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Geachte Leden,
Bij het lezen van een krantenbericht stuitte ik op een interview
met de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Een interview waar men als weldenkend mens onpasselijk van
wordt. Het bewuste interview zegt iets over de persoon van H.
de B. en dat is niet veel goeds. Het staat vol met populistische
uitspraken en onwaarheden, die bij controle één voor één onjuist blijken te zijn. Een stuitend voorbeeld van één van zijn uitspraken wil ik wel geven, want achter deze uitspraak zit een bewuste gedachte om bevolkingsgroepen, werkende mensen en
mensen met een bijstandsuitkering, tegen elkaar op te zetten!
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DE ABGP IS AANGESLOTEN BIJ
Het ambtenarencentrum

FOTO’S
Diverse bronnen
Aan de inhoud van de artikelen
in dit magazine kunnen geen
rechten ontleend worden.
Het bestuur van de ABGP is niet
verantwoordelijk voor de inhoud
van dit magazine

Zoals deze uitspraak die hij deed in het betreffende interview:
Een 23-jarige lerares op een vmbo-school in Rotterdam-Zuid
verdient € 1.700 netto: € 600 minder dan een even oude vrouw met 1 of 2 kinderen die voor
haar bijstandsuitkering een middagje per week moet werken op dezelfde school.
Onderzoek leert ons dat:
Over het inkomen van de lerares van € 1.700 zegt een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond “een docente zonder vlieguren verdient in de laagste cao-schaal € 1.824 netto voor
een volle werkweek. “Maar bijna niemand werkt full time”, “Het is geen vetpot.”
Hoe het inkomen van de moeder in de bijstand volgens H. de B. op een bedrag van € 2.300
komt is een volstrekt raadsel. Een alleenstaande ouder krijgt volgens de gemeente Rotterdam ongeveer 70 procent van het minimumloon: € 961. Met een kindgebonden budget voor
twee kinderen zou daar € 152 per maand bijkomen: in totaal € 1.113. Met een tegenprestatie
voor de uitkering, zoals een middagje op een school werken, verdient een bijstandgerechtigde
niets. Los van zorg- en huurtoeslag en heffingskortingen zit in het (onjuiste) verhaal van H. de
B. dus een gat van € 1.187.
Als een vertegenwoordiger van de werkgevers dergelijk gedachtegoed heeft is dit voor
werknemers (jong en oud) in het algemeen geen geruststellende gedachte! Want de geschiedenis leert dat de positie van de zwakkeren bijvoorbeeld “mensen met een uitkering”
in de samenleving het eerst worden aangevallen en verslechteren en dan is de volgende
groep aan de beurt. Totdat alle werknemers weer het werk doen voor een hongerloon en
met de pet in de hand bedelen om werk. Want een goede rechtspositie verwerft men niet
zomaar. Daar kan men wel wat aan doen. Bijvoorbeeld door lid te worden van een vakbond.

Samen Staan We Sterk
Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)
Zoals wij in het vorige magazine al lieten weten is er met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 het een en ander veranderd. In dit magazine vindt u een paar artikelen
waar dieper wordt ingegaan op de invoering van deze Wet waarbij de regels rondom ontslag
aangepast zijn. In de bedoelde artikelen staan diverse factsheets waarin op hoofdlijnen beschreven wordt waarmee u rekening moet houden als een werkgever u ontslaat.
Laatste nieuws.
Het Ambtenarencentrum (AC) heeft een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke
sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers ondertekend. De overeenkomst kent drie niveaus 1. de kabinetsectoren (Rijk, Politie, Defensie en
rechtelijke macht), 2. de onderwijssectoren (PO, VO, MBO/BVE, HBO en WO) en 3. de overige
VSO-sectoren (Gemeenten, provincies, waterschappen, umc’s en onderzoekinstellingen). Voor
meer informatie verwijs ik u naar een artikel in dit magazine en naar de website www.abgp.nl
Verder wil ik, mede namens het bestuur, iedereen die nog op vakantie gaat een prettige vakantie toewensen en voor hen die de vakantie er al op hebben zitten, hoop ik dat alles naar
wens is geweest.
Met vriendelijke groeten

Rob Hinse
voorzitter
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ORakel

Helft werknemers maakt geen gebruik
van gehoorbeschermers
Bijna 23 procent van de werknemers heeft wel eens te maken met lawaai op de werkplek, zo blijkt uit de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden 2014. De helft van de mensen geeft aan geen gebruik te maken van gehoorbeschermers wanneer
zij in lawaai werken.

Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om gehoorschade bij hun personeel te voorkomen.

wordt overschreden (gemeten in het
oor, dus rekening houdend met de
gehoorbeschermers), moet er direct
voor gezorgd worden dat het geluid
onder deze grenswaarde wordt gebracht.
• Werkgevers moeten hun personeel
voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
• Werknemers hebben recht op een
gehoortest om vast te stellen dat de
getroffen maatregelen effectief zijn.

• Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de
werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
• Bij dagelijkse blootstelling aan een
dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
• Bij blootstelling boven de 85 dB(A)
moet een plan van aanpak worden
gemaakt.
• Als de grenswaarde van 87 dB(A)

28 procent van de respondenten van de
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden gaf aan dat het niet nodig was
dat de werkgever extra maatregelen
nam tegen gehoorbeschadiging, omdat er al voldoende maatregelen zijn
genomen. 6,6 procent was van mening
dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn en 1,8 procent gaf aan dat
maatregelen wel nodig zijn, omdat er
nog geen maatregelen zijn genomen.
3,3 procent van de respondenten geeft
aan last te hebben van gehoorproblemen door het werk. Vooral in de
bouwnijverheid (10,8 procent) en de
industrie (8,3 procent) gaven de werknemers dit aan.

Gevolgen gehoorschade
Gehoorschade is niet alleen lastig voor
de werknemer. Werknemers met gehoorschade hebben 25 procent meer
kans op ongevallen, zo meldt de Nationale Hoorstichting. Bovendien blijkt uit
Nederlands onderzoek dat het percentage werknemers met gehoorschade
dat zich in een jaar tijd had ziek gemeld
22 procent hoger lag dat het percentage werknemers zonder gehoorschade.

Gehoorschade voorkomen
Een werkgever kan verschillende
maatregelen treffen om schadelijk geluid op de werkplek te reduceren:
• aanschaf en gebruik van stillere
machines;
• ontwikkelen van stillere productiemethodes;
• machines plaatsen in geluiddempende kasten;
• personeel laten werken in geluiddempende cabines;
• goed onderhoud materieel;
• blootstellingsduur zo veel mogelijk
beperken.
Bron: ORnet
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COR Amsterdam luidt noodklok over
reorganisatie
De centrale ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam maakt zich ernstige zorgen over de bezuinigingsplannen van
het college. Door de bezuiniging van 65 miljoen op de gemeentelijke organisatie zouden honderden arbeidsplekken verloren
gaan.
al die reorganisaties. Zelfs de hogere
leidinggevenden en directeuren weten
op dit moment niet waar dit schip zal
gaan stranden als de huidige bezuinigingsplannen van B&W toch ten uitvoering worden gebracht.’

In 2014 heeft al een grote reorganisatie plaatsgevonden. ‘De hele organisatie is op de schop gegaan. De politiek
lijkt zich er absoluut niet bewust van
het feit dat de rek er echt onderhand
wel uit is,’ zegt de COR-voorzitter. ‘Medewerkers van stadsdelen en diensten
zijn nu nog volop bezig met hun plek te
zoeken in de nieuwe organisatie, weten elkaar niet meer te vinden en vragen zich hardop af wat het nut is van

De negatieve gevolgen van de eerdere bezuinigen zij volgens de COR niet
te negeren. De dienstverlening aan
de burgers komt volgens de ondernemingsraad bij verdere bezuinigen nog
verder in het gedrang. ‘De afgelopen
maand heeft het Dagelijks Bestuur
van de COR werkbezoeken aan onder
andere de GGD, Werk en Inkomen,
Stadstoezicht en stadsdeel West afgelegd. Hierbij komt steeds hetzelfde
beeld naar voren, De handhavers van
de buitendienst Amsterdam hebben

niet de goede middelen om hun werk
uit te voeren, de arbeidsconsulenten
zien de werkdruk wekelijks toenemen,
de doorlooptijden van te verstrekken
uitkeringen aan Amsterdammers verder toenemen en veel van de nieuwe
stadsloketten hebben behoefte aan extra medewerkers in deze drukke periode,’ aldus de COR-voorzitter.
De Centrale Ondernemingsraad adviseert de gemeenteraad om nog eens
goed naar de plannen te kijken. ‘Want
bij deze absurde plannen is geen enkele Amsterdammer gebaat.’
Bron: OrNet

Vakbonden leggen zich niet neer bij
transitievergoeding
Sinds 1 juli is het tweede deel van de Wet werk en zekerheid ingegaan en geldt de transitievergoeding bij ontslag. De vakbonden leggen zich hier niet bij neer en willen inzetten op hogere ontslagvergoedingen.

