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voorwoord

MET VOLLE KRACHT OP NAAR 2020

Langzaam loopt 2019 op zijn eind en dan ontkom je er eerlijk 
gezegd niet aan om even achterom te kijken. Voor LBV was 
het in het kader van ons 50-jarig jubileum (3 maart 2019) in 
elk opzicht een feestelijk jaar, dat is duidelijk. Naast een 
heel scala van geweldige jubileumactiviteiten, was LBV 
prominent aanwezig op meerdere vakbeurzen in onder 
andere Gorinchem, Houten en Rotterdam én was de 
 algemene ledenvergadering in Kaatsheuvel dit jaar een 
daverend succes.

Voor je ligt een extra dikke uitgave van de Visie en ook nu 
brengen wij u weer veel mooi en interessant nieuws en 
allerlei leuke weetjes. Maar ook interviews met Johan en 
Corine Montfrooij die in dit jubileumjaar samen 50 jaar 
 (beiden 25 jaar) lid zijn van LBV, maar ook een interview met 
Kevin van der Stigchel over de voordelen van het lidmaat-
schap bij LBV Jong. Een relaas over het NK Bedrijven-
schaak op 21 september jongstleden, dat georganiseerd 
werd door LBV, in het Topsportcentrum onder de rook van 
De Kuip en een terugblik op ons jubileumfeest in pretpark 
de Efteling op 5 oktober jongstleden in Kaatsheuvel met 
ruim 450 leden en ambassadeurs en… nog veel en veel 
meer!
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in deze visie

In 2019 heeft LBV haar dienstverlening verder uitgebreid  
met huur- en woonrecht, alsmede consumentenrecht én 
 uitbreiding van de ledendoelgroepen met natuurlijke en 
rechtspersonen die als zelfstandige professional werken.  
Dit wordt in 2020 in hoog tempo verder uitgewerkt en 
 uitgerold. LBV blijft in 2020, zoals je dat gewend bent, 
 keihard aan de weg timmeren!

Rest mij jou en de jouwen een mooie decembermaand vol 
fijne feestelijkheden, lekker eten, mooie overpeinzingen, een 
goed uiteinde en alvast een strijdbaar 2020 toe te wensen. 
Bedankt voor weer een schitterend jaar en nu met volle 
kracht op naar 2020!

Ger IJzermans
voorzitter
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Zaterdag 5 oktober 2019 was de jaarlijkse 
 algemene ledenvergadering (ALV). Dit jaar was 
het een zeer speciale ALV, omdat LBV tegelijker-
tijd haar 50-jarig jubileum vierde. Het was 
 allemaal te doen in de Efteling. En wat was het een 
succes! Wij hebben enorm veel positieve reacties 
mogen ontvangen. 

De dag begon met een mooi ontvangst in de 
 Efteling bij het Fata Morgana Paleis. Na het 
 ontvangst kon de vergadering beginnen, die  
werd geleid door de voorzitter Ger IJzermans.  
Tijdens de vergadering zijn er een aantal 
 belangrijke onderwerpen besproken. Zo gaat  
LBV  bijvoorbeeld in 2020 de contributiebedragen 
 veranderen voor nieuwe leden. Er zullen vanaf 
2020 nog maar drie groepen zijn: studenten/
niet-werkenden, uitkeringsgerechtigden en  
werkenden. Uiteraard komen we hier in 2020  
nog uitvoerig op terug.  

Niet alleen wij hadden een jubileum, een aantal  
van onze leden hadden ook wat te vieren.  
Zo mochten wij Johan en Corine Montfrooij 
 interviewen. Johan en Corine zijn beide al 25 jaar 
lid bij LBV. Dat vinden wij natuurlijk geweldig!  
Het interview met Johan en Corine kun je  verderop 
in deze Visie lezen.

Na de ALV mochten de leden met inbegrip van 
eventuele partners en kinderen genieten van  
het pretpark. Wij hopen dat jong en oud een 
 onvergetelijke dag hebben gehad. 

Wij danken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid 
en hopen volgend jaar nog veel meer leden te 
 verwelkomen op de ALV. 

algemene
leden
vergadering

terugblik

Ben je benieuwd hoe het er aan toeging tijdens 
de ALV? Bekijk dan snel de aftermovie van de 
ALV, deze is terug te vinden op YouTube onder 
de naam: Aftermovie ALV | LBV. 
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Zoals je wellicht weet sponsort LBV 
als sociale geëngageerde organisatie 
meerdere activiteiten waaraan leden 
en/of bestuurders van LBV deelnemen. 
Zo ook de jaarlijkse fiets tour van 
camping De Posthoorn. Dit jaar had 
LBV voor de tweede keer een eigen 
groep deelnemers. Ditmaal zelfs met 
eigen jeugdleden. De ploegleiders 
van de LBV groep waren Michael van 
der Stigchel en Donny van Vugt. Deze 
twee vrienden kennen elkaar al jaren 
en waren ook  tijdens de spelletjes 
onderweg erg op elkaar ingespeeld 
(ook qua valsspelen).

Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 
2019 was het dan eindelijk zover! 
2019 was niet alleen het jubileumjaar 
voor LBV, maar ook het 50-jarig  
jubileum voor de fietstour van  
“Camping De  Posthoorn” in Rucphen. 
Op de vrijdag ervoor was het in  
de avond alvast een groot feest.  
De teams kwamen bij elkaar en de 
volgauto werd helemaal versierd in 
het thema van de groep. Iedereen 
heeft zich kostelijk vermaakt. 

Het weer zat gelukkig mee en we 
 hebben werkelijk genoten van twee 
heerlijke sportieve dagen. De groep 
werd zoals altijd begeleid door twee 
rode petten. Dit jaar waren de rode 
 petten Fleur Barents en Verena 
 Vermeulen. Zij hielpen kinderen  

jonger dan 16 jaar onderweg. Beide 
dames hebben een topprestatie 
geleverd.  Al met al waren het twee 
hele leuke dagen waarvan de kinderen 
heerlijk genoten hebben.

Marcel van der Stigchel
Bestuurslid LBV 

Aan het NK Bedrijvenschaak op   
21 september 2019, georganiseerd 
door LBV in het Topsportcentrum  
te  Rotterdam (onder de rook van  
De Kuip), deden 65 teams mee met  
in totaal 280 deelnemers. Onder de 
deelnemende teams waren onder 
meer consultants, verzekeraars, 
banken, universiteiten, ministeries, 
gemeenten, de politie en de Raad van 
State. Voor LBV was dit evenement 
een jubileumactiviteit in verband  
met haar 50-jarig bestaan.  
De deelnemers kwamen in geen 
enkel opzicht iets te kort.  

EEN VERWENPAKKET VOOR  
ENKELE DAMES
LBV kon dankzij Promotion Partners 
BV uit Amsterdam aan enkele dames 
na loting een verwenpakket met een 
 winkelwaarde van 250 euro weg-
geven. De gelukkige dames waren: 
Iozefina Paulet, Martine Middelveld, 
Yvette Nagel, Anne Haast, Bianca 
Muhren en Marleen van Amerongen.

CAPGEMINI WEER KAMPIOEN
Capgemini werd net als vorig jaar 
weer kampioen. De tweede prijs was 
voor PGGM en de derde prijs ging 
naar SVB. Er waren daarnaast vier 
extra prijzen voor de beste spelers 
op bord 1 tot en met 4. Een prachtig 

en onderhoudend boek over Magnus 
Carlsen, beschikbaar gesteld door 
De Beste Zet en een  pakket over 
Schaken 4.0 (circulair schaken) 
bestaande uit boeken,  spelmateriaal 
en kleine memorabilia, beschikbaar 
gesteld door Stichting  
Het SchaaKKasteeL. 

