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Milieubewust.
Dat lijkt de nieuwe voorzitter van het ABP bestuur te willen uitstralen met haar nieuwe koers voor de beleggingsstrategie van het pensioenfonds ABP. Maar
weet ze wel of deze koers gedragen wordt door aangesloten mensen bij dit pensioenfonds, heeft
ze dit aan hen uitgelegd en een mandaat gekregen van deze ABP’ers? Want het kan verstrekkende gevolgen hebben voor het rendement en dekkingsgraad van het pensioenfonds. Zie ook
een artikel verderop in dit magazine.
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1000 TE Amsterdam

Agressie op het werk.
Ruim 1,6 miljoen werknemers hebben te maken met agressie door derden. Daarvan zijn 200.000
werknemers (zeer) vaak het slachtoffer van agressie op het werk. Vooral in de gezondheidszorg
is agressie een groot probleem. In 45 procent van de gevallen is er in deze sector sprake van
agressie. Zie ook een artikel verderop in dit magazine.
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Belasting service.
ABGP leden kunnen ook in 2016 weer gebruik maken van hulp bij het invullen van de formulieren. Hiervoor is zoals gebruikelijk de mogelijkheid om op bepaalde dagen telefonisch een
afspraak te maken. U kunt verderop in dit magazine of op onze website lezen www.abgp.nl hoe
te handelen.
Algemene leden vergadering / congres.
Op donderdag 17 maart 2016 zal de ABGP haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) /
Congres houden. Zie voor meer informatie en de agenda het artikel verderop in dit magazine.

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

ABP
Het ABP zal per 1april de pensioenpremie verhogen met 1% dit heeft een bij een bruto salaris
van € 3500,00 een negatieve effect van - € 8,00 voor de werknemers aangesloten bij het ABP.
Dat komt neer op - € 96,00 op jaarbasis.
De onafhankelijke vakorganisatie ABGP had kritiek op het afgesloten loonakkoord en waarschuwde dat het betalen van minder premie aan het ABP ernstige gevolgen zou hebben voor de
pensioenen van werknemers. En krijgt daar van het ABP-bestuur nu deels gelijk in: dat vindt dat
de premie, gezien de financiële toestand van het fonds, niet zover omlaag kan als de partijen in
het loonakkoord wensten.
Met vriendelijke groeten

Rob Hinse
voorzitter
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Het geld voor je pensioen raakt echt niet op
Pensioenfondsen hebben weer een moeilijk jaar achter de rug en ook dit jaar wordt het zwaar. De dekkingsgraad is vaak
veel te laag en de eisen worden hoger. Reden tot zorgen? Nee. Alle pensioenen kunnen nog steeds worden betaald en is het
geld voor jouw toekomstige pensioen is ook niet weg.

Het draagvlak voor het Nederlandse
pensioenstelsel zakt steeds verder
weg, het vertrouwen erodeert. Veel
werknemers zijn sceptisch en denken
dat er voor hen niets overblijft. Ook
veel gepensioneerden zijn boos dat
de fondsen zich niet aan hun beloftes
houden. Toch valt het allemaal in werkelijkheid nog wel mee. Ondanks de
kredietcrisis en de extreem lage rente, kunnen alle pensioenen nog steeds
worden betaald en is het vrij zeker dat
er voor de huidige werknemers ook in
de toekomst nog geld beschikbaar is.
De Nederlandsche Bank ziet daarop
scherp toe.
Het geld klotst tegen de plinten
Bijna 1,3 biljoen euro hebben de pensioenfondsen nu in kas, 1260 miljard
euro. Dat is wel 140 miljard euro minder dan aan het begin van het jaar,
maar is toch erg veel geld.
Als enige land ter wereld hebben we
twee keer ons nationaal inkomen gespaard voor onze oude dag. Maar net
als alle andere beleggers zijn ook de
pensioenfondsen in 2015 hard geraakt
door de turbulentie op de markt. De
fondsbestuurders worden er verdrietig
van. De twee grootste fondsen van Nederland, het ABP en Zorg en Welzijn,
hebben samen meer dan 500 miljard
euro in kas. Daarmee zouden ze zelfs
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de Nederlandse staatsschuld in één
klap kunnen aflossen.
Zoveel geld zit er achter je pensioen:
1260 miljard euro.

De Nederlandse pensioenfondsen
hebben een recordvermogen in de
boeken staan. Wist je dat het ABP en
Zorg en Welzijn zo rijk zijn dat ze onze
staatsschuld in één klap zouden kunnen aflossen? RTL Z dook in de cijfers
van de pensioenfondsen.
Het ABP en Zorg en Welzijn zijn de
grootste fondsen van Nederland. Ze
beleggen enorme vermogens voor de
(toekomstige) pensioenen van ambtenaren en mensen in de zorg. Samen
zijn ze goed voor meer dan 500 miljard
euro: ABP heeft 345 miljard euro in de
boeken staan, Zorg en Welzijn 161 miljard euro.
Opvallend: de ambtenaren en artsen
zouden de Nederlandse staatsschuld
hiermee in een klap kunnen overnemen. Die ligt op dit moment namelijk
op 458 miljard euro.
De pensioenfondsen samen
Alle Nederlandse pensioenfondsen samen hebben op dit moment 1260 miljard euro in kas, blijkt uit berekeningen

van RTL Z. Het vermogen dat we met
z’n allen (verplicht) hebben gespaard
is daarmee bijna twee keer zoveel als
we met z’n allen jaarlijks verdienen.
Ons Bruto Nationaal Product ligt nu op
680 miljard euro.
Het pensioenvermogen lag van de
zomer overigens nog een stuk hoger.
Toen tikten we met z’n allen de 1400
miljard euro aan, 1,4 biljoen euro. Door
de crisis op de financiële markten hebben de fondsen het afgelopen halfjaar
10 procent aan vermogen verloren.
Voor 140 miljard euro aan waarde is in
rook opgegaan.
Grote schommelingen
De bedragen waarmee de pensioenfondsen ’spelen’ zijn gigantisch. Wist
je bijvoorbeeld dat het ABP voor de 2,8
miljoen (gepensioneerde) ambtenaren
nu 345 miljard euro in bezit heeft? Dat
is 123.000 euro per deelnemer.
De pensioenpot bij het ABP gaat dit
jaar wel hard op en neer. In het laatste halfjaar werd 28 miljard euro verloren door een daling van de financiële
markten. In paniek hoeven de ambtenaren niet te raken: over 2015 is tot
nu toe 11 miljard euro verdiend. Het
rendement over de laatste 20 jaar ligt
zelfs rond de 8 procent per jaar.

ORakel
Premies versus rendement
De rendementen zijn voor een pensioenfonds van veel groter belang dan
de premies. In 2014 incasseerde het
ABP in totaal voor 8,4 miljard euro aan
pensioenpremies. Aan gepensioneerden werd 9,4 miljard euro uitgekeerd.
pensioenvermogen
31-12-2014		
31-3-2015		
30-6-2015		
31-10-2015		

ABP miljarden euro’s
334
373
356
345

Opvallend feit is dat Zorg en Welzijn in
2015 geld heeft verloren. De pensioenpot voor de zorg is geslonken van 161,7
miljard euro eind 2014 naar nu 161,4
miljard euro.
Waarom gaat het zo slecht met de pensioenfondsen?
We hebben het al jarenlang alleen
maar over problemen bij de pensioenfondsen. Dat komt doordat de fondsen
grote beloftes hebben gedaan: ze garanderen je pensioen later ook echt te
kunnen betalen. Daarom moeten ze nu
voorzichtig zijn met het geld.
De pensioenfondsen moeten rekenen
met uiterst voorzichtige rendementen
voor de (verre) toekomst. De rente die
de fondsen de komende jaren risicovrij
kunnen verdienen, ligt nu rond de 1,7
procent. Daar moeten de fondsen dan
ook vanuit gaan. Ter vergelijking: vroeger mochten de fondsen standaard rekenen met 4 procent rendement.
Dekkingsgraad rond 95 procent
De pensioenfondsen zouden nu met
een rekenrente van 4 procent, ongeveer de helft van hun langjarige rendement, direct uit de problemen zijn. Ze
hebben momenteel te maken met een
dekkingsgraad - die aanduidt of een
fonds in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen - die ruim onder
de 100 procent ligt. Gaan de beurzen
nog wat verder omlaag dan moeten de
pensioenen volgend jaar al worden gekort.
Als het rendement net zoals een paar
jaar geleden op 4 procent zou liggen,
zouden de dekkingsgraden stijgen van
de huidige stand van 95 procent naar
rond de 130 procent. Ze zouden dan
meteen de pensioenen ieder jaar met
de inflatie kunnen verhogen.

