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STAND
PUNT.

Gedicht
voor Maggie

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Maggie De Block en de regering bedreigen lang-
durig zieke werknemers met fi nanciële sancties. 
Dat is helemaal niet nodig en ook niet verstandig.

DE MAGGIE-STRAF
Dokter Maggie, hoog daarboven,
ergens in je blinkende glazen toren.
Ik sta hier, beneden op straat,
onzeker, vertwijfeld, vrezend voor jouw strafmaat.

Jij werkt op cijfers,
ik probeer gezond te raken,
moeilijk die cijfers,
moeilijk mijn gezondheid.

Met voorzichtige pas 
hoopte ik opnieuw te kunnen starten,
voorzichtig ja, en begeleid, want de situatie is wat broos,
ik wil op niemands tenen trappen,
ik wil gewoon gezond weer aan de slag.

Maar eerst moet ik doorheen die vragenlijst,
moeilijk wel 100  vragen,
ik begrijp ze niet en leg ze even aan de kant,
moeilijk wat ze allemaal vragen.

Wat is juist en wat gebeurt er allemaal?
ik moet het aan mijn dokter vragen,
het is wat warrig in mijn hoofd,
moet ik nu die straf betalen,
God, die cijfers,
ze kunnen me echt niet beter maken.

Dàààg Maggie, hoog daarboven,
ik hoop dat je gezond blijft,
jammer van die hoge toren,
ik voel me niet echt beter,
als ik jouw wetten moet aanhoren.

Maar ‘t zijn de cijfers,  ja de cijfers...
Dag Maggie...

(Lees meer op p. 14)
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H
et interprofessioneel kader is onder-
tussen bekend en getekend in de 
Nationale Arbeidsraad. De sectoren 

kunnen aan de slag om het interprofessio-
neel akkoord (IPA) voort in te vullen. Voor 
de LBC-NVK is het nu zaak om een aantal 
afspraken in de sectoren te vertalen in col-
lectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s. 
Nog altijd de beste aanpak voor wie op 
een solidaire manier het welzijn van àlle 
werknemers in sectoren wil verzekeren.
In de voorbije jaren heeft de rechtse rege-
ring van Charles Michel veel ongenoegen en 
onzekerheid gecreëerd bij de werknemers: 

• de indexsprong zonder enige tegenpres-
tatie van de werkgevers

• de verhoging van de leeftijd voor 
pensioen en SWT (brugpensioen)

• de ‘beschikbaarheid’ voor werklo-
zen en mensen met SWT 

• de blokkering van een aantal soci-
ale uitkeringen 

De werknemers mochten eenzijdig 
opdraaien voor de facturen van de 
besparingsoperatie. Met de sectoron-

derhandelingen heeft de vakbond de 
kans om de sociale ongelijkheid terug te 
dringen en volwaardige sectorakkoorden 

af te sluiten voor 2017 en 2018. In het belang 
van àlle werknemers.

MOEILIJKE START IN CHEMIE

In de chemie sputteren de onderhandelin-
gen sinds de eisen van de vakbond op tafel 
zijn gelegd. Ernstige problemen maken 
het overleg moeilijk. De werkgeversfede-
ratie essenscia wil de lonen alleen garan-
deren als waterdicht wordt gewaarborgd 
dat de ‘loonnorm’ in de ondernemingen 
strikt wordt nageleefd. Met andere woor-
den, als er in de sector chemie één onder-
neming afwijkt van de loonnorm, worden 
de minimumlonen niet verhoogd, stelt de 

werkgeversorganisatie. Dit bovenop haar 
eis om de fl exibiliteit maximaal in te vullen. 
Een standpunt dat voor de LBC-NVK onaan-
vaardbaar is: met een volwaardig sectorak-
koord krijgen ook werknemers uit onderne-
mingen zonder cao’s meer koopkracht. 

NIEMAND UITSLUITEN 

Een sectorakkoord is cruciaal voor werkne-
mers in ondernemingen zonder cao’s. Maar 
ook voor andere werknemers is de sector-
cao belangrijk omdat daarin bijvoorbeeld 
afspraken worden gemaakt over de stel-
sels voor werkloosheid met bedrijfstoe-
slag (SWT), tijdkrediet, landingsbanen en 
opleidingen. De vakbond wil een solidair 
akkoord dat niemand uitsluit.
Als sociale partners hebben we een belang-
rijke taak in het bestrijden van discrimina-
tie. Dat moeten we doen door meer dan ooit 
in te zetten op ‘gelijke kansen’ voor ieder-
een, want op de werkvloer telt iedereen. 
De vakbond wil daarom sectorale cao’s die 
alle werknemers erkennen. Voorstellen die 
kaderleden of andere werknemers buiten-
spel zetten, kunnen niet. Op dat vlak maakt 
de LBC-NVK écht het verschil.
Via het 3x3-plan van de LBC-NVK gaan we 

LBC-NVK maakt het verschil bij 
de sectoronderhandelingen
VAKBOND ENGAGEERT ZICH VOOR STEVIGE AKKOORDEN

Veerle Verleyen

Traditiegetrouw onderhandelen 
de vakbonden en de werkgevers 
rond deze tijd in de meeste secto-
ren over een akkoord voor de vol-
gende twee jaar. Sommige sec-
toren zijn daadwerkelijk gestart 
met de besprekingen, in andere 
werd de eisenbundel neergelegd.

Heel wat werknemers uiten bij onze vakbondsafgevaardigden klachten over een overdreven 
fl exibiliteit die wordt geëist, de zware werkdruk, het verkeer dat vastloopt en burn-out.
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voluit voor stevige werknemersrechten in 
de sectoren. Dit plan is een sterke leidraad 
voor de onderhandelingen.

MEER LOON

De regering maakte een nieuwe loonwet 
die de loonnorm legt op maximaal 1,1 pro-
cent voor 2017-2018. Bij de LBC-NVK wordt 
er alles aan gedaan om die marge maxi-
maal te gebruiken. Onze onderhandelaars 
wapenen zich met stevige argumenten 
over de winsten in de sectoren, de geringe 
belastingen die grote bedrijven betalen 
en de toenemende loonlastenverlagingen 
waar de werkgevers van genieten. De sec-
torverantwoordelijken zorgen ervoor dat 
de koopkrachteisen nauw aansluiten bij 
de specifieke noden van de diverse werk-
nemersgroepen. Welke vorm krijgt dat in 
jouw sector? Dat verneem je van de LBC-
NVK-afgevaardigden op het werk of lees je 
op www.lbc-nvk.be in de rubriek sectoron-
derhandelingen.

WERKBAAR WERK

De kwaliteit van het werk staat bovenaan 
de agenda voor de onderhandelaars van 
de LBC-NVK. De werkbaarheidsmonitor in 
Vlaanderen illustreerde pijnlijk dat het niet 
zo goed is gesteld met de werkbaarheid van 
onze jobs: in 2016 bedroeg de ‘werkbaar-
heidsgraad’ 51,0 procent. Het aandeel van 
de werknemers met een werkbare job zakte 
gevoelig in vergelijking met 2013, toen er 
nog een werkbaarheidsgraad van 54,6 pro-
cent werd gemeten.
Langer werken, zoals de regering het oplegt, 
kan alleen maar als het ook haalbaar is voor 
de werknemers en als banen kwaliteitsvol 
genoeg zijn. Een job is alleen maar werk-
baar als je er niet overspannen of ziek van 
wordt, als ze boeiend en motiverend is, als 
je kan bijblijven en bijleren en als er genoeg 
ruimte blijft voor je gezin en privéleven. 
Heel wat werknemers uiten bij onze vak-
bondsafgevaardigden klachten over een 
overdreven flexibiliteit die wordt geëist, de 
zware werkdruk, het verkeer dat vastloopt 
en burn-out. Onze afgevaardigden trachten 
in de ondernemingen oplossingen te vinden 
via voorstellen om de werkorganisatie werk-
baar en menselijk te maken. Maar afspraken 
daarover in de sectoren zijn op zijn minst 
even belangrijk. Zo niet wordt de concur-
rentie tussen bedrijven uitgevochten op de 
rug van de werknemers en hun gezin. 
Een sectoraal kader voor structureel en 
occasioneel telewerk en glijdende werk-
tijden zullen deze keer zeker opduiken in 
eisenbundels, zoals bijvoorbeeld bij het 
Aanvullend nationaal paritair comité voor 
bedienden (PC 200).
Wie kwaliteitsvolle jobs wil, moet zorgen dat 
de flexibiliteit in goede banen wordt geleid 
en dat arbeidscontracten oordeelkundig 

worden opgesteld. Er is ook nood aan een 
kader voor tijdelijk werk, uitzendwerk 
(interims), het volume aan contracten, het 
volume aan uren, typecontracten, werkre-
gelingen, werkorganisatie. Zeker voor werk-
nemers in winkels en in de non-profit is er 
op al deze punten een serieuze uitdaging.
Om limieten te stellen aan de flexibiliteit 
kan je afspraken maken over de minimale 
dagelijkse arbeidsduur, het aantal dagen 
waarover je prestaties spreidt, de minimale 
duur van contracten, de beperking van de 
beschikbaarheid van deeltijdwerkers, de 
registratie van de werktijd, een betere ver-
loning van atypische uren, het recht op vrije 
weekends, ploegenarbeid, nachtwerk. In 
de e-commerce blijft een sectorkader voor 
nachtwerk erg belangrijk.

WERKZEKERHEID EN OPLEIDING

De individuele werkzekerheid versterken 
is ook een vast strijdpunt van de LBC-NVK. 
Zeker in de financiële sector is dat een uit-
daging. Daarom staan tewerkstelling en 
werkzekerheid prominent op de agenda: 
we willen de afspraken over werkzekerheid 

– vooral rond individuele en collectieve ont-
slagen – verlengen en zo mogelijk verster-
ken. ‘Bijkomende werkgelegenheid’ moet 
worden ingevuld. Sluitende afspraken zijn 
nodig rond vervangingsbeleid, structureel 
overwerk en diensten of functies die onder-
bezet zijn, al of niet structureel.
Het recht op vorming en opleiding is 
belangrijker dan ooit in tijden van digitali-
sering, robotisering en automatisering. De 
Wet Wendbaar en Werkbaar Werk, made by 
minister Kris Peeters, spreekt van een evolu-
tie naar 5 dagen opleiding per jaar per vol-
tijdse werknemer, en dat in een onderne-
ming met meer dan 10 werknemers. Deze 
kwestie staat zeker op de agenda in de sec-
toren. In PC 200 en in de metaalsector wordt 
gemikt op 5 dagen individueel per jaar en 
per voltijdse werknemer. Het moet duide-
lijk worden afgesproken welke opleidingen 
in aanmerking komen. Verder moeten de 
procedures en voorwaarden worden her-
bekeken.

EXTRA JOBS EN 
ARBEIDSHERVERDELING

De vakbond wil ook graag dat er jobs bij-
komen en dat arbeidsherverdeling op tafel 
komt. Enerzijds is het belangrijk dat er meer 
jobs worden gecreëerd, anderzijds kan job-
creatie helpen om het werk voor iedereen 
op de werkvloer haalbaarder te maken. 
Belangrijke punten zijn ook overuren, de 
registratie van de arbeidstijd, arbeidsduur-
vermindering, rust- en pauzemomenten, 
dagen om te recupereren, tijdkrediet en 
zorgverlof, een kortere werkweek. Hoe 
belangrijk elk punt is, wisselt van sector 
tot sector. 

In de winkelsector (grootdistributie) pleit 
de vakbond voor collectieve arbeidsduur-
vermindering (32 werkuren in een 4-dagen-
week) met behoud van loon en compen-
serende aanwervingen. In de metaal- en 
dienstensector wil de vakbond dat collec-
tieve middelen, afkomstig uit de ‘taxshift’ 
van de regering, worden aangesproken om 
extra jobs te creëren en/of arbeidsduurver-
mindering zonder verlies van loon te rea-
liseren.

LANGDURIG ZIEKEN

Er zijn nieuwe regels voor werknemers die 
langdurig ziek zijn. Ook dat thema staat dus 
op de agenda. De vakbond wil procedures 
afspreken om ‘aangepast werk’ mogelijk 
te maken en te vermijden dat werknemers 
worden ontslagen ‘wegens medische over-
macht’. In de staalindustrie en de metaal-
sector krijgt deze kwestie veel aandacht. In 
het staal wil de vakbond ook heldere afspra-
ken over mogelijke individuele of collec-
tieve ontslagen; goede procedures bieden 
bescherming. In de metaal is er vraag naar 
degelijke afspraken over de ‘inzetbaarheid’ 
van werknemers; zulke afspraken moeten 
in het belang van de werknemers zijn en 
mogen niet alleen worden gemaakt wan-
neer er sprake is van een ontslag.

De conclusie is dan ook dat je vakbond 
met volle overgave zal opkomen voor ste-
vige werknemersrechten in àlle sectoren, 
en dat voor alle personeelsleden. Als het 
sociaal overleg vastloopt, is syndicale actie 
nodig om de eisen kracht bij te zetten. Wil 
je meer weten over de specifieke eisen en 
de stand van zaken in jouw sector? Hou dan  
www.lbc-nvk.be goed in de gaten in de 
komende maanden.
Voor de werknemers uit zorg, welzijn en 
cultuur geldt een andere timing. In die 
sectoren volgen de onderhandelingen een 
eigen kalender en zijn er vijfjaarlijkse ‘VIA’-
akkoorden. Het nieuwe non-profitplan is 
daar de basis voor onderhandelingen met 
de regering en de werkgevers. De non-profit 
is nu aan het knokken voor een nieuw soci-
aal akkoord voor alle werknemers. Daarover 
lees je meer op www.wittewoede.be/
nieuw-non-profit-plan. 
Werknemers verdienen immers beter!  |

www.3x3plan.be

Er moeten zeker meer jobs 
worden gecreëerd. Jobcreatie 
kan natuurlijk ook helpen 
om het werk voor iedereen op 
de werkvloer haalbaarder te 
maken.

