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In de meeste regio’s is de zomervakantie weer begonnen. Veel

mensen zullen op vakantie gaan en veel studenten zullen naast

het gebruikelijke “vakantie vieren” ook een vakantiebaantje

nemen. Veel werkgevers maken tijdens de zomervakantie

gebruik van jonge en relatief goedkope arbeidskrachten. Scho-

lieren zijn al snel blij met een extra zakcentje, maar het gevaar

is dat men bijna nooit weet wat zijn of haar rechten en plich-

ten werkelijk zijn! Wanneer u hier meer over wilt weten, advi-

seer ik u om contact met één van onze consulenten op te

nemen.

Met groot genoegen deel ik u ook mede dat het regiokantoor

van LBV in Tilburg zijn dienstverlening gaat uitbreiden. Voor-

heen diende de leden vooraf een afspraak te maken, maar

vanaf maandag 22 augustus zal het kantoor op vaste tijden

geopend zijn. Daar komt bij dat er zelfs twee maal per week

de mogelijkheid is om dit kantoor ’s avonds te bezoeken. De

reden waarom het regiokantoor in Tilburg zijn dienstverlening

gaat uitbreiden is dat er steeds meer afspraken op het kan-

toor werden ingepland. 

Jan van der Aa, voor veel leden uit de regio Midden-Brabant

een bekend persoon, zal de meeste dagen op het kantoor aan-

wezig zijn. Hij zal een paar keer per week ondersteund wor-

den door Jan Akkerman en Wim Mijland. Verderop in de Visie

kunt u meer informatie over deze ontwikkelingen lezen. Daar-

naast laten we u middels een interview beter kennis maken

met Jan van der Aa.

Tevens is er in deze Visie veel aandacht voor de nieuwe zorg-

verzekeringswet. Zoals u mogelijk weet wil de Nederlandse

overheid op 1 januari 2006 een gezondheidszorgstelsel invoe-

ren met één algemene zorgverzekering. Deze verandering is

vrij ingrijpend en het is daarom belangrijk om uzelf hier goed

in te verdiepen. In deze Visie hebben wij de informatie die tot

nu toe bekend is voor u op een rij gezet. LBV heeft ook een

speciale brochure samengesteld waarin nog uitgebreider op

de nieuwe Zorgverzekeringswet wordt ingegaan dan in deze

Visie. Indien u deze brochure over de nieuwe Zorgverzekerings-

wet wilt ontvangen, verzoek ik u om contact met ons op te

nemen.

Voor nu wens ik u alvast veel leesplezier!

Annet Dolman

Voorwoord
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Het vrije woord van Harm Groenendijk

In Holland staat een huis.
Dit liedje leerde ik vroeger op school. In dat huis had ieder het

naar zijn zin. Nu vraagt u zich af wat bedoelt hij hier nu mee.

Ik zal het u uitleggen. U en ik, en velen met ons, hebben in de

afgelopen halve eeuw een leuk huis gebouwd in Nederland.

Voor iedereen was plaats en je hoefde niet bang te zijn dat je

geen dak boven je hoofd had. Dit alles figuurlijk bedoeld want

dat “huis” heette sociale voorzieningen. Door offers te bren-

gen en door te sparen hebben de werknemers van Nederland

diverse voorzieningen opgebouwd en was er rust op het poli-

tieke en arbeidsfront.

Na de bouw afbouw en onderhoud.
Is het een goed gebruik om na nieuwbouw het een en ander

af te werken en bij bestaande bouw na verloop van tijd groot

of klein onderhoud te plegen. Jazeker maar niet met de hui-

dige bouwmeesters. Heeft Paars al het dak van het huis

gesloopt gaat deze regering nog een stapje verder en sloopt

alle vloeren eruit. Ministers met een sociaal verleden lijden

spontaan aan geheugenverlies en gedragen zich als de eer-

ste de beste slavendrijver en denken slechts aan snelle winst

door te bezuinigen. Goede voorbeelden hiervan zijn de sloop

van de WAO en invoering van de WIA, Wettelijk In Armoede,

na deze sloopacties staan alleen de muren van het huis nog.

Uw gezondheid zal ons een zorg zijn.
Een andere minister had een nog beter idee en vormt het zorg-

stelsel om. Een ieder weet dat de zorg in Nederland al mini-

maal is en dat er volop zorgtaken zijn die niet uitgevoerd

worden omdat er geen geld voor is. Deze minister heeft ech-

ter het lek boven gekregen en heeft de verplichte basisverze-

kering uitgevonden. Op zich een goed idee, zorg voor iedere

Nederlander, maar nee zo werkt het niet. Iedereen moet ver-

plicht een basispakket nemen en mag gaan winkelen, op de

vrije markt, naar aanvullende zorg. Daarbij bepaalt deze minister

dan ook nog even dat de aanbieder daar winst op mag maken.

Verzekeraars van vandaag zijn alleen maar geïnteresseerd in

shareholdervalue en niet meer in het collectiviteitbeginsel waar 

ze jaren geleden mee begonnen zijn. Het zal hen een zorg zijn 

of u er beter van wordt als zij de centen maar zien. De echte

besparing komt van het uitspelen van zorgaanbieders zodat

u dadelijk de kans loopt om 150 kilometer te moeten reizen

omdat daar een goedkoper behandelcentrum zit.