De kosten zijn hoog: jaarlijks richting
de 10 miljard euro
De pensioenfondsen geven jaarlijks
miljarden euro’s uit om het pensioenvermogen te laten beheren. Externe
vermogensbeheerders rekenen tussen
de 0,2 procent en 2 procent aan kosten per jaar. Vooral private equity, het
opkopen en/of in investeren in losse
bedrijven, is met 2 procent per jaar erg
duur, maar meestal ook lucratief. Afgelopen jaar gaven pensioenfondsen
ongeveer 0,7 procent (70 basispunten)
uit om je pensioengeld te beleggen. De
totale kosten liepen daarmee op tot 9
miljard euro.
Vermogensbeheerders verdienen extra geld als ze bijzonder goed, boven
gemiddeld, presteren. Zijn de rendementen van de pensioenfondsen extra
goed, dan kunnen de vermogensbeheerderskosten in een jaar makkelijk
met nog 1 miljard euro oplopen. Daarmee komen we uit op 10 miljard euro
aan jaarlijkse kosten.

gelopen jaar de duimschroeven verder
aangedraaid door de rekenrente flink
te verlagen. De dekkingsgraad van
een gemiddeld pensioenfonds daalde
daardoor 5 tot 7 procentpunt. Indexatie van de pensioenen raakte daarmee
verder uit zicht. Ook volgend jaar gaat
de rente verder omlaag.
Hoe zorgt DNB ervoor dat het geld
niet opraakt?
De Nederlandsche Bank houdt streng
toezicht op alle regels die er zijn. “En
die regels zijn gericht op een eerlijke
belangenafweging bij alles dat wordt
gedaan”, aldus de woordvoerder pensioenen van DNB tegenover RTL Z.
“Het doel is degene die nu z’n eerste
pensioenpremie betaalt niet te benadelen ten opzichte van degene die
vandaag z’n eerste of z’n allerlaatste
pensioenuitkering krijgt.”

De pensioenbranche is dus echt een
miljardenbusiness.
Waarom zijn de fondsen dan zo in mineur?
De pensioenfondsen weten precies
hoeveel euro’s pensioen ze moeten uitkeren de komende tientallen jaren. Dat
geld hebben ze beloofd aan de deelnemers en daarom moeten ze erg voorzichtig zijn. De fondsen moeten voor de
zekerheid rekenen met het risicovrije
rendement dat ze zeker kunnen maken de komende tientallen jaren. En
dat is het allerlaagste rendement wat
er in de markt is: staatsobligaties.

Die rente staat nu gemiddeld op 1,7
procent. Vergelijk dat eens met de 8
procent rendement die het ABP in de
afgelopen twintig jaar heeft gemaakt
en het is duidelijk dat de pensioenfondsen uiterst voorzichtig moeten
zijn met het uitdelen van geld aan de
huidige gepensioneerden. Volgens het
beginsel van ‘prudent person’ heet
dat volgens DNB: wees als een goed
huisvader met je geld. DNB heeft af-

De pensioenwet stelt strakke financiële eisen aan de buffers en DNB toetst
continue of er sprake is van voldoende
financiële soliditeit bij de fondsen. “En
dat doen we op indringende en vasthoudende wijze”, aldus pensioendirecteur.
DNB vindt dat pensioenfondsen nog
meer belang moeten hebben voor
alle deelnemers. Daar gaat de bank
volgend jaar streng op toezien. Ook
moeten de fondsen komend jaar beter
communiceren. Als de pensioenfondsen te optimistisch zijn over de verwachtingen, dan worden ze komend
jaar hard aangepakt door DNB. Zo
wordt voorkomen dat het geld op is als
de huidige generatie jonge werknemers uiteindelijk met pensioen gaat.
DNB heeft zelfs een heus meldpunt
voor misstanden opgezet.
Als het bestuur van het fonds niet de
verantwoordelijkheid neemt voor alle
generaties dan geeft DNB een aanwijzing, een boete, een last onder dwangsom of stuurt soms het bestuur naar
huis.
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Opkomen voor alle deelnemers
Ook de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) zit bovenop de pensioensector.
De toezichthouder houdt scherp toezicht op de risico’s voor de deelnemers. De AFM streeft naar een eerlijke
verdeling tussen lusten en lasten; het
voorkomt bijvoorbeeld dat jongeren
opdraaien voor de kosten van het langer leven van de ouderen.

Herstelplan per 1 juli
Omdat bijna alle fondsen met hun dekking onder de 100 procent staan - ze
hebben te weinig geld in kas - moeten
ze zich jaarlijks melden bij De Nederlandsche Bank. Daar moeten ze een
berekening inleveren waaruit blijkt dat
het in de toekomst wel goed komt met
het fonds. Alle pensioenfondsen moeten in 2027 een dekkingsgraad hebben
van minimaal 125 procent, zodat ze in
de toekomst nooit meer in de problemen komen. Om dat te halen moeten
ze jaarlijks een flink rendement maken op hun beleggingen, voor aandelen wordt nog steeds op 4 tot 5 procent
opbrengst per jaar gerekend. Ook kunnen ze naar verwachting de komende
vijf tot tien jaar de pensioenen niet verhogen.
Korten van pensioenen
De kans dat het echt mis gaat is overigens nog wel aanwezig. Een gemiddeld
pensioenfonds heeft het komende jaar
50 procent kans om met de dekking onder de 100 procent te blijven, blijkt uit
berekeningen van RTL Z. In een kwart
van de scenario’s eindigen de fondsen
zelfs onder de 90 procent. In 5 procent
van de economische scenario’s daalt
de dekking onder de 80 procent. Dan
zullen de fondsen onvermijdelijk weer
moeten korten op de pensioenen, die
korting kan dan wel over tien jaar worden uitgesmeerd.
Voor de jongeren die nu geld inleggen is de wet afgelopen jaren sterk
6

verbeterd. Als de fondsen te ver in de
problemen komen, dan moeten ze meteen gaan korten op de pensioenen, in
plaats van blijven leven op de pof. De
fondsen kunnen nooit al het geld nu
al uitkeren. Er zal altijd geld overblijven voor de huidige generatie werknemers. DNB zit er bovenop dat de fondsen verantwoord met hun geld omgaan
en dat de dekking snel weer boven de
100 procent komt. De fondsen hebben
dan standaard meer geld in kas dan
verplichtingen aan pensioenen.
Gaat de pensioenpremie weer omhoog?
Pensioenfondsen beloven momenteel
aan alle werknemers een bepaald
bedrag als pensioen. Voor dat pensioen rekenen ze aan de werkgever een
vaste premie. Inclusief rendement op
beleggingen moet het fonds dan goed
uitkomen. Nu de rente steeds verder wegzakt en ook de rendementen
op aandelen lager worden ingeschat,
moeten de fondsen een hogere premie vragen voor jouw toekomstige
pensioen. Het ABP gaat bijvoorbeeld
in januari 2016 al rekenen of de pensioenpremie in april 2016 moet worden
verhoogd. Het ABP komt geld tekort.
Het nadeel van een hogere premie is
nu minder loon en een lagere koopkracht. Het voordeel is dat het pensioenfonds wat meer geld in kas heeft
en misschien ooit nog eens uit de problemen komt.
Koopkracht
De gepensioneerden hebben het niet
gemakkelijk. Ook komend jaar profiteren zij het minste van het herstel van de
koopkracht in Nederland. De kleinste
stijging van de koopkracht is komend
jaar te zien bij de ouderen. De afgelopen tien jaar hebben de pensioenfondsen de pensioenen al niet kunnen
verhogen en ook komend jaar hoeven
de gepensioneerden nergens op te rekenen. De gemiddelde gepensioneerde loopt nu 12 procent achter met z’n
koopkracht. En dat wordt de komende
jaren alleen maar erger, de komende
vijf tot tien jaar kunnen de pensioenen
niet omhoog. Oude metaalarbeiders
lopen zelfs al bijna 20 procent achter
in koopkracht. Hun pensioen is al eens
met 6 procent gekort.

