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STAND
PUNT.

DE PLAY-OFFS 
KOMEN ER AAN

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

De aanloop naar de play-off s was razend span-
nend. Tot voor de laatste reguliere competitie-
dag stonden nog 4 ploegen te drummen om in 
de ‘fi nal six’ te geraken. De verbetenheid waar-
mee Genk, Gent, Charleroi en KV Mechelen  
tegen en op elkaar sjotten sprak tot de verbeel-
ding. Ook de heren van Royal Club Antwerp 
voetbalden zich heroïsch en na 13 jaar opnieuw 
een plaatsje in de hoogste voetbalklasse. 

Ik vermoed dat al die verbetenheid al lang niet 
meer uitsluitend met eer en glorie te maken 
heeft. Uiteraard niet. Voetbal is big business. 
Succes hangt samen met het al dan niet aanwe-
zig zijn van investeerders, van ‘believers’, van 
passie en van de steun van duizenden suppor-
ters. En misschien ook van wat geluk. 

Van voetbal weet ik niets af maar de sleutels tot 
succes intrigeren me mateloos en dwingen res-
pect af. Ik zie het nog niet gebeuren dat men-
sen in ontbloot bovenlijf schreeuwen en zingen 
van vreugde, bier in de hand, yeh yeh yeaaah 
we hebben de sociale zekerheid gered, fantas-
tisch toch dat we na zoveel jaren opnieuw een 
interprofessioneel akkoord hebben, eindelijk 
kunnen we weer onderhandelen… Het zal niet 
zo gauw gebeuren maar ik droom er wel van.  
Al hoeft het niet zo schreeuwerig. 

Wij staan nochtans ook voor onze play-off s, 
die van het overleg. Vakbonden en werkgevers 
keurden eerder dit jaar het Interprofessioneel 
akkoord (IPA) goed, en de federale regering 
besliste – weliswaar met frisse tegenzin – om 
dit akkoord te respecteren. Nu staan we dus 
aan de aftrap van het overleg in de sectoren. De 
komende maanden zijn onze play-off s.

Met veel passie, grote verbetenheid en de steun 
van talloze duizenden werknemers zullen onze 
onderhandelaars ijveren voor betere lonen, 
betere werk- en leefomstandigheden en een 
betere toekomst. Je zult hen niet te zien krijgen 
op de voorpagina’s van de kranten of in talk-
shows op tv. En toch zullen de komende sec-
tor- en ondernemingsonderhandelingen meer 
invloed hebben op jouw leven dan het beha-
len van play-off  1 van Gent en Charleroi. Ik zal 
er mijn bovenlijf niet voor ontbloten, maar ik 
weet heel zeker dat we voor duizenden werk-
nemers intens en stil geluk zullen realiseren. 
Reken maar!  |
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Méér loon, werkbaar werk en een 
zekere job van start tot landing
VAKBOND SCHUIFT AAN TAFEL VOOR SECTORONDERHANDELINGEN 2017-2018

Veerle Verleyen

Traditiegetrouw onderhandelen 
vakbonden en werkgevers rond deze 
tijd in de meeste sectoren over een 
akkoord voor de volgende twee jaar. 
De besprekingen die er nu aan zit-
ten te komen gaan over 2017-2018. 
Stilaan krijgen de eisenpakketten 
vorm. Alleszins zijn de eerste oefe-
ningen bezig. Met volle overgave wil 
de LBC-NVK opkomen voor stevige 
werknemersrechten in alle sec-
toren. Hier is ons 3x3-plan de lei-
draad: koopkracht, jobs en welzijn.
Met welke visie onderhandelen de vertegen-
woordigers van de LBC-NVK over jouw lonen 
en arbeidsvoorwaarden? Ons Recht legt het 
hier beknopt uit. Wat zijn de precieze eisen 
en wat is de stand van zaken in jouw sector? 
Dat kan je in de komende maanden opvol-
gen via www.lbc-nvk.be. 

KOOPKRACHT

Hoe dan ook wil de LBC-NVK ervoor zor-
gen dat de koopkracht van de werknemers 
weer niet voor jaren in de koelkast wordt 
gestoken. De regering-Michel maakte een 
nieuwe loonwet die de lonen in een nog 
strakker keurslijf steekt. Gevolg is een per-
manente, neerwaartse druk op de lonen. En 
dat allemaal in het teken van de heilige koe 
van de ‘concurrentiekracht’ en van de porte-
feuilles van aandeelhouders. Deze regering 
volgt dan ook slaafs de rampzalige Europese 
besparingspolitiek die de koopkracht van 
de werkende bevolking stelselmatig aan-
tast en de grote fortuinen ongemoeid laat. 
Zo groeit de ongelijkheid! En dat is dus niet 
de samenleving waar wij voor kiezen.
In het nieuwe Interprofessioneel akkoord 
(IPA) 2017-2018 werd de loonnorm vastge-
legd op maximaal 1,1 procent. Een marge 
voor loonsverhoging die de vakbond ten 
volle zal benutten. Deze marge is een zwaar 
blok aan het been voor de vakbondsonder-
handelaars maar toch wil de LBC-NVK reso-
luut ijveren voor een fatsoenlijke loonsver-
hoging.
De werknemers verdienen beter, vindt de 
vakbond. Onze onderhandelaars wapenen 
zich met sterke argumenten over groeiende 
winsten in sectoren, geringe belastingen 
voor bedrijven en toenemende ‘lastenver-
lagingen’ ten bate van werkgevers. In de 
loonwet wordt geen rekening gehouden 

met de stijgende productiviteit en de almaar 
grotere lastenverlagingen. Ondanks de 
beloftes van de regering! Deze ruimte wil 
de vakbond inzetten voor méér jobcreatie, 
opleidingen, mogelijkheden tot heroriën-
tatie en herverdeling van arbeid.
Onze verantwoordelijken in de sectoren 
zorgen ervoor dat de koopkrachteisen nauw 
aansluiten bij de precieze noden van de 
diverse groepen werknemers. Welke vorm 
neemt dit aan in jouw sector? Dat hoor je 
van de LBC-NVK-afgevaardigden op het 
werk of lees je op www.lbc-nvk.be in de 
rubriek ‘sectoronderhandelingen’.

JONGEREN

‘Sterk aan de start’, zo resume-
ren we onze kijk op de 
tewerkstelling van 
jongeren. Zij verdie-
nen een goed contract, 
een goed loon, zinvol 
werk, waardering en 
kansen om te groeien. 

De LBC-NVK kant zich resoluut tegen de 
plannen van de regering om de jongerenlo-
nen te verlagen. In de voorbije jaren werd fel 
onderhandeld om de discriminatie van de 
‘degressieve jongerenlonen’ weg te werken. 
Hierover nemen we géén gas terug.
Onze campagne ‘Barema betaalt beter’ zegt 
heel terecht dat loonbarema’s de beste hef-
boom zijn om ‘gelijk loon voor gelijk werk’ 
te waarborgen. Als de loonafspraken in 
België in cao’s worden vastgelegd, is dat 
de beste buff er tegen loonongelijkheid, zo 
staat te lezen in rapporten van de OESO en 
het IMF. Als we praten over een ‘analytische 
functieclassifi catie’ en over de lonen, waken 
we erover dat er geen discriminatie ontstaat. 

Collectieve onderhandelingen resul-
teren in hogere lonen en minder 

ongelijkheid: samen sta je nu 
eenmaal veel sterker! 

Genoeg koopkracht 
verzekeren is essenti-
eel voor mens én eco-

nomie.

‘Sterk aan de start’, zo resume-
ren we onze kijk op de 

teren in hogere lonen en minder 
ongelijkheid: samen sta je nu 
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NIEUWE CLASSIFICATIE IN SECTOR 
VERZEKERINGSMAKELAARS

Voor de bedienden bij verzekerings-
makelaars (paritair comité 307) 
zijn vakbonden en werkgevers een 
nieuwe functieclassificatie over-
eengekomen. Een aanpassing drong 
zich op omdat de oude classificatie 
sterk verouderde functiebeschrij-
vingen bevatte.  Een functieclassifi-
catie ordent en weegt de functies in 
een onderneming of bedrijfstak en 
dient als objectieve onderbouw voor 
een transparant loonbarema en ver-
loningssysteem. Het was een zware 
bevalling om tot de nieuwe classi-
ficatie te komen. Meer dan vijf jaar 
lang waren de deskundigen van de 
vakbond hiermee bezig.
De nieuwe classificatie treedt in wer-
king per 1 april 2017. De werkgever 
heeft de plicht om zijn personeels-
leden spontaan in te lichten over 
hun sectorale functietitel, functie-
inhoud en bijbehorende klasse. Om 
een juiste inschaling te maken moet 
de werkgever een beroep doen op 
een ‘functieniveaumatrix’ die alle 

sectorale functies ordent en ten 
opzichte van elkaar positioneert 
rond de dimensies kennis, autono-
mie, complexiteit, verantwoorde-
lijkheid en communicatie. Er zijn 
ook regels afgesproken voor situa-
ties waarin functies worden gecom-
bineerd. In de sector is er namelijk 
veel polyvalentie, zeker in de klei-
nere kantoren. Er is ook een beroeps-
procedure voor werknemers die het 
oneens zijn met de inschaling door 
de werkgever.
Alle info vind je op www.lbc-nvk.
be door te kijken bij ‘Ik werk in de 
sector PC 307’: de cao van de sector, 
de functieniveaumatrix, de functie-
beschrijving, de toepassing en de 
beroepsprocedure. Check zeker of je 
juist bent ingeschaald want dit kan 
ook gevolgen hebben voor je loon. 
Twijfel je? Of ben je het oneens met 
de inschaling? De LBC-NVK helpt je 
graag in één van onze secretariaten 
(lijst op p. 23).  E-mailen kan naar 
pc307@acv-csc.be.   |

‘TERUG IN HET ZADEL’:  

VOOR ZIEKE WERKNEMERS  
DIE WILLEN TERUGKEREN

“Wie wil kan werken.” Je hoort het 
meer en meer schaamteloos en kri-
tiekloos. Alsof dat de waarheid is. 
Onze maatschappij lijkt meer en 
meer op een ‘survival of the fittest’. 
Wat als werken plotseling niet meer 
lukt zoals voorheen omdat ziekte, 
ongeval, psychische problemen, rug-
klachten of andere aandoeningen dit 
onmogelijk maken? 

Gelukkig bestaan er tal van re-inte-
gratiemaatregelen. Maar die zijn 
vaak niet bekend. De diversiteits-
consulenten van het ACV maakten 
de website www.teruginhetzadel.
be op om werknemers en werkne-
mersvertegenwoordigers te onder-
steunen. Zo kan een werkhervatting 
vlotter verlopen en is er meer kans 
op slagen.   |

www.teruginhetzadel.be

KWALITEIT VAN JOBS

De werkzekerheid en de kwaliteit van jobs staan ook hoog 
op de agenda voor de onderhandelaars van de LBC-NVK. 
Veel werknemers klagen bij hun vakbondsafgevaardigden 
over veel te veel flexibiliteit, stress, werkdruk, burn-outs 
en verpletterende mobiliteitsproblemen. In de voorbije 
tien jaar verdubbelde het percentage langdurig zieken. 
Het wordt moeilijker gemaakt om de loopbaan te onder-
breken, en de mantra van het ‘langer werken’ is alomte-
genwoordig. Serieuze uitdagingen voor werknemers dus. 
De grens tussen privéleven en werktijd dreigt te vervagen 
voor sommige personeelsgroepen, taken en functies; dit 
onder het mom van ‘individuele keuzes’ en ‘autonomie’.
Op ondernemingsniveau trachten de vakbondsafgevaar-
digden oplossingen te bedenken door voorstellen te doen 
om de arbeidsorganisatie werkbaar en menselijk te maken. 
Maar het is minstens even belangrijk om hierover afspra-
ken te maken in de sectoren. Zo niet wordt de concurrentie 
tussen bedrijven uitgevochten, op de rug van werknemers 
en hun gezinnen. Dit moet worden aangepakt op maat 
van de sectoren.
De individuele werkzekerheid vergroten is ook een vast 
strijdpunt van onze vakbondscentrale. Nauw hiermee 
verbonden is het recht op vorming en opleiding. Zeker 
in werkomgevingen die ‘digitaliseren’ wordt levenslang 
leren een prioriteit en wordt heroriëntatie over sectoren 
heen een uitdaging. We kunnen ook niet blind zijn voor de 
noodzaak om arbeid te herverdelen: om zuurstof te geven 
én om gelijke kansen te bieden. Kansen waar iedereen 
beter van wordt.   |

www.3x3plan.be en www.baremabetaaltbeter.be
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“Blokker moet méér  
personeel inzetten in winkels”
‘MASTERPLAN’ ROEPT GEMENGDE GEVOELENS OP BIJ VAKBOND

Denis Bouwen

De winkelketen Blokker wil 69 van 
haar 190 Belgische winkels sluiten 
en 300 van de 900 banen vernie-
tigen. “Wij zetten ons schrap om 
het banenverlies te verminderen 
en zoveel mogelijk winkels te red-
den”, zeggen de LBC-NVK-militantes 
Monique, Lieve en Nancy. “Het ‘mas-
terplan’ van de directie zou kunnen 
slagen, maar alleen als er meer per-
soneel in de winkels mag komen. Met 
twee mensen een winkel normaal 
laten draaien is echt gekkenwerk.”

