd het belastingsysteem

op de schop genomen. In het kader van

discrimineren mag niet, werd iedereen gelijk voor de fiscus,

met wel wat kleine apartheid erin met allerlei gelijkheidssta-

tussen, en kregen we een fiscaal “oormerk” het zogenaamde

SoFi-nummer. Wat niemand vertelde was dat door de belasting

te verlagen allerlei noodzakelijke regelingen en werkzaamhe-

den niet meer betaald konden worden door de overheid. Het

gevolg liet zich raden, radicale bezuinigingen die duizenden

hun baan kosten. De solidariteit in de samenleving kwam onder

druk te staan door overlevingsdrang van mensen.

De politiek heeft geen lerend vermogen of
geen geheugen?
Ondanks verantwoorde rapporten van diverse wetenschap-

pers trok de politiek zich niets aan van kritiek uit de samenle-

ving, elke 4 jaar krijgt die de kans om hun wensen te uiten.

De roep van het bedrijfsleven in de jaren negentig om lasten-

verlichting werd door diverse kabinetten zonder mokken of

maren doorgevoerd. Motto was in die jaren werk, werk, werk.

Hoewel de lasten voor het bedrijfsleven steeds lager werden,

nam het aantal werkenden, relatief gezien, nog steeds af. De

inkomsten voor de staat daalden en werden voor de zoveel-

ste keer weer eens opgevangen met bezuinigingen. Hoewel

kabinet en volksvertegenwoordiging gro-

tendeels bestaat uit academici en afge-

studeerde economen, had niemand

hiervan de tafels van vermenigvuldiging

nog in het hoofd, 2x2 is niet het zelf-

de als 2x4. Bedrijven werden steeds

inhaliger en investeerden hun steeds

grotere winsten niet in Nederland maar

verder weg waar arbeid extreem goed-

koop is, belasting haast niet bestaat

en menselijke omstandigheden en democratie ver te zoeken

zijn. En de burger en werkende mens morde en scharrelde

zijn kostje bij elkaar.
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Verkiezing ondernemingsraad SHB

Een lege winkel verkoopt niets….
De plannen die het huidige kabinet voor ons in petto heeft

beloven niet veel goeds. Het bedrijfsleven krijgt weer eens

verlaging van de vennootschapsbelasting, wordt daarmee de

laagste in Europa, en de werknemers die wachtten in de

toekomst een later pensioen, een lagere doorbetaling bij

ziekte, een kortere duur van de werkloosheidsuitkering.

De toekomstige winsten van de corporaties, die werkelijk Neder-

land regeren, zijn al veilig gesteld met de nieuwe ziekenfonds-

wet, de zogenaamde wel betalen niets krijgen verzekeringen.

Als de politiek een (serieus) bedrijf zou zijn ging het hard op

een bankroet aan. De klanten, werkgevers, zoveel korting

geven dat je onder de inkoopprijs zit dat hou je niet lang vol.

Het winkelpersoneel, wij de gewone mens in de straat, wordt

afgeknepen en afgepoeierd, ik zou weglopen bij zo'n baas. In

plaats van vernieuwend bezig te zijn lopen we achter de feiten

aan en volgen klakkeloos de raad van de concurrent op. In het

winkelleven noemen ze deze manier van werken, vader maakt

het groot, zoonlief maakt het dood.

Wat vindt u daar nou van?
Als samenleving moeten we allemaal bijdragen aan een goede,

gezonde, sociale maatschappij. De afgelopen jaren hebben de

diverse regeringen de bodem eruit geslagen en alleen aan de

belangen van bedrijven gedacht. U, uw buren, uw kennissen,

allen lopen de kans om niet meer deel te nemen aan het eco-

nomische verkeer en uw inkomen daardoor kwijt te raken. U

kunt medische hulp nodig hebben die niet meer betaald kan

worden, niet dat de premies lager geworden zijn of het aan-

tal patiënten meer geworden is. De “linkse”oppositie houdt

zich stil en hoopt over 2 jaar de dikbetaalde banen binnen te

slepen, de salarisverhoging van 30% is al geregeld. Hoe hoog

was uw salarisverhoging de afgelopen jaren? Laat eens wat

van u horen en stuur mij een brief een fax of een email. Adres-

sen, faxnummers en emailadres, vind u in de colofon van de

Visie. Of surf gewoon naar www.lbv.nl en klik contact aan. O ja

en laat de visie eens slingeren in de kantine of wachtruimte.

Harm Groenendijk

Enige weken geleden hebben we aangekondigd dat er nieu-

we ondernemingsraad verkiezingen bij de SHB zouden plaats

vinden. Nu de verkiezingsronden achter de rug zijn kunnen we

de “eindafrekening” opmaken. 

