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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

Geachte Leden,
Autonoom, Independent, Merdeka, Niet vast, Opzichzelfstaand,
Onwillekeurig, Soeverein, Vrij en Zelfstandig. Allemaal woorden
die dezelfde betekenis hebben Onafhankelijk.
Zoals die ook staat in onze naam Dè Onafhankelijke Vakorganisatie ABGP. Dat woord is alleen van waarde wanneer u als ABGP
lid ook kunt zien dat er naar gehandeld wordt. Zoals onlangs bij
het loonakkoord voor de rijksambtenaren, afgesloten door Minister Plasterk en drie vakcentrales, waarin is afgesproken dat
het ABP pensioen van welvaartsvast naar waardevast gaat en
1,4% van de werkgevers bijdrage in de pensioenpremie van alle
mensen vallend onder het pensioenfonds ABP wordt verlaagd.
Vervolgens wordt dit gebruikt om een gedeelte van de loonsverhoging van de rijksambtenaren te
betalen. Hierdoor wordt de pensioensopbouw van 2,8 miljoen mensen fors verslechtert.
De ABGP is aangesloten bij één van deze vakcentrales “het Ambtenaren centrum (AC)” maar
is het absoluut oneens met deze afspraak waarbij de rekening voor een loonsverhoging neergelegd wordt bij 2,8 miljoen deelnemers van het ABP maar die niet vallen onder de CAO waar
dit loonakkoord voor geldt. Dè Onafhankelijke Vakorganisatie ABGP heeft dit duidelijk aan het
bestuur van het AC laten weten (zie ook www.abgp.nl) en dat zij de landelijke acties tegen dit
loonakkoord in woord en daad zal steunen.
Welke incidenten tellen mee in een ontslagprocedure?
Incidenten, waarschuwingen en voorvallen. Welke kunnen meetellen ter onderbouwing van
een ontslag? Steeds vaker krijgen wij (en collega vakbonden) te maken met ontslagzaken waar
werkgevers werkelijk alles uit de kast trekken om de werknemer, waar ze vanaf willen, in diskrediet te brengen bij de rechter.
In de volgende zaak vraagt de werkgever om ontbinding vanwege het verwijtbare gedrag van
de werknemer en omdat het vertrouwen in de medewerker onherstelbaar is beschadigd. De
twee incidenten uit 2015 staan niet op zichzelf maar zijn de laatste twee in een lange reeks. De
werkgever onderbouwt de zaak in zijn verzoekschrift met incidenten uit 2001, 2006, 2008, 2009
en 2010.
De werknemer meent dat op basis van wat de werkgever aanvoert, niet kan worden geconcludeerd dat hij niet goed heeft gefunctioneerd of dat de relatie ernstig is verstoord. Bovendien is er
een lange periode zonder incidenten geweest. Voor de afloop van deze zaak zie artikel verderop
in dit magazine.
Nieuwe contributiebedragen 2016
Conform de afspraken worden ook voor 2016 de contributiebedragen geïndexeerd en wel met
0,85%. De nieuwe contributie bedragen worden per 1 januari 2016:
• € 12.20 voor leden die meer verdienen dan het minimumloon, € 1.524,60 bruto (per 1 januari
2016).
• € 6,05 voor leden die minder verdienen dan het minimumloon, U dient dan wel bij aanvang
lidmaatschap en vervolgens 1 x per jaar een bewijsstuk, zoals een salarisspecificatie, te
overleggen.
Voor gepensioneerde leden (zonder arbeidsovereenkomst en geen betaalde arbeid verrichtend)
blijft de contributie € 3,65 per maand.
IZA gaat over in VGZ
De ABGP leden die gebruik maken van de IZA zorgverzekering zijn of worden geïnformeerd door
de IZA dat hun zorgverzekering overgaat naar VGZ. Het bestuur van de ABGP is ook met VGZ een
collectiviteitkorting overeengekomen waar de leden van de ABGP gebruik van kunnen maken.
Met vriendelijke groeten

Rob Hinse
voorzitter
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De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil duidelijkheid over medezeggenschap bij faillissement
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil duidelijkheid van de
SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) over eventuele medezeggenschap van werknemers bij faillissement van een bedrijf. Hij geeft de SERCBM 2 maanden de tijd om hier naar te kijken.

Volgens de Minister zijn de regels over
medezeggenschap namelijk ook van
toepassing bij faillissement van een
bedrijf. Daarom wil hij graag dat deze
regels door de SER duidelijker naar
buiten worden gebracht, omdat nog
niet iedereen hiervan op de hoogte is.
Daarnaast heeft de Vrije Universiteit
een onderzoek gehouden over arbeidsrecht in relatie tot de problematiek van
bedrijven in financiële problemen. De
Minister hoort graag hoe de CBM over
dit onderzoek denkt.
De minister wil voor 15 december antwoord hebben van het SER-CBM zodat
hij deze kan meenemen in zijn brief
aan de Tweede Kamer in het eerste
kwartaal van 2016.
Bron: SER

Werkdruk nog taboe voor werkgever
Hoewel werkstress algemeen wordt gezien als een groot probleem, vinden werkgevers en werknemers het geen prettig
onderwerp. Sterker nog, de term werkdruk is vaak taboe op de werkvloer. Maar het benoemen is vaak de eerste stap voor
een succesvolle aanpak van werkdruk.
Stress is een lastig thema, concludeert de eigenaar van CSR Centrum
voor stressmanagement. “Over het algemeen vinden werkgevers werkdruk
geen prettig onderwerp. Ze hebben het
liever niet op de agenda. ‘Noem het
maar anders’, zeggen ze dan. ‘Noem
het bevlogenheid, of laten we het over
vitaliteit hebben’. De term werkdruk
is taboe. Ook voor de werknemers.
Toegeven dat je last hebt van gevoelens die op stress duiden, past niet in
4

het plaatje van ‘Het gaat zo goed met
me’.” Terwijl juist het benoemen de
eerste stap is naar het succesvol aanpakken van werkdruk. De eigenaar van
CSR Centrum voor stressmanagement
Hamming: “Heel veel leidinggevenden
hebben geen idee of mensen ’s avonds
moe thuis komen. Stel zulke vragen
eens: ‘Als je thuis komt van het werk,
heb je dan nog energie om andere dingen te doen? Als je wakker wordt, ben
je dan over het algemeen fit en uitge-

slapen?’ Dat zijn heel belangrijke vragen. Daarmee geef je aan dat je in contact staat met je medewerkers.”
Voorwaarden aanpak werkdruk
De basisvoorwaarden voor werkdrukaanpak zijn niet heel ingewikkeld
of duur, stelt de eigenaar van CSR
Centrum voor stressmanagement.
“Waardering is heel belangrijk, vooral
de manier waarop die wordt overgebracht. Stel, je bent een werknemer, je
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doet je stinkende best en je piekt. Dan
moet jouw werkgever het werk zo inrichten dat je tijdens de dalmomenten
eens een keer kunt uitslapen en het
wat rustiger aan kunt doen. Het is heel
simpel: als je heel veel uitgeeft aan de
ene kant, dan moet je weer kunnen
opbouwen aan de andere kant. Dat
maak je als werkgever mogelijk door
waardering te tonen, maar ook door de
werknemer goede apparatuur te geven
om zijn werk te doen. Of door hem de
tijd te geven voor zijn vrouw te zorgen
als die ziek is. Het is geven en nemen.”
Plezier in het werk
Wat als die basisvoorwaarden er niet

zijn? “Mensen die zelf hun werk kunnen indelen maar vinden dat ze een
vreselijke ‘baas’ hebben, distantiëren
zich van hun omgeving en gaan hun
eigen gang. Ze proberen hun plezier uit hun autonomie te halen of uit
de omgang met collega’s. Dat is een
overlevingsstrategie. Als dat niet lukt,
heb je minder plezier in je werk, raak
je minder gemotiveerd en kost het
letterlijk meer energie om je werk te
doen. Het stressniveau gaat omhoog.
Je komt ’s avonds vermoeider thuis,
hebt nergens meer zin in. Dan kom je
in een vicieuze cirkel terecht. Je gaat
meer piekeren, omdat je geen afleiding meer hebt, daarmee verleng je de

stressreactie, dus je herstelt minder
goed. Als er thuis dan ook nog dingen
spelen, wordt het steeds erger en val
je uit, waardoor de medewerkers die
achterblijven het nog drukker krijgen.
Het is dus heel belangrijk en financieel
aantrekkelijk voor werkgevers om plezier in het werk te stimuleren.”
Open de doos van Pandora
Werkstress is niet een probleem van
het individu. Daarom is het belangrijk
dat werkdruk geen taboe meer is en
zowel werknemers als werkgevers dit
onderwerp bespreekbaar maken.
Bron : PWdegids
Auteur: Jeannette Beentjes