Sinds 1 juli heeft de ontslagvergoeding plaats moeten maken voor de
transitievergoeding. Alle werknemers
krijgen een uniforme vergoeding, ongeacht de ontslagroute en het soort
contract. De transitievergoeding is la-

ger dan de kantonrechtersformule.
Diverse bonden willen in de sociale
plannen die zij afsluiten met bedrijven
ontslagvergoedingen afspreken op basis van de kantonrechtersformule, die

dus hoger is dan de transitievergoeding, meldt het Financieele Dagblad.
‘Wij zien die transitievergoedingen in
de Wwz als minimumbasis en gaan,
afhankelijk van de situatie in een sector, aanzienlijk hogere vergoedingen
voor van-werk-naar-werktrajecten en
inkomensverlies in de sociale plannen
regelen,’ zegt een cao-coördinator van
een van de bonden. ‘Zeker als een bedrijf alleen maar ontslaat om een hogere winst te realiseren, zoals vorig
jaar sigarettenfabriek Philip Morris.’
Bron: ORnet
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Jurisprudentie

Recht op onregelmatigheidstoeslag
tijdens vakanties & verlof
De rechtbank in Den Haag heeft een verpleegkundige onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens haar vakanties en verlof toegekend. De werkgever moet dat over een periode van vijf jaar met terugwerkende kracht uitkeren. Doordat er met terugwerkende
kracht geclaimd kan worden kunnen zorgmedewerkers hun niet uitgekeerde ORT tot vijf jaar terug bij de werkgever opeisen.

De basis voor deze uitspraak is terug
te vinden in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daarin wordt
de ORT als onderdeel van het salaris
gezien en is een gemiddelde uitkering
daarvan tijdens vakantie en verlof verplicht.

De vakorganisatie NU’91 had voor een
verpleegkundige de procedure aangespannen en heeft die nu gewonnen.
De betrokken verpleegkundige heeft
daardoor nog recht op zo’n € 5500 aan
achterstallige ORT. Als dit voor de gehele zorgsector van toepassing wordt,
dan kan dat de werkgevers tientallen
miljoenen Euro’s gaan kosten. Euro’s
die er in veel gevallen niet zullen zijn.
ORT tijdens vakantie en verlof in cao
geregeld
Inmiddels zijn in veel cao’s de ORT-uitkeringen tijdens vakantie- en verlofperiodes geregeld. Door de uitspraak van
de rechtbank kan ook over de periode

voorafgaand aan deze nieuwe cao-bepalingen ORT geclaimd worden, tot
maximaal vijf jaar terug. Medewerkers
zullen individueel hun misgelopen ORT
bij de werkgever moeten claimen. Dat
kan zeker geen kwaad, immers de periode waarin de ORT is misgelopen is
dan het langst.
Het is mogelijk dat in deze zaak hoger
beroep wordt aangetekend en dan blijft
het de vraag of het hof de uitspraak van
de kantonrechter volgt.
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
http://is.gd/pzXeQx/abgp

Uber verliest rechtszaak in VS,
chauffeur gezien als werknemer
Taxibedrijf Uber behandelt zijn chauffeurs als werknemers. Zij zijn dus geen zelfstandigen, zoals Uber beweert. Dat heeft
een Amerikaanse rechtbank bepaald. De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn. Ook in Nederland lijkt er onder meer
sprake van een verkapt loondienstverband bij het illegale UberPop. Chauffeurs staan immers niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zodat er geen sprake is van ondernemers.
Er lopen diverse rechtszaken tegen
Uber in de Verenigde Staten aangespannen door haar chauffeurs. Zelf
vindt Uber dat ze alleen bemiddelt,
maar daar denkt de arbeidscommissie
van de staat Californië anders over, zo
meldt de Volkskrant.
Uber bepaalt
Net zoals in Nederland bepaalt Uber
welke chauffeur naar welke klant gaat.
En Uber bepaalt het tarief. Uber bepaalt
hoeveel iemand minimaal moet rijden
tegen welke rating om ritten te blijven
krijgen. En Uber bepaalt hoeveel ritten
iemand mag weigeren, voordat hij eraf
gegooid wordt. Daarmee gedraagt het
bedrijf zich als werkgever, zonder dat
er premies en sociale lasten betaald
worden.
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In een rechtszaak aangespannen door
een voormalig Uberchauffeur oordeelde de rechter dat het taxibedrijf haar
meer dan 4.000 dollar (ruim 3.500
euro) moet terugbetalen. Het gaat om
kosten die de bestuurder maakte toen
ze voor het bedrijf werkte, zoals tanken wasbeurten en verzekeringen. De
uitspraak kan grote gevolgen hebben
voor de werkwijze van Uber. Als het
bedrijf alle bestuurders in dienst moet
nemen, brengt dat hoge kosten met
zich mee.
Kosten sociale premies
Volgens Uber zijn de taxichauffeurs die
voor de app rijden zelfstandig, want ze
kunnen hun eigen uren bepalen en ze
mogen ook voor andere taxibedrijven
werken. Maar volgens critici schuift

het taxibedrijf op deze manier kosten
als verzekeringen en sociale premies
handig af op de chauffeurs.
Een oud Uber-bestuurder in Florida
won in mei nog een rechtszaak tegen
het taxibedrijf. Uber had zijn account
gedeactiveerd waardoor hij niet meer
voor het bedrijf kon rijden. De chauffeur eiste een werkloosheidsuitkering.
De rechter gaf hem gelijk en oordeelde
dat de bestuurder in feite in dienst was
bij Uber.

Bestuurs berichten

loonruimte-overeenkomst publieke sector
In alle stilte en onder grote tijdsdruk sprak het AC met onderhandelaars van het kabinet, met als doel om tot een overheids- en onderwijsbrede overeenkomst te komen. Dat is uiteindelijk gelukt, maar niet zonder moeite: we raakten onderweg de FNV kwijt en we konden maar een klein deel van onze achterban betrekken bij deze besprekingen. Het AC
beseft dat we dus veel uit te leggen hebben. Dat doen we met deze uitgebreide nieuwsbrief.

De overeenkomst is in een tweeërlei opzicht uniek. Ten eerste is het de
eerste keer sinds de invoering van het
sectorenmodel begin jaren negentig

dat een centrale overeenkomst wordt
gesloten. Ten tweede is het bijzonder
dat het kabinet dit met drie centrales
van overheidspersoneel doet zonder
FNV. Op beide aspecten gaat deze
nieuwsbrief in.
U kunt eerst in onderstaand artikel een
korte uitleg lezen over de inhoud van
de overeenkomst. Wellicht is dit voor u
voldoende, maar zo niet dan kunt u de
volledige nieuwsbrief lezen op http://
is.gd/JWpXD9/ABGP met daarin een
uitleg van de pensioenelementen die
onderdeel uitmaken van deze overeenkomst het onderhandelingsproces zelf
en de integrale tekst van de overeenkomst.

Namens het AC,
Brigitte Sprokholt, vicevoorzitter
Marianne Wendt, adviseur bestuur AC
en lid Pensioenkamer

Inhoud van de ‘loonruimte-overeenkomst
publieke sector’
De hoofdlijn van de overeenkomst is dat het kabinet loonruimte beschikbaar heeft gesteld. Deze ruimte is deels gevonden
binnen de ABP-pensioenregeling door met ingang van 2016 over te gaan van loonindexatie naar prijsindexatie en door tot
2021 geen premieopslagen te heffen. Het premievoordeel dat dit voor de werkgever oplevert, wordt doorgesluisd naar het
loon.
Per 1 september 2015 stelt het kabinet daarnaast zelf ruimte beschikbaar
voor een structurele salarisverhoging
van 1,25%. Ook ontvangt u dan een
eenmalig bedrag van € 500,-. Voor de
sectoren waar nog niet de 0,8% vrijval
van de pensioenpremie uit het laatste
pensioenakkoord is uitgekeerd, zal dit
alsnog gebeuren.
Per 1 januari 2016 vindt een structurele salarisverhoging plaats van 3%.
Hiervan is 1,4% gefinancierd uit de
werkgeversvrijval van de pensioenpremie als gevolg van de bovengenoemde
aanpassing van de ABP-pensioenregeling.
De overeenkomst kent drie niveaus
Voor de kabinetssectoren Rijk, Politie,

