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STAND
PUNT.

SLECHT RAPPORT
VOOR DE REGERING

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Lippendienst in de media, politieke arrogantie of een rondje 
ideologisch pesten? Je mag zelf kiezen maar deze regering 
moet haar engagement om het sociaal overleg te respecteren 
en uit te voeren nakomen. 

Vanuit de Groep van 10 – het hoogste overleg tussen werkge-
vers en vakbonden – werden drie brieven gestuurd naar de 
regering. In het interprofessioneel akkoord (IPA) hebben vak-
bonden en werkgevers afspraken gemaakt over de verdeling 
van de welvaartsenveloppe, waarin al zwaar was gesnoeid 
door de besparingsmaatregelen. De G10 stelde een verho-
ging van de minimumpensioenen voor met respectievelijk 
1% en 1,7%, voor zowel de volledige als de onvolledige  loop-
banen en dit met ingang van 1 september 2017. Bedoeling 
was de ongelijkheid weg te werken voor de berekening van 
de minima. Alleen, de ultra-liberale minister van Pensioenen, 
Daniel Bacquelaine (MR) slaagt er eens te meer in om dit 
straal te negeren en de ongelijkheid te behouden. 

Vakbonden en werkgevers maakten ook gezamenlijke advie-
zen en voorstellen over de ecocheques en het mobiliteits-
budget. Maar de regering-Michel geeft vrije baan aan par-
lementaire initiatieven die haaks staan op de bedoelingen 
van de sociale partners en telkens opnieuw mechanismen 
willen invoeren waarbij looncomponenten in nettoloon wor-
den omgezet. Zo hol je onze sociale zekerheid systematisch 
uit. Wie onze sociale zekerheid nog minder inkomsten toe-
bedeelt, vergroot de druk om te besparen en dus om sociale 
bescherming af te bouwen; het adagio van N-VA en Open VLD!
Wij eisen dat de regering de resultaten van het sociaal over-
leg respecteert.

De minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), heeft ook post 
gekregen. De sociale partners vroegen meer tijd om sereen 
te kunnen praten over de herstructureringen in bedrijven en 
een ‘update’ van de Wet Renault. Peeters kreeg de uitdrukke-
lijke vraag om geen wetgevende initiatieven te nemen zolang 
vakbonden en werkgevers met elkaar overleggen.
In juni is het de tijd van de rapporten. De vakbonden schre-
ven het rapport van deze regering. In alle vakken is ze glori-
eus gebuisd. De vakbonden voeren nu samen een campagne 
om werk te maken van een andere politiek die sociaal zwak-
keren niet criminaliseert, mensen meer inkomen geeft en 
onze fi scaliteit rechtvaardiger maakt. Ook de rijkste bevol-
kingslaag moet bijdragen volgens draagkracht.
Onderteken je mee het rapport van de regering-Michel op 
www.hetgroterapport.be? Er zijn al massaal handtekenin-
gen ingezameld. Michel en zijn ploeg krijgen hun rapport 
voor de start van de grote vakantie.

Het moet anders, en de LBC-NVK – die dit jaar al 125 jaar 
bestaat! – zal systematisch alle onrechtvaardigheid blijven 
bestrijden, samen met het hele ACV en de andere vakbonden.

www.hetgrootrapport.be
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Wegwijs voor 
jobstudenten
REGEL VAN DRIE ZET JE OP WEG

Elke Oeyen

Met de regel van drie van Ons Recht 
zet je al een stap vooruit tijdens je 
jobstudentenwerk. De informatie in 
dit artikel schetst de grote lijnen en 
zwijgt over de uitzonderingsgevallen.

475 UREN?

Met een studentencontract mag je het volle-
dige kalenderjaar werken. Studentenarbeid 
is dus niet beperkt tot vakantiewerk in de 
zomermaanden. Elke student krijgt een 
individuele teller van 475 uren. Langer wer-
ken mag zeker! Deze teller kan je consulte-
ren via www.studentatwork.be. 
Gedurende de eerste 475 uren wordt van je 
loon als jobstudent 2,71% aan socialezeker-
heidsbijdrage afgehouden. Je moet wel zijn 
aangeworven met een ‘overeenkomst voor 
tewerkstelling van studenten’. Werk je meer 
dan 475 uren? Dan wordt de normale sociale 
zekerheidsbijdrage van je loon afgehouden 
(13,07%) met als gevolg dat je vakantierech-
ten opbouwt. 
Elk kalenderjaar wordt de teller weer op nul 
gezet. Het is de taak van de werkgever om 
de juiste bijdrage af te houden. Feestdagen 
tijdens de tewerkstellingsperiode tellen 
mee voor je uren.
Werk je in de horeca, dan krijg je er nog 
50 dagen bij via een horeca@workteller. 
Sinds 2017 kan je zelf vrij kiezen tussen een 
tewerkstelling voor jobstudenten of via de 
horeca@workteller. Via deze teller betaal je 
normale sociale bijdragen op een lager for-
faitair bedrag. 
Ga je soms aan de slag als speelpleinmo-
nitor met vrijwilligersvergoeding? Zolang 
je dit maximum 25 dagen per kalenderjaar 
doet, hoef je hier geen sociale zekerheids-
bijdrage voor te betalen. Het is dus perfect 
mogelijk om 25 dagen lang speelpleinmo-
nitor te zijn én 475 uren te werken met een 
studentenovereenkomst.