InvIoed organiseren
De ‘klassieke’ adviesaanvraag waarin maatregelen en gevolgen worden
beschreven, lijkt steeds minder haalbaar. Bij een complexe organisatieverandering hoort eerder een advies op hoofdlijnen. Hoe organiseer je in zo’n
situatie invloed?
• Voorkom het verlies aan invloed
door het te strak vasthouden aan je
OR-rechten. Met een beetje pech kom
je dan pas aan het eind van de besluitvorming in beeld.
• Voer al een in vroeg stadium overleg
over de ontwikkelingen als ondernemingsraad onderling. Op één lijn zitten is van groot belang.
• Analyseer een recent voorbeeld van
een adviestraject waarover beide partijen achteraf niet echt tevreden bleken en maak principeafspraken over
hoe het (vervolg)overleg bij een nieuwe adviesaanvraag vorm te geven.
• Bespreek met de bestuurder het dilemma: aan de ene kant begrip voor
zijn positie maar tegelijkertijd ook de
druk om de formele medezeggenschapsrol te vervullen.
• Onderzoek het model van een convenant om de wet ‘op maat’ te maken.
• Organiseer een discussiebijeenkomst
met bestuurder en management over
de wensen en verwachtingen inzake
de rol van de medezeggenschap bij
complexe besluitvorming.

• Knip een gecompliceerd traject op:
advisering op hoofdlijnen, dan de
uitvoeringsfases. Formuleer in ieder
(deel)advies dat de OR in iedere fase
het volledige adviesrecht conform de
WOR opeist.
• Wees duidelijk dat bij positief advies
op hoofdlijnen de ondernemingsraad

niet vanzelfsprekend met alles akkoord zal gaan.
• Zet in iedere reactie op schrift dat de
OR uitgaat van de tot dan verstrekte
informatie. Blijkt later dat deze onvolledig was, dan kan de OR opnieuw het
volledige adviesrecht en bijbehorend
overlegtraject opeisen.
• Streef met de bestuurder naar een
conceptadviesaanvraag die gezamenlijk verder aangevuld en uitgebouwd
kan worden.
• Informeer al in een vroege fase de
bonden en inventariseer met hen zo
mogelijk al de gevolgen voor werknemers.
• Voorkom dat het dagelijks bestuur
in een ‘vertrouwelijke’ overlegpositie met de bestuurder verzeild raakt
en akkoord gaat met geheimhouding
voor de OR-leden.
Bron: ORNet
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‘Een machtige OR heeft wezenlijke
invloed’
Sterk aanwezige aandacht voor winstmaximalisatie en een top-down managementstijl veroorzaken ingrijpende veranderingen in de arbeids- en machtsverhoudingen, volgens een organisatieadviseur. Het belang van arbeid is steeds
meer ondergeschikt geworden aan dat van het kapitaal. Dat heeft gevolgen voor
het sociaal beleid, de relatie met klanten en met leveranciers en de werkzekerheid.
In de top-down benadering vanuit de
top, meestal gedekt door Raden van
Toezicht of Commissarissen en geduld door ondernemingsraden, wordt
tegenspraak en kritiek niet gewaardeerd. Hierdoor ontstaan steeds meer
verkeerde besluiten en een doorschietende aandacht voor voortdurende bezuinigingen, reorganisatie en machtsontsporingen, zoals ook blijkt uit de
pijnlijke ontsporing van bijvoorbeeld
ProRail.
Volgens deze organisatieadviseur
heeft deze ontwikkeling nog een andere oorzaak. ‘Omdat tegenspraak niet
op prijs wordt gesteld en vakinhoudelijke kennis wegbezuinigd wordt én
omdat vele productieprocessen (ook
die van denk- en hoofdwerk) worden
gestroomlijnd, breidt de macht van het
management zich steeds meer uit. Dit
gebeurt ten koste van de invloed van
ondernemingsraden en medewerkers. De gevolgen zijn groot: faillissementen, ontslagen, verarming van
de inhoud van het werk, amoraliteit
in plaats van een gewetensvol sociaal

beleid, voortdurende baanonzekerheid
en angstculturen.’
Ondernemingsraden doen er vanuit
hun wettelijke taak en vanuit hun positie als orgaan van tegenmacht goed
aan om deze vraagstukken niet alleen inhoudelijk te beoordelen maar
om deze ook als uitdrukkingen van
nieuwe machtsverhoudingen te zien,
zegt de organisatieadviseur. ‘Dat die
machtsverhoudingen tussen de top en
de medewerkers uit evenwicht raken
heeft ernstige gevolgen. Ook de vele
machtsontsporingen zijn daarvan een
voorbeeld. Dus is het voor veel ondernemingsraden verstandig om weer te

leren om integere tegenmacht te verwerven en op grond daarvan te werken
aan socialere arbeidsverhoudingen.
En een beter functionerende onderneming in al haar doeleinden.’
OR en bestuur hebben elkaar nodig
De arbeidsverhoudingen tussen de OR
en de bestuurder kunnen volgens de
organisatieadviseur ook verslechterd
worden door machtsontsporing, maar
de OR en de bestuurder hebben elkaar
hard nodig. ‘De bestuurder weet vaak
te weinig van de praktijk; wat gaat er
goed of wat gaat er fout? Om een beter besluit te kunnen maken heeft een
bestuurder de OR nodig. Andersom
heeft de OR de bestuurder nodig om
ervoor te zorgen dat hun belangen en
speerpunten ook door de bestuurder
worden gehoord. Het verband tussen
deze twee partijen is zo belangrijk. De
wet is uiteindelijk ook gericht op deze
samenwerking vanuit verschillende
belangen.’
Bron: ornet

Informatierecht: hou de bestuurder alert
Een ondernemingsraad heeft recht op alle informatie die nodig is om goed te functioneren. Voor elkaar krijgen dat de bestuurder deze wettelijke plicht op tijd en zo volledig mogelijk nakomt valt in de praktijk niet mee.
Schroom niet
Bij veel organisaties heerst het beeld
dat de OR ‘zeurt’ bij het vragen om informatie. Het is zogezegd toch wel een
boel werk is om gegevens te verstrekken. Heeft de ondernemingsraad dat
nu echt nodig?
Schroom niet om te verwijzen naar de
6

verschillende WOR-rechten en de taken van de OR, die nu eenmaal vereisen dat er actuele informatie verstrekt
wordt. Verwijs bijvoorbeeld naar de
toeziende taak op de juiste uitvoering
van wet- en regelgeving en het tegengaan van discriminatie. Op basis
daarvan kan de bestuurder verplicht
worden om informatie te verstrekken

ORakel

over ‘gevoelige’ onderwerpen als vergrijzing van het personeel, aannamebeleid, werkdruk en andere sociale
informatie. Dit geldt ook voor arbeidsvoorwaardelijke afspraken en beloningsverhoudingen.
Heel belangrijk: op basis van artikel
25.3 heeft de OR bij een adviesaanvraag recht op informatie met betrekking tot de personele gevolgen van het
voorgenomen besluit en de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Die informatie is nodig om in
een adviestraject invloed te verwerven
en uit te oefenen. Hieraan vasthouden
scherpt de bestuurder in het concretiseren van het voorgenomen besluit.
Gebruik de WOR
Maak een overzicht van welke informatie wanneer wettelijk verwacht wordt
en leg dat voor aan de bestuurder.
Vergeet aan het begin van de zittingsperiode bijvoorbeeld niet de informatie over de juridische en organisatorische aspecten en de internationale
positionering. Verplicht is minimaal
tweemaal per jaar informatie over de
werkzaamheden en financiële resultaten (mag mondeling) en minimaal een
keer per jaar sociale informatie. Plan
dit in de overlegagenda!

