
LBV visie, nummer 2 - 2013

“����Krijg�nu�korting�bij�
heel�veel�internetwinkels�
via�de�LBV!”

Arbeidsrecht • Sociaal verzekeringsrecht • Loon- en arbeidsvoorwaarden • Belastingzaken • Arbeidscontracten • Arbeidsconflicten

Adviseurs op het gebied vAn:

in deze uitgAve:

Wateroverlast op
hoofdkantoor Lbv

pAginA 03

nabestaandenuitkering

pAginA 04

CAo-nieuws

pAginA 06-07

studentenactie!

pAginA 08

Wettelijk miniumloon
per 1 juli 2013

pAginA 10

verbeter zelf je 
koopkracht

pAginA 11
Annie�van�de�LBV�heeft�het�antwoord!�Zie pagina 12.

Een periodieke uitgave van uw vakbond



Lbv heeft een flinke tegenslag te verwerken gehad. ons hoofdkantoor heeft namelijk 
eind mei te kampen gehad met ernstige wateroverlast na het springen van een 
waterleiding van onze boiler. inmiddels zijn we uitgeweken naar een ander kantoor, 
zodat wij onze werkzaamheden gewoon kunnen voortzetten.  

naast dit slechte nieuws zijn er ook nog leuke dingen te melden. Lbv heeft namelijk 
heel veel kortingen voor u bedongen, waardoor u uw koopkracht flink kunt verbeteren. 
via Lbv kunt voor een klein bedrag lid worden van Q-plan, waardoor u aanspraak kunt 
maken op flinke kortingen bij meer dan 300 online ondernemingen! verderop in deze 
visie informeren we u nader over deze kortingen. 

in de toekomst zullen we in de visie meer leden aan het woord laten. in deze editie 
hebben we een interview geplaatst van een van onze zeer trouwe leden. Wij waarderen 
het enorm dat de heer steenbergen erg betrokken is bij Lbv en zich regelmatig inzet 
voor de promotie van Lbv in het noorden van het land.

naast de extra aandacht voor onze leden zullen wij ook meer praktijkvoorbeelden 
publiceren vanuit onze juridische dienst. Wij hebben gemerkt dat onze leden dit zeer 
interessant vinden. op menig verzoek zullen we u daarom meer afgehandelde zaken 
in de visie onder de aandacht brengen.  

tot slot wil ik iedereen verzoeken om leuke ideeën en/of 
onderwerpen aan te dragen, zodat wij die kunnen 
verwerken in toekomstige artikelen in de visie.

ik wens u veel leesplezier,

voorzitter

>�Voorwoord

>
>�Colofon
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Op� dinsdag� 21� mei� was� het� hoofdkantoor� van� LBV� telefonisch� lastig� te� bereiken.� De�
oorzaak� hiervan� was� dat� wij� te� kampen� hebben� gehad� met� grote� wateroverlast� als�
gevolg�van�een�lekkage.�Doordat�de�waterleiding�van�de�boiler�was�gesprongen,�is�er�
twee� dagen� lang� water� in� het� kantoor� gestroomd.� Dit� had� tot� gevolg� dat� het� gehele�
kantoor�was�ondergelopen�met�een�laag�water�van�enkele�centimeters�hoog.

Wateroverlast�op�
hoofdkantoor�LBV�

nadat het water was weggepompt, heeft de ver-
zekeringsagent de schade opgenomen. zoals u 
zult begrijpen is de schade zeer groot! naast het 
feit dat de gehele vloer, het plafond en enkele 
meubelstukken moeten worden vernieuwd, hebben 
we ook zeer veel schade aan documentatie en 
naslagwerken. 