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E



6  | MEI 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht

SNAPSHOTS

VAKBONDEN VECHTEN TEGEN AGRESSIEVE  
AANPAK BIJ VOEDINGSBEDRIJF MONDELEZ

Mondelez is een internationaal voedingsbe-
drijf dat in België bekend is als fabrikant van 
Lu-koekjes en Côte d’Or-chocolade. Sinds 
2012 is er een nieuwe bedrijfsstrategie die 
de onderneming tot een agressieve finan-
ciële machine omvormde. Het manage-
ment is alleen gericht op het verhogen van 
de winsten door de werknemers uit te per-
sen en agressief te besparen. Voor de werk-
nemers betekent dit ontslagen, de sluiting 
van vestigingen en permanente herstructu-
reringen. Tegelijkertijd vloeide 10 miljard 
euro kapitaal naar de aandeelhouders terug. 
In 2015 kreeg ‘ceo’ Irene Rosenfeld alles bij 
elkaar 18.350.000 euro uitbetaald. 
De mondiale voedingsvakbond en alle 
vakbonden die actief zijn in de onderne-
ming vechten terug om een kwaliteitsvolle 
tewerkstelling te verdedigen. Zoiets kan 
alleen maar als werknemers over de lands-
grenzen heen samenwerken en druk zetten 

op het management via gecoördineerde 
acties. In de week van 27 tot 31 maart was er 
een mondiale actieweek. In heel wat landen 
vonden diverse acties plaats. Dat varieerde 
van acties op de werkvloer, publieke initia-
tieven, acties via de sociale media tot mee-
tings met het plaatselijke management. Bij 
deze contacten met het management wer-
den overal dezelfde vragen op tafel gesme-
ten. Overal werden dezelfde flyers gebruikt, 
uiteraard in de eigen landstalen.
De actieweek is geen eindpunt. Verdere 
druk zal nodig zijn om het management te 
dwingen om van strategie te veranderen. 
www.iuf.org

ACV VOERT GESLAAGDE 
ACTIE TEGEN 
BELASTINGPARADIJZEN
Het ACV heeft op de eerste dag van de paas-
vakantie actie gevoerd om de grote belas-
tingontwijking aan te klagen. Plaats van 
het gebeuren: de luchthaven van Zaventem. 
Vakbondsmilitanten deelden boardingpas-
sen uit van ‘No Tax Airlines’, een luchtvaart-
maatschappij die zich specialiseert in reizen 
naar belastingparadijzen zoals Panama en 
de Kaaimaneilanden.
De vakbond wilde aan de reizigers uitleggen 
hoe makkelijk sommige mensen of onder-
nemingen de fiscus kunnen ontlopen. LBC-
NVK-secretaris Tijs Hostyn wees erop dat de 
actie diende om méér belastingen op grote 
fortuinen te eisen. “Wij vroegen op een 
meer ludieke manier aandacht voor het pro-
bleem en gaven tegelijk wel een boodschap 
mee”, vertelt Tijs. Op de achterkant van de 
boardingpass stond een pamflet afgedrukt 
waarop de vakbond meer toelichting gaf bij 
de actie. 
Neem nu de familie De Spoelberch, een 
grote aandeelhouder van bierbrouwer AB 
InBev. Deze steenrijke familie tracht zo 
min mogelijk belastingen te betalen in 
België door haar geld in Panama te steken. 
Werkende mensen betalen wel veel belas-
tingen en zagen hun rekeningen op allerlei 
vlakken stijgen.
Lees meer over de strijd voor een 
rechtvaardiger fiscaliteit op 
www.hetgrotegeld.be.

KLEINER DEEL VAN DE KOEK GAAT NAAR 
WERKNEMERS

Het aandeel van werknemers in het natio-
naal inkomen zakt wereldwijd. Bezitters van 
kapitaal, zoals beleggers, krijgen juist een 
groter deel van het nationaal inkomen. Ook 
in opkomende markten doet dit fenomeen 
zich voor. Dat verklaarde het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) in april.
De bevindingen van het IMF sluiten aan 
bij die van de Franse econoom Thomas 
Piketty. Die voorspelde twee jaar geleden 
dat de inkomensongelijkheid deze eeuw zou 
groeien omdat het rendement op kapitaal 
structureel hoger is dan dat op arbeid. Deze 
hogere winst op het vermogen komt neer op 
een hoger inkomen uit dat vermogen, wat 
de ongelijkheid op zijn beurt weer vergroot.
Vakbonden zijn het geknipte instrument 
om werknemers te verdedigen opdat ze 
een zo groot mogelijk stuk van de koek 
zouden krijgen. De ervaring en studies 
wijzen uit dat de loon- en arbeidsvoor-
waarden beter zijn in landen waar veel 
werknemers aangesloten zijn bij een 
vakbond. Hetzelfde geldt voor onderne-
mingen en sectoren. Wanneer de werking 
van de vakbond goed is uitgebouwd in een 
onderneming of sector, blijkt steevast dat 
de belangen van de werknemers met meer 
succes worden behartigd dan zonder sterke 
vakbondsaanwezigheid. Je hoeft je dan ook 
niet lang af te vragen waarom sommige 
werkgevers liever geen syndicale potten-
kijkers hebben. ©
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HERVORMING 
RIJOPLEIDING  
KAN VÉÉL BETER
Het Netwerk tegen Armoede is teleurgesteld 
over de plannen van Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts om de rijopleiding te 
hervormen. “De financiële en andere drem-
pels die er al waren, blijven even hoog in de 
hervormde opleiding”, stelt het Netwerk 
vast. “De prijs voor de kandidaat-bestuurder 
en de eventuele vrije begeleider stijgt zelfs 
nog door het ingelaste terugkommoment en 
de extra opleiding die vrije begeleiders ver-
plicht moeten volgen en betalen. Nochtans 
is het rijbewijs een belangrijke sleutel tot 
de arbeidsmarkt. Het gros van de vacatures 
stelt nog steeds het bezit van een rijbewijs 
B als voorwaarde. Bovendien hebben laag-
geschoolde jongeren vaak een wagen nodig 
om te kunnen solliciteren en zeker om zich 
te kunnen verplaatsen van en naar het werk. 
Jobs voor laaggeschoolden situeren zich 
vaker dan gemiddeld in ploegenarbeid en 
op industrieterreinen die moeilijk bereik-
baar zijn met het openbaar vervoer.”
Volgens het Netwerk kan de rijopleiding op 
een veel betere manier worden vernieuwd. 

“Wij hadden enkele voorstellen gedaan die 
het rijbewijs toegankelijker kunnen maken 
voor kwetsbare groepen en niet afdingen op 
veiligheid. De drempels voor jongeren en 
oudere kandidaat-bestuurders in armoede 
blijven bijzonder hoog. De rijopleiding via 
de rijschool (60 euro per uur) blijft even 
duur en even onbetaalbaar voor wie een 
laag inkomen heeft. Het terugkommoment 
betekent nog extra kosten. Het praktische 
examen wordt zelfs nog een heel stuk duur-
der zodat de totale factuur nog hoger uitvalt. 
Wij hadden gepleit voor een sociaal tarief 
voor rijlessen via een rijschool, maar dat 
idee is helaas van tafel geveegd.”
Kwetsbare jongeren zouden natuurlijk 
voor de vrije begeleiding kunnen kiezen 
maar ook dat is niet vanzelfsprekend.  Het 
Netwerk tegen Armoede zal samen met 
enkele partners onderzoeken of er formules 
zijn die dit wel toegankelijk kunnen maken. 

“We zullen op basis van dat onderzoek een 
voorstel doen en hopen daar de nodige 
steun voor te vinden.”
www.netwerktegenarmoede.be 

EUROPESE ACTIE TEGEN GROEIENDE 
INKOMENSONGELIJKHEID 

In de Europese vakbondswereld is er grote 
ongerustheid over de groeiende inkomens-
ongelijkheid in de EU. Uit cijfermateriaal 
van Eurostat (2015) blijkt dat de minimum-
lonen sterk variëren in Europa. Bulgarije 
heeft het laagste minimumloon met 184 
euro per maand. Luxemburg bevindt zich 
aan het andere uiterste van het spectrum 
met 1.923 per maand. Als je de koopkracht 
per land mee in rekening brengt, wordt het 
beeld wat genuanceerder maar de verschil-
len blijven groot. 
Voor de crisis groeiden de minimumlonen 
van de EU-lidstaten naar elkaar toe maar dat 
veranderde in 2008. In de Baltische staten, 
sommige mediterrane landen en Ierland 
had de crisis het zwaarste effect. Na 2011 
slaagden de Baltische staten, Oost-Europese 
landen en Ierland er sneller in om de crisis 
te boven te komen. De lonen van de medi-
terrane landen bleven zakken. In elke lid-
staat groeide tijdens de crisis de kloof tus-
sen hoge en lage inkomens. Bij lidstaten 
met een goede sociale zekerheid was dit 
wel minder uitgesproken. De economische 
heropleving zorgde niet automatisch voor 
hogere lonen. 
Het Europees Vakverbond (EVV) vindt 
dat dit niet langer kan. Werknemers heb-
ben recht op een beter loon.  Collectieve 
onderhandelingen moeten worden aange-
moedigd en gepromoot om dit mogelijk te 

maken. Zoiets staat haaks op het huidige 
EU-beleid en de politiek in de lidstaten. Het 
EVV en de nationale vakbonden voeren 
momenteel campagne om hun deel van de 
koek op te eisen voor de werknemers. Een 
loonsverhoging mag niet louter als ‘extra 
kosten’ worden gezien. Als werknemers 
meer verdienen, kunnen ze ook meer pro-
ducten en diensten kopen, en dat is een sti-
mulans voor de hele economie.
Lees meer op www.payrise.eu 

VAKBONDEN IN BANGLADESH  
VERMIJDEN GROTE INDUSTRIËLE RAMP

Op 24 april 2014 vond in Bangladesh een 
grote industriële ramp plaats. Het bedrijf 
Rana Plaza stortte in waardoor meer dan 
1.000 textielwerknemers stierven en 2.000 
gewond raakten. Aan de vooravond van de 
herdenking vermeden Bengaalse vakbon-
den een nieuwe tragedie. Ongeveer 3.000 
textielwerknemers waren op 5 april aan het 
werk in het Ananta Plaza – een industrieel 
pand van 15 verdiepingen in Dhaka - toen 
de benedenverdieping gedeeltelijk instortte. 
Dat was het gevolg van grote graafwerken 
naast het gebouw. De plaatselijke vakbond 
riep onmiddellijk op om de werknemers te 
evacueren. Ze vroegen aan het management 
om het bedrijf te sluiten tot het opnieuw 
structureel veilig was. 
Het management sloot het bedrijf twee 
dagen en wilde daarna de productie her-
vatten. In reactie hierop betoogde de vak-
bond voor de overheidsdienst die verant-
woordelijk is voor de veiligheidsinspecties 
in gebouwen. De vakbond eiste een ver-
plichte sluiting van het gebouw tot het pro-
bleem zou zijn verholpen. En de acties had-
den resultaat! Er volgde een inspectie, en die 
resulteerde in het advies om de verdieping 

te herstellen en op de bouwwerf naast het 
gebouw de put te vullen. Het advies werd 
opgevolgd, met als resultaat dat het gebouw 
veilig werd verklaard. De werknemers keer-
den terug naar hun werk nadat de werkgever 
en de vakbonden met elkaar hadden gespro-
ken. De vakbond kon ook het bedrijf over-
tuigen om het loon van de werknemers uit 
te betalen voor de dagen dat ze niet hadden 
kunnen werken. Het hele gebouw zal ver-
der veilig worden gemaakt om toekomstige 
rampen te vermijden. De Bengaalse vakbon-
den zijn blij met het behaalde resultaat. 
www.industrial-union.org 
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1OP HOEVEEL 
DAGEN VAKANTIE 
HEB IK RECHT?

Het aantal vakantiedagen waarop je in 2017 
(het huidig kalenderjaar of ‘vakantiejaar’) 
recht hebt, is afh ankelijk van je prestaties 
in 2016 (het voorgaande kalenderjaar of 
‘vakantiedienstjaar’). Werk je in een zesda-
genweek, dan heb je recht op twee vakan-
tiedagen per gewerkte maand in het vakan-
tiedienstjaar. Werk je in een vijfdagenweek, 
dan wordt het aantal vakantiedagen waarop 
je recht zou hebben in een zesdagenweek, 
vermenigvuldigd met 5/6 en mag je het 
resultaat naar boven afronden. Heb je in 
2016 een volledig jaar gewerkt, dan heb 
je recht op vier weken betaalde vakantie 
in 2017. Dat zijn 24 vakantiedagen in een 

zesdagenweek of 20 vakantie-
dagen in een vijfdagenweek.

2 IK BEN VORIG JAAR 
EEN PAAR KEER 
AFWEZIG GEWEEST, 

TELLEN DIE PERIODES 
MEE ALS GEWERKTE 
MAANDEN?

Sommige periodes wel. Een aantal 
afwezigheden wordt immers gelijk-

gesteld met gewerkte periodes. Dat 
is bijvoorbeeld het geval voor arbeids-

ongeschiktheid wegens ‘gewone’ ziekte 
of ‘gewoon’ ongeval (gelijkstelling voor 

maximum 12 maanden), arbeidson-
geschiktheid wegens arbeidsongeval 

of beroepsziekte (volledige arbeidsonge-
schiktheid wordt onbeperkt gelijkgesteld, 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor 
maximum 12 maanden), moederschaps-
rust, borstvoedingspauzes, economische 
werkloosheid bedienden, vaderschapsver-
lof, adoptieverlof, geboorteverlof, betaalde 
vakantiedagen, wettelijke feestdagen, ADV-
dagen, aanvullende vakantiedagen, klein 
verlet, syndicaal verlof, betaald educatief 
verlof, dagen erkende staking of lock-out. 
Maar tijdkrediet of een thematisch ver-
lof (ouderschapsverlof, palliatief verlof of 
medische bijstand), verlof om dwingende 
redenen en onbetaalde toegestane afwezig-
heid worden niet gelijkgesteld. Je bouwt in 
die periodes dan ook geen vakantierechten 
op voor volgend jaar.

3 IK WERKTE VORIG 
JAAR VOLTIJDS EN NU 
DEELTIJDS.  OP HOEVEEL 

VAKANTIEDAGEN HEB IK DAN 
RECHT?

Voor deeltijdsen gelden in principe dezelfde 
berekeningsregels als voor voltijdse werk-
nemers.  Als je in heel 2016 voltijds gewerkt 
hebt, heb je in 2017 ook recht op vier weken 
betaalde vakantie.  Maar je kan nooit meer 
vakantie opnemen dan mogelijk volgens je 
arbeidsregime in het vakantiejaar (2017).  
Het aantal vakantiedagen waarop je als 
deeltijdse recht hebt, moet dan ook wor-
den berekend in verhouding tot het aantal 
werkdagen per week:
vakantiedagen in een 6-dagenweek x aantal 
werkdagen per week/6 werkdagen per week.
Voorbeeld: als je in 2017 nog 19 uur per week 
werkt, gespreid over 3 werkdagen, heb je 
recht op (12 x 2) x 3/6 = 12 vakantiedagen.

4 IK WERKTE EERST 
VOLTIJDS EN NU 
DEELTIJDS.  BEN IK 

DAN EEN DEEL VAN MIJN 20 
OPGEBOUWDE DAGEN GEWOON 
KWIJT?

Je kan nooit meer vakantie opnemen dan 
mogelijk volgens je arbeidsregime, maar 
die ‘verloren’ dagen worden wel uitbetaald. 
Als je in de loop van het vakantiejaar (2017) 
overstapt naar een arbeidsregime met 
gemiddeld minder arbeidsuren per week, 

Audrey Rottier

De zomermaanden zitten er opnieuw 
aan te komen en heel wat mensen kij-
ken uit naar hun vakantiegeld om een 
mooie reis te maken, gewoon uit te 
blazen of uitgaven te kunnen doen die 
anders moeilijk te betalen zijn. Ons 
Recht geeft  antwoord op tien vragen 
die dikwijls worden gesteld rond de 
betaalde vakantie voor bedienden.

BETAALDE
VAKANTIE 

vragen &
antwoorden

in 10 
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wordt een ‘decemberafrekening’ opgesteld. 
Bij de overstap worden de (resterende) 
vakantiedagen immers onmiddellijk herre-
kend waardoor je niet meer alle vakantieda-
gen zal kunnen opnemen waarop je op basis 
van de prestaties in het vakantiejaar recht 
had.  Dat verlies aan vakantiegeld wordt dan 
gecompenseerd in december van het vakan-
tiejaar (2017).  Doordat je echter pas in de 
loop van het vakantiejaar bent overgestapt 
naar minder arbeidsuren, zal je in het vol-
gende jaar (2018) waarin je nog altijd min-
der arbeidsuren werkt óók recht hebben op 
minder vakantiedagen dan je eigenlijk vóór 
de vermindering van uren had opgebouwd.  
Dit verlies aan vakantiegeld zal ook worden 
gecompenseerd in december van het jaar 
volgend op het vakantiejaar (2018). 