Monique Swinnen, Lieve Deckx, Dina 
Vaneyen en Nancy Vanacker vertegenwoor-
digen bij Blokker de werknemers namens 
de LBC-NVK. Ze werken daarbij samen met 
LBC-NVK-secretaris Marc Jacobs.

In de winkels van Blokker werken bijna uit-
sluitend vrouwen. De overgrote meerder-
heid van de personeelsleden werkt deeltijds. 
En de loon- en arbeidsvoorwaarden volgen 
de barema’s in de sector. “Onze lonen zijn 
correct maar rijk worden we er absoluut niet 
van”, klinkt het.

ZWARE ERFENIS

“Sinds midden 2016 heeft Blokker een 
nieuwe directie”, vertelt Monique. “Die 
kreeg een zware erfenis van de voorgangers. 
Ons bedrijf trappelde veel te lang ter plaatse, 
en er werd nauwelijks of niet geluisterd naar 
verbetervoorstellen van de werknemers. We 
hopen in de toekomst meer gehoor te vin-
den met onze ideeën.”
Blokker ondervindt felle concurrentie van 
de winkels van Action, die tegenwoordig 
als paddenstoelen uit de grond schieten. 
Een deel van het assortiment van Action 
lijkt sterk op dat van Blokker, maar de 

concurrent blijkt geregeld goedkoper. “Ook 
ketens als Kruidvat, Casa en Big Bazar spe-
len ons parten”, zeggen Lieve en Nancy. 

“Casa heeft dezelfde aandeelhouders maar 
valt niet onder de Blokker Holding. En Big 
Bazar werd eigenlijk opgevat als ons ant-
woord op Action.”
De onlineverkoop van talloze artikelen zet 
ook een domper op de omzet van Blokker. 

“Heel wat klanten komen bij ons kijken 
en keuren, en bestellen dan via een web-
site. Blokker verkoopt nu ook via internet, 
maar het duurde lang voor ons bedrijf een 
inhaalmanoeuvre inzette. Niet iedereen bij 
de Blokker Holding was even enthousiast 
om te investeren in het onlineverhaal.”

BACK TO BASICS

Voor Monique, Lieve en Nancy is het dui-
delijk wat er moet gebeuren om Blokker 
uit het slop te halen en weer winstgevend 
te maken in België. “De winkels moeten 

LBC-NVK-secretaris Marc Jacobs: “Probeer maar eens een 
winkel te laten draaien met twee personeelsleden. Hoe 
moeten die twee alles bolwerken?” (Naast hem van links 
naar rechts de militantes Lieve Deckx, Monique Swinnen en 
Nancy Vanacker).
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Meeste 
werknemers 
beseffen 
belang 
loonbarema’s
Sebastiaan Kok

Drie op vier werkne-
mers zien het niet zit-
ten om elk jaar over 
hun loon te onder-
handelen. 95 procent denkt dat de werkge-
ver het sterkst staat in die onderhandelin-
gen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten 
van een enquête in het kader van onze LBC-
NVK-campagne ‘Barema betaalt beter’.

Waarom de meeste werknemers er zo over denken, is 
wel duidelijk. Driekwart van de werknemers gelooft 
niet dat de prestaties objectief worden bekeken als het 
over opslag gaat. 94 procent van hen is van mening dat 
assertieve onderhandelaars meer uit de brand slepen 
dan stille, harde werkers.
Voor veel werknemers is het niet duidelijk wat een 
loonbarema is. Slechts de helft van de deelnemers aan 
onze enquête weet dat het gaat om een minimumloon 
met gegarandeerde opslag. Toch is 90 procent van de 
werknemers ervan overtuigd dat je beter af bent met 
een loonbarema dan met een systeem waarbij je elk jaar 
moet onderhandelen over je loon. De praktijk bewijst 
dat ze overschot van gelijk hebben: in sectoren met een 
loonbarema liggen de lonen hoger dan in sectoren zon-
der.
De meeste werknemers zien ook de voordelen voor de 
werkgever. Negen op tien denken dat vaste loonbare-
ma’s gemakkelijker te begroten zijn dan individueel 
onderhandelde lonen.
Bijna iedereen vindt dat vrouwen en mannen hetzelfde 
moeten verdienen voor hetzelfde werk. In de praktijk 
blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen gro-
ter is in sectoren zonder loonbarema’s.
Werkgevers proberen vaak hun personeel te verleiden 
met maaltijdcheques en andere extralegale voordelen. 
Dat is voor de bedrijven goedkoper dan een loonsverho-
ging, omdat er op die voordelen geen socialezekerheids-
bijdragen worden betaald. Maar deze aanpak onder-
mijnt onze pensioenen en onze sociale zekerheid. Meer 
dan negen op tien werknemers laten zich niet vangen. 
Ze hebben liever een deftig brutoloon dan wat minder 
brutoloon, aangevuld met extralegale voordelen maar 
met een lager pensioen.  |

Je kan zelf de enquête invullen op 

http://enquete.baremabetaaltbeter.be/ 

sneller worden vernieuwd, het perso-
neel moet meer opleiding krijgen en er 
moeten meer mensen in onze winkels 
worden ingezet om echt klantgericht 
te kunnen werken. We moeten ook 
terugkeren naar het basisassortiment 
van betere huishoudartikelen waar-
mee we vroeger zoveel succes boekten.”
De nieuwe directie hoopt het tij te 
keren met haar ‘Masterplan’. “Een 
plan dat bij ons gemengde gevoelens 
oproept”, reageren Monique, Lieve en 
Nancy. “De klanten beter op hun wen-
ken bedienen kan alleen als er meer 
volk in de winkels wordt gezet. Neem 
nu een winkelgerante: die kan onmo-
gelijk tegelijkertijd aan de kassa staan, 
leveringen in ontvangst nemen, admi-
nistratie doen, artikelen mooi presen-
teren en de klant persoonlijk benade-
ren.”
Marc Jacobs: “Probeer het maar eens in 
een winkel met twee personeelsleden. 
Hoe moeten die twee alles bolwerken? 
Dat lukt dikwijls niet. Vroeger stond er 
altijd genoeg personeel in de winkels. 
De klanten zijn trouwens veel onge-
duldiger geworden en hebben meestal 
geen zin om te wachten tot ze kunnen 
worden bediend.”

WINKELS REDDEN

De vakbond wil zoveel mogelijk banen 
redden en winkelsluitingen vermij-
den. “Sommige onrendabele winkels 
zijn mogelijk te redden, als we daar 
extra personeel inzetten”, aldus Marc. 

“In deze fase stelt de directie zich nog 
terughoudend op en houdt ze de boot 
nog af als we daarover beginnen.”
Als er eff ectief bijna 70 winkels sneu-
velen, maakt dat Blokker aanzienlijk 
minder zichtbaar op de markt. “We 
zeggen dat ook tegen de directie maar 
die schermt met de verliescijfers van 
een aantal winkels en vindt dat de 
aanwezigheid sterk genoeg blijft na 
de geplande reorganisatie.”

“We willen niet alleen jobs behou-
den maar ook een goed sociaal plan 
regelen voor de mensen die toch 
hun werk verliezen. Blokker staat 
open voor voorstellen die de sociale 
impact van de operatie kunnen beper-
ken. Een aantal werknemers zou met 
SWT (brugpensioen) kunnen gaan. En 
ook landingsbanen kunnen een optie 
zijn.”  |
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Het idee voor de documentaire ‘Renault 
20 jaar later’ kwam van Jan maar de prent 
werd gemaakt door Ilona Dumoulin en 
Amy Elting, die studeren aan de Brusselse 
fi lmschool RITCS. Toen ze archieven door-
zochten, interviews bekeken en verhalen 
bij elkaar zochten, beseften Ilona en Amy 
pas goed wat de impact was van het drama. 

“Hoe mensen sukkelden om de eindjes aan 
elkaar te knopen en depressief werden”, 
vertelden ze zelf in de krant.

“Ilona en Amy leverden puik werk af”, vindt 
Jan Dereymaeker. “De documentaire is 
geen pamfl et of geen fi lm met veel actie 
maar wel een menselijk document dat per-
fect kan dienen om een discussie op gang 
te trekken. In de prent worden de vroegere 
werknemers in hun waardigheid gelaten. 
Gewone arbeiders en bedienden vertellen 
thuis, in hun zetel, hoe ze bij Renault werk-
ten en hoe ze de sluiting ervaarden. De 
mensen waren fi er op hun werk, Renault 
was hun leven. Nu nog dromen velen hoe 
ze destijds aan de band stonden te werken. 
Ilona en Amy keken ervan op hoe die tijd nog 
leeft onder de vroegere werknemers.”
Vijf maanden lang deden de studentes opzoe-
kingswerk om de documentaire te kunnen 
realiseren. Zowat 30 oud-werknemers wer-
den in hun thuisomgeving gefi lmd, telkens 

door studenten van het RITCS. Tony Van Gorp, die 
bij Renault werkte als kwaliteitscontroleur, leest in 
de fi lm passages uit zijn dagboek van vroeger voor.
De makers hadden ook sponsors nodig om hun werk 
te kunnen doen. Organisatorische steun kregen ze 
van Hart boven Hard in Vilvoorde. Financiële steunen 
kregen ze bijvoorbeeld van de LBC-NVK, ACV-Metea, 
het Masereelfonds, Christenen voor het Socialisme 
en privépersonen. De steunende organisaties kunnen 
de fi lm nu ook zelf gebruiken als discussiemateriaal.

KIPPENVEL

‘Renault, 20 jaar later’ beleefde zijn première op 19 
februari in Vilvoorde. Zowat 400 mensen kwamen 
kijken. “De toeschouwers kregen kippenvel toen ze 
de beelden zagen. Sommigen hadden de tranen in de 
ogen. De herinneringen van vroeger borrelden weer 
op. Je voelde dat het de mensen deugd deed om deze 
documentaire te zien.”
Jongeren die de documentaire bekijken, zien iets wat 
ze zich moeilijk kunnen voorstellen. “Tegenwoordig 
hoor je dat levenslang bij de zelfde werkgever blijven 
uit de tijd is. Jongeren krijgen het idee ingelepeld dat 
je werk verliezen een fact of life is. We moeten jonge-
ren opnieuw meer doen nadenken en vragen doen 
stellen. Een vaste job is heel veel waard. Niet iedereen 
is even weerbaar en slaagt er even makkelijk in om 
weer werk te vinden na een ontslag.”

Denis Bouwen

Jan Dereymaeker heeft  20 
jaar lang ‘aan de ketting 
gestaan’ in de Renault-
fabriek in Vilvoorde. Hij 
deelde er lief en leed 
met zijn werkmakkers. 
Nu, 20 jaar na de slui-
ting van Renault, ligt 
Jan mee aan de basis 
van een documentaire 
die de sociale strijd bij 
het autobedrijf in beeld 
brengt. “Deze documen-
taire kan een prach-
tige aanzet tot debat 
zijn”, denkt de vroegere 
Renault-arbeider. “Ze 
kan ook helpen om 
jongeren méér te doen 
nadenken over het 
belang van vast werk 
en van sociale strijd.”

