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Geachte leden,
Een terugblik op het jaar 2016 laat een hectisch jaar zien waarin
weer het nodige heeft plaatsgevonden. Een rente die kunstmatig
laag gehouden wordt,waar de pensioenfondsen ontzettend last
van hebben (en de aangesloten werknemers en gepensioneerden dus ook). Een stijgende levensverwachting (het Centraal
Bureau voor de Statistiek maakte de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekend) wat tot gevolg heeft
dat de nieuwe AOW-leeftijd in 2022 zal stijgen naar 67 jaar en
drie maanden. De Tweede en Eerste Kamer stemden in 2012 in
met de automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen. De verhoging van de AOW-leeftijd
moet volgens de wet vijf jaar voor de inwerkingtreding bekend worden gemaakt. (zie ook artikel
in dit magazine)
De levensverwachting stijgt in 2022.
Over levensverwachting valt nog wel het nodige te zeggen. De opleiding speelt daar een bepalende rol in. Een tweedeling is het niet maar iedere stap op de maatschappelijke ladder omhoog
betekent een betere gezondheid. Mensen met een MBO-opleiding hebben een kortere levensverwachting dan degene met een HBO-opleiding. Het verschil in levensverwachting tussen laagen hoogopgeleid scheelt al gauw zes tot zeven jaar. De kloof loopt ook tussen platteland en stad,
rijke en arme wijk, autochtoon en allochtoon.
Voor dat verschil zijn veel verklaringen en die liggen niet direct in de medische zorg. In lagere
opleidingsgroepen is vaker sprake van ongezond gedrag, vijf keer zoveel obesitas als bij hoger
opgeleiden, veel meer roken, minder beweging. Dat kan zijn veroorzaakt door stress, slechte
woonomstandigheden, zwaar werk. Aldus een hoogleraar sociale geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam.
Maar het langer doorwerken tot de AOW gerechtigde leeftijd geldt wel voor iedereen. Het onderscheid tussen hoog of laag opgeleid, platteland en stad, rijke en arme wijk, autochtoon en
allochtoon wordt niet gemaakt. Ook het aantal jaren dat iemand deelneemt aan het arbeidsproces wordt niet meegeteld.
Het nieuwe jaar
Ook in 2017 zullen wij als vakorganisatie en u als werknemer traditiegetrouw weer geconfronteerd worden met aanvallen op de arbeidsvoorwaarden. Want tussen u en uw werkgever is er
een verschil van beleving bij het begrip salaris. U ziet uw salaris als inkomen en de werkgever
ziet uw salaris (en arbeidsvoorwaarden) alleen als kosten (die omlaag moeten).
Solidariteit is het enige wapen voor werknemers in het overleg met werkgevers.

ALLEEN SAMEN STAAN WE STERK.

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

Het afgelopen jaar heeft bij de ABGP ondanks dat er leden zijn die, vaak door pensionering, hun
lidmaatschap beëindigen, het ledenbestand laat een lichte groei zien. Iets waar ik natuurlijk
vooral de kaderleden voor wil bedanken. Die hebben hun uiterste best gedaan om hun ongeorganiseerde collega’s te wijzen op de nut en noodzaak van het lidmaatschap van een vakbond
zoals Dè Onafhankelijke Vakorganisatie ABGP en de inspanningen die er door de ABGP OR/OC
fracties bij de diverse werkgevers wordt verricht om aanvallen op de arbeidsvoorwaarden en de
werkomstandigheden tegen te houden en/of om te buigen.

Het bestuur wenst u en uw dierbaren prettige feestdagen en een gelukkig
en vooral gezond 2017.
Met vriendelijke groeten

Rob Hinse
voorzitter
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Discriminatie zwangere vrouwen neemt niet af
Zwangere vrouwen en jonge moeders
hebben nog steeds veel last van discriminatie op het werk. Ze dienen hier
echter zelden een klacht over in bij hun
werkgever of vakbond. Ze menen dat
‘dit toch niets uithaalt’. Slechts een op
de zeven vrouwen maakte de afgelopen
vier jaar een officiële melding, zo blijkt
uit onderzoek van het College voor de
Rechten van de Mens.
Duizend vrouwen die zwanger waren
tussen maart 2012 en maart 2016 reageerden op de enquête van TNS NIPO,
een respons van 50 procent. Opvallend is dat het aantal meldingen bij
het college de afgelopen vijf jaar wel
is toegenomen, van een gemiddelde
van vijftien meldingen per jaar naar 44
per jaar. Dat komt vermoedelijk door
campagnes van het college in 2013
en 2015, stelt het zelf. Uit het onderzoek blijkt verder dat nu bijna evenveel
vrouwen (43 procent) last hebben van
mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap als in
2012 (45 procent).
Een op de tien vrouwen is door zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding misgelopen. Dat werd
hun specifiek verteld door hun leidinggevende of werkgever. 11 procent werd
tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of kinderwens,
aldus het College voor de Rechten van
de Mens.
Uit het onderzoek blijkt dat van maar
liefst twee derde van de zwangere

vrouwen met een tijdelijk contract, het
contract niet werd verlengd. Bijna de
helft van deze groep vrouwen wijt dit
aan haar zwangerschap. Dan kun je
helaas niet anders concluderen: een
flexcontract ondermijnt de bescherming van zwangere vrouwen.
Zo’n flexbaan vergroot zelfs de kans op
zwangerschapsdiscriminatie.
Discriminatie komt onder meer voor
bij de sollicitatieprocedure, het sluiten of beëindigen van een arbeidscontract en het regelen van arbeidsvoorwaarden. Het College voor de Rechten
van de Mens wil dat de overheid met
een gericht actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie komt.
Bron: ANP

Bedrijven testen medewerkers op alcohol en drugs
Een Nederlandse turner werd tijdens
de Olympische Spelen naar huis gestuurd omdat hij, tegen de regels in,
alcohol had gedronken. Alcohol- en
drugsmisbruik speelt zeker niet alleen
onder enkele topsporters, een op de
tien werknemers heeft een alcohol- of
drugsprobleem. Dat blijkt uit onderzoek
van het Trimbosinstituut. Wat doen bedrijven daarmee?
4

Shell Moerdijk stuurde vorig jaar tientallen werknemers van een aannemersbedrijf naar huis nadat ze tegen
de lamp liepen bij een drugstest. In
hun urine werden sporen aangetroffen
van cannabis. Bedrijven die drugstests
leveren, zoals Dutch Diagnostics, merken een stijgende vraag. Hun klanten
variëren van gemeenten tot scholen en
van bouwbedrijven tot defensie.

Veel bedrijven testen hun werknemers
op alcohol. Staalproducent Tata Steel
in IJmuiden doet dat al jaren. ‘We worden zeer geregeld aan de poort getest’,
zegt een medewerker. ‘Bij alle feestdagen, kermissen en soms ook zomaar
moeten we blazen. Op zich heb ik daar
geen problemen mee, want we werken met gevaarlijke installaties. Maar
ik vind het wel vreemd dat Tata Steel
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strengere normen hanteert dan de
Nederlandse wet. In Nederland mag je
met één biertje op autorijden, maar als
je bij Tata Steel aangehouden wordt en
je hebt één biertje gedronken, moet je
linea recta naar huis.’
Strafpunten
‘Bij ons controleren ze op alles, ook de
verkeerspolitie op het terrein is heel
streng’, vervolgt de medewerker. ‘Een
keer was het lampje van mijn koplamp
kapot en toen moest ik me een dag later speciaal melden om te laten zien
dat het gemaakt was, anders zou ik
een strafpunt krijgen. Voor te hard rijden en andere verkeersovertredingen
op het terrein krijg je ook strafpunten
en uiteindelijk kun je geschorst worden.’
‘Drugstests hebben we trouwens nog
niet. Ik weet niet wat ik daarvan moet
denken. Aan de ene kant denk ik: ik
begrijp de wens van de werkgever om
voor extra veiligheid te zorgen, aan de
andere kant denk ik: het gaat allemaal
best ver. Wat is de volgende stap?’
Voorwaarden
Op het gebied van drugstesten voor
personeel verschillen de bedrijven
enorm. Sommige bedrijven gaan zelfs
zo ver dat ze ook drugsgebruik in privétijd uit den boze vinden. Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2007 blijkt
dat werkgevers het recht hebben
werknemers te ontslaan om recreatief drugsgebruik, mits voldaan wordt
aan enkele voorwaarden. De ondernemingsraad moet hebben ingestemd
met het sanctiebeleid en de mogelijke
straf moet contractueel zijn vastgelegd. Een werknemer van hotelketen