Deze editie van het NK Bedrijven-
schaak werd mede mogelijk gemaakt 
door de vele vrijwilligers van LBV én 
leden van schaakvereniging De Pion 
uit  Roosendaal. En dan is succes 
 verzekerd!  Volgens velen werd dit  
NK  Bedrijvenschaak uitmuntend 
 georganiseerd. LBV zelf eindigde 
 overigens op de zevende plaats.

lekker 
blijven 
vertellen
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Zo waren Marie-Louise van der 
Wegen en Leon Kurvers aanwezig  
als vertegenwoordigers van LBV 
 in  verantwoordingsorganen van 
bedrijfstakpensioenfondsen. 
Marie-Louise van der Wegen heeft 
ruime ervaring in de pensioensector 
en heeft in het verleden veel werk 
verricht aan de uitvoeringskant.  
Op dit moment zit zij namens LBV  
in het verantwoordingsorgaan van 
het Bedrijfstakpensioenfonds Food-
service. Leon Kurvers zit namens 
LBV in het verantwoordingsorgaan 
van het Bedrijfstakpensioenfonds 
Stipp (uitzendsector). Bart  Blommers 
zit namens LBV in het verant woor dings-
 orgaan van het Bedrijfstakpensioen-
fonds Schilders en was door drukke 
werkzaamheden helaas verhinderd. 
René van den Broek was eveneens 
aanwezig.  

Hij heeft namens LBV zitting in  
het bestuur van het Bedrijfstak-
pensioenfonds Foodservice en geeft 
daarnaast les als docent pensioen-
opleidingen. Vanuit de financiële 
wereld, maar met de nodige 
pensioen deskundigheid (A+B),  

was ook Mirjam Halverhout  
aan wezig. Tot slot waren Ilse  
Hanenberg, Annet Dolman en Ger 
IJzermans namens LBV present. 

Deze bijeenkomst was bedoeld om  
de actuele pensioenproblematiek te 
bespreken. De vertegenwoordiging 
van haar leden in zoveel mogelijk  
pensioenregelingen is een speerpunt 
in het beleid van LBV. De verschillende 
sectoren waarin LBV reeds vertegen-
woordigd is passeerden stuk voor 
stuk de revue. Ook werd er fors  
aandacht geschonken aan nieuwe  
of aanstaande wet- en  regelgeving  
op pensioengebied.  Actualiteiten  
die onder andere besproken zijn 
betreffen het pensioen akkoord,  
de onlangs  verzonden verzamelbrief 
pensioenonderwerpen van Wouter 
Koolmees (SZW) en de daarmee 
samen hangende brief “planning  
uitwerking pensioen akkoord”.  
LBV neemt haar verantwoordelijkheid 
om de  belangen van de deelnemers 
te vertegenwoordigen in zo veel 
 mogelijk sectoren waarin CAO’s 
 afgesloten worden door LBV. 

Het was goed om te constateren  
dat alle aanwezigen op dezelfde lijn 
zaten en afgesproken hebben elkaar 
zoveel mogelijk te ondersteunen  
en te adviseren. Wanneer er meer 
 duide lijkheid komt over de pensioen-
hervormingen van het kabinet zal  
er zeker weer een pensioentafel 
 georganiseerd worden. De verwachting 
is gewettigd dat wij je dan meer 
inhoudelijke informatie kunnen 
 verstrekken. 

mr. Ilse Hanenberg
Pensioendeskundige A

succesvolle 
 jubileumeditie  
lbv pensioen tafel 

het was goed om 
te constateren dat 
alle aanwezigen 
op dezelfde lijn 
zaten

Op 22 oktober jongstleden vond in Roosendaal de jubileumeditie van  
de LBV Pensioentafel plaats. Bij deze bijeenkomst waren meerdere 
 pensioendeskundigen aanwezig om zodoende hun expertise met elkaar  
te delen over actuele  ontwikkelingen in de pensioen sector. LBV is immers 
in meerdere pensioenregelingen opdrachtgever of dragende partij.  
Jaarlijks overleg over de landelijke pensioen ontwikkelingen én zeker 
 ontwikkelingen die ons allemaal raken, is dan een logisch gevolg.
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AANVULLEND GEBOORTEVERLOF  
VOOR PARTNERS

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder  
5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De 
partner krijgt tijdens dit verlof 70 procent van het 
loon doorbetaald. Een langer geboorteverlof zorgt 
ervoor dat moeders, hun partner en het kind meer 
tijd samen door kunnen brengen. Zo kan een goede 
band ontstaan tussen de ouders en het kind. Ook 
kunnen taken in en rond het huis vanaf het begin al 
eerlijker worden verdeeld.

LBV: Met deze aanpassing voert het kabinet  
de  verhoging van het geboorteverlof in, dat  
in het  Europees Parlement begin 2018 al was  
afgesproken. Met een mooi woord noemt men 
dat: ratifi ceren. Dit terwijl Europa streeft naar  
16 weken door betaald verlof voor jonge ouders.  
Erg magertjes dus.

HET KINDGEBONDEN BUDGET VOOR 
 MIDDENINKOMENS GAAT OMHOOG

De overheid gaat vanaf volgend jaar meer ouders 
een kindgebonden budget geven, een tegemoet-
koming voor ouders van kinderen tot 18 jaar.  
Ook wordt het bedrag per kind geïndexeerd.  
De aanpassing is alleen bedoeld voor ouderparen: 
voor hen worden de inkomensgrenzen verhoogd. 
Op deze manier wil het kabinet twee verdieners 
met een middeninkomen meer onder steuning 
geven. Ouderparen die al een kindgebonden  
budget krijgen, zullen dat bedrag gemiddeld met 
zo’n 990 euro per jaar zien toenemen. Daarnaast 
krijgen bijna 300.000 méér gezinnen recht op de 
tegemoetkoming, die voor hen gemiddeld 610 euro 
per jaar zal bedragen. Het kabinet trekt hier  
ongeveer 500 miljoen euro voor uit.

LBV: Het lijkt mooier dan het in werkelijkheid is. 
Het kabinet komt maar een deel van haar belofte 
na. De beloofde structurele verhoging van het 
kindgebonden budget (juist) voor lage inkomens 
komt het kabinet niet na. Deze categorie ouders 
én kinderen profiteren niet mee.

wat betekent de 
 miljoenennota  
voor jou? 
De overheid heeft een begrotingsoverschot en dat 
betekent dat er geld  beschikbaar is om de mensen 
financieel tegemoet te komen. In hoeverre je 
 meeprofiteert van de plannen van de overheid, 
hangt af van jouw persoonlijke situatie. De  
belangrijkste plannen van het kabinet voor 2020  
op het gebied van werk en inkomen die direct 
gevolgen kunnen hebben voor jouw inkomens
positie, hebben we voor je op een rijtje gezet.
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TOEKOMSTBESTENDIG PENSIOEN

Het pensioenakkoord maakt de opbouw van het 
 pensioen persoonlijker en toekomstbestendig.  
In 2020 blijft de AOW-gerechtigde leeftijd staan  
op 66 jaar en 4 maanden. Door het akkoord stijgt in 
2024 (en  inmiddels ook 2025) de AOW-gerechtigde 
leeftijd overigens naar 67 jaar. 

LBV: Het pensioenakkoord (waar ook overheids-
vakbond FNV medeverantwoordelijk voor is) valt 
door de lage rente in combinatie met de reken-
regels voor de dekkingsgraad, erg ongunstig uit. 
De dreiging van  korting op de pensioenuitkeringen 
is daardoor niet afgenomen, maar juist toe  ge nomen. 
Gaat dit wel  goedkomen?

MENSEN MET SCHULDEN KRIJGEN  
EERDER HULP VAN GEMEENTE

Mensen die in de schulden dreigen te raken, krijgen 
in 2020 eerder hulp van de gemeente. Zo gaan 
onder andere woningbouwverenigingen en energie-
bedrijven gemeenten sneller waarschuwen als zij 
zien dat hun klanten hun rekeningen niet (kunnen) 
betalen. Hierdoor kan de gemeente tijdens een 
hulpverleningstraject beter een passend plan van 
aanpak maken. Zo probeert de overheid te voor-
komen dat mensen diep in de  schulden raken,  
en als ze in de schulden zitten hen er snel uit te 
helpen. Hiervoor wijzigt de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs). Kleine schulden of 
 betalingsachterstanden kunnen snel groter  
worden. Hierdoor kunnen mensen jarenlang tot 
over hun oren in de problemen komen.