Tijdelijke�verhuizing
voor Lbv was het van groot belang om zo snel 
mogelijk weer volledig operationeel te zijn. We 
hebben het voor elkaar gekregen om in één dag 
de nodigde spullen en materialen te verhuizen, 
naar een tijdelijk onderkomen, in hetzelfde 
verzamelgebouw als waar we nu zijn gevestigd. We 
zijn tijdelijk verhuisd van de zesde naar de vijfde 
verdieping op nummer 506.

de verwachting is dat we de komende twee 
maanden nog in ons tijdelijke kantoor gehuisvest 
zullen zijn, zodat de schade aan ons oorspronkelijke 
kantoor kan worden hersteld. We gaan er van uit 
dat we uiterlijk augustus weer terug kunnen keren 
naar ons kantoor. 

Bereikbaarheid
het kan incidenteel voorkomen dat Lbv op sommige 
momenten telefonisch iets minder gemakkelijk 
te bereiken is. de oorzaak hiervan is dat ook onze 
telefooncentrale schade heeft opgelopen. samen 
met onze netwerkbeheerder en Kpn proberen wij 
dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. indien 
u ons niet direct kunt bereiken dan verzoeken wij u 
ons een e-mailbericht te sturen.    n
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Vanaf� 1� juli� 2013� verandert� de� nabestaandenuitkering� Anw.� Dan�
vervalt� de� halfwezenuitkering� Anw.� De� halfwezenuitkering� is� een�
nabestaanden�uitkering�als�u�een�kind�heeft�dat�jonger�is�dan�18�jaar.

Nabestaandenuitkering�
Anw�verandert

Waarom�wordt�de�nabestaandenuitkering�aangepast?
de regering wil de uitvoering van regelgeving en wetten eenvoudiger maken.

Wat�verandert�er?
voor 1 juli 2013 bestond de nabestaandenuitkering Anw uit een na-
bestaandenuitkering en een halfwezenuitkering. vanaf 1 juli 2013 vervalt 
de halfwezenuitkering. heeft u een kind dat jonger is dan 18 jaar? dan 
kunt u een hogere nabestaandenuitkering krijgen van 90% van het netto 
minimumloon.

Wanneer�gaat�de�wijziging�in?
dat hangt af van de datum waarop u voor het eerst een halfwezenuitkering 
heeft ontvangen. heeft u vóór 1 april 2013 een halfwezenuitkering 
ontvangen, dan gaat de verandering in per 1 oktober 2013. heeft u tussen 1 
april 2013 en 1 juli 2013 voor het eerst een halfwezenuitkering, dan gaat de 
verandering per 1 juli 2013 in.

Ik�heb�een�halfwezenuitkering.�Wat�verandert�er?
u krijgt geen halfwezenuitkering meer, omdat de halfwezenuitkering is 
vervallen.

Ik�heb�een�nabestaanden-�en�een�halfwezenuitkering.�Wat�verandert�er?
u heeft vanaf 1 oktober 2013 recht op een nabestaandenuitkering van 
maximaal 90% van het netto minimumloon. heeft u inkomen? dan telt uw 
inkomen mee voor de berekening van de hoogte van uw uitkering.

Ik�heb�een�halfwezenuitkering�en�recht�op�een�nabestaandenuitkering�die�
niet�wordt�uitbetaald�doordat�mijn�inkomen�te�hoog�is.�Wat�verandert�er?
u heeft vanaf 1 oktober 2013 recht op een nabestaandenuitkering van 
maximaal 90% van het netto minimumloon. uw inkomen wordt op uw 
uitkering in mindering gebracht. dit kan betekenen dat u vanaf 1 oktober 
geen uitkering krijgt of dat u een deel van de uitkering ontvangt.