risprudentie meer dan eens als falen
beschouwd. De OR verspeelt dan zijn
rechten.
Vraag door
Informatie in het Engels, grote hoeveelheden cijfers, vijftig sheets achter
elkaar: het komt allemaal voor. Stuur
dit als OR terug met het verzoek dit
om te zetten in begrijpelijke stof. Te
veel informatie kan ook een managementstrategie zijn, zorg dat de ondernemingsraad daar niet in verdrinkt
maar dring aan op de hoofdlijnen en
een toelichting. En wees duidelijk over
het recht van de OR op advies of instemming. Alleen informeren is niet
voldoende.
Ga zelf op zoek
De bestuurder is niet de enige met informatie. De ondernemingsraad kan
ook zelf op onderzoek uitgaan. Breng
de interne netwerken in kaart en weet

zo wie waar meer over weet. Extern
kunnen bonden en deskundigen benaderd worden. Los daarvan biedt internet veel mogelijkheden.
Voorkom een impasse
Soms blijft de OR hameren op meer
informatie en wordt de besluitvorming
uitgesteld. In de impasse die dan ontstaat kan de bestuurder beslissen toch
door te gaan omdat er aan de informatieplicht is voldaan. Een mogelijke oplossing is om in de tekst van het
advies of de instemming een zin op te
nemen in de geest dat het OR-besluit
genomen is op basis van de verstrekte informatie. Mocht later blijken dat
er toch meer gegevens bekend waren,
dan staat de OR sterk.
Bron: ORNet

Wees alert
Wees alert op het tijdig vragen van
informatie. En neem niet te snel een
besluit als OR, geef niet toe aan druk.
Achteraf roepen dat de OR meer informatie nodig had, wordt in de ju7
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Instemmingsrecht bij verklaring gedrag?
In het verleden is bij het aanstellingsbeleid besloten om voor nieuwe medewerkers een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
verplicht te stellen. Is daar instemming van de OR voor nodig?

Gastouders zijn verplicht een VOG aan
te vragen.
Een VOG staat ook wel bekend als
bewijs van goed gedrag. Het geeft
het gedrag van een persoon geen belemmering vormt voor een bepaalde
functie. Voor sommige functies is de
VOG verplicht. Zo heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer,

een gastouder en degene die toezicht
houdt tijdens tussenschoolse opvang,
een VOG moeten overleggen. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen,
geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat
de aanvrager geen strafbare feiten op
zijn naam heeft staan. Is de aanvrager
wel in aanraking geweest met justitie,
dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit
is. De VOG moet, in opdracht van de
werkgever, aangevraagd worden door
de werknemer zelf en kan dus niet via
de werkgever aangevraagd worden.
Voor de functies waarvoor het niet
verplicht is, moet de bestuurder in

samenspraak met de OR bezien voor
welke functies hij die verplichting wel
laat gelden. De werkgever moet beleidsmatig duidelijke beweegredenen gegeven (bijvoorbeeld weging per
functie) waarom hij dat nu zinvol acht
terwijl dat voorheen niet het geval was.
Het past bij het werving- en selectiebeleid van een organisatie als ook de
wijze moet worden geregeld hoe om te
gaan als in het uiterste geval zittende
medewerkers geen VOG-verklaring
krijgen voor bepaalde functies. Het
zou bijvoorbeeld alleen kunnen gelden
voor nieuw te werven medewerkers.
De regeling die voortkomt uit dit beleid
is instemmingsplichtig.

Bron: ORnet

Kan OR onder tussentijdse verkiezingen
uitkomen?

Vraag:
Een OR-lid is onverwachts opgestapt
uit de ondernemingsraad. Volgens
het OR-reglement moet de ondernemingsraad nu tussentijdse verkiezingen houden. Kan de OR hier onderuit
komen?

Eén van de OR-leden van deze ondernemingsraad denkt dat het nu niet het
beste moment is om OR-verkiezingen te organiseren. ‘Onze bestuurder
heeft veel moeilijke adviesaanvragen
en instemmingsverzoeken bij de OR
neergelegd en de (nabije) toekomst zal
8

zeker nog complexe stukken brengen.
Medewerkers in onze organisatie zijn
niet geschoold voor OR-werk, en zullen dus flink (bij)geschoold moeten
worden wanneer zij deze stukken juist
willen behandelen.’ Daarnaast wijst
dit OR-lid op de hoeveelheid werk van
het organiseren van verkiezingen. Hij
vraagt zich af of de selectie van een
nieuw OR-lid niet via een sollicitatieprocedure kan verlopen.

gen gehouden moeten worden. Maar
in de meeste reglementen staat niet
op welke termijn de tussentijdse verkiezingen georganiseerd moeten worden. De ondernemingsraad in deze
specifieke situatie zou dus kunnen
aangeven dat de OR het op dit moment
te druk heeft met adviesaanvragen en
instemmingsverzoeken. Wanneer er
meer ruimte is, kunnen alsnog de tussentijdse verkiezingen georganiseerd
worden.

Antwoord:
De Wet op de ondernemingsraden is
hier duidelijk in: de medewerkers van
de organisatie kiezen hun eigen ondernemingsraad. De OR bepaalt niet
wie er in de OR komt. Wanneer er een
vacature is en slechts één kandidaat,
dan hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden, maar bij meerdere
OR-kandidaten wel en dan is de keus
aan de werknemers.

Bron: ORnet

Er zullen dus tussentijdse verkiezin-

Jurisprudentie

Magazijnmedewerker gooit stanleymes:
ontslag op staande voet onterecht
Een magazijnmedewerker die een mes gooit naar een administratieve collega
die hem flink ergert, is onterecht ontslagen. Magazijnmedewerkers gaan op een
andere manier met irritaties om dan werknemers in hogere rangen en dat is iets
wat een werkgever voor lief moet nemen, aldus de rechter.
De situatie
Een magazijnmedewerker krijgt van
een administratieve kracht de opdracht
om folie van een pallet te verwijderen,
omdat daar statiegeld op zit. De magazijnmedewerker wil dat op dat moment
niet doen, waarop de administratieve medewerker het folie zelf er maar
gaat afhalen. De magazijnmedewerker
vraagt hem verschillende keren daarmee op te houden maar hij gaat maar
door. De magazijnmedewerker raakt
geïrriteerd en gooit een stanleymes.
De administratieve medewerker gaat
terug naar zijn werkplek. In de loop van
de dag hebben de twee nog een paar
keer contact over het werk. Om 16.00
uur moet de magazijnmedewerker op
het matje komen bij de baas en wordt
hij op staande voet ontslagen
Bij de rechter
De werknemer stapt naar de rechter.
Hij vindt het ontslag onterecht en verzoekt om vernietiging van het ontslag
op staande voet, wedertewerkstelling
en loondoorbetaling.
Het oordeel
De rechter oordeelt dat de administratieve medewerker onnodig voor een
vervelende situatie heeft gezorgd. Het

er de rest van de dag gewoon is doorgewerkt en de werknemer pas aan het
einde van de dag op het matje is geroepen. Blijkbaar was het allemaal niet zo
dringend.

is ook onduidelijk waarom hij zelf dat
folie moest verwijderen en daar ook
per se mee door moest gaan. De rechter zegt dat in het algemeen magazijnmedewerkers op een andere manier
met irritaties omgaan dan werknemers in hogere rangen en dat dit iets
is wat een werkgever voor lief moet
nemen.
Wel over de schreef
De werknemer is met zijn actie wel
over de schreef gegaan maar niet zover dat dit een ontslag op staande voet
rechtvaardigt. De werkgever had ook
met andere, minder ingrijpende maatregelen de werknemer kunnen duidelijk maken dat zijn gedrag niet geaccepteerd werd. Daarbij telt mee dat