LBV: Eindelijk eens een maatregel die iets gaat 
doen aan de schuldenproblematiek van vele  
mensen in Nederland. Of dit voldoende is moet 
maar blijken. Het helpen van mensen die al in de 
schulden zitten klinkt goed, maar helpt weinig  
als er ook niet iets gedaan wordt aan de oorzaak 
waarom mensen in de schulden terecht komen. 
Voorkomen van schulden is immers beter dan 
genezen. Wil het kabinet mensen met schulden 
echt helpen, dan is een aanpak bij de oorzaak van 
de schuld noodzakelijk. Anders is hulp bij schuld 
niet meer dan een doodgewoon doekje voor het 
 bloeden.

ALGEMENE HEFFINGSKORTING  
VERDER OMHOOG

Het kabinet wil de algemene heffingskorting  
verder  verhogen. Deze verhoging komt bovenop 
de staps gewijze verhoging van de algemene  
heffingskorting die in 2019 inging. Mensen met een 
jaarinkomen tot  maximaal 68.507 euro hebben hier 
voordeel van. De algemene heffingskorting is een 
korting op de inkomstenbelasting. Hoeveel korting 
iemand krijgt, hangt af van het inkomen. Mensen 
met een laag inkomen hebben het meeste voordeel 
van de algemene heffingskorting.

LBV: Dit lijkt een maatregel die een positief 
effect gaat opleveren op de inkomenspositie van 
mensen met een laag inkomen. En laten we wel 
wezen, die kunnen wel een extraatje gebruiken. 
De vraag is echter of dit  positieve inkomens-
effect niet door allerlei andere  verhogingen 
teniet wordt gedaan. Al te vaak is  gebleken dat 
maatregelen van het kabinet om de  inkomens  -
positie van lage inkomens te verbeteren een  
wassen neus is gebleken. Aan de ene kant krijg je 
er iets bij en aan de andere kant wordt het net zo 
hard weer van je afgenomen. Laten we hopen dat 
lage   inkomens er dit keer wel iets aan over houden.

ARBEIDSKORTING EXTRA OMHOOG

In 2019 besloot het kabinet de arbeidskorting tot 
en met 2022 stapsgewijs te verhogen. Het kabinet 
gaat de arbeidskorting nu extra verhogen tot  
en met 2022.  Hiervan profiteren werkenden die 
inkomstenbelasting betalen. Door het verhogen 
van de arbeidskorting ga je minder inkomsten-
belasting betalen. Ook zorgt de  verhoging ervoor 
dat de keuze om meer te gaan werken nog aan-
trekkelijker wordt. Dat geldt voor inkomens  tussen 
de 20.000 en 35.000 euro. Mensen houden namelijk 
door de hogere arbeidskorting meer over van het 
extra inkomen.

LBV: Dit lijkt op een belastingmaatregel die 
(meer)  werken lonend moet maken. In geval van 
lage inkomens kan het nu zo zijn dat meer werken 
niet altijd meer geld oplevert, omdat je door meer 
werken meer belasting moet betalen en er per saldo 
niets of (te) weinig over blijft. En meer werken  
om alleen maar de belastingdienst te spekken 
daar zit natuurlijk niemand op te wachten. De  
verhoging van de arbeidskorting moet (meer) 
werken weer lonend maken. Het is afwachten  
of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.
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W lbv
bij aegon!
LBV heeft op 24 oktober jongstleden een manifestatie 
georganiseerd bij  Aegon in Den Haag voor haar leden die 
als (oud)havenwerker een havenpensioen bij  Stichting 
Optas of bij  haar rechtsvoorganger het Pensioenfonds 
voor de Vervoer- en Havenbedrij ven (PVH) opbouwen of 
hebben opgebouwd. Deze (oud)havenwerkers worden 
geconfronteerd met de uiterst vervelende gevolgen van 
de fusie tussen Stichting Optas en Verzekeringsconcern 
Aegon. Op 26 februari jongstleden besloot De Nederlandsche 
Bank (DNB) deze fusie tussen Optas en Aegon goed te 
keuren. Door deze fusie worden de rechten en belangen 
van (oud)havenwerkers fl ink aangetast. 

Dit omdat de 2,4 miljard euro door de fusie met Aegon zij n 
statutaire pensioendoelstelling verliest en in de vrij  uitkeer-
bare reserve van Aegon verdwij nt. Aegon kan dit bedrag 
nu voor andere (ongewenste) doeleinden gebruiken en zelfs 
uitkeren aan haar aandeelhouders. Dit omdat de 2,4 miljard 
euro met terugwerkende kracht gebruikt dient te worden 
voor het nakomen en affi  nanciering van de indexregelingen. 
Dit omdat door de fusie geen dividendbelasting meer 
teruggevraagd kan worden en de vrij stelling van vennoot-
schapsbelasting komt te vervallen.

Om hier aandacht voor te vragen is LBV op 24 oktober met 
een volgeladen bus met 50 (oud) havenwerkers langsgegaan 
bij  Aegon om te “mopperen”. Nee, hiermee wordt geen zeuren 
bedoeld! Wanneer havenwerkers mopperen, dan drinken ze 
koffi  e (een bakkie pleur). Dit mopperen gebeurde in een lang 
vervlogen tij d om 09.00 uur in de ochtend aan dek, aan de 
wal of in de loods. Na het ‘mopperen” zij n de ruim honderd, 
door de juristen van LBV, opgestelde aanmaningen namens 
gedupeerden aangeboden aan Rutger Zomer (CFO) van Aegon. 

Wat willen wij  bereiken?
Voor de fusie met Verzekeringsconcern Aegon had Stichting 
Optas een status vergelij kbaar met de status van een 
bedrij fstakpensioenfonds. De reserve van 2,4 miljard euro 
op de balans van Optas was geen vrij e reserve, maar had een 
statutaire pensioendoelstelling en kon door Optas niet 
worden uitgekeerd aan Aegon. Door de fusie is deze pensioen-
doelstelling letterlij k en fi guurlij k om zeep geholpen en is 
2,4 miljard euro overgeheveld naar de vrij  uitkeerbare 
reserve van Aegon. Aegon kan dit bedrag naar eigen 
goeddunken aan aandeelhouder Aegon Nederland uitkeren 
of voor andere ongewenste doeleinden gebruiken dan 
index ering en verbetering van de Optas-pensioenen. 

LBV vordert dat de 2,4 miljard euro veilig wordt gesteld 
voor indexering en verbetering van de Optas-pensioenen.

De havenpensioenen zij n al jaren niet geïndexeerd. LBV 
eist op grond van relevante wet- en regelgeving dat de 
Optas-pensioenen worden geïndexeerd en dat de 2,4 miljard 
euro met terugwerkende kracht en in de toekomst wordt 
gebruikt voor indexering. Het is onaanvaardbaar dat de koop-
kracht van (oud)havenwerkers elk jaar minder wordt, terwij l er 
2,4 miljard euro beschikbaar is voor (reparatie van) indexering.

Optas kon voor de beleggingen in een aantal landen dividend-
belasting terugvragen. Deze fi scale mogelij kheid is door 
de fusie vervallen. Aegon kan dit namelij k niet. Hierdoor zij n 
de rendementen lager. Havenwerkers met een beschikbare 
premieregeling lij den hierdoor schade en dienen volledig 
gecompenseerd te worden. Optas had eveneens vrij stelling 
van vennootschapsbelasting. Aegon is hiervan niet vrij g-
esteld en dient gewoon vennootschapsbelasting te voldoen. 
De netto rendementen van het Optas-pensioen vallen daar-
door lager uit. Ook dat dient gecompenseerd te worden.

De manifestatie
Donderdag 24 oktober 2019. Het vertrek om 13.00 vanaf 
het Zuidplein in Rotterdam verliep vlekkeloos. Mooi weer, 
spandoeken, roeptoeters, een rustige chauffeur en een 
volle bus waren de ingrediënten voor een geslaagde actie. 
Bij  aankomst in bij  Aegon in Den Haag reageerde een drukte-
maker van de beveiliging in eerste instantie erg agressief 
door ons te commanderen dat de bus niet verlaten mocht 
worden. Dat was uiteraard aan dovemansoren gericht, dus 
we stapten (hooguit een klein beetje onder indruk…) rustig 
uit! We maakten foto’s voor én van het kantoor van Aegon 
en lieten horen en zien dat we er waren. Ondanks het mooie 
weer waren de uitgereikte gifgroene paraplu’s erg gewild, 
dit leverde achteraf mooie beelden op. 