Hyatt werd volgens de Hoge Raad terecht ontslagen nadat hij had gebruikt
tijdens het stappen en therapie weigerde.
Het testen op alcohol en drugs is alleen toegestaan als de werkgever en
de ondernemingsraad dit noodzakelijk vinden en als de maatregel in verhouding staat tot het risico. De risico’s
moeten uit de risico-inventarisatie en
-evaluatie (RI&E) blijken. De ondernemingsraad moet altijd met het testbeleid instemmen.
Reputatie
In 2015 haalde de Belgische middenstandsorganisatie Unizo het nieuws
met het voorstel om een puntensysteem in te voeren waarmee werknemers ontslagen kunnen worden als
ze drie keer dronken op hun werk verschijnen. Unizo zegt dat een op de drie
bedrijven geconfronteerd wordt met
problematisch alcoholgebruik en dat
de werkgevers zich vaak machteloos
voelen. Bij drugs gaat het om een op
de vijf. De organisatie wil het mogelijk
maken dat werkgevers hun medewerkers controleren op alcoholgebruik.
Verplichte blaastesten zijn zowel volgens de Belgische als volgens de Nederlandse wet niet toegestaan. Volgens Unizo zijn de gevolgen groot. ‘Als
de werknemer door alcohol of drugs
niet meer naar behoren functioneert,
kan de veiligheid van de werknemer,
zijn collega’s of klanten in het gedrang
komen. Ook de sfeer op de werkvloer
of de reputatie van het bedrijf kan eronder lijden.’ Daarom is het verstandig
om alcoholbeleid te ontwikkelen waarin ook preventie opgenomen is.

Uit vliegende functie
De luchtvaart is een sector waar dat
goed geregeld is. Bij KLM hebben ze
een onafhankelijk vertrouwensteam
waar onder andere zaken op het gebied van medicijn-, alcohol- en drugsgebruik gemeld kunnen worden. Bij
een (vermeend) medicijn-, alcohol- en
drugsprobleem wordt de medewerker
door zijn leidinggevende geconfronteerd met zijn gedrag en wordt hij verwezen naar deskundige hulpverlening.
Deze medewerkers worden tijdelijk
uit hun vliegende functie ontheven en
kunnen een grondfunctie krijgen.

De Stichting Anti Skid Groep (ASG)
helpt vliegend personeel bij het oplossen van problematisch gebruik
van medicijnen, alcohol en drugs. De
Stichting is onafhankelijk en wordt ondersteund door het vertrouwensteam
burgerluchtvaart, de vakverenigingen,
de luchtvaartmaatschappijen en de
overheid. Het team bestaat uit artsen
en collega’s die op vrijwillige basis
voor de stichting werken. KLM analyseert jaarlijks de cijfers en ook cases
worden geanonimiseerd besproken.
De meeste bedrijven zijn lang niet zo
ver. Momenteel heeft ongeveer 35 procent van de bedrijven een alcohol- en
drugsbeleid.
Bron ORnet
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Cameratoezicht mag niet zonder instemming OR
Cameratoezicht is niet verboden, maar
mag alleen met instemming van de OR.
Heeft een bedrijf geen OR, dan moet
het op z’n minst een personeelsvergadering hierover beleggen.
Feiten
Een groothandel maakt gebruik van
zichtbare en onzichtbare camerabewaking in zijn pand. Het personeel is niet
op de hoogte van het feit dat er verborgen camera’s aanwezig zijn. Enige tijd
na het plaatsen van de camera’s ontdekt een aantal medewerkers (waaronder verweerder) een van de camera’s. De groothandel organiseert op
dezelfde dag een kantinebijeenkomst
om de werknemers voor te lichten
over het gebruik van de camera’s. Enkele maanden later ontvangt de groothandel een aangetekende brief van het
personeel waarin het bedrijf wordt gewezen op de wetgeving omtrent cameratoezicht en waarin wordt verzocht de
camera’s te verwijderen. Verweerder,
die al enkele malen is aangesproken
op zijn functioneren en werkhouding,
wordt door andere werknemers als
een van de initiatiefnemers van de brief
aangemerkt. Daarop wordt verweerder
per direct op non-actief gesteld, omdat
hij onrust zou stoken op de werkvloer
en een onderzoek wordt gedaan naar
eventuele onrechtmatige gedragingen
van zijn kant. Naar aanleiding daarvan
verzoekt de groothandel de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met
verweerder te ontbinden.

Kantonrechter
Aangezien er in het verleden geen formele maatregelen jegens verweerder
zijn genomen, kan niet worden gesteld
dat het functioneren van verweerder
zodanig problematisch was dat dit
noopte tot arbeidsrechtelijke maatregelen.
Een werkgever is gerechtigd gebruik
te maken van cameratoezicht op de
werkvloer als is voldaan aan de voorwaarden uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de ondernemingsraden en het Wetboek van
Strafrecht. Daarnaast moet rekening
worden gehouden met het goed werkgeverschap. Als goed werkgever moet
de groothandel op de hoogte zijn van
de regels die gelden voor het gebruik
van cameratoezicht. De kantonrechter
wijst uitdrukkelijk op de verplichting
het cameratoezicht ter instemming
voor te leggen aan de ondernemingsraad. De groothandel heeft de ondernemingsraad niet om instemming
verzocht, omdat het bedrijf geen ondernemingsraad heeft.

Tot slot is van belang dat de groothandel in het ontbreken van een ondernemingsraad geen aanleiding heeft
gezien om een bijeenkomst met het
personeel over het cameratoezicht te
beleggen. Gezien deze omstandigheden is het onbegrijpelijk dat de directie de brief van de medewerkers louter
heeft gezien als aanval en niet op een
normale manier in gesprek is gegaan
met de (van het sturen van de brief)
‘verdachte’ medewerkers. De non-actiefstelling was een onnodige reactie.

Commentaar
Als een besluit instemmingsplichtig is
en er onterecht geen ondernemingsraad is ingesteld, moet de ondernemer zich vergaand inspannen om aan
zijn WOR-verplichtingen te voldoen. In
dit geval bijvoorbeeld door een personeelsvergadering te beleggen.
(Kantonrechter Leeuwarden, 24 februari 2016,
ECLI:NL:RBNNE:2016:715)

Duurzame inzetbaarheid laagopgeleiden
blijft achter
Laagopgeleide ouderen werken amper
aan hun duurzame inzetbaarheid. Zij
hebben vaak niet het vertrouwen dat ze
een cursus of andere leerervaring tot
een goed einde kunnen brengen, dat
blijkt uit onderzoek van TNO.
Het onderzoek, uitgevoerd door Jos
Sanders, beschrijft drie strategieën
die het gat dat ontstaat tussen de ei6

sen van werkgevers en de kennis en
vaardigheden van werknemers op te
lossen:
• De ontwikkelroute: hierbij worden
activiteiten georganiseerd die de
vaardigheden van medewerkers
verbeteren. Medewerkers kunnen
bijvoorbeeld via scholing en training ervoor zorgen dat ze breder
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inzetbaar zijn.
• De mobiliteitsroute: Werknemers
binnen of buiten de organisatie verplaatsen (naar een andere werkgever of naar een andere functie) met
als doel een baan die beter aansluit
op de kennis en vaardigheden van
een medewerker.
• De taakontwerp-route: bij deze
route worden er aanpassingen gedaan in het takenpakket van medewerkers zodat ze optimaal gebruik
kunnen maken van hun vaardigheden.
Laagopgeleide ouderen, die al een
zwakke positie op de arbeidsmarkt
hebben, blijken hier het minste gebruik van te maken. De studie suggereert dat de duurzame inzetbaarheid
van deze groep verbeterd kan worden
door de algemene houding van deze
groep met betrekking scholing te verbeteren (ontwikkelroute). Vaak genoeg
blijken deze medewerkers niet overtuigd van het nut van scholing of hebben ze er geen vertrouwen in dat ze
een training of cursus met succes kun-

nen afronden. Bovendien blijkt dat het
vertrouwen dat medewerkers hebben
in hun vaardigheden positief gecorreleerd is met de intentie om van baan te
veranderen. Positieve loopbaanstappen zouden bij kunnen dragen aan het
versterken van dit vertrouwen, zodat
lager opgeleide ouderen vaker kiezen
voor een andere werkgever of functie.