5 IK HEB GEEN VOLLEDIG 
JAAR GEWERKT.  HEB IK 
DAN OOK RECHT OP VIER 

WEKEN VAKANTIE?

Het Europese principe is dat iedereen recht 
heeft op vier weken vakantie. Maar als je 
bovenstaande Belgische berekeningsre-
gels volgt, kan je in dat geval geen 4 weken 
opbouwen. Daarom werd in 2012 een aan-
vullend stelsel van vakantie ingevoerd inge-
val van begin of hervatting van activiteit als 
werknemer. Dit wordt ook wel ‘aanvullende’ 
of ‘Europese’ vakantie genoemd.
Je kan genieten van aanvullende vakan-
tie als je aan alle voorwaarden voldoet. 
Belangrijk is dat het altijd gaat om een recht. 

Je bent dus niet verplicht om gebruik te 
maken van dit extra stelsel. Doe je dat toch, 
dan moet je wel eerst de gewone vakantie-
dagen opnemen.
Je kan genieten van aanvullende vakantie 
op voorwaarde dat:
l je een activiteit als werknemer begint (bij-

voorbeeld afgestudeerde jongeren die in 
het vakantiedienstjaar geen arbeidspres-
taties hebben geleverd of bedienden die 
in het vorige kalenderjaar als ambtenaar 
of zelfstandige hebben gewerkt) of hervat 
(bijvoorbeeld na volledige werkloosheid, 
na tijdkrediet, na een niet-gelijkgestelde 
periode van arbeidsongeschiktheid, maar 
ook na deeltijds ouderschapsverlof);

l je tijdens het vakantiejaar arbeidspres-
taties hebt verricht (of daarmee gelijkge-
steld) gedurende minstens drie maanden, 
de zogenaamde ‘aanloopperiode’.

Ook deeltijdse werknemers die hun arbeids-
tijd verhogen of overstappen naar een vol-
tijds regime, hebben onder bepaalde voor-
waarden recht op aanvullende vakantie. Dit 
geldt nu ook voor werknemers in deeltijds 
ouderschapsverlof.
Vanaf de laatste week van de aanloopperi-
ode heb je recht op één week vakantie (dit 
komt overeen met vijf vakantiedagen in 
een vijfdagenweek). Na de aanloopperiode 
wordt de vakantieduur in een zesdagen-
week bepaald in verhouding tot twee vakan-
tiedagen per maand prestaties (of daarmee 
gelijkgesteld). Als je volgens een ander 
arbeidsregime werkt, moet je het aantal 

vakantiedagen berekenen in verhouding 
tot het aantal werkdagen in jouw arbeidsre-
gime. Bij omzetting naar een vijfdagenweek 
moet in principe per schijf van zes dagen 
één dag in mindering worden gebracht. 
Telkens wordt in de derde maand de schijf 
van zes vakantiedagen bereikt en wordt dan 
die ene dag in mindering gebracht. De eer-
ste maand worden dus twee vakantiedagen 
opgebouwd, de volgende maand nog eens 
twee dagen, de derde maand slechts één 
dag. Maar opgelet: je kan nooit meer dan 
vier weken vakantie opbouwen (inclusief de 
gewone vakantiedagen). 
De werkgever betaalt het normale loon 
voor de aanvullende vakantiedagen. Maar 
dit loon wordt in mindering gebracht van 
je dubbel vakantiegeld van het volgende 
kalenderjaar.  Je betaalt de aanvullende 
vakantie dus eigenlijk zelf.  Aangezien de 
regelingen jeugdvakantie en seniorvakan-
tie om die reden gunstiger zijn, is het aan te 
raden om eerst na te gaan of je al dan niet op 
één van die regelingen een beroep kan doen.

6 KAN IK OM HET EVEN 
WANNEER MIJN 
VAKANTIEDAGEN 

OPNEMEN?

De vakantiedagen moeten binnen hetzelfde 
kalenderjaar allemaal worden opgenomen 
en dit kan in principe om het even wan-
neer. Maar dit gebeurt – behalve wanneer 
in de sector of op ondernemingsvlak col-
lectieve vakantiedagen werden vastgelegd 

BETAALDE
VAKANTIE 

vragen &
antwoorden

in 10 
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– steeds bij individueel akkoord tussen jou 
en je werkgever. Je kan dus niet eenzijdig 
je vakantiedagen opnemen. In het arbeids-
reglement kunnen regels zijn afgesproken 
over de opname van de vakantiedagen (bij-
voorbeeld wijze en termijn van aanvraag, 
voorrangsregels). Wanneer je niet tot een 
akkoord komt, kan het geschil worden voor-
gelegd aan de arbeidsrechtbank (eventueel 
in kort geding).
Volgende principes moeten sowieso in acht 
genomen worden:

- vakantie moet worden toegekend vóór 
31 december van het vakantiejaar. 
Vakantiedagen mag je dus in principe 
niet overdragen naar het volgende kalen-
derjaar. Wanneer het wegens overmacht 
of een schorsing van de arbeidsovereen-
komst onmogelijk is om al je vakantie-
dagen op te nemen vóór het einde van 
het vakantiejaar, dan moeten die door de 
werkgever worden uitbetaald; 

-  een ononderbroken vakantieperiode van 
één week moet worden gewaarborgd;

-  voor gezinshoofden wordt de vakantie bij 
voorkeur tijdens de schoolvakantie toege-
kend;

-  tenzij je het anders vraagt, moet tussen 1 
mei en 31 oktober:
*  een ononderbroken vakantieperiode 

van drie weken worden gewaarborgd 
als je jonger bent dan 18 jaar;

*  een ononderbroken vakantieperiode 
van twee weken worden gewaarborgd 
als je minstens 18 jaar bent;

-  de vakantie mag niet in halve dagen wor-
den genomen, behalve als de vakantie 
met een halve dag van gewone inactiviteit 
of aanvullende vakantie wordt genomen 

of als het gaat om de laatste drie dagen 
van de vierde week vakantie (de werkge-
ver mag zich tegen dit laatste verzetten).

7 WAT ALS IK ZIEK WORD 
TERWIJL IK AL VAKANTIE 
HAD GEPLAND?

In principe geldt de regel dat de eerste schor-
sing primeert: word je ziek vóór het begin 
van je vakantie, dan primeert de ziekte en 
kunnen de vakantiedagen die samenvallen 
met ziektedagen later worden opgenomen. 
Word je pas ziek tijdens je vakantie, dan 
primeert de vakantie en ben je die vakan-
tiedagen gewoon kwijt. Het Europees Hof 
van Justitie heeft in 2012 nochtans duide-
lijk gezegd dat wie ziek wordt tijdens zijn 
vakantie het recht moet hebben om deze 
dagen later op te nemen, aangezien beide 
afwezigheden een ander doel hebben (ener-
zijds genezing, anderzijds uitrusten, ont-
spanning en vrije tijd). De Belgische wetge-
ving is hier echter jammer genoeg nog altijd 
niet aan aangepast. 

8 WAT GEBEURT ER MET 
MIJN NIET OPGENOMEN 
VAKANTIEDAGEN 

WANNEER IK IN 2017 UIT DIENST 
TREED?

De niet opgenomen dagen worden op dat 
moment uitbetaald. Dat heet ‘vertrekva-
kantiegeld’ en het bestaat uit twee delen, 
namelijk:
1) saldo vertrekvakantiegeld: 15,34 pro-

cent van je verdiende brutoloon tij-
dens het vakantiedienstjaar voor de 

vakantierechten die je hebt opgebouwd 
voor het vakantiejaar;

2) vervroegd vertrekvakantiegeld: 15,34 
procent van je verdiende brutoloon tij-
dens het vakantiejaar voor de vakantie-
rechten die je hebt opgebouwd voor het 
volgende jaar.

De werkgever die je vertrekvakantiegeld uit-
betaalt, bezorgt je ook de vakantieattesten 
waarop deze berekeningen vermeld staan.

9 KAN IK DE REST VAN MIJN 
VAKANTIEDAGEN DAN 
NOG OPNEMEN BIJ MIJN 

NIEUWE WERKGEVER?

Op het vakantieattest dat je van je vorige 
werkgever krijgt, staat ook vermeld hoeveel 
dagen je dat jaar al had opgenomen. De rest 
kan je nog gewoon opnemen bij je nieuwe 
werkgever.  

10 WAAROM KRIJG IK HET 
JAAR DAAROP BIJ MIJN 
NIEUWE WERKGEVER 

DAN ZO WEINIG DUBBEL 
VAKANTIEGELD?

Omdat je vakantiedagen al werden uitbe-
taald op het moment dat je uit dienst trad, 
zal je nieuwe werkgever, op het moment dat 
hij je dubbel vakantiegeld moet uitbetalen, 
het al betaalde vertrekvakantiegeld daarvan 
aftrekken. Vandaar dat je in het jaar daarop 
in die maand meestal niet zoveel geld zal 
krijgen. De aftrek is wel altijd beperkt tot 
het vakantiegeld dat je nieuwe werkgever 
had moeten betalen als je gewoon bij hem in 
dienst was geweest tijdens het vorige jaar.  |

Heb je nog 
vragen? Klop dan 
even aan bij één 
van de LBC-NVK-
afgevaardigden in 
jouw onderneming 
of organisatie. Of 
neem contact 
op met één van 
onze LBC-NVK-
secretariaten.  
De lijst met al onze 
secretariaten vind 
je op p. 31 van  
Ons Recht.
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Loonbarema’s aanvallen druist in 
tegen belangen werknemers
REGERING NEEMT MINIMUMLONEN ONDER VUUR

Denis Bouwen

De federale minister van Werk, Kris 
Peeters, wil dat vakbonden en werk-
gevers tegen het najaar voorstellen 
op tafel leggen om ‘de gouden kooi 
van de anciënniteit aan te pakken’. De 
regering heeft  een probleem met de 
anciënniteits- of ervaringsbarema’s 
en is van mening dat die ‘sommige 
oudere werknemers te duur maken 
voor werkgevers’. “De loonbarema’s 
op de helling willen zetten is rond-
uit schadelijk voor de werknemers”, 
reageert Veerle Verleyen, adjunct-
algemeen secretaris van de LBC-NVK.

“Wie aan de barema’s morrelt, wil eigen-
lijk aan de lonen van werknemers prutsen, 
en natuurlijk niet in hun voordeel”, stelt 
Veerle. ”Zonder barema’s verdienen werk-
nemers, ook de jongeren, gewoon minder. 
Dat bewijst de praktijk.”
Minister Peeters vroeg in maart aan de voor-
zitters van de paritaire comités - waarin 
vakbonden en werkgevers overleggen en 
onderhandelen - om tegen het najaar alter-
natieven uit te werken. “Peeters stelde zijn 
vraag op de juiste plek”, zegt Veerle “Maar 

de aanval op de loonbarema’s is een zeer 
foute zaak. Dit is totààl niet in het belang 
van de werkende bevolking. Anders gezegd: 
het is ronduit schadelijk.”
Per sector zijn er meestal barema-afspraken 
op maat. Zo betalen de rijkere industriële 
en fi nanciële sectoren gemiddeld hogere 
lonen dan bijvoorbeeld de diensten- en 
distributiesectoren die traditioneel min-
der marge hebben. De vakbond wijst erop 
dat de loonbarema’s in een aantal secto-
ren of bedrijfstakken minimumbarema’s 
zijn die de werkgevers alleen verplichten 
om bepaalde minimumlonen te respecte-
ren. “Wie hieraan wil raken, bewijst werk-
nemers geen dienst en is goed bezig om een 
deel van de bevolking nog armer te maken 
of in armoede te doen belanden. Objectieve, 
eerlijke en transparante barema’s geven 
zekerheid en zorgen ervoor dat je niet elk 
jaar opnieuw moet onderhandelen over een 
beetje opslag.” 

GEVAAR VOOR LAGERE LONEN

Als loonbarema’s worden afgebouwd of 
ondermijnd, kan dat alleen maar leiden tot 
lagere lonen in sectoren. “Onze ervaring en 
statistieken wijzen uit dat de lonen sowieso 
lager liggen in sectoren waar er geen onder-
handelde barema’s bestaan”, aldus Veerle. 

“Als de loonkloof tussen mannen en vrou-
wen in België kleiner is dan in een reeks 
andere lonen, is dat te danken aan onze 
barema’s.”
Geregeld hoor je de opmerking dat de hui-
dige loonsystemen ‘oudere werknemers te 
duur maken’. “Dat is zeer betrekkelijk want 
barema’s regelen doorgaans alleen loons-
verhogingen tot de leeftijd van 45 jaar. Als 
we naar de sectorale normen kijken, is het 
zeker niet zo dat een 55-jarige werkne-
mer per defi nitie veel duurder is dan zijn 
45-jarige collega.”
Voor jongere werknemers moeten de bare-
malonen sowieso worden verbeterd, vindt 
de vakbond. “Wij knokken voor hogere 
lonen voor jongeren maar dat is mogelijk 
zonder hun meer ervaren collega’s tekort 
te doen.”

De LBC-NVK voert al enige tijd cam-
pagne om het grote belang van correcte 
baremalonen uit te leggen en te onder-
strepen. Meer info hierover lees je op 
www.baremabetaaltbeter.be.   | 



12  | MEI 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht

Werken schaadt de gezondheid
DE WERKBAARHEIDSMONITOR KLEURT ROOD

Sebastiaan Kok

Bijna de helft van alle Vlaamse werk-
nemers heeft geen werkbaar werk 
en dat aantal blijft stijgen. Stijgende 
werkdruk en een slechter even-
wicht tussen werk en privé zijn maar 
enkele van de oorzaken. Hierdoor 
swingt ook het aantal langdu-
rig zieken de pan uit. Ondertussen 
heeft minister Kris Peeters (Werk) 
vooral oog voor wendbaar werk 
en voert minister Maggie De Block 
(Volksgezondheid) de Maggie-straf 
voor langdurig zieken in. De cijfers 
geven hen ongelijk. Wat leren we uit 
de werkbaarheidsmonitor 2016?

WERKBAAR WERK

De Vlaamse overheid vroeg zich aan het 
begin van de jaren 2000 af hoe je mensen 

meer en langer aan het werk kon houden. 
Werkbaar werk was het antwoord. Werk dat 
je motiveert, met weinig stress, met genoeg 
leerkansen en goed in balans met je privé-
leven. Maar hoe werkbaar is ons werk? De 
Vlaamse overheid had er geen idee van. 
Daarom doet de Stichting Innovatie & 
Arbeid sinds 2001 wetenschappelijk onder-
zoek en pakt ze om de drie jaar uit met de 
werkbaarheidsmonitor.

SCHOKKENDE CIJFERS

Slechts 51 procent van de werknemers in 
Vlaanderen heeft werkbaar werk en dat cij-
fer daalt (zie grafiek). De Vlaamse regering 
dwaalt steeds verder af van haar doelstel-
ling om 60 procent werkbaar werk te sco-
ren tegen 2020. 
De grootste bron van onwerkbaar werk 
is werkstress. Eén op drie Vlamingen 
(790.000 personen) heeft daar last van, één 
op tien zelfs acuut. Iedereen kent ondertus-
sen wel een familielid, vriend of collega die 

met stressklachten thuis zit. Burn-out en 
spanningsklachten zijn goed voor een derde 
van alle afwezigheidsdagen.

DEMOTIVATIE

Bijna 20 procent van de werkenden heeft 
motivatieproblemen. Demotivatie maakt 
werkdagen lang, erg lang. Werknemers 
presteren er slechter door en dat is ook voor 
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het bedrijf een slechte zaak. Je kan je ook 
afvragen hoe het zit met de veiligheid van 
Sevesobedrijven en kerncentrales, wanneer 
één op vijf personeelsleden gedemotiveerd 
is en het hen allemaal niet veel kan schelen. 