Na een stille protestmars op het Aegonplein mochten we 
via de achterdeur (haha) naar binnen. Hier stond de koffi  e al 
ingeschonken en koud te worden. Door meerdere gedupeerden, 
waaronder Ger IJ zermans en Bert Voogt, werd het woord 
gevoerd. Na de reactie van Rutger Zomer werden de aan-
maningen aan hem overhandigd. Daarmee kwam een einde 
aan een geslaagde manifestatie. Wordt vervolgd!

mr. Ilse Hanenberg
Pensioendeskundige A

'moppert'
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wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 stijgt het bruto minimumloon met 1,1 procent. Ieder jaar wordt op 1 januari en 1 juli 
het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

De minimumloonbedragen per 1 januari 2020 zijn als volgt vastgesteld: 

Leeftijd Percentage Maand Week Dag

21 jaar en ouder 100,00 1653,60 381,60 76,32

20 jaar 80,00 1322,90 305,30 61,06

19 jaar 60,00 992,15 228,95 45,79

18 jaar 50,00 826,80 190,80 38,16

17 jaar 39,50 653,15 150,75 30,15

16 jaar 34,50 570,50 131,65 26,33

15 jaar 30,00 496,10 114,50 22,90

Ben jij werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? 
Dan gelden er alternatieve staffels. Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden 
bovenstaande bedragen. Voor bbl-leerlingen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de volgende wettelijke 
minimumjeugdlonen:

Leeftijd Percentage BBL Maand Week Dag

20 jaar 61,50 1016,95 234,70 46,94

19 jaar 52,50 868,15 200,35 40,07

18 jaar 45,50 752,40 173,65 34,73

Volgens artikel 12 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) is het minimum(jeugd)loon naar even-
redigheid lager wanneer de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur.  
Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid. Het afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) 
per 1 januari 2020 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur per week vind je in de volgende tabel:

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur

21 jaar en ouder 10,60 10,05 9,54

20 jaar 8,49 8,04 7,64

19 jaar 6,36 6,03 5,73

18 jaar 5,30 5,03 4,77

17 jaar 4,19 3,97 3,77

16 jaar 3,66 3,47 3,30

15 jaar 3,19 3,02 2,87

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een bbl gelden 
per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband de volgende bruto minimum-
loonbedragen per uur:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week

20 jaar 6,52 6,18 5,87

19 jaar 5,57 5,28 5,01

18 jaar 4,83 4,57 4,35
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namens werkgeversorganisatie 
Dick Vis: Sinds 1 januari 2019 ben 
ik werkgeversvoorzitter van BPF 
Schilders, ik ben voorgedragen door 
OnderhoudNL. De afgelopen 7 jaar ben 
ik werkzaam en werkzaam geweest 
voor diverse pensioenfondsen als 

voorzitter en toezicht houder. Daarvoor werkte ik 10 jaar 
voor DSI, de stichting ter bevordering van een integere 
en deskundige fi nanciële sector. Daarvoor werkte ik 
10 jaar in de beleggingsmarkten.

Mij n drij fveer is om ook voor de toekomst zorg te 
dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Er staan 
verande ringen op stapel en pensioenen zullen mee 
moeten met die veranderingen. Ik zal mij  met het 
bestuur inzetten voor het doordenken van scenario's 
en het maken van evenwichtige keuzes.

Evalinde Eelens: Sinds 1 augustus 2018 
ben ik bestuurslid en voorgedragen door 
OnderhoudNL. Daarnaast ben ik per 
1 augustus 2018  bestuurslid en voor-
zitter van de beleggingscommissie 
bij  het Pensioenfonds Particuliere 

Beveiliging en ben ik lid Raad van Toezicht bij  Delta 
Lloyd. In 2019 ben ik lid geworden van het bestuur en 
de beleggingscommissie van Pensioenfonds PostNL. 

Gedurende zes jaar ben ik als senior beleggingsstrateeg 
werkzaam geweest bij  A&O services en daarna bij  PGGM. 
Graag vervul ik bij  BPF Schilders een rol tussen risico-
management en vermogensbeheer. Dat zij n twee 
verschillende invalshoeken, waarbij  juist de combinatie 
het succes van het fonds kan bepalen.

Het bestuur van BPF Schilders is het 
eerste aan spreekpunt voor de uitvoerings-
organi satie(s) voor de dagelij kse afstemming 
over de uitvoering van tactische en 
opera tionele werkprocessen.  Het bestuur 
van BPF Schilders bestaat uit acht leden en 
kent een ver tegenwoordiging van de werk-
gevers- en werk nemers organisaties in de 
branche. Het bestuur is aangevuld met een 
bestuurslid namens de zzp’ers, een bestuurs-
lid namens de gepensioneerden en twee 
onafhankelij ke deskundigen op het gebied 
van risico management en vermogensbeheer. 
Wij  stellen de bestuursleden graag aan je 
voor!
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namens werknemersorganisatie 
Mieke van Veldhuizen: Ik ben sinds 1 
oktober 2015 bestuurslid (sinds 1 januari 
2016 werknemersvoorzitter). Naast mij n 
werkzaamheden voor het bestuur van 
BPF Schilders ben ik ook werknemers-
voorzitter van BPF Bouw. Mij n drij fveer 

in het bestuur is een zo goed mogelij k pensioen voor alle 
deelnemers.

Ronald van Oostrom: Het perspectief 
op een goed pensioen vanuit het 
individu is datgene wat voor mij  van 
groot belang is. De keuzes die het 
pen sioenfonds maakt voor het bereiken 
van een goed pensioen voor alle schilders, 

moet voor iedereen begrij pelij k zij n. Duide lij k uitleggen 
hoe dit wordt gedaan zie ik als een kerntaak. 

namens pensioengerechtigden 
Leon Leisink : Ik ben sinds 1 januari 
2008 bestuurslid. Naast mij n werk-
zaamheden voor het bestuur van BPF 
Schilders ben ik ook bestuurslid van 
het pensioenfonds Meubel en het 
pensioenfonds Houthandel.

Mij n drij fveer in het bestuur is het zorgdragen voor 
een goede uitvoering van de pensioenregeling en het 
func tioneren van het pensioenfonds. Hierbij  denk ik aan 
het nastreven van een goed pensioen, goede/eerlij ke 
pen sioenuitvoering, transparante communicatie, 
kosten bewust en het vermij den van onbedoelde risico’s. 
Dit is in het belang van alle deel nemers.

namens zzp'ers 
Marlies van Loon: Ik ben sinds 1 juli 2014 
bestuurslid en  voorgedragen door de 
ZZP-organisaties. In het dagelij ks leven 
ben ik directeur van het bedrij f Actor 
(bureau voor  sectoradvies).

Naast mij n werkzaamheden voor het bestuur van BPF 
Schilders ben ik ook betrokken bij  de Uitvoeringsraad 
van de Pensioenfederatie en diverse pensioennetwerken. 
Tevens ben ik lid van de Raad van Toezicht van BPF 
Houthandel. Mij n drij fveer in het bestuur is het bij dragen 
aan een zo goed mogelij k pensioen voor alle deelnemers 
met speciale aandacht voor de ZZP-schilders.

onafhankelijk 
Mark Rosenberg: Ik ben sinds 1 januari 
2014 onafhankelij k bestuurslid. Naast 
mij n werkzaamheden voor het bestuur 
van BPF Schilders ben ik extern lid 
van de Beleggingsadviescommissie 
van Pensioenfonds PepsiCo NL en 

van de risicocommissie van ANWB Pensioenfonds. 
Ik ben bestuurslid bij  BPF Landbouw en bij  de Stichting 
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Bij  de 
Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Chemours 
ben ik voorzitter en binnen het onderwij s ben ik docent 
SPO. Verder ben ik onafhankelij k adviseur op het gebied 
van vermogensbeheer en risico management.

Mij n drij fveer in het bestuur is om vanuit mij n fi nanciële 
en bestuurlij ke achtergrond een bij drage te leveren aan 
een goed pensioen voor alle deelnemers.