De rechter voegt er nog aan toe dat het
ernstig klinkt, gooien met een stanleymes. Maar het is onduidelijk of dat
gevaar, of gevaar op letsel, met zich
meebracht, of het mes open was en of
het wel gericht gegooid werd.
Geen ontslag
De rechter vernietigt het ontslag op
staande voet en veroordeelt de werkgever tot loondoorbetaling en wedertewerkstelling. De werknemer had ook
om een wettelijke verhoging van 50%
gevraagd maar de rechter oordeelt dat
de ontstane situatie voor een belangrijk deel aan de medewerker zelf te
wijten is, dus die vlieger gaat niet op.
Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBNNE:2015:4807.
Datum uitspraak: 15 september 2015
Bron: P&Oactueel

Welke incidenten tellen mee in een
ontslagprocedure?
Incidenten, waarschuwingen en voorvallen. Welke kunnen meetellen ter onderbouwing van een ontslag? In deze rechtszaak waren de incidenten te lang geleden en had de werknemer ook nog eens voorwaardelijk ontslag met een proeftijd
gehad. En dat betekende volgens de rechter: een schone lei.
De situatie
Een medewerker van een milieuservice
is al 35 jaar in dienst. Vanaf 1 januari

1999 zijn er verschillende incidenten
geweest. In zijn dossier zitten officiële
waarschuwingen uit 2008, 2011, 2012
9
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en 2013. In juli 2012 kreeg hij voorwaardelijk ontslag met een proeftijd
van 1 jaar. Die proeftijd werd in 2013
verlengd met nog eens een jaar tot juli
2014. Op dat moment kreeg hij ook een
laatste waarschuwing.
De waarschuwingen waren voor incidenten als het niet schoonhouden van
zijn auto, niet al het afval ophalen, het
creëren van een gevaarlijke situatie
met de veegauto, boodschappen doen
onder werktijd en het voertuig onbeheerd achterlaten.
Na de proeftijd gaat het een tijd goed.
Maar in juli 2015 zijn er toch weer twee
incidenten. De medewerker gaat, zonder toestemming van de werkgever,
eerder naar huis. Hij heeft daar volgens de werkgever ook nog eens over
gelogen door te zeggen dat hij wel toestemming had. Daarnaast heeft hij op
die dag niet al het aangeboden afval
opgehaald. Op 14 juli 2015 veroorzaakte de medewerker een aanrijding, op
een plek die niet op zijn route lag. De
schade die daarbij ontstond heeft hij
niet gemeld.
De werkgever is er nu klaar mee en
vraagt de rechter om de arbeidsovereenkomst met deze medewerker te
ontbinden.
Bij de rechter
De werkgever vraagt om ontbinding
vanwege het verwijtbare gedrag van
de werknemer en omdat het vertrou-

wen in de medewerker onherstelbaar
is beschadigd. De twee incidenten uit
2015 staan niet op zichzelf maar zijn
de laatste twee in een lange reeks. De
werkgever onderbouwt de zaak in zijn
verzoekschrift met incidenten uit 2001,
2006, 2008, 2009 en 2010.
De werknemer meent dat op basis
van wat de werkgever aanvoert, niet
kan worden geconcludeerd dat hij niet
goed heeft gefunctioneerd of dat de relatie ernstig is verstoord. Bovendien is
er een lange periode zonder incidenten geweest.
Het oordeel
De rechter laat het eerste incident buiten beschouwing. Het is onduidelijk
wat er die dag is gebeurd omdat de
verklaringen daarover verschillen en
de werkgever geen bewijzen heeft van
de ongeoorloofde afwezigheid.
De rechter geeft de werkgever ook
geen kans om die stelling alsnog te
bewijzen omdat dit eerste incident sowieso qua gedraging niet zo ernstig is
dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer van de werkgever gevergd kan worden. De rechter
voegt daaraan toe dat het beroep van
de werkgever op de eerdere incidenten
ook niet slaagt. Incidenten van wat langer geleden kunnen niet meer worden
meegewogen in een ontslagprocedure,
aldus de rechter. Daarnaast heeft de
werknemer een proeftijd gekregen en
dat impliceert volgens de rechter dat
de medewerker daarna weer met een

schone lei begint.
Geen verbetertraject
De rechter rekent het de werkgever
zeer zwaar aan dat die alleen maar repressieve maatregelen heeft genomen
en niet met de medewerker heeft onderzocht hoe kon worden voorkomen
dat hij de regels overtrad. Het was de
verantwoordelijkheid van de werkgever om op dit vlak actie te ondernemen.

Conclusie
De rechter vindt dat voor het standpunt van de werkgever spreekt dat het
de medewerker blijkbaar niet lukt om
zonder incidenten te werken, maar er
is geen dringende reden voor ontslag.
Voor het standpunt van de werknemer
pleit dat hij al zo lang in dienst is, graag
weer aan het werk wil, na de proeftijd
een tijd zonder incidenten heeft gewerkt en dat er nooit een verbetertraject is geweest.
In de belangenafweging telt ook mee
dat de werknemer bij een ontbinding
alleen maar de transitievergoeding
zou krijgen en de kans op ander werk,
gezien zijn leeftijd en eenzijdige werkervaring, zeer klein is. De rechter vindt
dat ondanks de incidenten in deze situatie van de werkgever gevergd kan
worden dat de medewerker bij hem in
dienst blijft.
Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBDHA:2015:11165.
Datum uitspraak: 21 september 2015
Bron: P&Oactueel
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Nieuwe vondst werkgevers tegen
ontslagvergoeding
band. ‘We weten dat bedrijven hier over
nadenken’, zegt een woordvoerder. ‘We
weten nog niet hoe het gaat uitpakken.
Er zitten risico’s aan voor een bedrijf.
Zo’n werknemer kan zich later alsnog
melden om te komen werken.’ En als
een bedrijf moet reorganiseren, kan
het betekenen dat de zieke, afwezige
collega zijn baan behoudt terwijl een
jongere collega die al die tijd aan het
werk is, moet worden ontslagen.
Zieke werknemers krijgen ‘sluimerend dienstverband’
Werkgevers hebben een nieuwe manier ontdekt om uit te komen onder de
ontslagvergoeding die ze sinds 1 juli
in veel gevallen moeten betalen. Zieke
medewerkers die ze na twee jaar mogen ontslaan, houden ze - onbetaald
- in dienst, zodat ze die werknemers
geen duizenden euro’s aan de zogenoemde transitievergoeding hoeven
mee te geven.
‘Werkgevers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat ze zieke medewerkers na twee jaar een ontslagvergoeding moeten meegeven’, zegt de
arbeidsrechtjurist bij juridisch dienstverlener DAS. Vooral ondernemers uit
het midden- en kleinbedrijf hebben
belangstelling voor dit ‘sluimerend
dienstverband’, is zijn ervaring.
De arbeidsrechtjurist: ‘Deze werkgevers hebben al twee jaar loon doorbetaald zonder dat daar iets tegenover
stond. En ze hebben er vaak alles aan
gedaan om de zieke medewerker weer
aan de slag te krijgen. Dan gaat het
soms ook nog om een medewerker die
ziek is geworden door iets wat niets
met het werk te maken heeft.’
Langdurige arbeidsongeschiktheid
Sinds deze maand gelden de nieuwe
ontslagregels van de wet Werk en Zekerheid. Er is, als een werkgever de
arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen in verband met
langdurige arbeidsongeschiktheid nog
maar één route, namelijk via het UWV.