SLECHTSTE WERK-PRIVÉBALANS 
BIJ LEERKRACHTEN

Ook het evenwicht tussen werk en privé 
gaat er steeds verder op achteruit. Als we 
kijken naar de verschillende sectoren, dan 
zien we dat het onderwijs hier het slechtst 
scoort. Verrassend voor velen, want leer-
krachten hebben toch veel verlof en ont-
zettend weinig uren? Het clichébeeld klopt 
niet. Leerkrachten presteren veel meer dan 
de 20 tot 22 uur les die ze geven per week. 
Veel voorbereidingen doen ze thuis, waar-
door de grens tussen werk en privé vervaagt. 
Bovendien geven veel leerkrachten les in 
diverse scholen, volgens een onregelmatig 
schema en met veel verplaatsingen.
Alleen bij de leermogelijkheden die de 

werknemer heeft zien we een lichte ver-
betering tussen 2004 en 2016. Toch vindt 
ongeveer 18 procent van de werknemers dat 
ze zich te weinig kunnen bijscholen tijdens 
het werk en is ons land een slechte leerling 
op het vlak van vorming van personeel.

ZIEK MET PENSIOEN

De regering-Michel trok de pensioenleeftijd 
op naar 67 jaar. We worden wel ouder, maar 
het aantal gezonde levensjaren neemt nau-
welijks toe. Alleen hoger opgeleiden heb-
ben op de leeftijd van 67 jaar nog een paar 
gezonde levensjaren voor de boeg. Alle 
anderen hebben gemiddeld minder dan 67 
gezonde levensjaren. Zo blijft een doorsnee 
werknemer zonder diploma maar gezond 
tot 54 jaar. Doorwerken tot 67 jaar wordt 
dan wel erg moeilijk.
Niet vreemd dat almaar minder veertigplus-
sers geloven dat ze hun werk tot aan hun 
pensioen zullen volhouden. In 2007 waren 
ze nog met 70 procent, vorig jaar slechts met 
56 procent. 

ALMAAR MEER ZIEKEN

De situatie is nog erger dan uit deze cij-
fers blijkt. De Stichting Innovatie & Arbeid 
onderzoekt de werkbaarheid van werkne-
mers en laat zieken en werklozen buiten 
beschouwing. Wie bijvoorbeeld thuis zit 
met een burn-out, komt niet voor in de sta-
tistieken van de monitor. Maar ook daar valt 
een gevoelige achteruitgang te noteren. Het 
aantal langdurig zieken is in de afgelopen 
tien jaar flink gestegen. Sommige statis-
tieken wijzen op een stijging met de helft, 
andere cijfers tonen zelfs een verdubbeling. 
Een belangrijke oorzaak is de groeiende 
werkstress, flexibilisering op maat van de 
werkgevers, de hogere pensioenleeftijd en 
het afschaffen van pauzemogelijkheden 
zoals tijdkrediet.

MAGGIE-STRAF

Vervroegd pensioen of SWT wordt steeds 
moeilijker door de besparingsmaatrege-
len van de regering. Mensen die niet meer 
kunnen werken en vroeger met SWT gin-
gen, belanden nu bij de langdurig zie-
ken. Een echte besparing kan je dat niet 
noemen. Daarom pakt minister De Block 
nu ook de langdurig zieken aan, die in 

bepaalde omstandigheden financiële sanc-
ties riskeren: de Maggie-straf. Een onlogi-
sche, onrechtvaardige en nutteloze maatre-
gel. Het bezorgt zieken extra stress, terwijl 
stress één van de grootste oorzaken van 
langdurige ziekte is. Maar het is ook symp-
toombestrijding: een zieke is niet echt gene-
zen wanneer hij onder druk te vroeg het 
werk hervat.
Zieken moeten tijd krijgen om te genezen. 
En waar dat mogelijk is, moet ziekte worden 
voorkomen. Je moet geen wonderdokter 
zijn om te weten hoe je burn-outs en klach-
ten door werkstress kan vermijden.

TIJD VOOR ÉCHT  
WERKBAAR WERK

De federale en Vlaamse regeringen hebben 
de mond vol van werkbaar (en wendbaar) 
werk, maar treffen ondertussen allerlei 
maatregelen waardoor we werken minder 
lang volhouden. Geen enkele partij had de 
verhoging van de pensioenleeftijd in haar 
programma staan en toch was dit zowat het 
eerste wapenfeit van de regering-Michel. 
Ter compensatie werd met de sociale part-
ners afgesproken om te investeren in werk-
baar werk. 
Maar in de praktijk gebeurt net het omge-
keerde. Tijdkrediet nemen om je batterijen 
weer op te laden? Afgeschaft! Stimuleren 
van vaste contracten met leefbare uurroos-
ters? Daar willen werkgevers steeds minder 
van weten. Stress voorkomen door de werk-
druk te verlagen? Neen, werknemers moe-
ten nog harder werken! Competitiviteit en 
winstmaximalisatie zijn belangrijker dan 
het welzijn van de werknemers.

3X3-PLAN

De LBC-NVK wil niet lijdzaam toekijken. In 
het verleden zijn we voortdurend in het ver-
weer gegaan tegen de aanvallen op onze 
pensioenen, tijdkrediet en andere rechten 
van werknemers die het werk werkbaar 
moeten houden. Maar dat is niet genoeg. 
Daarom lanceerden we het offensieve 
3x3-plan. We vragen niet alleen 3 procent 
extra jobs en 3 procent bijkomende koop-
kracht. We eisen ook 3 procent investerin-
gen in werkbaar werk onder allerlei vormen. 
Zoals een kortere werkweek met behoud 
van loon, meer mogelijkheden voor tijd-
krediet en meer flexibiliteit op maat van 
werknemers. 
Het 3x3-plan heeft gewogen op het inter-
professioneel akkoord. Drie procent meer 
koopkracht zat er niet in, maar de loonstop 
hebben we eindelijk doorbroken. Nu gebrui-
ken onze medewerkers het 3x3-plan als lei-
draad voor de sectoronderhandelingen. We 
knokken voor meer jobs, meer koopkracht 
en werkbaarder werk voor alle werknemers.
Bekijk zelf de cijfers van de werkbaarheids-
monitor op www.werkbaarwerk.be.  |

Leerkrachten presteren veel meer dan de 20 tot 22 uur les 
die ze geven per week. Veel voorbereidingen doen ze thuis, 
waardoor de grens tussen werk en privé vervaagt.

Slechts 51 procent van de 
werknemers in Vlaanderen 
heeft werkbaar werk en dat 
cijfer daalt.
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Sancties van Maggie treffen vooral 
langdurig zieke werknemers
REGERING PAKT WERKGEVERS MET FLUWELEN HANDSCHOENEN AAN

Denis Bouwen

De regering-Michel toont zich wei-
nig barmhartig voor zieke werkne-
mers maar heel meevoelend voor 
hun werkgevers. Zo oordelen het 
ACV en de LBC-NVK over het poli-
tieke akkoord dat eind maart werd 
bereikt over ‘de responsabilisering’ 
van werkgevers en werknemers in 
het kader van de herinschakeling 
van langdurig zieken op de werkvloer. 
Simpel gezegd: er zullen fi nanci-
ele sancties kunnen worden opge-
legd. De vakbond is kwaad want de 
Maggie-sancties houden de werk-
gevers maximaal buiten schot.

Het akkoord slaat alleen op langdurig zie-
ken die ‘nog restcapaciteit hebben om te 
werken’. Volgens de regeringsteksten kan 
een werkgever een sanctie van 800 euro 
krijgen als hij te weinig moeite doet om een 
langdurige zieke te herintegreren zonder dit 
uit te leggen. Als een werkgever tracht om 
een langdurige zieke te herintegreren via 
aangepast werk maar er niet in slaagt, dan 
loopt hij geen sanctie op zolang hij de gang 
van zaken maar kan motiveren.

LAGERE UITKERING

Als een langdurig zieke werknemer weigert 
om mee te werken aan zijn herintegratie, 
kan hij zijn uitkering een maand lang met 
5 procent zien zakken als hij de adminis-
tratieve verplichtingen niet nakomt. Komt 
de langdurig zieke niet naar een gepland 
gesprek, dan kan zijn uitkering met 10 pro-
cent verminderen.
De wetgeving moet nog worden aangepast. 
Pas daarna worden de sancties van kracht. 
KMO’s met minder dan 50 werknemers val-
len buiten de nieuwe regels.

“Nog maar eens toont de regering zich 
hoogst onevenwichtig en onrechtvaardig”, 
stelt de vakbond. “Ze neemt een botte en 
puur budgettaire beslissing die nadelig is 
voor de constructieve aanpak die er in de 
voorbije maanden groeide.”

DELICAAT PROCES

Volgens de regels die nu nog gelden kunnen 
langdurig zieken vrijwillig terugkeren naar 
de werkvloer. Zieken ‘herintegreren’ is een 
delicaat proces. Dat proces dreigt te worden 
verstoord door de Maggie-sancties. Zo ver-
stoor je het serene kader waarin werknemer, 
werkgever en bedrijfsarts met elkaar moe-
ten overleggen.

De regels die nu nog gelden zijn het resultaat 
van akkoorden tussen vakbonden en werk-
gevers. Toen die akkoorden werden bereikt, 
reageerden de ministers Maggie De Block 
(Volksgezondheid) en Kris Peeters (Werk) 
positief. Maar eind maart besliste de rege-
ring koppig om alsnog sancties in te voeren.

“Met de nieuwe afspraken blijven de werk-
gevers vaak netjes buiten schot “, voorspelt 
het ACV. “Er zullen alleen hoogst uitzonder-
lijk sancties worden opgelegd aan manifest 
onwillige werkgevers. Zulke sancties verei-
sen wel een proces-verbaal van de Inspectie 
toezicht welzijn, maar die heeft precies 
genoeg inspecteurs om elk bedrijf één keer 
om de 21,5 jaar te bezoeken.”  |
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Ziek zijn kies je niet, de Maggie-straf 
geneest je niet. Daarom voerde de 
LBC-NVK op 27 april actie voor het 
kabinet van minister De Block. Een 
aantal zwijgende mensen met een wit 
masker vertegenwoordigde een ziek 
familielid, vriend of collega. Eén voor 
één kwamen ze naar voor en vertelden 
over de zieken: “Mijn vrouw zit thuis 
met een burn-out, door de steeds 
stijgende werkdruk. De Maggie-straf 
bezorgt haar nu nog meer stress.”
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Sommige platformen zijn begonnen als 
sympathieke initiatieven zonder winstoog-
merk. Je ruilt een kamer of je deelt je spul-
len met anderen. Maar de meeste en groot-
ste platformen zijn nu heuse kapitalistische 
multinationals met grote gevolgen voor de  

werkgelegenheid, de regelge-
ving en de ruimtelijke ordening. 
Wat is het antwoord van de vak-
bond op dit ‘business model’?

PERVERSE MOBILITEIT EN 
SOCIALE VERDRINGING

Hoe digitaal en virtueel ook, de 
platformeconomie heeft grote 

gevolgen op ruimtelijk gebied. Meer 
en meer zelfstandigen in stadscen-
tra sluiten hun deuren. We kunnen 

immers bijna alles vanuit onze luie 
zetel elektronisch bestellen en hoe-

ven de deur niet meer uit. We gaan 
nog naar een winkel om een paar 

schoenen te passen en bestellen het 
elektronisch goedkoper via een plat-

form. Bestelwagens rijden af en aan 
om pakjes te bezorgen. Een trend die 

nog wordt versterkt doordat 70 procent 
van de bestellingen wordt geretourneerd. 
Vanuit ecologisch perspectief leidt de plat-
formeconomie tot een perverse mobiliteit.
Maar daar stopt het niet, de pIatformeco-
nomie leidt ook tot sociale verdringing. In 
de stadscentra van bijvoorbeeld Londen en 

Amsterdam staan het hele jaar complete 
straten te huur op platformen. Kamers 
verhuren aan toeristen levert nu eenmaal 
veel meer op dan verhuren aan studenten 
of mensen met lage inkomens. Rijke men-
sen kopen complete panden en betalen hun 
hypotheek af door de kamers te verhuren. 
Hotels kunnen vaak niet concurreren met 
de aangeboden kamers, want anders dan 
Airbnb moeten zij zich houden aan allerlei 
overheidsvoorschriften. Het sociaal weef-
sel is aan flarden, nu veel straten in de bin-
nensteden alleen nog kort worden verhuurd 
aan een steeds veranderende verzameling 
buitenlanders. Veel steden hebben onder-
tussen maatregelen genomen waardoor 
kamers slechts voor een beperkte periode 
via platformen mogen worden verhuurd; 
de steden willen ook beter controleren of 
kamers voldoen aan de veiligheidseisen. 
Toch is deze ontwikkeling heel snel gegaan 
en zal ze niet zo snel terug te draaien zijn.

PARASITAIR GEDRAG

Een bedrijf als Airbnb vraagt zowel aan de 
huurders (3 procent) als aan de verhuurders 
(6 tot 12 procent van het betaalde bedrag) 

PLATFORMECONOMIE 
zet iedereen in de uitverkoop
VAKBOND MOET ER OOK VOOR FLEXWERKERS ZIJN

In de stadscentra van Londen en Amsterdam staan het hele jaar complete straten te huur op platformen.
Peter Bakema

Het is zo simpel: via een platform, zeg 
maar een website, breng je vraag en 
aanbod samen.  Dat platform is de 
markt waarop de klant rechtstreeks een 
bepaald product of dienst bij de aan-
bieder betrekt. Meer is er niet nodig. 
Inmiddels heeft de zogeheten platform-
economie een hoge vlucht genomen. 
Denk maar aan Airbnb (voor kamers), 
Uber (voor vervoer) en Zalando (voor 
kleren en schoenen). Platformen zijn 
zo in trek omdat ze grote groepen aan-
bieders en vragers bij elkaar brengen 
en de keuze aan producten en dien-
sten vergroten; ze vergroten de con-
currentie waardoor de prijzen dalen. 

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E



16  | MEI 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht

een bijdrage. Het bedrijf maakt winst op de 
transactie, zelf produceert het zo goed als 
niets, het creëert alleen een platform waar 
huurders en verhuurders elkaar ontmoeten. 
Kosten heeft Airbnb nauwelijks. Logisch, 
want ze zijn niet onderhevig aan de huur-
wetgeving of de veiligheidsvoorschriften 
waaraan hotels moeten voldoen. Bovendien 
zoeken huurders en verhuurders elkaar uit 
eigen beweging op, promoten zichzelf en 
controleren elkaar. Vandaar dat Airbnb 
op een omzet van 900 miljoen en met 60 
miljoen gebruikers nog geen 2.400 men-
sen te werk stelt. Huurders en verhuurders 
doen het echte werk, de medewerkers van 
Airbnb faciliteren hun relatie alleen maar. 
Kortom, de platformeconomie parasiteert 
op de interactie tussen de leden die actief 
zijn op het platform en schept naar verhou-
ding weinig nieuwe banen.

