
 

Henk van der Burg stelt 

zich voor 
• • • 

Mijn naam is Henk v.d. Burg 

en ik ben 56 jaar. Inmiddels 

werk ik al l2 jaar voor Lidl. Ik 

ben parttime orderverzamelaar 

op DC Heerenveen, wat 

betekent dat ik 2 1/2 dag op de 

KW-afdeling bestellingen van 

filialen uitvoer.  

Ik ben in de Kadergroep gaan 

zitten, want er was nog 

niemand in deze groep 

aanwezig van één van de Dc’s. 

Dus van niets naar iets. Als lid 

probeer ik in eerste instantie 2 

dingen te doen. In de groep 

duidelijk te maken wat er in de 

Dc’s speelt, en via de groep 

de arbeidsverhoudingen in 

diezelfde Dc’s, op het podium 

te krijgen, want die zijn 

bedroevend. 

Het eerste wat ik veranderd 

zou willen zien, is de cultuur 

van ikke, ikke, ikke. Het 

tweede wat volgens mij moet 

veranderen, is respect hebben 

voor je collega's, "luister naar 

ze" ook al zijn het soms maar 

kleine problemen, want we zijn 

toch ook (vak)mensen... 

 

Waarom deze nieuwsbrief? 
Informatie voor Lidlmedewerkers  

Beste collega’s.  

De FNV LIDL Kadergroep wil 

duidelijkheid scheppen over 

“actuele” zaken die spelen 

binnen ons bedrijf. Dat kunnen 

diverse onderwerpen zijn. Wij 

willen dus aanvullen en 

informeren over de gevolgen 

binnen ons bedrijf maar zeker 

ook voor jou persoonlijk. 

Heb je zelf vragen of suggesties 

mail dan naar: 

 
onnovancrey@upcmail.nl 
fabian.hettema@home.nl 
c.steenbergen@telfort.nl 
rvdf-kaderfnv@hotmail.nl 
  

 

 

Salaris en de nieuwe 8,1% regeling 

Zijn de gevolgen voor jou overzichtelijk? 

Lidl introduceert sinds kort bij 

nieuwe collega’s de nieuwe 

contracten. Het zijn contracten 

waarbij de ADV-rechten worden 

afgekocht door 8,1% meer 

brutoloon. Het afkopen van ADV 

gebeurt ook bij promotie naar 

bijvoorbeeld AFM of FM. Mits je 

natuurlijk een contract “oude” 

stijl hebt. 

Dus het zou zo moeten zijn dat 

je brutosalaris met 8,1 procent 

verhoogd moet worden om je 

ADV recht te compenseren. 

Wij, als kadergroep, willen 

iedereen erop wijzen dat wie 

dit contract tekent om dit goed 

na te kijken (rekenen) dat dit 

wel gebeurd. 
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Met het uitbetalen van mijn ADV-uren heb ik een hoger 

salaris. Hou ik op het einde van de maand lekker wat 

meer over! 
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Dit is een link naar de 

Supermarkt C.A.O: 

https://www.fnvbondgenoten.nl

/site/caos/42579/338493. 

Hier kan je opzoeken wat je zou 

moeten verdienen zonder de 8,1 

% extra. Dus zou je kunnen 

uitrekenen wat je zou moeten 

verdienen. 

 

Voorbeeld: 

Stel, je werkt 40 uur per week 

en verdient nu € 1989,69 bruto 

per maand en doet afstand van 

je ADV recht. Dan zou het dus € 

1989,69 x 8,1 % = € 2150,85 bruto 

per maand moeten worden. 

 

Waarschuwing: 

Tevens moet iedereen er 

rekening mee houden dat, wie 

deze verhoging accepteert en nu 

recht heeft op toeslagen (zoals 

Zorg-, huurtoeslag en 

studiefinanciering) dit opnieuw 

moet berekenen, om problemen 

te voorkomen. 

Als je teveel gaat verdienen dan 

bestaat de kans op minder 

toeslag of in sommige gevallen 

helemaal geen recht meer op 

deze toeslagen.  

Hou je echt wel op het einde 

van de maand meer over? 

 

Moet je het nieuwe contract 

dan wel accepteren? 

 

 

Wij vinden van niet. De keuze 

ligt uiteraard bij jezelf. Als je 

promotie maakt dan is een 

mutatieformulier meer dan 

voldoende. Zo behoud je je 

rechten. Het is geen geheim dat 

Lidl van de ADV-uren af wil.  

De nieuwe 

vakantiewetgeving 

2012 

Wat moet je weten: 

Uit rondvraag is gebleken dat 

veel mensen de opbouw van hun 

verlof niet begrijpen. Met de 

nieuwe vakantiewetgeving is het 

er niet veel beter op geworden. 

Daarom zullen wij het hier uit de 

doeken doen. 

Iedereen bij Lidl heeft recht op 20 

wettelijke verlof dagen en 4 

bovenwettelijke verlof dagen 

(CAO VGL). Dit geldt natuurlijke 

indien je fulltime werkt. Bij 

parttimers geldt het evenredig 

deel. 

LET OP: ADV is geen 

verlof/vakantie.   

Deze regeling is ingegaan op 1 

januari 2012 en geldt dus vanaf 

deze dag. De verlofdagen of 

ADV-uren die je nog had staan 

voor 1 januari 2012 vallen dus 

niet onder deze regeling. 

Hiervoor geldt een vervaltermijn 

van 5 jaar. 

In het kort staan hieronder de 

bijzonderheden over de nieuwe 

vakantieregeling. 

1. Bij het opnemen van 

verlof moeten eerst de 

uren opgenomen worden 

die als eerste vervallen 

2. Verval wettelijke uren: in 

hetzelfde jaar dat de 

uren zijn gekregen 

3. Verval bovenwettelijke 

uren: anderhalf jaar 

nadat de uren zijn 

verkregen 

4. De uren vervallen niet 

als je niet in staat bent 

om de uren op te nemen. 

• Medische redenen 

• Re-integratie 

• Niet mogelijk maken 

door de werkgever 

5. Werkgevers moeten 

instemmen met de 

vakantiewensen behalve 

• Als er sprake is van 

een collectieve 

vakantie (onderwijs) 

• Geen dekkende 

winkelbezetting! 

6. Bovenwettelijke uren 

mogen 

ingeruild/afgekocht 

worden. 

 

Als je ziek wordt tijdens je 

vakantie meldt dit dan meteen bij 

de werkgever. De werkgever is 

dan verplicht om een 

ziekmelding te noteren en ziekte-

uren te boeken in plaats van 

verlof. Ook als je in het 

buitenland bent. Je moet je wel 

aan de regels houden die ook in 

Nederland gelden. 

7. ADV vervalt nooit 

8. Verlof en ADV mogen 

alleen geboekt worden 

met instemming van het 

personeel 

9. Verlof mag niet gebruikt 

worden om contracturen 

aan te vullen 
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