Renault had jarenlang winst gemaakt maar in 1996 waren er rode cijfers. 
Dat feit werd in 1997 aangegrepen om Vilvoorde dicht te gooien.

Documentaire
zet waardigheid
Renault-
werknemers 
in de verf
JAN DEREYMAEKER IS DE GROTE 

KAMERAADSCHAP NIET VERGETEN
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PLOEGENWERK

Zelf werkte Jan 20 jaar in de afdeling 
mechaniek waar uitlaten, brandstoftanks, 
achteraandrijvingen en motoren werden 
gemonteerd in de wagens. “Ik had aan de 
sociale school gestudeerd en wilde enkele 
jaren in de fabriek werken om het leven 
van arbeiders aan den lijve te ondervinden. 
Uiteindelijk bleef ik er 20 jaar! Dat was soms 
een kwestie van op de tanden bijten, want 
in twee ploegen in de fabrieken werken is 
niet simpel, en je vrouw moet het ook accep-
teren. Wie in shifts werkt, ziet zijn kinde-
ren een stuk minder. Het werk was zwaar 
maar ik verdiende behoorlijk en kreeg veel 
vriendschap van mijn collega’s. Zoiets geeft 
een mens kracht. Arbeiders zijn recht voor 
de raap en steken het niet weg als ze kwaad 
zijn.”
Vanuit zijn sociaal engagement kaartte 
Jan nogal vlot en geregeld vragen en ver-
zuchtingen van zijn collega’s aan bij de 
vakbondsafgevaardigden van Renault. 
Uiteindelijk werd hij zelf vakbondsmilitant 
voor ACV-Metaal (nu Metea). Na zijn loop-
baan bij Renault werd hij vakbondssecreta-
ris bij de LBC-NVK.
Tijdens Jans loopbaan bij Renault Vilvoorde 
werd er geregeld gereorganiseerd en gero-
botiseerd om de fabriek ‘concurrentiëler’, 
flexibeler en productiever te maken. “In 

1979 waren wij de eerste autofabriek die, 
na een staking, overschakelden van de 
40-urenweek naar de 39-urenweek. We had-
den een 38-urenweek geëist. Efficiënter pro-
duceren hoeft op zich niet negatief te zijn, 
het kan juist de kans bieden om het werk 
draaglijker te maken. Wij slaagden erin de 
hogere productiviteit voor een deel om te 
zetten in arbeidsduurverkorting.”

“Het werk aan de ketting was soms erg 
zwaar”, herinnert Jan zich. “Soms kon ik 
het tempo niet meer bijhouden. Als je altijd 
opnieuw de zelfde handeling moet ver-
richten, kan een dag of een week héél lang 
duren. Nu ik met pensioen ben, vliegt de tijd 
voorbij. Maar let op, ik voelde veel kame-
raadschap in de fabriek. Je deelde elkaars 
lief en leed.”

ZONSVERDUISTERING

Toen Renault op 27 februari 1997 de slui-
ting van het bedrijf in Vilvoorde aankon-
digde, was dat voor Jan ‘een complete zons-
verduistering’. “Renault had jarenlang winst 
gemaakt maar in 1996 waren er rode cijfers. 
Dat feit werd aangegrepen om Vilvoorde 
dicht te gooien. Vijf maanden lang hielden 
we 5.000 geassembleerde auto’s in onze 
handen, als oorlogsbuit en onderpand. Vier 
of vijf weken lang vochten we om de fabriek 
open te houden. Maar toen kwam er een 
barst in het vakbondsfront en volgden er 
toch onderhandelingen over een sluitings-
plan. Het was onze hoop om Renault-baas 
Louis Schweitzer te doen plooien maar dat 
lukte niet. We konden wel 400 jobs redden 
op onze site. De fabriek in het Franse Douai 
moest onze productie overnemen maar 
daar worstelden ze met ons hoge produc-
tietempo. In die fabriek pleegden een stuk 
of 20 mensen zelfmoord omdat de lat veel 
te hoog werd gelegd.”
Via de strijd voor Renault Vilvoorde 
leerde Jan de LBC-NVK-secretarissen Lode 
Verschingel en Annie Kerkhove beter ken-
nen. “Lode schreef sterke teksten voor ons 
en was een geweldige coach. Annie stond 
dicht bij de mensen en was gedreven om 
de strijd voort te zetten. Er werd dan ook 
heel wat actie gevoerd en betoogd, in bin-
nen- en buitenland. We manifesteerden met 
100.000 mensen in Brussel en reden met 90 

bussen naar Parijs. Er kwam ook heel veel 
steun van vrienden, kennissen, motards, 
bedrijven die geen Renaults meer wilden 
aankopen. De KAJ deed een paasactie die 
verwees naar onze strijd.”
Na de sluiting van Renault overkwam Opel 
(Antwerpen), Ford (Genk) en Caterpillar 
(Gosselies) het zelfde lot. “Bij Opel kon-
den ze een sluiting lang afhouden door de 
productie te herverdelen over de diverse 
Europese vestigingen. In het geval van 
Ford Genk slaagden de vakbonden erin om 
voor het personeel van de toeleveranciers 
een gelijke behandeling af te dwingen. Bij 
Caterpillar is serieus met de voeten van de 
vakbonden gespeeld. Als onderhandelin-
gen te lang aanslepen, slaat de vermoeid-
heid toe en willen de mensen weten waar 
ze aan toe zijn.”

WET-RENAULT

Het drama van Vilvoorde had tot gevolg dat 
het parlement de Wet-Renault goedkeurde. 

“Die wet geeft handvaten om de impact van 
een herstructurering of sluiting af te zwak-
ken”, zegt Jan. “Maar nog altijd worden heel 
veel jobs ‘geoutsourcet’ en worden bedrij-
ven als een puur economisch verhaal bezien, 
kijk naar bpost of Delhaize. Er is te weinig 
aandacht voor de menselijke kant van het 
verhaal. Misschien moet er een veel betere 
wet komen die multinationals sterker aan 
banden legt en sluitingen verbiedt wanneer 
er winst wordt gemaakt. De vakbonden en 
specialisten arbeidsrecht zouden daarover 
moeten nadenken.”
Meer dan eens krijgen we voor de kiezen 
dat ‘onze arbeidsmarkt te rigide is’ en dat 
werknemers ‘niet flexibel genoeg zijn’. 

“Belgische werknemers zijn al erg flexibel”, 
onderstreept Jan. “Op Brussels Airport bij-
voorbeeld wordt gewerkt tussen 2.00u en 
23.00u. De productiviteit is hoog in ons 
land, iets wat meer mag worden erkend. 
Maar tegenover onze grote flexibiliteit 
mag ook wel iets staan, zoals bijvoorbeeld 
de 30-urenweek waarrond de vrouwenorga-
nisatie Femma campagne voert. Het is toch 
hallucinant dat de ene groep mensen zich 
kapot moet werken en dat de andere groep 
werkloos thuis zit en smeekt om een job. 
Sommigen zijn de mening toegedaan dat 
het over and out is met de industrie in België 
maar zelf ben ik minder pessimistisch. Ik 
denk dat de maakindustrie nog altijd een 
toekomst kan hebben bij ons.”  |

Interesse om de documentaire 

te vertonen? E-mail even naar 

jandereymaeker1@gmail.com. Bellen kan 

op het nummer 0478 / 454 253.

Jan Dereymaeker: “We hebben nu de Wet-Renault maar 
misschien moet er een veel betere wet komen die multi-
nationals sterker aan banden legt en sluitingen verbiedt 
wanneer er winst wordt gemaakt.”
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SNAPSHOTS

EUROPESE GEZONDHEIDSSECTOR ONDER DRUK

Tal van Europese vakbonden constateren 
een sterk toenemende druk in de gezond-
heidssector. Uit een onderzoek in de 
Zweedse ouderenzorg blijkt een groot onge-
noegen bij de werknemers. 41 procent van 
hen is ontevreden over het aantal uren dat 
ze moeten presteren. Ze hebben het gevoel 
zich weinig te kunnen ontwikkelen in hun 
loopbaan. Bovendien ervaren ze te weinig 
steun van hun werkgever. De toegenomen 
werkdruk betekent dat ze minder tijd heb-
ben voor hun klanten en meer risico lopen 
op stress en fysieke uitputting. 
De Duitse vakbond Ver.di signaleert een 
gelijkaardig fenomeen in de ziekenhuizen. 
Met de campagne ‘Neem jouw pauze’ trok-
ken ze naar gezondheidswerkers en poli-
tici. Hiermee wilden ze aankaarten dat er 
een gebrek aan personeel en toenemende 
werkdruk is waardoor pauzes niet worden 
genomen. Uit een onderzoek blijkt dat 70 
procent van de werknemers tijdens een 
nachtshift niet pauzeert. 
Bij de Nederlandse vakbond FNV hebben 
ze een positief resultaat kunnen boeken 
in de thuiszorg. Na jarenlang actievoeren 
lijkt er volgens het FNV nu een einde geko-
men te zijn aan de race naar beneden in de 
thuiszorg. Een politieke beslissing zorgde 
er voor dat gemeenten reële en eerlijke 
tarieven voor de sector moeten hanteren. 

Door middel van aanbestedingen beslis-
ten gemeenten namelijk welke thuiszorg-
aanbieders aan de slag konden. Ze kozen 
hierbij telkens voor het laagste tarief als 
belangrijkste criterium. Dat leidde tot dui-
zenden ontslagen en druk op de lonen. 
Thuiszorgmedewerkers die al lange tijd 
voor een thuiszorgaanbieder werkten, wer-
den te duur. Zij werden voor de onmogelijke 
keuze gesteld: óf hun baan verliezen óf 20 

tot 30 procent van hun loon inleveren. Zo 
ook onlangs nog in de gemeente Oldambt 
(provincie Groningen). Maar dankzij acties 
van de thuiszorgmedewerkers wordt de aan-
besteding overgedaan en wordet opnieuw 
naar de tarieven gekeken. Met deze maat-
regel moeten gemeenten reële tarieven 
gebruiken waardoor dit soort situaties wor-
den voorkomen.
Meer info op www.epsu.org 

VROUWEN VORMEN 
KETEN TEGEN 
BESPARINGSBELEID 
REGERING

De Wereldvrouwenmars heeft op 4 maart 
actie gevoerd op het Muntplein in Brussel.  
In feite gaat het om een internationale femi-
nistische beweging die bestaat uit meer dan 
5.000 netwerken, organisaties en militan-
ten uit 164 landen die eenzelfde doel heb-
ben: stappen totdat alle vrouwen vrij zijn! 
De eisen van de Wereldvrouwenmars 2017 
zetten twee thema’s op de voorgrond die 
zowel mondiaal als lokaal van belang zijn. 
Het eerste thema gaat over de openbare 
diensten, sociale bescherming en econo-
mische onafhankelijkheid van vrouwen, het 
tweede thema is de strijd tegen het geweld 
op vrouwen en voor vrede en demilitarise-
ring. 
Met de actie in Brussel, die steun kreeg 
van de vakbonden, werd aangeklaagd dat 
de regering-Michel op diverse manieren 
de sociale zekerheid kortwiekt en de soci-
ale bescherming aantast. In het kader van 

besparingen werd bijvoorbeeld het remgeld 
met ruim 45 procent opgetrokken voor wie 
een specialist zoals een gynaecoloog of 
een oogarts bezoekt. Sinds 2015 wordt van 
pas bevallen vrouwen verwacht dat ze een 
halve dag vroeger de kraamkliniek verlaten. 
Patiënten worden door deze maatregel over-
haast naar huis gestuurd wat erge compli-
caties kan veroorzaken. Een professionele 
opvolging bij de patiënten thuis zou ideaal 
zijn en had moeten samengaan met deze 
hervorming, maar dit zal niet mogelijk zijn 

als de sociale beschermingsdiensten nog 
meer worden afgebouwd. 
In de federale begroting voor 2017 wordt 
voor circa 900 miljoen euro bespaard in de 
gezondheidszorg. Hierdoor worden som-
mige antibiotica duurder en wordt gesnoeid 
in de infrastructuur voor gezondheidszorg. 
De voortdurende besparingen in de gezond-
heidszorg zullen een negatieve invloed heb-
ben op veel vrouwen en op een flink deel 
van de bevolking.
www.wereldvrouwenmars.be 
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INTERNATIONALE DRUK 
VERPLICHT BANGLADESH 
OM VAKBONDSLEIDERS 
VRIJ TE LATEN