Wanneer�weet�ik�precies�hoeveel�nabestaandenuitkering�ik�ga�krijgen?
u krijgt van ons in juli 2013 een brief met daarin het bedrag dat u eventueel 
gaat ontvangen. u kunt daarin ook lezen hoe uw nabestaandenuitkering is 
berekend.   n

Wat�als�ik�het�hiermee�niet�eens�ben?
u krijgt in april 2013 een brief met 
meer informatie. daarna krijgt u van 
de sociale verzekeringsbank in juli 
2013 een brief met daarin de beslissing 
over uw nabestaandenuitkering en 
het bedrag dat u eventueel gaat ont-
vangen. in de brief van juli 2013 staat 
ook uitgelegd wat u kunt doen als u het 
niet eens bent met deze verandering.
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Doordat�LBV�een�landelijke�dekking�heeft,�wonen�onze�leden�verspreid�over�het�gehele�
land.�In�het�noorden�van�het�land�hebben�we�in�verhouding�minder�leden�dan�in�de�rest�
van� Nederland.� De� meeste� leden� die� we� in� de� noordelijke� regio’s� hebben� zijn� echter�
opvallend�trouw.�Een�goed�voorbeeld�van�een�van�deze�trouwe�leden�is�Paul�Steenbergen�
uit�Peize,�die�wij�graag�middels�een�interview�aan�u�voorstellen.�

Maak�kennis�met�
een�van�de�leden�van�LBV

de heer steenbergen is al 14 jaar lid van Lbv en 
momenteel werkzaam in de groenvoorziening. door 
de jaren heen hebben wij hem leren kennen als een 
zeer aangenaam persoon die zich graag voor Lbv 
inzet. de heer steenbergen helpt ons regelmatig bij de 
verspreiding van promotiemateriaal in het noorden van 
het land. tevens voorziet hij ons met  regelmaat van 
tips voor artikelen die wij in de visie kunnen plaatsen. 
het leek ons een goed idee om de heer steenbergen te 
interviewen. 

Waarom�bent�u�van�LBV�lid�geworden?
de heer steenbergen vertelt: ”ik ben met Lbv in 
contact gekomen naar aanleiding van een interessant 
artikel wat ik van hen had gelezen. ik vond het fijn om 
te lezen dat er eindelijk ook eens een vakbond was die 
de moeilijke positie van alleenstaande wilde belichten. 
daarna heb ik meer onderzoek naar Lbv gedaan en 
kwam ik er achter dat dit een vakbond was die bij mij 
past.
 
Lbv is een moderne vakbond en beschikt over een 
organisatie met zeer korte lijnen. bij welke vakbond 
komt het nog voor dat wanneer je telefonisch contact 
met ze opneemt, je de voorzitter aan de lijn kan krijgen?! 
ook het feit dat Lbv politiek dakloos is spreek mij zeer 
aan. bij andere vakbonden zie je dat politieke meningen 
een rol spelen en dat kan conflictueus werken wanneer 
bepaalde beslissingen moeten worden genomen.  

en een ander voordeel van Lbv is dat het contributietarief 
een stuk lager is dan bij andere vakbonden. zeker in 
deze ‘crisis-tijd’ is dit een punt waar veel mensen op 
letten.     

Hoe�ziet�u�de�toekomst�van�vakbonden?
“nederland staat bekend om haar polderoverleg en in 
het verlengde hiervan denk ik dat er ook in de toekomst 
een belangrijke rol is weggelegd voor vakbonden. 
ik ben wel van mening dat vakbonden zich nog meer 
moeten gaan richten op het beter informeren van 
werknemers en zich iets meer moeten omvormen tot 
consumentenorganisaties. tevens ben ik van mening 
dat vakbonden er alles aan moeten doen om ons 
pensioenstelsel eerlijk en gezond te houden en het 
fenomeen flexcontracten de kop in moeten drukken. 