Defensie en Rechterlijke macht geldt
de overeenkomst onverkort. Logisch
want het kabinet heeft deze sectoren
onder zijn hoede.
De onderwijssectoren PO, VO, MBO/
BVE, HBO en WO krijgen dezelfde
loonruimte De vormgeving zal her en
der wat anders zijn, omdat een aantal
sectoren al een lopende cao hebben.
Waar reeds een deel van de arbeidsvoorwaardenruimte is gebruikt (HBO
en WO), zal dit worden verdisconteerd.
Voor de overige VSO-sectoren gemeenten, provincies, waterschappen,
umc’s en onderzoekinstellingen is in
deze overeenkomst slechts een afspraak gemaakt over de ABP-vrijval
van 1,4%. Genoemde sectoren hebben

een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid waar ondertekenende partijen
niet in kunnen treden.
Cao
Indien bonden en werkgever in de kabinets- en onderwijssectoren verder
niet onderhandelen, dan vormen deze
afspraken de cao. Bonden en werkgever kunnen ook kiezen om wel verder te onderhandelen omdat zij nog
andere afspraken willen maken. Het
is dus mogelijk om in de sector nog
aanvullende arbeidsvoorwaarden af
te spreken. Tevens is het mogelijk, indien bonden en werkgever dit allebei
wensen, de loonruimte niet te besteden aan loon maar aan iets anders.
Dan moeten beide partijen het hier wel
over eens zijn in de sector.
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Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag
In onderstaande artikelen staan diverse factsheets waarin op hoofdlijnen beschreven wordt waarmee u rekening moet
houden als een werkgever u ontslaat.
direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag
op staande voet. Hij hoeft hiervoor niet
eerst naar de kantonrechter. Het ontslag wordt niet vooraf getoetst.
Twijfelt uw werkgever of er voldoende
reden is voor ontslag op staande voet?
En stemt u niet schriftelijk in met ontslag of met beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden? Dan
kan uw werkgever de kantonrechter
verzoeken om het contract te ontbinden. Zie ook volgende artikel: Ontslag
wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

De werkgever ontslaat u op staande
voet
Deze factsheet gaat in op de situatie
waarin de werkgever u op staande voet
ontslaat. De factsheet gaat niet in op
de situatie waarin u zelf op staande
voet ontslag neemt.

Redelijke grond voor ontslag
Uw werkgever mag u alleen ontslaan
als daar een redelijke grond voor is.
Een redelijke grond voor ontslag is een
ontslag wegens verwijtbaar handelen
of nalaten van de werknemer. Onder
verwijtbaar handelen of nalaten vallen
ook dringende redenen die een ontslag
op staande voet rechtvaardigen.

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015
De Wet werk en zekerheid is van toepassing op ontslagprocedures die zijn
gestart op of na 1 juli 2015. In de volgende gevallen is het oude ontslagrecht van toepassing:
• Het contract is vóór 1 juli 2015 opgezegd (bijvoorbeeld door een ontslag op staande voet).
• Het verzoek om toestemming voor
opzegging bij UWV is ingediend
vóór 1 juli 2015. Dat blijft gelden als
UWV op of na 1 juli 2015 over het
verzoek beslist en het arbeidscontract daardoor op of na 1 juli 2015
wordt opgezegd.
• Als uw werkgever het verzoek aan
de kantonrechter om ontbinding
van het arbeidscontract heeft ingediend vóór 1 juli 2015 en de kantonrechter het arbeidscontract op of
na 1 juli 2015 ontbindt.

Dringende redenen
Voorbeelden van dringende redenen
zijn:
• Misleiding.
• Diefstal.
• Grove belediging.
• Bedreiging.
Het gaat dus om eigenschappen of gedragingen van of door u waardoor de
werkgever genoodzaakt is u te ontslaan.

Geen preventieve toets
Uw werkgever kan een contract per

Voor een rechtsgeldig ontslag op
staande voet wegens dringende reden,
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moet uw werkgever voldoen aan de
volgende eisen:
• Hij moet het contract “onverwijld”
opzeggen.
• Er is een dringende reden aanwezig.
• Hij deelt de dringende reden “onverwijld” aan u mee.
“Onverwijld” betekent dat de werkgever enige tijd kan gebruiken voor het
instellen van onderzoek of bijvoorbeeld het horen van de werknemer of
het inwinnen van juridisch advies. Als
te lang wordt gewacht met onderzoek
en daarna het contract pas wordt opgezegd, dan is niet aan dit vereiste voldaan.
Geen herplaatsing
De hoofdregel is dat uw werkgever een
werknemer alleen kan ontslaan als
herplaatsing van de werknemer op een
andere passende functie niet mogelijk
is binnen een redelijke termijn, al dan
niet met behulp van scholing. Dit is anders bij een ontslag op staande voet. In
dat geval hoeft uw werkgever niet na te
gaan of herplaatsing mogelijk is.
Dringende reden door uw opzet of
schuld: vergoeding voor werkgever
Wordt u ontslagen om een dringende
reden? En heeft u die dringende reden
door opzet of schuld gegeven? Dan
moet u aan uw werkgever een vergoeding betalen. Bij een vast contract of
tijdelijk contract dat tussentijds kan
worden opgezegd is de vergoeding
gelijk aan het loon dat u zou hebben
ontvangen over de geldende opzegtermijn. De kantonrechter kan, als hij dat
billijk vindt, deze vergoeding verlagen.
Wel moet de vergoeding in dit geval
ten minste gelijk zijn aan het bedrag
dat u aan loon zou hebben ontvangen
over de wettelijke opzegtermijn. Als
het een tijdelijk contract is dat niet
tussentijds kan worden opgezegd, dan
is deze vergoeding gelijk aan het loon
dat u zou hebben ontvangen als het
tijdelijke contract van rechtswege zou
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zijn geëindigd. De kantonrechter kan,
als hij dat billijk vindt, deze vergoeding
verlagen.
Transitievergoeding
Werknemers die minstens 2 jaar in
dienst waren, hebben bij ontslag en
bij het niet verlengen van een tijdelijke contract recht op een transitievergoeding. Zie voor meer informatie hierover (zoals over voorwaarden,
uitzonderingen, de berekening van de
transitievergoeding en de mogelijkheden om gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten hierop in mindering
te brengen), de factsheet Transitievergoeding.
http://is.gd/qkHdbX/ABGP
De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als het ontslag het
gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
(wat bij een ontslag op staande voet
veelal het geval is), tenzij de kantonrechter anders beslist. In dat geval kan
het zijn dat uw werkgever toch (gedeeltelijk) de transitievergoeding moet
betalen.
Voorbeelden
U handelt onder meer ernstig verwijtbaar of laat ernstig verwijtbaar na als
u:
• Zich schuldig maakt aan diefstal,
verduistering, bedrog of andere
misdrijven en u het vertrouwen van
de werkgever onwaardig wordt.
• Geld leent uit de bedrijfskas terwijl
dit in strijd is met de in de praktijk
toegepaste en voor u kenbare gedragsregels van uw werkgever en
dit leidt tot een vertrouwensbreuk.
• Controlevoorschriften bij ziekte
herhaaldelijk, ook na toepassing
van loonopschorting, niet naleeft
en hiervoor geen gegronde reden
bestaat.
• Veelvuldig en zonder gegronde reden te laat op het werk komt, hierdoor de bedrijfsvoering belemmert,
en uw werkgever u hier tevergeefs
op heeft aangesproken.
• Heeft geprobeerd productiecijfers
gunstiger voor te stellen en hierdoor het vertrouwen van uw werkgever ernstig heeft beschaamd.

nietigen. U kunt in plaats daarvan ook
vragen om een vergoeding en in aanvulling daarop - bij een vast contract of
tijdelijk
contract met tussentijdse opzegmogelijkheid - een vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn. U moet dit
verzoek binnen 2 maanden na de dag
waarop het contract door ontslag op
staande voet is geëindigd indienen bij
de kantonrechter.
Vergoeding bij onterecht ontslag op
staande voet Bij een vast contract of
tijdelijk contract dat tussentijds kan
worden opgezegd, bepaalt de kantonrechter de hoogte van de billijke vergoeding. De vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn is gelijk aan
het loon dat u zou hebben ontvangen
over de geldende opzegtermijn. De
kantonrechter kan, als hij dat billijk
vindt, deze vergoeding voor het negeren van de opzegtermijn verlagen,
maar niet tot minder dan het loon voor
drie maanden.
Bij een tijdelijk contract dat niet tussentijds kan worden opgezegd is de
vergoeding gelijk aan het bedrag dat u
aan loon zou hebben ontvangen als het
tijdelijke contract van rechtswege zou
zijn geëindigd. De kantonrechter kan,
als hij dat billijk vindt, deze vergoeding
verlagen, maar niet tot minder dan het
loon voor drie maanden.

Hoger beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak
van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. Ook uw
werkgever kan in hoger beroep gaan
tegen de uitspraak van de kantonrechter. Zie voor meer informatie hierover
en de mogelijkheid van cassatie de
factsheet Vervolgstappen: kantonrechter, hoger beroep en cassatie.
http://is.gd/m0ypAp/ABGP
Wet werk en zekerheid
De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet
werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien met deze veranderingen. De Wwz wordt sinds 1 januari
2015 in delen ingevoerd. De eerste wijzigingen hebben betrekking op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd, oproepcontracten en uitzendcontracten. Op 1 juli 2015 en op 1 januari
2016 vinden opnieuw veranderingen
plaats. Deze hebben invloed op het
verlengen van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd, het ontslagrecht en
de Werkloosheidswet (WW).