In Ons Recht van februari riepen we op 
om een petitie te tekenen voor de vrijla-
ting van 11 Bengaalse vakbondsleiders en 
het stopzetten van de vakbondsrepressie 
in het land. Deze vakbondsleiders voerden 
campagne voor een hoger loon. Ze werden 
brutaal gearresteerd door de politie. Andere 
vakbondsvertegenwoordigers werden voor 
de rechter gesleurd. Het doel was duidelijk 
de vakbond monddood maken. De hele vak-
bondswereld reageerde verbolgen. 
De mondiale vakbonden UNI Global Union 
en IndustriALL lanceerden onmiddellijk de 
campagne #EveryDayCounts (Elke dag 
telt). Op diverse manieren kreeg deze cam-
pagne steun binnen en buiten de vakbond. 
Honderden foto’s met het campagnebeeld 
werden op de sociale media gepost. Heel 
wat vakbonden stuurden brieven naar eer-
ste minister Sheikh Hasina van Bangladesh. 
Meer dan 10.000 burgers uit de hele wereld 
tekenden een online petitie. Op 15 en 16 
februari waren er protestacties en bezoe-
ken aan de Bengaalse ambassades in meer 
dan 16 steden, waaronder Brussel. Die druk 
zorgde er voor dat alle spelers op 23 febru-
ari rond de tafel gingen zitten: de Bengaalse 
vakbonden, IndustriAll, de bevoegde minis-
ter en de textielwerkgevers. Het resultaat 
was positief! Alle aanklachten tegen de 
gearresteerde vakbondsleiders en –verte-
genwoordigers zijn ingetrokken en hun 
vrijlating is gegarandeerd. Kortom, inter-
nationale solidariteit loont! Tegelijkertijd 
blijft waakzaamheid nodig om er op toe te 
zien dat werknemersrechten in Bangladesh 
worden gerespecteerd.
Kijk ook op www.industriall-union.org en 

www.uniglobalunion.org 

De LBC-NVK-Raad van zondag 5 febru-
ari 2017 heeft Véronique Selleslagh 
uitgewuifd als waarnemend voor-
zitter van de Centrale. Véronique 
werd voorzitter na het droevige 
overlijden van Robert Schuermans. 
Als opvolger van Véronique is nu 
Lut Cromphout (56) gekozen, en 
dat met een grote meerderheid 
van de stemmen. Lut was al langer 
actief in de Raad, het Bureau en het 
Dagelijks bestuur van de LBC-NVK.

De nieuwe voorzitter omschrijft zich als 
‘ecologiste en feministe’ maar toch ‘in eer-
ste instantie syndicaliste’. Haar kinderen 
zijn nu volwassen zodat ze genoeg tijd heeft 
om voorzitter te zijn. Lut werkt als verpleeg-
kundige in het Algemeen Ziekenhuis Jan 
Portaels in Vilvoorde.

“Ik ben een doorgewinterde vakbondsmili-
tante”, vertelt Lut. “Onder de militanten en 
op acties voel ik me thuis. Als voorzitter kan 
ik de leiding van de Centrale helpen om de 
realiteit op de werkvloer beter te kennen. 
Zijn de militanten wel mee? En hoe zit het 

met de leden? Uiteraard zal ik mee mijn rol 
spelen in de dagelijkse leiding van de LBC-
NVK.”
Lut vindt het erg belangrijk om ‘in te zetten 
op de militanten’ en om de kennis van erva-
ren militanten nog meer te laten renderen. 
Ze vindt het ook belangrijk om veel nieuwe 
leden te maken, want een grote achterban 
is noodzakelijk om genoeg slagkracht te 
hebben en genoeg financiële middelen te 
verzekeren voor de vakbondswerking. In de 
komende jaren zal het syndicale landschap 
binnen het hele ACV worden herverkaveld. 
De syndicale grenzen zullen worden herin-
gedeeld, om de werking ten behoeve van de 
leden nog beter en efficiënter te maken.
Het is geen gemakkelijke tijd voor vakbon-
den maar dat schrikt Lut helemaal niet af. 

“De regeringsmaatregelen zijn dikwijls niet 
in het belang van werknemers, werkzoeken-
den of gepensioneerden. En van de media 
krijgt de vakbond zeker niet altijd bloeme-
tjes toegeworpen. Laten wij ons offensief 
opstellen, ons goede 3x3-plan voort uit-
dragen en ijveren voor een maatschappij 
waarin rijkdom en tewerkstelling rechtvaar-
dig wordt herverdeeld. Hiervoor zullen we 
ook moeten samenwerken met anderen die 
dezelfde doelstellingen nastreven.  |

Lut Cromphout is 
nieuwe voorzitter 
van je vakbond
“ECOLOGISTE, FEMINISTE EN 
IN EERSTE INSTANTIE SYNDICALISTE”
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Audrey Rottier

De aangepaste cao over tijdkre-
diet (cao 103) treedt uiterlijk op 1 
april 2017 in werking. Er zijn nieuwe 
regels voor alle aanvragen – ook 
voor verlengingen – die vanaf de 
inwerkingtreding worden ingediend 
bij de werkgever. Ons Recht legt de 
belangrijkste veranderingen uit.

Al sinds 2015 gaf de RVA geen uitkering 
meer voor ‘tijdkrediet zonder motief’. Nu de 
aangepaste cao van kracht wordt, verdwijnt 
die vorm helemaal.
Voor tijdkrediet om voor iemand te zorgen 
kon je al sinds 2015 een uitkering krijgen 
gedurende 48 maanden (voordien was dat 
36 maanden). Maar in de meeste gevallen 
kon je in de praktijk slechts 36 maanden 
opnemen. Volgens de aangepaste cao is tijd-
krediet met een zorgmotief nu 51 maanden 
lang mogelijk. Het moet nog worden gere-
geld dat je ook 51 maanden lang een uitke-
ring kan krijgen. Bij deze vorm van tijdkre-
diet kan het gaan om de zorg voor een kind 
dat maximaal 8 jaar oud is, palliatieve ver-
zorging, de zorg voor een zwaar ziek gezins- 
of familielid, de zorg voor een kind met een 
handicap (tot de leeftijd van 21 jaar) en de 
zorg voor een minderjarig ziek kind of kind 

dat tot het gezin behoort.
Tijdkrediet voor een opleiding kan nog 
altijd 36 maanden duren. Wil je vol- of half-
tijds tijdkrediet voor een opleiding of voor 
de eerste drie zorgmotieven? Dan moet er 
een cao zijn in je bedrijf of sector. Voor 1/5 
tijdkrediet is dat niet nodig. Als je een ern-
stig ziek persoon uit je gezin of familie moet 
verzorgen, dan moet de arts nu op het attest 
schrijven hoeveel tijdkrediet hiervoor aan-
gewezen is.
Tijdkrediet blijft voltijds, halftijds of 1/5 
mogelijk. Wat je in het verleden al hebt 
opgenomen, bepaalt wat je nog over hebt 
van de 51 of 36 maanden. Met thematische 
verloven zoals ouderschapsverlof, medi-
sche bijstand of palliatief verlof wordt geen 
rekening gehouden. Als je vroeger tijdkre-
diet zonder motief had, moet je de eerste 12 
maanden voltijdse equivalenten daarvan 
ook niet aftrekken.

LANDINGSBANEN

Om een halftijdse of 1/5 landingsbaan op 
te nemen moet je nog altijd 25 jaar in loon-
dienst hebben gewerkt. De berekenings-
wijze wordt nu afgestemd op de bepalingen 
uit de werkloosheidsregels. De bedoeling 
is dat de RVA dit zelf kan nakijken zodat je 
geen ‘verklaring op eer’ meer moet onder-
tekenen.

Bij je werkgever moet je 24 maanden anci-
enniteit hebben, maar je kan met de baas 
afspreken om die periode in te korten. Als 
je werkgever akkoord gaat, kan je dus vanaf 
je indiensttreding al een landingsbaan aan-
vragen. In de 24 maanden voor indiensttre-
ding moet je wel hebben gewerkt. Sommige 
afwezigheden worden gelijkgesteld met 
werk. Met de nieuwe regels zal dat ook gel-
den voor periodes gedekt door een opzeg-
vergoeding of ontslagcompensatievergoe-
ding. 

TWEE DEELTIJDSE JOBS

Heb je twee deeltijdse jobs bij twee werkge-
vers die samen minstens één voltijdse job 
vormen? Dan kan je voortaan ook 1/5 tijd-
krediet of landingsbaan opnemen.
De oude regels voor tijdkrediet blijven gel-
den voor wie al met tijdkrediet is of in een 
landingsbaan zit op het moment dat de 
nieuwe regels ingaan. Tijdkrediet zonder 
motief verlengen is dan niet meer moge-
lijk. Heb je al tijdkrediet om bijvoorbeeld 
voor een jong kind te zorgen, dan is dat 
nog altijd beperkt tot 36 maanden. Wil je 
dat uitbreiden naar 51 maanden? Dan zal 
je een nieuwe aanvraag of een aanvraag tot 
verlenging moeten doen.  |

Kijk ook op www.tijdkrediet.be

Nieuwe regels voor 
tijdkrediet worden van kracht
ZONDER MOTIEF KAN HET NIET LANGER
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ACTIVITEITENKALENDER

FILMFESTIVAL MOOOV

De nieuwe editie van het filmfestival Mooov 
vindt dit jaar plaats van 18 april tot en met 2 
mei. Het festival brengt ‘goede films uit de 
hele wereld’. Wie films uit het programma wil 
gaan zien, kan terecht in Brugge, Turnhout, 
Genk, Sint-Niklaas, Lier, Beringen, Lommel, 
Roeselare en Dilbeek.
Lees meer over het programma 
op www.mooov.be

DISCUSSIEAVOND  
‘HET WERKEN VAN MORGEN’

Het ACV en het Masereelfonds, verenigd in 
de werkgroep The Coalition of the Willing, 
organiseren samen een aantal kijk- en discus-
sieavonden.
De eerste avond staat in het teken van een 
VPRO Tegenlicht-documentaire over ‘Het 
werken van morgen’. Volgens alarmerende 
studies dreigt straks bijna 50 procent van al 
onze banen wereldwijd vervangen te wor-
den door robots, computers en verregaande 
automatisering. Dat kan rampzalige gevolgen 
hebben: volgens pessimistische economen 
bestaat de wereld straks uit een kleine, rijke 
elite, een sterk verarmde middenklasse en 
een enorme onderklasse.
Na het bekijken van de documentaire volgt 
een discussie met het publiek.

e	Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 
MORTSEL

r	Op woensdag 3 mei 2017, om 20.00u

Toegang is gratis.
Nog vragen? E-mail naar 
andre@masereelfonds.be 

LOOPBAANBEGELEIDING IN GROEP

Een intensieve loopbaangeleiding in groep. Je 
wisselt uit met andere groepsleden die, net 
als jij, beter willen omgaan met hun werksitu-
atie of willen uitzoeken of een andere werksi-
tuatie hen beter zou liggen.

r	Op donderdagen 21 september, 5 oktober 
en 19 oktober, 9.30u - 16.30u.

e	ACV-gebouw, H. Heymanplein 7
 9100 Sint-Niklaas

Aansluitend is er een individueel traject met 
twee gesprekken. Dit stuk kan plaatsvinden 
op een aantal plekken.