Heeft�LBV�wel�eens�een�zaak�
van�u�in�behandeling�gehad?
“Ja, Lbv heeft mij geadviseerd bij een geschil dat ik 
had met een medewerker van de salarisadministratie 
bij mijn oude werkgever. omdat ik 3 keer per week 
op de fiets van en naar mijn werk ging, kon ik via de 
belastingdienst aanspraak maken op een fiscale 
regeling. tot mijn verbazing was de desbetreffende 
medewerker  niet bereid om de 
stukken voor de belastingdienst te 
tekenen. pas nadat ik dreigde direct 
mijn vakbond in te schakelen draaide 
hij “180 graden” van mening. hieruit 
blijkt nog maar eens het belang van 
een lidmaatschap bij een vakbond. 

ik betreur het feit dat er zoveel 
mensen zijn die niet lid zijn van een 
vakbond, maar wel profiteren van 
het werk dat vakbonden verrichten. 
ze liften dus mee op het succes van 
vakbonden en dat is uiteraard niet 
solidair!”   n
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LBV� en� DPA� hebben� een� nieuwe� CAO� gesloten.� De� nieuwe� CAO� gaat� gelden� voor� de�
werknemers�van�DPA�Groep�N.V.,�inclusief�interne�werknemers�en�Business�Units�van�
DPA�waarin�zij�werkzaam�zijn.�In�de�nieuwe�CAO�voor�DPA�2012-2014�zijn�de�volgende�
afspraken�gemaakt:

CAO�voor�
DPA�2012-2014

•  de CAo is aangegaan voor een tijdvak van 2 jaren. 
dit tijdvak vangt aan op 1 oktober 2012 en eindigt op 
30 september 2014.

•   een aantal artikelen in de CAo treden pas in 
werking per 1 januari 2013. tot die tijd gelden 
lopende afspraken voortvloeiend uit de voorgaande 
CAo dan wel afspraken in de individuele 
arbeidsovereenkomst van werknemer.

•  de CAo krijgt een andere inschalingsmethodiek. 
elke werknemer wordt in zijn functie in het vervolg 
ingeschaald als junior, medior of senior, waarbij de 
beloning kan variëren tussen een minimum en een 
maximum loonbedrag.

•  doorstroom van de functie van junior naar medior 
en senior is afhankelijk van de volgende criteria: 
afgeronde opleiding, aantal ervaringsjaren in een of 
meerdere vakgebieden, vereiste vaardigheden voor 
de functie, performances bij de opdrachtgever.

•  de CAo heeft een nieuwe beloningsmethodiek 
die deels afhankelijk is van de eigen prestaties 
en deels afhankelijk is van het bedrijfsresultaat 
van de business unit waarin de werknemer 
werkzaam is. heeft de business unit waarin 
de werknemer werkzaam is volgens de nieuwe 
beloningsmethodiek een positief bedrijfsresultaat, 
dan heeft de werknemer recht op een 
basisloonsverhoging. deze basisloonsverhoging kan 
door prestaties van de werknemer en de punten die 
de werknemer daarmee scoort worden verhoogd. 
Middels deze nieuwe beloningsmethodiek beoogt 
Lbv meer recht te doen aan de individuele 
prestaties van werknemers en het resultaat per 
business unit.

•  in de nieuwe CAo wordt de overwerkvergoeding van 
de interim-professional gelijkgesteld aan de bij de 
opdrachtgever gebruikelijke overwerkvergoeding.

•  de wachtdagen zijn komen te vervallen. hiervoor 
in de plaats is wel bepaald dat de uitkering voor 
arbeidsongeschiktheid in het eerste ziektejaar is 
teruggebracht van 100 procent naar 85 procent en in 
het tweede ziektejaar is verhoogd van 70 procent naar 
85 procent. Middels deze nieuwe afspraak beogen 
CAo-partijen het kortdurend ziekteverzuim terug te 
dringen. in ruil hiervoor krijgt een werknemer die 
langer dan één jaar arbeidsongeschikt is en door 
omstandigheden niet in staat is zijn werk te hervatten 
gedurende het tweede ziektejaar een hogere uitkering 
dan in de voorgaande CAo.

•  de CAo is uitgebreid met een nieuw artikel betreffende 
de vertrouwenspersoon. een vertrouwenspersoon 
bemiddelt bij conflicten tussen werknemers van dpA 
en de directe leidinggevende dan wel directie van dpA 
n.v..