Uit het TNO-onderzoek blijkt verder
dat sommige HR-instrumenten die
zich richtten op de mobiliteitsroute
(bijvoorbeeld door middel van promotie of demotie) en de taakontwerp-route (meer of andere taken) de kans

op het dichten van het kennisgat bij
laagopgeleiden niet vergroten. Demotie en schrappen van taken verkleint
deze kans zelfs.
Volgens onderzoeker Sanders is er
geen reden om nieuwe HR-instrumenten te ontwikkelen. Het gaat er vooral
om dat het gebruik van de bestaande
instrumenten onder laagopgeleiden
wordt gestimuleerd. Dat is mogelijk
door trainingen en cursussen laagdrempeliger te maken, zodat laagopgeleiden ze niet links laten liggen. Om
de duurzame inzetbaarheid van deze
medewerkers te verbeteren is het belangrijk dat zij een ‘positieve leerervaring’ opdoen. Deze werknemers
hebben vaak al negatieve ervaringen
opgedaan in het basisonderwijs of
voortgezet onderwijs en staan als gevolg daarvan niet altijd te springen om
zich te laten bijscholen.
Bron ORnet

‘Hiaten in vernieuwd instemmingsrecht
bij pensioen’
Per 1 oktober is het instemmingsrecht voor de arbeidsvoorwaarde pensioen uitgebreid. Door deze wijziging van de WOR (artikel 27) en de Pensioenwet krijgen ondernemingsraden nu ook het recht om wel of niet in te stemmen met een wijziging van
de pensioenregeling bij een ondernemer die is aangesloten bij een (ondernemings)pensioenfonds.

onderbrengen bij een buitenlandse
pensioenuitvoerder. Zo bewandelen ondernemers steeds vaker de
‘Belgische pensioenroute’ vanwege
minder strenge toezichtregels, maar
dat kan wel gevolgen hebben voor de
hoogte van het pensioen.

De OR heeft geen instemmingsrecht
bij de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor
verantwoordelijk is. Daarop bestaat
één uitzondering. De OR kan dankzij de laatste wetswijziging het instemmingsrecht claimen als de
werkgever de pensioenregeling wil

Als in de cao al afspraken over pensioenen vastliggen, heeft de OR geen
instemmingsrecht. Dat verandert
niet met de recente wetswijziging.
In het verleden gold het instemmingsrecht alleen als de werkgever
die bij een pensioenfonds was aangesloten een pensioenregeling wilde
vaststellen of beëindigen. Instem-

ming van de OR was niet nodig als
de werkgever de pensioenregeling,
vastgelegd in de zogenoemde uitvoeringsovereenkomst, wilde wijzigen.
Bij pensioenen wordt wettelijk onderscheid gemaakt tussen de pensioenovereenkomst, waarvoor het
instemmingsrecht van de OR geldt,
en de uitvoeringsovereenkomst door
de pensioenuitvoerder. Deze laatste overeenkomst regelt belangrijke
financiële onderwerpen, zoals de
vaststelling van de premie, de termijnen waarin de werkgever de premie
moet voldoen en de voorwaarden van
premiekorting en/of bijstortingsverplichting van de werkgever.
7
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Alert blijven
Maar hoe ver reikt de invloed van de
OR met uitbreiding van het stemmingsrecht nu eigenlijk? Volgens
juristen blijft onduidelijk wanneer
het instemmingsrecht geldt als de
werkgever onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst wil wijzigen.
‘Verschillen in uitleg en geschillen
tussen werkgever en OR blijven mogelijk’, voorspelt een pensioenadvocaat bij kantoor Stibbe in Amsterdam. ‘In de nieuwe wet staat dat de
uitvoeringsovereenkomst alleen instemmingsplichtig is als dat invloed
heeft op materiële zaken. Dat is nu
weliswaar voor 80 procent geregeld,
bijvoorbeeld als het gaat om wijzigingen in de pensioenpremie en de
indexatie van het pensioen, maar de
werkgever kan ook wijzigingen voorstellen waar een OR niet akkoord
mee wil of kan gaan, bijvoorbeeld
over het veranderen van de contractvoorwaarden met een verzekeraar.
Dit betekent dat OR en werkgever
per geval moeten bepalen of een onderwerp uit de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig is of niet.
De OR moet daar zeer alert op zijn.
De OR heeft de bewijslast, die moet
kunnen aantonen dat een wijziging
van invloed is op het pensioen en onder het instemmingsrecht valt. Negeert de werkgever dat, dan kan de
OR binnen de kantonrechter vragen
om nietigheid van de wijziging.’
Goed doorgronden
Het onderscheid tussen de pensioen- en de uitvoeringsovereenkomst
was ook inzet van een rechtszaak
tussen van de OR van verzekeraar
AON. De werkgever wilde de Nederlandse pensioenen onderbrengen in België, maar de OR wilde dit
blokkeren. De kwestie ging over het
wegvallen van een bijbetalingsverplichting in de oude uitvoeringsovereenkomst. De rechter oordeelde dat
instemming van de OR niet nodig was
bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst.
‘Met de wetswijziging door de Tweede Kamer moet de OR wet weliswaar
om instemming worden gevraagd,
maar onduidelijk is of het de pensi8

Aegon is het eerste toegelaten APF
in Nederland.

oenovereenkomst of de uitvoeringsovereenkomst betreft’, constateert
een pensioenadvocaat bij Blom Advocaten en bijzonder hoogleraar pensioenrecht. ‘En wat de buitenlandroute
betreft: wat valt er onder Belgisch
recht en wat niet als een pensioenregeling verhuist? Dat moet een OR
eerst goed doorgronden. Het gevecht
over de rechten van de OR op dit vlak
is daarmee nog lang niet einde. Met
de AON-uitspraak in de hand kunnen
werkgevers de OR bij het vaststellen
van de uitvoeringsovereenkomst nog
steeds passeren.’

Avontuurlijke ondernemers
Een nieuw soort pensioenvehikel
waarmee de Tweede Kamer heeft
ingestemd, is een Algemeen Pensioen Fonds (APF) als alternatief voor
de kleine pensioenfondsen die het
moeilijk hebben. Een APF maakt het
mogelijk om pensioenregelingen –
zoals eindloonregelingen, middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen – van verschillende
werkgevers uit te voeren. Een stichting is de rechtsvorm voor een APF.

‘Als een werkgever’, aldus de pensioenadvocaat bij Blom Advocaten en
bijzonder hoogleraar pensioenrecht,
‘het reglement van het APF-pensioen
wil wijzigen, kan hij dat regelen via
het bestuur van het pensioenfonds
dat daartoe bevoegd is. Het fonds is
namelijk geen werkgever, dus is instemming van de OR niet vereist.’ De
pensioenadvocaat bij kantoor Stibbe
in Amsterdam stelt: ‘Maar of dat juridisch hout snijdt, is een principiële vraag die nog beantwoord moet
worden.’ Een werkgever moet een
‘zwaarwichtig belang’ aanvoeren
voor een eenzijdige wijziging, maar
zo’n toetsing is minder streng als het
pensioenfondsbestuur die uitvoert.
Steeds meer ondernemers laten zich
de laatste maanden adviseren over
juridische mogelijkheden om pensioenkwesties – zowel bij vertrek van
een bestaande verzekeraar als de instap bij een nieuwe pensioenuitvoerder – met zo weinig mogelijk inspanning langs de OR te loodsen.
De pensioenadvocaat bij Blom Advocaten en bijzonder hoogleraar
pensioenrecht stelt verder: ‘De gedachte is vaak: we halen zoveel mogelijk van onze verplichtingen uit de
pensioenovereenkomst en stoppen
dat in de uitvoeringsovereenkomst.
Daar zitten nog hiaten waar de medezeggenschap geen stem in heeft.
Pensioen is hoe dan ook complexe
materie. Een OR doet er verstandig
aan bij twijfel niet over één nacht ijs
te gaan en extern advies in te roepen
over welk onderdeel van het pensioen instemmingsrecht geclaimd kan
worden.’
Bron: ORnet

Jurisprudentie

Geen aanzegvergoeding als overduidelijk is dat
contract niet verlengd wordt.
Een manager die al een halfjaar vrijgesteld is van zijn werkzaamheden, kan
aan het einde van zijn contract geen
aanspraak maken op een aanzegvergoeding.
De situatie
Een manager heeft een jaarcontract
tot 1 maart 2016. De werkgever is
niet tevreden over zijn prestaties en
er wordt onderhandeld over een oplossing. In oktober 2015 gaat de manager akkoord met het neerleggen
van zijn werkzaamheden en hij wordt
tot het einde van zijn contract geheel
vrijgesteld van alle werkzaamheden.
In de e-mail aan zijn klanten schrijft
de manager daarna onder meer: “Het
was mij een eer en genoegen om je
van dienst te mogen zijn en ik wil je
bedanken voor onze zeer prettige samenwerking.”
Hij levert op verzoek van zijn werkgever zijn laptop en telefoon in en er vindt
ook een afscheidsbijeenkomst plaats.
Na afloop van deze bijeenkomst mailt
hij daarna nog naar de leidinggevende.