André van den Berg: Ik ben sinds 
1 januari 2014 onafhankelij k bestuurslid 
risicomanagement. In het dagelij ks 
leven ben ik onafhankelij k adviseur op 
het gebied van vermogensbeheer en 
risico management. Naast mij n werk-

zaamheden voor het bestuur van BPF Schilders voer ik 
op ad hoc basis projecten uit. Mij n drij fveer in het bestuur 
is om mij n kennis en ervaring in te zetten voor het 
realiseren van een goed pensioen voor alle deelnemers.
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LBV rekent af met de grote en veelal logge CAO’s die vol staan 
met uitzonderingen en verwijzingen. Helderheid en transparantie 
zijn sleutelwoorden in onze handelswijze. Wil je weten of jij  
ook onder een CAO valt? Vraag het aan je werkgever, bekijk je 
contract of neem contact met ons op.

centrale looneis van 
 overheidsvakbond fnv 
 achterhaald 
De CAO-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 
2,6 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is de grootste stijging 
in de afgelopen tien jaar, maar ligt fors lager dan de 
niet-realistische centrale looneis van 5 procent van FNV 
(de hoogste centrale looneis in de afgelopen 30 jaar).  
LBV hanteert al 25 jaar geen centrale looneis en ook 
 vakbonden CNV Vakmensen en De Unie zijn in navolging 
van LBV inmiddels van niet-realistische centrale loon eisen 
afgestapt. Je maakt als vakbond, door veel te beloven 
maar weinig waar te maken, jezelf ontzettend belachelijk 
en werknemers kortgezegd “BLIJ MET NIETS”, indien de 
uiteindelijke loonstijging fors lager wordt afgesproken dan 
de centrale looneis. Uit informatie van het CBS blijkt dat 
FNV in dat opzicht uitermate slecht scoort! Niettemin is 
de centrale looneis van FNV voor 2020 opnieuw 5 procent. 
Wie neemt wie nou in de maling!

nieuwscao

de werkelijkheid in 2019
•  In de CAO voor de Houthandel is door FNV over een 

looptijd van 12 maanden een structurele loonstijging 
van 3,25 procent en 400 euro eenmalig afgesproken.

•  In de CAO voor de Woondiensten is door FNV over een 
looptijd van 2 jaar een structurele loonstijging van 
gemiddeld 2,75 procent per jaar afgesproken.

•  In de CAO voor de Groothandel in Bloemen en Planten is 
door FNV over een looptijd van 2 jaar een loonstijging 
van gemiddeld 2,37 procent per jaar afgesproken.

•  In de CAO voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
(VVT) is door FNV over een looptijd van 26 maanden een 
loonstijging van in totaal 7,43 procent afgesproken.  
Dit is inclusief een stijging van de eindejaarsuitkering 
in dit jaar met 0,93 procent. Exclusief de stijging van de 
eindejaarsuitkering komt dit neer op een structurele 
loonstijging van gemiddeld 3 procent per jaar.

•  In de CAO voor HTM (Haagse Openbaar Vervoers-
maatschappij) is door FNV over een looptijd van 2 jaar 
een structurele loonstijging van gemiddeld 1,6 procent 
per jaar en 700 euro eenmalig afgesproken.

•  In de CAO voor ABN AMRO is door FNV over een looptijd 
van 2 jaar een structurele loonstijging van gemiddeld 
2,75 procent per jaar afgesproken.

•  In de CAO voor het KLM Grondpersoneel is door FNV 
over een looptijd van 33 maanden een structurele 
 loonstijging van gemiddeld 3,1 procent per jaar 
 afgesproken.
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conclusie
De centrale looneis van 5 procent wordt in geen van  
de hiervoor genoemde CAO’s door FNV gerealiseerd.  
Het komt zelf niet eens in de buurt! Het is derhalve 
uiterst merkwaardig dat FNV op schandalige wijze kritiek 
heeft op de loonafspraken die LBV (in een aantal CAO’s 
zelfs samen met FNV) maakt, indien deze lager 
 afge sproken worden dan de centrale looneis van FNV.  
Dit terwijl FNV de door hen gestelde centrale looneis  
al jarenlang zelf niet eens weet te realiseren. 

-
werken aan duurzame 
 inzetbaarheid

LBV heeft met OnderhoudNL, naast de loon arbeids-
voorwaarden in de CAO voor het Schilders- Afwerkings- 
en Glaszetbedrijf (SAG), ook de Stichting Uitvoerings-
regelingen SAG (USAG) opgericht, waarin Duurzame 
Inzetbaarheid als regeling is opgenomen en verder 
 uitgewerkt. LBV heeft drie zetels in het paritaire bestuur 
van Stichting USAG. De eerste logische stap in het 
 verbeteren van Duurzame Inzetbaarheid is de  Gezondheids- 
& Bodycheck (PAGO). Een Gezondheids- & Bodycheck  
draagt bij aan het vroegtijdig gezondheidsrisico’s signaleren 
ter voorkoming van gezondheidsschade in verband met 
risico’s van het werk. Deze Gezondheids- & Bodycheck 
laat Stichting USAG  uitvoeren door Arbo Unie en Adaptics. 

Uit de resultaten is onder meer gebleken dat: 
De resultaten tonen aan dat er nog flink wat werk dient  
te worden verzet om de sector gezond en vitaal te  
krijgen en dat een Gezondheids- & Bodycheck alleen 
 onvoldoende is. Indien daar aanleiding toe is, dient  
de Gezondheids- & Bodycheck een logisch vervolg te 
 krijgen. Vooral klachten of pijn aan het houdings- en 
bewegingsapparaat, overgewicht en een ongezonde 
leefstijl vormen een groot risico op gezondheidsschade. 
Om werknemers zo gezond, vitaal en gemotiveerd te 
 houden is USAG zodoende gestart met het ontwikkelen 
van gezondheidstrajecten op maat. 

Deze gezondheidstrajecten zijn ingericht om met behulp 
van een coach de risicogebieden aan te pakken en werk-
nemers te motiveren te werken aan een gezonde leefstijl. 
Hierbij kun je onder meer denken aan een:
•  traject gericht op het optimaliseren van de belastbaar-

heid in samenhang met klachten aan het houding- en 
bewegingsapparaat;

•  voedingsadvies ter voorkoming van hoge bloedruk en 
cholesterol, verlaging van het vetpercentage en de 
 buikomvang;

•  gezonde leefstijl, waarbij gekeken wordt naar meer 
bewegen, beter slapen, stoppen met roken, omgaan 
met alcohol en het hebben van voldoende ontspanning;

•  werkplekonderzoek en/of persoonlijk advies.

Het streven is er op gericht om werknemers zo lang 
mogelijk, gezond, vitaal en gemotiveerd te houden.  
Dat doet USAG door de risico’s in de sector in beeld te 
 brengen en hiermee aan de slag te gaan. Het kunnen 
 aanbieden van gezondheidscoaching, naast de al 
bestaande Gezondheids- & Bodycheck, is hier een  
mooi resultaat van.

Wil je dus actief aan de slag met je eigen Duurzame 
 Inzetbaarheid én wil je zo lang mogelijk gezond en vitaal 
kunnen blijven doorwerken, dan kun je gebruik maken 
van de gezondheidscoaching die USAG je aanbiedt. Dus 
word je opgeroepen voor een Gezondheids- & Bodycheck 
en is er aanleiding om met de uitslag daarvan aan de slag 
te gaan, informeer dan naar de mogelijke gezondheids-
trajecten die je kunt volgen. De keuringsarts helpt je 
graag verder!

VISIE 4  2019
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LBV sluit met maar liefst drie werkgeversorganisaties de CAO voor Hellende Daken, 
te weten: Gebouwschil Nederland (GNL), de Vakfederatie Rietdekkers (VFR) en 
de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers (NVVL). Naast het overeenkomen van 
loon- en arbeidsvoorwaarden in deze CAO, vindt LBV het ook van groot belang dat 
er serieus werk wordt gemaakt van het opleiden en ontwikkelen van werknemers. 
Om dit te kunnen doen heeft LBV samen met GNL, VFR en NVVL in 2015 Stichting 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken (OOHD) opgericht. 

oohd
interview met voorzitter 
marco stavinga

opleidingen

bestuur

beleid

toekomst
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OOHD houdt zich in de kern bezig met het geheel of gedeeltelij k 
fi nancieren of subsidiëren van scholingsactiviteiten, het 
bevorderen, ontwikkelen en stimuleren van de opleiding 
van instromers en jongeren, het waarborgen, ontwikkelen 
en verzorgen van bij scholing en ontwikkelen van nieuwe 
opleidingen die specifi ek gericht zij n op: pannendekkers, 
rietdekkers en leidekkers. OOHD is een paritaire stichting. 
Dit betekent dat er in het bestuur van Stichting OOHD 
vertegenwoordigers zitting hebben namens de werkgevers-
organisaties GNL, VFR en NVVL en vertegenwoordigers 
namens de werknemers, te weten LBV. Marco Stavinga zit 
namens LBV in het bestuur van OOHD.

