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Lbv heeft weer een goed jaar achter de rug! op al onze afdelingen loop het erg 
goed en in tegenstelling tot collega-vakbonden hebben wij wel een kleine groei qua 
ledenaantal gemaakt. uiteraard had deze groei veel groter mogen zijn, maar gezien 
de ontwikkelingen in ‘vakbondsland’ mag Lbv niet klagen. We zullen er alles aandoen 
om ook volgend jaar deze stijgende lijn vast te houden.

eind december en begin januari hoor je veel mensen praten over hun ‘goede 
voornemens’ voor het nieuwe jaar. zelf ben ik hier niet zo’n voorstander van. Mijn 
ervaring leert mij namelijk dat goede voornemens vooral veel wilskracht en energie 
kosten, maar in praktijk zelden worden gerealiseerd. Wilskracht is een duwkracht 
die veel energie kost en veelal tijdelijk is. voor het bereiken van grote doelen heb je 
trekkracht nodig, zoals visie of een levensmissie die je sterk aantrekt. deze kost geen 
energie, maar geeft juist energie. bij Lbv houden wij ons dus niet vast aan goede 
voornemens. Wij houden ons vast aan onze visie, die wij samen met u vormen. ik ben 
er van overtuigd dat wij samen al onze doelen zullen bereiken! ook volgend jaar staan 
wij gemotiveerd en vol enthousiasme voor u klaar.

ik wens u, ook namens het bestuur en het team van Lbv, fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuw jaar.

Met vriendelijke groet,

>�Voorwoord

>
>�Colofon
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Auteursrecht Lbv. het over nemen 
en/of ver menigvuldigen van delen  
of hele artikelen als bedoeld in 
 artikel 15 van de auteurswet is 
slechts geoorloofd na schriftelijke 
toe stemming van de uitgever. Aan 
de totstandkoming van deze uit-
gave is uiterste zorg besteed. voor 
 informatie die eventueel onvolledig  
of onjuist is weergegeven aan-
vaarden auteurs, redactie en uit-
gever geen aansprakelijkheid.

”�Wanneer�ik�terug�kijk�op�
het�afgelopen�jaar��
dan�ben�ik�zeer��
tevreden...�”
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Meer�banen�en�meer�
koopkracht�in�2016

Ruim�80�procent�van�de�mensen�gaan�er�in�2016�financieel�op�vooruit.�De�belastingen�op�werk�gaan�
omlaag.�Van�deze�verlaging�profiteren�werkenden�met�een�laag�inkomen�het�meest.�Gemiddeld�
genomen�gaan�mensen�met�een�baan�er�2,6%�op�vooruit,�dat�is�al�snel�750�euro�netto�per�jaar.�
Werkende�ouders�krijgen�meer�kinderopvangtoeslag.�Maar�ook�mensen�met�een�uitkering�en�
gepensioneerden�gaan�er�gemiddeld�iets�op�vooruit.
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in de afgelopen jaren waren de gevolgen van de crisis 
duidelijk merkbaar. gelukkig gaat het nu beter met 
de economie, stijgt het aantal banen en daalt de 
werkloosheid. er zijn nu ruim 100 duizend meer mensen 
aan het werk dan een jaar geleden. ook voor volgend 
jaar is de verwachting dat de werkloosheid verder daalt. 

Meer�werk
om ervoor te zorgen dat mensen met laagbetaald werk 
meer kans maken om aangenomen te worden, komt 
er vanaf 2017 een financiële bijdrage voor werkgevers, 
een lage inkomensvoordeel (Liv). Werkgevers krijgen 
dit zodat de loonkosten laag blijven zonder dat de 
werknemer salaris inlevert. hierdoor wordt het voor 
werkgevers financieel aantrekkelijker om mensen met 
een laag inkomen aan te nemen.

Meer�koopkracht
het kabinet wil dat iedereen profiteert van de groei. om die 
reden wordt de belasting op werk verlaagd. Werkgevers 
zijn dan minder loonkosten kwijt en werknemers houden 
netto meer geld over omdat ze minder belasting hoeven 
te betalen. dat zorgt voor werkgelegenheid en dat is 
goed voor hun portemonnee.

veel mensen hebben de economische crisis gevoeld 
in hun portemonnee. de economie zit nu weer in 
de lift. het kabinet wil ook mensen die niet werken 
ondersteunen. de voorgenomen bezuinigingen op de 
huur- en zorgtoeslag gaan in 2016 niet door en ook 
de belasting voor gepensioneerden wordt verlaagd. 
uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er 
daardoor nu gemiddeld ook iets (0,2 procent) op vooruit.