BELASTINGEN?

Om thuis fiscaal ten laste te kunnen zijn, 
geldt voor het kind een maximumbedrag 
aan eigen inkomsten (netto bestaansmidde-
len). Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslag-
jaar 2018) gaat het om deze netto bestaans-
middelen: voor een kind van een gehuwd 
koppel 3.200 euro en voor een kind van 
een alleenstaande 4.620 euro. Wanneer die 
maxima worden overschreden, is het kind 

niet langer fiscaal ten laste en betalen de 
ouders hierdoor meer belastingen. Meer 
uitleg rond berekening netto belastbaar 
inkomen, alimentatiegeld kan je terugvin-
den op www.acv-enter.be.
Zelf moet een jobstudent belastingen beta-
len wanneer zijn netto bestaansmiddelen op 
jaarbasis hoger liggen dan 7.570 euro (bruto 
10.345,84 euro).

KINDERBIJSLAG?

Als de jobstudent nog geen 18 jaar oud is, 
dan heeft hij een onvoorwaardelijk recht op 
kinderbijslag tot 31 augustus van het kalen-
derjaar waarin hij 18 jaar wordt. 
Tussen twee studie-of academiejaren mag je 
als jobstudent de hele zomervakantie (juli, 
augustus en september) werken zonder uur- 
en inkomstenbeperking. Gedurende het 
academiejaar mag je maximaal 240 uren 
per kwartaal werken als je je kinderbijslag 
wil behouden.  
Gedaan met school eind juni 2017? Je 
behoudt het recht op kinderbijslag tijdens 
de laatste zomervakantie, als je tijdens de 
zomervakantie minder dan 240 uren werkt. 
Voor studenten uit het secundair onderwijs 
loopt de vakantie tot 1 september. Voor stu-
denten uit het hoger onderwijs loopt de 
vakantie tot 1 oktober.
Je stopt met school al tijdens het schooljaar? 
Je kan niet meer tijdens je  beroepsinscha-
kelingstijd werken tegen verlaagde sociale 
zekerheidsbijdragen. Ook niet tijdens de 
zomermaanden in datzelfde jaar. Vergeet 
niet het kinderbijslagfonds op de hoogte te 
brengen. 

PROEFPERIODE VAN 3 DAGEN

Een arbeidscontract voor studenten is een 
contract van maximum 12 maanden en 
heeft een proefperiode. Tijdens de proef-
periode kunnen student en werkgever een 
duidelijk zicht krijgen op de wederzijdse 
verwachtingen. De duur van de proefperi-
ode bedraagt 3 werkdagen. Tijdens deze 3 
werkdagen kan de jobstudent of de werkge-
ver het contract direct beëindigen.   |

Meer informatie vind je op 
www.acv-enter.be. Aanraders zijn ook de 
ACV-folders ‘Lonend studentenwerk’ en 
‘Gids voor schoolverlaters’.

Ook voor schoolverlaters staat het ACV paraat.
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Gestopt met 
school of bijna 
afgestudeerd?
Wat nu?
INSCHRIJVING BIJ VDAB, 

CONTROLE EN REGISTRATIE BIJ ACV

Tom Vrijens

Als je afstudeert moet je je zo 
snel mogelijk (online) inschrij-
ven als werkzoekende bij de 
VDAB (www.vdab.be). Als je 
in het Brussels hoofdstede-
lijk gewest woont, is dat in 
één van de drie werkwinkels 
bij Actiris (www.actiris.be). 
Vergeet niet je inschrijving af 
te printen en goed te bewaren. 
Voor de inschrijving heb je je 
rijksregisternummer nodig.
Na je inschrijving als werkzoekende 
begint je beroepsinschakelingstijd. 
Die duurt 310 dagen (twaalf maan-
den). Tijdens deze periode zal je wor-
den uitgenodigd voor begeleidings- 
en controlegesprekken bij de VDAB 
als je nog niet aan het werk bent. Op 
deze uitnodigingen moet je verplicht 
ingaan. Wil je info en ondersteuning 
op maat? Registreer je dan bij het ACV 
in je buurt als schoolverlater. Het 
ACV-Enterlidmaatschap is kosteloos 
voor schoolverlaters.
Het ACV biedt je de juiste ondersteu-
ning aan de start van je beroepsloop-
baan. Je kan bij ons terecht voor sol-
licitatieadvies, een analyse van je 
cv, nazicht van je contract en loon-
advies. Neem zeker contact op met 
ACV-Enter! Samen gaan we de uitda-
ging aan. 