•  de CAo is uitgebreid met een nieuw artikel betreffende 
het langdurend zorgverlof. Middels dit verlof wordt 
de werknemer in staat gesteld, ingeval van de zorg 
voor een levensbedreigend zieke partner, (pleeg/stief)
kind of ouder langer (onbetaald) verlof op te nemen 
dan het kortdurend zorgverlof dat reeds in de CAo is 
opgenomen.

•  de CAo is uitgebreid met een nieuw artikel betreffende 
het kraamverlof. deze veelal vergeten verlofvorm geeft 
een werknemer het recht 2 dagen kraamverlof op te 
nemen bij de bevalling van de partner.

•  de CAo is uitgebreid met een nieuw artikel betreffende 
een jubileumuitkering. Werknemers met een 25- 
of 40-jarig dienstverband komen in het vervolg in 
aanmerking voor een geldelijke jubileumuitkering.

•  de CAo is uitgebreid met een nieuw artikel inzake de 
vergoeding van de lidmaatschapskosten. Middels deze 
fiscale regeling komt de werknemer in aanmerking 
voor een vergoeding van circa twee derde van uw 
lidmaatschapskosten.   n
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Er� is� een� nieuw� verzoek� tot� algemeen� verbindendverklaring� (avv-verzoek)� ingediend�
voor� de� ABU-CAO� voor� Uitzendkrachten.� Met� dit� avv-verzoek� gaat� de� ABU-CAO� voor�
Uitzendkrachten� gelden� voor� alle� uitzendkrachten.� LBV� heeft� echter� met� een� aantal�
bedrijven�aparte�uitzend-�en�payroll-CAO’s�gesloten.

LBV�is�met�Hartman�Produktie�&�Evenementen�Service�aan�het�onderhandelen�over�een�
nieuwe�CAO�voor�Hartman�Produktie�&�Evenementen�Service.�Deze�CAO�richt�zich�op�de�
werknemers�van�Hartman�Produktie�&�Evenementenservice�BV.

Dispensatieverzoeken�
uitzendbranche

Onderhandelingen�CAO�voor�Hartman�
Produktie�&�Evenementen�Service

om het mogelijk te maken dat deze bedrijven hun eigen 
CAo mogen hanteren en niet overruled worden door 
de algemeen verbindend verklaarde Abu-CAo voor 
uitzendkrachten moet er voor deze CAo’s vrijstelling 
worden verzocht. deze vrijstelling, ook wel dispensatie 
genoemd, kan middels een dispensatieverzoek bij de 
minister van sociale zaken en Werkgelegenheid (szW) 
worden verzocht.

op dit moment heeft Lbv bij de minister van szW vrijstelling 
van de Abu-CAo voor uitzendkrachten verzocht voor de 
CAo voor dpA, de CAo voor tentoo Collective Freelance & 

hartman produktie & evenementen service bv verricht 
werkzaamheden met betrekking tot het leveren van 
personeel in de tenten- tribune- en steigerbouw 
en het ondersteunen van concerten op- en afbouw 
van podia, geluid, licht, catering, het organiseren 
van bedrijfsfestiviteiten en evenementen alsmede 
het ondersteunen en verzorgen van product- en 
bedrijfspresentaties.
de evenementenbranche waarin hartman produktie 

Flex, de CAo voor persoonality en de CAo voor Connexie. voor 
de eerste twee CAo’s heeft de minister van szW in het verleden 
al meerdere keren vrijstelling verleend en de minister van 
szW zal naar verwachting opnieuw vrijstelling verlenen.

ten aanzien van de CAo voor persoonality en Connexie 
heeft Lbv nog niet eerder vrijstelling verzocht. deze twee 
payrollondernemingen zijn echter, toen zijn nog onder de CAo 
voor vereniging van payroll ondernemingen vielen, al eerder 
vrijgesteld geweest van de Abu-CAo voor uitzendkrachten. 
Lbv verwacht dan ook dat de minister van szW de CAo voor 
persoonality en Connexie zal vrijstellen.   n