Kansen�voor�iedereen
het kabinet zet in op kansen voor iedereen voor nu 
en in de toekomst. het kabinet treedt hard op tegen 

uitbuiting van mensen in kleine, tijdelijke baantjes. 
verder vindt het kabinet het belangrijk dat mensen 
hun werk en thuissituatie goed kunnen combineren. 
het vaderschapsverlof wordt om die reden verlengd 
van twee naar vijf betaalde dagen. Alle peuters kunnen 
tweede dagdelen naar de opvang.

ook de mensen met een arbeidsbeperking en de 
gezinnen met een kleine portemonnee verdienen een 
kans om mee te doen. daarom wordt onverminderd hard 
gewerkt aan de bestrijding van armoede en schulden. en 
investeert het kabinet 100 miljoen extra voor het maken 
van beschutte werkplekken voor de meest kwetsbare 
mensen. het overleg met de maatschappelijke 
organisaties blijft een onmisbare schakel in de uitvoering 
van de participatiewet.   n 



Vanaf�volgend�jaar�wordt�het�voor�AOW’ers�makkelijker�om�door�te�werken�op�basis�van�
een�arbeidsovereenkomst,�bij�de�eigen�of�bij�een�andere�werkgever.�Op�dit�moment�zijn�
AOW’ers�die�willen�doorwerken�vaak�aangewezen�op�werk�via�een�uitzendbureau�of�als�
zzp’er.� De� Eerste� Kamer� heeft� ingestemd� met� een� wetsvoorstel� hierover� van� minister�
Asscher�van�Sociale�Zaken�en�Werkgelegenheid,�mede�namens�minister�van�der�Steur�van�
Veiligheid�en�Justitie�en�minister�Plasterk�van�Binnenlandse�Zaken�en�Koninkrijksrelaties.
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Eerste�Kamer�stemt�in�met�wets-
voorstel�doorwerken�na�AOW

het wordt daarbij voor werkgevers aantrekkelijker om 
AoW’ers langer in dienst te houden, zodat langer ge-
bruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring. 
zo wordt bijvoorbeeld de opzegtermijn van hun contract 
één maand en wordt de loondoorbetaling bij ziekte te-
ruggebracht naar dertien weken in plaats van twee jaar, 
ook omdat AoW’ers geen recht hebben op WiA. Werkge-
vers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu vaak nog 
een belangrijke belemmering om gepensioneerden in 
dienst te houden of aan te nemen. in 2018 worden de 
nieuwe maatregelen geëvalueerd. dan wordt bepaald of 
de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken wordt terug-
gebracht.

om verdringing van niet AoW-gerechtigden te voorko-
men worden ook werkgevers in de publieke sector ver-
plicht doorwerkende AoW’ers als eerste te ontslaan bij 
een reorganisatie. die regel geldt al voor de private sec-
tor. ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op 

een verzoek van een AoW’er om het aantal werkuren uit 
te breiden. zo wordt voorkomen dat dit ten koste gaat 
van andere werknemers. sinds 1 juli van dit jaar hebben 
AoW’ers als gevolg van de Wet Aanpak schijnconstruc-
ties, net als andere werknemers, al recht op ten minste 
het minimumloon. dat recht hadden ze eerder nog niet. 
Als er een cao van toepassing is moet een AoW’er uiter-
aard hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werkne-
mers die hetzelfde werk doen.

in de Wet werk en zekerheid is al geregeld dat een werk-
gever het contract bij het bereiken van de AoW-leeftijd 
zonder tussenkomst van uWv of rechter kan opzeggen. 
ook hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. 
Wanneer een AoW’er daarna in vaste dienst wordt geno-
men gelden wel weer de gewone ontslagregels. behalve 
dat er ook dan geen transitievergoeding betaald hoeft te 
worden bij ontslag.       n 
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Ledenvergadering�
2015!

Op� zaterdag� 21� november� 2015� heeft� LBV� onder� grote� belangstelling� haar� jaarlijkse�
Algemene� Ledenvergadering� gehouden.� Met� deze� Algemene� Ledenvergadering� legt� het�
bestuur� middels� een� secretarieel� en� financieel� verslag� verantwoording� af� aan� de� leden�
van�LBV�van�de�activiteiten�die�LBV�voor�haar�leden�heeft�verricht�in�het�voorgaande�jaar.