KINDERBIJSLAG

Tijdens je beroepsinschakelingstijd 
kan je de kinderbijslag behouden op 
voorwaarde dat je het kinderbijslag-
fonds laat weten dat je niet langer 
studeert én dat je je hebt ingeschre-
ven als werkzoekende. Als je tijdens 
je beroepsinschakelingstijd geld ver-
dient, behoud je de kinderbijslag als 
je inkomen lager is dan 520,08 euro 
per maand.

ZIEKENFONDS

Tijdens je beroepinschakelingstijd 
blijf je als werkzoekende recht heb-
ben op geneeskundige verstrek-
kingen via het ziekenfonds van je 
ouders. Zodra je een inschakelings-
uitkering ontvangt of begint te wer-
ken, moet je jezelf aansluiten bij een 
ziekenfonds. Dat zorgt ervoor dat 
je bij ziekte wordt vergoed en dat je 
voor medicatie en doktersbezoeken 
terugbetalingen krijgt. Meer info via 
www.cm.be. 

NA JE STUDIES NOG AAN 
DE SLAG ALS JOBSTUDENT?

Kan je nadat je bent afgestudeerd 
in juni of tijdens het schooljaar nog 
werken als jobstudent? Je kan dan tot 
aan het einde van de laatste zomerva-
kantie (tot 30 september voor secun-
dair onderwijs én hoger onderwijs) 
met een verlaagde sociale zeker-
heidsbijdrage werken. Als je teller 
van 247 uren nog niet is opgebruikt 
als jobstudent en je tijdens de laat-
ste zomervakantie niet meer dan 240 
uren werkt.
Als je stopt met school tijdens het 
schooljaar kan je niet meer tijdens 
je beroepsinschakelingstijd werken 
als jobstudent vanaf je inschrijving 
als werkzoekende. Ook niet tijdens 
de zomermaanden in datzelfde jaar. 

EERSTE JOB EN TOCH AL 
VAKANTIE?

Als je pas van school komt, is het niet 
vanzelfsprekend om tijdens het daar-
opvolgende jaar te kunnen genieten 
van het maximum aantal vakantieda-
gen en vakantiegeld. Informeer of je 
recht hebt op jeugdvakantie.
Waarop moet je letten als je werk 
hebt gevonden? In de Gids voor 
schoolverlaters vind je de antwoor-
den. Je kan die gids bestellen via 
jongeren@acv-csc.be.  |©
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Wannes Gielis

De 47.000 bedienden uit paritair 
comité 226 (internationale han-
del, vervoer en logistiek) krijgen op 1 
september 2017 een loonsverhoging 
van 1,1%. Vakbonden en werkgevers 
bereikten hierover een protocolak-
koord op 21 april. Dat akkoord is 
al goedgekeurd door alle partijen. 
De cao over de loon- en arbeids-
voorwaarden werd ondertekend 
op het paritair comité van 8 mei.

Als we de indexeringen van dit jaar en begin 
2018 mee rekenen, zien de bedienden uit dit 
paritair comité hun loon met maar liefst 
5,4% stijgen. Bovenop de verhogingen op 
basis van de loonbarema’s.
De loonsverhoging met 1,1% uit het sec-
torakkoord komt bovenop een indexering 
met 1,4% die waarschijnlijk in juli zal gebeu-
ren; de precieze maand is afh ankelijk van de 
infl atie en is dus nog niet zeker.
Begin 2018 stapt PC 226 over naar een 

andere manier van indexeren. Er zal dan 
geen ‘spilindex’ van 1,4% meer zijn; het 
loon zal voortaan elk jaar op 1 januari 
worden geïndexeerd. Op 1 januari van 
ieder jaar zal dus worden gekeken naar de 
prijsstijgingen van het afgelopen jaar, om 
zo de lonen aan te passen.

VIER STIJGINGEN

In het geval van PC 226 betekent dit alles dat 
het bedrag van het loon vier keer zal stij-
gen gedurende een tijdsspanne van één jaar. 
Een indexering met 1,4% in januari 2017, 
een nieuwe indexering met 1,4% in (waar-
schijnlijk) juli, een loonsverhoging met 1,1% 
in september en een eerste indexering vol-
gens een nieuw systeem in januari 2018. Er 
is al overeengekomen dat de indexering op 
1 januari 2018 sowieso 1,4% zal bedragen.
De vakbond slaagde er ook in om betere 
mobiliteitsvergoedingen te regelen. Zo 
stijgt de fi etsvergoeding van 0,22 naar 0,23 
euro per afgelegde kilometer. De terugbe-
taling van het woon-werkverkeer met de 
wagen zal verhogen met 4,2%. Deze verho-
gingen gelden vanaf februari 2018. 