Wat is je rol binnen het bestuur van OOHD?
Ik ben voorzitter van OOHD. Dit betekent dat ik als voorzitter 
samen met de andere bestuursleden het beleid van OOHD 
bepaal, verantwoordelij k ben voor het verder uitrollen van 
het beleid en de vergaderingen leidt. Sinds de oprichting 
van OOHD in 2015 ben ik voorzitter van OOHD. Hoewel het 
gebruikelij k is om de rollen van voorzitter enerzij ds en 
secretaris/penningmeester anderzij ds jaarlij ks te wisselen 
tussen de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, 
hebben werkgevers mij  keer op keer verzocht de rol van 
voorzitter namens LBV op mij  te nemen. Daar spreekt veel 
vertrouwen uit en dat voelt goed!

Wat doet OOHD precies?
OOHD houdt zich bezig met het subsidiëren van scholings-
activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe opleidingen 
voor de sector Hellende Daken. Om de sector aantrekkelij k 
te houden voor werknemers is het van belang dat werk-
nemers zichzelf kunnen blij ven ontwikkelen. En om dat te 
kunnen doen dienen er natuurlij k wel voldoende opleidings-
mogelij kheden te zij n.

Ontwikkelt OOHD zelf opleidingen?
OOHD ontwikkelt opleidingen in eigen beheer, waarbij  
bestuurders in OOHD met een brede opleidingsachtergrond 
zelf lesmateriaal ontwikkelen. Daarnaast laat OOHD ook 
opleidingen ontwikkelen door (extern) erkende opleidings-
instituten.

Wie is OOHD?
Het bestuur van OOHD heeft vier zetels, waarvan één zetel 
voor LBV en drie voor de GNL, VFR en NVVL. Om het beleid 
van OOHD uit te kunnen voeren, laat OOHD zich onder steunen 
door professionals van secretariaat De Eendracht in Den 
Haag, dat verantwoordelij k is voor het verder uitvoeren 
van het beleid, het verwerken van subsidieaanvragen 
en het ondersteunen van het bestuur.

Waar houdt OOHD zich momenteel mee bezig?
Op dit moment ontwikkelt OOHD een nieuwe opleiding voor 
pannen- en leidekkers. De bestaande opleiding is namelij k 
hopeloos verouderd. De ontwikkeling van deze opleiding is 
dit jaar gestart en wordt hopelij k volgend jaar afgerond. 
Daarnaast is OOHD bezig de sector Hellende Daken (nog) 
meer te promoten om, gelet op de krapte op de arbeids-
markt, voor nu maar ook voor in de toekomst voldoende 
nieuwe werknemers te vinden die willen gaan werken in 
de sector Hellende Daken. Om dit te bewerkstelligen worden 
er allerlei promotiefi lmpjes gemaakt, die inzicht geven wat 
het werken in de sector Hellende Daken nu precies voorstelt. 
Het eerste promotiefi lmpje dat het ambachtelij k werk van 
de rietdekker onder de aandacht dient te brengen van werk-
zoekenden en jongeren die op zoek zij n naar een geschikte 
opleiding is bij na klaar. 

Dus hou de website van OOHD in de gaten! 
Surf voor meer informatie naar: 
www.opleidingenhellendedaken.nl

op dit moment 
ontwikkelt oohd 
een nieuwe opleiding 
voor pannen- en lei-
dekkers. de bestaande 
opleiding is namelijk 
hopeloos verouderd.

het werken in de sector Hellende Daken nu precies voorstelt. 
Het eerste promotiefi lmpje dat het ambachtelij k werk van 
de rietdekker onder de aandacht dient te brengen van werk-
zoekenden en jongeren die op zoek zij n naar een geschikte 

Dus hou de website van OOHD in de gaten! 
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tara de krom 
stagiaire op de jurische afdeling

melisa aytas 
stagiaire op de marketing en 
communicatie afdeling 

Ik ben Melisa Aytas, 19 jaar en sinds september  
stagiaire op de marketing en communicatie afdeling 
bij LBV. Ik volg de opleiding Ondernemerschap en 
Retail Management aan de Hogeschool Rotterdam en 
momenteel zit ik in mijn derde jaar. De reden waarom 
ik voor LBV heb gekozen is omdat ik direct een warm 
gevoel kreeg toen ik binnen liep.  

Ik dacht meteen: dit kan nog weleens een leerzame en leuke 
stageperiode worden. Tijdens mijn sollicitatie kwam ik 
erachter dat LBV zich steeds meer richt op jongeren en ik 
vond dat een mooi doel voor mijn stageperiode. Het is een 
super leuk team om mee samen te werken en naast dat er 
hard gewerkt wordt, wordt er ook veel gelachen onderling.

Mijn doel als marketing en communicatie stagiaire is om de 
boodschap van LBV verder te verspreiden. Dit doen wij via 
verschillende kanalen en middelen: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube, onze website en MailChimp, 
waar we bijvoorbeeld de nieuwsbrief mee versturen. Tijdens 
de maanden dat ik hier nu zit ben ik erachter gekomen dat ik 
het heel leuk vind om video’s te maken. LBV geeft mij ook 
echt de ruimte om dat te kunnen leren. Zo edit ik bijvoor-
beeld De Reporter(t). 

informeren wat een  
vakbond is en wat een  
vakbond echt doet.

Verder hoop ik dat ik jongeren de aankomende tijd meer kan 
informeren wat een vakbond is en wat een vakbond echt 
doet. Ik kijk erg uit naar de aankomende maanden. En voor 
de lezers: vergeet LBV niet te volgen op de social kanalen!

Mijn naam is Tara de Krom, ik ben 21 jaar en ik  
woon in Bergen op Zoom. Ik studeer rechten aan de  
Hogeschool Leiden. Het derde jaar van mijn studie 
staat in het teken van een stage van 10 maanden.  
Het vinden van een geschikte stageplek bleek toch 
nog best een uitdaging te zijn. Ik wist dat ik arbeids
recht interessant vond en mij daar graag in wilde  
verdiepen, maar waar?

even voorstellen
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dursun koker 
fiscaal adviseur 

Mijn naam is Dursun Koker, geboren en getogen  
in Rotterdam. Sinds augustus ben ik werkzaam als  
Fiscaal Adviseur bij LBV. Tijdens mijn opleiding  
Fiscale Economie heb ik als vrijwilliger mensen  
geholpen met hun belastingaangiftes. 

Ook heb ik bij een grote bank als analist gewerkt om  
de belangen van midden- en kleinbedrijven (MKB’ers) te  
behartigen, zodat de MKB’ers een eerlijke behandeling  
krijgen in de financiële wereld. Deze werkzaamheden  
hebben een belangrijk gemeenschappelijk punt, namelijk:  
het helpen van mensen die het hard nodig hebben. 

Bij LBV zie ik dit terug. Ons doel is om voor de belangen van 
werkenden, zelfstandigen en werkzoekenden te strijden. 
Met onze kennis en ervaring op het gebied van fiscaliteit  
proberen wij voor iedereen wat te betekenen. 

Voor mij is het van belang dat iedereen de mogelijkheid krijgt 
om de belastingaangiftes zo goed mogelijk in te vullen en te 
ontvangen waar ze recht op hebben. Door het delen van mijn 
fiscale kennis met de leden van LBV dwingen zij de kans op 
een eerlijke behandeling in de fiscaliteit af.

mijn taak is het opzetten 
van een goede structuur  
om zzp’ers onder meer te 
ondersteunen bij hun 
financiële administratie 
en het verzorgen van hun 
belastingaangiftes. 

Daarnaast kunnen leden bij mij te terecht voor alle denkbare 
belastingvragen. Samen staan we sterk en kunnen we ver 
komen.