Schrijf in via www.jeloopbaan.be. 
Meer info via 03 / 220 89 50 
of lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be

LOOPBAAN MET ZORG

Een vierdaagse workshop voor ouders van 
jonge kinderen met een handicap of chroni-
sche ziekte. De deelnemers gaan aan de slag 
met alle thema’s uit loopbaanbegeleiding.

r	Op donderdagen 20 april, 27 april, 4 mei 
en 11 mei.

e	Bondsgebouw LBC-NVK, 
 Sudermanstraat 5
 2000 Antwerpen

Inschrijven en info via 03 / 220 89 50 
of lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be

WORKSHOPS

Infosessie burn-out
Voor wie meer wil weten over burn-out, voor 
zichzelf, voor iemand anders, voor de werk-
vloer
r	Maandag 10 april 2017, 18.00u - 20.00u
e	ACV-gebouw, Poel 7, Gent

Gratis deelname
Inschrijven: sdebondt@acv-csc.be 

Vierdaagse herstel van burn-out
r	Woensdagen 10 mei, 24 mei, 7 juni en 21 

juni, 13.30u - 17.00u
 Gratis voor leden ACV en LBC-NVK, 100 

euro voor niet-leden
e	ACV-gebouw, Poel 7, Gent

Schrijf in via www.jeloopbaan.be. 
Meer info via 03 / 220 89 50 
of lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be

INFOMOMENTEN

Er zijn ook infomomenten van het Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 7 april, 5 mei en 9 juni), 
Gent (woensdag 26 april), Hasselt (woensda-
gen 19 april en 14 juni), Herentals (woens-
dag 26 april), Leuven (donderdag 18 mei), 
Mechelen (dinsdag 18 april), Sint-Niklaas 
(maandag 19 juni) en Turnhout (woensdag 24 
mei). Voor het eerst is er ook een infosessie in 
Brussel (vrijdag 28 april).

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be

Maatwerkdecreet:
vooruitgang maar ook vraagtekens
Kris De Block

Vrijdag 17 februari 2017 was een 
nieuwe mijlpaal in het lange ver-
haal van het ‘Maatwerkdecreet 
collectieve inschakeling’, dat van 
beschutte en sociale werkplaat-
sen ‘maatwerkbedrijven’ moet 
maken. Na een valse start op 1 april 
2015, met een schorsing die tot 
medio februari 2016 duurde, lijkt nu 
het echte startschot te zijn gege-
ven door de Vlaamse regering, in 
opdracht van Liesbeth Homans. 
Het debacle van de financiering via over-
gangsmaatregelen is bedwongen. De sec-
tor kreeg bijkomende subsidies om de 

schorsingsperiode te kunnen overbrug-
gen. Zo kan de huidige financieringsme-
thode worden behouden tot 31 december 
2018, wat stabiliteit voor alle beschutte en 
sociale werkplaatsen garandeert. Deze sta-
biliteit zal nodig en nuttig zijn in de sector. 
De sector kan zich nu concentreren op de 
invoering en uitwerking van het decreet op 
1 januari 2019. 
Er is nu voor een stuk duidelijkheid, maar 
zeker niet op alle vlakken. Wie worden 
immers in het decreet aan hun lot overge-
laten? Inderdaad: alle werknemers, want 
de Vlaamse overheid ‘vergat’ toch wel 
zeker om extra centen te regelen zodat de 
sectorale cao’s kunnen worden toegepast 
en geharmoniseerd. Er wordt géén aanzet 
gegeven om de sociale partners te helpen 
goede afspraken te maken voor de circa 

30.000 werknemers, enerzijds mensen 
uit de doelgroep en anderzijds de perso-
neelsleden die hen begeleiden en coachen. 
Waarom wordt er geen scenario uitgete-
kend dat qua timing en financiën zorgt 
voor oplossingen die dagelijks nodig zijn: 
een goede en stabiele werkomgeving, met 
solide akkoorden en werkzekerheid? Is dat 
een vraag te veel voor de Vlaamse regering?
De vraag blijft dus: maatwerkdecreet, quo 
vadis? Alleszins niet de goede kant uit, 
vindt de vakbond. Wij maken ons zorgen 
namens de werknemers in de sector en 
willen dat onze vragen en verzuchtingen 
eerlijk en juist worden behandeld. De LBC-
NVK wil een opbouwend overleg om foute 
keuzes om te buigen, in het belang van de 
werknemers.  |
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PRIJZEN TREINKAARTEN 2E KLASSE (A) EN WERKGEVERSTUSSENKOMST 
ZONDER DERDEBETALERSREGELING (B) VANAF 1 FEBRUARI 2017

tAriefAfstANd
(iN Km)

treiNKAArt geLdig VOOr
1 mAANd

treiNKAArt geLdig VOOr
3 mAANdeN

treiNKAArt geLdig VOOr
1 jAAr

treiNKAArt rAiLfLex
(VOOr deeLtijdseN)

A B A B A B A B
1-3 35,00 22,30 98,00 62,00 349,00 224,00 11,90 7,40
4 38,00 24,40 106,00 68,00 379,00 243,00 12,90 8,60
5 41,00 26,00 115,00 74,00 410,00 264,00 14,00 9,50
6 43,50 28,00 122,00 78,00 436,00 280,00 14,90 10,30
7 46,50 30,00 130,00 83,00 463,00 297,00 15,80 11,00
8 49,00 31,00 137,00 88,00 489,00 314,00 16,70 11,60
9 51,00 33,00 144,00 93,00 515,00 331,00 17,60 12,10
10 54,00 35,00 152,00 98,00 541,00 348,00 18,50 12,60
11 57,00 37,00 159,00 103,00 567,00 366,00 19,30 13,10
12 59,00 38,50 166,00 108,00 594,00 383,00 20,20 13,60

Je werkgever betaalt voor een deel 
de kosten terug die je moet maken 
voor je woon-werkverkeer. Ons Recht 
publiceert hier een tabel met de 
prijzen en de tussenkomsten in de 
algemene regeling voor het ver-
voer naar het werk met de trein.

Zoals vorig jaar paste de NMBS haar tarieven 
aan per 1 februari. Deze keer is er een stij-
ging met 3,38 procent. Maar de werkgevers-
tussenkomst wordt niet aangepast, net zoals 

in de voorbije jaren. Deze verhoging komt 
dus volledig ten laste van de werknemer.

Sommige werknemers verplaatsen zich eer-
der met de bus of de tram. Ook voor deze 
werknemers komt de werkgever tussen in 
de verplaatsingskosten. Voor verplaatsin-
gen vanaf 5 kilometer zijn er twee moge-
lijkheden voor deze tussenkomst.
Ofwel staat de abonnementsprijs bij bus 
en tram in verhouding tot de afstand: dan 
wordt de bijdrage van de werkgever bere-
kend op basis van de tabel met forfaitaire 

bedragen voor het treinvervoer (zie hierna). 
Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 75 pro-
cent van de werkelijk betaalde abonne-
mentsprijs. Ofwel is de abonnementsprijs 
bij bus en tram een eenheidstarief: dan 
wordt de bijdrage van de werkgever forfai-
tair bepaald op 71,8 procent van de eff ectief 
betaalde prijs. Dit bedrag mag niet hoger 
zijn dan het bedrag van de werkgeverstus-
senkomst berekend op basis van de tabel 
met forfaitaire bedragen voor het trein-
vervoer (zie hierna) voor een afstand van 7 
kilometer.

Wat betaalt de werkgever voor de 
kosten van je woon-werkverkeer?
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tAriefAfstANd
(iN Km)

treiNKAArt geLdig VOOr 
1 mAANd

treiNKAArt geLdig VOOr
3 mAANdeN

treiNKAArt geLdig VOOr
1 jAAr

treiNKAArt rAiLfLex
(VOOr deeLtijdseN)

A B A B A B A B
13 62,00 40,00 174,00 113,00 620,00 402,00 21,10 14,20
14 65,00 42,00 181,00 118,00 646,00 420,00 22,00 14,60
15 67,00 43,50 188,00 122,00 672,00 436,00 22,90 15,00
16 70,00 45,00 196,00 127,00 698,00 455,00 23,80 15,50
17 72,00 47,50 203,00 132,00 725,00 472,00 24,70 15,90
18 75,00 49,00 210,00 137,00 751,00 489,00 25,50 16,40
19 78,00 51,00 218,00 142,00 777,00 507,00 26,50 16,90
20 80,00 53,00 225,00 147,00 803,00 524,00 27,50 17,30
21 83,00 54,00 232,00 152,00 830,00 542,00 28,50 17,70
22 86,00 56,00 240,00 157,00 856,00 560,00 29,00 18,20
23 88,00 58,00 247,00 162,00 882,00 579,00 30,00 18,70
24 91,00 59,00 254,00 167,00 908,00 596,00 31,00 19,10
25 93,00 62,00 262,00 172,00 934,00 614,00 32,00 19,50
26 96,00 63,00 269,00 177,00 961,00 632,00 33,00 20,20
27 99,00 65,00 276,00 182,00 987,00 650,00 33,50 20,60
28 101,00 67,00 284,00 187,00 1.013,00 667,00 34,50 21,00
29 104,00 68,00 291,00 191,00 1.039,00 684,00 35,50 21,30
30 107,00 70,00 298,00 197,00 1.066,00 701,00 36,50 21,70
31-33 111,00 73,00 310,00 206,00 1.108,00 733,00 38,00 22,60
34-36 117,00 78,00 328,00 218,00 1.173,00 776,00 40,00 24,10
37-39 124,00 82,00 346,00 229,00 1.237,00 818,00 42,00 25,00
40-42 130,00 87,00 364,00 244,00 1.301,00 871,00 44,50 27,00
43-45 137,00 91,00 382,00 256,00 1.366,00 914,00 46,50 28,00
46-48 143,00 96,00 400,00 268,00 1.430,00 957,00 49,00 29,00
49-51 149,00 101,00 418,00 282,00 1.494,00 1008,00 51,00 31,00
52-54 154,00 104,00 431,00 291,00 1.540,00 1039,00 53,00 32,00
55-57 159,00 107,00 444,00 299,00 1.586,00 1070,00 54,00 33,00
58-60 163,00 111,00 457,00 310,00 1.632,00 1108,00 56,00 34,50
61-65 169,00 115,00 474,00 322,00 1.693,00 1149,00 58,00 36,00
66-70 177,00 120,00 495,00 336,00 1.769,00 1201,00 60,00 38,00
71-75 185,00 126,00 517,00 354,00 1.846,00 1265,00 63,00 40,50
76-80 192,00 132,00 538,00 368,00 1.922,00 1317,00 66,00 42,00
81-85 200,00 137,00 560,00 383,00 1.999,00 1369,00 68,00 44,50
86-90 207,00 143,00 581,00 400,00 2.075,00 1429,00 71,00 46,00
91-95 215,00 148,00 602,00 415,00 2.151,00 1481,00 73,00 47,50
96-100 223,00 153,00 624,00 430,00 2.228,00 1534,00 76,00 50,00
101-105 230,00 160,00 645,00 447,00 2.304,00 1597,00 79,00 52,00
106-110 238,00 165,00 667,00 462,00 2.380,00 1650,00 81,00 53,00
111-115 246,00 171,00 688,00 477,00 2.457,00 1703,00 84,00 55,00
116-120 253,00 177,00 709,00 493,00 2.533,00 1763,00 86,00 57,00
121-125 261,00 181,00 731,00 509,00 2.610,00 1816,00 89,00 59,00
126-130 269,00 187,00 752,00 524,00 2.686,00 1869,00 92,00 61,00
131-135 276,00 192,00 773,00 538,00 2.762,00 1922,00 94,00 62,00
136-140 284,00 198,00 795,00 553,00 2.839,00 1975,00 97,00 63,00
141-145 292,00 203,00 816,00 568,00 2.915,00 2028,00 99,00 65,00
146-150 302,00 211,00 846,00 592,00 3.022,00 2114,00 103,00 67,00
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

Wanneer ondernemingen in fi nan-
cieel troebeler vaarwater komen, 
wordt vaak ook naar het perso-
neel gekeken om een ‘inspanning’ 
te leveren. Vraag is of je werkge-
ver in dat verband zomaar kan 
beslissen om je loon te verlagen.

BINDEND CONTRACT

Je werkgever is verplicht om werk te ver-
schaff en op de overeengekomen wijze, tijd 
en plaats. Dit betekent dat je werkgever de 
loon- en arbeidsvoorwaarden zoals overeen-
gekomen in je arbeidsovereenkomst moet 
respecteren. Hij kan het overeengekomen 
loon dus niet eenzijdig verminderen. 
Soms wordt in arbeidsovereenkomsten een 
clausule opgenomen die je werkgever het 
recht geeft om eenzijdig bepaalde arbeids-
voorwaarden aan te passen. Zulke clausules 

zijn alleen geldig met betrekking tot bij-
komstige arbeidsvoorwaarden. Aangezien 
het loon een essentiële arbeidsvoorwaarde 
uitmaakt, is een clausule die je werkgever 
het recht geeft om eenzijdig je loon te ver-
lagen, dan ook niet geldig.   