Op de markt is uw gulden een daalder waard.
Deze oude reclamekreet komt u nog wel eens tegen als u op

de markt loopt en zo links en rechts eens een kraam bekijkt.

Nu weet ik wel dat de gulden vervangen is voor de euro en

dat daalders niet meer bestaan maar ik bedoel hier iets anders

mee. Dat lege huis dat alleen nog maar uit vier muren bestaat

dat is natuurlijk pure verspilling. Als we die vier muren nu ook

nog even omtrekken dan houden we een mooi stuk grond over

dat ideaal is als marktterrein. Marktwerking heeft bewezen

dat door concurrentie de klant veel beter af is. Kijk maar naar

het op de vrije markt brengen van de energielevering, u bent

nog nooit zo goedkoop uit geweest en de service is stukken

beter geworden.

Een betere toekomst?
Is er alleen maar verslechtering voor ons over in de toekomst?

Als we niets doen wel, kom in actie, verzin manieren om uw

ongenoegen over deze gang van zaken te uiten. Stuur de

ministerraad een vakantiekaart uit Lourdes om uw steun te

betuigen aan de wonderbaarlijke genezing van vele WAO’ers.

Kom op 24 september 2005 naar het Binnenhof in Den Haag

om een cordon om de regeringsgebouwen te leggen. Stuur

post of email naar uw volksvertegenwoordiger, wordt lid van

een vakbond, denk na over op wie u gaat stemmen in 2007,

kom in actie. Alleen op deze wijze kunnen we het tij keren en

laten merken dat deze regering en anderen te ver zijn gegaan.

Kijk eens op onze sites naar links van diverse bewegingen en

steek daar uw licht eens op. Mocht u nog meer ideeën of links

naar actieve bewegingen weten mail ze naar info@lbv.nl. Voor

wie nog op vakantie gaat een prettige vakantie en voor ande-

ren een strijdbaar najaar.

Harm Groenendijk
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De nieuwe levensloopregeling

Al geruime tijd wordt er gesproken over de nieuwe levensloop-

regeling. Deze levensloopregeling moet het werknemers moge-

lijk maken op een fiscaal voordelige manier brutoloon te sparen

waarmee later vrije tijd kan worden aangekocht voor onder

meer zorgverlof, studie, sabbatical, om parttime te gaan werken

of om eerder te kunnen stoppen met werken. Het bijzondere

aan deze levensloopregeling is dat de fiscus bijdraagt aan deze

regeling. Zo wordt over het gespaarde brutoloon geen belasting

geheven in box 1. Pas zodra de gespaarde bedragen worden

uitgekeerd wordt er belasting over ingehouden. Daarnaast wordt

er over het gespaarde brutoloon eveneens geen vermogens-

belasting ingehouden. Werkgever en werknemer bepalen of er

over het gespaarde bedrag pensioen wordt opgebouwd. De

levensloopregeling geldt overigens niet voor zelfstandigen.

Zo kan men per jaar maximaal 12 procent van het bruto loon

sparen, tot in totaal maximaal 210 procent van het jaarloon.

Zodra dit maximum, inclusief rendement is bereikt dan mag

er niet meer worden gespaard. Het geld mag naar keuze wor-

den gespaard bij banken, verzekeraars en pensioenmaatschap-

pijen. Het spaartegoed mag tevens worden belegd in aandelen,

mits deze zijn geblokkeerd. Zodra men een gedeelte van het

gespaarde bedrag heeft aangewend voor bijvoorbeeld zorg-

verlof, dan kan men opnieuw sparen tot het tegoed 210 pro-

cent van het jaarloon bedraagt. Als door salarisverhogingen

het gespaarde bedrag minder dan 210 procent van het jaar-

loon bedraagt, mag men het verschil extra sparen.

Werknemers kunnen per 1 januari 2006 hun bestaande pre-

pensioenafspraken afkopen en dit bedrag onderbrengen in de

levensloopregeling. Indien zij hiervan gebruik maken, dan mag het

bedrag in dat jaar meer zijn dan het maximum van 12 procent

van het jaarloon. Het gespaarde bedrag kan worden aangewend

om het pensioen te verbeteren, zolang de pensioenrechten

maar binnen het wettelijk kader blijven. Tevens kan men het spaar-

tegoed gewoon meenemen indien men van werkgever verandert.

Er hoeft geen specifieke reden te zijn om het spaartegoed

aan te wenden voor het opnemen van verlof, zoals extra ver-

lof tijdens de zwangerschap of extra zorgverlof. Het verlof kan

echter alleen in overleg met de werkgever worden opgeno-

men. Daarbij mogen de maandelijkse uitkeringen in de verlof-

periode niet hoger zijn dan het maandsalaris dat direct aan

het verlof voorafging. Het verlof kan daarnaast worden gebruikt

om eerder te stoppen met werken of minder te gaan werken,

waarbij het salaris dan wordt aangevuld vanuit het spaarte-

goed. Bij een uitkering van 70 procent per jaar kan men dus

maximaal drie jaar eerder stoppen met werken.

