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Geachte heer Croll, 
 
Op woensdag 26 mei 2021 heeft u een principe akkoord bereikt met vakbond LBV over een 
ongewijzigde verlenging van de huidige CAO voor Uitzendkrachten tot 1 oktober 2021.  

De huidige Cao voor uitzendkrachten loopt op 1 juni 2021 af. 

FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie en LBV waren tot  vrijdag 21 mei 2021 in onderhandeling met u 
over een nieuwe cao. De onderhandelingen liepen vast op onder meer de verbetering van de 
rechtspositie en de beloning van uitzendkrachten. Op vrijdag 21 mei 2021 was duidelijk dat 
partijen uit onderhandeld waren.  

U heeft vrijwel aansluitend aan het afbreken van de onderhandelingen met LBV een akkoord 
gesloten. Wij vinden uw handelwijze uiterst onbehoorlijk. Sinds jaar en dag wordt de uitzend-cao 
met FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie afgesloten, daarin wordt ruimte gegeven voor de NBBU 
cao, die overigens sinds 2019 ook weer met vorengenoemde partijen wordt afgesloten. 
Bovendien is er - mede door het rapport van de commissie Borstlap -  een algemene consensus 
dat de positie van uitzendkrachten op korte termijn verbeterd moet worden. 

Voor het geval het gesloten akkoord onverhoopt zou leiden tot een arbeidsvoorwaardenregeling 
met kracht van CAO roepen FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie hierbij de nietigheid van deze cao 
in, aangezien LBV niet als een onafhankelijke vakbond kan worden aangemerkt. Vermeld zij dat 
een sommatie aan SZW is gezonden om een melding van het akkoord niet in behandeling te 
nemen en geen kennisgeving van ontvangst aan u te zenden. 
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De onderbouwing is als volgt: 

Art. 2 ILO-verdrag nr. 98  -  door Nederland geratificeerd op 22 december 1993 -  bepaalt dat 
verenigingen van werkgevers en werknemers onafhankelijk van elkaar dienen te zijn. 

LBV is geen onafhankelijke vakbond. Alleen onafhankelijke vakbonden zijn bevoegd een cao te 
sluiten. Een cao zonder onafhankelijke vakbond kan niet algemeen verbindend worden verklaard. 
Dispensatie van een algemeen verbindend verklaarde cao kan niet worden verleend als bij de 
eigen cao geen onafhankelijke vakbond partij is. Voorts kan de rechter oordelen dat leden van 
een onafhankelijke vakbond niet gebonden zijn aan een cao die met een niet onafhankelijke 
vakbond is gesloten. U kunt derhalve geen rechtsgeldige cao afsluiten met LBV als enige 
contractspartij. 

Op dit moment is er sprake van een onderhandelingsakkoord en nog niet van een cao. Op 27 mei 
2021 hebben de leden van de NBBU over het akkoord gestemd. Op maandag 31 mei a.s. zullen de 
leden van de ABU over het akkoord stemmen. 

Bovenstaande betekent dat de arbeidsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende 
rechtshandelingen die uw leden ten aanzien van uitzendkrachten zullen toepassen met ingang 
van 1 juni 2021 niet gebaseerd zijn op een rechtsgeldige cao. FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie 
behouden zich alle rechten voor en zullen zo nodig op korte termijn rechtsmaatregelen nemen. 
Indien uw leden besluiten voor het onderhandelingsakkoord te stemmen dan wel indien u de cao 
aanmeldt bij het ministerie van SZW met als doel het onderhandelingsakkoord als rechtsgeldige 
cao aan te merken, handelt u onrechtmatig en lijden wij en onze leden aanzienlijke schade. Wij 
stellen u reeds hierbij aansprakelijk voor eventuele door ons en onze leden te lijden schade. 

Door uw handelwijze is ons vertrouwen in u als onderhandelingspartij enorm geschaad. Dit maakt 
nieuwe onderhandelingen over een cao na 1 oktober 2021 bijzonder moeilijk. U kunt immers in 
elk stadium van deze onderhandelingen opnieuw overgaan tot het sluiten van een akkoord met 
de LBV.  

Bij deze verzoeken wij u en zo nodig sommeren wij u het onderhandelingsakkoord niet in te 
zenden aan het ministerie van SZW. 

Wij verzoeken u voor uiterlijk dinsdag 1 juni 2021 te reageren op dit schrijven. Indien uw reactie 
achterwege blijft dan wel niet tegemoet komt aan ons verzoek c.q. onze sommatie, achten wij ons 
vrij zonder verdere aankondiging op korte termijn een procedure bij de rechtbank aanhangig te 
maken. 
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Een kopie dezes zenden wij ter kennisgeving aan LBV.  

 

Hoogachtend, 

 

Zakaria Boufangacha   Piet Fortuin   Reinier Castelein  
Vicevoorzitter FNV   Voorzitter CNV    Voorzitter De Unie 
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