FLEXWERK IN PLAATS 
VAN VAST WERK

Er is de afgelopen jaren veel vast werk ver-
loren gegaan en het eindpunt van deze 
ontwikkeling is nog niet in zicht. Veel 
zaken kunnen we nu door de digitalise-
ring zelf op een platform voor elkaar krij-
gen. Fotoalbums kan je rechtstreeks via een 
platform maken, je hoeft er niet voor naar 
de fotograaf. Reizen boek je elektronisch, je 
hoeft er niet voor naar het reisbureau. Je zet 
je cv op een vacaturebank, zonder tussen-
komst van een uitzendbureau. Wie gaat nog 
naar de bank?
Velen vinden een baantje op een website 
en zien het als een fi jne bijverdienste. Maar 
zo onschuldig is het niet wanneer die klus-
sen ten koste gaan van reguliere banen. 
Misschien verdwijnen vaste banen wel, en 
worden we allemaal zelfstandigen. Iedereen 
ondernemer! Straks zitten we allemaal 

thuis op een schermpje te staren naar de 
platformen waarop we actief zijn. In zo’n 
fl exibele samenleving is echt contact niet 
de bedoeling. 
Hoe dan ook stijgt het aantal fl exwerkers 
zienderogen. In de meeste Europese landen 
bedraagt fl exwerk nu tussen de 15 en 30 pro-
cent van de werkgelegenheid. In België gaat 
het om 22 procent (14 procent zelfstandigen 
en 8 procent tijdelijken) en in Nederland om 
maar liefst 33 procent (15 procent zelfstan-
digen en 18 procent tijdelijken). Een andere 
indicatie is dat van de bijna 600.000 kmo’s 
in Vlaanderen zowat 86 procent niemand 
in dienst heeft, het zijn eenmanszaken van 
freelancers en consultants.

In de platformeconomie zijn arbeidscon-
tracten vaak tijdelijk en deeltijds zodat 
werknemers contracten moeten bijeen-
sprokkelen om een redelijk inkomen te 
verdienen. De arbeidstijden van verschil-
lende contracten sluiten zelden op elkaar 
aan, met onregelmatige werktijden tot 
gevolg. Nachtwerk ‘moet kunnen’ want 40 
procent van de Belgen shopt ’s avonds en 
’s nachts online. Steeds staan fl exwerkers 

voor de ‘uitdaging’ om hun arbeid te plan-
nen en nieuw werk te zoeken. Er is geen 
comfortzone. Velen vinden het stresserend 
en zo’n 80 procent verkiest een vaste baan. 
Juist door hun gebrekkige, onvolledige en 
kortdurende contracten is ook de sociale 
zekerheid van fl exwerkers beperkt, je bouwt 
immers geen rechten op. Het minste wat je 
kunt zeggen is dat de platformeconomie 
nauwelijks bijdraagt aan de sociale zeker-
heid en risico’s bij de fl exwerkers legt.
Flexwerk erodeert de reguliere arbeids-
markt. De toename van het fl exwerk gaat 
niet alleen ten koste van het aantal vaste 
banen, dit leidt er ook toe dat de arbeids-
wetgeving steeds meer vormen van fl exibili-
teit mogelijk maakt of vergemakkelijkt. Kijk 
maar naar de Wet Peeters. 

‘RACE TO THE BOTTOM’

Volgens ondernemers is fl exwerk noodzake-
lijk: de arbeid van de toekomst vraagt steeds 
meer flexibiliteit. Ondernemers moeten 
zich kunnen aanpassen aan steeds sneller 
veranderende markten en dus veranderen 
ook hun arbeidsbehoeften steeds sneller. 
Bovendien verlost fl exwerk ondernemers 
van ‘lastige vakbonden en stakingen’. Ten 
slotte laten tegendraadse en uitgebluste 
werknemers zich snel en goedkoop zonder 
opzegvergoeding vervangen. 
Maar er gaan in Nederland ook stemmen 
op dat het fl exwerk té ver is doorgeschoten. 
Zowat 1 miljoen fl exwerkers zou volstaan, 
de rest is te verklaren door imitatie: als een 
bepaald bedrijf ermee begint, gaan zijn con-
currenten het ook doen. Vaste banen wor-
den omgezet in flexibele, van het omge-
keerde is maar zelden sprake. Flexwerk is 
dus geen opstap naar een vaste baan, het 
kan mensen jarenlang in nepstatuten hou-
den. Het grote gevaar is de race to the bottom: 

PLATFORMECONOMIE

Velen vinden een baantje 
op een website en zien het 
als een fi jne bijverdienste. 
Maar zo onschuldig is het 
niet wanneer die klussen 
ten koste gaan van reguliere 
banen.

Flexwerk is geen opstap naar een vaste baan, het kan mensen jarenlang in nepstatuten houden.
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er komen almaar meer fl exjobs, en de meest 
fl exibele en goedkoopste kandidaat krijgt 
de job.
Een ontwikkeling die nog wordt versterkt 
doordat platforms zich weinig aantrek-
ken van landsgrenzen. Nu al zijn er sites 
waar informatici wereldwijd concurre-
ren om bepaalde IT-diensten aan te bie-
den. Digitalisering, globalisering en plat-
formeconomie gaan hand in hand. Het 
resultaat is een neerwaartse spiraal van 
steeds meer concurrentie en steeds slech-
tere arbeidsvoorwaarden. Vakantiedagen? 
Vakantiegeld? Gezondheidszorg? Daar 
moet je zelf voor zorgen. Behalve de 
arbeidsvoorwaarden staan ook andere 
regels, bijvoorbeeld op het gebied van vei-
ligheid en productkwaliteit, onder druk. 
Vrijhandelsakkoorden als TTIP, die regels 
vooral opvatten als een handelsbelemme-
ring, zullen de platformeconomie nog ver-
der aanjagen.

WAT KAN DE VAKBOND DOEN?

In feite belanden we met flexwerk terug 
in de 19de eeuw: we worden weer per uur, 
stuk of dienst betaald. We staan op een 
platform zoals we vroeger aan de poort van 
een fabriek stonden te wachten op werk. 
Wat is een platform anders dan een prik-
bord vol baantjes? Als gevolg hiervan zijn 
fl exwerkers individualistisch ingesteld, ze 
onderhandelen zelf over hun contract met 
de werkgever en trachten voor zichzelf het 
onderste uit de kan te halen. Op het eer-
ste gezicht lijkt de vakbond hen weinig te 
bieden te hebben. Vakbonden proberen 
immers de collectieve rechten van werk-
nemers te verbeteren. De vakbonden heb-
ben vaak nog geen passend antwoord op 
de opkomst van het fl exwerk. We zien dan 
ook dat in Nederland het aantal leden van 

vakbonden is verminderd met de opkomst 
van het fl exwerk.
Toch hebben juist f lexwerkers àlle 
belang bij een sterke vakbond. Alleen 
collectief kunnen ze betere arbeids-
voorwaarden krijgen, dat was in de 19de 
eeuw niet anders. Denk bijvoorbeeld aan 
een bepaalde minimale vergoeding waar 
de aangesloten leden niet onder gaan zit-
ten. De vakbond kan dan optreden als gilde 
van een bepaalde beroepsgroep, ze maakt 
dan collectieve minimale afspraken waar-
aan iedereen zich houdt. Maar de Europese 
Unie ziet dit als ‘prijsafspraken die de vrije 
concurrentie verstoren’.
Aan het grootste probleem van flexwer-
kers, het ontbreken van sociale zeker-
heid, kan de vakbond tegemoet komen 
door collectieve, sociale verzekeringen te 
organiseren, bijvoorbeeld op het gebied 

van gezondheidszorg, werkloosheid en 
pensioen. Wie zich als individu verzekert, 
betaalt immers veel meer premie dan wie 
als groep naar een verzekeringsmaatschap-
pij stapt. De vakbond kan dus een bemid-
delende en organiserende rol spelen voor 
de sociale zekerheid van fl exwerkers. Met 
name in Zweden hebben de vakbonden op 
dit gebied veel succes.
Omgekeerd heeft de vakbond er alle belang 
bij om er ook te zijn voor fl exwerkers, al is 
het maar omdat ze zo in opmars zijn en de 
vakbond haar achterban niet mag verlie-
zen. Bovendien is flexwerkers organise-
ren de enige manier om de race to the bot-
tom te keren die uiteindelijk ook ten koste 
gaat van de rechten van de traditionele jobs. 
Vakbonden verdedigen ten slotte de rechten 
van alle werknemers, en dat lukt alleen door 
geen enkele groep uit te sluiten.  |

PLATFORMECONOMIE

Flexwerk is geen opstap naar een vaste baan, het kan mensen jarenlang in nepstatuten houden. © FOTO: BELGAIMAGE
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SYSTEEM PAKT CENTEN AF VAN ONZE SOCIALE ZEKERHEID

Frans Geerts

Binnen de federale regering ver-
schillen de meningen over de vraag 
of de flexi-jobs, die mogelijk zijn 
in de horeca, al dan niet moeten 
worden uitgebreid naar andere 
sectoren. De staatssecretaris voor 
Fraudebestrijding, Philippe De 
Backer van Open VLD, staat te pope-
len om het systeem uit te breiden. 
Maar de minister van Werk, Kris 
Peeters (CD&V), staat op de rem. Hij 
wil eerst grondig evalueren en zegt 
neen tegen ‘goedkope slogans’.

De flexi-job werd in 2015 ingevoerd door de 
huidige regering. Naar verluidt om zwart 
werk wit te maken in de horeca. De maatre-
gel gold als een soort van compensatie voor 
de invoering van de ‘witte kassa’, die bij 
menig horeca-uitbater de bloeddruk deed 
stijgen. Volgens de bedenkers moesten de 
flexi-jobs er ook voor zorgen dat de werk-
nemers meer nettoloon overhielden. Het 
loon voor flexi-werk mag onderling worden 
afgesproken maar het mag niet onder de 9,5 
euro per uur – zonder sectorale vergoedin-
gen – zakken. Voor de werknemer is het 
bedrag netto. De werkgever betaalt alleen 
een bijzondere sociale bijdrage van 25 pro-
cent. Overuren mogen worden gepresteerd 
volgens het principe bruto = netto. De maxi-
mumgrens voor de overuren werd opgetrok-
ken van 143 naar 300 uren per kalenderjaar. 
Werk je bij een uitbater met een witte kassa, 
dan zijn zelfs 360 overuren per jaar mogelijk.
Met de flexi-jobs mikte de regering op 
werknemers die naast hun normale job – 
minimaal een 4/5 job tijdens de drie voor-
afgaande kwartalen – nog wat wilden bij-
klussen en bijverdienen. Eind 2016 telde 
ons land meer dan 20.000 mensen met een 
flexi-job, zo bleek uit cijfers van staatssecre-
taris Philippe De Backer. En dat ondanks 
de zware administratieve lasten waarover 
de werkgevers bij de invoering nog hadden 
gejeremieerd.

HORECA

Bijna vier op tien flexi-jobbers heeft, raar 
maar waar, ook zijn voornaamste baan in 
de horeca, weliswaar bij een andere werk-
gever. De flexi-jobs worden vooral ingevuld 
door uitzendkrachten en werknemers uit 
de industrie en het onderwijs. Gemiddeld 
werkt de flexi-jobber 3,5 uur per week tegen 
een nettoloon van 11,30 euro per uur. Een 
andere vaststelling is dat vooral kleinere 
horecazaken gebruik maken van het sys-
teem. 
Staatssecretaris De Backer pleit voor een 
uitbreiding van de flexi-jobs. Hij wil het sys-
teem ook introduceren bij winkeliers, bak-
kers en slagers. Volgens de staatssecretaris 
zijn de flexi-jobs een succes. “Zwarte jobs 
worden wit gemaakt zonder de vaste jobs in 
de sector te bedreigen”, zo luidt zijn betoog. 
Maar bij dat betoog zijn toch bedenkingen 
te maken!
Een prangende vraag is bijvoorbeeld of de 
extreme loonmatiging en de stijging van de 
levensduurte sommige werknemers ertoe 
hebben gedwongen om een bijbaantje te 
zoeken en zo rond te komen. Met het sys-
teem van de flexi-jobs spreken we immers 
over mensen die al minstens een 4/5 con-
tract hebben.
De flexi-jobs vormen ook een zoveelste 
aanval op de financiering van onze sociale 
zekerheid. Stapje voor stapje slaagt deze 
regering erin om onze sociale zekerheid 
(RSZ) te ondergraven. Voor een flink deel 
van de regering lijkt dat ook een ideologisch 
uitgangspunt. Steeds minder jobs moeten 
zorgen voor de centen van de sociale zeker-
heid. Ondertussen wordt de bevolking wijs-
gemaakt dat de pensioenen, het onderwijs, 
de sociale zekerheid in het algemeen niet 
meer betaalbaar zijn.
Een ‘self -fulfilling prophecy’. Eerst doe je 
het nodige om minder water uit de (geld)
kraan te laten lopen en dan ga je klagen dat 
‘het systeem niet langer betaalbaar is’. Maar 
een kind ziet dat de invoering van flexi-jobs 
en andere maatregelen onvermijdelijk het 
financiële draagvlak van de sociale zeker-
heid ondermijnen.

MINDER VRIJHEID

In het statuut van de werknemer met een 
flexi-job is niets geregeld over de minimale 
termijn die de werkgever moet naleven om 
de werknemer  te laten weten wanneer hij 
of zij precies moet komen werken. Wie een 
flexi-job aanvaardt, is dus veel minder vrij 
om de eigen vrije tijd in te vullen. Het wordt 

een stuk moeilijker om sociale en familiale 
activiteiten te plannen.
Er is een reëel risico dat flexi-jobs een aantal 
gewone, voltijdse banen zullen verdringen. 
Met dit systeem is het voor een werkgever 
immers interessanter om een 4/5 werkne-
mer aan te vullen met een 1/5-flexi-jobber 
dan om één werknemer voltijds in dienst 
te hebben.

Voor werknemers met een precair arbeids-
contract – zeg maar een snertjob – die van 
het ene tijdelijke baantje naar het andere 
moeten lopen biedt de formule van de 
flexi-job geen soelaas. Zij kunnen namelijk 
de formule niet benutten omdat ze niet de 
vereiste 4/5 tewerkstelling halen. 

GEPENSIONEERDEN

En wat met de gepensioneerden die mogen 
bijverdienen? Zijn er echt zoveel gepensi-
oneerden die nog een baantje nodig heb-
ben om de eindjes aan elkaar te knopen? 
Misschien wel, want veel van onze pensioe-
nen zijn nog altijd te laag of te bescheiden. 
Het is dan echter hoog tijd dat de bevoegde 
minister, Daniel Bacquelaine (MR), eindelijk 
iets doet om de werknemerspensioenen op 
te trekken. De vakbond vraagt al vele jaren 
om hoger wettelijke pensioenen maar de 
politiek blijft Oost-Indisch doof voor die 
terechte eis.
Het is natuurlijk perfect denkbaar dat de 
regering gewoon een handje wil helpen om 
meer slechte, onzekere, onderbetaalde jobs 
te creëren. In het voordeel van, hoe kan het 
anders, de werkgevers.
De LBC-NVK is alleszins gekant tegen 
flexi-jobs omdat dit systeem onze sociale 
zekerheid nog maar eens ondergraaft. Het 
systeem zorgt niet voor volwaardige bijko-
mende tewerkstelling. En het is een nieuwe 
stap naar minder zekere arbeidscontracten. 
Flexi-jobs doen ook denken aan oproepcon-
tracten, waarbij werknemers snel-snel wor-
den opgetrommeld wanneer hun werkgever 
ze nodig heeft. Is dat écht wat we willen? 
Totaal niet, en zeker niet nu steeds meer 
werknemers ernaar snakken om werk en 
privéleven beter te kunnen combineren.  |

Wil de regering nog méér 
slechte en onderbetaalde jobs 
creëren?

Bijna vier op tien flexi-jobbers heeft, raar maar waar, ook 
zijn voornaamste baan in de horeca, weliswaar bij een 
andere werkgever.