Minder opbouw
De komende jaren mogen we minder
pensioen opbouwen. De belastingwetgeving is daarvoor aangepast. Alleen
als je je hele leven, minimaal veertig
jaar, fulltime werkt, dan kom je uit
op een pensioen wat inclusief AOW
lijkt op je huidige netto inkomen. Dan
moet je trouwens niet in de bloemen
en planten werken. Daar is de pensioenregeling zo slecht dat je na een leven lang werken nog steeds maar 350
euro pensioen per maand hebt. Omdat
tegenwoordig niemand meer een leven
lang bij één baas werkt, bouwt de helft
van alle werknemers te weinig pensioen op. Zzp’ers en uitkeringsgerechtigden moeten helemaal rekenen op
een karige oude dag.
Veel werknemers in vaste dienst zijn
overigens best tevreden met hun pensioenresultaat. Check hier de dekkingsgraad van jouw pensioenfonds.
Ben je toch bezig met je pensioen. Ga
dan even naar mijnpensioenoverzicht.
nl. Daar kan je precies vinden wat je al
aan pensioen hebt opgebouwd, maar
ook wat je nog gaat opbouwen. Misschien bouw je zelfs wel te veel pensioen op, dan kan namelijk ook. 25
procent van de werknemers heeft later
teveel pensioen en nu te weinig te besteden.
2016
Volgend jaar zullen er weinig verbeteringen rond de wetgeving over je
pensioen plaatsvinden. De oneerlijke
situatie dat jongeren veel te weinig opbouwen voor hun inleg wordt pas hersteld vanaf 2020. Ook andere plannen
staan in de ijskast. Het kabinet praat
wel veel, zet ook wel stappen, maar
doet in deze kabinetsperiode waarschijnlijk weinig meer. Toch hoeven we
ook weer niet te treuren, ons pensioenstelsel is nog steeds één van de beste
van de wereld. We hebben gezamenlijk
onze oude dag goed geregeld. Als we
allemaal wat langer blijven werken,
dan worden we in 2016 misschien zelfs
wel weer de nummer 1.
Bron RTL Z
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Meeste agressie
in gezondheidszorg
Bijna een kwart van de Nederlandse werknemers
heeft op de werkvloer te maken met agressie en geweld door derden, zoals klanten, patiënten, passagiers of leerlingen. Vooral in de gezondheidszorg is
agressie een groot probleem, zo blijkt uit cijfers van
TNO.

Ruim 1,6 miljoen werknemers hebben te maken met agressie door derden. Daarvan zijn 200.000 werknemers
(zeer) vaak het slachtoffer van agressie
op het werk. Vooral in de gezondheidszorg is agressie een groot probleem. In
45 procent van de gevallen is er in deze
sector sprake van agressie.
Abstract
Naast de vervelende gevolgen voor
de werknemer die het overkomt, leidt
agressie door derden tot 2,9 miljoen
extra verzuimdagen per jaar. Agressie
en geweld door derden wordt niet altijd
herkend door werkgevers. Vaak komt
het pas onder de aandacht na een ernstig incident, terwijl een tijdige aanpak
veel persoonlijk leed en kosten kan
voorkomen.

In welke sectoren komt agressie door derde het meest voor?
vormt agressie een belangrijk		
risico volgens werkgevers?		

Telecommunicatie

niet bekend

21%
7%

Vervoer

22%

Openbaar bestuur

Horeca
Onderwijs

27%
27%
3%

27%
6%

Gezondheidszorg

27%

5%

Detailhandel
Onroerend goed

38%

26%

Recreatie
Dienstverlening

komt agressie door derden
het vaakst voor?

28%
7%

36%

5%

27%
13%

45%

Daarnaast denkt 13 procent van de
werkgevers in de zorgsector dat
agressie een belangrijk risico is. In het
Openbaar bestuur (38 procent) en de
recreatiesector (27 procent) denken
meer werkgevers dat agressie een belangrijk risico is.
Agressie is één van de factoren van
psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
Uit onderzoek van de Inspectie SZW
blijkt dat 33 procent van het ziekteverzuim veroorzaakt wordt door PSA.
Naast een hoger ziekteverzuimpercentage kan agressie ook leiden tot
arbeidsongeschiktheid, een toename
van het personeelsverloop, kosten
voor de afhandeling van incidenten en
imagoschade.
Bron: ORnet
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Pesten
Pesten valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet verplicht werkgevers om maatregelen te nemen die
PSA tot een minimum beperkt. De OR kan de werkgever hierop wijzen en aandringen op maatregelen, zoals specifiek beleid
tegen pesten.
1. PSA-beleid
Sinds 2007 is de term psychosociale
arbeidsbelasting (PSA) opgenomen in
de Arbowet. Pesten valt ook onder die
noemer. Pesten wordt daarbij gedefinieerd als: ‘alle vormen van intimiderend
gedrag met een structureel karakter,
van één of meerdere medewerkers’.
Volgens artikel 3 van de Arbowet moet
de werkgever in zijn arbobeleid maatregelen opnemen om PSA zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Pesten is namelijk een belangrijk arbeidsrisico en leidt niet alleen tot een
slechte werksfeer, maar vaak ook tot
verzuim en zelfs psychische klachten.
Ruim een kwart van de werkenden in
Nederland krijgt te maken met pesten,
blijkt uit onderzoek van TNO.
2. Instemmingsrecht
Als de werkgever besluit om daadwerkelijk een PSA-beleid in te voeren, dan
heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht (art. 27, WOR). Dit recht
geldt als pesten op het werk wordt
meegenomen bij het opstellen van een
nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie en het daarbij horende plan van
aanpak. In dit plan moeten maatregelen worden opgenomen ter voorko-

ming van pesten. De Arbowet verplicht
de werkgever ook alle medewerkers
voor te lichten over de risico’s en getroffen maatregelen.

3. Aanpak PSA stimuleren
Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zet vanaf mei 2015
stevig in op een gedegen aanpak tegen
pesten en gaat werkgevers daar ook op
controleren. Maak als OR dus gebruik
van het initiatiefrecht en doe iets tegen
pesten. Met een medewerker-enquête kunnen pijnpunten in kaart worden
gebracht. Een gedragscode geeft aan
wat wel en niet getolereerd wordt. Een
goede klachtenregeling kan veel leed
voorkomen. Zet PSA dus op de agenda!
4. Gedragscode
Een gedragscode maakt duidelijk welk
gedrag de organisatie wel en niet toestaat: een helder beleid met duidelijke sancties bij overtredingen. Stel
duidelijk dat pesten en discriminatie
onacceptabel zijn binnen de organisa-

tie. En geef ook aan wat de gewenste
omgangsvormen zijn. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen medewerkers elkaar aanspreken op hun
gedrag. Is er in de organisatie sprake
van een langdurig verziekte werksfeer,
overweeg dan om gewenst gedrag te
belonen. Specificeer dan wel duidelijk
wat de organisatie onder gewenst positief gedrag verstaat.
5. Vertrouwenspersoon
Het is belangrijk dat een slachtoffer
van pesten bij iemand terecht kan. Een
vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, evenals praktische
ondersteuning om de situatie op te
lossen. Of indien nodig het slachtoffer
doorverwijzen naar externe hulpverlening. Een klachtenregeling en een
klachtencommissie maken de aanpak af: zo weten medewerkers waar
ze pestgedrag kunnen melden en de
commissie kan een onderzoek instellen en maatregelen nemen. Het is belangrijk dat de OR de achterban informeert over de genomen maatregelen,
zodat iedere medewerker de vertrouwenspersoon weet te vinden en weet
waar hij terecht kan met zijn klachten.
Bron: ORnet