Hij eindigt zijn mail met de woorden
“Het gaat jullie goed”.
Bij de rechter
Half april 2016 dient de werknemer
een verzoek in bij de rechtbank om de
werkgever te veroordelen tot het betalen van een aanzegvergoeding.
Het oordeel
De rechter stelt vast dat de werkgever
inderdaad niet heeft voldaan aan de
wettelijke verplichting om de werknemer uiterlijk een maand voor het einde
van een tijdelijk contract schriftelijk op
de hoogte te stellen van het feit dat het
contract niet verlengd wordt. Maar het
is in dit geval naar eisen van redelijkheid en billijkheid ook onaanvaardbaar
om dat te eisen van de werkgever.
De werkgever was niet tevreden over
het functioneren van de werknemer.
De partijen hebben onderhandeld over
de invulling van het dienstverband tot
datum einde contract. Daar is uitgekomen dat de werknemer zou worden
vrijgesteld van zijn werkzaamheden.

Hij heeft afscheid genomen en zijn
spullen ingeleverd. Hij heeft ook niet
meer gevraagd om toelating tot zijn
werk. De rechter concludeert dat er bij
de werknemer op geen enkel moment
onzekerheid kan hebben bestaan over
het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie. Het kan niet de bedoeling
van de wetgever zijn geweest om in een
geval als dit, waarbij voor de werknemer al een langere tijd duidelijk is dat
de arbeidsovereenkomst niet voortgezet wordt, toch aanspraak te kunnen
maken op een aanzegvergoeding.
De rechter wijst het verzoek van de
werknemer af.
Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBROT:2016:4415

Bedrijfseconomische reden voor ontslag?
Rechter en UWV verschillen van mening.
Een bedrijf dat van het UWV toestemming krijgt om een medewerker te ontslaan, moet van de rechter de man weer aannemen. De financiële noodzaak van het ontslag is onvoldoende onderbouwd.
De situatie
Een medewerker bij een stichting voor
doofblinden wordt per 1 november
2015 ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. De stichting had
daarvoor toestemming gekregen van
het UWV. Eerder had de stichting ook
al twee medewerkers en een directeur
laten gaan om dezelfde reden. Maar de
werknemer vindt dat er helemaal geen
financiële noodzaak is om hem te ontslaan. Hij vindt ook dat de stichting niet
heeft onderbouwd waarom zijn functie
moet vervallen. En ondanks zijn zwak-

ke arbeidsmarktpositie – de werknemer is doofblind – heeft de stichting
ook geen pogingen gedaan om hem te
begeleiden of te ondersteunen bij het
vinden van ander werk.
Bij de rechter
De werknemer stapt naar de rechter
en vordert herstel van zijn arbeidsovereenkomst. Hij meent dat er geen
redelijke grond voor de opzegging is.
Het oordeel
De rechter stelt de werknemer in het
9
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lopen jaren was dat aan het afnemen.
Weliswaar was dat positieve resultaat
in het afgelopen jaar minder groot,
maar wat de reden daarvan is, heeft
de stichting niet inzichtelijk gemaakt.
Een verdere financiële teruggang in de
toekomst, bijvoorbeeld door subsidies
die op de tocht staan, is ook niet onderbouwd.

gelijk en herstelt de arbeidsovereenkomst per de eerstvolgende werkdag,
25 april 2016.
Het staat de stichting vrij om in te grijpen als dat financieel noodzakelijk is,
oordeelt de rechter, maar de stichting
moet wel kunnen uitleggen waarom
het noodzakelijk is om die functie te
laten vervallen.

Functie kan eenvoudig geschrapt
worden
De stichting is van mening dat ze terecht de functie van deze medewerker
schrapte: zijn werkzaamheden stijgen
uit boven het doel van de stichting.
Maar de werknemer voert aan dat
hij de laatste tijd pr-werkzaamheden
deed, en juist dat werk is in de toekomstverwachting als belangrijk gekwalificeerd. De werkzaamheden die

Financiële noodzaak niet aanwezig
De rechter oordeelt dat de stichting
haar financiële onvermogen om de
werknemer in dienst te houden niet
voldoende heeft onderbouwd. Er is een
fors negatief eigen vermogen maar
door positieve resultaten in de afge-

hij uitvoerde voor zijn ontslag bestaan
nog steeds. Dat ze inmiddels door vrijwilligers worden uitgevoerd, maakt de
zaak niet anders.
Herstel arbeidsovereenkomst: geen
terugwerkende kracht
De rechter ziet geen reden voor herstel
van de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht, mede omdat de
stichting een gesubsidieerde instelling
is. De werkgever moet wel de inkomsten van de werknemer aanvullen. De
werknemer heeft na zijn ontslag een
uitkering ontvangen en de werkgever
moet die aanvullen tot de hoogte van
het gebruikelijke loon. De werknemer
voert nog aan dat hij ook pensioenschade heeft geleden. De rechter stelt
vast dat de werknemer bij zijn ontslag
een transitievergoeding heeft gekregen en die is bedoeld ter compensatie
van de kosten van de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst, waaronder
ook het gemiste pensioen. Die transitievergoeding hoeft bij herstel van de
overeenkomst niet te worden terugbetaald.
Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBAMS:2016:2601.
Datum uitspraak: 22 april 2016

Grote werkgever moet actiever
zijn in herplaatsingstraject
Bij ontbinding op grond van ongeschiktheid van de medewerker wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer te herplaatsen. Het attenderen op
andere functies en wat hulp en ondersteuning bij solliciteren is niet voldoende. De
werkgever moet initiatief nemen en eventueel belemmeringen voor andere functies wegnemen.
De situatie
Een financieel medewerkster komt in
2011 bij een groot bedrijf in dienst. In
de beoordeling over 2013 komt kritiek
op haar functioneren naar voren. Ze
krijgt als eindscore een 4 op de schaal
van 1 tot 6, waarbij 6 het laagst is. Ze
ontbeert volgens haar leidinggevende vooral boekhoudkundige en analytische vaardigheden. Er wordt ook
aangegeven dat het hebben van een
hbo-diploma een harde eis is om binnen de afdeling te kunnen werken. De
medewerkster gaat een schriftelijke
10

hbo-opleiding doen. In haar beoordelingsgesprek van het volgende jaar
blijkt er onvoldoende vooruitgang in
haar functioneren en in haar opleiding te zijn. Ze krijgt de opdracht een
concreet studieplan te maken. In een
coachingsgesprek medio 2015 wordt
de conclusie getrokken dat bij voortzetting in haar functie de volgende beoordeling op 5 zou uitkomen. Er wordt
loopbaanbegeleiding ingezet om tot 1
april 2016 op zoek te gaan naar een
andere functie binnen of buiten de organisatie. De medewerkster krijgt een

workshop solliciteren en ondersteuning bij het maken van een nieuw cv
en het zoektraject. Later blijkt dat de
werkneemster ook met haar opleiding
is gestopt.
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Bij de rechter
In april 2016 vraagt de werkgever bij de
kantonrechter om ontbinding van de
arbeidsrelatie met de medewerkster.
Hij vindt dat het van hem niet langer
gevergd kan worden om de arbeidsrelatie voort te zetten. De medewerkster
is ongeschikt voor haar functie. De
werkgever heeft zijn best gedaan met
de nodige begeleiding en hulp bij het
zoeken naar ander werk.