Wie twee jaar of langer voor een bedrijf
werkt en ontslag krijgt, heeft recht op
een transitievergoeding. Maar er zijn
meer mensen die daar recht op hebben. Bijvoorbeeld flexkrachten en dus
ook zieke werknemers, die na twee
jaar mogen worden ontslagen. Een bedrijf kan alleen onder de transitievergoeding uitkomen als het een langere
periode verlies draait.
Uitkeringsinstantie UWV kent de geluiden over het sluimerend dienstver-

Ontslagaanvragen
Hoewel de eerste werkgevers overstappen op het sluimerende dienstverband is onbekend hoeveel het er
precies zijn. De eerste helft van dit
jaar heeft het UWV drieduizend ontslagaanvragen wegens arbeidsongeschiktheid verleend, maar daaruit valt
niet op te maken of de werknemer ook
werkelijk uit dienst is.
Fatsoenlijk werkgeverschap!
‘Deze manier van denken past niet
bij fatsoenlijk werkgeverschap’, reageert de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Hij stelt dat een
andere behandeling van arbeidsongeschikten mogelijk in strijd is met Europese regelgeving en de Wet gelijke
behandeling. ‘Een arbeidsongeschikte
werknemer heeft net als ieder ander
recht op een transitievergoeding bij
ontslag. Hij of zij moet op zoek naar
een nieuwe baan, de vergoeding kan
daarbij helpen.’
Eerder bleken uitzendkrachten al last
te hebben van de nieuwe wet Werk en
Zekerheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Grote
bedrijven als ING, Nationale-Nederlanden en overheidsdiensten als DUO
bleken ze vroegtijdig de laan uit te sturen om te voorkomen dat ze recht zouden krijgen op de vergoeding. Nadat er
ophef was ontstaan, zegde ING compensatie toe voor een groep van driehonderd flexkrachten van wie de bank
vervroegd afscheid had genomen.
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De ABGP
belastingservice!
Ook in 2016 kunnen de ABGP leden
weer gebruik maken van de
belastingservice.
Informatie over:
•
•

de beldagen om een afspraak te maken.
de invuldagen.

Worden begin januari 2016 op de ABGP website: www.abgp.nl geplaatst.
Tevens zal deze informatie in het eerste ABGP magazine van 2016
worden vermeldt.

VOOR DIE TIJD BELLEN
HEEFT DUS GEEN ZIN!
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Belastingvoordeel AOW’ers
met vermogen vervalt in 2016!
In de beschouwing over het Belastingplan 2016 in het Ouderenjournaal van 16 september 2015 komen ook de ouderenkorting en ouderentoeslag ter sprake. Met name over die laatste – door het parlement goedgekeurde – maatregel vindt de
Belastingdienst dat de effecten van de afschaffing van de ouderentoeslag in publicaties onderbelicht blijven. Vooral voor de
groep ouderen die nu gebruik maakt van het recht op huurtoeslag is de ouderentoeslag van belang. Het gebeurt niet vaak,
maar nu wil de Belastingdienst zelf de lezers van Ouderenjournaal daar op wijzen.

AOW’ers met een laag inkomen betalen
nu minder belasting over hun spaargeld. Maar volgend jaar verandert dat.
De verhoging van het heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt. Hierdoor
betaalt u net zo veel belasting over uw
vermogen als iedereen. En dat kan ook
gevolgen hebben voor uw huurtoeslag,
zorgtoeslag, kindgebonden budget en
andere inkomensafhankelijke regelingen waar u gebruik van maakt.
Iedereen die spaargeld, aandelen,
een tweede huis of andere bezittingen
heeft, betaalt daar belasting over in
box 3. Maar u betaalt niet over uw hele
vermogen belasting. Tot een bepaalde
grens is uw vermogen vrijgesteld van
belasting: het heffingsvrij vermogen.
Dat wil zeggen dat u alleen belasting
betaalt over het deel dat boven die
grens uitkomt. In 2015 ligt die grens
op 21.330 euro (voor fiscale partners
samen euro 42.660). Boven deze grens
betaalt u 1,2 procent vermogensrendementsheffing.
Voor AOW’ers met een laag inkomen is
die grens nu nog hoger, zodat u over
een kleiner deel van uw vermogen
belasting betaalt. De ouderentoeslag,
zoals de hogere belastingvrijstelling
officieel heet, verdwijnt per 1 januari

2016. Heeft u een laag inkomen, maar
wel een redelijk vermogen? Lees dan
verder en kijk wat er voor u verandert.
Wie krijgt hiermee te maken?
In 2015 betalen ongeveer 480.000
mensen minder belasting door het hogere heffingsvrij vermogen. Dit geldt
voor u als u:
• de AOW-leeftijd heeft of deze bereikt in 2015;
• minder dan € 20.075 aan inkomen
heeft (AOW, pensioen of ander inkomen uit werk en woning);
• vermogen (uw bezittingen min uw
schulden) heeft van meer dan €
21.330 (of samen met uw fiscale
partner vanaf € 42.660.
Wat verandert er voor uw belastingen?
In 2016 gaat u over een groter deel
van uw vermogen belasting betalen.
De inkomstenbelasting in box 3 stijgt
daardoor. Afhankelijk van uw inkomen
is de extra vrijstelling nu 14.118 euro of
28.236 euro. Over dat bedrag betaalt u
volgend jaar dus wel 1,2 procent belasting in box 3. Dat scheelt u maximaal
338 euro per jaar (met een fiscale partner: 676 euro).
U merkt dit als eerste bij uw voorlopige aanslag over 2016: de maandelijkse
teruggave wordt lager of als u belasting moet betalen, wordt dat bedrag
hoger. U hoeft hiervoor niets te doen.
De Belastingdienst past uw voorlopige
aanslag automatisch aan. Als u geen
voorlopige aanslag krijgt, ziet u het
verschil in inkomstenbelasting als u
aangifte doet over 2016.
Rekenvoorbeeld
Mevrouw X heeft een AOW-uitkering en
een klein pensioen. Haar inkomen is
11.000 euro per jaar. Daarnaast heeft

zij 40.000 euro aan spaargeld.
Situatie in 2015
Net als iedereen betaalt mevrouw X
over een deel van haar vermogen geen
belasting. Dit is het heffingsvrij vermogen van 21.330 euro. Omdat haar inkomen lager is dan 14.431 euro, geldt in
2015 voor haar het extra heffingsvrij
vermogen van 28.236 euro. In totaal is
dat 49.566 euro. Met haar spaargeld
blijft ze daaronder en betaalt ze dus
geen belasting in box 3.

Situatie in 2016
Volgend jaar vervalt voor mevrouw
X het extra heffingsvrij vermogen en
geldt het standaardbedrag van 21.330
euro. Over het deel van haar spaargeld
dat daar boven uitkomt, betaalt zij 224
euro inkomstenbelasting in box 3.
• Vermogen 40.000 euro
• Af: Heffingsvrij vermogen 2016
21.330 euro
• Totaal vermogen 18.670 euro
• Inkomen uit vermogen (4 procent
van 18.670 euro) 746 euro
• Belasting daarover (30 procent over
746 euro) 224 euro
Wat verandert er voor uw toeslagen?
De hoogte van uw vermogen bepaalt
ook of u recht heeft op zorg- of huurtoeslag. Ontvangt u een toeslag en
heeft u op 1 januari 2016 vermogen
boven de vermogensgrens? Dan kan
13
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dat uw recht op een toeslag verkleinen
of zelfs teniet doen. Verwacht u in 2016
geen recht meer te hebben op een toeslag? Zet deze dan op tijd stop, in ieder
geval voor 1 november 2015. Anders
moet u de toeslag later terugbetalen.
Huurtoeslag
Bij de huurtoeslag geldt een vermogensgrens van 21.330 euro (met een
fiscale partner 42.660 euro). Heeft u
per 1 januari 2016 meer vermogen dan
dit bedrag, dan krijgt u géén huurtoeslag meer. Het idee daarachter is dat u
bij een hoger vermogen voldoende geld
heeft om de huur van te betalen. Door
het vervallen van het extra heffingsvrij
vermogen raken circa 10.000 AOW’ers
hun huurtoeslag kwijt. Dat kan oplopen tot wel 4.000 euro per jaar.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is niet alleen afhankelijk van het inkomen, maar ook van