Op 22 april jongstleden zijn de stemmen van de verkiezing

geteld en tot onze vreugde beschikt LBV weer over twee leden

binnen de ondernemingsraad van de SHB. De heren A.T.L.

Michilsen en E. Batur zullen de komende periode LBV binnen

de ondernemingsraad van de SHB gaan vertegenwoordigen.

Leden van LBV die bij de SHB werkzaam zijn, kunnen de laatst

genoemde heren te allen tijde aanspreken wanneer zij meer

willen weten omtrent de meest actuele informatie vanuit de SHB. 

Eind april heeft er een vergadering plaatsgevonden waarbij

het dagelijkse bestuur van de ondernemingsraad is gekozen.

Daarnaast zijn ook de commissies van leden voorzien. Guus

Michilsen is als enige LBV’er gekozen in de commissie ‘’Stra-

tegische begeleiding aandelen overdracht ‘’.

De laatst genoemde commissie heeft enkele dagen na aan-

stelling een gesprek gehad met de heer H. Vervat. Het doel

van het gesprek was om te achterhalen waarom de heer Ver-

vat nu wel ineens interesse heeft in een overname van de SHB.

Uiteindelijk is gebleken dat de heer Vervat vindt dat Matrans

en de SHB in dezelfde vijver vissen. Hij ziet beide bedrijven

graag samengevoegd worden zodat er een betere concurren-

tiepositie wordt gecreëerd. Daarnaast is de overname een

goede manier voor de heer Vervat om groter te groeien. 

In mei hebben er ook gesprekken plaats gevonden tussen de

heer Van Gessel van de Humaresgroep en de grootste aan-

deelhouders van de SHB. Tijdens deze gesprekken is ook over

een overnamebod gesproken en is er gekeken op welke steun

een dergelijk bod zou kunnen rekenen. Wanneer er meer bekend

is over deze ontwikkelingen, dan zullen wij dit op onze inter-

netsite publiceren!
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LBV controleert uitzendondernemingen VIA

De laatste maanden bezoekt LBV actief uitzendondernemin-

gen die bij de werkgeversorganisatie VIA zijn aangesloten.

Zoals u ook in het voorwoord heeft kunnen lezen houden de

bureaus, die bij VIA zijn aangesloten, zich hoofdzakelijk bezig

met het detacheren van buitenlandse werknemers. Deze werk-

nemers komen over het algemeen uit landen zoals Polen,

Duitsland, Tsjechië, Griekenland en Portugal.

Al enige tijd vinden er veel discussies plaats omtrent de komst

van buitenlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Veel mensen zijn van mening dat het slecht is voor Nederland

en denken dat buitenlandse werknemers op termijn ook

hun banen in zullen nemen. Dit is echter een volkomen

onterechte redenering. Tegenwoordig zijn er in Nederland 

verschillende ondernemingen die geen Nederlands personeel

kunnen vinden voor het verrichten van bijvoorbeeld productie-

werkzaamheden. 

Het niet kunnen vinden van bereidwillige werknemers is niet

een probleem dat nieuw is in Nederland. In het verleden wer-

den er ook al buitenlandse werknemers naar ons land gehaald

voor bijvoorbeeld het steken van asperges. Het komt dus

regelmatig voor dat werkgevers kampen met personeelste-

korten. Het nadelige gevolg hiervan kan zijn dat men te maken

krijgt met een te lage productie en hierdoor kan de continuï-

teit van de onderneming in gevaar komen. Om dit te voorko-

men gaan werkgevers over tot het inlenen van buitenlandse

werknemers. LBV begrijpt dat ondernemingen die geen Neder-

landse werknemers kunnen krijgen over gaan tot het inlenen

van buitenlandse werknemers. Het mag echter niet zo zijn dat

er sprake is van oneerlijke concurrentie en daarom dienen

hiervoor duidelijke regels te worden opgesteld!

Het is algemeen bekend dat er in Nederland geregeld

misbruik wordt gemaakt van buitenlandse werknemers. Vaak

worden ze illegaal te werk gesteld en betaalt men de werkne-

mers lonen die onder het CAO-loon of wettelijk minimumloon

liggen. Om er voor te zorgen dat er eerlijke en duidelijke afspra-

ken komen voor deze werknemers is LBV samen met VIA een

speciale CAO overeengekomen. In de vorige editie van de

Visie was er nog sprake van een principeakkoord, maar

inmiddels is de CAO al in werking getreden!