& evenementen service bv actief is, kenmerkt zich door 
kortlopende projecten, seizoensinvloeden, avond- en 
weekendwerk en werk op feestdagen. Als gevolg hiervan 
wordt dit werk in overwegende mate verricht op basis van 
oproep. zodra de onderhandelingen zijn afgerond en er 
een principeakkoord is bereikt wordt dit principeakkoord 
ter stemming en goedkeuring voorgelegd aan de 
werknemers van Lbv werkzaam bij hartman produktie & 
evenementenservice bv.   n
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Uit� onderzoek� van� budgetvoorlichter� Nibud� is�
gebleken� dat� één� op� de� vier� jongeren� verzuimt�
om�belastinggeld�terug�te�vragen.�Het�bedrag�dat�
jongeren�jaarlijks�mislopen�door�geen�aangifte�te�
doen� is� gemiddeld� 250� euro� per� jaar.� Studenten�
die� in� de� afgelopen� vijf� jaar� een� bijbaan� of�
vakantiebaan�hebben�gehad�en�nog�nooit�aangifte�
hebben�gedaan,�kunnen�dit�geld�alsnog�innen.

Studentenactie!

Studentenactie:
Lbv heeft een speciale studentenactie bedacht waardoor 
studenten snel en simpel hun belastinggeld terug kunnen 
krijgen. de actie is op basis van “no cure no pay”, indien 
studenten dus geen recht hebben op belastingteruggave, dan 
kost het ze niets! indien studenten wel recht hebben op een 
teruggave dan vraagt Lbv slechts 10 euro voor haar dienst. 
het enige wat studenten hoeven te doen, is het toezenden 
van hun gegevens en Lbv regelt de rest. naast het feit dat de 
belastingaangifte wordt verzorgd, zijn ze ook nog eens een heel 
jaar gratis lid van Lbv.

Wat�heeft�LBV�je�te�bieden?��
een studentenlidmaatschap bij Lbv verzekert 
studenten van hulp en advies op het gebied 
van arbeidsrecht en sociaalverzekeringsrecht. 
daarnaast kunnen studenten door Lbv gratis 
hun belastingaangifte laten verzorgen. ook 
kunnen ze een uurlooncheck laten uitvoeren 
zodat ze precies kunnen achterhalen of ze 
bij hun bijbaan wel of niet correct worden 
verloond.

Ook�de�zorgtoeslag�wordt�vergeten!
gemiddeld ontvangen 120.000 studenten geen zorgtoeslag, 
terwijl elke student boven de achttien er recht op heeft. 
zorgtoeslag moet door de student zelf aangevraagd worden 
omdat dit persoonsgebonden is. gemiddeld krijgen studenten 
68 euro zorgtoeslag per maand van de belastingdienst. Als 
studenten geen zorgtoeslag aanvragen lopen ze ruim 800 
euro per jaar mis. uiteraard help Lbv studenten ook met de 
aanvraag van hun zorgtoeslag.   n
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Bij� onze� juridische� afdeling� komen� regelmatig� vragen� binnen� die� betrekking� hebben�
op�overwerk.�Wanneer�is�een�werkgever�gehouden�om�overwerk�te�vergoeden?�Dient�
al�het�werk�dat�boven�de�overeengekomen�arbeidsduur�wordt�verricht�aangemerkt�te�
worden�als�overwerk?

