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LBV heeft een nieuwe voorzitter en zijn naam is Ger IJzermans! Voor velen van u is 
hij geen onbekende. Ger is al tientallen jaren werkzaam voor LBV en heeft door de 
jaren heen zijn  sporen meer dan verdiend in ‘vakbondsland’!

Ger zijn wortels liggen in Brabant, maar hij heeft bijna zijn gehele leven in 
Rotterdam gewerkt. Ondanks dat Ger als kind boven gemiddeld presteerde op 
school, moest hij op jonge leeftijd al gaan werken in de Rotterdamse haven. Toen 
hij werkzaam was bij de havenpool SHB ontpopte Ger zich al snel tot een leidend 
figuur. Hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel, was begaan met zijn collega’s 
en stond ook verbaal erg goed zijn mannetje. Deze eigenschappen zorgde er mede 
voor dat hij voorzitter werd van de ondernemingsraad van SHB.

Ger was als werknemer aangesloten bij het OVB (de overkoepeling waaruit LBV 
is ontstaan) en was als lid erg actief. Toen hij zich realiseerde dat hij vanuit de 
vakbond de belangen van nog veel meer werknemers kon behartigen, is Ger bij 
LBV in dienst getreden. In de avonduren heeft Ger zich bij laten scholen, waardoor 
hij zich uiteindelijk heeft gespecialiseerd in arbeidsrecht en fiscaalrecht. 

Ook als onderhandelaar heeft Ger een imposante ‘erelijst’. Hij is namelijk tot nu 
toe betrokken geweest bij alle CAO’s die LBV is overeengekomen. Kortom, de 
nieuwe voorzitter van LBV beschikt ook over veel kennis en ervaring. Het bestuur 
en de leden van LBV hebben er alle vertrouwen in dat Ger IJzermans een waardig 
opvolger is voor onze vorige voorzitter Annet Dolman! 

In de volgende edities van de Visie zal onze nieuwe voorzitter uiteraard weer het 
voorwoord gaan schrijven! 

>�Nieuwe�Voorzitter�LBV

>
>�Colofon
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In memoriam:�Jan�van�der�Aa
Op maandag 30 januari 2017 is Jan van der Aa (oud-
bestuurslid) op 79-jarige leeftijd in Tilburg overleden. 
Jarenlang was hij het aanspreekpunt voor leden van LBV in 
Tilburg en ver daarbuiten. Dat deed hij met een ongekend 
enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Zijn tomeloze inzet en enorme betrokkenheid bij ons werk 
hebben bij velen een onuitwisbare indruk achter gelaten. 
Wij zijn hem erg dankbaar voor al het werk dat hij voor 
ons heeft verricht. Een uniek en fijn mens is van ons 
heengegaan.

Het bestuur, team en de leden van LBV wensen vooral 
zijn vrouw Jopie enorm veel sterkte en kracht toe met het 
verwerken van dit verlies.

JANTJE BEDANKT! 13 januari 1938 - 30 januari 2017

In memoriam:�Albert�(Ab)�Plugge
Op zaterdag 31 december 2016 is Albert Plugge (oud 
penningmeester) op 84-jarige leeftijd in Den Haag 
overleden. Jarenlang beheerde hij de financiën van 
LBV.  Dat deed hij erg punctueel, doortastend en met trots.

Wij denken met vreugde en ontroering terug aan Ab. Een 
kameraad die ons inspireerde als we nadachten over 
de uitdagingen waar LBV voor staat. Zijn tomeloze inzet 
en enorme betrokkenheid bij ons werk hebben bij velen 
een onuitwisbare indruk achter gelaten. Wij zijn hem erg 
dankbaar voor al het werk dat hij voor ons heeft verricht. 
Een uniek en fijn mens is van ons heengegaan.

Het bestuur, team en de leden van LBV wensen de 
nabestaanden van Ab enorm veel sterkte en kracht toe met 
het verwerken van dit verlies.