Duim naar
beneden voor FLEXI-JOBS
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Denis Bouwen

Een eerste baan vinden of de eer-
ste jobervaring opdoen is voor heel 
wat jongeren een zware klus. In de 
socioculturele sector hebben ze 
een systeem dat aan een beperkte 
groep jongeren onder de 26 jaar de 
kans geeft  om werkervaring op te 
doen. Meestal  resulteert dit zelfs in 
vast werk. Jongeren die via het sys-
teem tewerkgesteld zijn, vertellen 
over hun ervaringen en indrukken.

Het Startjob-project bezorgt aan zo’n 75 jon-
geren  een ingroeibaan in de brede socio-
culturele sector. Voor de werkgevers is het 
interessant omdat een groot deel van de 
loonkosten van de jongeren een jaar lang 
wordt gesubsidieerd. Omdat een onthaal-
beleid essentieel is voor een goede start, 
zeker in de eerste job, gaat er in dit project 
ook veel aandacht naar de mentors van deze 
jongeren. Het project wordt beheerd door 
de vakbonden en de werkgeversvereni-
ging Sociare. Zij hopen om Startjob in de 

komende jaren voort te zetten, maar dan 
moet de federale minister van Werk hier-
voor wel opnieuw centen voorzien in 2018-
2019.
De initiatiefnemers brachten op 21 maart 
jongeren en mentors uit het project bijeen 
in het Antwerpse jeugdhuis Habbekrats. Zo 
konden ze vertellen over hun ervaringen en 
verzuchtingen. De deelnemende jongeren 
waren bijvoorbeeld actief als vormingswer-
ker, als jeugdwerker, in de natuurbescher-
ming, in de lokale diensteneconomie en in 
de beroepsopleiding. In veel gevallen hoop-
ten ze te kunnen blijven bij hun werkgever, 
ook al wordt tegenwoordig soms de indruk 
gewekt dat ‘jobhoppen’ erg in trek zou zijn. 
Duurzame tewerkstelling is een probleem 
in de socioculturele sector: als de subsi-
dies zakken of wegvallen, volgen er telkens 
onvermijdelijk ook ontslagen. Jonge werk-
nemers zijn dan extra kwetsbaar.

IN HET WATER GESMETEN

Sommige starters zijn erg te spreken over 
het onthaal dat ze kregen bij hun eerste 
werkgever. “Ik kon op een hele aangename 

manier beginnen”, herinnert Tine zich. “Als 
ik vragen had, kon ik met mijn mentor bel-
len en ook de andere collega’s waren heel 
toegankelijk.” Maar er zijn ook andere ver-
halen. “Bij ons worden starters in het water 
gesmeten”, zegt Joris. “Ze zien dan wel of je 
kunt zwemmen. Informeel word je wel goed 
geholpen door collega’s, en er is veel onder-
linge collegialiteit en respect.” 

Kirsten is blij dat alles zo goed is geregeld 
in haar organisatie. “Er zijn ook wekelijkse 
çava-momentjes om af te toetsen of ieder-
een mee is.” “Ik kreeg mijn bureau toege-
wezen, en dat was het dan”, merkt André op. 

“Aan het menselijke aspect valt bij ons zeker 
nog te werken.” Jeugdwerker Haroun bleek 

Startjob bezorgt jongeren 
ingroeibaan in socioculturele sector
ONTHAAL KAN IN SOMMIGE GEVALLEN NOG STUKKEN BETER

‘Ik ben best tevreden maar soms 
moeten we wel héél fl exibel zijn. 
Dikwijls wordt er op het laatste 
moment nog van alles aange-
past, en dan moeten de mede-
werkers zich maar aanpassen.’
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er ‘na een warm onthaal’ toch wat alleen 
voor te staan. “Directe collega’s heb ik niet 
meteen. Ik zie vooral de tieners en jonge-
ren waarmee ik werk. Op mijn leeftijd heb 
je niet altijd het gezag dat je ideaal gezien 
zou moeten uitstralen.”

NIET VEEL INSPRAAK

Wat kan er beter in de organisaties waar 
de jongeren nu werken? “Er wordt veel op 
hoger niveau beslist, en inspraak is er niet 
veel”, bedenkt Margot. “Dat leidt tot frustra-
ties op de werkvloer. Wie de gang van zaken 
niet tof vindt, moet maar weggaan: dat is de 
mentaliteit die er heerst. We weten niet hoe 
we dat moeten veranderen.” “Ik ben best 
tevreden maar soms moeten we wel héél 
fl exibel zijn”, vindt Jef. “Dikwijls wordt er 
op het laatste moment nog van alles aan-
gepast, en dan moeten de medewerkers zich 
maar aanpassen.” 
Klementyna werkt met al haar collega’s in 
een klein huis. “We zitten dicht op elkaar 
en de keuken dient als vergaderlokaal. Ons 
internet werkt niet fameus, en de computer-
programma’s lopen meer dan eens vast. Er 

wordt al lang gesproken over een verhuis, 
maar het is er nog altijd niet van gekomen.”
Stuk voor stuk hopen de jongeren dat ze 
nog veel nieuwe mensen zullen leren ken-
nen, meer ervaring zullen opdoen en kun-
nen doorgroeien. “Ik ben nu hulpploeg-
baas en wil sowieso ploegbaas worden”, 
zegt Dieter zelfzeker. “Mijn eigen projecten 
schrijven en verwezenlijken, dat is waar ik 
van droom”, vertelt Willemijn. “Ik wil graag 
blijven in de organisatie waar ik nu werk”, 
verzucht Tine. “Maar eind 2017 is het waar-
schijnlijk gedaan met mijn job en dan moet 
ik wel andere dingen proberen. Hoe dan ook 
wil ik graag in de sector werkzaam blijven.”
Of de jongens en meiden nu gelukkig zijn in 
hun werk? Dat valt erg mee, zo blijkt. Heel 
wat van hen geven hun huidige situatie een 
7 of 8 op 10. Oef.

Meer info over Startjob lees je op 
www.startjob.be of 
www.vivosocialprofi t.org/startjob. 
De jongeren in dit artikel kregen een 
schuilnaam om hun privacy te bescher-
men.  |

UITWISSELINGSAVOND 
OVER CUBA OP 
WOENSDAG 7 JUNI

In het Bondsgebouw van de LBC-NVK 
(Sudermanstraat 5, Antwerpen) is er 
op woensdag 7 juni een avond om uit 
te wisselen over Cuba. De avond start 
om 19.00u.

Cuba spreekt bij veel sociaal geën-
gageerde mensen tot de verbeelding. 
Een eiland dat koppig zijn eigen koers 
vaart en waar een uniek sociaal expe-
riment al meer dan 50 jaar aan de 
gang is. Het thema roept alleszins vra-
gen en tegenstrijdige meningen op.

In oktober 2016 reisden 20 LBC-
NVK’ers naar Cuba. Ze voerden 
gesprekken met mensen in bedrijven, 
vakbonden, ziekenhuizen, scholen. 
Het werden twee boeiende weken. De 
Cubareizigers willen graag hun erva-
ringen in en bedenkingen over het 
land delen met een breder publiek. Bij 
een mojito en samen met hun mooi-
ste foto’s gaan ze in gesprek over Cuba 
vandaag, en hoe de aanpak daar ook 
relevant kan zijn voor onze samenle-
ving, onze economie en de plaats van 
werknemers daarin. 

Heb je zin om te komen? Van harte 
welkom! Geef vooral even een seintje 
via Lbccuba2014@gmail.com. 

Startjob bezorgt jongeren 
ingroeibaan in socioculturele sector
ONTHAAL KAN IN SOMMIGE GEVALLEN NOG STUKKEN BETER
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Aanzienlijk minder gedwongen 
ontslagen bij
ARBEIDSHERVERDELING HELPT 
OM JOBS TE BEHOUDEN

Herman Vanderhaegen

Bij de ING Bank is eind maart een 
sociaal plan uit de bus gekomen 
dat de gevolgen van een grootscha-
lige herstructurering in zekere mate 
afzwakt. Het lukte de vakbonden om 
het aantal gedwongen ontslagen 
sterk te laten zakken. De onderhan-
delaars van de vakbonden erkennen 
dat lang niet alle eisen van het per-
soneel werden ingewilligd. Maar de 
effecten voor ING Bank en de werkne-
mers zijn gelukkig een stuk minder 
tragisch dan eerst werd gevreesd.

Velen zagen de bui al hangen toen de ING 
Bank op 3 oktober 2016 een bijzondere 
ondernemingsraad bijeenriep om ‘het 
nieuwe businessplan voor 2017-2021’ voor 
te stellen. Desondanks was de schok heel 
groot toen de werknemers hoorden wat de 
directie van plan was: 3.156 banen vernieti-
gen, onder meer via 1.700 gedwongen ont-
slagen. Een plan met dramatische sociale 
gevolgen, en dat bij een bank die briljant 
aan het presteren was. Voor het boekjaar 
2015 werd ruim 1,14 miljard euro winst uit-
gekeerd aan de aandeelhouders. En in 2016 
zagen de kwartaalresultaten er nog altijd 
fantastisch uit.
De oorspronkelijke plannen zouden gevol-
gen hebben voor de hele organisatie. Zowat 
600 bankkantoren dreigden te sneuvelen: 
eigen kantoren van ING, vestigingen van 
het filiaal Record Bank en kantoren van zelf-
standige agenten van ING. De directie wilde 
sommige activiteiten outsourcen naar lage-
loonlanden. En de ‘marktenzaal’ moest ver-
kassen van Brussel naar Londen. Om maar 
enkele trieste voorbeelden te geven.

DRUK VAN MOEDERBEDRIJF

Waren die drieste ingrepen écht nodig? De 
directie beweerde van wel en zwaaide daar-
bij met de lage rentevoeten en de voort-
schrijdende digitalisering van de activi-
teiten. In werkelijkheid werd de Belgische 
directie gewoon verplicht om dit plan uit 
te tekenen. Ze werd onder druk gezet door 
de Nederlandse moedermaatschappij. Het 
directiecomité van de hele groep had aan 
de aandeelhouders beloofd om in de peri-
ode 2017-2021 een rendement op het aan-
deel te boeken tussen 10 en 13 procent. Een 

waanzinnige belofte die alleen waar te 
maken was door enorm te snoeien in ‘de 
kostenstructuur’, met alle gevolgen van 
dien.
De plannen lokten terecht grote veront-
waardiging uit bij werknemers en vak-
bonden van ING. Op 7 oktober werd er bij 

de bank gestaakt: ongezien! In de dagen 
nadien legden de bonden vier grote eisen 
op tafel: minder gedwongen ontslagen, het 
behoud van een degelijke bankstructuur in 
België, arbeidsherverdeling om jobs te red-
den en afblijven van de loon- en arbeids-
voorwaarden.

ING BANK

De vakbonden konden het uitermate groffe saneringsplan van ING Bank een stuk afzwakken. 
Maar het blijft een nuchter feit dat een zeer winstgevende onderneming zich ontdoet van veel personeelsleden. Onder druk 
van de aandeelhouders, die een hoog rendement blijven eisen.
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Na maanden van onderhandelen legden 
de bonden het resultaat aan de werkne-
mers voor. Het dient toegegeven dat het 
niet lukte om alle gedwongen ontslagen te 
vermijden. De meeste grote ingrepen wer-
den, spijtig genoeg, gehandhaafd. Mààr het 
gemeenschappelijk vakbondsfront slaagde 
er wel in om de sociale gevolgen van het 
plan sterk te beperken.
Zo zal het kantorennet van ING minder sterk 
worden ingekrompen dan was aangekon-
digd. 22 ‘statutaire’ kantoren worden niet 
gesloten. Een aantal ondersteunende func-
ties wordt gehandhaafd in het net. Dat komt 
neer op het behoud van meer dan 200 jobs.

VERVROEGD VERTREK

Als alle sociale maatregelen uit het akkoord 
het beoogde effect hebben, kan het aantal 
gedwongen ontslagen worden terugge-
bracht van 1.700 naar 409. Wie dit jaar 55 
jaar wordt en minstens 10 jaar anciënniteit 
bij ING heeft, krijgt de kans om vervroegd 
te vertrekken. Er zijn ook formules voor jon-
gere werknemers die zelf willen vertrekken. 
Mensen die met een zelfstandige activiteit 
willen beginnen zullen worden aangemoe-
digd. Verder komen er arbeidsherverde-
lende maatregelen en zal deeltijds werk 
financieel worden gepromoot. 
De afgesproken maatregelen lopen over 
vijf jaar. Ze zullen met de sociale partners 

binnen ING geregeld worden gemonitord 
en eventueel bijgestuurd. Volgens de vak-
bonden wordt het zo mogelijk om het per-
soneel op een veel minder pijnlijke manier 
in te krimpen.
In het akkoord staat ook dat de werkorga-
nisatie flexibeler zal worden om in te spe-
len op de veranderde behoeftes van het  
cliënteel en de gevolgen van het elektro-
nisch bankieren. Hierbij worden alle afspra-
ken op sectorniveau gerespecteerd. Er zijn 
ook garanties die ervoor moeten zorgen dat 
de werknemers een gezond evenwicht kun-
nen behouden tussen hun werk en hun pri-
véleven.

NOG VEEL WERK

Het akkoord schetst de krijtlijnen voor het 
sociaal overleg in de komende vijf jaar. Maar 
de vakbondsafgevaardigden bij de ING Bank 
hebben nog veel werk op de plank: het ver-
nieuwde incassobedrijf Fiducré moet van 
start gaan en er zal ook veel aandacht moe-
ten gaan naar de integratie van de collega’s 
van Record Bank en het ING-callcenter. In 
het akkoord staat verder dat op bepaalde 
momenten zal worden geëvalueerd of alle 
afspraken haalbaar zijn. De vakbonden 
zullen de uitvoering van het akkoord goed 
moeten bewaken en erop moeten toezien 
dat er effectief niet meer dan 409 gedwon-
gen ontslagen plaatsvinden.

De vakbondsmilitanten bij ING beseffen 
heel goed dat niet al hun eisen zijn inge-
willigd. Maar ze hebben aan de onderhan-
delingstafel wel zoveel mogelijk uit de kan 
gehaald. Toen het akkoord aan de werkne-
mers werd voorgelegd, kreeg het dan ook de 
goedkeuring van de werkvloer.

KRIS PEETERS

Ontgoocheling was er over de reacties van 
de federale regering, meer bepaald de com-
mentaar van de minister van Werk, Kris 
Peeters. De minister zette vraagtekens bij 
het akkoord, meer bepaald bij de afspra-
ken over het vrijwillig vervroegd vertrek 
van 55-plussers. Het is belangrijk om te 
beseffen dat deze formule ertoe zal leiden 
dat werknemers niet ontslagen worden 
maar aan het werk blijven als oudere col-
lega’s vrijwillig besluiten om de bank te ver-
laten. Bovendien wordt voor dit aanbod aan 
55-plussers géén beroep gedaan op centen 
van de gemeenschap. Integendeel! De LBC-
NVK beklemtoonde steevast dat ING de fac-
tuur van de sociale gevolgen niet mocht 
afwentelen op de gemeenschap. Bij tradi-
tionele regelingen voor SWT (brugpensi-
oen) betaalt de gemeenschap wel mee. In 
het akkoord bij ING is dit dus vermeden: de 
bank betaalt de volledige factuur voor het 
personeel dat vervroegd afvloeit.  |

ACTIVITEITENKALENDER

LOOPBAANBEGELEIDING IN GROEP

Een intensieve loopbaangeleiding in 
groep. Je wisselt uit met andere groeps-
leden die, net als jij, beter willen omgaan 
met hun werksituatie of willen uitzoeken 
of een andere werksituatie hen beter zou 
liggen.

