
Beste AVV’ers,

In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal noemenswaardige feiten, zoals 
onze nieuwe website en het cao-akkoord bij de provincies. Je vindt hier ook 
de datum van de ALV van dit jaar (punt 2) en een vraag over zzp’ers & de wet
– een onderwerp waarover we graag jullie mening horen (punt 6).

Het AVV-bestuur

1. Nieuwe website
Hoera! AVV heeft een nieuwe website. De nieuwe website is moderner en 
frisser en biedt meer ruimte aan de verschillende groepen die actief zijn in de 
AVV-sectoren. Binnenkort sturen we bovendien een fotograaf op pad om 
actieve AVV’ers te fotograferen. Zo zal ook online duidelijk worden dat AVV 
groeit!

2. Datum ALV & Platformdag
Op 10 juni vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van AVV plaats. We
combineren de ALV met activiteiten in het kader van de eerste Platformdag, 
bedoeld voor mensen die actief zijn in de sector-platforms van AVV. Het 
precieze programma wordt t.z.t. bekendgemaakt, maar in ieder geval zal het 
beginselprogramma van AVV op de agenda staan. Ook zal er een 
kaderworkshop gegeven worden en hebben platformleden uit alle sectoren de
gelegenheid met elkaar kennis te maken. De dag zal ongeveer van 14 tot 18 
uur duren (onder voorbehoud). Zet de datum vast in je agenda!

3. Akkoord bij provincies samen met andere bonden
In de provincies is een cao-akkoord bereikt waar ook AVV weer partner in is. 
Naast AVV zijn FNV en CNV deelnemers aan deze cao. Binnen de cao zijn 
een loonsverhoging van 2,2% en een eenmalige uitkering van €300,- voor 
werknemers geregeld. In week 10 zetten we een stemming uit over dit 
akkoord.

4. AVV over avv
Het algemeen verbindend verklaren (avv’en) van cao’s is een belangrijk 
instrument in de Nederlandse polder. Afgelopen december heeft minister 
Asscher een rapport over het avv’en aangeboden aan de Tweede Kamer. 
AVV mengt zich in deze discussie en heeft ook onderzoek gedaan naar het 
effect van avv’en. Onze aanbevelingen vind je in dit rapport. Een belangrijke 
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aanbeveling: laat de bevoegdheid om dispensatie van een cao toe te kennen 
voortaan toekomen aan de minister, en niet meer aan de sociale partners.

5. Cao-protocol online
Het cao-protocol van AVV is recent gepubliceerd op de website. Dit protocol 
beschrijft welke stappen doorlopen worden in aanloop naar het afsluiten van 
een cao waarin AVV partij is. Het protocol is een technische uitwerking van 
het draagvlakmodel. De komende tijd zullen er vermoedelijk nog regelmatig 
updates van dit protocol verschijnen, naarmate het draagvlakmodel voor de 
cao verder uitgewerkt raakt.

6. Open peiling: zzp’ers & de wet
In mei van dit jaar gaat nieuwe wetgeving in omtrent zzp’ers: de wet 
deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Al jaren is er sprake van dat 
de verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat verdwijnen. Inmiddels lijkt het nieuwe 
systeem er dan te komen, maar er is nog veel onduidelijkheid onder zzp’ers 
en opdrachtgevers. De wet DBA heeft als doel schijnzelfstandigheid van 
zzp’ers aan te pakken, maar het is maar zeer de vraag of dit gaat lukken. 
Sommige commentatoren in het publieke debat verwachten dat freelancers 
met de nieuwe wet vooral als uitzendkrachten ingehuurd zullen worden, en 
dat de zzp’er zo in het gedrang komt.

AVV wil dat de kloof tussen vast en flex wordt verkleind, zodat alle werkenden
een goed inkomen en voldoende zekerheid en duidelijkheid hebben. Omdat 
de materie complex is, zijn wij benieuwd naar de ideeën die onze 
nieuwsbrieflezers hebben over dit onderwerp. Daarom aan jullie de vraag:

Wat moet er gebeuren om de situatie
van zzp’ers te verbeteren?

Stuur je antwoord met als onderwerp ‘ZZP’ naar bestuurslid Jojanneke 
Vanderveen (jvanderveen@avv.nu). De input zal ook benut worden voor het 
concept-beginselprogramma dat momenteel wordt opgesteld.

7. Media-overzicht
• Op 18 februari werd AVV-voorzitter Martin Pikaart geïnterviewd voor Café 

Weltschmerz.

• AVV stond op 18 februari in PensioenPro van het Financieel Dagblad 

(helaas alleen te lezen voor leden van het FD).
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