AB BEDANKT! 20 november 1932 - 31 december 2016



CAO�nieuws�februari�2017

CAO�Vakwerkbedrijven�in�de�Bedrijfstak�Natuursteen
Tussen de werkgeversvereniging DI-Stone en LBV is voor 
het eerst een CAO gesloten voor Vakwerkbedrijven in de 
Bedrijfstak Natuursteen. Deze CAO is aangegaan voor een 
tijdvak van 3 jaar dat aanvangt op 1 januari 2016 en eindigt 
op 31 december 2018.
Onder Vakwerkbedrijf in de Bedrijfstak Natuursteen dient 
te worden verstaan het bedrijf dat steenachtige materialen 
verwerkt zoals: natuursteen, kunststeen, composiet en ke-
ramiek. Het gaat hierbij onder andere om:
 •  het vervaardigen van stenen werkbladen en 

bekledingen voor woningen zoals in keukens, 
woonkeukens en badkamers- en utiliteitsbouw;

 •  het vervaardigen en het aanbrengen, plaatsen 
en  stellen van stenen toepassingen in woningen, 
gebouwen en buitenruimten, zoals: trappen, tegels, 
dorpels, raam- en deuromlijstingen, gevelplaten en 
puien, naamborden, gevelplinten en muurafdekkingen;

 •  het vervaardigen van gedenkstenen, het aanbrengen 
van teksten en ornamenten. Het afhalen en stellen van 
gedenkstenen op gedenkplaatsen;

 •  het onderhouden en renoveren van 
natuursteentoepassingen, zoals bij vervuilde 
gevels of vloeren met moderne schuur- en 
kristalliseertechnieken;

 •  het restaureren van monumentale gebouwen, 
rijksmonumenten en lokale bouwwerken met een 
historische dan wel lokale culturele waarde.

CAO�voor�Fonds�Duurzaamheid�en�Innovatie�
Vakwerkbedrijven�Natuursteen�(DI-Fonds)
Tussen de werkgeversvereniging DI-Stone en LBV is voor 
het eerst een CAO gesloten voor Fonds Duurzaamheid en 
Innovatie Vakwerkbedrijven Natuursteen (DI-Fonds). Deze 
CAO is aangegaan voor een tijdvak van twee jaren welke 
aanvangt op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2018.
Om de afspraken in deze fonds-CAO uit te kunnen voeren 
is door partijen bij deze CAO op 27 oktober 2016 de stich-
ting Fonds Duurzaamheid en Innovatie Vakwerkbedrijven 
Natuursteen (kortweg : DI-fonds) opgericht. Het DI-Fonds 
heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren of sub-
sidiëren van onder andere de volgende bestedingsdoelen 
en activiteiten: 
 •  duurzame inzet van vakbekwame en betrokken 

werknemers in de bedrijfstak;
 •  structurele vernieuwing en innovatie door en met 

Vakwerkbedrijven Natuursteen;
 •  de financiering dan wel subsidiëring van opleidingen 

en onderzoek en/of de uitvoering van projecten voor 
het verbeteren van arbeidsomstandigheden;

 •  het stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen 
gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, 
participatie, personeelsvertegenwoordigingen en 
ondernemingsraden;

 •  de bevordering van een eenduidige uitleg en 
toepassing van de bepalingen van de CAO 
Vakwerkbedrijven Natuursteen voor de bedrijfstak 
en het voorkomen van geschillen over de uitleg en de 
toepassing van die CAO voor de bedrijfstak;

 •  het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van 
het geformaliseerde overleg – met uitzondering van 
CAO-overleg – tussen sociale partners ten behoeve 
van alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak.

4



CAO�Uitvoeringsregelingen�voor�het�Schilders-,�
Afwerkings-�en�Glaszetbedrijf
Tussen de werkgeversorganisatie OnderhoudNL en LBV is voor het eerst 
een CAO gesloten voor Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwer-
kings- en Glaszetbedrijf (USAG). Deze CAO is aangegaan voor een periode 
van 5 jaren die begint op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2021.

Om de afspraken in deze fonds-CAO uit te kunnen voeren is door partijen  
bij deze CAO is op 21 december 2016 de Stichting Uitvoerings-
regelingen SAG opgericht. De Stichting heeft ten doel het fi-
nancieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op 
het bevorderen van het sociaal-economisch klimaat van de  
Bedrijfstak. Deze activiteiten zijn onder andere:
 •  het ontwikkelen en/of implementeren van beleid 

specifiek die gericht zijn op optimale werkgelegenheid 
in de Bedrijfstak;

 •  het adviseren, geven van voorlichting en 
informatie over voorschriften op het terrein van 
de arbeidsvoorwaarden/-verhoudingen en/of de 
vaktechnische ontwikkeling liggen;

 •  het bevorderen van een goede toepassing van de wet- en 
regelgeving op sociaaleconomisch terrein in de Bedrijfstak;

 •  opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten in het kader 
van de arbeid ten behoeve van de Werknemers en de 
Werkgevers in de Bedrijfstak;

 •  het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
bevordering van goede arbeidsomstandigheden en 
medezeggenschap in de Bedrijfstak;