Toen zag ik de vacature van LBV voorbij komen. Tijdens het 
lezen daarvan werd ik direct enthousiast. Veel verschillende 
taken, leuke collega’s en iedere dag iets anders om je in te 
verdiepen. Ik loop hier nu bijna vier maanden stage bij de 
juridische afdeling en ik ben erachter gekomen dat het werk 
hier inderdaad super divers is. Vorige week hield ik mij nog 
bezig met een WW-uitkering, gisteren zocht ik voor iemand 
uit of haar bruto uurloon correct was en vandaag heb ik weer 
gekeken of iemands werkgever de arbeidsvoorwaarden 
zomaar mocht wijzigen. Iedere dag is anders en ieder lid  
is anders. 

Eén van de dingen die ik zo prettig vind aan LBV, is de manier 
waarop ze omgaan met hun leden. Er wordt écht naar  
ze geluisterd en ze doen er hier alles aan om ze zo goed  
mogelijk te helpen. Ik heb het altijd fijn gevonden om mensen  
te kunnen helpen, maar nu kan ik dat pas echt goed in de 
praktijk brengen. Ik krijg hier de kans om echt iets voor  
mensen te betekenen. 

Het is best wel wennen; van de schoolbanken opeens naar 
het werkveld. Gelukkig krijg ik hier goede begeleiding van 
Lydia de Jong, juriste en tevens de schrijfster van die leuke 
en leerzame blogs op de website van LBV. Natuurlijk zorgen 
alle collega’s ervoor dat ik hier 10 hele fijne maanden zal  
hebben. Ik ben hier natuurlijk om kennis en ervaring op te 
doen en ik heb er vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat 
komen!
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Wat voor werk doet u/heeft u gedaan?
Corine: Ik werk momenteel bij de 
receptie van een school. Hier doe ik 
eigenlijk alle hand-en-spandiensten. 
Dit gaat van leerlingen ontvangen tot 
ouders te woord staan. Het is een hele 
gevarieerde baan en dat is erg leuk. 
Johan: Ik ben met pensioen. Ik heb  
40 jaar gewerkt bij een elektrogroot-
handel voor de scheepvaart. 

Waarom bent u 25 jaar geleden samen 
lid geworden?
Corine: Ik ben als eerste lid geworden. 
Ik werkte toen bij Electro Cirkel, waar 
mijn man ook heeft gewerkt. Ik kreeg 
wat problemen op het werk en was erg 
teleurgesteld. Ik zocht eigenlijk gewoon 
hulp. Ik kwam via een bekende van mij 
bij LBV uit. Het voelde gelijk goed. Het 
was vertrouwd. Ik kon zeggen wat ik 
wilde want ik was verdrietig, en dat was 
erg fijn. En nog steeds ben ik trouw lid, 
omdat het bij LBV gewoon goed en fijn is.
Johan: Ik ben toentertijd gelijk  
aan gesloten als lid. Voor het geval ik 
met dezelfde werkgever een conflict 
zou krijgen. Er waren al meerdere  
collega’s die een conflict hadden,  
dus ik kon eigenlijk niet achter blijven.  

Wat maakt LBV anders dan andere 
vakbonden?
Corine: Je wordt gehoord. Als je  
binnen komt of belt dan word je gelijk 
geholpen. Het is zo fijn dat ze werkelijk 
alles voor je doen om je tevreden te 

stellen. Ze weten wie je bent en dat 
vind ik mooi. Je hoeft niet te zeggen ik 
ben nummer 12345, gewoon je naam is 
voldoende. Ze kennen je echt bij LBV. 
Johan: LBV heeft als kleinere vakbond 
meer voordelen dan bijvoorbeeld FNV. 
Zoals Corine al zei, je wordt sneller 
geholpen en echt gehoord. LBV heeft 
een hele persoonlijke aanpak. 

U bent met uw gezin lid, hoe komt dat zo? 
Johan: Wij zijn samen lid en onze jongste 
zoon is ook lid. Onze zoon werkt ook bij 
Elektro Cirkel en hij wilde lid worden van 
een vakbond. Toen hebben wij gezegd 
dat LBV een goede keuze is. 
Corine: We hebben toen gezegd tegen 
onze zoon dat je nooit weet waar het goed 
voor is. Er waren veel ontwikkelingen,  
het groeide van een tweemanszaak  
naar een groot bedrijf. Je bent dan een 
pionnetje in het bedrijf en dan is het fijn 
dat als er iets is je terug kan vallen op 
iets wat dichtbij je staat, en dat is LBV. 

Waarmee heeft LBV u de afgelopen 
jaren allemaal mee geholpen?
Corine: Ten eerste doet LBV elk jaar 
onze belastingaangifte. Daarnaast heb 
ik een zus waarvan haar man twee jaar 
geleden is overleden. Zij is ook lid van 
LBV en ze hebben mijn zus toen heel 
goed bijgestaan. Dat is ongekend voor 
een vakbond denk ik. Ze proberen alles 
voor je te regelen en voor je uit te  
zoeken. Zo fijn en vertrouwd. Je hoeft 
maar te bellen en ze helpen gelijk. 

Johan: Buiten de belastingaangiftes 
heb ik LBV gelukkig nog nooit hoeven 
inschakelen voor conflicten.

Zou u LBV aanraden aan familie, 
vrienden en kennissen? 
Johan: Zeer zeker. Zoals we net al  
zeiden hebben we onze zoon ook  
aanbevolen om lid te worden bij LBV, 
omdat LBV sociaal is en fijn contact 
heeft met de leden. 
Corine: Ik kan niets meer zeggen dan 
dat. Het is fijn en goed. 

Als u LBV in drie woorden zou moeten 
beschrijven, welke woorden zouden 
dat dan zijn?
Johan: Krachtig, sociaal en behulpzaam. 
Corine: Ik zou zeggen: goed, goed en 
goed. Het is gewoon goed! Maar ik sluit 
me ook aan bij het antwoord van 
Johan, haha.

Bent u nog van plan lang lid te blijven?
Johan: Zolang ik leef wel! 
Corine: Uiteraard. 

Wat zou je willen zeggen tegen mensen 
die twijfelen om lid te worden van LBV?
Johan: Doen. Wij zijn nergens zo lang 
lid geweest. Het gaan vanzelf en het is 
helemaal top. 
Corine: Niet twijfelen, gewoon doen! 
Het is gewoon een feit dat als je lid 
bent en je zit ergens mee, je altijd alles 
kan vragen. Dus niet twijfelen, gewoon 
doen! Zeker voor de poen! 

johan en corine 
montfrooij  

samen50
jaar

Johan en Corine Montfrooij zijn sinds 1994 lid bij LBV. 
Dat betekent dat zij dit jaar ook een jubileumfeestje hebben, 
namelijk: het 25-jarig lidmaatschap (samen 50 jaar) bij ons! 
Een interview met Johan en Corine kon natuurlijk niet 
uitblijven in deze jubileumeditie van de Visie.
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dubbel   interview

Kun je jezelf in het kort even  
voorstellen? 
Ik ben Kevin van der Stigchel en ik 
woon in Numansdorp en verder hou  
ik erg van dieren.

Waarom ben je lid geworden bij LBV?
Ik ben lid geworden van LBV omdat 
het ik het heel erg leuk vind. 

Wat vind je het leukste aan je  
lidmaatschap bij ons?
De uitjes en vooral toen we naar  
Disney gingen, dat was echt super 
leuk. 

Hoe kijken je vrienden en vriendinnen 
op school er tegenaan dat je lid bent 
van een vakbond? 
Meestal kennen ze de term vakbond 
niet of zijn ze verbaasd dat ik lid ben 
van een vakbond.

Wat vertel je je leeftijdsgenoten  
over LBV? 
Dat ze mij kunnen helpen voor later.

Waar denk je dat LBV jou later  
mee kan helpen?
Als ik later een baan heb of als ik met 
vragen zit over school en studie. 

Waarom denk jij dat een lidmaatschap 
bij LBV van toegevoegde waarde kan 
zijn voor iedereen? 
Omdat een vakbond je altijd helpt.  
Het maakt niet uit of het grote of 
kleine vragen zijn. 