Werknemers: ‘werkplekken zijn vies’
Werknemers vinden hun werkplek vies, zo blijkt uit onderzoek van NationaleVacaturebank. 39% van de werknemers geeft
aan dat de hygiëne op de werkvloer te wensen over laat, doordat er bijvoorbeeld te weinig wordt schoongemaakt.
De grootste ergernis op de werkvloer is
het aantreffen van een vies toilet (44%)
en het zitten aan een smerig bureau,
toetsenbord of telefoon (39%). Eén op
de vijf werknemers geeft aan dat er
zelfs maar eens per week op de werkvloer wordt schoongemaakt. Volgens
het onderzoek van de Nationale Vacaturebank komt een slechte hygiëne
niet ten goede aan de productiviteit van
de werknemers. ‘Toch wordt er maar
bij 40 procent van de werknemers op
de werkplek dagelijks schoongemaakt.
We adviseren werkgevers dan ook om
8

voldoende aandacht te besteden aan
hygiëne en werknemers er zelf ook op
te attenderen hun werkplek schoon te
houden. Voor henzelf, maar zeker ook
voor collega’s.’
Een goede hygiëne op de werkvloer

staat hoog in het
vaandel, maar ook
de
persoonlijke
hygiëne van werknemers kan een
groot irritatiepunt
zijn. Zo leveren
een slechte adem, zweet of een rooklucht de grootste irritaties op. Daarnaast leveren het niet wassen van de
handen na een toiletbezoek en het niezen of hoesten zonder de hand voor de
mond te houden, ook ergernissen op.
Bron: NationaleVacaturebank
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Arbeidsrelatie verstoord door werkgever:
geen ontbinding
De kantonrechter ontbindt een verstoorde arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een manager niet. De verstoring is
grotendeels aan de werkgever te wijten. Maar eigenlijk wil de manager ook niet meer voor het bedrijf werken. Hij heeft zijn
spullen al ingeleverd.
De situatie
Een manager werkt sinds 2012 voor een
internationaal bedrijf. In september 2014
is er een directiewisseling. In juli 2015
vindt er een gesprek tussen de manager en de nieuwe algemeen directeur
plaats. De manager krijgt te horen dat
het bedrijf de arbeidsovereenkomst met
hem wil beëindigen. Het bedrijf meent
dat de werknemer zich te weinig heeft
ingespannen om een ingezet verbetertraject een succes te laten zijn, hij heeft
werkinstructies genegeerd en advies en
hulp naast zich neergelegd. Hij krijgt een
vaststellingsovereenkomst aangeboden
maar die wijst hij af. Na zijn vakantie in
augustus wordt hij op non-actief gesteld.

aangevoerde feiten niet kan worden geoordeeld dat de manager niet geschikt
is voor zijn functie. De werknemer heeft
best dingen gedaan die niet geheel correct waren en zich niet altijd even positief opgesteld maar echt concreet bewijs
is er niet. Sterker nog, de rechter vindt
dat de werkgever zich niet altijd als goed
werkgever heeft gedragen. Zo is een negatieve beoordeling niet met objectiveerbare feiten onderbouwd, evenmin als de
schorsing.
Verbetertraject vol geboden
Het verbeterplan van april 2015 kan volgens de rechter de toets der kritiek niet
doorstaan. Het plan is meer een lange

de werknemer ter verbetering van die
tekortkomingen wordt verwacht. In de
beoordeling zijn eigenlijk maar vier tekortkomingen geformuleerd en in het
verbeterplan is een waslijst van geboden en verboden opgenomen. Daarvan is
vooraf helemaal niet duidelijk gemaakt
dat die als tekortkomingen werden gezien. Het verbeterplan is een soort allesomvattend voorschrift van de directeur
over hoe de werknemer zijn werkzaamheden moet uitvoeren, zegt de rechter.
De instructies zijn ook niet duidelijk en
daarom kan de manager het niet nakomen daarvan ook worden verweten, oordeelt de rechter. En daarmee handelt de
werkgever in strijd met het goed werkgeverschap. Al met al kan de rechter
niet vaststellen dat de werknemer ongeschikt is voor zijn functie.
Verstoorde arbeidsverhouding te wijten
aan werkgever. Geen ontbinding
De arbeidsverhouding is verstoord, concludeert de rechter. Maar aan de wettelijke eis voor ontbinding dat de arbeidsrelatie zodanig moet zijn verstoord dat
voortzetting van de werkgever echt niet
meer verwacht kan worden, is hier niet
voldaan. Sowieso wordt daar in beginsel
niet aan voldaan, zo oordeelt de rechter,
als de verstoorde arbeidsverhouding
vooral aan de werkgever te wijten is.

Bij de rechter
De werkgever dient op 2 september een
verzoek in bij de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van
ongeschiktheid voor de functie en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De manager vindt dat
het verzoek moet worden afgewezen en
vraagt om een billijke vergoeding van bijna 50.000 euro als de overeenkomst toch
wordt ontbonden.
Het oordeel
De rechter oordeelt dat op basis van de

lijst van geboden en verboden voor de
manager, met zinsneden als “medewerker moet een positieve houding innemen
en uitstralen naar de rest van het personeel (...)”, “medewerker moet respect
tonen voor de directie (...)”, “medewerker moet in het algemeen beter en meer
communiceren met de directie (...)”.
Eisen aan verbeterplan
Een verbeterplan moet betrekking hebben op voor de werknemer kenbare tekortkomingen en moet heldere afspraken bevatten over wat er precies van

De werkgever heeft vooral negatief ingezet door alleen maar te spreken over tekortkomingen in plaats van een volwassen en constructief gesprek te voeren en
werkbare afspraken te maken voor de
toekomst. Verder heeft de werkgever de
arbeidsrelatie onnodig belast met zware,
onzorgvuldig ingezette arbeidsrechtelijke sancties.
De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet omdat de verstoring hoofdzakelijk aan de werkgever is te wijten. Ook
al wil de manager eigenlijk niet meer
voor het bedrijf werken. Hij heeft zijn
spullen onaangekondigd en vrijwillig ingeleverd.
Bron: p&oactueel Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBMNE:2015:7666. Datum uitspraak: 5 oktober 2015
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Werkgever moet onderlinge strubbelingen eerder aanpakken
Zeker in een klein bedrijf is het belangrijk strubbelingen onder het personeel tijdig aan te pakken. Een werknemer die het
zwarte schaap van het bedrijf werd, mocht dan ook niet ontslagen worden. Eerst proberen het probleem op te lossen, was
het devies van de rechter.
De situatie
Een klein kunststofverwerkend productiebedrijf heeft vijf medewerkers,
inclusief de eigenaar en zijn vrouw.
Met een van de medewerkers voert de
werkgever in februari 2015 een functioneringsgesprek. De man, die sinds
2011 in dienst is, wordt door de werkgever aangesproken op zijn omgang
met collega’s. Na dit gesprek volgen de
gebeurtenissen elkaar snel op:

De collega’s stellen op schrift dat ze
niet meer met de medewerker willen
samenwerken.

13 mei.
De werkgever doet na een gesprek
een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

22 juli.
Werkgever roept medewerker op en
deelt hem mee dat er nog steeds
een verstoorde relatie is en dat er bij
de werkgever en de collega’s geen
draagvlak is om te investeren in de
samenwerking. Kort daarna doet de
werkgever schriftelijk een beëindigingsvoorstel. De werknemer wijst dat
voorstel af.

19 mei.
De vrouw van de baas spreekt de medewerker aan op internetten onder
werktijd. De medewerker meldt zich
ziek.

16 juli.
De bedrijfsarts adviseert oplossingsgerichte aandacht voor het conflict en
biedt bemiddeling aan.
19 juli.
Medewerker meldt zich beter.