Rechtbank�verplicht�werkgever�
overuren�adequaat�te�registreren

in bedrijven waar geen duidelijke spelregels zijn 
vastgelegd en waarbij een werkgever een gebrekkige 
administratie van uren voert, kan dit tot discussie 
leiden. Flexibele arbeidstijden spelen hierin veelal 
een belangrijke rol. de belangrijkste tip om veel 
onduidelijkheden te voorkomen of op te lossen is het 
zelfregistreren van je overuren. 

in een recente zaak die Lbv tegen een werkgever 
(signbedrijf) heeft aangespannen, heeft de rechtbank 
gelderland de werkgever bij vonnis veroordeeld om de 
niet uitbetaalde overuren (ad. 2.000 euro) alsnog aan 
de werknemer (lid van Lbv) te voldoen.

na uitdiensttreding van de werknemer heeft de 
werkgever, bij de financiële afwikkeling einde 
dienstverband, nagelaten om de overuren van de 
werknemer uit te betalen. de werkgever was van 

mening dat er geen sprake was 
overuren om reden dat er zijns inziens 
was afgesproken dat de arbeidsduur 
flexibel ingevuld mocht worden. 

de werknemer heeft echter onbetwistbaar kunnen 
aantonen, onder andere door middel van urenbrieven, 
dat hij wel degelijk overuren heeft gewerkt. de 
werkgever heeft, in tegenstelling tot de werknemer, 
nagelaten om de gewerkte uren bij te houden. 
de kantonrechter overwoog dan ook dat ervan uit mag 
worden gegaan dat een werkgever zorg draagt voor 

een adequate registratie van de door zijn werknemers 
gewerkte uren. het feit dat met de werknemer in 
kwestie de afspraak is gemaakt om een flexibele 
invulling van de arbeidsuren te geven, ontslaat de 
werkgever niet van zijn verplichtingen om gewerkte 
overuren te registreren.

de hieruit te destilleren lijn is dat een werkgever er 
verstandig aan doet om alle gewerkte uren van zijn 
(flexibele) werknemers nauwkeurig te registreren. dit 
geldt uiteraard ook voor de (flexibele) werknemers. 
dit voorbeeld en de uitspraak van de kantonrechter 
bewijst dat het zelf registreren van gewerkte uren je 
geen windeieren legt.     

Karim Abarkan
Jurist



Wettelijk�minimumloon�
per�1�juli�2013

Leeftijd� %�van�het�minimumloon� Per�maand� Per�week� Per�dag

23 jaar of ouder 100,0% 1.477,80 341,05 68,21
22 jaar 85,0% 1.256,15 289,90 57,98
21 jaar 72,5% 1.071,40 247,25 49,45
20 jaar 61,5% 908,85 209,75 41,95
19 jaar 52,5% 775,85 179,05 35,81
18 jaar 45,5% 672,40 155,20 31,04
17 jaar 39,5% 583,75 134,70 26,94
16 jaar 34,5% 509,85 117,65 23,53
15 jaar 30,0% 443,35 102,30 20,46

Leeftijd� �������werkweek:�36�uur� werkweek:�38�uur� werkweek:�40�uur
  minimumloon per uur: minimumloon per uur: minimumloon per uur: 
23 jaar of ouder 9,33 8,84 8,40
22 jaar 7,93 7,52 7,14
21 jaar 6,77 6,41 6,09
20 jaar 5,74 5,44 5,17
19 jaar 4,90 4,64 4,41
18 jaar 4,25 4,02 3,82
17 jaar 3,69 3,49 3,32
16 jaar 3,22 3,05 2,90
15 jaar 2,80 2,65 2,52
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Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2013

de bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. 
voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.

Bruto�minimumloon�per�uur�bij�36-,�38-�en�40-urige�werkweek�per�1�juli�2013�in�euro`s.

Vanaf�1�juli�gaat�het�bruto�
minimumloon�met�0,57�procent�
omhoog.�De�minimumlonen�
worden�twee�keer�per�jaar�
aangepast�aan�de�ontwikkeling�
van�de�cao-lonen.
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Met� Q-plan� kun� je� zelf� bepalen� hoeveel� koopkrachtverbetering� je� wilt.� Door� unieke�
(extra)�kortingen�op�vrijwel�al�je�reguliere�uitgaven,�kun�je�minimaal�vijfhonderd�euro�
per�jaar�besparen.�Wat�Q-plan�vooral�aantrekkelijk�maakt�is�dat�de�korting�ook�geldig�
is�bij�leden�van�LBV�die�nu�nu�extra�voordeel�op�een�lidmaatschap�van�q-plan�krijgen.�
Je�betaalt�nu�slechts�€�12,00�per�jaar�in�plaats�van�€�42,50!�En….�die�€�12,00�verdien�je�
ook�nog�snel�terug.