de hoogte van uw vermogen. De vermogensvrijstelling voor de zorgtoeslag
is in 2016 103.423 euro (zowel per persoon als voor u en uw fiscale partner
samen). Zolang uw vermogen onder
deze grens blijft, ontvangt u in 2016
ook zorgtoeslag.
Rekenvoorbeeld
Mevrouw X ontvangt huurtoeslag en
zorgtoeslag. Volgend jaar vervalt voor
haar het extra heffingsvrij vermogen
en geldt het (standaard) heffingsvrij
vermogen van 21.330 euro. Zij heeft
40.000 euro aan spaargeld.
Voor de zorgtoeslag verandert er niets.
Met haar spaargeld blijft ze ruim beneden de vermogensvrijstelling van
103.423 euro. Haar recht op huurtoeslag komt wel te vervallen, omdat zij
meer vermogen heeft dan het heffingsvrij vermogen van 21.330 euro. Zie
ook: www.toeslagen.nl.
Gevolgen voor andere regelingen
De wetswijziging heeft niet alleen gevolgen voor de belasting die u betaalt
of de toeslagen die u kunt krijgen. Ook
andere regelingen waarbij de hoogte
van uw inkomen of uw vermogen een
rol speelt, kunnen volgend jaar anders voor u uitpakken. Voorbeelden
hiervan zijn de eigen bijdragen voor de

thuiszorg en langdurige zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. De hoogte
daarvan hangt onder andere af van
uw belastbare vermogen. Als voor u
de extra vrijstelling verdwijnt, kunt u
te maken krijgen met een hogere eigen bijdrage. Of kan een vergoeding of
tegemoetkoming lager worden of zelfs
helemaal vervallen

Ook organisaties als het CAK (Centraal administratiekantoor), de Raad
voor Rechtsbijstand en de SVB (Sociale
Verzekeringsbank) maken gebruik van
de gegevens van de Belastingdienst.
Bijvoorbeeld bij het berekenen van de
hoogte van uw toeslag, eigen bijdrage
of toelage.

Factsheet beslagvrije voet
Wat is de beslagvrije voet?
De beslagvrije voet is het deel van het
inkomen van iemand met schulden
waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen. Volgens de wetgever is dit
deel van het inkomen voor de schuldenaar nodig om van te leven.
Hoe werkt de beslagvrije voet bij de
verrekening van toeslagen (en wat is
dat)?
Op grond van de wet kan de Belastingdienst
toeslagterugvorderingen
verrekenen met toeslagvoorschotten
van schuldenaren. Niettemin heeft de
Belastingdienst onder ogen gezien
dat mensen met schulden als gevolg
van een dergelijke verrekening minder geld overhouden dan overeenkomt
met de voor hen geldende beslagvrije
voet. Dat betekent dat zij te weinig geld
14

overhouden om van te leven. In het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst
is daarom een maatregel opgenomen

waardoor schuldenaren een verzoek
kunnen doen om de verrekening ongedaan te maken.
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Hoe werkt de beslagvrije voet bij
overheidsvordering (en wat is dat)?
Met een overheidsvordering kan de
Belastingdienst een betalingschuld
rechtstreeks van de bankrekening van
een schuldenaar afschrijven. Banken
zijn verplicht om hieraan mee te werken. Niettemin heeft de Belastingdienst onder ogen gezien dat mensen
met schulden ook als gevolg van een
overheidsvordering minder geld overhouden dan overeenkomt met de voor
hen geldende belastingvrije voet. Dat
betekent dat zij te weinig geld overhouden om van te leven. In het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst
is daarom een maatregel opgenomen
waardoor schuldenaren een verzoek
kunnen doen om een overheidsvordering ongedaan te maken.
Wat maakt de huidige systematiek
van de beslagvrije voet zo complex?
Bij de verrekening van toeslagen of
van voorlopige teruggaven inkomstenbelasting (ib) en bij de toepassing van
de overheidsvordering kan iemand
met schulden een beroep doen op de
beslagvrije voet. De verrekening en de
overheidsvordering zijn voor de Belastingdienst massale processen. Het is
(nog) niet mogelijk vóór de verrekening
en vóór de overheidsvordering om de
feitelijke situatie rondom het minimum
bedrag om van te leven van mensen te
controleren om zodoende uit te maken
of wellicht als gevolg van de verrekening of van de overheidsvordering hun
beslagvrije voet wordt aangetast. Het
beroep op de beslagvrije voet moet
zodoende na de verrekening of na de
overheidsvordering door de mensen
zelf worden gedaan. De Belastingdienst onderkent dat deze werkwijze
kwetsbaar is en werkt aan een oplossing.
Wat gebeurt er als er geen beslagvrije voet zou zijn?
Zonder beslagvrije voet zou een schuldenaar bij wie beslag is gelegd op het
inkomen het gevaar lopen onvoldoende geld over te hebben om van te leven.
Waarom kan de toepassing van de beslagvrije voet er toe leiden dat mensen
in de financiële problemen komen?
De toepassing van de beslagvrije voet
beoogt juist te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen in

de zin dat zij schulden zouden moeten gaan maken om in de dagelijkse
levensbehoeften te kunnen voorzien.
Juist het niet of het niet correct toepassen van de beslagvrije voet zorgt
voor problemen. Elke Nederlander
kan, ongeacht de hoogte van zijn of
haar inkomen, financiële problemen
ondervinden in het geval de beslagvrije
voet niet of niet goed wordt toegepast.
Ervaring is wel dat de laagste inkomensgroepen in zo’n geval het meest
worden geraakt.
Spelen deze problemen alleen bij de
Belastingdienst?
Nee, deze problemen kunnen voorkomen bij alle gevallen waarin schuldeisers hun vorderingen verhalen op de
inkomsten van hun schuldenaren. De
problemen komen bijvoorbeeld ook
voor bij gerechtsdeurwaarderspraktijken en overheidsinstanties zoals
het Centraal Justitieel Incassobureau,
Zorginstituut Nederland, gemeenten
en waterschappen.
Wie heeft de problemen met de beslagvrije voet aangekaart?
Enkele belangrijke partijen in dit verband zijn onder andere de Nationale
ombudsman, de MO groep en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Wat heeft de Belastingdienst tot nu
toe gedaan om te voorkomen dat de
beslagvrije voet tot financiële problemen bij mensen leidt?
De Belastingdienst werkt aan een
verbetering van de manier waarop de
beslagvrije voet wordt berekend. Ook
heeft de Belastingdienst de informatievoorziening voor schuldenaren vereenvoudigd zodat zij beter weten waar
ze aan toe zijn. In alle gevallen dat de
beslagvrije voet van iemand met schulden mogelijk wordt aangetast (loonbeslag, overheidsvordering, verrekening
van toeslagen), communiceert de Belastingdienst daarover met de schuldenaar. De Belastingdienst informeert de
schuldenaar in een brief over de mogelijke aantasting van de beslagvrije voet.
In de brief wordt de procedure uitge-