Vernietiging ontslag
Bent u het niet eens met het ontslag
op staande voet? Dan kunt u de kantonrechter vragen het ontslag te ver9
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Ontslag wegens verwijtbaar handelen of
nalaten van de werknemer
In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als uw werkgever u wil ontslaan omdat
u verwijtbaar handelde of naliet.
Preventieve toets
Wil uw werkgever u ontslaan omdat
hij vindt dat u verwijtbaar handelde of
naliet? Dan moet uw werkgever het
ontslag vooraf laten toetsen. De wet
bepaalt dat dit bij een ontslag wegens
verwijtbaar handelen of nalaten door
de kantonrechter wordt gedaan. De
kantonrechter toetst of uw werkgever
heeft voldaan aan de vereisten om het
contract te beëindigen.
Uitzonderingen:
De preventieve toetsing bij een ontslag
wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is niet verplicht:
• Bij ontslag tijdens de proeftijd.
• Als u ontslag op staande voet krijgt
wegens een dringende reden.
• Als uw werkgever u ontslaat omdat
u de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt of nadat
die leeftijd is bereikt, terwijl het lopende arbeidscontract al voor die
leeftijd is ingegaan.
• Als u schriftelijk instemt met het
ontslag.
• Als u en uw werkgever het contract
met wederzijds goedvinden beëindigen (zie hieronder).
Ontslag met wederzijds goedvinden
Wil uw werkgever met u via wederzijds goedvinden het arbeidscontract
beëindigen? Dan moet uw werkgever

dit schriftelijk met u vastleggen in een
overeenkomst. Bij beëindiging van
een contract met wederzijds goedvinden hebt u geen recht op de wettelijke
transitievergoeding.
Bedenktermijn 1
Wil uw werkgever met u via wederzijds
goedvinden uw arbeidscontract beëindigen? Dan geldt een bedenktermijn
van 14 dagen na de ondertekening
van de beëindigingsovereenkomst. Uw
werkgever moet in de beëindigingsovereenkomst vermelden dat u het
recht heeft om u binnen 14 dagen te
bedenken. Doet uw werkgever dit niet?
Dan is de bedenktermijn niet 14, maar
21 dagen. U moet schriftelijk laten weten dat u zich hebt bedacht. Dit moet
binnen de termijn door uw werkgever
zijn ontvangen. U hoeft geen reden te
noemen waarom u zich bedacht hebt.
Hebt u zich binnen de bedenktermijn
bedacht? Dan geldt alsnog de preventieve toets als uw werkgever het ontslag wilt doorzetten. De bedenktermijn
geldt niet als het om een contract gaat
met een bestuurder van een rechtspersoon.
1
De bedenktermijn geldt ook in geval
u schriftelijk hebt ingestemd met de
opzegging van uw arbeidscontract.
De bedenktermijn is 14 dagen nadat u
schriftelijk hebt ingestemd. De werkgever moet u binnen 2 werkdagen na
de instemming schriftelijk wijzen op
uw recht om deze instemming binnen
14 dagen te herroepen.

Heeft u laten weten dat u zich hebt bedacht? En sluit u binnen 6 maanden
opnieuw een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever? Of stemt u
binnen 6 maanden schriftelijk in met
de opzegging van uw arbeidscontract?
Dan geldt de bedenktermijn niet.
• Als de werkgever die u wil ontslaan
een particulier is voor wie u doorgaans minder dan vier dagen per
week het huishouden verzorgt.
• Als u een bestuurder van een
10

rechtspersoon bent.
• Als u een geestelijk ambt bekleedt.
Redelijke grond voor ontslag
Uw werkgever kan u alleen ontslaan
als daar een redelijke grond voor is.
Dit geldt niet bij een ontslag tijdens
de proeftijd of wegens het bereiken (of
bereikt hebben) van de AOW-leeftijd of
andere pensioengerechtigde leeftijd.
Een voorbeeld van een redelijke grond
is ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld als een werknemer zonder
deugdelijke grond zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt of omstandigheden die een dringende reden voor
ontslag kunnen opleveren, zoals diefstal, verduistering, bedrog of andere
misdrijven. Zie ook de factsheets Ontslag wegens het zonder deugdelijke
grond niet nakomen van re-integratieverplichtingen.
http://is.gd/p2t0jN/ABGP
Niet toelaatbaar
Het moet van tevoren duidelijk zijn wat
uw werkgever niet toelaatbaar vindt
(vanzelfsprekende zaken als diefstal
hoeft hij niet te benoemen). Zijn eisen
moeten gangbaar en niet buitensporig
zijn. Van buitensporige eisen is bijvoorbeeld sprake als uw werkgever van u
verlangt om te handelen in strijd met
wet- en regelgeving.
Geen herplaatsing
Hoofdregel is dat een werkgever een
werknemer alleen kan ontslaan als
herplaatsing van de werknemer op een
andere passende functie niet mogelijk
is binnen een redelijke termijn, al dan
niet met behulp van scholing. Dit is anders als uw werkgever u ontslaat wegens verwijtbaar handelen of nalaten.
Uw werkgever hoeft in dit geval niet na
te gaan of herplaatsing mogelijk is.
Opzegverboden
Uw werkgever mag u niet ontslaan als
er sprake is van een opzegverbod. De
wet bevat twee soorten opzegverbo-

Bestuurs berichten
den. Deze ‘wegens’ en ‘tijdens’ opzegverboden staan hieronder kort toegelicht:
‘Wegens’ opzegverboden
Uw werkgever mag u niet ontslaan
‘wegens’:
• Lidmaatschap van een vakbond.
• Het bijwonen van vergaderingen
van de Eerste Kamer of vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij
rechtstreekse verkiezing worden
samengesteld en commissies uit
deze organen (m.u.v. de Tweede
Kamer)
• Het opnemen van uw recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen
van een pleegkind, kort- en langdurend zorgverlof, of het opnemen
van ouderschapsverlof.
• Overgang van onderneming.
• Weigering van u om op zondag te
werken.
Zogenoemde ‘wegens’ opzegverboden
gelden altijd. Hier bestaan geen uitzonderingen op.

• Militaire of vervangende dienst.
• Lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan.
• Kandidaatschap voor een medezeggenschapsorgaan.
• De twee jaar nadat u lid was van
een medezeggenschapsorgaan.
• Lidmaatschap van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad.
• Werk als deskundig werknemer in
de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.
• Werk als functionaris voor de gegevensbescherming in de zin van de
Wet bescherming persoonsgegevens.

In andere wettelijke voorschriften
kunnen andere ‘tijdens’ opzegverboden voorkomen, zoals het opzegverbod
tijdens lidmaatschap van het bestuur
van een pensioenfonds.
2

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen op de
‘tijdens’ opzegverboden.
3
De opzegverboden gelden niet als:

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt
niet als:
• U ziek bent geworden nadat een
verzoek om toestemming voor opzegging of ontbinding van het contract is ontvangen.
Procedure kantonrechter

Verzoekschrift en verweer
De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de week
waarin het verzoek is ingediend. De
kantonrechter geeft u de gelegenheid
verweer te voeren.
De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de
voorwaarden voor een redelijke grond
voor ontslag, en als herplaatsing niet
mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook
mag er geen opzegverbod gelden.
Ontbinding ondanks bestaan opzegverbod
De kantonrechter kan onder voorwaarden het arbeidscontract wegens
verwijtbaar handelen of nalaten van de
werknemer ontbinden, terwijl sprake
is van een opzegverbod. Dit kan bij de
eerdergenoemde ‘tijdens’ opzegverboden.4
Voorwaarden hiervoor zijn dat:
• Het verzoek geen verband houdt
met de opzegverboden. Of:
• Er omstandigheden zijn waardoor
het in uw belang is dat het contract
eindigt.

Dit geldt ook voor andere opzegverboden die naar aard en strekking vergelijkbaar zijn met deze ‘tijdens’ opzegverboden.
4

‘Tijdens’ opzegverboden2
Uw werkgever mag u niet ontslaan ‘tijdens’:
• Ziekte.
• Zwangerschap en bevalling, en
zwangerschaps- en bevallingsverlof, en 6 weken nadat de werkneemster haar werk heeft hervat na het
einde van het bevallingsverlof. Of
6 weken nadat de werkneemster
haar werk heeft hervat na het einde
van ziekte die volgde op bevallingsverlof waarbij zwangerschap of
bevalling de oorzaak van de ziekte
was.