21 mei.
De bedrijfsarts constateert dat de medewerker arbeidsongeschikt is door
een combinatie van medische en conflictgerelateerde klachten. Hij adviseert om na een time-out een oplossingsgericht gesprek te voeren in het
bijzijn van een onafhankelijke derde.

Bij de rechter
Op 3 augustus 2015 dient de werkgever
een verzoek tot ontbinding in. De verhouding is zodanig verstoord dat van
de werkgever niet kan worden gevergd
deze arbeidsrelatie nog langer voort te
zetten.
De werknemer verweert zich tegen
het ontslag. Hij voelt zich het zwarte

29 mei.
Gesprek werkgever en medewerker
bij een McDonald’s-vestiging. Er wordt
gesproken over het conflict en over beëindiging van de overeenkomst.

schaap binnen de organisatie en vindt
dat de werkgever te weinig heeft ingegrepen. De mediation was volgens
hem gericht op beëindiging en niet op
herstel van de onderlinge verhoudingen. Er is onduidelijkheid in het bedrijf

11 juni.
De bedrijfsarts adviseert opnieuw mediation.
19 juni.
Er vindt een gesprek plaats maar dat
komt niet van de grond omdat het doel
niet duidelijk is.
25 juni.
Groepsmediation met het hele bedrijf.
10

over de hiërarchie – de vrouw van de
baas is productiemedewerker maar
geeft wel instructies. Met een teamcoach zou de arbeidsrelatie weer kunnen worden genormaliseerd, meent de
werknemer.
Het oordeel
De rechter neemt als uitgangspunt dat
er alleen reden voor ontbinding is als
echt niet langer van de werkgever gevergd kan worden om de arbeidsrelatie
te laten voortduren. En in dit geval is
daar geen reden voor.
Er is inderdaad sprake van een verstoring maar het is van belang aan wie
dat te wijten is: als de werkgever de
‘schuldige’ is dan kan er niet worden
geoordeeld dat het van de werkgever
niet gevergd kan worden dat de arbeidsrelatie nog voortduurt.
Werkgever had eerder moeten ingrijpen
In dit geval treft de werkgever blaam:
die had eerder moeten ingrijpen. Dat
is zijn taak als werkgever, zeker in een
klein bedrijf waar de medewerkers
steeds op elkaar zijn aangewezen. De
werkgever heeft volgens de rechter de
zaak te lang op zijn beloop gelaten en

Jurisprudentie
vervolgens te snel aangestuurd op beëindiging. Bij meer duidelijkheid over
de instructiebevoegdheid was de situatie die leidde tot ziekmelding misschien niet eens ontstaan.
Werknemer heeft ook aandeel in conflict
De werknemer is ook niet geheel

schuldvrij. Die is gevoelig voor bepaalde opmerkingen van collega’s die hij
als discriminerend ervaart.
Rechter: samen verder kan nog
De rechter concludeert dat op dit moment wel van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsrelatie
voort te zetten. De kans op een vrucht-

bare samenwerking is nog niet definitief verkeken. De werkgever moet wel
een traject inzetten om het conflict op
te lossen. De werknemer moet zijn gevoeligheden opzijzetten en ook actief
meewerken aan herstel van de verhoudingen.
Bron: PenOactueel Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBNNE :2015:4508. Datum uitspraak: 24 september 2015

Ontslag om dringende reden, toch recht
op transitievergoeding
De rechter oordeelt niet snel dat van
de werkgever niet langer gevergd kan
worden om de arbeidsrelatie voort te
zetten. In deze rechtszaak was dat wel
het geval. Maar dat betekende nog niet
dat de medewerker geen recht had op
een transitievergoeding.
De situatie
Een medewerkster van een customer
contact center handelt sinds 1999
klantcontacten af voor grote opdrachtgevers zoals de Staatsloterij. Ze heeft
een zogenaamde integriteitsverklaring
ondertekend. Daar staat in dat medewerkers klanten van opdrachtgevers
nooit onheus zullen bejegenen of de
algemene fatsoensnormen zullen
overtreden. In de verklaring staat ook
dat overtreding van de regels uit deze
overeenkomst een dringende reden
kan zijn voor ontslag op staande voet.

De beoordelingen van de medewerkster zijn vanaf 2009 wisselend, met
scores van ‘-’ , ‘-/+’ en ‘+’. Er wordt
in alle beoordelingen, behalve die van
2011, gewag gemaakt van klantonvriendelijk gedrag, botheid, ongeduld
en irritatie richting klanten. De medewerkster krijgt daar in 2012 ook een
officiële waarschuwing voor. De drup-

pel is uiteindelijk een klantgesprek dat
nogal uit de hand loopt: er wordt over
en weer flink gescholden. De medewerkster wordt geschorst en de werkgever stapt naar de rechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te
verzoeken.
Bij de rechter
De werkgever vindt dat het gedrag van
de werkneemster verwijtbaar is en dat
niet langer van hem gevergd kan worden om de arbeidsrelatie nog te laten
voortduren; hij doet een beroep op de
zogenaamde ‘e-grond’.
Het oordeel
De rechter vindt het, gezien de functie van de medewerker, terecht dat
de werkgever zwaar tilt aan de klantvriendelijkheid en correcte bejegening
van klanten.
Arbeidsrelatie voortzetten kan niet
langer van werkgever gevergd worden
De omstandigheden zijn zodanig verwijtbaar dat van de werkgever inderdaad niet langer kan worden gevergd
dat de arbeidsrelatie nog wordt voortgezet. Daarbij tellen een aantal zaken
mee: de werkgever heeft geïnvesteerd in de medewerkster via training
en begeleiding, de werkneemster is
diverse malen op het tekortschieten
aangesproken, ze heeft al een officiële
waarschuwing gekregen en, niet onbelangrijk, ook de ondertekende integriteitsverklaring speelt een grote rol.
Door die verklaring wist de werkneemster dat de uitlatingen in het laatste telefoongesprek als ontoelaatbaar zouden worden beschouwd.

Verwijtbaar maar wel recht op transitievergoeding
Bij ernstig verwijtbaar handelen van
een werknemer kan een arbeidsovereenkomst zonder een transitievergoeding worden ontbonden. De werkgever doet een beroep op deze bepaling
maar dat wijst de kantonrechter af. In
de wetsgeschiedenis zijn voorbeelden
gegeven van zulke handelingen: diefstal, bedrog en andere misdrijven, of
situaties waarin de werknemer zich
zonder goede reden niet houdt aan
kenbare gedragsregels of voorschriften.
In dit geval is er geen sprake van dergelijk ernstig verwijtbaar handelen,
oordeelt de rechter. De werknemer
voelde zich in het gesprek kennelijk
tot het uiterste gedreven en heeft teruggescholden in een reactie op een
soortgelijke scheldpartij van de klant.
De werkneemster had zeker haar geduld moeten bewaren maar haar handelen rechtvaardigt niet dat ze zonder
een transitievergoeding meteen de
laan uit wordt gestuurd. De rechter
ontbindt de arbeidsovereenkomst per
1 december 2015 onder toekenning
van een transitievergoeding.
Bron: PenOactueel Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:RBDHA:2015:11658. Datum uitspraak: 9 oktober 2015
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Moet een werknemer ander werk verrichten
in afwachting op een ontslaggoedkeuring van
UWV?
Over een ontslagaanvraag bij het UWV
is nog geen besluit genomen. De werkgever eist zonder verdere uitleg dat
een werknemer ander werk gaat doen.
Vanwege bedrijfseconomische omstandigheden krijgt een spuiter, evenals twee van zijn collega’s, ontslag
aangezegd. Enkele dagen daarna
meldt de werknemer zich ziek vanwege gescheurde enkelbanden. Twee
maanden later is hij beter en wil zijn
werkzaamheden hervatten. De directeur wil echter dat de werknemer op
een ander adres gaat werken en ander
werk gaat doen.
Hier gaat de werknemer niet mee akkoord en protesteert in een brief. Hij
wil zijn eigen functie als spuiter blijven
uitvoeren op de oude locatie. De directeur verwijt hem werkweigering. Deze
situatie herhaalt zich de volgende dag,
waarop een gemachtigde van de werknemer in een brief meldt dat het UWV