SWT EN TIJDKREDIET

In het sectorakkoord is niet alleen voor 
extra koopkracht gezorgd. Alle mogelijke 
relevante stelsels van SWT – vroeger brug-
pensioen – worden verlengd. Hier praten we 
over werknemers met nachtarbeid, zware 
beroepen en lange loopbanen (58 jaar dit 
jaar en 59 jaar in 2018). Het tijdkrediet met 
motief is uitgebreid van 36 naar 51 maan-
den. Landingsbanen blijven mogelijk vanaf 
50 jaar als iemand 28 jaar loopbaan heeft. 
Het recht op een uitkering start pas vanaf 
55 jaar. De aanvullende sectorpremies vanaf 
55 jaar van respectievelijk 80 euro (1/5 lan-
dingsbaan) en 100 euro (1/2 landingsbaan) 
lopen ook in de periode 2017-2018 door.
En er is nog meer goed nieuws. De vakbonds-
premie zal vanaf 2018 kunnen stijgen.  |

Graag meer details? 
Surf naar 226.lbc-nvk.be  

Meer koopkracht in internationale 
handel, vervoer en logistiek
OOK MOBILITEITSVERGOEDING WORDT OPGETROKKEN
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Witte Woede 
weer in Brussel
De onderhandelingen over nieuwe 
sociale akkoorden in de non-pro-
fit schieten niet echt op, en om 
die reden schoot de Witte Woede 
op 1 juni 2017 opnieuw in actie 
in Brussel. Heel wat werknemers 
zakten af naar de hoofdstad.

Een deel van de non-profit valt onder de 
bevoegdheid van de federale regering. Maar 
na vijf maanden onderhandelingen bleek er 
nog geen uitzicht te zijn op een meerjaren-
perspectief voor een nieuw sociaal akkoord. 
Zo’n meerjarenperspectief is wel essentieel 
voor de toekomst van de zorgsector.

Er is ook een stuk van de non-profit dat 
onder de Vlaamse overheid valt. Maar ook 
op die flank waren er nog geen echte onder-
handelingen. De vakbonden kregen nog 
geen antwoord op kritieke vragen.
De non-profit zal de druk op de ketel hou-
den tot er nieuwe sociale akkoorden zijn. De 
regeringen moeten de noden van zorg, wel-
zijn en cultuur ernstig nemen en afspraken 
maken over meer jobs, werkbaar werk en 
kwaliteitsvolle loopbanen voor de honderd-
duizenden werknemers die deze zorg elke 
dag weer opnieuw bieden.  |

Lees meer op www.wittewoede.be

Volwaardig 
akkoord in 
de chemie
Koen De Kinder

Ondanks een moeizame start maar 
na een succesvolle actie heeft het 
ACV een volwaardig sectorakkoord 
voor arbeiders, bedienden én kader-
leden in de chemie kunnen afslui-
ten. Een akkoord met de nodige 
aandacht voor de lage lonen en 
de minimumlonen maar ook met 
de mogelijkheid om nog te onder-
handelen in de ondernemingen. 

De minimumlonen en de minimumploe-
genpremies worden per 1 mei 2017 ver-
hoogd met 0,12 euro per uur of 1,1% per 
maand. Werknemers die meer dan het 
minimumloon verdienen, zullen op 1 janu-
ari 2018 een opslag van 1,1% krijgen.
Werknemers die tijdkrediet wensen of wil-
len genieten van het stelsel werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (brugpensioen), zullen 
dit ook in de komende jaren kunnen. Het 
tijdkrediet met zorgverlof is zelfs uitgebreid 
tot 51 maanden. 
De discriminatie in de verbrekingsvergoe-
ding van werknemers met tijdkrediet of 
landingsbaan is weggewerkt. Hun verbre-
kingsvergoeding wordt voortaan berekend 
op het loon alsof ze geen tijdkrediet hebben 
genomen. Voor werknemers met een ‘lan-
dingsbaan’ wordt deze vergoeding berekend 
pro rata hun loopbaan in de onderneming. 
De vakbond heeft er ook voor gezorgd dat de 
vakbondspremie kan worden opgetrokken 
en dat de vergoeding woon-werkverkeer 
met 16% wordt verhoogd per 1 mei 2017.
Spijtig is wel dat er voor de kaderleden nog 
te weinig is bereikt. Zij kunnen wel als lid 
van de ondernemingsraad syndicale bij-
stand verlenen aan collega’s. Maar kader-
leden volwaardig betrekken bij het sociaal 
overleg is nog altijd onbespreekbaar voor de 
werkgevers.  |

Voor meer info kan je surfen naar 
www.lbc-nvk.be. Klik op ‘Ik werk in de 
sector’ en kies daar onder de hoofding 

‘Industrie’ paritair comité 207. Daar kan je 
in het linkermenu klikken op ‘cao’. Je kan 
ook deze verkorte URL intikken: 
https://goo.gl/iQagPo

Meer koopkracht in internationale  
handel, vervoer en logistiek
OOK MOBILITEITSVERGOEDING WORDT OPGETROKKEN
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LBC-NVK koestert 
125 jaar syndicale geschiedenis
WAARDEN IN HET HART DRAGEN EN NADENKEN OVER DE TOEKOMST

Stefaan Decock

Niet minder dan 125 jaar geleden 
werd de basis gelegd voor wat nu 
de LBC-NVK is. Als jouw vakbond al 
zo’n lange geschiedenis heeft, wil 
dat zeggen dat onze inhoud en onze 
boodschappen toch veel gewicht 
in de schaal legden en leggen.