Het oordeel
Een arbeidsovereenkomst kan worden
ontbonden wegens ongeschiktheid van
de werknemer om het afgesproken
werk te verrichten als de medewerker tijdig van de ongeschiktheid op de
hoogte is gesteld en de medewerker
voldoende tijd heeft gekregen om het
functioneren te verbeteren. De ongeschiktheid mag niet voortkomen uit
onvoldoende zorg van de werkgever
voor bijvoorbeeld scholing of arbeidsomstandigheden. De rechter vindt dat
aan deze criteria is voldaan maar ontbindt de arbeidsovereenkomst niet.
Zoeken naar mogelijkheden voor herplaatsing
De werkgever heeft een inspanningsverplichting bij het onderzoeken van
de mogelijkheden van herplaatsing in
een andere functie. In dit traject moet
de werkgever de werknemer “actief
begeleiden, initiërend te werk gaan en
voor zover redelijk, eventueel aanwezige belemmeringen voor een nieuwe
functie wegnemen”, aldus de rechter.
En aan die eis heeft de werkgever hier
niet voldaan. Met het alleen maar wij-

zen op vacatures en het aanbieden van
hulp bij het solliciteren voldoet een
grote organisatie als die van de werkgever, met 11.500 werknemers, niet
aan de inspanningseis.
Initiatief nemen
De werkgever heeft naar het oordeel
van de rechter geen actieve inbreng
gehad in het herplaatsingtraject of zelf
onderzoek gedaan naar herplaatsingsmogelijkheden, terwijl de werkgever
aangeeft dat de medewerkster in een
andere rol wel goed tot haar recht zou
kunnen komen. Het initiatief in het
herplaatsingstraject werd grotendeels
aan de medewerkster overgelaten. De
werkgever was voornamelijk afwachtend. De kantonrechter oordeelt dat
onvoldoende is gebleken dat herplaatsing in een andere passende functie
binnen een redelijke termijn, al dan
niet met behulp van scholing, niet mogelijk is.
.

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBROT:2016:4136

Slapend dienstverband toegestaan, maar let op!
Nu het hof het slapend dienstverband
om de transitievergoeding te omzeilen
heeft toegestaan, waarschuwen arbeidsrechtjuristen voor risico’s die de
werkgever loopt.
Het Gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden bepaalde deze zomer dat een
werkgever het dienstverband van zijn
arbeidsongeschikte werknemer mag
laten slapen, ook als dat bedoeld is om
de transitievergoeding te ontwijken.

Transitievergoeding
Sinds de Wet werk en zekerheid hebben werknemer die na twee jaar ziekte
worden ontslagen, recht op een transitievergoeding. Om deze vergoeding te
vermijden, laten sommige werkgevers
daarom het dienstverband slapend in
stand.
De werknemer in kwestie, een buschauffeur, stapte zelf naar de rechter
om de arbeidsovereenkomst te laten

ontbinden onder toekenning van de
transitievergoeding. De kantonrechter
ontbond weliswaar de arbeidsovereenkomst, maar de vergoeding werd niet
toegewezen. Het hof oordeelde net als
de kantonrechter dat een werkgever
niet verplicht is om een werknemer na
twee jaar ziekte direct te ontslaan. Ook
als de werkgever het dienstverband alleen in stand hield om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen – wat
in dit geval niet bewezen kon worden.
Wel voegde het hof eraan toe dat als
het verzoek van de werknemer om
toekenning van de transitievergoeding
wordt geweigerd, die werknemer wel
de gelegenheid moet worden geboden
zijn verzoek in te trekken. Dat was bij
de buschauffeur niet gebeurd. Deze
kwam nu wel met erg lege handen te
staan.
Risico’s
De uitspraak van het hof zou werk11
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gevers ertoe kunnen brengen om op
grote schaal slapende dienstverbanden in stand te houden, waarschuwt
de arbeidsrechtadvocaat werkzaam
bij Dirkzwager. Maar daar kleven wel
degelijk risico’s aan, zo waarschuwt

hij. De arbeidsrechtjurist werkzaam bij
Van Dinter advocaten, wijst daarbij op
de volgende twee punten:
• De werkgever moet de werknemer
voor zover mogelijk passende arbeid aanbieden. Verricht de werknemer passende arbeid, dan kan
dat worden aangemerkt als nieuw
bedongen arbeid. Dat kan ertoe leiden dat als de werknemer opnieuw
ziek wordt, je opnieuw twee jaar
loon moet doorbetalen.
• Doordat het dienstverband doorloopt, blijven de dienstjaren van
de werknemer oplopen. Dat houdt
dus ook in dat hij een steeds hogere transitievergoeding opbouwt,
zonder dat de werkgever daar iets

voor terugkrijgt. Zodra de werkgever uiteindelijk toch tot ontslag wil
overgaan, is de werkgever dus uiteindelijk duurder uit.
Compensatieregeling
Om werkgevers tegemoet komen het
probleem van de transitievergoeding
bij langdurige ziekte op te lossen
gaat de minister van Sociale Zaken
een compensatieregeling treffen, die
waarschijnlijk in 2018 met terugwerkende kracht zal ingaan. Deze wordt
betaald met geld uit het Algemeen
werkloosheidsfonds (Awf).
Bron: Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Datum uitspraak 27 juli 2016

Zonder verbetertraject in ander team
geen ontslagtoestemming.
Een medewerkster die een verbetertraject alleen maar in een ander team wil
doen, mag niet ontslagen worden. De
rechter vindt dat ze die kans eerst moet
krijgen.
De situatie
Een werkneemster werkt al enige jaren als verzorgende in een wijkteam bij
een grote zorginstelling. In 2013 komt
er een nieuwe leidinggevende. Vanaf
die tijd worden er in vier jaar tijd 11
incidenten in haar dossier vastgelegd.
Daarbij zijn twee officiële waarschuwingen gegeven. In januari 2016 geeft
de werkneemster in een functioneringsgesprek aan dat ze liever in een
ander team wil werken en liever intramuraal dan in de wijk. De leidinggevende zegt dat vanwege het niet goed
functioneren overplaatsing niet aan de
orde is. Er moet wel een verbetertraject plaatsvinden. Daarover spreken ze
aan het einde van de maand verder. De
werkneemster stemt in met een traject maar geeft ook aan dat ze er geen
vertrouwen in heeft als dat in haar huidige team plaatsvindt, onder leiding
van haar huidige leidinggevende.
Bij de rechter
De werkgever doet daarop een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter
vanwege ongeschiktheid van de me12

dewerkster om de bedongen arbeid te
verrichten en vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Er zijn klachten van collega’s en van cliënten over
de manier waarop deze medewerker
communiceert. De werkgever verwijst
daarbij naar het dossier met 11 incidenten.
Het oordeel
De rechter overweegt dat een arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden als er een redelijke grond is en
er binnen een redelijke termijn geen
mogelijkheden zijn voor herplaatsing
van de medewerker.

Verbetertraject
De werkgever heeft de werkneemster
een verbetertraject aangeboden omdat haar communicatieve vaardigheden tekort zouden schieten. De medewerkster betwist niet dat ze de neiging
heeft om heftig, defensief en direct te
reageren, dus er is aanleiding voor een
verbetertraject, concludeert de rechter. De rechter stelt ook vast dat er tot
2013 geen klachten over het functioneren van de medewerkster zijn vastgelegd. Dat betekent dat er voor die
tijd geen klachten waren of dat ze pas
sinds de komst van de nieuwe leidinggevende worden vastgelegd. De leidinggevende heeft de medewerkster
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steeds op haar gedrag aangesproken
en onder deze omstandigheden is het
volgens de rechter niet meer dan redelijk dat de medewerkster het verbetertraject in een ander team wil afleggen.
En dat moet organisatorisch ook mogelijk zijn, want de zorginstelling heeft
nog tientallen wijkteams die niet worden aangestuurd door deze leidinggevende.
Geen vertrouwen meer
De leidinggevende en de werkneem-

ster geven over en weer aan geen
vertrouwen meer in elkaar te hebben. En dan is het aan de werkgever
om de werkneemster de gelegenheid
te bieden om in een ander team een
verbetertraject te volgen zodat er ook
een objectieve beoordeling van haar
functioneren kan plaatsvinden. Pas als
ook dan blijkt dat de werkneemster
niet goed functioneert, is een ontbindingsverzoek op zijn plaats. De rechter
voegt daar nog aan toe dat er positieve
verklaringen van collega’s en cliënten

zijn aangevoerd in deze rechtszaak en
dat vrijwel alle cliënten die een klacht
hadden ingediend over de werkneemster daar achteraf eigenlijk niet zo
zwaar aan tilden. De grote hoeveelheid
bezoeken – 75 per week – die de medewerkster aflegde en de korte tijd die
daarvoor staat, relativeren het aantal
gerapporteerde incidenten. De rechter
wijst het ontbindingsverzoek af.
Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBAMS:2016:3069