De levensloopregeling lijkt een goede regeling, maar men

moet echter wel in staat zijn om te kunnen sparen. Wie geen

ruimte in zijn inkomen heeft en dus geen inkomen kan missen

om te sparen, kan niet meedoen aan deze regeling. Het lijkt

er dus op dat deze levensloopregeling te duur, zo niet onbe-

taalbaar, is voor modale inkomens en slechts vanaf een inko-

mensgrens van € 30.000 à € 40.000 per jaar interessant kan

worden. Daarbij kan de werkgever, zodra zijn werknemers

deelnemen aan de levensloopregeling, worden opgezadeld

met een enorme administratieve rompslomp, omdat het in

theorie, maar waarschijnlijk ook in de praktijk zo kan zijn dat

iedere werknemer zijn of haar levensloopregeling onderbrengt

bij een andere bank, verzekeraar of pensioenmaatschappij en

de werkgever al deze verschillende gegevens moet bijhouden.

Voor modale inkomens blijft de reeds bestaande spaarloonre-

geling, alhoewel het te sparen bedrag is teruggebracht tot maxi-

maal € 613 per jaar, met de verruimde mogelijkheid om het

spaarloon voor verlof te deblokkeren, een aantrekkelijker alter-

natief. Een bijkomend voordeel aan de spaarloonregeling is dat

het gespaarde bedrag in ieder geval na vier jaar vrij komt en

vrij te besteden is voor meer dan alleen verlof, zoals het kopen

van een huis of een levensverzekering, terwijl de levensloopre-

geling slechts de mogelijk tot het aankopen van verlof biedt.
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Het vrije woord van Jim Stavinga

Nogmaals de Europese Grondwet
De Europese Grondwet is in Nederland massaal afgewezen!

Niet zo vreemd als je bedenkt hoe we door de politiek in het

algemeen in de maling zijn genomen. Niet alleen door deze

regering, maar ook de voorgaande regeringen. Deze zoge-

noemde Paarse kabinetten, met het toen heilig verklaarde

poldermodel, polderde maar door, tot we tot de ontdekking

kwamen dat we dreigden te stikken in de poldermodder. Het

CDA hield je dom, maar de PVDA en D66 hielden je arm.

Kortom het vertrouwen in de politiek in het algemeen is bij

heel veel kiezers tot nul gedaald. Europa zou volgens de

politieke opvattingen goed zijn voor onze economie, niets

is minder waar!

Het begon allemaal met de invoering van de Euro. Het bedrijfs-

leven, de middenstand, de gemeenten en de regering, ver-

vingen in een korte periode na de invoering van de Euro het

guldenteken voor het Euroteken. We werden geconfronteerd

met een gigantische prijsopdrijving, van zo’n 100 tot 120

procent. Tegelijkertijd werd het uitgavenpatroon, dat was

geënt op de éénverdiener, vervangen door het uitgavenpa-

troon van de tweeverdiener. Het is dus ook logisch dat door

de invoering van de Euro, de éénverdiener er fors in besteed-

baar inkomen op achteruit is gegaan. Hiermee is aangetoond

dat Gerrit Zalm minister van financiën gelogen heeft! Gelo-

gen omdat Gerrit Zalm degene was en is die namens de

regering zei, dat de prijzen niet omhoog zouden gaan na de

invoering van de Euro. Indien dat wel zou gebeuren, dan zou

de regering wel ingrijpen. Inmiddels is het voor iedereen dui-

delijk geworden, dat de regering er bij stond en er na keek,

en de gigantische prijsopdrijving gewoon liet gebeuren, zon-

der ook maar op één moment in te grijpen.

Wat heeft de Euro nu te maken met het massale nee tegen

de Europese Grondwet. Zo op het eerste oog niets zou je

zeggen en toch ook weer alles. Was de regering Balkenen-

de niet de grote pleitbezorger om ja te zeggen tegen de

Europese Grondwet. Terwijl het Nederlandse volk per hoofd

van de bevolking het meest betaalt aan Brussel. Het geld

vliegt Nederland uit en zo in de zakken van Brussel. Brussel

dat een bodemloze put is waar, over de ruggen van de Euro-

pese bevolking, politieke machtsspelletjes worden gespeeld

die miljarden kosten. Wie worden er nu wijzer van deze

machtsspelletjes, dat zijn de monopolies en de multinatio-

nals. De burger in de EU mag alleen het gelag betalen en

dat is precies datgene waar we nee tegen hebben gestemd. 

Het volgende onderwerp waar we met de Europese éénwor-

ding de boot in gaan, is de werkgelegenheid. Het zogenaam

de vrije grensoverschrijdend personenverkeer in de nu 25

landen tellende Europese Gemeenschap wordt, als het om

de werkgelegenheid gaat, een regelrechte ramp. In Neder-

land hebben we al jaren moeten vechten om de loon- en

arbeidsvoorwaarden op het niveau te krijgen dat we nu heb-

ben. Dit niveau komt met de invoering van de Bolkenstein

richtlijn onder druk te staan en lijkt verloren te gaan. Ster-

ker nog de verworven positie van de vakbonden die nu de

loon- en arbeidsvoorwaarden uit onderhandelen gaat gewoon

op de schop. Het voorbestaan van de vakbonden en de opge-

bouwde rechten is in gevaar. Als het aan Bolkenstein ligt,

moeten de bedongen loon- en arbeidsvoorwaarden worden

afgeschaft.