Verkiezingen�nieuw�bestuur�
tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de secretaris en penning-
meester van Lbv afgetreden. zowel de afgetreden secretaris en 
penningmeester hebben zich direct weer verkiesbaar gesteld en zijn 
door de Algemene Ledenvergadering herkozen. daarnaast heeft één 
van de aanwezige leden zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur en 
is hij door de Algemene Ledenvergadering tot het bestuur verkozen. 

“Speed-daten”
omdat het ook vorig jaar een groot succes was, hadden leden 
ook dit jaar weer de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
‘speed-daten’. in een apart gedeelte van de zaal waren er 
drie tafels gereserveerd waar de gesprekken konden 
plaatsvinden. er was een tafel met daaraan het bestuur, 
een tafels met teamleden van Lbv en een tafel waar 
leden terecht konden voor juridische vragen. ook dit 
jaar is gebleken dat het speed-daten een positieve 
bijdrage levert aan de Algemene Ledenvergadering.  

Huldiging�jubilarissen
een vast onderdeel van de ledenvergadering is het 
huldigen van de jubilarissen. Leden die langer dan 
10 en 25 jaar lid zijn van Lbv ontvangen een klein 
presentje, als dank voor hun trouwe lidmaatschap 
van Lbv.

Karikatuurtekenaar
de leden die de Algemene Ledenvergadering 
bezocht hebben, zijn niet met lege handen 
naar huis gegaan. er was namelijk een 
sneltekenaar ingehuurd die van alle 
aanwezigen een karikatuur heeft getekend. 
ondanks het feit dat sommige tekeningen 
vrij confronterend waren voor enkele 
leden, was het een groot succes!   n 

Ledenvergadering 2015:* Herkozen secretaris 
* Herkozen penning meester* Speed-daten” = LEUK!
* Presentjes 10- en 25-jarige jubilaris

l l l ll ll



CAO�nieuws

6

Principeakkoord�CAO�voor�Hellende�Daken

tussen Lbv en de werkgeversvereniging: nederlandse 
vereniging voor dakdekkersbedrijven hellende daken, 
het hellende dak (kortweg: hhd), de werkgevers-
vereniging: vakfederatie rietdekkers en de werk-
geversvereniging: vereniging van Leidekkers in neder-
land (kortweg: nvvL) is een principeakkoord bereikt 
voor een nieuwe CAo voor hellende daken.

in het principeakkoord, dat op het moment dat dit artikel 
is geschreven nog ter stemming en goedkeuring voor-
licht bij de leden van Lbv, zijn de volgende afspraken 
opgenomen:
 •  de werkingssfeer van de CAo wordt per 1 januari 

2016 uitgebreid met werknemers met een onder-
steunde functie.

 •  de looptijd van de CAo wordt met 2 jaar verlengd.  
de CAo eindigt derhalve op 30 juni 2018.

 •  in de CAo wordt bij het werken in belgië een toeslag 
van 9 procent opgenomen. door deze rechtstreekse 
betaling heeft de werkgever geen aangifte- en 
 betalingsplicht aan de patronale dienst voor 
 organisatie en Kontrole (pdoK) in belgië. 

 •  in de CAo wordt de rechtspositie van uitzend-
krachten, payrollkrachten 
en werknemers die niet 
 permanent in nederland 
woonachtig zijn vastgelegd met 
inachtneming van het loon-
verhoudingsvoorschrift krach-
tens de Wet allocatie arbeids-
krachten door intermediairs.

  
 
•  er is in de CAo sprake van opvolgend werkgever-

schap als de werknemer dezelfde of soortgelijke 
werkzaamheden voortzet op dezelfde werkplek, 
maar krachtens een arbeidsovereenkomst met een 
andere werkgever. er is geen sprake van opvol-
gend werkgeverschap wanneer de toepasselijkheid 
 daarvan niet is voorzien als gevolg van het door 
de werknemer bewust of anderszins verwijtbaar 
 verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen.

 •  Afhankelijk van de overeengekomen duur van de 
arbeidsovereenkomst is ten aanzien van de proeftijd 
de volgende nieuwe staffel afgesproken:

  •    bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
6 maanden of korter: geen proeftijd;

  •  bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
langer dan 6 maanden en korter dan 12 maanden: 
1 maand; 

  •  bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
12 maanden of langer alsmede voor een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden. 