In 1890 werd in Brussel het ‘Algemeen 
Syndicaat van Reizigers, Klerken en 
Patroons’ opgericht. Op 14 december 1891 
werd een Antwerpse afdeling opgericht. 
Die afdeling ontpopte zich gaandeweg tot 
een echte vakbond en nam afstand van ‘de 
patroons’, de oorspronkelijke oprichters. 
Daar ligt dus het begin van de vakbeweging 
voor bedienden en kaderleden.
De hele geschiedenis vind je in het boek 
‘Concordia, de geschiedenis van het bedien-
densyndicalisme van 1890 tot 1960’ en in 
‘Bedienden in Beweging’ (vooral over de 
periode na 1960). Onze geschiedenis staat 
voor grondwaarden en beginselen die ons 
als vakbond definiëren en ook een kompas 
zijn voor de toekomst. Momenteel zitten we 
weer op een scharniermoment, en de rich-
ting die we zullen kiezen wordt bepalend 
voor de komende 125 jaar.
Het Antwerpse ‘Bedienden Syndicaat van 
Handel en Nijverheid’, dat zich in 1895 had 
afgescheurd van de organisatie in Brussel, 

had onder meer deze doelstelling: ‘het 
behartigen van het zedelijk en stoffelijk wel-
zijn van de leden, en dit met ontzegging van 
elke politieke bemoeiing’. Dit zit nog altijd 
stevig verankerd in de visie van de LBC-NVK 
anno 2017. Dit is ons DNA, dat ook is gelinkt 
aan het begrip solidariteit en aan een demo-
cratische besluitvorming.

GROTE UITDAGINGEN

De vakbond wordt uitgedaagd als nooit 
tevoren. Sociologische ontwikkelingen 
bepalen ons doelpubliek. Technologische 
evoluties bepalen onze dienstverlening. De 
zeer rechtse politiek is een permante uit-
daging voor een vakbond die de zwaksten 
wil beschermen en die welzijn en welvaart 
duurzaam en modern wil invullen.
Wij gaan geen uitdaging uit de weg. 
Structuren moeten onze opdracht en slag-
kracht dienen. Die structuren zijn we aan 
het hertekenen. Meer dan vroeger moeten 

arbeiders, bedienden en kaderleden de 
rangen sluiten om het brede werknemers-
belang te verdedigen. En de vakbond moet 
zijn structuren in die zin aanpassen.
Onze dienstverlening moet worden her-
dacht in functie van ‘de digitalisering’. Maar 
persoonlijke contacten, coaching en bege-
leiding blijven essentiële pijlers van die-
zelfde dienstverlening.
Ook de vakbondsactie moet evolueren. 
Uiteraard blijft de kracht van ons getal een 
groot wapen, dat bij momenten uitdrukke-
lijk moet worden gebruikt. Maar ook hier 
worden we uitgedaagd. Rechts-liberale 
regeringen zetten wat graag het stakings-
recht en de syndicale actie onder druk, in 
heel Europa trouwens. En de impact van 
traditionele en sociale media en van com-
merciële mediabedrijven is heel groot. In 
zo’n omgeving moet de vakbeweging zich 
zien te handhaven en haar acties deels her-
oriënteren.
We moeten nu de komende 125 jaar uitte-
kenen, en daar zijn we gisteren mee begon-
nen. Laat de geschiedschrijvers hun pen 
maar scherpen.
Op 19 juni 2017 vieren we samen met onze 
vakbondsmilitanten 125 jaar LBC-NVK. Niet 
met een duur feest, wel met een inhoude-
lijke reflectie over onze toekomst en over 
een moderne vertaling van ‘het behartigen 
van het zedelijk en stoffelijk welzijn van de 
leden, en dit met ontzegging van elke poli-
tieke bemoeiing’.  |
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“Als wij het niet doen, wie dan wel?”
FILIPIJNSE VAKBONDSVROUW EMMA MANUEL IS NIET MEER

Marijke Persoone

Emma Manuel, een geëngageerde 
syndicaliste uit de Filipijnen, is 
niet meer.  Ruim dertig jaar gele-
den stond ze mee aan de wieg van 
Alliance of Health Workers (AHW), de 
Filipijnse vakbond van de gezond-
heidswerkers, een partnervakbond 
van de LBC-NVK. Later werd ze daar 
tot voorzitter verkozen. Een taak 
die ze met veel vuur op zich nam. 

