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Voor georganiseerd én ongeorganiseerd
Vakbondstientje

Stakende werknemers van Lomefa
voeren overleg in het NVV-gebouw
in Hoorn.

Nogal wat werkgevers zijn ’m liever kwijt dan rijk, voor
werknemersorganisaties is-ie van vitaal belang. We hebben het
over de AWVN-werkgeversbijdrageregeling, in de wandelgangen
beter bekend als het vakbondstientje. Dat overigens nooit een
tientje is geweest. Werkgevers en werknemers kwamen aan
het begin van de regeling een bedrag van (maximaal) 15 gulden
overeen, inmiddels is dat opgelopen tot iets meer dan 20 euro.
Wat is dat voor ‘tientje’?
Begin jaren zestig vonden de industriële bonden – AWVN was
op dat moment nog vooral actief in de industriële sector – dat
leden recht hadden op andere (lees: betere) arbeidsvoorwaarden
dan niet-leden. Want van de uitkomsten van het cao-overleg
profiteren, zonder dat zij daarvoor een financiële bijdrage hebben
hoeven leveren, immers ook de werknemers die niet bij een
vakbond zijn aangesloten. En ook werkgevers spinnen er garen
bij; dankzij het cao-overleg hoeven zij niet met alle werknemers
afzonderlijk afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden.
Dat levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.
AWVN vond discriminatie tussen georganiseerde en
ongeorganiseerde werknemers binnen een onderneming
onaanvaardbaar en wees de vakbondsvoorstellen af om
georganiseerde werknemers te bevoordelen. In 1961 werd
een commissie in het leven geroepen waarin AWVN en de
drie industriële bonden zitting hadden. Die boog zich over het
vraagstuk. In 1966 was de commissie er uit. AWVN erkende het
belang van georganiseerd, professioneel cao-overleg en achtte
voor het goed functioneren daarvan een gezonde en bekwame
vakbeweging noodzakelijk. Zo ontstond het vakbondstientje. De
werkgever betaalt per werknemer, onafhankelijk van de vraag of
die lid is van een vakbond of niet. Werkgevers zijn niet verplicht
te betalen, het is wel gebruikelijk.
Inmiddels bestaat het vakbondstientje meer dan vijftig jaar.
Peter de Waard, economieredacteur bij de Volkskrant, noemde
het in z’n column van 12 juli 2018 ‘het kroonjuweel van het
poldermodel’. Toch is de AWVN-werkgeversbijdrageregeling
– of beter: de werkgeversbijdrage in het algemeen (er zijn in
de praktijk tal van varianten op de regeling ontstaan) – een
terugkerend thema geworden binnen het overleg over de
Nederlandse arbeidsverhoudingen. Zodra een afspraak wordt
gemaakt die voorziet in extraatjes voor vakbondsleden, laait
de discussie, vaak ook in de media en de politiek, weer op. De
werkgeversbijdrageregeling is, met andere woorden, een
open zenuw. Vooral werkgevers ontgaat nogal eens nut en
noodzaak ervan. Zij zien het als een bijdrage ten behoeve van
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de vakbonden en vragen zich af of zij deze donatie wel voor hun
rekening moeten nemen. Werkgevers die wel overtuigd zijn van
het nut van de regeling verwachten meer inzicht in de besteding
van het geld. Zij willen een directer verband zien tussen hun
bijdrage en het vakbondswerk in de eigen onderneming. En voor
vakbonden lijkt er maar één (financieel) belang: het overeind
houden van de fondsvoorziening. Met name FNV verzet zich
met hand en tand tegen ieder offensief gericht op afschaffing
van de regeling en beschouwt de werkgeversbijdrage als een
verworven recht.
Het vakbondstientje is een juridisch ingewikkeld en gecompliceerd
dossier geworden, dat raakt aan de materiële belangen van
werkgevers en werknemers. Door de jaren heen gaan er steeds
stemmen op om de regeling af te schaffen of tenminste te
amenderen. Met weinig succes. Sinds 1966 onderging de regeling
weliswaar steeds de nodige aanpassingen, maar in de grond bleef
deze hetzelfde.

De kwestie-georganiseerd/
ongeorganiseerd in relatie tot
bevoordeling van de eerste
groep, hield de gemoederen
in de jaren zestig flink bezig.
De zogeheten Telegraafrellen
van 14 juni 1966 in Amsterdam
vloeiden daar ook uit voort.
Een dag eerder had de uitbetaling plaatsgevonden van de
vakantiebonnen van de bouwvakarbeiders. De woede was
groot toen bleek dat bouwvakkers lid van de niet erkende
bond ‘Bouwvak Comité’ met
2 procent werden gekort. Verontwaardiging, discussie en

onrust volgden; het kwam tot
schermutselingen met de snel
opgetrommelde ‘karabijnbrigade’. Toen die vertrokken was,
bleek op straat een bouwvakker te liggen. Dood. Hoewel in
het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij bezweken was
aan een hartaanval, wisten
omstanders zeker dat hij was
omgekomen door het harde
optreden van de Hermandad.
De Telegraaf berichtte aanvankelijk dat de bouwvakker
getroffen was door een steen
van een van de demonstranten, maar corrigeerde dat in de
latere editie door de werkelijke
toedracht te belichten. Maar
toen had de woede zich al op de
Telegraaf en haar vermeende
leugenachtige berichtgeving
gericht. Het kantoor van de
krant moest het ontgelden, en
daarna verspreidden de rellen
zich over heel Amsterdam.

Op 27 januari 1970 vindt er een
staking plaats bij machineen apparatenfabriek Lomefa
in Hoorn. Het draait om het
vakbondstientje: de directie van
Lomefa weigert dat op tafel te
leggen. Het conflict heeft vooral
een symboolfunctie: er wordt
weliswaar alleen bij Lomefa
gestaakt, maar het probleem
met het vakbondstientje speelt
in de hele sector.

Dagblad Trouw meldt die dagen
over het conflict: ‘Het wapen
van de werkstaking grijpen
de metaalbonden aan om de
individuele werkgevers in de
metaalnijverheid te dwingen tot
het afsluiten van een cao voor
hun personeel, nu het beraad
over een landelijk contract
is vastgelopen op de eis van
vakbondszijde tot het verkrijgen
van werkgeversbijdragen

ter bevoordeling van hun
leden, die al jaar en dag
contributie betalen voor het
vakbondswerk, dat ook wordt
verricht in het belang van de
bedrijfstak. De federatie van
(25) werkgeversorganisaties in
de kleinmetaal wilde hiervan
niets weten. Daarop liep het
cao-overleg stuk. De bonden
wendden zich toen tot de
individuele ondernemers met

het verzoek een collectieve
overeenkomst af te sluiten
op basis van hun verlangens,
inclusief het vakbondstientje.
Een honderdtal bedrijven
en bedrijfjes gaf aan dat
verzoek gehoor, de overgrote
meerderheid bleef aan de kant
van hun werkgeversorganisaties
staan die verklaard hebben niet
te zullen wijken voor geweld
en terreur.’
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