 •  per 1 juli 2016 wordt het loon verhoogd met 1,25 
procent.

 •  de loonsverhoging over het tijdvak van 1 juli 2017 tot 
en met 30 juni 2018  wordt vóór of uiterlijk op 1 juli 
2017 door partijen bij deze cao overeengekomen.

 •  de loonschalen worden uitgebreid met treden. 
Jaarlijks worden individuele beoordelingsgesprek-
ken afgenomen op basis waarvan de werknemer in 
aanmerking kan komen voor een tredeverhoging. de 
werkgever dient zijn beoordeling schriftelijk onder-
bouwd kenbaar te maken aan de werknemer.
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 •  de jubileumuitkering wordt met ingang van 1 juli 
2016 berekend over het voor de werknemer op dat 
moment geldende CAo-loon.

 •  de werkgever is per 1 januari 2016 verplicht een 
ongevallenverzekering voor de werknemer af te 
sluiten. partijen bij de CAo hd hebben hiervoor een 
collectieve mantelovereenkomst afgesloten.  
onder voorwaarden is het mogelijk om hiervan 
 gedispenseerd te worden.

 •  de bonus bij re-integratie in het 2e ziektejaar komt 
per 1 januari 2015 te vervallen.

 •  de aanvullende uitkeringen voor arbeids-
ongeschikten komen per 1 januari 2015 te vervallen.

 •  de aanvulling bij werkloosheid komt per 1 januari 
2015 te vervallen. de transitievergoeding is hiervoor 
in de plaats gekomen.

Lbv en de werkgeversvereniging nbbu zijn overeen-
gekomen de nbbu-CAo voor uitzendkrachten op een 
aantal punten tussentijds aan te passen. deze aan-
passingen zijn noodzakelijk als gevolg van gewijzigde 
wet- en regelgeving en gaan per 1 januari of 1 juli 2016 
in.

Wijziging�bepalingen�AOW-gerechtigden
vanwege de Wet werken na AoW-gerechtigde leef-
tijd, zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden in de 
nbbu-CAo voor uitzendkrachten.
per 1 januari 2016 zal de loondoorbetaling van 90  procent 
van het naar tijdruimte vastgestelde loon bij ziekte van 
AoW-gerechtigden nog maximaal 13 weken bedragen. 
deze uitzondering zal worden toegevoegd aan artikel 25.
een andere wijziging zal per 1 juli 2016 ingaan, als het 
fasensysteem AoW-plus verdwijnt en het  reguliere 
 fasensysteem van toepassing wordt op AoW- gerechtigden.
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Aanpassing�artikel�12�lid�4;�geen�recht�op�vergoeding�
3�uur�bij�oorzaak�wegvallen�werk�voor�rekening��
van�de�werknemer�
in artikel 12 lid 4 is opgenomen dat de uitzendkracht 
na 26 gewerkte weken recht heeft op een ver goeding 
van driemaal het feitelijk uurloon als het werk is 
 weg gevallen binnen de uitzendovereenkomst en er 
daardoor niet is gewerkt. hieraan zal worden toe-
gevoegd dat dit recht op een vergoeding niet ontstaat 
als de oorzaak van het niet verrichten van werkzaam-
heden binnen de uitzendovereenkomst bij de werk-
nemer ligt, bijvoorbeeld omdat de uitzendkracht niet 
beschikbaar of bereid is werkzaamheden te verrichten. 

bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht heeft 
de uitzendonderneming altijd een loondoorbetalings-
verplichting.

Tussentijdswijziging�van�de�NBBU-CAO�voor�Uitzendkrachten
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Aanscherping�artikel�22�lid�6�vaststellen�
inlenersbeloning�in�overleg
vanwege onduidelijkheid in welke situaties het loon niet 
conform loonverhoudingsvoorschrift, maar aan de hand 
van gesprekken van de uitzendonderneming met de in-
lener en de uitzendkracht moet worden vastgesteld zal 
artikel 22 lid 6 aangescherpt worden. Momenteel is het 
volgende voorbeeld genoemd: ‘bijvoorbeeld omdat er 
geen werknemers werkzaam in gelijkwaardige functies 
in dienst van de inlener zijn.’ dit is gebleken voor meer-
dere interpretaties vatbaar te zijn en wordt daardoor 
weggehaald.