EVENTUELE ACTIES

Als je wordt geconfronteerd met een 
onrechtmatige eenzijdige vermindering 
van het loon, dan kan de werknemer diverse 
acties ondernemen. Zo kan je je werkgever 
in gebreke stellen en het te weinig betaalde 
loon opeisen, eventueel voor de arbeids-
rechtbank. 
Als het gaat om een eenzijdige en belang-
rijke vermindering van je loon, zou je zelfs 
kunnen inroepen dat je werkgever hierdoor 
het contract heeft verbroken en dus een ver-
brekingsvergoeding verschuldigd is. Wel 
ben je dan sowieso je job kwijt. Bovendien 
is het een riskante piste, want als later wordt 
geoordeeld dat je de verbreking onterecht 

hebt ingeroepen, kan je zelf verantwoor-
delijk worden gesteld voor het einde van je 
contract. 

OVEREENKOMST 

Je werkgever kan het overeengekomen loon 
dus niet eenzijdig verminderen.
Wel kan een overeenkomst worden gesloten 
tussen werkgever en werknemer waarin ze 
uitdrukkelijk overeenkomen dat het loon 
wordt verminderd. Daarbij moeten uiter-
aard de minimumbarema’s worden geres-
pecteerd die in cao’s zijn vastgelegd. Ook 
mag er geen onrechtmatige dwang zijn 
uitgeoefend op de werknemer om akkoord 
te gaan. In dat geval kan de overeenkomst 
immers ongeldig zijn.
Daarnaast kan het loon ook worden ver-
minderd via een hogere rechtsbron, bijvoor-
beeld door een cao onderhandeld tussen je 
werkgever en de leden van de vakbondsaf-
vaardiging.  |

Kan mijn werkgever 
zomaar mijn loon 
verlagen?
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Vakbond beperkt schade 
bij Omega Pharma
NIEUWE EIGENAAR VINDT HEEL WAT LIJKEN IN DE KAST

Omega Pharma, ooit fel bewierookt als suc-
cesverhaal, verdeelt geneesmiddelen zon-
der voorschrift, generische medicijnen, 
sportartikelen en cosmetica. Het werd in 
2014 door oprichter Marc Coucke verkocht 
aan het Amerikaanse Perrigo. Prijskaartje: 
3,6 miljard euro. Netto hield Coucke er naar 
schatting 1,45 miljard aan over. Hij moest 
geen cent meerwaardebelasting betalen aan 
de fiscus.
In het voorjaar van 2016 constateerde het 
ACV dat er stelselmatig geld was versast naar 
de holding. Erg lastig voor Omega Pharma 
Belgium wanneer de zaken slechter draaien. 
De Amerikanen van Perrigo ondervonden 
dat er bij sommige verdelers producten 
waren opgeslagen die werden geboekt als 
gerealiseerde omzet. Afspraken met de ver-
delers regelden die zaak maar veranderden 
ook de cijfers. De jaarrekening 2015 werd 
opnieuw opgesteld, met als resultaat een 
zwaar nettoverlies. Het nieuwe manage-
ment werd wantrouwiger en één na één 
vertrokken de vroegere directieleden, 
Coucke inbegrepen. Bij het personeel nam 

de ongerustheid toe.
Op 8 december vorig jaar kondigt Omega 
Pharma een reorganisatie aan. De directie 
wil drastisch ingrijpen en 80 werknemers 
dreigen hun job te verliezen. Een distribu-
tiecontract met de firma EG wordt niet ver-
lengd.

GEBROKEN BELOFTES

De ploeg van de LBC-NVK kijkt eerst naar 
de werknemers verbonden aan het contract 
met EG. Zij kunnen overstappen naar EG als 
ze dat wensen. Gaan ze naar EG en worden 
ze later alsnog ontslagen, dan kunnen ze 
terugvallen op het sociaal plan bij Omega 
Pharma. Voor Etixx, ondertussen overgeno-
men door Coucke, wordt iets gelijkaardigs 
afgesproken. Maar vlak voor Kerstmis trekt 
Omega Pharma zijn beloftes in. Alle betrok-
ken werknemers moeten overgaan, zon-
der begeleidende maatregelen van Omega 
Pharma. Een erg zure appel die het vertrou-
wen in de directie niet bepaald vergroot.
Na Nieuwjaar starten dan toch de 

gesprekken over een sociaal plan. Meer 
dan 40 jobs blijven bedreigd. Begin febru-
ari wordt een akkoord bereikt over een vrij-
willige vertrekregeling, SWT en aanvullende 
ontslagvoorwaarden. Het aantal ontslagen 
wordt beperkt tot 30. De werknemers keu-
ren het plan bijna eensgezind goed.
Maar de toekomst blijft onzeker. Andere 
distributiecontracten moeten worden ver-
lengd. Perrigo wil sommige merken verko-
pen. De nieuwe directie wil de diverse mer-
ken meer ‘integreren’, wat zal gepaard gaan 
met andere takenpakketten en een andere 
werkstijl. Dat vergroot de werkdruk en 
weegt op de motivatie. Perrigo wil ook veel 
meer winst maken. En ondertussen loopt 
de juridische oorlog tussen Perrigo en ex-
topman Coucke.
De LBC-NVK-ploeg speelde haar rol uitste-
kend. Bij Omega Pharma stond vroeger alles 
in het teken van ‘individueel hard presteren’. 
Nu beseffen steeds meer werknemers ook 
daar hoe belangrijk vakbondswerk wel is.  |

Sebbe Vandeputte

Het farmabedrijf Omega Pharma 
Belgium kondigde op 8 decem-
ber 2016 het mogelijke verlies van 
80 banen aan. Twee maanden 
later werd een sociaal akkoord 
bereikt. De vakbond kon de schade 
gelukkig enigszins beperken.

Marc Coucke is nu in een juridische strijd 
verwikkeld met Perrigo, de nieuwe eigenaar 
van Omega Pharma.
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Stop het geweld tegen 
vrouwen op de werkvloer
VROUWEN IN TRANSPORTSECTOR HEBBEN HET ZWAAR TE VERDUREN

Jan Deceunynck

Geweld tegen vrouwen is een onder-
schat probleem. Ook op de werkvloer. 
En daar wil de European Transport 
workers’ Federation (ETF) iets aan 
doen. De diverse Europese vakbon-
den die in de transportsector actief 
zijn, trekken aan de alarmbel. 
Marleentje Verschooten vertegenwoordigt 
de LBC-NVK in het Europese vakbondsplat-
form ETF. Ze werkt al 25 jaar bij UPS en is 
al bijna even lang syndicaal in de weer. En 
in die periode heeft ze meer dan eens ver-
halen gehoord van vrouwelijke collega’s of 
werknemers die het slachtoffer waren van 
geweld op de werkvloer. In de brede zin van 
het woord, want ‘geweld’ heeft vele facetten. 
En een bevraging van ETF bij de achterban 
leverde ondertussen al 1.284 getuigenissen 
op over geweld op het werk. “Soms gaat het 
om brutaal geweld, soms is het eerder sub-
tiel en venijnig. Soms blijft het bij woorden, 
maar evengoed worden vrouwelijke werk-
nemers seksueel geïntimideerd.” 
Precieze voorbeelden wil Marleentje, uit 
discretie, niet geven. Maar ze zijn er wel. 

“Meestal gaat het om zwakkere werkne-
mers. Lager opgeleide vrouwen, al dan niet 

met migratieachtergrond. Dikwijls met een 
kwetsbaar statuut. Uitzendkrachten vaak. 
Collega’s van de Londense vakbonden vertel-
len over jonge zwarte werkneemsters die van 
hun oversten seksuele voorstellen krijgen in 
ruil voor een beter contract. In hun positie 
kunnen ze weinig doen om zich tegen dat 
soort praktijken te beschermen of verdedi-
gen. En àls ze dan toch hun moed bij elkaar 
rapen en een klacht indienen, worden ze zel-
den ernstig genomen en krijgen ze vaak het 
deksel op de neus. Ze zullen het wel zelf heb-
ben uitgelokt. Of ze moeten maar tegen een 
opmerking, een grapje of een stootje kun-
nen. En meestal eindigt daar dan de klacht. 
Je moet al erg sterk in je schoenen staan om 
dan voort te gaan met de procedure.”

WETTELIJK KADER IS ER

Want procedures zijn er. Het wettelijk kader 
is niet het probleem, weet Marleentje. “Er 
is wetgeving die geweld verbiedt, er zijn 
arbeidsreglementen die dat voort uitwer-
ken in de onderneming, er zijn vertrouwens-
personen en externe preventie-adviseurs. 
Maar als het concreet wordt, is er vooral een 
gebrek aan erkenning van het probleem. De 
feiten worden geminimaliseerd. De schuld 
wordt bij het slachtoffer gelegd.”

Dat het probleem nu fors wordt aangekaart 
in de transportsector, is niet zo vreemd, 
legt Marleentje uit. “Transport is traditio-
neel een mannensector. Mannen en vrou-
wen samen op een werkplek is daar een 
nog betrekkelijk nieuw fenomeen. Maar 
steeds meer dringen er toch ook vrouwen 
door. Die krijgen het alleen vaak hard te ver-
duren. Niet alleen bij collega’s en oversten. 
Ook klanten durven vaak brutaler of agres-
siever zijn tegen vrouwen dan tegen man-
nen. Ik denk bijvoorbeeld aan chauffeurs 
die, opgefokt door het drukke verkeer en 
strakke deadlines, agressief uithalen naar 
baliemedewerksters. Daar willen we, samen 
met de werkgevers, aan werken. Want ook 
zij hebben er baat bij. Personeel dat zich vei-
lig voelt, presteert beter. Maar de stap om 
dat besef om te zetten in effectieve bescher-
ming, is vaak nog groot. Theorie omzetten 
in praktijk is blijkbaar een moeilijke oefe-
ning!”  |

Meer over ETF lees je op 

www.etf-europe.org 

Marleentje Verschooten, vakbondsmilitante bij UPS: 
“Personeel dat zich veilig voelt, presteert beter. Maar de 

stap om dat besef om te zetten in effectieve bescherming, 
is vaak nog groot.”



Ons Recht | 121ste jaargang | MAART-APRIL 2017 |  19

Werken en tijd voor jezelf 
met zorgkinderen?
GROEPSLOOPBAANBEGELEIDING 
TOONT JE STERKTES EN MOGELIJKHEDEN

Sebastiaan Kok 
Een verkeersongeval heeft het gezin 
van Linda voorgoed veranderd. Linda 
bleef thuis om voor Emma, haar 
dochter in een rolstoel, te zorgen. 
Zoiets vraagt veel tijd, aanpassingen 
en planning. Na enkele jaren voelde 
Linda dat er ruimte was om deeltijds 
te gaan werken. Ze volgde vier dagen 
groepsloopbaanbegeleiding bij het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) van de LBC-NVK. 

Tijdens de loopbaanbegeleiding leerde 
Linda veel ouders kennen van kinderen met 
een handicap, autisme, een psychiatrische 
aandoening, chronische ziekte enzovoort. 
Alle ouders besteden veel aandacht aan de 
zorg, zonder de andere gezinsleden te ver-
geten. Ze staan meteen klaar in crisissitu-
aties en plannen minutieus om toch maar 
alles gedaan te krijgen. Vooral de mama’s 
kiezen ervoor om – tijdelijk – te stoppen met 
werken.

STERKE OUDERS

Tijdens de loopbaanbegeleiding keken de 
ouders naar de toekomst, maar ook naar 

het verleden. Op welke manier heeft de 
gezinssituatie hen sterker gemaakt? Alle 
ouders bleken goede zorgverleners te zijn 
en hebben ook leren organiseren en plan-
nen. Sommigen raakten bedreven in het 
zoeken naar subsidies. Allemaal vaardighe-
den waarmee ze sterker staan op de arbeids-
markt! Dankzij de uitwisseling met lotgeno-
ten had Linda niet langer het gevoel dat ze 
de enige was in haar zoektocht.