De zogenaamde Bolkenstein richtlijn houdt onder meer in,

dat er mensen in Nederland te werk worden gesteld con-

form de in het land van herkomst geldende (slechtere) loon-

en arbeidsvoorwaarden. Of anders gezegd op deze perso-

nen is het Nederlandse arbeidsrecht en haar verworvenhe-

den niet van toepassing. Door werknemers vanuit andere

landen in de Europese Gemeenschap onderling te laten con-

curreren wordt tevens de onderhandelingspositie van vak-

bonden in het CAO-overleg verder uitgehold. Deze

inzetbaarheid en de onderlinge uitwisselbaarheid van perso-

nen komen de multinationals zeer goed uit. Het kan echter

nog erger! Kunnen de reeds bestaande loon- en arbeidsvoor-

waarden niet worden teruggebracht, dan verhuist het bedrijf,

of erger nog de gehele bedrijfstak zijn productie naar de

zogenoemde goedkope arbeidslanden binnen de EU. Onze

regering is al lang bezig om de Nederlandse economie in de

uitverkoop te doen. Zo wordt de landbouw en veeteelt al

jarenlang ontmoedigd en weggesaneerd. Ook de industrie,

denk hierbij aan Fokker en de Hoogovens, werden verkwan-

seld aan het buitenland. Daarna volgde de sanering en gin-

gen er duizenden arbeidsplaatsen in Nederland verloren. Dit

is natuurlijk maar een greep, er is veel meer aan de hand in

Nederland. De Nederlandse regering loopt aan de leiband

van deze multinationals. Nederland wordt verkwansel aan

de EU ten koste van onze eigen positie en ten koste van

onze eigen nationale economie. Nederlanders zijn wel goed

maar niet gek. Het overweldigende néé tegen Europa is een

duidelijk signaal aan onze regering dat het Nederlandse volk

het beu is dat op termijn Brussel bepaalt wat goed is voor

het Nederlandse volk. Ik heb niets tegen Europa, maar ik

heb er altijd al de pest aan gehad, dat anderen dan wij zelf

hier in Nederland de dienst voor ons uitmaken. 

Jim Stavinga.
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Het gaat goed met LBV! Steeds meer mensen ontdekken dat

zij door middel van een lidmaatschap bij LBV, zichzelf goed

indekken voor eventuele problemen op het gebied van arbeid

en sociale zekerheid. Het aantal leden van LBV neemt nog

steeds toe en ook op onze collectieve afdeling zijn het druk-

ke tijden. Kortom, LBV groeit alsmaar door.

Vlak na de oprichting van LBV, ruim 36 jaar geleden, kwamen

de leden grotendeels uit de regio Rotterdam. Tegenwoordig

is dit al lang niet meer het geval. De leden van LBV komen uit

alle delen van het land en zijn werkzaam in de meest uiteen-

lopende branches en bedrijfstakken.

Naast het hoofdkantoor in Rotterdam heeft LBV ook nog twee

regiokantoren, in Tilburg en Roosendaal. Leden van LBV die

vragen of problemen hebben, kunnen op het hoofdkantoor te

allen tijde zomaar binnenstappen voor hulp. Bij het regiokan-

toor Roosendaal dient men vooraf een afspraak te maken.

Wanneer de positieve ontwikkelingen binnen LBV blijven aan-

houden dan zal LBV binnen enkele jaren nog meer regiokan-

toren gaan openen.  

Doordat er steeds meer afspraken werden gemaakt voor het

regiokantoor in Tilburg, is er door het bestuur van LBV beslo-

ten om het kantoor op vaste tijden open te stellen. Hierdoor

kunnen de leden uit de regio Midden-Brabant in de toekomst,

zonder afspraak, het kantoor bezoeken. Vanaf maandag 22

augustus aanstaande zal de vestiging in Tilburg de nieuwe

openingstijden gaan hanteren. 

De volgende personen zullen op het regiokantoor Midden-Bra-

bant werkzaamheden gaan verrichten:

• Jan van der Aa

• Wim Mijland

• Jan Akkerman (senior bestuurder) 

De meeste leden in de regio Midden-Brabant zijn al bekend met

de bovengenoemde heren. Dit komt vooral doordat men al gerui-

me tijd werkzaamheden verricht voor LBV. Van de drie heren

zal Jan van der Aa het meeste aanwezig zijn op de vestiging. 

Het kantoor in Tilburg is zeer gemakkelijk te bereiken. Het is

namelijk midden in het winkelgebied in het centrum gelegen en

is hierdoor goed te bereiken per auto en het openbaar vervoer.

pag
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7

pag

zijn dienstverlening uitbreiden!

Interview met Jan van der Aa
Voor veel mensen in de regio van Tilburg is Jan van der Aa

geen onbekende. 