De VIA CAO garandeert buitenlandse werknemers van loon-

doorbetaling bij wegvallen van het werk, loondoorbetaling bij

ziekte en daarnaast wordt men verloont conform de CAO van het

inleenbedrijf. Tevens dienen de uitzendondernemingen iedere

buitenlandse werknemer te voorzien van een goede huisvesting.

In de VIA CAO is ook vastgelegd dat de werkgever loon door

betaalt bij ziekte, tot het einde van het contract. Hiermee wordt

voorkomen dat buitenlandse werknemers onterecht gebruik

maken van het Nederlandse Sociale Zekerheidsstelsel.

Omdat LBV er zeker van wil zijn dat de CAO goed wordt nage-

leefd, bezoekt zij verschillende ondernemingen die gebruik

maken van de VIA CAO. Tijdens dergelijke bezoeken wordt er

gekeken naar de werving- en selectieprocedures die de buiten-

landse werknemers doorlopen. Daarnaast wordt er zeer kritisch

gelet op de huisvesting van de werknemers.  De meeste buiten-

landse werknemers werken slechts tijdelijk in Nederland. Hun

doel is dus zoveel mogelijk geld verdienen in zo’n kort moge-

lijke tijd. Het komt veel voor dat buitenlandse werknemers

onder erbarmelijke omstandigheden worden gehuisvest. Men

gaat hier over het algemeen op vrijwillige basis mee akkoord.

De reden waarom men hiermee instemt is omdat ze door der-

gelijke goedkope oplossingen net even een hoger uurloon kun-

nen ontvangen. LBV is hier volkomen op tegen en vindt dat

de werknemer in dit soort gevallen tegen zichzelf beschermd

dient te worden. Iedere buitenlandse werknemer heeft volgens

LBV recht op goede en hygiënische leefomstandigheden!

Tevens wordt er goed gelet op de nazorg die de bureaus aan

hun werknemers verlenen. Hierbij dient u te denken aan de

begeleiding die men krijgt bij het bezoeken van bijvoorbeeld

een dokter of een medische zorginstelling.

Naar aanleiding van de tot nu toe afgelegde bezoeken kan

LBV concluderen dat de bureaus die zijn bezocht de VIA CAO

correct toepassen. De begeleiding van de buitenlandse werk-

nemers is redelijk tot goed en de ter beschikking gestelde

huisvesting voldoet ook aan alle eisen. In de toekomst zal LBV

er op toezien dat de bij VIA aangesloten uitzendbureaus de

VIA CAO correct blijft toepassen. LBV rekent erop dat ook de

buitenlandse werknemers, die lid zijn van LBV, tijdig aan de

bel zullen trekken wanneer er bepaalde zaken niet kloppen!
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De Landelijke Belangen Vereniging heeft gekozen

voor de verzekeringen van FBTO vanwege de zeer

goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Bij FBTO

krijgt u waar voor uw geld.

Naast de lage prijs, heeft de FBTO Autover-

zekering een groot aantal andere voordelen:

• Na 8 jaar schadevrij rijden, heeft u al 75% no-

claimkorting.

• Na 2 jaar maximale no-claimkorting, daalt uw

kortingspercentage niet na een schademelding.

• Bij FBTO betaalt u geen poliskosten en andere

toeslagen.

• U kiest zelf de aanvullende dekkingen.

Bereken snel uw voordeel
Wilt u direct weten wat u bij FBTO kunt besparen?

Ga dan nu naar www.fbto.nl/autopremievergelij-

king. Daar kunt u uw huidige premie met die van

FBTO vergelijken. Vergeet niet uw collectiviteitsco-

de R61 in te voeren.

Voor meer informatie of een offerte kunt u ook

altijd contact opnemen met FBTO op telefoonnum-

mer 058 234 56 78. Noem voor de korting wel

uw altijd uw collectiviteitscode R61. 

Bereken
uw voordeel!
Wist u dat u als lid van de Landelijke
Belangen Vereniging flink kunt besparen
op uw autopremie? U heeft namenlijk 15%
korting op de toch al zeer voordelige
FBTO Autoverzekering.



Naam : ..............................................................................................m/v

Adres : ....................................................................................................

PC/Plaats : ....................................................................................................

Geboortedatum : ....................................................................................................

Telefoon prive : ....................................................................................................

Werkgever : ....................................................................................................

Beroep : ....................................................................................................

Datum : ....................................................................................................

Giro/bankrekeningnr : ....................................................................................................

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

Deze kaart kunt u langs de perforatierand afknippen en in een envelop opsturen naar:

LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel niet nodig)

Ik wil graag lid worden van de LBV!


