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Uitzendkracht niet goed uit met vakbond
FNV heeft boter op het hoofd nu zij bij minister Asscher de noodklok luidt over cao voor uitzendkrachten
Martin Pikaart

D

eFNVluidtineenbrandbrief aan minister Asscher van Sociale Zaken de noodklok omdat
in cao's arbeid nog flexibeler en
goedkoper wordt en roept de minister op hier bij wet een eind aan
te maken. De FNV heeft echter
boter op het hoofd. De grootste
verslechtering van de positie van
flexwerkers is te danken aan de
handtekening van de FNV onder
de cao voor uitzendkrachten.
In deze cao wordt de Flexwet
enorm opgerekt. Waar de Flexwet
uitgaat van een halfjaar flexibiliteit en daarna een vast contract,
maakt deze cao het mogelijk dat
uitzendkrachten eerst anderhalf
jaar volledig vogelvrij zijn, daarna nog eens twee jaar op tijdelijke
contracten kunnen werken en pas
daarna een vast contract krijgen.
De flexibele periode duurt dus 3,5

jaar, zevenkeerzo lang als bedoeld
in de Flexwet.
Het komt zelfs voor onder deze
cao dat werknemers 78 weken
achter elkaar een weekcontract
krijgen of anderhalf jaar achtereen een dagcontract. Het was begin zoste eeuw de algemene verontwaardiging
over dit soort
loonslavernij die heeft geleid tot
onder meer de wet op de arbeidsovereenkomst.
De mogelijkheden in deze cao
om de flexibiliteit vergaand op te
rekken worden volop in de praktijk benut, zo blijkt uit de cijfers.
Slechts 3% van alle uitzendkrach-

Huidige regels zijn
toereikend als zij
maar niet eindeloos
worden opgerekt
door partijen

ten komt toe aan een vast contract.
De partijen die deze cao sloten, de
bond van uitzendbureaus ABU en
de vakbeweging, lieten dat zelf onderzoeken. Het is onbegrijpelijk
dat vakcentrales als FNV en CNV
hier een handtekening onder hebben gezet.
Om de doorgeslagen flexibilisering tegen te gaan hoeft er dus
geen wet aangepast te worden, zoals de FNV wil, maar moet zij gewoon niet meewerken aan deze
cao. Ook de klacht van de FNVdat
in sommige cao's arbeid goedkoper gemaakt wordt is dan grotendeels opgelost, omdat juist deze
uitzend-cao al sinds jaar en dag lagere loonschalen gebruikt dan bij
de inlener gebruikt worden.
Het pensioenfonds voor, uitzendkrachten, StiPP, heeft door
alle draaideurconstructies in deze
cao bijna alleen maar piepkleine
pensioentjes, die voor het overgrote deel worden afg~kocht ver voor

de pensioendatum omdat de administratiekosten anders te hoog
worden. Hierdoorwordtruim 12%
van de loonsom tamelijk zinloos
rondgepompt. Het lijkt erop dat
de oprichters van dit fonds (wederomABU, FNVen CNV)dit al bij
oprichtingvermoed hebben, want
de statutaire doelstelling is, naast
het betalen van administratieve én
overige kosten, het uitbetalen van
eventuele pensioenen.
Minister Asscher moet geen gehoorgevenaandeoproepvanABU,
FNVen CNVom deze cao verplicht
op te leggen aan de hele sector. Dat
zou in flagrante tegenspraak zijn
met de doelstelling uit het regeerakkoord om de verschillen tussen
vast en flex te verldeinen. Bovendien worden andere, vernieuwende cao's zoals de Continuflex Cao
van AWen NVUBgedwarsboomd
door zo'n verplichting. In de Continuflex Cao worden de principes
van de Flexwet in ere hersteld en

wordt door intensieve opleiding
en herplaatsing invulling gegeven
aan het goede werkgeverschap dat
óók een prioriteit is in het regeerakkoord.
Het beste voor de uitzendkracht
is het, als minister Asscher in één
moeite door de verplichtstelling
van pensioenfonds StiPP intrekt,
eveneens vanwege strijdigheid
met de kabinetsdoelstelling.
Kortom, de oplossing zit hem
niet zozeer in nieuwe wet- en regelgeving. De huidige is toereikend, zolang die maar niet eindeloos wordt opgerekt door partijen
die daar vervolgens zelf tegen protesteren. Ik hoop dat ook FNV en
CNV zich aansluiten bij deze lijn
en hun medewerking aan nog
verdergaande uithollingvan de zekerheid stopzetten.
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