Jan heeft een lang vakbondsverleden. Het begon allemaal toen

hij op 16 jarige leeftijd werkzaam was als leerling wever in de

textielindustrie. Helaas werd hij al snel geconfronteerd met

arbeidsrechtelijke problemen. Jan vertelt: “Bij het ontvangen

van mijn loon kwam ik erachter dat er het een en ander niet

klopte. Ik kreeg niet het loon van een leerling wever, maar

men scheepte mij af met het loon van een aanknoper!”

Omdat Jan het hier uiteraard niet mee eens was deed hij een

beroep op zijn lidmaatschap van de textielarbeidsbond St.

Lambertus. Deze vakbond (later opgegaan in de vakcentrale

FNV) zorgde ervoor dat er in totaal 150 gulden werd terug

gevorderd. Jan: “Voor die tijd was dit veel geld en ik was natuur-

lijk heel blij met de toegewezen vordering! Het was echter wel

een hele koude douche toen de vakbond 72 gulden administra-

tiekosten in rekening bracht! Dit was buiten proporties en voor

mij de reden om mijn lidmaatschap op te zeggen. Daarna ben

ik nog even lid geweest van het NNV. Maar voor een gezin van

9 personen was de contributie op een gegeven moment niet

meer op te brengen. 

Kennismaking met LBV
Na een paar jaar ongeorganiseerd te zijn geweest is Jan door

zijn schoonvader lid geworden van het Onafhankelijk Verbond

van Bedrijfsorganisaties (OVB). Onder dit overkoepelende

orgaan viel ook LBV. Jan ging, naast zijn werk, vrijwillig wer-

ken als bode bij het OVB. Na verloop van tijd werd hij bij het

LBV bestuurder van de afdeling Tilburg om vervolgens de func-

tie van penningmeester te gaan bekleden. 

In 1998 ging LBV op eigen benen staan, omdat men zelf CAO-

’s overeen wilde komen, hetgeen het OVB niet wilde. Jan:”Ik

kon me goed vinden in de gedachtegang van LBV en daar-

naast had ik een hechte band met de honderden leden in de

regio. Ik heb daarom toen ook besloten om samen met vele

andere de definitieve overstap van het OVB naar het LBV te

maken. Bij LBV voelde en voel ik me nog steeds thuis. Dit

komt vooral doordat LBV politiek ongebonden is,  daarnaast

zijn ze geheel onafhankelijk en bestuursfuncties zijn op geheel

vrijwillige en onbezoldigde basis. Er wordt voorzichtig met het

geld van de leden omgesprongen en men doet niet aan ondoor-

dachte beleggingen.”

Met de uitbreiding van de dienstverlening van het regiokantoor

Midden-Brabant is Jan zeer content. Jan: “Door het kantoor

in Tilburg op vaste tijden open te stellen is het voor de leden

in de regio makkelijker om even langs te komen. Daarnaast

heeft men ook de mogelijkheid om op bepaalde dagen na het

werk, in de avonduren, de vestiging te bezoeken. De leden in

de regio kunnen door deze ontwikkeling nog beter gebruik

gaan maken van de service en dienstverlening van LBV.”

De toekomst
Met het oog op de toekomst is Jan ook zeer positief. Jan: “Ik

ben ervan overtuigd dat de naamsbekendheid van LBV in de

regio zal toenemen. Een grotere naamsbekendheid moet

ervoor gaan zorgen dat LBV ook nog meer leden gaat krijgen

in de regio! Jong en oud moet zich aansluiten bij een vakbond

zoals LBV. Want na ruim 40 jaar vakbondservaring bij verschil-

lende vakbonden kan ik u verzekeren dat deze vakbond haar

woorden waarmaakt en te allen tijde opkomt voor de belan-

gen van haar leden!”

Adres en openingstijden

Regiokantoor Midden-Brabant

Stadhuisplein 344 E

5038 TH Tilburg

Telefoon: 013 580 26 28

Telefax: 013 580 26 29

E-mail: lbv@lbv.nl

Maandag 13:00 - 15:00

Dinsdag 09:00 - 17:00

Dinsdaqavond 19:00 - 21:00

Woensdag 09:00 - 12:00

Donderdag 09:00 - 12:00

Donderdag avond 19:00 - 21:00

Vrijdag Gesloten
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Om de kosten van de vergrijzing in de hand te kunnen houden

en de alsmaar duurder wordende medische behandelingen

mogelijk te maken wil de Nederlandse overheid op 1 januari

2006 een gezondheidszorgstelsel invoeren met één algeme-

ne zorgverzekering, zonder onderscheid tussen particulier en

ziekenfonds. De invoering van één zorgverzekering voor alle

Nederlanders, de nieuwe Zorgverzekeringswet, moet bijdra-

gen aan een doelmatiger, klantgerichter en kostenefficiënter

gezondheidszorg. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont

of in Nederland loonbelasting betaalt is per 1 januari 2006

verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Er zijn slechts een

paar uitzonderingen: militairen in actieve dienst en mensen

die principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen (gemoeds-

bezwaarden).

In het nieuwe zorgstelsel worden de zorgkosten gedekt uit

verschillende bronnen. De voornaamste financieringsbronnen

van de nieuwe zorgverzekering zijn:

1. de nominale premie die u direct betaalt aan de zorgverze-

keraar;

2. de inkomensafhankelijke bijdrage van 6,25% die wordt

geheven bij de verzekeringsplichtige en waarvoor de werk-

gever verplicht is een vergoeding te geven (deze komt in

de plaats van de huidige 'werkgeverspremie'); 

3 een rijksbijdrage voor kinderen jonger dan 18 jaar.