• Als u schriftelijk heeft ingestemd
met de opzegging (en dit niet binnen 14 dagen heeft herroepen).
• Als de opzegging wordt gedaan tijdens de proeftijd.
• U op staande voet ontslag krijgt wegens een dringende reden.
• Uw werkgever het contract opzegt
omdat u de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Deze uitzonderingen gelden ook voor
andere opzegverboden die naar aard
en strekking vergelijkbaar zijn met
deze ‘tijdens’ opzegverboden.
3

Opzegtermijn verkort met proceduretijd
Bij het bepalen van het tijdstip waarop
een vast contract of tijdelijk contract
met tussentijdse opzegmogelijkheid
eindigt, houdt de kantonrechter rekening met de geldende opzegtermijn.
De tijd die de ontbindingsprocedure heeft geduurd, brengt hij hierop in
mindering. Wel blijft altijd minstens
één maand over. Krijgt u ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of
nalaten? Dan kan de kantonrechter
11
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het tijdstip waarop het contract eindigt
vervroegen.
Gaat het om de ontbinding van een
tijdelijk contract dat niet tussentijds
kan worden opgezegd? Dan bepaalt de
kantonrechter op welk tijdstip het contract eindigt.
Vergoeding bij tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid
Gaat het om een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid?
Dan kan de rechter u een vergoeding
toekennen tot ten hoogste het bedrag
aan loon over de resterende duur van
het contract.
Transitievergoeding
Werknemers die minstens 2 jaar in
dienst waren, hebben bij ontslag en
bij het niet verlengen van een tijdelijke contract recht op een transitievergoeding. Zie voor meer informatie hierover (zoals over voorwaarden,
uitzonderingen, de berekening van de
transitievergoeding en de mogelijkheden om gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten hierop in mindering
te brengen), de factsheet Transitievergoeding.
http://is.gd/qkHdbX/ABGP

Krijgt u ontslag omdat u ernstig verwijtbaar handelde of naliet? Dan hoeft
uw werkgever geen transitievergoeding te betalen, tenzij de kantonrechter
anders beslist. In dat geval kan het zijn
dat uw werkgever toch (gedeeltelijk)
de transitievergoeding moet betalen.
Voorbeelden
U handelt onder meer ernstig verwijtbaar of laat ernstig verwijtbaar na, als
u:
• Zich schuldig maakt aan diefstal,
verduistering, bedrog of andere
misdrijven en u het vertrouwen van
de werkgever onwaardig wordt.
• Geld leent uit de bedrijfskas terwijl
dit in strijd is met de in de praktijk
toegepaste en voor u kenbare gedragsregels van uw werkgever en
dit leidt tot een vertrouwensbreuk.
• Controlevoorschriften bij ziekte
herhaaldelijk, ook na toepassing
van loonopschorting, niet naleeft
en hiervoor geen gegronde reden
bestaat.
• Veelvuldig en zonder gegronde reden te laat op uw werk komt, hierdoor de bedrijfsvoering belemmert,
en uw werkgever u hier al tevergeefs op heeft aangesproken.
• Heeft geprobeerd uw productie-

cijfers gunstiger voor te stellen
en hierdoor het vertrouwen van
uw werkgever ernstig heeft beschaamd.
Vergoeding voor werkgever
Vraagt uw werkgever de kantonrechter
om ontbinding van een tijdelijk contract zonder mogelijkheid van tussentijdse opzegging, omdat u ernstig verwijtbaar handelde of naliet? En keurt
de kantonrechter zijn verzoek goed?
Dan kan de kantonrechter beslissen
dat u aan uw werkgever een vergoeding moet betalen. Deze vergoeding is
ten hoogste het bedrag aan loon dat u
zou hebben ontvangen over de resterende duur van het contract.
Hoger beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak
van de kantonrechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. Ook uw
werkgever kan in hoger beroep gaan
tegen de uitspraak van de kantonrechter. Zie voor meer informatie hierover
en over de mogelijkheid van cassatie
de factsheet Vervolgstappen: kantonrechter, hoger beroep en cassatie.
http://is.gd/m0ypAp/ABGP

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding
In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als uw werkgever u wegens een verstoorde arbeidsverhouding wil ontslaan.
Preventieve toets
Wil uw werkgever u ontslaan wegens
een verstoorde arbeidsverhouding?
Dan moet hij het ontslag vooraf laten
toetsen. De wet bepaalt dat dit bij een
ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding door de kantonrechter wordt gedaan. De kantonrechter
toetst of uw werkgever heeft voldaan
aan de vereisten om het contract te
beëindigen.
Uitzonderingen preventieve toets:
De preventieve toetsing bij een ontslag
wegens een verstoorde arbeidsverhouding is niet verplicht:
• Bij ontslag tijdens de proeftijd.
• Als uw werkgever u ontslaat omdat
u de AOW- of andere pensioenge12

•

•
•
•
•

rechtigde leeftijd bereikt of nadat
die leeftijd is bereikt, terwijl het lopende arbeidscontract al voor die
leeftijd is ingegaan.
Als uw werkgever u als particulier
wil ontslaan en u doorgaans minder
dan vier dagen per week het huishouden voor hem verzorgt.
Als u een bestuurder van een
rechtspersoon bent.
Als u een geestelijk ambt bekleedt.
Als u schriftelijk instemt met het
ontslag.
Als u en uw werkgever het contract
met wederzijds goedvinden beëindigen (zie hieronder).

Ontslag met wederzijds goedvinden
Wil uw werkgever met u via weder-

zijds goedvinden het arbeidscontract
beëindigen? Dan moet uw werkgever
dit schriftelijk met u vastleggen in een
overeenkomst. Bij beëindiging van
een contract met wederzijds goedvinden hebt u geen recht op de wettelijke
transitievergoeding.
Bedenktermijn1
Wil uw werkgever met u via wederzijds
goedvinden uw arbeidscontract beëindigen? Dan geldt een bedenktermijn
van 14 dagen na de ondertekening
van de beëindigingsovereenkomst. Uw
werkgever moet in de beëindigingsovereenkomst vermelden dat u het
recht heeft om u binnen 14 dagen te
bedenken. Doet uw werkgever dit niet?
Dan is de bedenktermijn niet 14, maar
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Termijn
Als redelijke termijn voor herplaatsing
geldt de wettelijke opzegtermijn die
geldt voor uw werkgever. Deze termijn
is 1 tot 4 maanden, afhankelijk van
hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Voor een werknemer met een
handicap is de redelijke termijn voor
herplaatsing 26 weken. Hoofdregel is
dat de redelijke termijn begint te lopen op de dag waarop wordt beslist op
het verzoek om toestemming voor de
opzegging. Of het moment van ontbinding van het arbeidscontract.

21 dagen. U moet schriftelijk laten weten dat u zich hebt bedacht. Dit moet
binnen de termijn door uw werkgever
zijn ontvangen. U hoeft geen reden te
noemen waarom u zich bedacht hebt.
Hebt u zich binnen de bedenktermijn
bedacht? Dan geldt alsnog de preventieve toets als uw werkgever het ontslag wilt doorzetten. De bedenktermijn
geldt niet als het om een contract gaat
met een bestuurder van een rechtspersoon.
Heeft u laten weten dat u zich hebt bedacht? En sluit u binnen 6 maanden
opnieuw een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever? Of stemt u
binnen 6 maanden schriftelijk in met
de opzegging van uw arbeidscontract?
Dan geldt de bedenktermijn niet.

Een voorbeeld van een redelijke grond
voor ontslag is een verstoorde arbeidsverhouding. Hiervan is sprake
als de verhoudingen zo slecht zijn dat
het voor uw werkgever niet redelijk is
om de arbeidsovereenkomst te laten
voortduren. Het is daarbij niet van belang wat de oorzaak van de verstoorde
arbeidsverhouding is, en ook niet aan
wie die is te wijten.
Herplaatsing
U kunt alleen worden ontslagen als
het niet mogelijk is dat u binnen een
redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, op een andere passende functie wordt herplaatst. Tenzij
herplaatsing niet in de rede ligt.

Passende functie
Een functie is passend als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Of er
een passende functie beschikbaar is,
hangt af van:
• Of er een vacature is of zal zijn binnen een redelijke termijn (wettelijke opzegtermijn, respectievelijk 26
weken)
• Of er bij uw werkgever op basis
van een uitzendcontract of tijdelijk
contract werknemers werken of
zijn ingeleend via een derde (payrollwerknemers
uitgezonderd).
Uitzendkrachten, andere ingeleende personen (payrollwerknemers
uitgezonderd) en werknemers met
een tijdelijk contract maken in dat
geval plaats voor een werknemer
met een vast contract. Dit geldt
niet als de uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk contract
of de ingeleende personen werkzaamheden van tijdelijke aard verrichten voor maximaal 26 weken.

De bedenktermijn geldt ook in geval
u schriftelijk hebt ingestemd met de
opzegging van uw arbeidscontract.
De bedenktermijn is 14 dagen nadat u
schriftelijk hebt ingestemd. De werkgever moet u binnen 2 werkdagen na
de instemming schriftelijk wijzen op
uw recht om deze instemming binnen
14 dagen te herroepen.
1

Redelijke grond voor ontslag
Uw werkgever mag u alleen ontslaan
als daar een redelijke grond voor is.
Dat geldt niet bij een ontslag tijdens de
proeftijd of wegens het bereiken van
de AOW- leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd.
13
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Uitzonderingen
De verplichting tot herplaatsing geldt
niet voor:
• Werknemers die een geestelijk
ambt bekleden.
• Ontslag tijdens de proeftijd.
• Ontslag vanwege het bereiken (of
bereikt hebben) van de pensioengerechtigde leeftijd.
Opzegverboden
Uw werkgever mag u niet ontslaan als
er sprake is van een opzegverbod. De
wet bevat twee soorten opzegverboden. Deze ‘wegens’ en ‘tijdens’ opzegverboden staan hieronder kort toegelicht:

Tijdens opzegverboden 2
Uw werkgever mag u niet ontslaan ‘tijdens’:
• Ziekte.
• Zwangerschap en bevalling, en
zwangerschaps- en bevallingsverlof, en 6 weken nadat de werkneemster haar werk heeft hervat na het
einde van het bevallingsverlof. Of
6 weken nadat de werkneemster
haar werk heeft hervat na het einde
van ziekte die volgde op bevallingsverlof waarbij zwangerschap of
bevalling de oorzaak van de ziekte
was.
• Militaire of vervangende dienst.
• Lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan.
• Kandidaatschap voor een medezeggenschapsorgaan.
• De twee jaar nadat de werknemer
lid was van een medezeggenschapsorgaan.
• Lidmaatschap van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad.
• Werk als deskundig werknemer in
de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.
• Werk als functionaris voor de gegevensbescherming in de zin van de
Wet bescherming persoonsgegevens.