Aanscherping�opvolgend�werk-
geverschap��artikel�18�lid�3

bij het opvolgend werk-
geverschap neemt een 

werk nemer zijn  relevante 
arbeidsverleden mee 

en dit wordt vervol-
gens ‘ingepast’ in 

het fasensysteem 
of het  periode- en  

 
 
 

ketensysteem (al naar gelang het systeem waar de op-
volgend werkgever voor kiest). dit is vastgelegd in ar-
tikel 18 lid 3. dit is echter omschreven dat de uitzend-
kracht ‘zijn rechten voortzet’ bij de opvolgend werkgever. 
ter verduidelijking en aanscherping wordt artikel 18 lid 
3 als volgt gewijzigd: heeft de opvolgend werkgever de 
keuze, zoals bedoeld in lid 1, gemaakt, dan neemt de uit-
zendkracht zijn arbeidsverleden, met inachtneming van 
de bepalingen van het fasensysteem of het periode-en 
ketensysteem, opgebouwd op dezelfde werkplek en in 
dezelfde of soortgelijke werkzaamheden,  mee naar de 
opvolgend werkgever,

Artikel�30�lid�7;�verplichting�verstrekken��
scholingsverklaring�verdwijnt
de verplichting om een scholingsverklaring voor 1 juli 
jaarlijks aan de nbbu te verstrekken verdwijnt uit de 
cao. de verplichting om in de administratie de scholings-
reservering –en besteding aan te tonen, middels een 
 accountantsverklaring of passage op de jaar rekening 
blijft echter bestaan. deze gegevens kunnen dan  worden 
opgevraagd bij eventuele (cao-) controles. Als een uit-
zendonderneming in een bepaald kalenderjaar niet de 
volledige scholingsinspanning heeft besteed, dan kan 
deze achterstand uiterlijk in het daaropvolgende jaar 
worden gecompenseerd.

Overgangsrecht
de Wet werk en zekerheid bepaalt dat fase 1 en 2 nog 
maximaal 78 weken mogen duren. voor de nbbu-CAo 
voor uitzendkrachten is overgangsrecht van toepassing 
tot 1 juli 2016. vanaf die datum wijzigt de totale duur van 
fase 1 en 2 van 130 weken naar 78 weken. dit betekent 
het volgende per 1 juli 2016:

•  voor uitzendovereenkomsten die zich op 30 
juni 2016 in fase 1 of 2 bevinden en waarbij er 
korter dan 78  weken is gewerkt, geldt dat er na 
1 juli 2016  verder doorgeteld kan worden tot 78 
weken. daarna  
treedt fase 3 in waarin nog maximaal 6 uitzend - 
 over eenkomsten in maximaal 4 jaar  aangegaan 
 kunnen worden.

•  voor uitzendovereenkomsten die zich op 30 juni 
2016 in fase 2 tussen de 78 en 130 gewerkte 
 weken  bevinden, geldt dat er per 1 juli 2016 
met een  ‘schone lei’ gestart wordt in fase 3. dit 
betekent dat er binnen fase 3 nog maximaal 
6 uitzendovereenkomsten in maximaal 4 jaar 
aangegaan kunnen worden.



Jonge ouders zitten in de drukste fase van hun leven. het 
kabinet vindt het belangrijk dat zij werk en privé goed 
kunnen combineren. goede en betaalbare kinderopvang 
helpt daarbij. Minister Asscher: ‘goede kinderopvang 
biedt een vertrouwde en veilige omgeving gericht op de 
ontwikkeling van je kind. daar breng je als werkende ouder 
met een gerust hart je kind naar toe. de kinderopvang heeft 
meerwaarde voor ouders en kinderen. van die meerwaarde 
moeten ouders en kinderen gebruik kunnen maken.’

de kinderopvang voor een gezin wordt, bijvoorbeeld 
een tankstationmedewerker die voltijd werkt en een 
verpleegkundige die drie dagen in de week werkt, ruim 
honderd euro per maand goedkoper. dat geldt als zij twee 
kinderen hebben die drie hele dagen naar de opvang gaan. 
Als kinderen twee dagen naar de opvang gaan, betalen de 
ouders zeventig euro per maand minder. hetzelfde gezin 
dat alleen gebruikt maakt van drie dagen bso betaalt ruim 
vijftig euro minder. voor ouders met een laag inkomen geldt 
dat de overheid maximaal 94 procent van de kosten van de 
kinderopvang vergoedt.