KANSEN OP ARBEIDSMARKT

Sommige werkgevers zijn op zoek naar die 
vaardigheden en bieden een job aan waarbij 
het mogelijk is om de werktijd aan te pas-
sen aan deze gezinssituatie, ook bij onver-
wachte crisissen. Linda was vroeger leer-
kracht in het lager onderwijs en vond na de 
loopbaanbegeleiding een job als zorgleer-
kracht. Céline is halftijds gaan werken voor 
een organisatie die opkomt voor de rechten 
van gehandicapte kinderen. Roland doet 
het rustiger aan door te starten met vrij-
willigerswerk, terwijl Marianne tijd maakt 
voor zichzelf, met fitness samen met haar 
vriendinnen. En Kelly gaat opnieuw stude-
ren, maatschappelijk werk. Dat blijkt toch 
haar roeping.  |

Hart boven 
Hard bouwt 
‘langste tafel’ 
in Brussel
Op zondag 7 mei organiseren de bewegin-
gen Hart boven Hard en Tout Autre Chose 
een nieuwe editie van De Grote Parade / La 
Grande Parade. Zoals bij de vorige twee afle-
veringen willen ze de boodschap uitdragen 
dat investeren in een solidaire, duurzame 
samenleving hard nodig is. In het hart van 
Brussel zal ‘de langste tafel ooit’ worden 
gebouwd, een tafel waaraan plaats is voor 
iedereen. Start om 14.00u!

Doe mee en lees er meer over op 

www.hartbovenhard.be 

LOOPBAANBEGELEIDING

Tijdens de vierdaagse groepsloopbaan-
begeleiding van het CLO wisselen we 
ervaringen uit, zoeken we uit waar je 
sterktes en motivatie liggen en hoe je 
daarmee de eerste stappen naar (vrij-
willigers)werk zet, met aandacht voor 
een goede werk-privébalans en omgang 
met je collega’s die vaak voor je insprin-
gen. Deze loopbaanbegeleiding is toe-
gankelijk voor alle leden van het ACV en 
de LBC-NVK.

Wanneer?
Op 20 en 27 april, 4 en 11 mei in 
Antwerpen
Op 29 september, 13 en 27 oktober, 10 
november in Leuven
Meer info en inschrijven op de site van 
de LBC-NVK: bit.ly/zorgkinderen 
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VRIJE TIJD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘SOCIALE 
ONDERHANDELINGEN’. L.V.G. uit Mechelen werd door loting uit de 
juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. 
Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 
18 april 2017. Of stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en 
lidnummer naar Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
De winnaar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 20 euro

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het 
wedstrijdreglement. Dit reglement vind je hier online: bit.ly/wed-
strijd-OR

Met de letters van de genummerde vakjes kan je een term vormen:

178946253

546321978

239578461

392854716

461793825

785162349

854637192

923415687

617289534

OPLOSSINGEN SUDOKU

OPLOSSINGEN

ONTBREKEND WOORD

CRYPTOGRAM

HORizOntaal
1. werk op zaterdag en zondag
2.  voormalig partner; astronomische 

eenheid (afk.)
3.  in vorm; uitsparing in de muur
4.  bek (anagram); in dat geval; abdij-

hoofd
5.  dievenwagen
6.  onder andere (afk.); bijwoord
7.  externe verteller
8.  European Space Agency (afk.); pape-

gaai; alstublieft (afk.)
9.  wat Van Overtveldt niet dicht krijgt 

in de begroting;  kippenverblijf
10.  curie (oude eenheid van radioactivi-

teit, afk.); voegwoord
11.  kasteel in Zaltbommel (Nederland)

veRticaal
1. ongeval bij het uitvoeren van je job
2.  bekende Vlaming (afk.); verbran-

dingsrest
3.  sprookjesfiguur; gas (anagram)
4.  grote steen; bedorven; grootste vak-

bond van België
5.  het uittreden van vloeistof buiten de 

vaten 
6.  schuif; public relations (afk.)
7.  vrouw die anderen leert dansen
8.  grasland; oppervlaktemaat; jong 

takje
9.  landcode van Saoedi-Arabië; water-

recipiënt
10.  bluetooth (afk.); Europese Unie (afk.)
11.  veel voorkomende bediendejob

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M M

Ontbrekend woord: wereld
Cryptogram: Magistraat

Welke betoverende weg werkt voor het gerecht?

1 7 8 9 4 6 2 5 3

5    2    8

2   5  8   1

3  2    7  6

4 6      2 5

7  5    3  9

8   6  7   2

9    1    7

6 1 7 2 8 9 5 3 4

SUDOKU

Vul de cijfers van 1 tot en met 9 in, zodanig dat:
• in elke rij elke cijfer maar één keer voorkomt
• in elke kolom elk cijfer maar één keer voorkomt
• elk cijfer ook maar één keer voorkomt in elk wit vierkant en in 

elk grijs vierkant van 9 vakjes

O N D E R
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W I E L E R
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The Other
Side of Hope
Karin Seberechts

“Je moet vrolijk doen, want 
de melancholische types 
zijn de eersten die ze terug-
sturen. Alleen... niet op 
straat lachen, want dan 
denken ze dat je getikt bent”. 
Dat is de wijze raad die de 
Syrische asielzoeker Khaled 
meekrijgt van een Iraakse 
lotgenoot. Het is meteen 
ook een typische moment-
opname uit het nieuwe 
werk van Aki Kaurismäki.

Een goeie vijf jaar na ‘Le Havre’, 
zijn tragikomedie over een 
Afrikaanse verstekeling, troont 
de Finse meester van het gene-
reuze fl egma ons met ‘The Other 
Side of Hope’ opnieuw mee in de 
besognes van een vluchteling. 
Khaled, die letterlijk vanuit een 
berg steenkool Helsinki komt 
ingekropen, heeft in Aleppo 
zowat zijn hele familie verlo-
ren. Hij vluchtte met zijn zus 
naar Europa, maar ergens aan 
de Servische grens verloor het 
tweetal elkaar uit het oog.
Terwijl de jongeman netjes de 
bureaucratische tredmolen van 
de asielprocedure doorloopt en 
ondertussen zijn zus opspoort, 
maken we kennis met vijftig-
plusser Waldemar Wikström. 
Wikström laat zijn vrouw en 
zijn hemdenbusiness prompt 
voor wat ze zijn en koopt met 
zijn pokerwinst een restau-
rant: ‘De Gouden Pint’. Veel 
goud valt er met deze pint, die 
draait op gehakt- en visballen 

en meer stofdraden dan klan-
ten telt, overigens niet te rapen. 
Ondanks zijn zuinige omgangs-
stijl is Waldemar een deugd-
zaam mens, die het armetierige 
personeel aanhoudt én betaalt, 
en en passant ook de vreemde-
ling die naast zijn vuilbakken 
slaapt - Khaled - werk, ‘inwoon’ 
en redelijk betamelijke papieren 
verschaft.
Aki Kaurismäki blijft het voor 
mekaar krijgen om in een bijna 
gechargeerd minimalistische en 
statische stijl verhalen te vertel-
len die niet alleen meeslepen 
maar ook stiekem je hart verwar-
men. De Fin weigert halsstarrig 
om de weinig benijdenswaar-
dige positie van zijn personages 
in een mistroostige toonaard te 
zetten: zijn deur staat altijd open 
voor lijzige, kurkdroge humor, 
voor een smartlap of twee of 
een streep luchtige blues, én 
voor goeie zielen die hun lelijke 
medemens - neonazi’s en ander 
fraai volk - een stapje voor zijn. 
Of alleszins geregeld opdraven 
als ze van pas komen.
Kaurismäki blikt met milde 
nuchterheid naar de wereld van 
vandaag en relativeert zonder 
in gratuit absurdisme te verval-
len of zijn focus kwijt te spelen. 
Daarom is zijn empathisch por-
tret van een asielzoeker in het 
Europa van 2017 niet alleen half 
somber en half geestig, maar 
bovenal heel relevant en heel 
precies.

‘The Other Side of Hope’ draait 
sinds 22 maart in de Belgische 
cinema’s.

UITGAANSTIP FILM

‘PIERRE ET GILLES. 
CLAIR-OBSCUR’

Nog tot 14 mei 2017 kan je in het Museum van Elsene 
(Brussel) terecht voor een fi jne tentoonstelling over 
het werk van ‘Pierre et Gilles’. Het gebeurt zelden dat 
de tijd geen vat heeft op het werk van levende kunste-
naars. Toch spelen Pierre et Gilles al veertig jaar een 
vooraanstaande rol op het artistieke toneel. Opvallend 
is de totale verstandhouding die uit al hun werken 
spreekt, en die gebaseerd is op hun genereuze en eer-
lijke aanpak. Al sinds het prille begin van hun loopbaan 
brengen ze in de eerste plaats een ode aan de mens, die 
ze willen vrijwaren van de omringende lelijkheid om 
hem een plaatsje te geven in een schitterende, kleur-
rijke wereld.
Toch betekent dit niet dat ze een simplistische visie 
hebben op dat universum, of een naïeve droom van 
een soort sprookjeswereld koesteren, wel integendeel. 
Via een subtiel evenwicht tussen beide polen bieden 
Pierre et Gilles ons een troostend en tegelijkertijd aan-
lokkelijk alternatief voor de middelmaat en futiliteit 
die overal opduiken. Het werk van Pierre en Gilles is 
het resultaat van een knappe wisselwerking: terwijl 
Pierre achter de lens staat en Gilles het penseel han-
teert, ontstaan portretten die nu eens aanlokkelijk zijn, 
dan weer choquerend, nu eens schroomvol, dan weer 
frivool, of actueel of tijdloos, grappig of ernstig, tome-
loos of onschuldig, authentiek of irreëel. Op die manier 
brengen ze een rechtvaardig en universeel eerbetoon 
aan de mens, die op zijn beurt elke gedaante – van schit-
terend tot middelmatig – kan aannemen.

Meer info over deze expo:
www.museumvanelsene.irisnet.be/nl/
tentoonstellingen 
E-mail : museum@elsene.be 
Tel. 02 / 515 64 21

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71
1050 Brussel

Met milde nuchterheid kijken naar de 
wereld van vandaag (Sherwan Haji en 
Sakari Kuosmane, zittend).
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

WERKLOOSHEID
BIJ JONGEREN
M.L. - VOSSELAAR

Ons Recht van februari bracht 
artikelen over de zoektocht 
van jongeren naar werk en de 
problemen van schoolverla-
ters. Zelf zoek ik al maanden 
naar een manier om als ‘first 
job coach’ jongeren te helpen 
om hun eerste of volgende job 
te vinden. Maar ik kom ner-
gens aan de bak met mijn idee.
Als 55-plusser vind ik het erg 

dat ik geen werk meer heb. 
Maar ik vind het nog erger om 
jongeren de hoop op een baan 
te ontnemen. Jongeren heb-
ben steun, motivatie en vooral 
informatie nodig. Er zijn hier-
voor al heel wat ‘tools’, maar 
niemand gebruikt ze effectief. 
Misschien kunnen wij werk-
loze 55-plussers, die toch veel 
ervaring hebben, jongeren 
op dit vlak helpen. Ik kan dat 
zeker wel. Kop op jeugd, nooit 
de moed opgeven!

REGERING  
IN IVOREN TOREN
D.T. - BERINGEN

In Ons Recht van februari heb 
ik de lezersbrief gelezen van 
J.A.T.B. die stelt dat de regering 
de werknemers moet steunen 
in plaats van allerlei antisoci-
ale beslissingen te nemen. Zelf 
werk ik ook met een Activakaart 
in een bedrijf uit de sociale eco-
nomie. Ik moet op zoek naar een 
andere job omdat de subsidies 
vanaf 2020 worden stopgezet. 
Als de beperkte voordelen, ver-
bonden aan de Activakaart, ver-
dwijnen door de besparingsdrift 
van de regering, zullen heel wat 
50-plussers niet meer aan de bak 
geraken, vrees ik.
Ondertussen ben ik effectief 
aan het zoeken naar ander werk. 
Maar ik kreeg al vele smoezen te 
horen bij mogelijke werkgevers. 
Ik ben bang dat de armoede zal 
toenemen voor mensen in mijn 
situatie. Ik betaal me ook blauw, 
groen, rood en geel aan belastin-
gen. Daar gaat mijn financieel 
voordeel dus.
Wat is er allemaal aan de hand 
in Brussel, vraag ik me serieus 
af. Regeren die vanuit een ivoren 
toren, zonder vensters? Zijn de 
bewindslieden alle voeling met 
de basis kwijt? Ik heb het moei-
lijk met politici die cumuleren, 
hoge vergoedingen opstrijken 
en dan volhouden dat ‘we moe-
ten besparen’. Van mij mogen de 
politici ook helpen om het tekort 
op de begroting te verkleinen, net 
zoals ceo’s van grote onderne-
mingen! Als iedereen naar ver-
mogen bijdraagt, geraken we er 
waarschijnlijk wel, zo denk ik 
maar.