‘Wegens’ opzegverboden
Uw werkgever mag u niet ontslaan
‘wegens’:
• Lidmaatschap van een vakbond.
• Het bijwonen van vergaderingen
van de Eerste Kamer of vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen die bij
rechtstreekse verkiezing worden
samengesteld en commissies uit
deze organen (m.u.v. de Tweede
Kamer).
• Het opnemen van uw recht op adoptieverlof, verlof voor het opnemen
van een pleegkind, kort- en langdurend zorgverlof, of het opnemen
van ouderschapsverlof.
• Overname van de onderneming
door een nieuwe werkgever.
• Weigering van u om op zondag te
werken.

In andere wettelijke voorschriften
kunnen andere ‘tijdens’ opzegverboden voorkomen, zoals het opzegverbod
tijdens lidmaatschap van het bestuur
van een pensioenfonds.

Zogenoemde ‘wegens’ opzegverboden gelden altijd. Hier bestaan geen
uitzonderingen op.

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen op de

2

‘tijdens’ opzegverboden. 3 De opzegverboden gelden niet als:
• U schriftelijk heeft ingestemd met
de opzegging (en dit niet binnen 14
dagen heeft herroepen).
• Als de opzegging wordt gedaan tijdens de proeftijd.
• Uw werkgever u op staande voet
ontslaat wegens een dringende reden.
• Uw werkgever het contract met u
opzegt wegens het bereiken (of bereikt hebben) van de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd.

Deze uitzonderingen gelden ook voor
andere opzegverboden die naar aard
en strekking vergelijkbaar zijn met
deze ‘tijdens’ opzegverboden.
3

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt
niet als:
• U ziek bent geworden nadat een
verzoek om toestemming voor opzegging of ontbinding van het contract is ontvangen.
Procedure kantonrechter
Verzoekschrift en verweer
De kantonrechter behandelt het verzoekschrift binnen 4 weken na de
week waarin het verzoek is ingediend.
Als werknemer krijgt u de gelegenheid
om verweer te voeren.
De kantonrechter kan het verzoek van
uw werkgever alleen inwilligen als is
voldaan aan de voorwaarden voor een
redelijke grond voor ontslag, en als
herplaatsing niet mogelijk is of niet in
de rede ligt. Ook mag er geen opzegverbod gelden.
Ontbinding ondanks bestaan opzegverbod
De kantonrechter kan onder voorwaarden het arbeidscontract wegens een
verstoorde arbeidsverhouding ontbinden, terwijl sprake is van een opzegverbod. Dit kan bij de eerdergenoemde
‘tijdens’ opzegverboden. 4 Voorwaarden hiervoor zijn dat:
• Het verzoek geen verband houdt
met de opzegverboden. Of:
• Er omstandigheden zijn waardoor
het in uw belang is dat het contract
eindigt.
4
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Dit geldt ook voor andere opzegver-
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boden die naar aard en strekking vergelijkbaar zijn met deze ‘tijdens’ opzegverboden.
Opzegtermijn verkort met proceduretijd
Bij het bepalen van het tijdstip waarop
een vast contract of tijdelijk contract
met tussentijdse opzegmogelijkheid
eindigt, houdt de kantonrechter rekening met de geldende opzegtermijn.
De tijd die de ontbindingsprocedure heeft geduurd, brengt hij hierop in
mindering. Wel blijft altijd minstens
één maand over. Is de ontbinding het
gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever? Dan
is een verkorting van de opzegtermijn
niet aan de orde.
Gaat het om de ontbinding van een
contract voor bepaalde tijd dat niet
tussentijds kan worden opgezegd?
Dan bepaalt de kantonrechter het tijdstip waarop het contract eindigt.
Vergoeding bij tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid
Gaat het om een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid?
Dan kan de rechter u een vergoeding
toekennen tot ten hoogste het bedrag
aan loon over de resterende duur van
het contract
Transitievergoeding
U hebt als u minstens 2 jaar in dienst

was, bij ontslag of het niet verlengen
van een tijdelijk contract recht op een
transitievergoeding. Zie voor meer
informatie hierover (zoals over voorwaarden, uitzonderingen, de berekening van de transitievergoeding en de
mogelijkheden om gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten hierop in
mindering te brengen), de factsheet
Transitievergoeding.
http://is.gd/qkHdbX/ABGP
Billijke vergoeding werknemer
Is het ontslag het gevolg van ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten van
de werkgever? Dan kan de rechter de
werkgever vragen aan u een billijke
vergoeding te betalen. Het is aan de
rechter om de hoogte hiervan te bepalen.
Voorbeelden
Een werkgever handelt onder meer
ernstig verwijtbaar of laat ernstig verwijtbaar na, als:
• Er door laakbaar gedrag van de
werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan. Bijvoorbeeld
door ongewenste avances te maken
waar de werknemer niet op in wilde
gaan. En de rechter concludeert dat
er geen andere optie is dan ontslag.
• Hij discrimineert, de werknemer
hiertegen bezwaar maakt, er een
onwerkbare situatie ontstaat en er
geen andere optie is dan ontslag.
• Hij de verplichtingen grovelijk niet

nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg
daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Te denken is
hierbij aan de situatie waarin de
werkgever zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte ernstig heeft
veronachtzaamd.
• Hij een valse grond voor ontslag
aanvoert met als enig oogmerk een
onwerkbare situatie te creëren en
op deze manier ontslag te realiseren.
• Hij verwijtbaar onvoldoende zorg
voor de arbeidsomstandigheden
had, waardoor een werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en
uiteindelijk wordt ontslagen).
Hoger beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak
van de kantonrechter over de ontbinding van een tijdelijk contract zonder
tussentijds opzegmogelijkheid? Dan
kunt u hiertegen in hoger beroep gaan.
Ook uw werkgever kan in hoger beroep
gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Zie voor meer informatie
hierover en over de mogelijkheid van
cassatie de factsheet Vervolgstappen:
kantonrechter, hoger beroep en cassatie. http://is.gd/m0ypAp/ABGP
Meer weten over ontslag factsheets?
http://is.gd/wh1xM1/ABGP
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Werknemer oneens met ontslag
Hieronder staat voor de volgende situaties omschreven welk verzoek de werknemer kan indienen bij de kantonrechter als
hij het niet eens is met zijn ontslag of opzegging van het contract.
• Opzegging na toestemming UWV (of
cao-commissie).
• Opzegging zonder vereiste toestemming UWV (of cao-commissie).
• Opzegging waar preventieve toets
door UWV (of een commissie) of
kantonrechter niet vereist was.

mer de kantonrechter verzoeken om
het contract te herstellen. De werknemer kan in plaats daarvan ook vragen
om een billijke vergoeding als de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de
werkgever.

ning aan huis; of
2. Een bestuurder van een rechtspersoon waarbij herstel van het
arbeidscontract niet mogelijk is of
een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon; of
3. een bekleder van een geestelijk
ambt.
Is de werknemer het niet eens met
een ontslag dat om reden 1 niet is getoetst? Dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om de opzegging
te vernietigen. Is er sprake van ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten van de
werkgever? Dan kan de werknemer de
kantonrechter vragen een billijke vergoeding toe te kennen.
De kantonrechter bepaalt op welk tijdstip het contract wordt hersteld. Ook
bepaalt hij hoe de werkgever de werknemer tegemoet moet komen wat betreft de gevolgen van de onderbreking
van het contract.