ANTWERPEN
r	Op donderdagen 21 september, 28 

september en 5 oktober, 10.00u – 
16.00u

e	Bondsgebouw LBC-NVK, 
Sudermanstraat 5

siNT-NiklAAs
r	Op donderdagen 21 september, 5 

oktober en 19 oktober, 9.30u - 16.30u.
e	ACV-gebouw, H. Heymanplein 7

Aansluitend is er een individueel tra-
ject 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 
chronische ziekte. De deelnemers gaan 
aan de slag met alle thema’s uit loop-
baanbegeleiding.

lEuvEN
r	Op 29 september, 13 en 27 oktober, 10 

november.
e	ACV-gebouw, Martelarenlaan 8

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

WORKSHOPS

siNT-NiklAAs
Workshop cv en brief
r	Donderdag 9 november, 9.30u – 

12.30u
e	ACV-gebouw, H. Heymanplein 7

siNT-NiklAAs
Workshop interview
r	Donderdag 9 november, 13.30u – 

16.30u
e	ACV-gebouw, H. Heymanplein 7

Gratis deelname
Inschrijven: sdebondt@acv-csc.be 

Er zijn ook infomomenten van het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) in Antwerpen (vrijdagen 9 juni, 
4 augustus en 8 september), Hasselt 
(woensdag 14 juni), Herentals (woensdag 
13 september), Leuven (woensdag 17 mei), 
Mechelen (dinsdag 17 oktober), Sint-
Niklaas (maandag 19 juni) en Turnhout 
(woensdag 24 mei). 

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-Nvk.be

ING BANK
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Ook SPORTKLEREN 
moeten ‘clean’ worden!
CAMPAGNE WIJST BELGISCHE MERKEN OP HUN VERANTWOORDELIJKHEID

Jaklien Broekx

De ngo Wereldsolidariteit heeft  op 
1 april , samen met  de Schone Kleren 
Campagne, de LBC-NVK en andere 
ACV-centrales, de campagne 
#cleanekleren gelanceerd. ’Clean’ 
is een typische sportterm, geassoci-
eerd met het spel ’eerlijk spelen’ en 
dat is ook wat de initiatiefnemers 
verwachten van de Belgische sport-
merken. Dat er geen smet zit op de 
kleding die ze produceren en dat 
die in eerlijke arbeidsomstandighe-
den worden gemaakt. Kortom, dat 
de Belgische sportmerken stap-
pen zetten richting ‘schone kleren’. 

Nike, Adidas, Reebok, Puma, het zijn grote 
sportmerken waarvan bijna ieder van ons 
sportkleding in huis heeft. Veel van deze 
sportieve, stoere en flitsende kleding 
wordt gemaakt aan de andere kant van de 
wereld: in Cambodja, Bangladesh, China of 
Indonesië. Door jonge mensen die werkwe-
ken van 70 uur én meer kloppen. Het werk 
in de fabriek is zwaar. De werkdruk is groot, 
interimcontracten leiden tot onophoude-
lijke stress en de lage lonen resulteren in 
overwerk. De dappere arbeiders die via een 
vakbond opkomen voor hun rechten zijn 
geregeld het slachtoff er van discriminatie 
en geweld.
Deze wantoestanden zijn het gevolg van de 
druk die sportmerken uitoefenen op hun 
producenten om tegen almaar lagere prij-
zen en met krappe deadlines hun bestellin-
gen af te werken. Grote jongens als Adidas, 
Nike en Puma steken gigantische sommen 
in reclame en in sponsoring van sport-
clubs en topsporters. Terwijl de makers 
van onze sportoutfi t een hongerloon krij-
gen. Minder dan 1% (!) van de aankoopprijs 
van een sportshirt gaat naar hen. En hierop 
wordt nog altijd beknibbeld. Het is dan ook 
hoog tijd dat de arbeidsters in Cambodja 
en Indonesië ook kunnen scoren. Dat is de 
inzet van de sportklerencampagne waar-
voor op 1 april het startschot werd gegeven. 

FAIR WEAR FOUNDATION

In 2014 werden Belgische modebedrijven 
onder druk gezet om stappen te zetten naar 
‘schone kleren’. Met succes. De ketens JBC en 
Bel & Bo werden allebei lid van de Fair Wear 
Foundation. Zij krijgen onafhankelijke 

controle  op de arbeidsomstandigheden in 
de fabrieken in Azië waar ze hun kleding 
kopen. 
Deze stunt willen Wereldsolidariteit en zijn 
bondgenoten nu overdoen om sportkleding 

‘clean’ te krijgen. We verwachten allemaal 
dat onze topsporters clean zijn. Waarom 
dan niet hetzelfde verwachten van onze 
sportkleren en de sportmerken?
Met de campagne #cleanekleren starten 
we dicht bij huis. Bij de Belgische sport-
merken, leveranciers van clubkleding zoals 
Bioracer, Jartazi, Patrick en Vermarc. Ook zij 
laten hun kleren in het buitenland maken, 
maar ‘waar precies en in welke omstandig-
heden’, daar communiceren ze niet over. 
Met hen zijn de eerste gesprekken al van 
start gegaan. Want wij gaan voor een con-
structieve maar kordate dialoog. Met drie 
vragen voor de sportmerken. Wees trans-
parant over ‘waar en in welke omstandig-
heden’ je sportkleding wordt gemaakt en 
zorg voor leefb are lonen en de vrijheid om 
een vakbond te hebben. De sportmerken die 
echt werk willen maken van ‘schone kle-
ren’ sluiten zich best aan bij de Fair Wear 
Foundation. 

PHILIPPE GILBERT 

Om aan de sportmerken te tonen dat 
sportminnend België wel degelijk wak-
ker ligt van hoe onze kleren gemaakt zijn, 
moeten er heel veel handtekeningen wor-
den verzameld. Ronde van Vlaanderen-
winnaar Philippe Gilbert beet alvast de 
spits af. Hij zette als eerste zijn handteke-
ning op een schoon wielertruitje, meteen 
ook het campagnebeeld. Met massaal veel 

handtekeningen hopen de organisatoren de 
Belgische sportmerken uit te dagen tot een 
topprestatie op het vlak van ethisch verant-
woord ondernemen. Zodat in de toekomst 
Gilbert, zijn collega-wielrenners en alle wie-
lertoeristen kunnen fi etsen in een ‘schone’ 
fi etsoutfi t. Onder de slogan ‘Belgisch is ook 
ethisch’. Hoe cool zou dat niet zijn in een 
fi etsland als België!  |

DOE 
MEE!

Doe net als Philippe Gilbert en teken de 
petitie op www.cleanekleren.be.
Deel en like de online petitie, fi lmpjes, 
artikelen die de campagne #cleanekle-
ren post op Facebook en Twitter.

Steun de kledingarbeidsters in 
Cambodja, met een (online) gift  aan 
Wereldsolidariteit op: BE 41-8900-
1404-3510. Voor gift en van 40 euro op 
jaarbasis krijg je een fi scaal attest.

Veel van onze sportieve, stoere en fl itsende kleding wordt gemaakt aan de andere kant van de wereld. 
Door jonge mensen die werkweken van 70 uur én meer kloppen.
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VAKBONDSLEIDSTER wordt 
continu in de gaten gehouden
Ate Hoekstra

Yorn Theary (24) werkt sinds vier jaar 
in de Din Han-fabriek in Cambodja, 
waar onder meer kleding voor Adidas 
wordt geproduceerd. Ze werkt tien 
tot twaalf uur per dag, zes dagen per 
week. Inclusief overwerk verdient 
ze nog geen 180 euro per maand. 

In het voorjaar van 2015 besloot Yorn 
Theary een lokale afdeling van de vak-
bond C.CAWDU – partner van ACV en 
Wereldsolidariteit – op te richten. “We 
stonden in die tijd onder grote druk van 
het management. Onze ploegbazen schol-
den ons uit en werden ontzettend kwaad 
wanneer je een kleine fout maakte. We 
hadden al eerder een vakbond in de fabriek, 
maar die deed niets voor de arbeiders. We 
bedachten dat we een nieuwe vakbond 
nodig hadden om voor onze rechten op te 
komen.”

Die beslissing werd Theary niet in dank 
afgenomen. Het management ontsloeg de 
productieleidster van de snijafdeling, iets 
wat fabrieken gemakkelijk doen wanneer 
arbeiders zich aansluiten bij een onafhan-
kelijke vakbond. “Ze zeiden dat er geen werk 
meer voor me was, maar dat sloeg nergens 
op. We hadden het ontzettend druk en 
moesten elke dag overwerken om het werk 
af te krijgen. De echte reden voor mijn ont-
slag was dat ik een vakbond had opgericht.”

MOEILIJKE OMGEVING

Een poging van C.CAWDU om Theary weer 
aan de slag te krijgen via het ministerie 
van Werk mislukte. Pas nadat de vakbond 
Adidas had aangespoord om in gesprek 
te gaan met de fabriek, werd de vrouw 
weer aangesteld. Nu heeft ze het recht om 
namens de vakbond voor haar collega’s op 
te komen. “Het is ontzettend lastig om iets 
te organiseren. Ik word continu in de gaten 
gehouden en soms maken ze foto’s van 
me wanneer ik met een collega sta te pra-
ten. Ze maken het me zo moeilijk mogelijk 

om meer collega’s lid te maken van de vak-
bond. We hebben nu 420 vakbondsleden in 
de fabriek. Maar met tweeduizend arbeiders 
in de fabriek is dat vaak niet genoeg om een 
vuist te maken.”
Net als veel van haar collega’s betwijfelt 
Theary of merken als Adidas, Puma en 
Reebok genoeg op de hoogte zijn van de 
echte situatie in de fabrieken. “Ik zou graag 
willen dat zij de echte situatie zouden ken-
nen. Als de merken ervoor zorgen dat wij 

een goed minimumloon hebben, hoeven wij 
niet langer iedere dag over te werken om te 
overleven.”
De arbeidster slaakt een zucht. In juni beviel 
ze van haar tweede kind. Het baby’tje was 
niet erg gezond en stierf een maand na de 
geboorte. “Een dag vóór de geboorte stond 
ik nog in de fabriek. Omdat het er smerig is 
en er een slecht klimaat heerst, had ik in die 
tijd vaak maagproblemen. Volgens de dok-
ter heeft dat mijn kind het leven gekost.”  |

“Ik zou graag willen dat de 
grote sportmerken de echte 
situatie zouden kennen.”

Yorn Theary: “Als de sportmerken ervoor zorgen dat wij een goed minimumloon hebben, 
hoeven wij niet langer iedere dag over te werken om te overleven.”
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘WE WERKEN OM TE 
LEVEN EN NIET ANDERSOM’. M.V. uit Slijpe 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 
25 mei 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/wedstrijd-OR

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

418725396

275639841

963148257

197583624

684972513

352416789

531297468

746851932

829364175

OPLOSSINGEN SUDOKU

OPLOSSING SUDOKUBUS

HORizONTAAl
1. de Maggie-straf is …
2.  verbrandingsrest; ecologisch; voor-

zetsel
3.  morele houding
4.  tol (anagram)
5.  zwart goud; Duitse stad
6.  contract
7.  bijbelse figuur; eindpunt
8.  automerk
9.  jongensnaam
10.  voorzetsel; molecule die erfelijke 

informatie draagt; lidwoord
11.  we … tegen het bestraffen van lang-

durig zieken

vERTicAAl
1. in zeven haasten
2.  verbrandingsrest; leermoment; 

public relations (afk.)
3.  groot dier
4.  Europese Radiounie (afk.)
5.  bevoegdheid om een besluit tegen 

te houden; boodschapper
6.  iemand die spontaan vroeg opstaat
7.  gaaf; huiduitwas
8.  slaapmeubel
9.  schenker
10.  informatica; Vlaams voor ‘niet’; lid-

woord
11.  korter werken geeft je meer tijd voor 

je …

1 2 3 4 1 6 7 8 4 10 11 12 7 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 24 33 34 35 36 37 38 7 40 41 42 43 44

SUDOKUBUS

Plaats volgende vierletterwoorden in de kubus zodanig dat in elke 
4 aaneensluitende vakjes een vierletterwoord staat:

ADRI

DIES

EREN

IDEE

LANS

LIED

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

L
IA

D E
RE

N

D
IE

S
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After the Storm
Karin Seberechts

“Het is niet makkelijk de 
mens te worden die je wilde 
zijn”. Deze lichtjes mismoe-
dige levensles geeft  Ryota 
zijn 11-jarige zoon Shingo 
mee tijdens één van hun 
luttele vader-zoonmo-
menten. Zij ademt ook uit 
elke scène van’ Aft er the 
Storm’, Hirokazu Kore-
eda’s milde bespiegeling 
over vader en zoon zijn in 
het bijzonder, en over de 
ontgoochelingen van het 
leven in het algemeen.

De boomlange Ryota won 15 jaar 
geleden met zijn debuutroman 
een voorname literatuurprijs. 
Sindsdien slabakt alles een 
beetje en draaft hij als privéde-
tective achter overspelige ech-
telingen aan. De enige die nog 
ietwat gelooft dat hij daarmee 
‘research’ doet voor een volgend 
boek is Ryota zelf.
Zijn moeder kijkt meewarig naar 
haar aanmodderende zoon, die 
haar fl at uitkamt op zoek naar 
verpandbare spullen om zijn 
gokverslaving te spijzen (die zijn 
net overleden vader overigens al 
allemaal om dezelfde reden vóór 
hem verpatste). Zijn ex-vrouw 
heeft zijn uitvluchten over uit-
blijvende alimentatie al honderd 
keer gehoord. Zijn zoon krijgt hij 
elke maand een dag te zien. Een 
naderende storm - tyfoon 24 - 
brengt het ontwrichte gezin én 
hun overpeinzingen weer even 

samen onder één dak.
Kore-eda plant personages en 
kijkers midden in een sociale 
woonwijk buiten Tokio, gebouwd 
om de zwaarste stormen te trot-
seren. Afgezien van het trotseren 
van stormen valt er nog weinig 
te beleven. Alle kinderen zijn 
uitgevlogen, het klimtuig in de 
speeltuin mag niet meer wor-
den beklommen en vrouwen op 
leeftijd wedijveren er onder het 
mom van muzikale interesse om 
een weduwnaar met een chic 
appartement.
In die stilgevallen habitat laat 
Japans meester van prangende 
familiekronieken zijn protago-
nist met hangende schouders 
in het reine komen met de ont-
nuchteringen van het bestaan. 
Terneerdrukkend of melig 
wordt dat paradoxaal genoeg 
nooit. Daarvoor zet Kore-eda 
naast Ryota een moeder neer 
die even clement als de cineast 
zelf, maar ook laconiek en rela-
tiverend naar de realiteit kijkt. 

“Wat ik nu gezegd heb, gaat wel 
heel diep...”, zegt zij na een tête-
à-tête met haar zoon in het oog 
van de storm. “Wacht, waar is je 
notablok? Dat moet je opschrij-
ven voor je boek”.
Kore-eda’s innemende familie-
portretten zijn wel vaker erg toe-
gankelijk, maar zelden zo onge-
dwongen en nuchter als ‘After 
the Storm’. “Waarom is mijn 
leven op dit uitgedraaid?”, staat 
er op een post-it naast Ryota’s 
bed. Tja. Waarom?

‘After the Storm’ is sinds 3 mei 
te zien in België.