nog geen beslissing heeft genomen
over de ontslagaanvraag en dat de
werknemer dus gewoon tot zijn werk
moet worden toegelaten. De directeur
blijft erbij dat de werknemer werk weigert en dat zijn loon om die reden niet
wordt doorbetaald. Wanneer de werknemer zich wel op het andere adres
meldt, wordt hij tot twee keer toe weggestuurd.
Als het UWV instemt met de ontslagaanvraag, zegt de werkgever de werknemer op. Daarop gaat de werknemer
naar de rechter. Hij eist toelating tot
zijn werkzaamheden en wil ook door-

betaling van loon. De kantonrechter
merkt tijdens de mondelinge behandeling op dat de werkgever de man
had willen inzetten voor schilderwerkzaamheden op het nieuwe adres. Dit
brengt een wijziging van de arbeidsovereenkomst met zich mee, maar de
arbeidsovereenkomst bevat geen wijzigingsbeding. Daarop bekijkt de rechter of het voorstel van de werkgever
redelijk is.
Volgens de rechter is de werkgever in
gebreke gebleven bij het verschaffen
van duidelijkheid over de andere (vervangende) werkzaamheden. Ook was
de werknemer bereid de overeengekomen werkzaamheden te hervatten.
De werkgever wordt in het ongelijk
gesteld en moet het salaris en achterstallige loon uitbetalen. De werknemer
moet bovendien weer worden toegelaten tot het werk.
Bron: Rechtbank Noord-Nederland ECLI:NL:RBNNE:2013:6842

Boventallige tekent onder protest:
wat zegt de rechter?
Onder protest
Een boventallige secretaresse tekent
onder protest een vaststellingsovereenkomst. Ze vindt dat ze onder druk
is gezet. Ziet de rechter dat ook zo?
Binnen een energieconcern wordt een
kleine reorganisatie doorgevoerd, die
gevolgen heeft voor een senior secretaresse. Volgens de werkgever nemen
de werkzaamheden af en moet ze op
zoek naar een andere functie. Van de
ene op de andere dag krijgt zij een
gesprek en wordt ze boventallig verklaard. Er is geen passende functie
binnen de divisie van het concern en ze
krijgt vier weken de tijd om een keuze te maken uit twee ontslagtrajecten:
12

directe beëindiging met vergoeding
of externe begeleiding van werk naar
werk met een langer dienstverband.
Onder protest
Als ze weigert te tekenen, zo zegt de
werkgever, dan stapt hij naar de kantonrechter vanwege een dringende
reden. De secretaresse tekent daarop
de overeenkomst en wil van werk naar
werk worden begeleid. Onder haar
handtekening zet ze dat zij tekent onder protest, behoudens de uitspraak
van de toetsingscommissie of kantonrechter.
In de brief die ze naar de toetsingscommissie stuurt, hekelt zij de onvoldoende inspanning die de werkgever heeft

gedaan om te zorgen voor een passende functie. De toetsingscommissie
wijst het verzoek af. De werkneemster
protesteert en zegt dat ze onder protest getekend heeft en dat er dus geen
overeenstemming is over het einde van
het contract.

Jurisprudentie
De werkneemster stapt naar de rechter en eist dat de vaststellingsovereenkomst wordt vernietigd. Zij heeft niet
de wil gehad om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en, door dreiging
van ontslag op staande voet, onder

protest getekend. De werkgever zegt
echter dat zij een handtekening heeft
gezet en lang van te voren wist dat
haar functie zou komen te vervallen.
Het is voor de kantonrechter duidelijk dat ze onder druk heeft getekend

en als juridische leek de gevolgen niet
kon overzien. Ze had niet de wil om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen en
daarom blijft deze in stand.
Rechtbank Rotterdam 28 augustus 2015 ECLI:RBROT:2015:6227

Werkweigering na ziekte:
toch een transitievergoeding?
Een werkneemster wordt na een periode van ziekte arbeidsgeschikt verklaard,
maar weigert te werken. Is ontslag zonder transitievergoeding terecht?
Een apothekersassistente wordt na
een dienstverband van vijf jaar arbeidsongeschikt. Er zou sprake zijn van een
persoonlijkheidsstoornis. Na anderhalf jaar arbeidsongeschiktheid meldt
de bedrijfsarts na onderzoek dat de
werkneemster weer volledig arbeidsgeschikt is. Naar aanleiding van deze
herstelverklaring roept de werkgever
de apothekersassistente op om haar
werkzaamheden te hervatten, echter
de werkneemster komt niet opdagen.
Het leidt tot een opschorting van het
loon maar ook deze handeling doet de
apothekersassistente niet bewegen.
Werkweigering
De werkneemster laat weten een
deskundigenoordeel te vragen bij het

UWV. Uit dit oordeel blijkt de apothekersassistente echter geschikt om
het werk te hervatten, maar ook dit
keer komt de werkneemster niet opdagen, waarop de werkgever dit aanmerkt als werkweigering. Dan meldt
de werkneemster dat ze zwanger is en
anderhalve maand later gaat bevallen.
De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te
ontbinden zonder vergoeding. Er is
sprake van verwijtbaar handelen. De
werkneemster weigert haar werk te
hervatten ondanks dat ze arbeidsgeschikt is. De werkneemster zegt dat zij
niet in staat is vanwege ziekte aan het
werk te gaan. Bovendien gaat ze binnenkort bevallen.

Geen opzegverbod
Volgens de kantonrechter is er sprake
van een opzegverbod, maar het ontslag houdt geen verband met zwangerschap, dus staat het ontbinding van de
arbeidsovereenkomst niet in de weg.
Het opzegverbod tijdens ziekte is niet
aan de orde. De bedrijfsarts, verzekeringsarts en de psycholoog hebben de
werkneemster arbeidsgeschikt verklaard ook al vindt de werkneemster
dat zij een onjuist oordeel hebben gegeven. Naar oordeel van de medische
specialisten heeft de werkneemster
te weinig informatie gegeven tijdens
de medische onderzoeken, waardoor
zij geen antwoord konden geven of er
sprake was van een persoonlijksheidsstoornis.
Conclusie
De kantonrechter komt tot de conclusie
dat de werkneemster verwijtbaar heeft
gehandeld. Het werk weigeren doet
haar de das om. De werkgever heeft
alles geprobeerd om de werkneemster
te overreden om aan de slag te gaan,
echter zonder resultaat. Vanwege de
ernst van de verwijtbaarheid is er ook
geen ruimte voor een transitievergoeding.
Bron: Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBHNO:2015:10552
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Liegen tijdens sollicitatie:
ontslag op staande voet?
Wanneer de sollicitatiebrief van een
nieuwe werkneemster uit leugens
blijkt te bestaan, is ontslag op staande
voet terecht.
Een werkneemster is als financieel
medewerker in dienst getreden bij een
meubelfabrikant. Nog geen anderhalve
maand later kan zij ontslag op staande
voet verwachten. Volgens de werkgever is zij niet capabel voor de functie
en heeft zij haar sollicitatiebrief flink
aangedikt met leugens. In de cv stelde
zij tot twee keer toe hoofd te zijn geweest van een financiële afdeling en
zou zij zelf weer een andere baan zijn
gaan zoeken, nadat zij het oneens was
over de bedrijfsvoering bij haar vorige
werkgever.
De meubelfabrikant vindt echter dat zij
niet functioneert en onjuiste informatie heeft gegeven in haar sollicitatiebrief. De werkgever was op zoek naar
een werknemer die het hoofd van de
financiële administratie kon vervangen
en dus die capaciteiten ook had. Het
disfunctioneren van de werkneemster
heeft de meubelfabrikant doen besluiten nader onderzoek te doen naar
het waarheidsgehalte van de cv van de
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werkneemster.
Onderzoek naar sollicitatiebrief
Zo blijkt uit dit onderzoek dat zij nooit
hoofd van een financiële afdeling was
en ook niet uit eigen wil haar baan
opzegde. Tot twee keer toe is haar
contract bij de vorige werkgever niet
verlengd. Kortom, de werkgever heeft
alle vertrouwen in de werkneemster
verloren, en zij is zodanig verwijtbaar
dat van de werkgever niet meer kan
worden verlangd het contract voor te
laten duren. De werkneemster gaat in
protest en zegt dat zij nooit in haar cv
heeft neergezet dat zij hoofd van de financiële afdeling was.
Ontslag op staande voet terecht
De kantonrechter krijgt twee cv’s voor
ogen. Eén cv met, en één cv zonder
de gewraakte passage hoofd financiële afdeling. De vraag is op welke gegevens op de cv de werkgever
daadwerkelijk de werkneemster heeft
aangenomen. De werkneemster beschuldigt de werkgever namelijk van
het wijzigen van de cv. Zo heeft zij eerst
een PDF gestuurd en daarna haar cv
in Word. Volgens de werkneemster is
de cv in Word gewijzigd. De werkgever
weerspreekt dit, want de Word-versie