Achttien jaar geleden ontmoette ik haar 
voor het eerst, in Manilla. Ze nam me mee 
naar het Tondo Medical Center, naar de 
dienst radiologie waar ze werkte. Ik was 
gechoqueerd door de povere infrastructuur 
en het gebrek aan bescherming voor het 
personeel. Vakbondswerk in een ziekenhuis 
draait niet alleen om het loon en de arbeids-
omstandigheden van wie er werkt. “We 
moeten een brede, politieke strijd voeren 
voor het recht op gezondheid en het recht 

op zorg voor iedereen. Niet alleen voor wie 
geld heeft”, zei Emma. Om die overtuiging 
te voeden had ze met een ploeg vrijwilligers 
een systeem van vakbondsvorming opgezet, 
dat ze later met financiële steun van de LBC-
NVK en Wereldsolidariteit kon uitbreiden. 
Daar was ze erg blij om. Ze organiseerde ook 
‘solidaire vakantieweken’. Dan trok ze met 
dokters en verpleegkundigen naar krotten-
wijken, naar het arme platteland, naar stre-
ken waar een tyfoon was voorbij geraasd, 
om medische hulp te bieden. 

Emma combineerde een passie voor recht-
vaardigheid met een stevige maatschap-
pij-analyse en een grote empathie voor 
kwetsbare mensen. Ze vond het walgelijk 
dat ondernemers winst wilden maken op 
de kap van zieken. Mee onder haar impuls 
werd de strijd tegen de commercialisering 
van de zorg een belangrijk actiedomein van 
AHW. Dat er elk jaar duizenden Filipijnse 
dokters en verpleegkundigen emigreren 
omdat de overheid veel te weinig investeert 
in zorg stemde haar triest. Ze zag ook, zoals 
vele andere Filipijnse ouders, met pijn in het 
hart haar eigen dochter met haar gezin naar 
Canada vertrekken. Toen ze al ernstig ziek 
was, ging ze nog mee actie voeren voor een 
groter gezondheidsbudget.
Toen ik haar chattend aanmaande om wat 
meer rust te nemen en de acties aan ande-
ren over te laten antwoordde ze: “Als wij het 
niet doen, wie dan wel?”, gevolgd door een 
relativerende knipoog. Nu hebben ande-
ren het toch overgenomen, geïnspireerd 
door het geloof, de kracht en de humor van 
Emma.  |

ACTIVITEITENKALENDER

DOE JE MEE AAN DE REFUGEE WALK  
OP 24 SEPTEMBER?

Elk jaar drijven geweld, oorlog, vervolging, 
armoede en wanhoop tienduizenden mensen 
weg uit hun eigen huis. Sommige vluchtelin-
gen zijn wekenlang te voet onderweg tijdens 
een gevaarlijke tocht, op zoek naar een vei-
lige thuis. De ‘Refugee Walk’ daagt deelne-
mers uit om in hun voetsporen te treden en 
zelf een tocht van 40 kilometer af te leggen. 
Wie mee stapt, zamelt geld in voor mensen 
op de vlucht. 
Maar de Refugee Walk is meer dan een 
sportieve uitdaging of inzamelactie. Belgen, 
Europeanen, vluchtelingen en asielzoekers 
organiseren, werken en wandelen samen. Het 
evenement brengt mensen bij elkaar, door-
breekt stereotypen en bouwt bruggen. 
Dit jaar vindt de Refugee Walk op zondag 24 
september plaats in het Nationaal Park Hoge 
Kempen.
Wil je graag meedoen? 
Surf naar www.refugeewalk.be 
In juni is er een ook een nieuwe editie van het 
Refugee Food Festival. Chef-koks, die uit hun 
land zijn gevlucht, stellen hun keuken open 
in 13 Europese steden. In onze contreien 
doen Brussel en Amsterdam mee. Hier vind 
je meer over dit gastronomische festival met 
een sociale ondertoon:  
www.refugeefoodfestival.com 

LOOPBAANBEGELEIDING IN GROEP

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

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 traject met 
twee gesprekken. Dit stuk kan plaatsvinden 
op een aantal plekken. Schrijf in via www.
jeloopbaan.be. Meer info via 03 / 220 89 50 
of lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be

LOOPBAAN MET ZORG

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

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
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 4 augustus, 8 septem-
ber en 6 oktober), Brussel (vrijdag 25 augus-
tus), Gent (maandag 25 september), Leuven 
(woensdag 13 september), Hasselt (woensdag 
14 juni), Herentals (woensdag 13 september), 
Kortrijk (13 september), Mechelen (dinsdag 17 
oktober), Sint-Niklaas (maandag 19 juni) en 
Turnhout (woensdag 24 mei). 
Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-Nvk.be
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Volharding vakbondsploeg leidt 
tot compromis bij az groeninge
EXTRA PERSONEEL MOET ZWARE WERKDRUK VERLICHTEN

Lieze Vansintjan

Met meer dan 2.700 werknemers is az 
groeninge één van de grotere zieken-
huizen van ons land. Directie, raad 
van bestuur en vakbonden onder-
handelden enkele maanden over het 
aantal personeelsleden dat wordt 
ingezet. Na een aanvankelijke weige-
ring van de directie kreeg de vakbond 
toch gedaan dat er extra personeel 
zal worden in dienst genomen.  