Tot slot, wat zou je zeggen tegen 
leeftijdsgenoten die twijfelen om  
lid te worden bij ons? 
Dat het altijd handig is om lid te 
zijn van een vakbond en dat je nieuwe 
vrienden maakt. 
 

kevin 
van der stigchel

Kevin van der Stigchel is 13 jaar en is sinds 
kort lid van LBV. Samen met zijn vader,  
moeder en broer maakt hij gebruik van de 
gezinskorting. Kevin is een van de weinige 
van zijn leeftijd die lid is bij een vakbond,  
en dat merkt hij ook op school en bij vrienden. 
Wij van LBV vinden het natuurlijk alleen maar 
leuk dat wij leden hebben die het LBV 
JONG-pakket afnemen. Daarom leek het  
ons leuk om eens een keer een jong lid te 
interviewen!
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Zoals gewoonlijk was ook 2019 een 
turbulent jaar. Zeker niet in de laatste 
plaats omdat het een jubileumjaar 
was. LBV vierde in 2019 namelijk haar 
50-jarig bestaan. Om dit jubileum te 
vieren zijn er gedurende het jaar 
meerdere jubileumactiviteiten 
gehouden. Zo was LBV onder andere 
de gastheer van het NK Bedrijven-
schaak. Het NK Bedrijvenschaak 
vond plaats op 21 september 2019 in 
de Promenadezaal van het Topsport-
centrum te Rotterdam. In totaal 
waren er 292 deelnemers, verdeeld 
over 67 teams. Het jubileumjaar  
werd fees telijk afgesloten met  
een bijzondere algemene leden-
vergadering in pretpark de Efteling.

Tijdens de feestelijke algemene 
ledenvergadering, waarover je eerder 
in deze Visie hebt kunnen lezen, werd 
er door de voorzitter Ger IJzermans 
een ware “one-man-show” gegeven, 
waarbij hij elk onderdeel van de  
algemene ledenvergadering voor zijn 
rekening nam, zoals het secretarieel 
verslag (normaal gesproken een taak 
van de secretaris) én het financieel 
jaarverslag (een taak van de penning-
meester). Dit alles om er voor te  
zorgen dat we snel door de algemene 

ledenvergadering heen gingen en de 
leden daarna lekker met hun gezin het 
pretpark in konden.

Naast de feestelijke activiteiten die 
behoorlijk wat tijd hebben gekost om 
alles goed te organiseren – gelukkig 
zijn alle activiteiten vlekkeloos  
ver lopen – is er het afgelopen jaar 
natuurlijk door het bestuur en team 
van LBV weer behoorlijk wat werk 
verzet. Zo zijn dit jaar de statuten  
van LBV aangepast bij de notaris. 
Daarnaast is een communicatieplan 
opgesteld om de naamsbekendheid 
van LBV te vergroten.

Het bestuur van LBV heeft bovendien 
besloten de dienstverlening van LBV 
aan te passen en uit te breiden. Nadat 
LBV afscheid heeft genomen van de 
rechtsbijstandsverzekeraar met wie 
zij samenwerkte, heeft het bestuur 
van LBV besloten een deel van de 
diensten van deze rechtsbijstands-
verzekeraar in eigen beheer verder  
uit te voeren en kunnen leden naast 
arbeidsrecht, sociaalverzekerings-
recht en belastingrecht ook bij LBV 
terecht voor huur- en woonrecht en 
consumentenrecht. Hiervoor zijn door 
het bestuur algemene voorwaarden 

vastgesteld die regelen welke  
rechtsbijstand een lid krijgt.

Nu er steeds meer werknemer zzp’er 
worden en deze onveranderd hulp en 
ondersteuning kunnen gebruiken van 
een vakbond, heeft het bestuur van 
LBV besloten dat zzp’ers zich vanaf 
2019 bij LBV kunnen aansluiten. Dit  
is onder meer geregeld in de eerder 
genoemde statutenwijziging. Voor 
zzp’ers is een apart contributietarief 
vastgesteld én om zzp’ers van dienst 
te kunnen zijn, is het team van LBV 
uitgebreid met een medewerker  
die zich specifiek bezig houdt met 
dienstverlening aan zzp’ers. 

Het bestuur van LBV is bezig de 
dienstverlening die LBV haar leden 
biedt verder te moderniseren en  
te verbeteren. In 2019 is er al veel 
bereikt op dat gebied, maar ook de 
komende jaren moet en gaat er nog 
veel gebeuren. We zijn er dus nog  
niet, maar gaan er wel komen.

Marco Stavinga
Secretaris LBV
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LBV blij ft groeien en daar werken we dan ook hard aan! 
In het afgelopen jaar is hard gewerkt om LBV nog meer 
naamsbekendheid te geven. In 2020 gaan we dit naar een 
nog hoger niveau tillen. Hoe we dat gaan doen? Dat vertel 
ik jullie in een notendop.

De twee doelgroepen waar LBV zich op gaat focussen in het nieuwe jaar 
zij n jongeren en ZZP’ers. Waarom? Omdat hier veel kansen liggen. Het is 
zonde dat jongeren de meerwaarde van een vakbond niet zien. En daar 
willen wij  verandering in brengen. Zo ook voor ZZP’ers. Zij  weten vaak 
überhaupt niet dat zij  baat kunnen hebben bij  een lidmaatschap van een 
vakbond. LBV is natuurlij k meer dan vakbond, dus helpen wij  ook met de 
fi nanciële administratie van deze zelfstandige professionals. 

Er ligt een marketingcommunicatieplan klaar om jongeren en ZZP’ers te 
bereiken. Voor beide doelgroepen wordt een eigen campagne ingezet. Zo 
hebben we voor de jongeren bij voorbeeld een radiocommercial op FunX lopen 
tot en met februari 2020! Daarnaast gaat LBV meer haar gezicht laten zien. 
We staan op beurzen, evenementen en zij n duidelij k aanwezig op onze sociale 
media kanalen. Ook gaat LBV langs op scholen, om jongeren bewust te maken 
wat een vakbond voor hen kan betekenen.

Om meer naamsbekendheid te krij gen is het delen van leuke en informatieve 
content via alle mogelij ke kanalen nodig. Dit jaar is daarvoor onder meer 
De Reporter(t) bedacht. Die zal ook in 2020 daarvoor ingezet worden. 

Ons streven is dat 2020 het jaar wordt dat heel Nederland kennis maakt met 
LBV. Hou ons vooral in de gaten op social media, de website en op beurzen en 
evenementen! 

Romana Stigter Marketing & Communicatie Specialist LBV

landelijk
blijven
voortzetten

Planning

vOOr 2020
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Wil je lid worden van LBV, vul dan onderstaande gegevens in en stuur deze naar: 

LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel is niet nodig)lid worden?

Naam             m/v _____________________________________________________________________

Adres _____________________________________________________________________

PC / woonplaats _____________________________________________________________________

Geboortedatum _____________________________________________________________________

Telefoon privé _____________________________________________________________________

Functie _____________________________________________________________________

Werkgever _____________________________________________________________________

Datum _____________________________________________________________________

IBAN nr _____________________________________________________________________

Handtekening _____________________________________________________________________

Benader mij  wel / niet voor een ambassadeursfunctie bij  LBV. (doorhalen wat niet van toepassing is)

... LBV hele leuke socials heeft?

Hierop delen wij  dagelij ks zaken die voor jou belangrij k 
kunnen zij n, laten we zien wie wij  zij n en zij n er ook genoeg 
grappige weetjes te vinden! 

Ook hebben we regelmatig winacties op onze socials.
Zo hebben we onder andere meerdere goodiebags, fl esjes 
zonnebrandcrème, powerbanks, tickets voor festivals en een 
jaar gratis lidmaatschap weggegeven. Wil jij  hier ook kans 
op maken? Like dan onze Facebookpagina of andere social 
kanalen (zie hieronder) en houd deze goed in de gaten. 
De komende periode komen er ook weer leuke 
giveaways aan! 

Hee psssssssssst. Scan deze code met je telefoon en kom 
gelij k op onze Facebookpagina. Wel zo makkelij k toch?

wist je dat...
vind ik leuk!

  vakbond-lbv        VakbondLBV        vakbondlbv        devakbond        LBV Vakbond        06 8356 1754