Kortom, ik kan briefschrijver 
J.A.T.B. alleen maar volmondig 
gelijk geven.

DEMIR VERSUS UNIA
W.B. - PER E-MAIL

Zuhal Demir, de nieuwe staats-
secretaris van Gelijke Kansen 
en Armoedebestrijding, leeft 
in haar eigen wereldje, maakt 
haar eigen nieuws en heeft niet 
bijster veel voeling met de rea-
liteit. Haar recente commen-
taren op het gelijkekansencen-
trum Unia doen me denken aan 
Donald Trump en Geert Wilders. 
Iedereen weet dat de partij van 
Demir, de N-VA, het gelijkekan-
sencentrum niet gunstig gezind 
is. En dat is nog zacht uitgedrukt. 
Vandaar de zware aanvallen van 
Demir tegen deze organisatie. 
Waarbij ze gebruik maakte van 

‘eigen’ cijfers en ‘bewijzen’ die ver 
van de waarheid stonden.
Unia zou zwijgen over leeftijds-
discriminatie op de arbeids-
markt, ‘obsessief ’ bezig zijn 
met de zwartepietendiscussie 
en een verkeerde kijk hebben op 
het al wat oudere boerkinidebat. 
Telkens laat Demir bepaalde fei-
ten weg of verzwijgt ze dat Unia 
zich juist genuanceerd opstelde.
Wie de moeite neemt om het 
jaarverslag 2015 van Unia te 
bekijken, vindt daarin heel inte-
ressante cijfers. In 2015 ontving 
het Centrum 4.554 meldingen.  
Die meldingen hebben geleid 
tot het openen van 1.596 dos-
siers.  Het blijkt dat 38% van de 
dossiers gebaseerd is op raciale 
criteria.  De rest handelt over 
handicap (22%), geloof of levens-
beschouwing (19%), seksuele 

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten 
in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit 
die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg 
welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en 
het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we 
de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdruk-
kelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we 
een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we 
een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie 
het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: 
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 
E-mailen kan uiteraard ook: 
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.

geaardheid (5%), leeftijd (5%), 
vermogen (4%), gezondheids-
toestand (4%), burgerlijke staat 
(1%), politieke overtuiging (1%) 
en andere gronden (2%).

TRUMPISME AVANT LA 
LETTRE
P.D. - ASSENEDE

De echte eerste minister van 
België en Vlaanderen, Bart De 
Wever, is erin geslaagd al heel 
wat verworvenheden op de hel-
ling te zetten of zelfs gewoon 
in de vuilnisbak te gooien. Een 
recent voorbeeld is de beslissing 
van de federale regering om hulp-
verleners te verplichten om ‘een 
vermoeden van radicalisering’ 

bij cliënten te melden aan de 
overheid. Veel vager kan niet. 
Dit zet de deur open voor racisme, 
afrekeningen, willekeur en meer 
van dat fraais.  Zo schuiven we op 
in de richting van een stille dic-
tatuur waarin iedere mening die 
afwijkt van die van De Wever per 
definitie verdacht is.
Een andere ondemocratische 
maatregel is de beslissing waar-
door burgers zonder Belgische 
nationaliteit het land kunnen 
worden uitgezet als het vermoe-
den bestaat dat ze een straf-
baar feit hebben gepleegd. Zelfs 
wanneer ze hier zijn geboren. 
Iedereen is gelijk voor de wet, 
maar blijkbaar is de ene al wat 
gelijker dan de andere. Vooral 



Missie van de lbc-nvK
De Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond 
voor Kaderpersoneel (LBC-NVK) is een vakbond die als 
deel van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 
opkomt voor meer en sterkere rechten voor werkne-
mers (m/v). De LBC-NVK is een onafhankelijke democra-
tische organisatie met leden en militanten, die streeft 
naar solidariteit onder werknemers. Nationale en inter-
nationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmid-
del. De LBC-NVK staat voor een democratische kijk op de 
samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil 
ze een strijdbare tegenmacht zijn.

SOCIALE WERKPLAATSEN

Tussen 1 maart en 31 mei 2017 wordt in de 
sector van de sociale werkplaatsen (paritair 
comité 327) de vakbondspremie uitbetaald. 
Om recht te hebben op de premie moet je ten 
laatste op 15 december 2016 aangesloten zijn 
bij het ACV. Ook moet je vorig jaar minstens 
één dag gewerkt hebben in een onderneming 
die valt onder de sector van de sociale werk-
plaatsen. De premie geldt niet voor uitzend-
krachten en jobstudenten. De premie bedraagt 

82,80 euro of 6,90 euro per gepresteerde 
maand voor wie de volle bijdrage betaalt. De 
rechthebbenden kregen van hun werkgever 
een tewerkstellingsattest dat recht geeft op de 
premie. Dat attest moet worden terugbezorgd 
aan de Dienst Vakbondspremies van de LBC-
NVK, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of 
aan het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

INTERNATIONALE HANDEL, VERVOER EN LOGISTIEK

Ben je tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017 
aangesloten bij de LBC-NVK en ben je tijdens 
deze periode ook minstens 1 dag tewerkge-
steld in een onderneming die valt onder pari-
tair comité 226 (internationale handel, ver-
voer en logistiek)?  Dan heb je recht op een 
vakbondspremie van 135 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het 
vereiste attest wordt naar je thuisadres opge-
stuurd. Kijk even na of je gegevens op het 
attest, zoals adres en naam van de werkgever, 
nog kloppen. Pas de gegevens aan als er iets is 

veranderd. Controleer ook of je rekeningnum-
mer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan een 
vakbondsmilitant(e) in jouw onderneming. 
Is er geen militant beschikbaar? Stuur het 
attest dan op naar het LBC-NVK-secretariaat 
in je streek.
Had je eind februari nog geen attest voor de 
vakbondspremie ontvangen? Laat dit dan 
even weten aan jouw vakbond LBC-NVK. 
De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 
oktober 2017

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

blanken zijn wat gelijker, blijkbaar.
Denkt De Wever hiermee het terrorisme te 
bestrijden? Hij weet heel goed dat dit soort 
maatregelen alleen maar de radicalisering 
in de hand werkt. Wellicht wil hij vooral de 
aandacht afleiden van wat er werkelijk bezig 
is: België omvormen naar een ‘corpocratie’ 
waarin de grote kapitaalkrachtige bedrijven 
de spelregels bepalen en het volk niet meer is 
dan dom kiesvee dat om de zoveel jaar een bol-
letje mag kleuren om de democratische schijn 
hoog te houden. Een aantal jaar geleden zei 
de N-VA-voorzitter al dat VOKA zijn échte 
baas is, en niet de kiezer. Geen wonder dat de 
voorbije jaren miljarden euro’s aan belasting-
geld en centen van de sociale zekerheid wer-
den overgeheveld naar de werkgevers, zonder 
dat daar iets tegenover stond. De facturen 

voor water, gas, elektriciteit enzovoort wer-
den omgevormd tot nieuwe aanslagbiljetten 
waardoor de Belg meedogenloos wordt uitge-
perst tot meerdere eer en glorie van het VOKA-
profitariaat.
In ruil mag een deel van de verkozenen onge-
geneerd graaien uit de ruiven van de over-
heid en de private bedrijven. En dit volkomen 
legaal want het zijn de graaiers zelf die deze 
corruptie legaliseren zodat hen juridisch niks 
kan worden verweten. Guy Verhofstadt, Karel 
De Gucht, Siegfried Bracke, ach er zijn er zove-
len. “Niks aan de hand”, vindt De Wever. “Als 
mensen er hard voor werken, mag daar ook wel 

‘iets’ tegenover staan.” Zo spuwt De Wever Jan 
met de Pet vrolijk in het gezicht. Eigenlijk is 
deze regering niets anders dan Trumpisme 
avant la lettre.

INDEXAANPASSINGEN MAART 2017

FEBRUARI 2017
Geen indexaanpassingen in de sectoren die door de LBC-NVK worden opgevolgd.

201.00 zelfstandige kleinhandel  vorige lonen x 1,02
202.01 middelgrote levensmiddelenbedrijven  vorige lonen x 1,02
207.00 scheikundige nijverheid  vorige lonen x 1,02
308.00 maatschappijen voor hypothecaire 
 leningen, sparen en kapitalisatie  vorige lonen x 1,0052
309.00 beursvennootschappen  vorige lonen x 1,005206
310.00 banken  vorige lonen x 1,0052
312.00 warenhuizen  vorige lonen x 1,02

LBC-NVK-SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• LBC-NVK AALST-OUDENAARDE
 Hopmarkt 45 - 9300 Aalst
 tel. 053/73.45.20 - fax 03/220.88.01
 lbc-nvk.aalst@acv-csc.be
 Steunpunt: 
 Koningsstraat 5 - 9700 Oudenaarde
 tel. 053/73.45.25 - fax 03/220.88.03
 lbc-nvk.oudenaarde@acv-csc.be
• LBC-NVK ANTWERPEN
 Nationalestraat 111-113 - 2000 Antwerpen
 tel. 03/222.70.00 - fax 03/220.88.02
 lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be
• LBC-NVK BRUGGE-OOSTENDE
 Kan. Dr. L. Colensstraat 7 - 8400 Oostende
 Steunpunt: 
 Oude Burg 17- 8000 Brugge
 tel. 059/55.25.54 - fax 03/220.88.15
 lbc-nvk.brugge-oostende@acv-csc.be
• LBC-NVK BRUSSEL
 Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel
 tel. 02/557.86.40 - fax 03/220.88.05
 lbc-nvk.brussel@acv-csc.be
• LBC-NVK GENT
 Poel 7 - 9000 Gent
 tel. 09/265.43.00 - fax 03/220.88.08
 lbc-nvk.gent@acv-csc.be
• LBC-NVK HALLE
 Vanden Eeckhoudtstraat 11 - 1500 Halle
 tel. 02/557.86.70 - fax 03/220.88.06
 lbc-nvk.halle@acv-csc.be
• LBC-NVK HASSELT
 Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt
 tel. 011/29.09.61 - fax 03/220.88.09
 lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be
• LBC-NVK KEMPEN
 Korte Begijnenstraat 20 - 2300 Turnhout
 tel. 014/44.61.55 - fax 03/220.88.20
 lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be
• LBC-NVK KORTRIJK-ROESELARE-IEPER
 President Kennedypark 16D - 8500 Kortrijk
 Steunpunten:
 H. Horriestraat 31 - 8800 Roeselare
 St. Jacobsstraat 34 - 8900 Ieper
 tel. 056/23.55.61 - fax 03/220.88.12
 lbc-nvk.kortrijk-roeselare-ieper@acv-csc.be
• LBC-NVK LEUVEN
 Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo
 tel. 016/21.94.30 - fax 03/220.88.13
 lbc-nvk.leuven@acv-csc.be
• LBC-NVK MECHELEN-RUPEL
 Onder Den Toren 5 - 2800 Mechelen-Rupel
 tel. 015/71.85.00 - fax 03/220.88.14
 lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be
• LBC-NVK VILVOORDE
 Toekomststraat 17 - 1800 Vilvoorde
 tel. 02/557.86.80 - fax 03/220.88.07
 lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be
• LBC-NVK WAAS & DENDER
 H. Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas
 tel. 03/765.23.70 - fax 03/220.88.18
 lbc-nvk.waasendender@acv-csc.be
 Steunpunt: 
 Oude Vest 144/2 - 9200 Dendermonde
 tel. 03/765.23.71 - fax 03/220.88.19
 lbc-nvk.dendermonde@acv-csc.be

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Sudermanstraat 5 - 2000 Antwerpen
Tel. 03/220.87.11, Fax 03/220.89.83
lbc-nvk@acv-csc.be | www.lbc-nvk.be
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