is nooit ontvangen. De werkneemster kan ook niet bewijzen dat zij deze
versie in Word heeft verstuurd via de
e-mail. Dat is namelijk via verzonden
items eenvoudig te achterhalen maar
het bewijs levert zij niet. Kortom, de
werkgever heeft de werkneemster
aangenomen op foutieve informatie.
Verder heeft de werkneemster volgens
de kantonrechter gelogen over het einde van het contract bij de andere werkgevers. Deze contracten werden niet
verlengd.
Het is voor de kantonrechter duidelijk
dat de werkneemster niet waarheidsgetrouw haar cv heeft geschreven. De
werkgever wordt in het gelijk gesteld:
het ontslag op staande voet was terecht.
Bron: Rechtbank Overijssel ECLI:NL:RBOVE:2015:3850
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Tabel minimumloon 2016
per 1 januari 2016
Leeftijd
23 jaar en ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

%
100
85
72,5
61,5
52,5
45,5
39,5
34,5
30

Per Maand
1.524,60
1.295,90
1.105,35
937,65
800,40
693,70
602,20
526,00
457,40

Per Week
351,85
299,05
255,10
216,40
184,70
160,10
139,00
121,40
105,55

Per Dag
70,37
59,81
51,02
43,28
36,94
32,02
27,80
24,28
21,11

Per Uur
8,80
7,48
6,38
5,41
4,62
4,01
3,48
3,04
2,64

Wilt u precies de hoogte nettominimumloon berekenen kunt u het beste aan uw werkgever of salarisafdeling vragen
waaruit uw brutolasten bestaan. Dit kan namelijk per persoon en per bedrijf verschillen. Wij hebben voor u een bruto
naar netto calculator ontwikkeld. Echter, wilt u het exacte bedrag weten vraag dan waaruit de brutolasten bestaan.
Minimum uurloon
Het minimum uurloon is een goed meetinstrument om na te gaan of uw werkgever wel voldoet aan het wettelijke
vastgestelde normen. Het wettelijke bruto minimum uurloon per 1 januari 2016 wordt dus op 1 januari 2016 bekend
gemaakt. Tot die tijd kunt u onderstaand tabel hanteren.
Leeftijd en het minimum uurloon
Het minimum uurloon is berekend voor 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek.
Leeftijd werknemer
23 jaar en ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

36-urige werkweek
€ 9,78
€ 8,31
€ 7,09
€ 6,02
€ 5,14
€ 4,45
€ 3,87
€ 3,38
€ 2,94

38-urige werkweek
€ 9,26
€ 7,87
€ 6,72
€ 5,70
€ 4,87
€ 4,22
€ 3,66
€ 3,20
€ 2,78

40-urige werkweek
€ 8,80
€ 7,48
€ 6,38
€ 5,41
€ 4,62
€ 4,01
€ 3,48
€ 3,04
€ 2,64

Minimumloon
Iedere werknemer heeft recht op een minimum inkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor mensen onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dat is volgens een bepaalde sleutel afgeleid
van het minimumloon. Het jeugdloon stijgt naarmate men ouder wordt.
Op grond van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen mag geen – direct of indirect – onderscheid worden gemaakt in betaling aan mannen en vrouwen. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari
en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de
marktsector.
Opbouw minimumloon
Het minimumloon bestaat uit een aantal zaken. Het minimumloon bestaat uit een verschillende toeslagen en uw
basisloon. Voor toeslagen kunt u denken aan onregelmatige werktijden, auto van de zaak en dergelijke. Verder zijn
er een aantal zaken die niet meetellen. Hierbij kunt u denken aan overwerk. Uiteraard heeft u recht op uitkering van
gewerkte uren uit overwerk maar dit kunt u niet meetellen om uw minimumloon te berekenen. Op uw salarisstrook
staat vermeld welke wettelijke minimumloon voor u van toepassing is.
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ABGP Belastingservice
ABGP leden kunnen ook in 2016 weer gebruik maken van hulp bij het invullen van de formulieren.
Lees hiertoe aandachtig onderstaande mededeling hoe te handelen.
U kunt uitsluitend op de volgende werkdagen telefonisch een afspraak
maken via het telefoonnummer.

0657369530
Week 7:

Maandag
Dinsdag
Donderdag

15 februari 2016 van 10:00 uur tot 16:00 uur						
16 februari 2016 van 10:00 uur tot 16:00 uur					
18 februari 2016 van 10:00 uur tot 16:00 uur

Week 8:

Maandag
Dinsdag

22 februari 2016 van 10:00 uur tot 16:00 uur					
23 februari 2016 van 10:00 uur tot 16:00 uur

2016

Dè onafhankelijke vakorganisatie

U maakt dan een afspraak voor een van de volgende invuldagen op het ABGP kantoor aan Langsom 3a te
Amsterdam Sloten ( t.o. de molen); Zonder afspraak kunnen wij u helaas niet helpen.
In week 9:

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

3 maart 2016
4 maart 2016
5 maart 2016

In week 10:

Maandag

7 maart 2016

U dient alle stukken welke betrekking hebben op de aangifte 2015 mee te nemen naar uw afspraak, dit zijn o.a.;
• Uitdraai voor eigen gebruik van vorig jaar over belastingjaar 2013
• De DIGID handtekeningcode die u heeft AANGEVRAAGD en GEACTIVEERD (als u deze bent kwijtgeraakt dient u dit
opnieuw aan te vragen) controleer a.u.b. vooraf of deze niet verlopen is.
• Voorlopige teruggave over 2014 van u en uw partner (indien van toepassing)
• Jaaropgaven van u en uw partner (indien van toepassing)
• Bij een eigen woning, de WOZ beschikking en opgave betaalde Hypotheekrente
• Buitengewone uitgaven, o.a. studiekosten / ziektekosten / Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21
jaar (alleen als u geen kinderbijslag ontving voor dit kind. En had dat kind geen studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.) etc, alle hierop van belang zijnde betalingsbewijzen.
Per lid is één (eigen) aangifte gratis. Voor aangiften t.b.v. uw partner en / of overige huisgenoten (welke dus op hetzelfde
adres woonachtig zijn als het ABGP lid) betaalt u contant een eigen bijdrage van € 17,50 per aangifte.
U dient bij het maken van een afspraak wél te vermelden of het één of meerdere aangiften betreft.
Let op!!
Indien u een brief van de belastingdienst heeft ontvangen met een verwijzing naar uw aangifte, bent u verplicht de aangifte
in te sturen.