Werknemers moeten een verzoek binnen 2 maanden na de dag van weigering, indienen. De kantonrechter toetst
aan dezelfde criteria als UWV (of de
cao-commissie).
Opzegging na toestemming
UWV/ cao-commissie
Bedrijfseconomische redenen
Is de werknemer het niet eens met
de toestemming voor opzegging van
het contract om bedrijfseconomische
redenen? Dan kan de werknemer de
kantonrechter verzoeken om het contract te herstellen. De werknemer kan
in plaats daarvan ook vragen om een
billijke vergoeding als herstel niet mogelijk is door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
Langdurige arbeidsongeschiktheid
Is de werknemer het niet eens met de
toestemming voor opzegging van het
contract wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan kan de werkne16

Als de kantonrechter het contract herstelt, bepaalt hij op welk tijdstip het
contract wordt hersteld. Ook bepaalt
hij hoe de werkgever de werknemer
tegemoet moet komen wat betreft de
gevolgen van de onderbreking van het
contract.
Opzegging zonder vereiste toestemming UWV/commissie
Zegt de werkgever een contract op
zonder vereiste toestemming van UWV
(of een commissie)? Dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om
de opzegging te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen.
Ontslag waarbij toets UWV/commissie/ kantonrechter niet vereist was
Werkgevers hoeven in sommige gevallen het ontslag niet te laten toetsen
door UWV (of cao-commissie) of de
kantonrechter.1
Dat is het geval bij het ontslag van:
1. Een werknemer die werkzaam is op
basis van de Regeling dienstverle-

Bij redenen 2 en 3 is herstel van het
contract niet mogelijk. In die gevallen
kan de werknemer de kantonrechter
vragen een billijke vergoeding toe te
kennen als:
• Er geen redelijke grond is voor de
opzegging. Of:
• De opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Of een commissie die een ontslag
toetst wegens handelen of nalaten van
de werknemer dat onverenigbaar is
met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de school of instelling.
1

Opzegverbod
Is de werknemer het niet eens met de
opzegging van het contract dat om reden 1, 2 of 3 niet is getoetst en waarbij
het ontslag in strijd is met een opzegverbod of gelijke behandelingsvoorschriften? Dan kan de werknemer de
kantonrechter verzoeken om de opzegging te vernietigen of een billijke
vergoeding toe te kennen.
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HOGER BEROEP EN CASSATIE
Werkgevers en werknemers kunnen
tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Ze kunnen daarbij om het
volgende verzoeken:
• (geen) Ontbinding van het contract
• Vernietiging van de opzegging
• Herstel van het contract
• Instandhouding van de opzegging
Is de werkgever of werknemer het niet
eens met de uitspraak van het Gerechtshof in hoger beroep? Dan kan
de werkgever of werknemer in cassatie gaan bij de Hoge Raad. In cassatie
wordt alleen gekeken of het recht goed
is toegepast. In cassatie wordt uitgegaan van de feiten zoals het Gerechtshof deze heeft vastgesteld.

beroep en (verwijzing na) cassatie een
sollicitatieplicht (in het kader van de
WW). In afwachting op de uitspraak
moet hij dus op zoek naar een andere
baan.
Wel een arbeidscontract
Heeft de kantonrechter bepaald dat de
werkgever het contract moet herstellen? Dan is tijdens de hoger beroepsprocedure en de eventuele cassatie
tegen deze uitspraak sprake van een
arbeidscontract. Hetzelfde geldt als
de kantonrechter de opzegging van het
contract heeft vernietigd of het contract niet ontbonden heeft.
Mogelijkheden voor hoger beroep en
cassatie
De rechter kan in hoger beroep of na

van de onderbreking van het contract.
Onterecht verzoek ontbinding werknemer
Had niet de werkgever, maar de werknemer een verzoek gedaan om zijn
contract te laten ontbinden? En blijkt
uit hoger beroep en eventuele cassatie dat de ontbinding op verzoek van
de werknemer onterecht was? Dan
blijft het contract ontbonden en kan de
rechter de werkgever alleen een vergoeding toekennen. Deze vergoeding
dient de werknemer te betalen.
Tijdstip einde arbeidscontract
Oordeelt de rechter in hoger beroep of na verwijzing in cassatie dat
het verzoek van de werkgever of de
werknemer om ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten onrechte is
afgewezen? Dan bepaalt hij op welk
tijdstip de arbeidsovereenkomst eindigt. Hetzelfde geldt als het verzoek
van de werknemer om vernietiging
van de opzegging of om herstel van de
arbeidsovereenkomst ten onrechte is
toegewezen.
Vergoedingen
Bij onterechte ontbinding kan de rechter een vergoeding toekennen aan de
werknemer of werkgever.

Geen schorsende werking
Het instellen van hoger beroep of cassatie tegen de uitspraak heeft geen
zogenoemde schorsende werking. Dat
betekent dat werkgevers of werknemers zich moeten houden aan de uitspraak van de kantonrechter, zolang
er geen onherroepelijke nieuwe uitspraak is gedaan.
Geen arbeidscontract
Heeft de kantonrechter de opzegging
van het contract in stand gehouden of
het contract ontbonden? Dan blijft dit
zo tijdens de hoger beroepsprocedure
en de eventuele cassatie tegen deze
uitspraak.
De werknemer heeft daardoor zolang
hij wacht op de uitkomst van hoger

verwijzing in cassatie bepalen dat de
werkgever het contract moet herstellen. Ook kan hij, als herstel niet voor
de hand ligt, de werknemer een billijke
vergoeding toekennen. De rechter in
hoger beroep of in cassatie heeft deze
mogelijkheden als het verzoek van de :
• Werkgever om ontbinding ten onrechte is toegewezen.
• Werknemer om vernietiging van de
opzegging ten onrechte is afgewezen.
• Werknemer om herstel van het
contract ten onrechte is afgewezen.
De rechter bepaalt bij herstel van een
contract op welk tijdstip het contract
wordt hersteld. Ook bepaalt hij hoe de
werkgever de werknemer tegemoet
moet komen wat betreft de gevolgen

Vergoeding bij tussentijdse opzegmogelijkheid Was het vaste of tijdelijke
contract dat is geëindigd tussentijds
opzegbaar? Dan kan de rechter in hoger beroep de werknemer (naast de
transitievergoeding) een billijke vergoeding toekennen als de beëindiging
van het contract het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten
van de werkgever.
Vergoeding bij tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid
Is een niet tussentijds opzegbaar contract beëindigd? Dan kan de rechter in
hoger beroep de werknemer een vergoeding toekennen. Deze vergoeding
is maximaal het bedrag dat de werknemer aan loon zou hebben ontvangen
als het contract van rechtswege zou
zijn geëindigd. Is de beëindiging het
gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever?
Dan kan de rechter in hoger beroep de
werknemer in aanvulling hierop een
billijke vergoeding toekennen. Is de
beëindiging van het contract het ge17
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volg van ernstig verwijtbaar handelen
of nalaten van de werknemer? Dan kan
de rechter in hoger beroep de werkgever een vergoeding toekennen die door
de werknemer moet worden betaald.
Deze vergoeding is ten hoogste het bedrag dat de werknemer aan loon zou
hebben ontvangen als het contract van
rechtswege zou zijn geëindigd.
Welke kosten mag uw werkgever aftrekken van de transitievergoeding?
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft lagere regelgeving voor de Wet Werk en Zekerheid
gepubliceerd. Hierin staat in detail beschreven waar uw op moet letten als
uw werkgever straks inzetbaarheidsof transitiekosten in mindering wil
brengen op de transitievergoeding.
Vanaf 1 juli 2015 zijn werkgevers bij
(niet-vrijwillig)ontslag een transitievergoeding aan werknemers verschuldigd. Een werknemer moet dan wel
twee jaar of langer in dienst zijn bij het
bedrijf.
Gemaakte scholingskosten mag uw
werkgever aftrekken van de transitievergoeding. Maar om welke kosten
gaat het dan precies? Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
schept duidelijkheid met de publicatie
van lagere regelgeving. Wij hebben de
belangrijkste informatie voor u op een
rij gezet.
Welke kosten zijn aftrekbaar?
Transitiekosten
Dit zijn kosten die gemaakt worden
voor maatregelen en inspanningen bij
het beëindigen of niet verlengen van
een arbeidsovereenkomst. De maatregelen moeten gericht zijn op het voor-