Meer dan tien jaar geleden gingen vier 
Kortrijkse ziekenhuizen over tot een fusie. 
Daarna volgde ‘de grote verhuis’, en die viel 
toch wel samen met de recente 
onderhandelingen. Twee cam-
pussen sloten in april hun deu-
ren, één campus bleef gedeelte-
lijk open. Bij de hele verhuizing 
waren maar liefst 71 diensten, 
670 patiënten, 150 artsen en 2.000 
werknemers betrokken. 
De overheid is al jaren aan het 
besparen op de financiële 
middelen voor de zorgsector. 
Patiënten verblijven gemiddeld 
korter in het ziekenhuis dan 
vroeger. Die ontwikkelingen 
resulteren in een ander taken-
pakket voor zorgverleners 
en een intensievere zorg. De 
werkdruk stijgt hierdoor aan-
zienlijk. De verhuis zorgde de 
voorbije maanden boven-
dien voor nog meer 
werkdruk.

Bij de vakbond kwamen er heel wat ver-
halen, emotionele getuigenissen en nood-
kreten binnen. Vanop de werkvloer klonk 
steeds opnieuw de boodschap dat de werk-
druk te zwaar werd en dat de kwaliteit van 
de zorg en de gezondheid van het personeel 
in het gedrang kwamen. 

IN ACTIE

De werknemersvertegenwoordigers van de 
LBC-NVK schoten meteen in actie: ze onder-
vroegen de diensten over hun noden, beke-
ken en analyseerden budgetten en goten 
alles in tabellen. Een ambitieus maar brood-
nodig plan was het resultaat. 
Week na week werd er onderhandeld. Het 
ging moeizaam en de onderhandelingen 
vraten veel energie op. Aanvankelijk wei-
gerde de directie van az groeninge om 

extra personeel aan te werven. Maar 
de vakbondsmilitanten gaven 

zich niet gewonnen en 
voerden actie. Zelfs 

tijdens de ver-
huis dook het 

spandoek 
met de 

vraag naar ‘meer personeel’ op. Er werden 
personeelsvergaderingen georganiseerd. 
En de afdeling spoed legde een kwartier het 
werk neer, een actie waarbij vele collega’s 
zich spontaan aansloten. De media pikten 
het verhaal ook op. 
Op 2 mei werd het na uren onderhandelen 
duidelijk dat het nu of nooit was. Er werd 
gediscussieerd op het scherp van de snee, 
met als resultaat een compromis.
De directie accepteerde om een ‘zoge-
naamde besparing’ van 28 voltijds equiva-
lenten door een betere toewijzing van bed-
den te vervangen door een herinvestering 
op andere afdelingen van het ziekenhuis. Er 
zou ook extra personeel worden in dienst 
genomen, goed voor 15 voltijdse equiva-
lenten. Door een verschuiving vanuit de 
‘mobiele equipe’ wordt het vaste personeels-
bestand van bepaalde afdelingen uitgebreid 
met 23 voltijdse equivalenten.
De LBC-NVK-militanten maakten het ver-
schil: hun maandenlange inzet, hun gron-
dige kennis van cijfers en hun vastberaden-
heid leidden tot dit akkoord. Bravo!  |

Meer dan tien jaar geleden gingen vier Kortrijkse zieken-
huizen over tot een fusie.
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Geertje Troch

Bij het inspectie- en certifi catiebe-
drijf Vinçotte sloeg op 21 april van 
dit jaar het vuur in de pan. Op een 
inderhaast georganiseerde bijzon-
dere ondernemingsraad kondigde 
het rendabele bedrijf aan dat het 
koudweg 195 jobs wilde schrappen 
in België. Vinçotte is een Belgische 
onderneming met meer dan 1.550 
personeelsleden. Het voert verplichte 
wettelijke controles uit, zowel in de 
industrie als in de thuisomgeving.
De raad van bestuur van Vinçotte wil het 
bedrijf gauw omvormen tot een hippe, 
gedigitaliseerde onderneming, opgedeeld 
in ‘business units’, bij voorkeur met zo wei-
nig mogelijk inmenging van de vakbonden.  
Vinçotte wil graag in een geest van ‘libe-
rale vrijheid’ en zonder sociaal overleg een 
transformatieplan doordrukken en bijna 
200 jobs wegkieperen. Werknemers, die 
jarenlang trouwe diensten bewezen, zouden 

zonder scrupules aan de kant moeten wor-
den geschoven. Plotseling staan leeftijd en 
jaren dienst alleen nog voor ‘kosten’, en niet 
voor een rijkdom aan kennis en ervaring.
Sociaal overleg met wederzijds respect was 
steeds een vanzelfsprekendheid bij Vinçotte. 
De sterke afvaardiging van de LBC-NVK 
zorgde voor een gedragen beleid. Het soci-
aal statuut bundelde alle cao’s die ervoor 
borg stonden dat mensen er konden werken 
met goede afspraken en degelijke arbeids-
omstandigheden.