Scholing weigeren: ontslag?
Arbeidsrecht
Een werkneemster heeft geen bevoegdheid voor haar functie, maar
weigert een scholingstraject te volgen.
Mag de werkgever haar ontslaan?
Scholing weigeren: ontslag?
Een lerares is al jaren in dienst van
een school zonder dat er enige klachten zijn. Ondanks dat zij niet al haar
benodigde papieren heeft, mag zij toch
les geven aan deze school. Niemand
maakt er een punt van. Ze is wel in het
bezit van een akte van bekwaamheid in
de talen Nederlands en Duits en kan
sowieso les geven op het voortgezet
onderwijs.
Door financiële perikelen ziet de
school zich gedwongen om de lessen
in verschillende taalonderdelen door
groepsleerkrachten te laten geven.
Er zijn dan geen mogelijkheden tot
lesgeven voor de lerares, omdat zij alleen Nederlands en Duits in haar pak-

ket heeft en als zij dit wel doet, staan
groepsleerkrachten aan de kant.
Verstoorde arbeidsverhouding door
weigeren zij-instroomtraject
Opeens laat de werkgever de bevoegdheid van de werkneemster een rol spelen. Doordat de lerares niet bevoegd is
om als groepsleerkracht les te geven,
geeft de werkgever aan dat zij bereid is
de werkneemster een zij-instroomtraject aan te bieden. De lerares weigert
en daarmee verliest de werkgever alle
vertrouwen in de werkneemster.
Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. Ook al zou de lerares in tweede instantie toch het traject
willen volgen, het vertrouwen is weg.
Verder ziet de school geen herplaatsingsmogelijkheden, en is de school
daarom naar de kantonrechter gestapt
om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
‘Werkneemster is wél bevoegd’
De werkgever gebruikt artikel 7:669 lid
3 sub d BW (disfunctioneren) als argument om de arbeidsovereenkomst
te ontbinden. Er is volgens de school
geen financiële ruimte meer om de les
Duits en onderdelen Nederlands apart
te geven. De kantonrechter oordeelt
dat de lerares de bevoegdheid heeft
om de vakken Duits en Nederlands te
kunnen geven. Ze is dan ook niet ongeschikt verklaard om de bedongen
arbeid te verrichten. Er is geen sprake
van disfunctioneren.

het zij-instroomtraject. Volgens de
werkgever weigerde de werknemer
een dergelijk traject in te gaan, echter
tijdens de zitting meldt de lerares dat
zij er weliswaar tegenop ziet om een
zij-instroomtraject in te gaan, maar
het wel wil doen omdat zij in het basisonderwijs wil blijven werken. Daarmee
kan ook het tweede argument van de
werkgever de prullenbak in.
Geen sprake van verstoorde arbeidsverhouding
Tot slot probeert de werkgever een
verstoorde arbeidsverhouding door
te zetten, maar ook dit slaagt niet. De
kantonrechter vindt dat de werkgever
onvoldoende onderbouwt dat de lerares niet open zou staan voor een zij-instroomtraject. Bovendien oordeelt de
kantonrechter dat wanneer zij direct
zou beginnen, zij ook direct inzetbaar
is als groepsleerkracht. Ook uit andere documenten blijkt dat er zeker geen
sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Uit de wijze van communiceren tussen de werkgever en de
werknemer kwam niet naar voren dat
er een verstoring was.
Al met al besluit de kantonrechter dat
de arbeidsovereenkomst niet wordt
ontbonden. De school wordt in de proceskosten veroordeeld. Ook moet er
een herplaatsingsmogelijkheid zijn
voor de lerares.
Bron: Rechtbank Midden-Nederland ECLI:
NL:RBMNE:2016:5099

Dan oordeelt de kantonrechter over
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Uitleg ‘pensioengerechtigde leeftijd’
Het hof ’s-Hertogenbosch boog zich
recentelijk over de vraag of het begrip
‘pensioengerechtigde leeftijd’ in een
pensioenontslagbeding moest worden
uitgelegd als de AOW-gerechtigde leeftijd of als de pensioendatum in het pensioenreglement.
In de in 2012 gesloten arbeidsovereenkomst van de werknemer stond: ‘De
arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst eindigt echter in elk
geval van rechtswege bij het bereiken
van de op dat moment geldende pensioengerechtigde leeftijd.’ (het pensioenontslagbeding).
In het bijbehorende Arbeids-reglement stond dat de pensioengerechtigde leeftijd bij de werkgever 65 jaar is.
De werkgever kiest in 2014 voor een
nieuwe pensioenregeling en wijzigt het
Arbeidsreglement in die zin dat naar
de nieuwe pensioenregeling wordt verwezen. Daarin komt het begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’ niet voor. Wel
is opgenomen dat de pensioendatum in beginsel de eerste dag van de
maand is waarin de werknemer 67 jaar
wordt, maar dat deze ook eerder met
pensioen mag gaan.
De werkgever meent dat de arbeids-
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overeenkomst op basis van het pensioenontslagbeding bij het bereiken
van de AOW-gerechtigde leeftijd zal
eindigen en zegt daarom per die datum de arbeidsovereenkomst op. De
werknemer meent dat de arbeidsovereenkomst pas op 67 jaar mag eindigen en vordert wedertewerkstelling.
De kortgedingrechter wijst dit af. De
werknemer gaat in hoger beroep en
het hof moet beoordelen of het pensioenontslagbeding inhoudt dat de
arbeidsovereenkomst eindigt op de
AOW-leeftijd, 65 jaar en 3 maanden
voor de werknemer, of op de leeftijd
van 67 jaar.
Oordeel hof
Uit de bewoordingen ‘de op dat moment geldende pensioengerechtigde
leeftijd’ zoals opgenomen in het pensioenontslagbeding, leidt het hof af
dat het uitdrukkelijk de bedoeling is
geweest dat het einde van de arbeidsovereenkomst niet afhankelijk kan
zijn van de wil van een van de partijen. Nu in de pensioenregeling van een
flexibele pensioendatum wordt uitgegegaan, ligt het niet voor de hand dat
partijen met de term ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in de arbeidsovereenkomst aan hebben willen sluiten bij de
pensioenregeling. Wel acht het hof het
aannemelijk dat beoogd is aan te slui-

ten bij de AOW-gerechtigde leeftijd.
De AOW-gerechtigde leeftijd is een
objectief gegeven en bovendien wordt
volgens het hof met het begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’ volgens normaal spraakgebruik de AOW-leeftijd
bedoeld. Het hof wijst de vorderingen
van de werknemer dan ook af.
Commentaar
Uit deze uitspraak volgt dat een wijziging in een pensioenregeling niet snel
een wijziging van de einddatum van
de arbeidsovereenkomst met zich zal
brengen. Als dat wordt beoogd, dan
doen partijen er goed aan dit duidelijk
vast te leggen.
Door de invoering van de Wet werk
en zekerheid kunnen werkgevers arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd eenzijdig
opzeggen wegens het bereiken van de
AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.
Werkgevers kunnen zich dus afvragen
of het nog nodig en/of verstandig is om
een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.
Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2016:1083
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Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 november 2016, 2016-0000236680, tot aanpassing
van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 14, eerste en tiende
lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
Besluit:
Artikel 1
De bedragen, genoemd in artikel 8,
eerste lid, onder a, b en c, van de Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 2017 onderscheidenlijk als volgt
vastgesteld:
a. € 1.551,60;
b. € 358,05;
c. € 71,61.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2017.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

In artikel 14, eerste tot en met derde
lid, van de WML, wordt de aanpassing
van het minimumloon geregeld. Hierbij
wordt uitgegaan van het gemiddelde
van de procentuele ontwikkeling van
de contractlonen in de marktsector,
gepremieerde en gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals dat door
het CPB wordt berekend.

is gepubliceerd in de MEV 2017. Dit is
0,5 x 1,599 = 0,800. Dit bedrag wordt
aangepast aan het zogenaamde na-ijleffect uit 2016 (artikel 14, eerste lid,
onder b). Dat is het verschil tussen
de ontwikkeling van de contractlonen
zoals deze voor het voorgaande jaar,
blijkens bekendmaking in het Centraal
Economisch Plan in dat jaar, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorafgaande jaar blijkens bekendmaking in
de Macro-Economische Verkenning in
dat jaar, nader is geraamd. Dit verschil
bedraagt 0,137. Het onafgeronde aanpassingspercentage komt daarmee op
0,936. Dit wordt vermenigvuldigd met
het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 juli 2016.

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld,
als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is
de helft van de CPB-raming voor de
contractloonstijging in 2017 zoals deze

Na wettelijke afronding bedraagt het
wettelijk minimumloon per 1 januari
2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05
per week en € 71,61 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,94.

wikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML).
De toelichting bij dit artikel geeft aan
dat de afwijkingsgronden actueel zijn
indien de verhouding tussen inactieven
en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van de Macro-Economische Verkenning (MEV) 2017 lijkt
dit voor 2017 niet het geval te zijn.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2017 bij een normale arbeidsduur
voor een fulltime dienstverband van:

Den Haag, 4 november 2016
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Leeftijd		

% van het
minimumloon per maand

per week

per dag

TOELICHTING
Uitgangspunt van de Wet minimumloon
en
minimumvakantiebijslag
(WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens
van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit
uitgangspunt is vervat in de hoofdregel
van artikel 14 van de WML, dat uitgaat
van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de
gemiddelde contractloonontwikkeling.