De twee laatste financieringsbronnen worden gestort in het

zogenoemde Zorgverzekeringsfonds. Via dit fonds worden

gelden verdeeld over afzonderlijke zorgverzekeraars. Daarbij

is er geen sprake van 'dubbel betalen', want als één van deze

drie bronnen zou wegvallen, dan zouden de beide andere bron-

nen fors moeten stijgen om ook in de toekomst de totale zorg-

kosten te kunnen blijven betalen.

Acceptatieplicht
In de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn zorgverzekeraars ver-

plicht om u te accepteren als u zich aanmeldt voor één van

de beschikbare verzekeringsmodellen van de zorgverzekering

en u in de provincie woont waar de zorgverzekeraar werkzaam

is. De acceptatieplicht geldt ongeacht bijvoorbeeld uw geslacht,

leeftijd, inkomen of eventuele gezondheidsrisico's. Zo wordt

voorkomen dat zorgverzekeraars hun verzekerden selecteren

op grond van geslacht, leeftijd, gezondheid, ras of andere per-

soonskenmerken. In vergelijking tot de bestaande situatie kun-

nen met name oudere particulier verzekerden of particulier

verzekerden met gezondheidsrisico's makkelijker van zorg-

verzekeraar veranderen. Ook mag de premie niet afhankelijk

zijn van bijvoorbeeld uw geslacht, leeftijd of eventuele gezond-

heidsrisico's. Een zorgverzekeraar hoeft in de toekomst dan

ook niet meer te vragen naar uw eventuele ziektes omdat hij

u op die gronden niet mag weigeren. Iedereen die kiest voor

eenzelfde verzekeringsmodel betaalt dezelfde nominale pre-

mie, ongeacht de persoonlijke situatie.
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verzekeringswet
Het verzekeringspakket
De inhoud van het basispakket is gelijk aan het huidige zie-

kenfondspakket en de meeste particuliere verzekeringen. Die

vormen van zorg die tot het moment van invoering van de

Zorgverzekeringswet zijn gedekt via het ziekenfonds, zullen

naar verwachting ook bij de invoering van de nieuwe verzeke-

ring zijn gedekt. Het omvat onder meer geneeskundige zorg,

mondzorg en farmaceutische zorg. Alternatieve geneeswijzen

maken daarvan geen deel uit. Er kan binnen de zorgverzeke-

ring niet gekozen worden uit verschillende soorten zorg. Alter-

natieve zorg kan desgewenst verzekerd worden via een

aanvullende verzekering. Zorg waar u nu aanvullend voor ver-

zekerd bent zult u in de nieuwe zorgverzekeringswet ook aan-

vullend moeten verzekeren.

Keuzemogelijkheden
Het wettelijk vastgelegde basispakket kan door verzekeraars

op verschillende manieren worden uitgevoerd en zo ontstaan

er keuzemogelijkheden. Verzekeraars kunnen u verschillende

soorten verzekeringsmodellen aanbieden, U kunt kiezen voor:

1. de zorgverzekeraar naar uw keuze;

2. het soort verzekeringsmodel (natura of restitutie of een

mix van beide modellen);

3. een eigen risico oplopend van 100 tot maximaal 500 euro.

U kunt, wanneer u een andere verzekering of verzekeraar

wenst, (jaarlijks) overstappen naar een andere zorgverzeke-

raar van uw keuze. Naar verwachting zullen de meeste zorg-

verzekeraars meerdere verzekeringsmodellen aanbieden. De

nominale premie kan verschillen per verzekeringsmodel. De

hoogte van de premie wordt door de zorgverzekeraar bepaalt.

Zorgverzekeraars krijgen de mogelijkheid om polissen met

zes verschillende eigen risico's aan te bieden namelijk: geen

eigen risico, een eigen risico van 100, 200, 300, 400 en maxi-

maal 500 euro. Zorgverzekeraars zijn vrij in het vaststellen

van de bijbehorende korting op de premie. Wel moeten ze

iedereen met hetzelfde eigen risico en dezelfde verzekering

dezelfde korting geven.

Aanvullende verzekeringen
Vormen van zorg die de regering rekent tot niet-noodzakelijke

zorg, die nu vaak worden gedekt via een aanvullende verze-

kering of waarvan de verzekerde de kosten voor eigen reke-

ning neemt, blijven buiten het pakket van de nieuwe zorgverzekering.

Wanneer u nu een aanvullende verzekering hebt, zal uw huidi-

ge verzekeraar u voor de nieuwe zorgverzekering dus waar-

schijnlijk een aanbieding doen voor een basispakket met een

aanvullende verzekering. Uiterlijk 16 december 2005 krijgt u

van uw huidige verzekeraar per brief een aanbieding met een

aanbod dat overeenkomt met uw huidige dekking. Voorwaarden

als een acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentia-

tie gelden dus niet voor de aanvullende verzekering. Net zoals

nu het geval is, kunnen zorgverzekeraars zelf bepalen welke

aanvullende pakketten (en met welke premie) zij aanbieden,

en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De kosten voor

aanvullende verzekeringen kunnen mogelijk voor een deel

gecompenseerd worden via de belastingaangifte. 