 •  het (doen) verrichten van werkzaamheden om 
naleving en handhaving van de CAO voor het 
Schilders-. Afwerkings- en Glaszetbedrijf in 
Nederland te bevorderen;

 •  het innen van premies ten behoeve 
van door de Werkgeversorganisatie 
aangegane collectieve verzekeringen;

 •  het verstrekken van compensatie aan 
Werkgevers i.v.m. de loonkosten van 
Werknemers die gebruik maken van 
organisatieverlof, zoals omschreven in de CAO voor  
het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf;

 •  het financieren van activiteiten ten behoeve van duurzame 
inzetbaarheid van de Werknemers in de Bedrijfstak.

Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�1�-�2017
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Het�is�weer�bijna�tijd�voor�de�aangifte�inkomstenbelasting�over�2016.�Ieder�jaar�
helpt�LBV�haar�leden�door�de�gratis�belastingservice�aan�te�bieden.�Maar�dit�jaar�
gaan�we�nog�een�stapje�verder.�In�2017�gaat�LBV�
de�belastingservice�in�een�nieuw�jasje�steken�
en�grootser�aanpakken�dan�in�voorgaande�jaren.

Gratis�Belastingservice�2017

Om nog meer mensen te bereiken met de belastingservice 
gaat LBV op pad door heel Nederland. In maart zal LBV 
een aantal pop-up locaties openen om werknemers te 
helpen bij het invullen van de belasting. De aangiftes 
worden ingevuld door specialisten op het gebied van 
inkomstenbelasting. Op deze manier weet je zeker dat 
jouw belasting nauwkeurig en op de juiste manier wordt 
ingevuld.

Tarieven
Voor leden is de belastingservice gratis en voor niet-leden 
50 euro, maar wanneer je je van tevoren aanmeld krijg je 
10 euro korting! Voor fiscale partners van leden bedraagt 
het 10 euro.

Locaties
Dit jaar vullen wij de belasting op de volgende locaties in:

Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Breda, 
Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hoofddorp, Maastricht, 
Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

Schrijf u in via onze website of neem telefonisch contact op 
via het volgende nummer: 010 – 481 80 11     n
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Nieuwe�uitzend-CAO
Werkgeverspartijen ABU en NBBU en vakbonden LBV, FNV, 
CNV en De Unie gaan proberen voor het einde van 2017 tot 
één gezamenlijk uitzend-CAO te komen. Om dit te  be reiken 
zijn er tot en met oktober elke maand overleg rondes  ge-
pland.

De bestaande ABU- en NBBU-CAO’s voor Uitzendkrachten 
moeten worden omgevormd tot één CAO. Deze twee CAO’s 
bevatten al een behoorlijk aantal gelijkluidende afspraken, 
maar het zal nog een hele klus worden om de teksten die 
onderling van elkaar verschillen samen te smelten tot 
nieuwe teksten waar alle partijen het over een zijn. Dit is 
dan ook de reden waarom werkgevers en vakbonden ruim 
de tijd nemen om dit traject op een goede manier uit te 
kunnen voeren en zodoende de kans van slagen zo groot 
mogelijk te maken.

Uiteraard zal het CAO-overleg ook worden gebruikt om 
bestaande afspraken opnieuw te evalueren en daar waar 

 
nodig aan te passen of te vervangen door geheel nieuwe   
afspraken. Daarnaast hebben zowel werkgevers als 
vakbonden ook nog een lijstje met onderwerpen die nu 
nog niet in de CAO staan, maar die zij graag in de nieuwe 
CAO zouden willen opnemen, denk daarbij bijvoorbeeld 
aan afspraken over duurzame inzetbaarheid van uit-
zendkrachten.     n



CHECKLIST�belastingaangifte�2016

Persoonlijke�gegevens
o	 	uw burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook  

het BSN van uw partner en kinderen
o	 	uw IBAN (rekeningnummer)
o	 	uw DigiD
  Doet u samen met uw fiscale partner aangifte?  

Houd dan allebei uw eigen DigiD bij de hand.