BELANGRIJK!
Denk om uw DigiD code!
Ook dit jaar dient u bij het doen van een elektronische aangifte te beschikken over een digitale handtekening. In vorige
ABGP Magazines hebben wij u daarover uitgebreid geïnformeerd. Zonder deze digitale inlogcode kunnen wij u niet helpen!
Heeft u deze nog niet aangevraagd, of bent u deze kwijtgeraakt, dan dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen want
het kan wel 1 tot 2 weken duren voordat dit geregeld is. Dus wacht niet tot het laatste moment met aanvragen van uw
inlogcode. U kunt het aanvragen via de website www.digid.nl
Ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving van het kantoor beschikbaar.
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Aankondiging / Uitnodiging
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering / Congres.
Op donderdag 17 maart 2016 zal de ABGP haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) / Congres houden.
Het bestuur heeft besloten deze dag wederom te laten plaatsvinden in ons bondskantoor aan Langsom 3a te Amsterdam
Sloten.
De zaal is open vanaf 10:00 uur. De ALV vangt aan om 10:30 uur en zal tot ongeveer 12:30 voortduren. Na de lunch, welke
door de ABGP wordt aangeboden, starten wij omstreeks 13:30 uur met het Congres, welke is gepland tot 15:30 uur.
1

Opening door de voorzitter en mededelingen van huishoudelijke aard

2

Terugblik op het afgelopen jaar door de voorzitter

3

Vaststellen Verslag ALV 2015

4

Jaarverslagen 2015:
a. Algemeen (secretariaat)
b. Collectieve belangenbehartiging
c. Individuele belangenbehartiging
d. Ledenadministratie
e. ABGP Magazine
f. Ledenservice & Public Relations
Volgorde kan afwijken.

5

Financiën:
a. Financieel verslag 2015
b. Verslag kascontrolecommissie over de in het jaar 2015 gevoerde financiële administratie van de ABGP.
c. Vaststellen kascontrolecommissie 2017
d. Begroting 2016

6

Rooster van aftreden / verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: Rob Hinse in de functie voorzitter.
(kandidaatstellingen voor bestuursfuncties dienen tot veertien dagen voorafgaande aan de jaarvergadering
schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. E.e.a. conform art. 14 – lid 1 t/m 4 van de statuten)

7

Ambtenarencentrum (AC)
Aan de orde is de enigszins vertroebelde relatie met het AC vanwege de gevolgen die het door het AC
overeengekomen loonronde akkoord voor Rijksambtenaren op de ABP pensioenen kan hebben.

8

Voordrachten & Benoemingen.

9

Rondvraag & Sluiting ALV.
Pauze van 12:30 uur / tot 13:30 uur. Namens de ABGP wordt u een lunch aangeboden.
CONGRES Aanvang ABGP Congres omstreeks 13:30 uur op dezelfde locatie.
Op uitnodiging van het bestuur vindt een update over de pensioenontwikkelingen door het ABP plaats.

Indien u deze dag wenst bij te wonen dan dient u het bijbehorende antwoordstrookje geheel in te vullen en uiterlijk maandag
29 februari 2016 door ons ontvangen te zijn.
Opsturen naar: ABGP t.a.v. registratie ALV - Antwoordnummer 16161 – 1000 TE Amsterdam. (vet)
U krijgt dan tijdig de bij de vergadering behorende stukken toegestuurd.

Ja, ik wil graag aan de Algemene Ledenvergadering / Congres op 17 maart 2016 deelnemen.
Naam:

Voorletters:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:
17
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Bent u aangesloten
bij het ABP pensioenfonds?
In hoeverre worden u betrokken bij het rendement van uw pensioenfonds ABP.
Of is het meer dat de voorzitter van uw pensioenfonds Corine Wortmann die beslist!
Beursgenoteerd Aegon
Hoe anders gaat dat bij die andere pensioenverzekeraar waar Corine Wortmann actief is. Aegon is een beursgenoteerde verzekeraar van leven en
pensioen. Corine Wortmann zit er in de
raad van commissarissen.
Aegon belegt iets meer dan € 2 miljard in maatschappelijk verantwoorde
beleggingsfondsen en € 4,6 miljard
in ‘impact investment’, een verzamelnaam voor investeringen in sociale
woningbouw, ontwikkelingsbanken en
recycling. Op een totaal van € 645 miljard aan beleggingen.

In dat laatste geval willen alle beroepsgroepen in de private sector u
waarschijnlijk hartelijk danken voor
uw hoogst genereuze offer. U neemt
genoegen met minder rendement op
uw pensioenopbouw. Zo blijft er meer
over voor de anderen. Hulde!
Broeikasgas
De voorzitter van uw pensioenfonds,
Corine Wortmann, heeft namelijk besloten dat pensioenfonds ABP zich
terugtrekt uit beursgenoteerde bedrijven die onvoldoende duurzaam
presteren. Bedrijven die bijvoorbeeld
minder broeikasgas uitstoten, krijgen
voorrang in de beleggingsportefeuille.
Neem DSM. Het chemieconcern rekent eigen investeringsbeslissingen
door met een kostprijs van € 50 per
ton CO2-uitstoot. Hoe hoger DSM de
lat legt met deze kostprijs, hoe kleiner de kans dat broeikasgassen de
ozonlaag aantasten. Ter vergelijking:
internetgigant Google rekent met een
schandalig lage $ 6 als ‘internal price
on carbon’.
Prijskaartje
DSM mag dan fijn aan het verduurzamen zijn, er zit wel een prijskaartje aan
vast. Het aandeel DSM presteert de afgelopen twee jaar substantieel slech18

ter. Slechter dan de breed samengestelde beursindex AEX en slechter dan
vergelijkbare bedrijven in de Dow Jones Euro Stoxx Chem index.
En Google? U raadt het al.
Minder Google, meer DSM
Volgens de strategie van Corine Wortmann moet ABP minder beleggen in
Google en meer in DSM. Op kosten
van de pensioengerechtigde. Diezelfde politieagent, leraar Engels en vergunningambtenaar moeten het risico
aanvaarden van een soberdere oudedagsvoorziening. Keuze hebben zij
niet. Ze kunnen niet eens hun voorkeur aankruisen. Het bestuur onder
voorzitterschap van Corine Wortmann
beslist wat voor iedereen het beste is.

Druppel op gloeiende plaat
Een druppel op een gloeiende plaat
vergeleken met de 30% die Wortmann
de ABP-ambtenaren in de maag splitst.
Want hoe gaan die dingen. Aegon heeft
mondige aandeelhouders. Die zijn best
bereid om goede wereldburgers te zijn.
Maar accepteren niet al te ruige risico’s met hun kapitaalinleg. Dat disciplineert het bestuur.

Het zou Corine Wortmann sieren als
zij alle ABP-pensioengerechtigden dezelfde keuze zou voorleggen in plaatst
van mooi weer te spelen met andermans geld.
Bron: fd

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

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

Sudoku puzzel
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De vetcursiefgedrukte cijfers zijn de oplossingscijfers.

20

8

6

2

2							
4		

				

9

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 € 12,20 per maand voor diegene die meer verdienen dan het minimumloon, € 1.524,60
bruto (per 1 januari 2016). Verdient u minder dan het minimumloon dan betaalt u een gereduceerde contributie van
€ 6,05 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.
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warm, behaaglijk en bied heerlijke rust en
warm, behaaglijk en bied heerlijke rust en
comfort voor de hond. En past mooi in het
comfort voor de hond. En past mooi in het
interieur.
interieur.
Baasjes ook tevreden.
Baasjes ook tevreden.

Djezza streeft daarom naar betaalbare
Djezza streeft van
daarom
betaalbare
hondenkussens
hoge naar
kwaliteit,
hondenkussens
van
hoge
kwaliteit,
optimaal gebruiksgemak en originaliteit.
optimaal
gebruiksgemak
en originaliteit.
�ortom
de ultieme
rustplek voor
je trouwe
�ortom
de
ultieme
rustplek
voor je trouwe
makker.

makker.

ABGP Leden krijgen op vertoon van
ABGP
Leden krijgen 10%
op vertoon
hun
lidmaatschappasje
korting.van
Binnenkussen

Binnenkussen

Buitenkussen

Buitenkussen

hun lidmaatschappasje 10% korting.
�ijk voor meer info op:
�ijk
voor meer info op:
www.djezza.com
www.djezza.com