De nominale premie
Na de invoering van de Zorgverzekeringswet betalen alle ver-

zekerden van 18 jaar en ouder (met of zonder een baan) een

nominale premie van - naar huidig inzicht - 1000 tot 1100 euro

per jaar. De zorgverzekeraars bepalen echter zelf de hoogte

van hun premie(s) en deze kan/kunnen variëren per verzeke-

ringsmodel. Daarbij is het niet van belang of de partner eigen

inkomsten uit werk heeft of niet. Dat geldt ook voor:

• thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder;

• studenten van 18 jaar of ouder (met of zonder baan);

• ambtenaren bij gemeenten, provincies en politie;

• gepensioneerden jonger dan 65 jaar.

Kinderen onder de 18 moeten wel verzekerd worden maar

betalen geen nominale premie. 
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Inkomensafhankelijke bijdrage
Als u een inkomen heeft uit (tegenwoordige) arbeid dan moet

u een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,25% betalen. Voor

de vaststelling van de hoogte van de bijdrage worden per-

soonlijke aftrekposten (zoals hypotheekrente) niet meegeno-

men. Als u jonger bent dan 65, wordt uw inkomensafhankelijke

bijdrage van 6,25% vergoed door de werkgever. Als u jonger

bent dan 65 en u heeft een uitkering, dan vergoedt de uitke-

ringsinstantie de inkomensafhankelijke bijdrage. Bent u ouder

dan 65, dan betaalt u deze inkomensafhankelijke bijdrage in

principe zelf, maar dat is nu ook al zo. In sommige situaties

vindt een compensatie plaats via aanvullende maatregelen.

Bent u zelfstandige dan betaalt u de inkomensafhankelijke bij-

drage doorgaans zelf. Overigens is dat nu ook al het geval

voor zelfstandigen met een ziekenfondsverzekering. Als u

geen inkomen uit arbeid heeft, dan bent u geen inkomensaf-

hankelijke bijdrage verschuldigd en moet u alleen een nomi-

nale premie aan de zorgverzekeraar betalen. Het gaat dan

bijvoorbeeld om niet-werkende partners of om studenten van

18 jaar en ouder zonder eigen inkomsten uit werk.

Inkomensgevolgen
De inkomenseffecten, zoals in het voorstel voor de Zorgver-

zekeringswet gepresenteerd, zijn alleen berekend voor een

aantal standaardhuishoudens. Op dit moment is het niet moge-

lijk voor elk individueel geval een pasklaar antwoord te geven

wat de specifieke gevolgen zullen zijn. Dat is mede afhanke-

lijk van uw persoonlijke situatie en de verzekering die u op dit

moment heeft. De inkomenseffecten en de premies staan nog

niet helemaal vast. De mogelijkheid bestaat dat de regering

bij het vaststellen van het inkomensbeeld 2006 nadere maat-

regelen neemt.

Dat er inkomensgevolgen zullen optreden is echter wel duide-

lijk. Op dit moment betaalt een ziekenfondsverzekerde

gemiddeld 600 tot 800 euro per jaar zelf. In de toekomst 

betaalt u zelf voor uw zorgverzekering een nominale premie

van 1000 tot 1100 euro per jaar. De gevolgen van de hoge-

re nominale premie worden via de zorgtoeslag en voor een

gedeelte met fiscale maatregelen gecompenseerd. De fiscale

maatregelen moeten voor 2006 nog verder worden uitgewerkt

- dat gebeurt naar verwachting in het najaar van 2005.

De zorgtoeslag
De Belastingdienst/Toeslagen bepaalt op basis van uw (ver-

zamel)inkomen in 2006 (van beide partners tezamen) en uw

gezinssituatie (een- of meerpersoonshuishouden) de hoogte

van de zorgtoeslag. De percentages voor de zorgtoeslag zijn

wettelijk vastgelegd. Het kabinet stelt daarbij extra geld beschik-

baar voor inkomensreparatie. Overigens bepaalt u deels zelf

met de keuze van de zorgverzekering hoeveel premie u betaalt.

De hoogte van de zorgtoeslag verschilt per situatie en is mede

afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw (verzamel)inko-

men. Een eenpersoonshuishouden heeft recht op een zorg-

toeslag van maximaal 425 euro per jaar. Als er in een

huishouden meerdere inkomens zijn - volgens de definitie van

de Wet op de zorgtoeslag - dan bestaat recht op maximaal

1200 euro per jaar. De zorgtoeslag wordt toegekend door de

Belastingdienst/Toeslagen. Deze dienst keert de toeslag maan-

delijks uit en start daarmee in december 2005, voorafgaand

aan de datum waarop voor het eerst premie voor de zorgver-

zekering moet worden betaald (in januari 2006). 

No-claimregeling
De no-claim teruggaveregeling is op 1 januari 2005 ingevoerd

en blijft onder de nieuwe zorgverzekering ook bestaan. U kunt

maximaal 255 euro terugkrijgen als u geen zorgkosten maakt.