Inkomsten
o	 	alle jaaropgaven over 2016
 En als u die niet hebt: salarisstroken
o	 	ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen
o	 	jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening
o	 	jaaroverzicht 2016 van uw spaarrekening
o	 	jaaroverzicht 2016 van uw beleggingen

Wonen
o	 	de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar  

van de gemeente hebt gehad.
o	 	jaaropgaaf van uw hypotheek
o	 	bij aankoop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten
 U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk dan aan:
o	 	giften
o	 	zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen 

risico mag u niet aftrekken.
o	 	betaalde partneralimentatie
o	 	als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig
o	 	overzicht van ontvangen studiefinanciering
o	 	gegevens van leningen en andere schulden
o	 	betaalde kinderalimentatie
o	 	gegevens van betaalde lijfrentepremies
o	 	overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

(AOV)
o	 	dividendgegevens
 Alleen als u (en eventueel uw partner) deze hebt gehad:
o	 	voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
o	 	voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2016
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Duurzame�inzetbaarheid�
voor�de�sector�van�schilders-,�
afwerkings-�en�glaszetbedrijven�

In de sector SAG hebben LBV en Onderhoud-
NL in de CAO USAG hierover met ingang van 1 
januari 2017 afspraken gemaakt. Om hier op 
professionele wijze vorm aan te geven wordt 
samengewerkt met FourstaR. Het doel is het 
bevorderen van de duurzame inzetbaarheid 
voor werknemers die onder de CAO SAG val-
len. Een mogelijkheid om op een eigentijdse 
manier de eindstreep te halen. De afspraken 
zijn separaat vastgelegd in een mantelover-
eenkomst. De werkgever is verplicht de pro-
ducten van deze mantelovereenkomst onver-
kort aan de werknemers aan te bieden.  

Loopbaancheck
Werknemers ouder dan 40 jaar hebben 
het recht één keer in de vijf jaar gebruik te 
maken van een loopbaancheck. Een loop-
baancheck is een inventariserend gesprek. 
Tijdens de loopbaancheck wordt de situatie 
van de werknemer in kaart gebracht mid-
dels een gesprek met een loopbaancoach 
en indien noodzakelijk gevolgd door een 
advies(gesprek). 

Adviesgesprek
Een adviesgesprek wordt ingezet naar aan-
leiding van de uitkomsten van een loopbaan-
check. Het uitgangspunt van een advies-
gesprek is de werknemer zelfredzaam te 
maken en handvatten te geven om zijn loop-
baan verder succesvol te kunnen vervolgen. 
Ook het volgen van een opleiding kan tot de 
mogelijkheden behoren. 

Periodiek� Arbeidsgezondheidskundig�
Onderzoek�(PAGO)
Een PAGO is gericht op de specifieke 
arbeidsrisico’s, waaraan werknemers 
worden blootgesteld. De doelstelling is 
zorgen, dat werknemers zolang mogelijk 
in goede gezondheid hun werk kunnen 
blijven doen. Een PAGO draagt hieraan bij 
door vroegtijdig gezondheidsrisico’s 
te signaleren en helpt daarmee het 
voorkomen van gezondheidsschade 
in verband met het werk.  De werk-
gever is wettelijk verplicht een (1) keer per vier (4) jaar aan de 
werknemer tot en met 40 jaar en een (1) keer per twee (2) jaar 
aan de werknemer ouder dan 40 jaar een PAGO aan te bieden. 
Deelname is altijd op vrijwillige basis. De PAGO bestaat uit een 
biometrisch onderzoek, een individuele scan over gezondheid, 
leefstijl en werkbeleving, een lichamelijk onderzoek met ex-
tra aandacht voor beroepsgerichte gezondheidsrisico’s en een 
adviesrapport met uitkomsten van de onderzoeken en bij ge-
zondheidsproblemen een verwijzing naar de bedrijfsarts.

Fourstar
De loopbaanchecks, adviesgesprekken en PAGO’s  worden 
uitgevoerd door FourstaR, een autoriteit op het gebied van 
mens en arbeid, met 31 vestigingen in Nederland. De coa-
ches zijn praktisch ingesteld, denken out-of-the-box en zul-
len creatieve oplossingen inzetten om de kans op succes te 
vergroten. Tijdens een loopbaantraject hecht FourstaR in de 
samenwerking met de werknemers veel waarde aan: het ver-
hogen van de zelfredzaamheid van de werknemer, een actieve 
instelling van de werknemer, de bewustwording van de eigen 
verantwoordelijkheid van de werknemer en het bereiken van 
maximaal resultaat.   n

Met�de�verhoging�van�de�AOW-gerechtigde�leeftijd�is�de�duurzame�
inzetbaarheid�van�werknemers�een�enorm�belangrijk�item�geworden.�
Duurzame�inzetbaarheid�is�immers�een�breed�begrip�dat�raakt�aan�de�inzet,�
kennis�en�vaardigheden,�motivatie,�welzijn�en�gezondheid�van�werknemers.
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Wereldkampioen�Magnus�Carlsen�heeft�maandag�
30�januari�bijna�40.000�euro�opgehaald�voor�het�
Sophia�Kinderziekenhuis.�Dat�deed�de�Noor�tijdens�
een�simultaanwedstrijd�tegen�tientallen�schakers.�

Wereldkampioen�Magnus�Carlsen�
schaakt�voor�Sophia�
Kinderziekenhuis�ook�tegen�LBV!