legd om tot herstel te komen. Ook is op
de website van de Belastingdienst een
rekenhulp beslagvrije voet geplaatst
die mensen in staat stelt om hun eigen
beslagvrije voet uit te rekenen. Daarnaast is een formulier verzoek berekening beslagvrije voet op de website geplaatst waarmee iemand met schulden
een verzoek tot ongedaanmaking van
een verrekening of een overheidsvordering kan aanvragen.
Wat kunnen mensen zelf doen om
problemen te voorkomen?
Wanneer mensen hun schulden niet
op tijd kunnen betalen, moeten zij
een betalingsregeling aanvragen. Als
blijkt dat schulden geheel of gedeeltelijk niet betaald kunnen worden, ook
niet via een betalingsregeling, kunnen
mensen zich aanmelden voor schuldhulpverlening bij hun gemeente.
Waarom is Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het ministerie dat
aan de vereenvoudiging van de beslagvrije voet werkt?
De minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het inkomensbeleid.
Het vaststellen van de beslagvrije voet
– het bedrag dat mensen nodig hebben
om in hun noodzakelijk levensonderhoud te kunnen voorzien – is een onderwerp dat valt binnen het inkomensbeleid van het kabinet.
Wanneer wordt verwacht dat de vereenvoudiging afgerond is?
Om de beslagvrije voet juist te kunnen vaststellen moet beschikt kunnen
worden over een veelheid van gegevens. Geconstateerd is dat een deel
van deze gegevens niet beschikbaar
is voor schuldeisers en deurwaarders.
Dat was in 2014 voor het kabinet reden
om in te zetten op vereenvoudiging van
de systematiek van de beslagvrije voet.
Naar verwachting zal de mogelijke
vereenvoudiging in het najaar van 2015
worden gepresenteerd. De wetgeving
die vervolgens nodig is, wordt op zijn
vroegst verwacht in 2016.
Meer informatie
• Rekenhulp beslagvrije voet:
http://is.gd/LxxDFE
• Verzoek berekening beslagvrije voet:
http://is.gd/FUAgmR
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Nierstenen als beroepsziekte?
Kreeg een 42-jarige medewerker van een metaalbedrijf nierstenenaanvallen door het werken met zware metalen, oplosmiddelen en hoge temperaturen?
Een 42-jarige medewerker van een
metaalbedrijf heeft voor de derde keer
in 12 jaar een niersteenaanval doorgemaakt. In zijn werk is hij onder meer
blootgesteld aan zware metalen, oplosmiddelen en hoge temperaturen.
Zouden zijn nierstenen kunnen worden
beschouwd als een beroepsgebonden
aandoening?

Nierstenen en de bijbehorende niersteenaanvallen komen geregeld voor:
de levenslange prevalentie in de algemene bevolking ligt op ongeveer vijf
procent en de meeste gevallen treden op tussen 30 en 60 jaar, iets meer
bij mannen dan bij vrouwen. Zelden
wordt bij het optreden van nierstenen
een verband met het werk gelegd.
Toch zijn er het afgelopen jaar via de

helpdesk drie vragen gesteld over mogelijke oorzaken in het werk en nieraandoeningen, waarbij telkens ook het
doormaken van aanvallen van nier- of
urinewegstenen werd genoemd. Het
ging steeds om chemische blootstelling, maar mogelijk ook om werken in
hoge temperaturen. Reden genoeg om
in de literatuur te duiken.

van een toename van nierproblemen
en ook nierstenen bij werken in hoge
temperaturen, zowel in metaalfabrieken als op scheepswerven. In beide gevallen zal er behalve blootstelling aan
hoge temperaturen ook zeker sprake
zijn geweest van blootstelling aan chemische stoffen zoals zware metalen en
oplosmiddelen.

In de literatuur zijn diverse gevallen
beschreven van nierstenen gerelateerd aan het werk. Zo blijken nier- en
urinewegstenen vaker voor te komen
bij taxichauffeurs en vrachtwagenchauffeurs. Als oorzaken wordt hier
vooral gewezen op te weinig drinken
en te weinig naar het toilet (kunnen)
gaan.

In het geval van de hierboven beschreven medewerker van een metaalbedrijf moet uiteraard worden nagegaan
of sprake was van een of meer van de
hierboven beschreven werkfactoren.
Daarnaast moet ook gekeken worden
naar de andere risicofactoren voor
nierstenen die meer samenhangen
met zijn levensstijl. Maar het moge
duidelijk zijn dat het optreden van
nierstenen en niersteenaanvallen door
beroepsgebonden factoren niet uitgesloten is.

Ook zijn er gevallen beschreven en
onderzoeken gedaan onder metaalbewerkers naar het optreden van nierstenen bij blootstelling aan zware metalen, zoals bijvoorbeeld cadmium en
tri-methyl-tin.

En dat geldt trouwens ook voor andere
nierproblemen.

Bron: beroepsziekten.nl

En uiteraard zijn er beschrijvingen

Preventie van beroepsziekten,
zaak van meer partijen
De kennis van de directe oorzaken van beroepsziekten is gegroeid, hoewel het kennisniveau per sector verschilt. Dat is een
van de conclusies van het beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor beleidsintensivering voor de preventie van beroepsziekten, dat Panteia en VHP in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerden.
De focus van het onderzoek lag op
het in kaart brengen van factoren en
instrumenten ter preventie van beroepsziekten. Voor dit onderzoek zijn

verschillende onderzoeksfasen doorlopen. Er zijn 18 diepte-interviews
gehouden met brancheorganisaties
en partijen die kennis hebben van beroepsziekten.
Uit de interviews komt een zeer gevarieerd beeld naar voren van het
kennisniveau van werkgevers met betrekking tot arbeidsrisico’s. De experts
zijn het erover eens dat over het algemeen de kennis van de directe oorza-
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ken van beroepsziekten gegroeid is. Of
dit kennisniveau ook voldoende is om
effectieve preventieve maatregelen te
kunnen nemen, is moeilijk te zeggen.
Wel is duidelijk dat het kennisniveau
per sector verschilt: sommige brancheorganisaties zijn zeer actief op het
gebied van kennisverspreiding over
risico’s en preventie en slagen erin de
werkgevers te bereiken.
Over het algemeen worden grote be-
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drijven beter ondersteund in hun kennisbehoefte dan kleinere bedrijven,
vanwege een interne arbodienst of
deskundige HRM-afdeling. Vermoedelijk verschilt het per bedrijf in welke mate die kennis de werkvloer ook
bereikt. Dit is van belang omdat kennis
van risico’s voor werknemers noodzakelijk lijkt te zijn om de verplichte
voorzorgsmaatregelen daadwerkelijk
te nemen. Op het moment dat zij het
verband tussen voorzorgsmaatregelen
en risico’s niet zien, zullen zij minder
geneigd zijn de maatregelen in acht te
nemen.
Naast kennis van de directe oorzaken
is het een vereiste dat werknemers
weten welke maatregelen zij kunnen,
dan wel moeten, nemen om zichzelf te
beschermen. Er is twijfel of werknemers voldoende geëquipeerd zijn om
met de risico’s die zij in de dagelijkse
praktijk tegenkomen om te gaan. Een
respondent illustreert dat als volgt:
“Hoeveel bouwvakkers weten dat werken met zand gevaarlijk kan zijn? Laat

staan dat ze weten wat ze eraan kunnen doen”.
Werkgevers en werknemers zijn de belangrijkste partijen om preventie op de
agenda te zetten, omdat zij de primaire belanghebbenden zijn. Het kan voor
individuele werknemers moeilijk zijn
om preventiebeleid te agenderen. Een
werknemersorganisatie zoals de OR
kan dit vaak wel. Soms zijn er individuele werknemers die als aanjager fungeren, omdat zij normoverdragend zijn
richting collega’s en zich hard maken
voor het onderwerp. Ook een afdeling
HRM kan de belangen van werknemers

inventariseren en preventiebeleid faciliteren. Daarnaast kunnen partijen van
buitenaf, zoals een brancheorganisatie, het onderwerp aankaarten.
De agendering van het onderwerp
moet ertoe leiden dat preventiebeleid
geïntegreerd wordt in de bedrijfscultuur. Preventie wordt het meeste
bevorderd wanneer de verschillende
elementen van de bedrijfscultuur in
dienst staan van de gezondheid van
werknemers. Verantwoordelijkheid en
autonomie geven aan medewerkers
neemt daarbinnen een prominente
plaats in. De balans tussen werkgevers- en werknemersverantwoordelijkheid is echter bedrijfsspecifiek:
waar volledige verantwoordelijkheid
voor werknemers in het ene bedrijf
wel haalbaar en werkbaar is, hoeft dat
niet voor een ander bedrijf te gelden.
Het vergt om die reden van de werkgever intrinsieke motivatie en een goede
bedrijfsanalyse om preventiebeleid te
ontwikkelen dat past binnen het bedrijf
en goed aansluit op de werkvloer.
Bron: Beroepziekten.nl

Oorzaken van beroepsziekten
Respondent: Prof. Dr. Monique Frings-Dresen
Prof. Dr. Frings-Dresen is hoogleraar beroepsziekten in het AMC. Zij is tevens afdelingshoofd van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is daar een onderdeel van.
en om effectief preventiebeleid te voeren werkt een sectorgewijze aanpak
goed. Daar kan gekeken worden naar
specifieke risicofactoren en specifieke
maatregelen.