Verbeter�zelf�
je�koopkracht

Waarom�Q-plan?
Met het lidmaatschap van Q-plan bespaar je geld op je 
reguliere uitgaven voor onder meer kleding, schoenen, 
pretparken, bioscoopbezoek, wellnesscentra, auto-
kosten, vakantiereizen, verzekeringen, energie, 
telefonie en nog vele andere zaken. de voordelen 
gelden het hele jaar door en zijn allemaal vanaf één 
plek te benaderen namelijk, via de Q-plan startpagina. 

Extra�korting�over�
je�aankoopbedrag�bij�webshops�
bij meer dan driehonderd bekende webshops ontvang 
je bovendien een extra korting, ook op acties en 
aanbiedingen. een greep uit deze extra kortingen:
• pathé bioscopen (-25%)
• We fashion (-7%); 
• Wehkamp tot (-10%);
• pretparken en dierentuinen tot (-35%);
• v&d tot (-8%);
• Leen bakker (-5%);
• hema online tot (-8%);
• zalando (-8%);
• the body shop (-8%);
• Missetam (-10%);

Hoe�werkt�de�extra�korting?
nadat je lid bent geworden van Q-plan, kun je gaan 
shoppen. doe dit altijd via de website www.q-plan.
nl. zoek je voordeel en ga naar de webshop van jouw 
keuze. Als je een bestelling hebt geplaatst en deze is 
helemaal afgerond, dan krijg je de extra korting gestort 
op je ‘geld-terug-saldo’ bij Q-plan. dit kun je op je 
eigen bankrekening laten storten wanneer je wilt.

Meld�je�aan!
dankzij je lidmaatschap van Lbv kost Q-plan je nu 
slechts € 12,00 per jaar i.p.v. € 42,50! en die € 12,00 
verdien je ook nog eens snel terug.

Interesse?
Kijk op www.q-plan.nl. om met korting lid 
te kunnen worden, moet je bij het 
aanmelden code rhr4244 invullen. 

een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�2�-�2013



naam m/v :  ..............................................................................................

Adres :  ..............................................................................................

pC/plaats :  ..............................................................................................

geboortedatum :  ..............................................................................................

telefoon prive :  ..............................................................................................

Werkgever :  ..............................................................................................

beroep :  ..............................................................................................

datum :  ..............................................................................................

giro/bankrek.nr. :  ..............................................................................................

handtekening :  ..............................................................................................

nadat mijn eerste contributie binnen is, ontvang ik mijn lidmaatschapspakket.
benader mij wel / niet * voor een ambassadeursfunctie bij Lbv.
*doorhalen wat niet van toepassing is.

een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�2�-�2013

Lid worden?
Wilt u lid worden van de Lbv, vul dan onderstaande gegevens in 
en stuur deze coupon op in een envelop naar: 
LBV,�Antwoordnummer�80556,�3080�WB�Rotterdam (postzegel is niet nodig).

!

Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen 

en/of problemen. samen met Lbv worden deze allemaal opgelost!

”Annie�en�de�LBV”
  Een nieuw avontuur van:

Riesjart! 2013

Buiten heBBen we 
veel last van 
nattigheid . . .

en daarom zijn we tijdelijk één etage 
lager gegaan. en daar kunt u dezelfde

service van ons verwachten
die u van ons gewend Bent...

en als u wilt zien hoe erBij zitten... 
kom dan gewoon een keer langs!

. . .  maar Binnen Bij de lBv is 
het ook helemaal nat!!!! door een 

lekkage in een 
leiding stond 
er 5 cm water 
in het 
kantoor!