UITGAANSTIP FILM

OPLOSSING SUDOKUBUS

Rondvaart 
Dinant-
Anseremme
Een tip voor een fi jne excursie in de lente- en zomer-
maanden is de kleine rondvaart tussen Dinant en 
Anseremme (45 minuten). Dé gelegenheid om te 
genieten van een uniek uitzicht over Dinant vanaf 
zijn duizenden jaren oude panorama: het rivierbed.  
Bootje varen is een plezier voor jong en oud.
Je ontdekt de monumenten, de parels van de archi-
tectuur van het stadscentrum, de Bayard-rots, het 
Charlemagne-viaduct, het liefdeseiland van Félicien 
Rops en tot slot de Sint-Jansbrug bij de samenvloeiing 
van de Maas en de Lesse.
De boot vertrekt elke dag vanaf 10.30u. Bij Dinant 
Croisières - Quai Place Albert, 5500 Dinant. 
Reserveren is niet nodig.

Deze rondvaarten zijn mogelijk 

tussen 1 april en 22 september.

Meer info: 082 / 22 43 97 

Website van Dinant Evasion: https://goo.gl/kEdLnd

Mismoedigheid kan mooi zijn (Taiyo Yoshizawa, Hiroshi Abe en Yoko Maki)
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VRAAG VAN DE MAAND

Audrey Rottier

Ja, dat kan op diverse manieren. Je 
kan bij je werkgever vakantie of 
onbetaald verlof aanvragen, maar 
er bestaan ook specifi eke regelingen 
om een opleiding te kunnen volgen.

TIJDKREDIET 
MET OPLEIDING ALS MOTIEF 

Wie en hoe?
Als werknemer in de privé kan je aan je 
werkgever vragen om voltijds, halftijds of 
1/5 tijdkrediet op te nemen en zo een opleid-
ing te volgen. Maximaal 36 maanden is 
mogelijk. Er wordt wel rekening gehouden 
met tijdkrediet dat al eerder is gebruikt.
Afh ankelijk van het regime zijn er bepaalde 
tewerkstellingsvoorwaarden en minimum-
periodes voor het opnemen van tijdkrediet. 
Vol- of halftijds tijdkrediet opnemen kan 
alleen als jouw werkgever of jouw sector 
hierover een collectieve arbeidsovereen-
komst (cao) heeft gesloten.

Welke opleiding?
• een opleiding die door de gewesten of de 

sector is erkend (minstens 360 uren of 

27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 
studiepunten per schooltrimester of per 
ononderbroken periode van 3 maanden);

• onderwijs gegeven door een centrum voor 
basiseducatie of een opleiding om een 
diploma of getuigschrift van het secun-
dair onderwijs te behalen (maximum 300 
uren per jaar of 100 uren per schooltri-
mester of per ononderbroken periode van 
3 maanden).

Wie betaalt dat?
De werkgever betaalt het loon voor de 
prestaties die je nog bij hem levert en de 
RVA zal een deel aanvullen met een uitke-
ring waarvan de omvang afhangt van 
diverse elementen. Soms is er ook nog een 
aanmoedigingspremie van de overheid.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

Wie en hoe?
Als werknemer in de privé heb je voor som-
mige opleidingen ook nog recht op edu-
catief verlof. Niet alle deeltijdse werkne-
mers hebben hier recht op. Wie minstens 
4/5 werkt, kan een erkende algemene of 
beroepsopleiding volgen. Wie deeltijds 
met een variabel rooster werkt, kan tijdens 
of buiten het normale rooster een erkende 

algemene of beroepsopleiding volgen. En 
wie minstens halftijds werkt (maar minder 
dan 4/5) met een vast uurrooster, kan tij-
dens de werkuren een beroepsopleiding 
volgen.
Het maximale aantal verlofuren per school-
jaar is gekoppeld aan de soort opleiding.

Welke opleiding?
• een erkende beroepsopleiding;
• een algemene opleiding georganiseerd 

door vakbonden of door organisaties 
voor jongeren of volwassenen die zijn 
opgericht of erkend door een vakbond; 
ook opleidingen die erkend zijn door de 
Vlaamse erkenningscommissie. 

De opleiding die je volgt, hoeft geen ver-
band te houden met je beroep. Ze moet wel 
minstens 32 uren per jaar vertegenwoordi-
gen.

Wie betaalt dat?
Je werkgever betaalt gewoon het loon 
voort uit, maar de werkgever kan dat 
loon wel beperken of begrenzen tot 2.815 
euro per maand;   voor deeltijdsen staat 
het ‘begrensde loon’ in verhouding tot het 
werkregime.  Aan het gewest kan de werk-
gever vragen om de vergoeding deels terug-
betaald te krijgen.   |

Ik ben al aan het 
werk, maar zou toch 
graag een opleiding 
volgen, kan dat?
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Militanten uit België en Nederland 
praten over knelpunten bij H&M
INTERNATIONALE UITWISSELING MAAKT VAKBONDSWERK STERKER

Jörgen Meulders

In elke winkelstraat kan je een 
H&M vinden. Niet alleen in bij ons, 
maar over de hele wereld. De LBC-
NVK doet actief aan vakbonds-
werk in de Vlaamse en Brusselse 
winkels van deze kledingketen.

Sema Karaca is vakbondsafgevaardigde 
bij H&M sinds de sociale verkiezingen van 
2016.  Zij werkt in de H&M-winkel in Mol. 

“Wanneer ik met collega’s praat tijdens 
onze winkelbezoeken, komen altijd weer 
dezelfde punten naar boven. De grote werk-
druk, de flexibiliteit, de onregelmatige uren, 
het zondagwerk, de vele deeltijdse contrac-
ten. Met onze vakbondsploeg proberen we 
dat aan te kaarten bij onze directie maar in 
een multinationale onderneming is dat niet 

altijd makkelijk. Veel beslissingen worden 
op het hoofdkantoor in Zweden genomen.  
En dat leidt soms tot moeilijkheden in de 
winkels.”
Voor de LBC-NVK is het belangrijk om ook 
even over het muurtje te kijken bij de H&M-
collega’s in de buurlanden. De Nederlandse 
collega’s van het FNV gingen gretig op de 
Belgische uitnodiging in. Ze zakten af naar 
Antwerpen, en dat bood de kans om een ver-
rijkende uitwisseling te hebben.

PARITAIRE COMITÉS

Dennis Sneijers werkt bij H&M in 
Eindhoven. Hij staat versteld van de manier 
waarop het sociaal overleg in België is geor-
ganiseerd. “Paritaire comités kennen wij 
alvast niet, bij ons moeten de onderhan-
delingen met de werkgeversverenigin-
gen worden gevoerd. Niet zo simpel. Veel 

problemen en zorgen herkennen wij ook op 
de werkvloer. Mij is één ding heel duidelijk 
geworden. Het hoofdkantoor van H&M zegt 
een sociaal beleid te willen voeren, maar 
het is aan ons als werknemers om samen te 
werken en de directie in eigen land aan die 
afspraken te houden. Als we er dan nog in 
slagen om werknemers ook internationaal 
te verenigen versterkt dit zeker onze positie 
in eigen land.”
Nadia Zamd werkt in de H&M van Aalst. 

“Met onze vakbondskern willen we in de 
komende jaren vooral inzetten op commu-
nicatie en dienstverlening. Daar zijn onze 
collega’s mee geholpen. De uitwisseling met 
de collega’s uit Nederland helpt ons hierbij 
zeker. Het was ook heel interessant om te 
zien hoe H&M in andere landen met de 
rechten van werknemers omgaat.”  |

Werknemersvertegenwoordigers van de LBC-NVK en het Nederlandse FNV discussieerden met elkaar 
over de sociale verhoudingen en de verzuchtingen van het personeel bij de winkels van H&M.
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

ALLOCHTONE OUDERS 
EN ONDERWIJS
W.B. - PER E-MAIL

Elk jaar worden wij tijdens 
de vastenperiode uitgenodigd 
op het ‘sobere maal’.  Dit jaar 
was Véronique van Damme 
de gastspreekster.  Als brug-
figuur is zij verbonden aan 
het Sint-Gregoriuscollege in 
Gentbrugge. Zij ondersteunt 
het schoolteam op het vlak 
van communicatie met ouders 
en helpt mee strategieën te 
ontwikkelen die gelijke kan-
sen tot doel hebben. Ze betrekt 
elke ouder zoveel mogelijk en 
spreekt hem/haar aan als part-
ner in het leer- en opvoedings-
proces.  Verder ondersteunt zij 
de samenwerking en communi-
catie met de buurt en de brede 
school.  Sinds 1997 zet de stad 
Gent deze figuren in op scho-
len met een groot percentage 
kwetsbare kinderen.
Met tal van voorbeelden illus-
treerde de gastspreekster hoe 
zij dagelijks probeerde die doel-
stellingen te vertalen naar de 
realiteit.  Hoewel ik geboeid en 
intens luisterde, kon ik niet ver-
hinderen dat mijn gedachten 
afdwaalden naar de Vlaamse 
minister van Onderwijs, Hilde 
Crevits.  Naar haar omstreden 
uitspraken over het engage-
ment van allochtone ouders 
en nieuwkomers.  Crevits 
zei dat wij gerust wat meer 

engagement mochten verwach-
ten van hen.  
Mijn ergernis groeide terwijl 
ik naar de uiteenzetting luis-
terde. Niet alleen omdat ik nu 
weet dat de minister voor haar 
beurt sprak.  Dat is wat Piet 
Van Avermaet vertelt.  Hij is 
de directeur van het steunpunt 
Diversiteit en Leren aan UGent.  
In opdracht van Crevits doet 
hij onderzoek naar de ouder-
betrokkenheid.  Volgens Van 
Avermaet zijn de uitspraken 
van de minister op geen enkel 
empirisch onderzoek gebaseerd. 
Hij past voor gevaarlijke ver-
algemeningen en zegt dat ook 
allochtone ouders sterk begaan 
zijn met de schoolresultaten 
van hun kinderen.  
Hoe anders had de communica-
tie van de minister kunnen zijn?  
Ze had bijvoorbeeld, samen met 
de mensen uit het werkveld, de 
bestaande initiatieven kunnen 
beoordelen op hun merites.  Ze 
had ook perfect kunnen zeggen 
dat ze het werken met brugfi-
guren op scholen wilde veral-
gemenen naar heel Vlaanderen. 
Maar deed ze dus niet. Crevits 
liet zich verleiden tot onge-
fundeerde uitspraken. Ze ging 
zwaar uit de bocht, mogelijk als 

‘trouwe partijsoldaat’. Voor mij 
is haar imago van dossiervre-
ter en sterkhouder aan diggelen 
geslagen.  Definitief en onher-
stelbaar.

TIJDKREDIET
J.D. - BRUGGE

Iedereen probeert vandaag de 
dag om zijn of haar beroepsloop-
baan leefbaar te maken. Dat het 
annuleren van tijdkrediet zonder 
motief voor veel mensen daarbij 
een streep door de rekening is, 
hoeft geen betoog. Tot voor kort 
konden heel wat mensen tijd-
krediet zonder motief gebruiken 
om hun droom te verwezenlijken. 
Maar dat is nu helaas niet meer 
mogelijk. 
Ik versta persoonlijk nog wel dat 
het werd afgeschaft omdat het 
geld kostte aan de gemeenschap.
Maar waarom is de mogelijkheid 
er niet meer om een tijdlang de 
werkvloer te verlaten zonder 
motief ? Onbetaald verlof is een 
gunst die de werkgever moet 
toestaan. En tijdkrediet zonder 
motief kan niet meer.
Waarom proberen we niet een 
mogelijkheid te creëren waar-
door werknemers volledig onbe-
zoldigd - en dus niet op kosten 
van de gemeenschap - er tussen-
uit kunnen? Nogal wat mensen 
zouden daar gebruik van kun-
nen of willen maken. Het vergt 
alleen een beperkte organisatori-
sche inspanning van de werkge-
ver. En het kan ook aan iemand 
anders de kans geven om een eer-
ste werkervaring op te doen. Een 
win-winsituatie dus die aan nie-
mand geld kost.
Heel wat mensen blijven nu 
langdurig ziek of beginnen te 
improviseren met gemotiveerd 
tijdkrediet om toch voor een lan-
gere periode weg te kunnen blij-
ven van de werkvloer. Dat kan 
toch ook niet de bedoeling zijn?

BOEKENBON
L.V.G. - PER E-MAIL

De ‘onschuldige hand’ heeft mij 
enige tijd terug uitgeloot als win-
nares van de kruiswoordpuzzel 
in Ons Recht van februari. Het 
deed me veel plezier om in mijn 
brievenbus een bruine envelop 
van de LBC-NVK te vinden! En 
ja, daar zat dus de boekenbon 
in die ik had gewonnen. Ik heb 
deze bon al goed besteed en er 
het boek ‘Het leven en hoe wij er 
afscheid van nemen’, geschreven 
door Lut Rubbens, mee gekocht. 
Een boek over palliatieve zorg.
Uiteraard blijf ik naarstig de 
puzzels in mijn vakbondsblad 
invullen. Maar ik geef nu aan 
anderen de kans om ook een boe-
kenbon te winnen.

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.
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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.

METAALSECTOR PC 209

In de metaalsector (paritair comité 209) 
wordt dit jaar een vakbondspremie van 
110 euro uitbetaald. De uitbetalingsperi-
ode loopt van 15 april tot 15 juli. 
De premie wordt betaald aan de gesyn-
diceerde bedienden en kaderleden die in 
2016 werkten in de metaalsector. Onder PC 
209 vallen alle metaalbedrijven met een 
productieactiviteit in België en de stu-
diebureaus die voor die ondernemingen 
werken. Het gaat niet om garages, carros-
seriebedrijven, de metaalhandel of de con-
troleorganismen. 
Om recht te hebben op de premie moet je 
in 2016 ten minste één maand in dienst 
geweest zijn van een metaalbedrijf en ten 
laatste op 1 oktober 2016 aangesloten zijn 
bij het ACV. Ook moet je in orde zijn met 

de bijdrage op het moment van de betaling. 
Werkloze bedienden, gepensioneerden 
en bruggepensioneerden hebben nog 
recht op deze vakbondspremie wanneer 
zij in 2016 minstens één maand in dienst 
geweest zijn van een metaalbedrijf (en 
aan de voorwaarden qua lidmaatschap 
voldoen. 
Bedienden en kaderleden in de metaal-
sector, aangesloten bij de LBC-NVK, krij-
gen een formulier. Dat formulier moet je 
ingevuld terugbezorgen aan je vakbonds-
afgevaardigde of aan het gewestelijke LBC-
NVK-secretariaat van je woonplaats. Kreeg 
je geen formulier, neem dan contact op 
met  het regionale LBC-NVK-secretariaat. 
Het premiebedrag wordt overgeschreven 
naar je individuele bankrekening.

BESCHUTTE EN SOCIALE WERKPLAATSEN

Tussen 18 mei en 31 augustus 2017 wordt 
in de sector van de beschutte werkplaat-
sen (paritair comité 327) de vakbonds-
premie 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 beschutte 
werkplaatsen. De premie geldt niet voor 
uitzendkrachten en jobstudenten. De pre-
mie bedraagt 86,76 euro of 7,23 euro per 
gepresteerde maand voor wie de volle bij-
drage betaalt.

In de sociale werkplaatsen is er een uitbe-
taling tussen 1 maart en 31 mei 2017. 
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.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN APRIL 2017

219.00 Diensten en organismen voor technische controles 
 en gelijkvormigheidstoetsing vorige lonen x 1,02
303.00 Filmbedrijf vorige lonen x 1,02
303.01 Filmproductie vorige lonen x 1,02
320.00 Begrafenisondernemingen vorige lonen x 1,02
321.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 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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