de verhoging van de kinderopvangtoeslag kost 290 miljoen 
euro structureel per jaar. de maatregel staat in de begroting 
die het ministerie met prinsjesdag openbaar maakt. Asscher 
stuurt de maatregel nu naar de tweede Kamer zodat het 
begin volgend jaar al in kan gaan.      n
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Voor�alle�werkende�ouders�gaat�de�kinderopvangtoeslag�vanaf�1�januari�2016�omhoog.�
Ouders�ontvangen�voor�elk�kind�dat�naar�de�opvang�gaat�meer�kinderopvangtoeslag.�

Kinderopvangtoeslag
flink�omhoog
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Wettelijk�minimumloon�
per�1�januari�2016
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Leeftijd� �������werkweek:�36�uur� werkweek:�38�uur� werkweek:�40�uur
  minimumloon per uur: minimumloon per uur: minimumloon per uur: 
23 jaar of ouder 9,78 9,26 8,80
22 jaar 8,31 7,87 7,48
21 jaar 7,09 6,72 6,38
20 jaar 6,02 5,70 5,41
19 jaar 5,14 4,87 4,62
18 jaar 4,45 4,22 4,01
17 jaar 3,87 3,66 3,48
16 jaar 3,38 3,20 3,04
15 jaar 2,94 2,78 2,64

Bruto�minimumloon�per�uur�bij�36-,�38-�en�40-urige�werkweek�per�1�januari�2016.

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

23 jaar of ouder 100,0% 1.524,60 351,85 70,37
22 jaar 85,0% 1.295,90 299,05 59,81
21 jaar 72,5% 1.105,35 255,10 51,02
20 jaar 61,5% 937,65 216,40 43,28
19 jaar 52,5% 800,40 184,70 36,94
18 jaar 45,5% 693,70 160,10 32,02
17 jaar 39,5% 602,20 139,00 27,80
16 jaar 34,5% 526,00 121,40 24,28
15 jaar 30,0% 457,40 105,55 21,11

Wettelijk�bruto�minimumloon�en�minimumjeugdloon�per�1�januari�2016

Vanaf�1�januari�gaat�het�bruto�
minimumloon�met�1,1�procent�
omhoog.�De�minimumlonen�worden�
twee�keer�per�jaar�aangepast�aan�de�
ontwikkeling�van�de�cao-lonen.

volgens artikel 12 van de WML is bij een kortere 
arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)
loon naar evenredigheid lager. dit is bijvoorbeeld van 
toepassing als werknemers in het kader van de partiële 
leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen. 

de minimumloonbedragen worden uitgedrukt per 
maand, per week en per (werk)dag. een landelijk 
wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. het 
uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het 
aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. onder 
normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur 

die in de desbetreffende sector is afgesproken als 
volledige dienstbetrekking. in de meeste CAo’s is deze 
arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld 
op 36, 38 dan wel 40 uur per week. 

onderstaand schema geeft de afgeronde bruto-
bedragen per uur aan, berekend op basis van het 
wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van 
resp. 36, 38 en 40 uur per week. 

bruto minimumloon per uur per 1 januari 2016 bij een 
gebruikelijke arbeidsduur van:



een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�4�-�2015

LBV�biedt�jou�de�mogelijkheid�om�gratis�
gebruik�te�maken�van�ons�ledenvoordeel�programma.

Hiermee�kun�je:
>��Online�blijven�shoppen�zoals�je�gewend�bent
>��Maar�nu�wel�altijd�met�extra�korting
>��Ook�bovenop�acties,�(dag)aanbiedingen�en�uitverkoop
>��Bij�zo’n�2.500�webshops
>��Het�hele�jaar�door�beschikbaar

Enkele�voorbeelden�uit�die�2.500�webshops�zijn:

Bespaar�jaarlijks�
al�snel�tot�zo’n�A 300,-�
op�je�online�uitgaven

Met�LBV�altijd�extra
korting�bij�online�shoppen

Meld je snel gratis aan en start meteen met geld besparen. 
ga naar: www.q-plan.nl/lbv en klik op “Aanmelden”

gebruik als aanmeldcode: M101
vul je eigen gegevens in

je ontvangt meteen een email met je inloggegevens

en meer...



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�4�-�2015

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! 2015

Het aftellen 
gaat beginnen.. .

. . . en een gelukkig 2016!!!
.. . prettige feestdagen 

toewensen . . .

. . . en ook voor Het 
komend jaar . . .

. . . willen wij u ...