Vakbond LBV opent een meldpunt voor Primark 
 medewerkers die de dupe zijn van slechte werk-
omstandigheden. Wij motiveren alle medewer-
kers om zich te melden, zodat wij een duidelijk 
beeld  kunnen creëren van wat er allemaal speelt 
binnen dit bedrijf. Misstanden zullen direct aan-
gepakt worden.

Via onze website www.lbv.nl kunnen mede-
werkers van Primark hun klachten melden.    n

De deelnemers moesten duizend euro per persoon 
neertellen om tegen de grootmeester te mogen 
schaken. Ook LBV heeft aan de wedstrijd deel-
genomen en werd vertegenwoordigd door één van 
haar leden. Cees IJzermans heeft de eer van LBV 
hoog weten te houden door remise te spelen tegen 
dé Magnus Carlsen!

Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek naar 
ernstige schedel- en gezichtsaandoeningen van het 
Sophia Kinderziekenhuis. De Noor deed overigens 
belangeloos mee aan het evenement.   n

Meldpunt�Primark�Medewerkers



Onze�leden�spelen�in�het�dagelijks�leven�de�belangrijkste�rol�binnen�LBV.�
Om�deze�reden�willen�wij�jullie�ook�graag�betrekken�bij�

onze�nieuwe�promo�video!

LBV�acteurs�gezocht!�

Dit jaar wordt er een algemene promo video voor LBV geproduceerd 
waar de werknemer centraal staat. Alle personen in deze video 
zullen positief in beeld komen en acteerervaring is niet vereist. 

Dit�zijn�de�rollen�waar�wij�acteurs�voor�zoeken:

Ben jij lid van LBV en lijkt het jou of iemand uit jouw gezin leuk om een rol spelen in onze video? 
Meld je dan snel aan via onze website www.lbv.nl!   n
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• Schooljuf/ meester bassisschool
• Krantenbezorger (15-18 jaar)

• Verpleger / verpleegster
• Verkeersregelaar

• Barman / barvouw

• Kantoormedewerker
• Dakdekker

• Lasser
• Medewerker in de bouw



Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV�visie�1�-�2017

11

Een�gratis�training�voor�iedereen.�Het�is�erg�
belangrijk�om�de�kennis�en�vaardigheden�van�
medewerkers�op�tankstations�of�wasstraten�
op�peil�te�houden.�Om�hierbij�te�ondersteunen�
is�in�de�CAO�afgesproken�dat�OOTW�voor�alle�
medewerkers�in�de�branche�e-learningen�
en�trainingsdagen�organiseert,�waar�
kosteloos�aan�deelgenomen�kan�worden.�Elke�
medewerker�heeft�dus�gedurende�de�looptijd�
van�de�CAO�recht�op�een�gratis�dagdeel�
training�(4�uur)�per�jaar.

Opleidingsvoucher�OOTW

LBV adviseert alle werknemers in de branche om van 
deze opleidingsmogelijkheden gebruik te maken. Wijs 
uw baas op de mogelijkheden! Indien er wordt gezegd 
dat het voor u niet mogelijk is om deel te nemen dan 
schakelt u gewoon LBV in. Het is tenslotte een ver-
plichting en daarnaast kunnen wij werkgevers heel 

goed uitleggen wat de meerwaarde en voordelen zijn 
van goed opgeleid personeel. 

Om deel te nemen aan de training(en) dient u zich 
 online in te schrijven. Voor meer informatie kunt u ook 
de volgende website bezoeken: www.OOTW.nl!   n



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�1�-�2017

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”

Riesjart! 2017

Behaal het optimale resultaat en laat uw papieren 
invullen door een van onze belastingspecialisten!

, ,

, ,
De belastingservice van LBV 
gaat weer van start!

Bezoek in maart een van onze pop-up 
locaties ergens in het land.. .

. . .of kom naar 
ons hoofdkantoor!

Raadpleeg de belastingchecklist om 
na te gaan welke documenten u mee 

dient te brengen!

Voor leden is de 
belastingservice 
uiteraard gratis!