Maakt u zorgkosten, maar minder dan 255 euro, dan krijgt u

het overgebleven deel van het no-claimbedrag na afloop van

het verzekeringsjaar terug. Bezoeken aan de huisarts, de zorg

voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg en kraam-

zorg tellen niet mee voor de no-claim.
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In Nederland geldt de zogenoemde Arbeidsomstandighedenwet

(Arbo-wet). In deze Arbo-wet is bepaald dat de werkgever het werk

zodanig moet regelen dat de veiligheid en de gezondheid van

de werknemer niet in gevaar komt. Indien het werk risico’s met

zich meebrengt dan dient de werkgever van het risico zo veel

mogelijk te beperken door het nemen van doeltreffende maat-

regelen, zoals goede veiligheidsinstructie en het ter beschikking

stellen van passende en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om een goed beeld te krijgen van mogelijke gevaren en gezond-

heidsrisico’s dient de werkgever van de arbeidsplaats een

zogenoemde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken.

Door middel van deze RI&E dient de werkgever een beschrij-

ving te maken van de gevaren en risico’s en de gevaren- en

risicobeperkende maatregelen die hij neemt ten einde de geva-

ren en risico’s tot een uiterste te beperken. Aan de hand van

de RI&E dient de werkgever de arbeidsplaats, de werkmetho-

den en de gebruikelijke arbeidsmiddelen aan te passen aan

de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Voorts

dient de werkgever middels zijn algemene arbeidsomstandig-

hedenbeleid ziekte zoveel mogelijk te voorkomen of beper-

ken en werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie,

agressie en geweld.

Afhankelijk van het soort werk en de daarbij behorende risi-

co’s en gevaren dient de werkgever zijn beleid daarop aan te

passen. Zo gelden er voor werknemers bij een chemisch bedrijf

waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt andere gevaren-

en risicobeperkende maatregelen dan voor iemand die op kan-

toor werkt. In de bij de Arbo-wet behorende arbeidsomstan-

dighedenbesluiten zijn voor diverse categorieën werknemers

aanvullende en uitgebreide maatregelen opgenomen. 

De werkgever zorgt ervoor dat zijn werknemers worden inge-

licht over de te verrichten werkzaamheden en alle daaraan

verbonden risico’s en gevaren. Indien nodig verstrekt de werk-

gever aan iedere werknemer aangepast onderricht met betrek-

king tot de arbeidsomstandigheden. Zonodig verstrekt de

werkgever bovendien persoonlijke beschermingsmiddelen. De

werkgever ziet toe op naleving van de (veiligheids)instructies

en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van

de gevaren en risico’s. Bij de uitvoering van het arbeidsom-

standighedenbeleid werken werkgever en werknemer samen.

Beide zijn immers verantwoordelijk voor de toezicht en nale-

ving van het arbeidsomstandighedenbeleid. 

Het beleid en de voorlichting kunnen in theorie nog zo goed

zijn geregeld, als in de praktijk werkgever of werknemer zich

niet aan de instructies en voorschriften houden zit een gevaar

in een klein hoekje. Als gevolg hiervan komen er in Nederland

naar schatting jaarlijks 2600 mensen om het leven als gevolg

van gevaarlijk werk of slechte arbeidsomstandigheden. Ter

vergelijking kwamen er vorig jaar in het verkeer 881 mensen

om. Ongeveer 90 mensen sterven als gevolg van een arbeids-

ongeval. De overgrote meerderheid van de werkgerelateerde

sterfgevallen sterft als gevolg van “stille sterfte”. Hierbij kunt

u ondermeer denken aan ongeveer 1000 mensen die sterven

als gevolg van werkgerelateerde kanker (asbestfybrose), min-

stens 300 mensen die sterven aan hart- en vaatziekten als

gevolg van stress en ongeveer 100 mensen plegen zelfmoord

naar aanleiding van pesten op het werk. Met name het aantal

mensen dat sterft als gevolg van stress en de als maar toe-

nemende werkdruk is aan het toenemen.

Er is dus nog een hoop werk te doen om uw arbeidsomstan-

digheden te waarborgen. Vakbonden maken hierover afspra-

ken in CAO’s en zien toe op naleving van de Arbo-wet. Daarnaast

is het een primaire taak van ondernemingsraden om toezicht

te houden op de arbeidsomstandigheden. Ook uw eigen inbreng

is hierbij van belang. Constateert u een onveilige situatie op

het werk laat het LBV dan weten of neem contact op met uw

ondernemingsraad. In het uiterste geval kunt u zelfs direct

contact opnemen met de Arbeidsinspectie. Waak in ieder geval

over uw eigen veiligheid.

Hoe zit het met uw arbeidsomstandigheden?



Naam : ..............................................................................................m/v

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

PC/Plaats : ....................................................................................................

Geboortedatum : ....................................................................................................

Telefoon prive : ....................................................................................................

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

Beroep : ....................................................................................................

Datum : ....................................................................................................

Giro/bankrekeningnr : ....................................................................................................

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

Deze kaart kunt u langs de perforatierand afknippen en in een envelop opsturen naar:

LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel niet nodig)

Ik wil graag lid worden van de LBV!