Oorzaken van beroepsziekten
Het is van belang om te erkennen dat
er geen sprake is van generieke oorzaken van beroepsziekten in het algemeen. Je zult risicofactoren altijd in
verband moeten brengen met een bepaald beroep, beroepsgroep of branche. Wel kun je zeggen dat voor fysieke
beroepen, fysieke belasting een risicofactor is, maar niet altijd doorslaggevend hoeft te zijn. Een gebrek aan
sociale steun en werkstress kunnen,
in combinatie met fysieke belasting,
de kans op een beroepsziekte wel vergroten. Om recht te doen aan de grote
verscheidenheid aan beroepsziekten

De omstandigheden waarin je werkt
zijn van belang bij het ontstaan van
beroepsziekten, maar ze werken meer
als versterkende factor. Dan gaat het
bijvoorbeeld om de steun die iemand
ervaart van zijn leidinggevende, de samenwerking met collega’s en de sfeer
die er heerst. Andersom is het zo dat
bijvoorbeeld financiële perikelen een
sterk belemmerende factor zijn voor
de aandacht voor beroepsrisico’s en de
preventie van beroepsziekten.
Maatregelen

Werkdruk is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van verschillende
beroepsziekten. Persoonlijke eigenschappen spelen daarin echter wel
een belangrijke rol: wat voor de één
teveel is, is dat voor een ander niet.
Ook omgevingsfactoren spelen een rol
bij werkdruk, zoals de financiële situatie of de concurrentiepositie van het
bedrijf.

Kennis
Je kunt stellen dat beroepsziekten in
het algemeen relatief onbekend zijn en
het kennisniveau laag is. Over het algemeen worden grote bedrijven beter
ondersteund door arbodiensten, waardoor ze meer kennis hebben. Betrokkenheid bij beroepsziekten is onder
werkgevers vrij laag, wat dus ruimte
voor verbetering laat. Een arbodienst
17
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of adviseur kan wel van doorslaggevend belang zijn om het thema ‘op de
agenda’ te plaatsen. In sommige gevallen laat de kwaliteit van arbodiensten
echter te wensen over. Werknemers
weten daarentegen over het algemeen
heel goed wat er speelt in hun dagelijkse werk. Zij zijn dus een belangrijke
bron van kennis: ze kunnen uitleggen
wat hen belast. Het is echter maar de
vraag of zij goed kunnen inschatten
wat de gevolgen kunnen zijn van die
belasting.

Via apps bijvoorbeeld kun je mensen
prima informeren. De kennis is er namelijk: als er een melding wordt gedaan, dan moet die gestaafd worden
door de in kaart gebrachte risicofactoren. Je moet dus aantonen dat bijvoorbeeld lage rugklachten, gezien de
risicofactoren, waarschijnlijk veroorzaakt zijn door het werk. Die richtlijnen over risicofactoren voor bepaalde
beroepsgroepen en sectoren zijn een
prima bron van informatie, die hun
weg breder naar de werkvloer zouden
moeten vinden. Het is onwaarschijnlijk
dat werkgevers zo’n infrastructuur zelf
gaan realiseren. Het NCvB zou het wel
kunnen, maar altijd in opdracht van
een externe partij.
Het is van belang om aan te tonen dat
bepaalde maatregelen werken. Je bent
dan per definitie aangewezen op wetenschappelijk onderzoek. Je zou dit
op brancheniveau kunnen organiseren, zodat je branchespecifieke risico’s
centraal kunt stellen en verzekerd bent
18

van de wenselijkheid en toepasbaarheid van het onderzoek. De overheid is
wel de enige partij die de evaluatie van
maatregelen aan brancheorganisaties
op kan leggen.
Communicatie
Communiceren over werkdruk of arbeidsklimaat is in bepaalde situaties
heel moeilijk, bijvoorbeeld als een
werknemer het idee krijgt dat er voor
hem tien anderen zijn. In het algemeen kun je stellen dat het makkelij-

ker is om te praten over een gebroken
been dan over psychische klachten,
zeker als de werkgever daar (indirect)
de veroorzaker van is. Bovendien worden sommige ziektes door de werkgever niet begrepen, in die zin dat hij
de consequenties niet of beperkt kan
overzien. De bedrijfsarts zou een rol
(moeten) kunnen spelen in het scheppen van een klimaat waarin open communicatie mogelijk is. Bovendien kan
hij als intermediair van werknemer
naar werkgever fungeren, wat het wederzijds begrip vergroot.

Over het algemeen geldt dat een aanspreekcultuur risicobeperkend werkt.
Open communicatie helpt werknemers elkaar op fouten te wijzen en te
praten over problemen waar ze tegenaan lopen. Uiteindelijk is de werkgever
zelf verantwoordelijk voor het creëren
en voortbestaan van zo’n cultuur.
Meldplicht en handhaving
Het is overdreven om te stellen dat de
meldplicht slecht wordt nageleefd. De
vraag is meer, wat kun je met de meldingen die je wel krijgt. Meldingen zijn
een waardevolle informatiebron als
het gaat om risicofactoren. Bovendien
kan het fungeren als alarm: waar nooit
wordt gemeld, moet maar eens gekeken worden. De meldplicht is ingesteld
als preventieve maatregel. Wil je dat
doel bereiken, dan is actievere handhaving van die meldplicht wel essentieel. Dat geldt ook voor de rol van de Inspectie SZW: handhaving is van belang
om het trio werkgever, werknemer en
de arbodienst hun werk te laten doen.
Overige
• Het systeem is relatief zwak, omdat
de werkgever de bedrijfsarts betaalt. Een werkgever zal altijd voor
een dubbeltje op de eerste rang
willen zitten, wat de kwaliteit niet
ten goede komt. Bovendien is de
bedrijfsarts in deze constructie niet
onafhankelijk.
• RI&E’s zijn alleen effectief als ze
deskundig opgesteld zijn en als ze
regelmatig onder de loep genomen worden. Bovendien werken ze
alleen als er sancties staan op het
niet naleven van de RI&E.
• Ongevallen krijgen meer aandacht
van werkgevers, in vergelijking tot
beroepsziekten. Ongevallen staan
duidelijk hoger op het prioriteitenlijstje, met name door de acute consequenties. Dat leidt ook tot snel
ingrijpen. Dat zou je eigenlijk wel
anders willen zien, omdat ook beroepsziekten grote gevolgen kunnen hebben voor mensen.
• Werknemers en werkgevers zijn
zich onvoldoende bewust van de financiële gevolgen die een beroepsziekte kan hebben. Het zou goed
zijn als dat verandert en daarvoor is
voorlichting noodzakelijk.
Bron: beroepsziekten.nl
Interviewer: Marjolein Sax

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.

Contactpersonen
Voorzitter & Persvoorlichter:
Secretaris:

Rob Hinse
Fred Vos

Penningmeester:
Coördinatoren Collectieve Belangenbehartiging:
Coördinatoren Medezeggenschap:
Coördinator Persoonlijke Belangenbehartiging:
Ledenadministratie:
Contactpersoon Zorgsector:
Contactpersoon Stadstoezicht:
Contactpersoon voor CAO Vervoersteam: 		
Contactpersoon CAO Nederlandse Horeca Gilde:
Redactie Bondsblad :

Eric Mollema
Haico de Weerd, Rob Hinse
Jos Hensen, Cor Schirrmann
Jan de Koning
Hans van de Vuurst
Marja de Vries,
Ed de Vente

ABGP op internet:

t.a.v. R. Hinse & F.R. Vos,
Bondskantoor ABGP,
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
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De vetcursiefgedrukte cijfers zijn de oplossingscijfers.
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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