komen of beperken van de periode van
werkloosheid (van werk-naar-werk
helpen). Het gaat dan bijvoorbeeld om
outplacement, (om)scholing en kosten
die gemaakt worden bij een langere
opzegtermijn (waarbij u als werknemer vrijgesteld bent van arbeid en op
zoek kan naar een nieuwe baan).
Inzetbaarheidskosten
Dit zijn scholingskosten of andere
kosten die de inzetbaarheid van een
werknemer buiten de organisatie van
de werkgever moeten bevorderen. Uw
kunt dan bijvoorbeeld denken aan een
timmerman die in de avonduren een
MBO-opleiding tot lasser om in de
toekomst zijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het kan ook gaan
om een duale opleidingen, waarbij er
sprake is van een arbeidsovereenkomst naast een beroepspraktijkvormingsovereenkomst.
Zijn (inzetbaarheids)kosten aftrekbaar als de scholing in de huidige
functie relevant is?
Nee. Scholing waarbij kennis en vaardigheden worden opgedaan die relevant zijn bij het beter vervullen van
de huidige functie of een toekomstige
functie binnen het bedrijf, zijn niet aftrekbaar. Incidenteel mag een werknemer wel gebruik maken van deze
kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld
bij het vervangen van een zieke collega. Zolang de opleiding of scholing
niet werd gevolgd om het huidige of
toekomstige functioneren bij de werkgever te verbeteren, zijn de kosten aftrekbaar.
Aan welke andere voorwaarden moet
uw werkgever voldoen?
De werkgever moet aan negen verschillende voorwaarden voldoen. De
drie belangrijkste staan hieronder.
Schriftelijke
toestemming
Inzetbaarheidsof
transitiekosten zijn
niet zomaar te verrekenen met de transitievergoeding. Werknemer en werkgever
moeten hier duidelijke (schriftelijke) afspraken over maken
en deze bij voorkeur
vastleggen in het
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personeelsdossier. De kosten moeten
gespecificeerd worden en voorgelegd
worden aan de werknemer voordat ze
worden gemaakt. Hiermee voorkom je
lastige discussies bij ontslag.
Geen loonkosten
Zowel voor transitie- als inzetbaarheidskosten geldt dat de loonkosten
die tijdens de opleiding of scholing
zijn gemaakt niet in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Dat geldt ook voor duale
opleidingen. Dat betekent overigens
niet dat de werkgever volledig moet
opdraaien voor de loonkosten. Zo kan
een werknemer gevraagd worden om
een bijdrage te leveren door het opnemen van verlof.
Tijdsverloop
Transitiekosten kunnen gemaakt zijn
bij het einde van het arbeidsovereenkomst. Deze kosten zijn dus alleen aftrekbaar als ze kort voor het aflopen/
beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt.
Bij inzetbaarheidskosten geldt dat ze
alleen aftrekbaar zijn als ze in de laatste vijf jaar zijn gemaakt. Na vijf jaar
kan de relevantie van scholing afnemen, bijvoorbeeld doordat de opgedane kennis alweer is verouderd. Het is
voor werkgevers en werknemers wel
mogelijk om onderling een kortere of
een langere periode af te spreken.
Meer weten? Lees hier wat er nog
meer in de lagere regelgeving staat.
http://is.gd/7cjdtV/abgp
Wet werk en zekerheid
De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet
werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien met deze veranderingen. De Wwz wordt sinds 1 januari
2015 in delen ingevoerd. De eerste wijzigingen hebben betrekking op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd, oproepcontracten en uitzendcontracten. Op 1 juli 2015 en op 1 januari
2016 vinden opnieuw veranderingen
plaats. Deze hebben invloed op het
verlengen van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd, het ontslagrecht en
de Werkloosheidswet (WW).

ABGP ledenservice

Telefonisch spreekuur voor werknemer/sters van de bedrijven:
Luttikhuis Losser, Brookhuis personenvervoer bv, Taxi centrale Almelo en Taxi Tijhuis Goor verenigd in Vervoersteam B.V.
De ABGP heeft een informatietelefoonnummer voor werknemers/sters van bovengenoemde bedrijven in werking
gesteld. Bent u werkzaam bij één van deze werkgevers en heeft u vragen over b.v. uw contract of over overige
zaken die het nieuwe CAO betreft? Kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur met uw vragen terecht op telefoonnummer:

06-17449682
E-mailen kan ook, stuur uw vragen naar haicodeweerd@abgp.nl en deze zullen zo spoedig mogelijk behandeld
worden.

Haal meer voordeel uit uw ABGP lidmaatschap!!
Op vertoon van uw ABGP lidmaatschappas krijgt u bij de onderstaande bedrijven aantrekkelijke kortingen. Voor
dat u het weet heeft u de contributie alweer terug verdiend.
Interpolis verzekeringen
ABGP groepsnummer 1540 • Tel. 026-3572727
www.abgp.nl/ledenservice

IZA zorgverzekeraar
Is dé zorgverzekeraar voor de publieke sector. Of u nu werkt bij een gemeente, provincie, nutsbedrijf of openbaar vervoer: kijk op
www.abgp.nl/ledenservice

Juridisch spreekuur
Elke donderdagochtend is er een juridisch spreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over privé aangelegenheden. U kunt hierbij
denken aan problemen zoals o.a. huurgeschillen, echtscheiding, aankopen etc. Om gebruik te kunnen maken van deze service dient u
telefonisch contact op te nemen met het Bondskantoor, waarna er voor u een afspraak gemaakt kan worden. Deze afspraak wordt aan
u vervolgens telefonisch bevestigd zodat u weet hoe laat en waar u verwacht gaat worden.
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Langsom 3a, 1066 EW Amsterdam,
www.abgp.nl, info@abgp

Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555,
Tel. 06-24261471
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
eddevente@abgp.nl
Tel. 06-17449682
Tel. 06-17449682
Tel. 020-6672555

Sudoku puzzel

SUDOKU PUZZEL
PUZZEL 111
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PUZZEL 110

2

7

5

6

3

1

9

8

4

6

4

1

2

5

7

3

8

9

1

3

4

8

2

9

5

6

7

2

3

5

9

4

8

6

1

7

6

8

9

5

4

7

1

2

3

7

8

9

3

1

6

2

4

5

7

2

8

1

9

4

6

3

5

3

2

7

4

8

1

5

9

6

9

4

1

3

6

5

8

7

2

1

5

8

6

2

9

7

3

4

5

6

3

7

8

2

4

9

1

9

6

4

5

7

3

8

2

1

3

5

2

9

1

6

7

4

8

8

7

6

1

9

2

4

5

3

8

1

6

4

7

3

2

5

9

4

9

2

7

3

5

1

6

8

4

9

7

2

5

8

3

1

6

5

1

3

8

6

4

9

7

2

De vetcursiefgedrukte cijfers zijn de oplossingscijfers.

4
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OPLOSSING
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Dè onafhankelijke vakorganisatie

ACTIE!

Schrijf nu in en maak meteen
gebruik van de voordelen van
DE

ABGP

NU 6 MAANDEN
VOOR SLECHTS

E 19,95*

* Bij lidmaatschap voor minimaal 1 jaar.
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ABGP ledenwerf actieformulier
In deze tijd is het lidmaatschap van een goede vakorganisatie onontbeerlijk. Werkgevers gaan steeds meer zogenaamde
efficiency besparingen proberen te halen uit het arbeidsvoorwaardenpakket en specifieke bedrijfsregelingen staan onder
zware druk. Daarom is een degelijke vakorganisatie noodzaak bij het overleg in het bedrijf waar u werknemer bent. Kies
daarom voor een onafhankelijke vakorganisatie zoals de ABGP.
De ABGP is een vakorganisatie waar werknemers uit alle beroepsgroepen zich kunnen aansluiten. De ABGP is niet
religieus of politiek gebonden. Zij kan daarom altijd haar standpunten verkondigen ongeacht welke politieke kleur aan het
bewind is. Kom daar maar eens om bij veel andere bonden.
Wordt daarom NU lid van de Onafhankelijke Vakorganisatie ABGP
Desgewenst kunt u als lid daarna ook Kaderlid worden en dan bent u vervolgens direct betrokken bij de standpuntbepalingen
en kunt u meebeslissen over uw werk en arbeidsvoorwaarden. Enthousiaste Kaderleden zijn bij ons onontbeerlijk en
vormen het hart van de ABGP.
Maak nu gebruik van ons ledenformulier
De contributie bedraagt € 12,10 per maand voor diegene die meer verdienen dan het minimumloon, € 1507,80
bruto (per 1 juli 2015). Verdient u minder dan het minimumloon dan betaalt u een gereduceerde contributie van
€ 6,00 per maand. U dient dan wel bij aanvang lidmaatschap en vervolgens 1 x per jaar een bewijsstuk, zoals een
salarisspecificatie, te overleggen. Voor gepensioneerden (zonder arbeidsovereenkomst en geen betaalde arbeid
verrichtend) is de contributie E 3,65 per maand.

Vul de onderstaande bon in en stuur deze naar: ABGP, ANTWOORDNUMMER 16161, 1000 TE AMSTERDAM (geen postzegel nodig)
Ja, ik meld mij voor minimaal één jaar aan als nieuw ABGP lid.
Naam:

Voorletters:

Geb. datum:			

Personeelsnummer:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Tel. Privé:

Tel. Werk:

Werkgever:

Functie:

Rekeningnummer:

Bankinstelling:

Wenst per

lid te worden van de ABGP.

M/V

De kosten van het lidmaatschap mogen door de ABGP -via incasso- van mijn bankrekening of indien mogelijk via inhouding op Salaris*
worden afgeschreven. Tevens machtig ik de ABGP om éénmalig € 19,95 (lidmaatschapskosten eerste half jaar) via incasso** te innen.
Datum:

Handtekening:

Bent u al ABGP lid en u brengt bovenstaand persoon aan als nieuw lid, vul dan tevens onderstaande strook in en ontvang een premie
van € 10,00, per aanmelding. (De premie wordt uitbetaald ná ontvangst van de 1e betaling van het aangebrachte lid)
Naam:
Adres:
Postcode:		

Woonplaats:

Lidnummer (indien bekend)		

Telefoon:

Rekeningnummer en bankinstelling waarnaar uw aanbrengpremie moet worden overgemaakt:
*
**
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Doorhalen wat niet gewenst is.
Regeling INCASSO-OPDRACHTEN - Als u het niet eens bent met een automatische afschrijving, dan heeft u een maand de tijd om uw betaling terug te
vorderen. U stuurt dan een bericht naar uw kantoor waar uw betaalrekening wordt geadministreerd. Daar zal men dan het betreffende bedrag weer op
uw rekening terug storten.

MAX MOET NOG
VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