23 jaar en ouder

100 %		

€ 1.551,60

€ 358,05

€ 71,61

22 jaar		

85 %		

€ 1.318,85

€ 304,35

€ 60,87

21 jaar		

72,5 %		

€ 1.124,90

€ 259,60

€ 51,92

20 jaar		

61,5 %		

€ 954,25

€ 220,20

€ 44,04

19 jaar		

52,5 %		

€ 814,60

€ 188,00

€ 37,60

18 jaar		

45,5 %		

€ 706,00

€ 162,90

€ 32,58

17 jaar		

39,5 %		

€ 612,90

€ 141,45

€ 28,29

16 jaar		

34,5 %		

€ 535,30

€ 123,55

€ 24,71

15 jaar		

30 %		

€ 465,50

€ 107,40

€ 21,48

Afwijking van de hoofdregel is mogelijk
indien sprake is van een bovenmatige
loonontwikkeling dan wel volumeont-
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Volgens artikel 12 van de WML is indien de werkgever en werknemer een
kortere arbeidsduur zijn overeengekomen dan de gebruikelijke arbeidsduur,
het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij deeltijdarbeid.
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per
(werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het
uurloon kan per sector verschillen,
afhankelijk van het aantal uren dat
als normale arbeidsduur geldt. Onder
normale arbeidsduur wordt verstaan
de arbeidsduur die in overeenkomstige
arbeidsverhoudingen in de regel geacht wordt een volledige dienstbetrekking te zijn, zoals deze bijvoorbeeld
in de desbetreffende sector is afgesproken. In de meeste cao’s is deze
arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40
uur per week.
Naar aanleiding van een toezegging
aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze
gebruikelijke arbeidsduren in de toelichting gepubliceerd.1 Onderstaand
schema geeft de afgeronde brutobe-

dragen per uur aan, berekend op basis
van het wettelijk minimumweekloon
bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en
40 uur per week. Slechts de bedragen
vastgesteld in artikel 1 van deze regeling zijn rechtens geldig.
Afgeleid bruto minimumloon per uur
na afronding (naar boven) per 1 januari
2017 bij een gebruikelijke arbeidsduur
van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in

de volgende tabel. Hierbij wordt bij de
afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen
dat er onbedoeld een betaling ontstaat
die lager is dan het wettelijk minimumloon zoals vastgesteld in artikel 1
van deze regeling. Hierbij dient te worden vermeld dat slecht de vastgestelde
bedragen in artikel 1 van deze regeling
het wettelijk minimumloon betreffen.

Het bruto minimumloon per 1 juli 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en
40-urige werkweek:
Leeftijd

36 uur per week
minimumloon per uur:

38 uur per week
minimumloon per uur:

40 uur per week
minimumloon per uur:

23 jaar en ouder

€ 9,95

€ 9,34

€ 8,96

22 jaar

€ 8,46

€ 8,01

€ 7,61

21 jaar

€ 7,22

€ 6,84

€ 6,49

20 jaar

€ 6,12

€ 5,80

€ 5,51

19 jaar

€ 5,23

€ 4,95

€ 4,70

18 jaar

€ 4,53

€ 4,29

€ 4,08

17 jaar

€ 3,93

€ 3,73

€ 3,54

16 jaar

€ 3,44

€ 3,26

€ 3,09

15 jaar

€ 2,99

€ 2,83

€ 2,69

ABN AMRO snijdt verder in personeelsbestand
besparing te kunnen realiseren door
verdergaande digitalisering van werkzaamheden en door efficiënter te gaan
werken. Op een kleine aanscherping
van de financiële doelstellingen na,
handhaaft de bank de strategische
koers die vorig jaar met de beursgang
is ingezet.

ABN AMRO bereidt zich door 1500 banen extra te schrappen voor op de
toekomst. De bank boekte afgelopen
kwartaal wel meer winst dan vorig jaar,
maar volgens topman Gerrit Zalm is het
belangrijk “het dak te repareren terwijl
de zon schijnt”.
De nieuwe bezuiniging moet zo’n 400
miljoen euro aan besparingen opleveren en komt bovenop de reorganisatieplannen die de afgelopen maanden al
zijn gemeld. ABN AMRO verwacht de
16

In september maakte ABN AMRO al
bekend in de periode tot 2020 zo’n
1375 banen te gaan schrappen, vooral
bij ondersteunende en controlerende
functies zoals op personeelszaken, de
financiële administratie en risicomanagement.
Dit keer vervallen de plekken over de
gehele breedte van de bank, aldus financieel directeur Kees van Dijkhuizen, de beoogd opvolger van Zalm. Dat
er ook gedwongen ontslagen vallen is
zo goed als zeker, maar hoeveel ba-

nen er precies per afdeling verdwijnen,
moet nog worden uitgewerkt.

Het concern zag zijn nettowinst vorig
kwartaal op jaarbasis met bijna een
vijfde stijgen, naar 607 miljoen euro.
De bank voerde zijn kredietverlening
afgelopen maanden op, trok daarbij
meer spaargeld aan en wist zijn kapitaalbuffer verder te verhogen. Bij het
kwartaalbericht werden geen concrete
prognoses afgegeven voor komende
periode.
Bron: ANP
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Hou die wet zo, er is al flexwerk genoeg
Vorig jaar is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Hoewel de nieuwe wet slechts uitvoering gaf aan de afspraken die door
sociale partners zijn gemaakt, zien we nu dat van werkgeverszijde scherpe kritiek wordt geuit.
lijke stap belet. Werknemers zijn geen
wegwerpartikel.

Ook veel arbeidsjuristen lijken nu al
ontevreden over het nieuwe recht. Wij
behoren niet tot die groep. De nieuwe
wet verdient een kans. Zij kan bijdragen aan een evenwichtige, duurzame
en eerlijke arbeidsmarkt.

Bedoeling van de nieuwe wet is het
spook van een onvrijwillig langdurig
verblijf in de flexibele schil te bestrijden. Daar is ook alle reden voor. Werknemers met een contract voor bepaalde tijd missen bescherming tegen
ontslag. Zij vangen de eerste klappen
op bij economische neergang, verkeren
daarom in grote inkomensonzekerheid
en hebben daardoor bijvoorbeeld minder toegang tot de woningmarkt.

De kritiek spitst zich toe op twee aspecten. Het eerste is de beperking van
de mogelijkheden opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd te sluiten.
Onder het oude recht konden gedurende drie jaren drie contracten voor
bepaalde tijd worden gesloten voordat
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moest worden aangeboden.
Nu is dat slechts gedurende twee jaren
mogelijk.
Bovendien begon in het verleden een
nieuwe reeks wanneer tussen de contracten een tussenpoos van meer dan
drie maanden was gelegen. Nu is dat
pas het geval na een tussenpoos van
zes maanden. Diverse werkgevers zijn
zo bang voor een vast contract dat zij
het aangaan daarvan koste wat het
kost willen vermijden. Zij zetten de arbeidsrelatie na twee jaren niet voort
hoewel de werknemer bevalt en het
werk doorgaat. Is dit reden om de wet
aan te passen?
Als we de wet verruimen door voortaan weer drie, vier of vijf jaren tijdelijke
contracten mogelijk te maken, zullen
de meeste werkgevers tijdelijke werknemers nog steeds geen vast contract
bieden maar hen veelal na die drie,
vier of vijf jaren op straat zetten.
Moeten we het aangaan van tijdelijke
contracten dan onbeperkt toestaan?
Wij vinden van niet, nog daargelaten
dat hogere regelgeving ons een derge-

Stabielere banen hebben een positief
effect op productiviteit en innovatie,
twee factoren waarop Nederland de
afgelopen jaren is gaan achterlopen
op de meeste omliggende landen. Wat
de mate van bescherming van tijdelijke
werknemers betreft, bungelde Nederland tot 2015 in de EU onderaan.
Natuurlijk moet werkgevers de ruimte
worden geboden om fluctuaties op te
vangen, maar niet om tijdelijke werknemers langdurig in te schakelen voor
structurele werkzaamheden.
Van werkgevers mag verwacht worden
dat zij met werknemers en vakbonden
zoeken naar wegen om dergelijk oneigenlijk gebruik van tijdelijke arbeid te
voorkomen. De nieuwe wet heeft in diverse sectoren ook dergelijke positieve
gevolgen.
Uit diverse cao-afspraken blijkt de intentie van werkgevers om de flexibele
schil te beperken, veelal gecombineerd met maatregelen om de inzetbaarheid van werknemers zowel in als
buiten het eigen werk te bevorderen.

