DE MEESTGESTELDE VRAGEN
OVER EEN STAKINGSUITKERING
Handig om te weten !

MEI 2022

Ga je staken? Altijd bijzonder en soms ook best spannend. En ben je lid van de FNV?
Dan ben je in het voordeel! Jij krijgt namelijk een stakingsuitkering, als je minimaal
een volle dag gaat staken. Wij krijgen veel vragen over dit onderwerp. We hebben de
belangrijkste vragen en antwoorden voor je op een rij gezet.
1 HOE VRAAG IK EEN STAKINGSUITKERING AAN?

15 werkdagen. Heeft je werkgever je loon tijdens de

Als lid van de FNV doe je dat door je op de plaats van

staking toch doorbetaald, dan moet je de stakingsuit

de staking in te schrijven als staker. Een paar dagen

kering natuurlijk naar ons terug storten. Terugbetalen doe

voor de staking krijg je via de mail een stakingspas.

je op bankrekeningnummer NL95 INGB 000 072 7750

Neem je stakingspas mee naar de stakingsactie, want

ten name van FNV (onder vermelding van je lidmaat-

die heb je nodig om je te registreren.

schapsnummer en ‘retour stakingsuitkering’).

2 WAT IS DE STAKINGSPAS?

6 ALS IK NÚ LID WORD VAN DE FNV, HEB IK

Het bevat een persoonlijke stakings QR-code met je

DAN RECHT OP EEN STAKINGSUITKERING?

bondsnummer die op locatie gescand wordt. De stakings

Je hebt alleen recht op een stakingsuitkering als je lid

QR-code kan op je mobiel of geprint op papier laten

bent van FNV. Ben je bij aanvang van de staking geen

scannen. In de mail met de stakingspas zie je ook welke

FNV-lid, dan heb je geen recht op een uitkering. Wil je

gegevens bij ons bekend zijn. Correcte gegevens hebben

deze ontvangen, word dan lid van de FNV. Dit kun je

we nodig om je snel te registreren en snel uit te betalen.

heel gemakkelijk doen via fnv.nl/lidmaatschap/lid-

Check daarom je gegevens als je je stakingspas ontvangt.

worden. Beëindig je je lidmaatschap binnen het eerste
jaar, dan moet je de stakingsuitkering terugbetalen.

3 HOE UPDATE IK MIJN GEGEVENS?
Jouw gegevens kun je zelf inzien en updaten via

7 IK GA STAKEN OP MIJN VRIJE DAG. KRIJG IK

mijnfnv.nl. Heb je nog geen account op Mijn FNV? Je

DAN TOCH EEN STAKINGSUITKERING?

hebt alleen je lidmaatschapsnummer en toegang tot je

Nee, helaas niet. Je kunt alleen staken op een dag

email nodig om het aan te maken. Ben je nog geen lid

waarop je ingeroosterd bent. Meld ons dat je naar de

en wil je wel een stakingsuitkering? Meld jetijdens de

staking komt op je vrije dag dan zullen we je extra in

staking aan als nieuw FNV-lid via fnv.nl/lidmaatschap/

de watten leggen!

lid-worden. En maak meteen gebruik van de vele
voordelen van het lidmaatschap.

8 MAG IK ALS UITZENDKRACHT MEESTAKEN?
EN KRIJG IK OOK EEN STAKINGSUITKERING?

4 HOE HOOG IS MIJN STAKINGSUITKERING?

Wij gaan ervan uit dat jij als uitzendkracht mag staken

De hoogte van de stakingsuitkering wordt ieder half

in het bedrijf waar je werkt. Maar dat is nog niet offi-

jaar aangepast. Bekijk onze pagina over stakingsuit

cieel vastgelegd door een rechter. Je mag in ieder geval

kering voor de juiste hoogte van het bedrag. Werk

wel staken als je uitzendbureau onder de ABU valt.

jij minder uren per dag? Bijvoorbeeld omdat je een

Dat hebben we met ze afgesproken. En ook als uitzend-

parttime-contract hebt? Houd er dan rekening mee dat

kracht heb je voordeel van je FNV-lidmaatschap. Je

uitkering naar rato is en je minder uitkering krijgt.

krijgt namelijk ook een stakingsuitkering.

5 WANNEER KRIJG IK MIJN STAKINGSUITKERING?
Ben je al lid van de FNV en heb je het stakingsformulier

9 WIE BETAALT MIJN STAKINGSUITKERING?
Leden dragen met hun contributie bij aan de stakingskas.

ingeleverd? Dan krijg je over het algemeen de stakingsuitkering binnen 10 werkdagen gestort op de rekening die

10 GOED VERLOOP!

bij ons bekend is. Ben je bij de staking lid geworden en

Staken doen we niet voor ons plezier maar we

heb je het formulier ingeleverd? Dan duurt het wat langer

houden het plezier erin! Pas op elkaar en volg

voor je de stakingsuitkering ontvangt, namelijk ongeveer

altijd de instructies van de ordedienst op.

MEER WETEN?
Ga naar fnv.nl/staken. Daar vind je meer over je rechten en plichten. Heb je na het lezen hiervan toch nog vragen
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en ben je lid van de FNV? Neem dan contact met ons op via 088 - 368 0 368. Doe er je voordeel mee als FNV-lid!

To translate this flyer, see fnv.nl/translate
Aby przetłumaczyć tę ulotkę, zobacz
fnv.nl/translate

Hoewel deze flyer met de grootste zorg is samengesteld, kan het zijn dat
bepaalde informatie niet (meer) correct is. Er kunnen dan ook geen rechten worden o ntleend aan de inhoud van de folder. De FNV aanvaardt geen
aans prakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien
uit het gebruik van g egevens uit deze uitgave.