Zo hebben de universiteiten besloten
hun flexibele schil tot maximaal 22 procent te beperken, werd tussen GVB en
de bonden afgesproken alleen bij ‘piek
en ziek’ externe krachten in te huren
en de interne flexibiliteit te verhogen,
en heeft Heineken zich verbonden het
aantal uitzendkrachten te beperken
en meer te investeren in de opleiding
en doorstroming van uitzendkrachten
naar vaste arbeidsplaatsen.
De krampachtigheid waarmee sommige werkgevers onbepaalde tijd contracten trachten te vermijden, brengt
ons bij het tweede kritiekpunt op de
wet. Doordat zij nauwkeurig omschrijft
op welke gronden ontslag is toegestaan, zou ontslag te moeilijk zijn geworden. Dit zou er vervolgens toe
leiden dat werkgevers (te) hoge vergoedingen moeten betalen om van een
werknemer af te komen.
Tot dusver zijn er aanwijzingen dat ook
onder het huidige recht in de overgrote meerderheid van de gevallen de
werkgever die een ontslagvergunning
aanvraagt bij het UWV of een ontbindingsverzoek doet bij de rechter, zijn
zin krijgt. Dat ontslag bijna onmogelijk
is geworden, is derhalve een fabeltje.

De nieuwe wet maakte wel een eind
aan de situatie onder het oude recht
dat ook in het geval er geen voldoende reden voor een ontslag bestond, de
rechter de arbeidsovereenkomst toch
kon beëindigen en de onredelijkheid
van dat ontslag compenseerde door
het toekennen van een (hogere) vergoeding.
De ontslagbescherming van werknemers in de procedure voor de kanton17
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rechter was een te begroten kostenpost
geworden. Dat bood rechtszekerheid,
maar stimuleerde de werkgever niet
om een zorgvuldig personeelsbeleid te
voeren.
De nieuwe wet heeft op dit punt verbeteringen gebracht die eigenlijk heel
gewoon zouden moeten zijn. Om iemand te ontslaan is een goede reden
nodig. De rechter heeft de belangrijke
taak te toetsen of de werkgever heeft
voldaan aan de aan hem bij het ontslag te stellen eisen. Als dat niet het
geval is, kan hij slechts de werkgever
verplichten zijn werk alsnog en nu wel
goed te doen door het verzoek af te wijzen.
Voor zover de werkgever in die gevallen
niettemin beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst, dient hij daarover
overeenstemming te bereiken met de
werknemer. Als die daarvoor (bovenop

de transitievergoeding) een aanzienlijke prijs weet te bedingen, is dat niet de
schuld van de wetgever, maar van onzorgvuldig personeelsbeleid.
Er moet nog aan de nieuwe wet gesleuteld worden, maar de uitgangspunten – beperking van flexarbeid en
geen ontslag zonder redelijke grond –
onderschrijven wij. Laten we de wet de
kans geven om de behoefte aan flexibele inzetbaarheid van werknemers te
combineren met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en zekerheid, en de tijd
nemen om gewenste gedragsverandering te realiseren.
Werknemers zijn geen wegwerpartikel. Om iemand te ontslaan is een
goede reden nodig, schrijft een groot
aantal hoogleraren, docenten en advocaten arbeidsrecht en sociaal recht
(zie kader).

Willem Bouwens (hoogleraar sociaal
recht VU), Willemijn Roozendaal (bijz.
hoogleraar socialezekerheidsrecht VU),
Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen UvA),
Mijke Houwerzijl (hoogleraar arbeidsrecht Tilburg University), Teun Jaspers
(em. hoogleraar arbeidsrecht UU), Antoine Jacobs (em. hoogleraar sociaal recht
en sociale politiek, Tilburg University),
Loe Sprengers (advocaat arbeidsrecht),
Lucy van den Berg (docent sociaal recht
VU), Bas Rombouts (docent arbeidsrecht
Tilburg University), Ivo van der Helm (docent arbeidsrecht en sociaal beleid UU),
Nataschja Hummel (docent-onderzoeker
ambtenarenrecht VU), A.D.M. van Rijs
(docent arbeidsrecht Tilburg University), Vincent Tassenaar (docent algemene
rechtswetenschappen & economische
en sociale geschiedenis, RUG), Vivian bij
de Vaate (docent arbeidsrecht VU).
Bron: NRC Handelsblad

Eerste verhoging pensioenleeftijd op basis van
levensverwachting
Het was al bekend dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 op basis van de stijgende levensverwachting geleidelijk verhoogd wordt. Nu
is volgens de Volkskrant de eerste verhoging een feit: iedereen die na 1954 geboren is gaat vanaf dan met pensioen op een
leeftijd van 67 jaar en 3 maanden.
Centraal Bureau voor de Statistiek
Het ministerie van Sociale Zaken laat
weten te wachten op het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Dat komt
naar verwachting later op maandag
31 oktober 2016 met een raming van
de levensverwachting. Bronnen rond
het Binnenhof bevestigen echter al de
berichtgeving van de Volkskrant dat de
AOW-leeftijd omhoog gaat.

68 jaar in 2025
In 2012 is afgesproken dat de pensioenleeftijd automatisch omhoog gaat
als de levensverwachting stijgt en
18

zo’n verhoging moet 5 jaar van tevoren worden aangekondigd. Daarbij is
de basisregel dat ouderen gemiddeld
18 jaar AOW ontvangen. Volgens de
Volkskrant zal de AOW-leeftijd in 2025
oplopen naar 68 jaar als de stijging
van de levensverwachting in dit tempo
doorgaat.
Pensioenleeftijd terugdraaien
In 2012 besloot de politiek de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen
van 65 naar 67 jaar. Het huidige kabinet van VVD en PvdA besloot bij zijn
aantreden later in datzelfde jaar de
verhoging versneld in te voeren. De
PVV en 50PLUS willen de verhoging
terugdraaien, maar dat kost volgens
het Centraal Planbureau veel geld. De
pensioenleeftijd terugbrengen naar 65
jaar zal jaarlijks 12 miljard euro kosten. De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma een plan opgenomen voor
een flexibele AOW waarbij u tegen
een korting wel weer op uw 65e kunt

stoppen. Het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat onder bepaalde voorwaarden
een overbruggingsuitkering mogelijk
is voor mensen die zich niet hebben
kunnen voorbereiden op de verhoging
van de AOW-leeftijd. Het gaat daarbij
om mensen met een laag inkomen, die
al deelnemen aan vut of prepensioen.
Slecht op de hoogte
Overheidsplatform Wijzer in geldzaken
stelt dat weinig Nederlanders goed op
de hoogte zijn van de verschuiving van
de AOW-leeftijd. Uit onderzoek onder
1038 Nederlanders van 22 tot 66 jaar
blijkt dat ruim 3 op de 5 het moment
waarop ze AOW zullen krijgen te vroeg
inschatten. Onder jongeren geldt dat
voor bijna 90 procent van de ondervraagden.
(Bron: ANP)

ABGP ledenservice

Telefonisch spreekuur voor werknemer/sters van de bedrijven:
Luttikhuis Losser, 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.
VGZ zorgverzekeraar NV
Alle ABGP leden kunnen gebruik maken van de collectiviteit korting uit de overeenkomst tussen VGZ ZORGVERZEKERAAR NV en Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP. Collectiviteit nummer 87711345
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 Stadstoezicht:
Contactpersoon voor CAO Vervoersteam: 		
Contactpersoon CAO Nederlandse Horeca Gilde:

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

Redactie Bondsblad :

t.a.v. R. Hinse & F.R. Vos,
Bondskantoor ABGP,
Langsom 3a, 1066 EW Amsterdam,
www.abgp.nl, info@abgp

ABGP op internet:

Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555,
Tel. 06-24261471
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 € 13,20 per maand voor diegene die meer verdienen dan het minimumloon, € 1.551,60
bruto (per 1 januari 2017). Verdient u minder dan het minimumloon dan betaalt u een gereduceerde contributie van
€ 6,55 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 4,65 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:

Afdeling:

Wenst per:

M/V

lid te worden van de ABGP.

Iban nummer:
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:

Iban nummer 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.