DONKERE WOLKEN

En toen werd Marco Croon de nieuwe ‘ceo’: 
donkere wolken trokken samen boven het 
sociaal overleg. Een volwaardige vakbonds-
afvaardiging kon er plots niet meer zijn. 
Gevolg: er kon niet meer worden onder-
handeld over nieuwe cao’s, en de vakbond 
kon officieel leden niet langer individu-
eel bijstaan. De directie nam beslissingen 
en voerde die eenzijdig door, zonder over-
leg. Bestaande cao’s werden zelfs gewoon 
opgezegd. Als klap op de vuurpijl volgde 

het nieuws over de plannen voor een col-
lectief ontslag.
In deze moeilijke omstandigheden verde-
digt de vakbond uiteraard de rechten en 
belangen van de werknemers van Vinçotte. 
Onze vakbondsmilitanten informeren de 
achterban, signaleren consequent elk inci-
dent en blijven kritisch problemen aan-
kaarten in de ondernemingsraad en het 
preventiecomité (CPBW). Samen met alle 
werknemers van Vinçotte maken ze een 
solidaire vuist tegen de aanpak van de direc-
tie. Op 2 mei staakte het personeel zelfs. Een 
scherpe uiting van het grote verzet tegen 
een beleid dat duidelijk anders moet.
Op 9 mei begon het overleg in het kader van 
de ‘Wet Renault’. In de komende vergade-
ringen mogen de vakbondsafgevaardigden 
vragen stellen en constructieve oplossin-
gen voorstellen zolang dit nodig is. De LBC-
NVK eist een constructief overleg waarbij 
de directie ernstig rekening houdt met de 
voorstellen van het personeel. We willen 
zoveel mogelijk ontslagen vermijden, en 
het sociaal overleg moet absoluut worden 
hersteld.  |

Werknemers Vinçotte ballen 
de vuisten tegen drieste directie
OVERBODIGE ONTSLAGRONDE VEROORZAAKT GROTE WOEDE
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“LEGALE BELASTINGONTWIJKING 
maakt mij enorm kwaad”
FINANCIEEL ACTIE NETWERK FOCUST OP MISBRUIKEN BIJ MULTINATIONALS

Wouter Parmentier

Het Financieel Actie Netwerk, kort-
weg FAN, heeft op 8 juni de zevende 
editie van Tax Justice Day gehouden. 
Het netwerk van vakbonden en ngo’s 
pakte dit jaar uit met een opvallend 
campagnebeeld. Multinationals 
betalen volledig legaal geen of heel 

weinig vennootschapsbelasting en 
dat heeft een impact op onze soci-
ale dienstverlening. Ons Recht sprak 
met FAN-coördinator Guido Deckers. 

ONS RECHT: De brouwer InBev zet 6.000 
verpleegkundigen op straat. Dat is pas een 
opvallende campagneboodschap. Wat 

bedoelt het FAN daarmee?
GUIDO: “Bedrijven krijgen belastingvoor-
delen die zo enorm groot zijn dat er door 
die belastingontwijking niet genoeg soci-
aal beleid kan worden gevoerd. Al dat niet 
geïnde belastinggeld gaat naar enkele pri-
vépersonen. Zo worden aandeelhouders als-
maar rijker en de staat armer. Die belasting-
ontwijking is schandalig, maar wel legaal. 
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De verantwoordelijkheid ligt bij de politiek. 
Zij maken die legale diefstal mogelijk. Dat 
maakt mij enorm kwaad.”

ONS RECHT: Hoe is de Tax Justice Day zeven 
jaar geleden ontstaan?
GUIDO: “Het was een reactie op de Tax 
Freedom Day die het consultancybedrijf 
Price Waterhouse Cooper organiseerde. 
Zij berekenden de dag waarop we zoge-
zegd niet meer voor de staat werkten. Die 
berekening klopte niet en het zei niets over 
de diverse belastingen op arbeid, kapitaal 
en vennootschappen. Dat hebben we met 
het Financieel Actie Netwerk en onze Tax 
Justice Day rechtgezet. De Tax Freedom Day 
bestaat vandaag niet meer en ik denk dat wij 
daar een doorslaggevende factor in waren. 
Dat is een overwinning.”

ONS RECHT: Hebben jullie ook concrete voor-
stellen om een einde te maken aan de belas-
tingontwijking?
GUIDO: “Om te beginnen willen we een 
einde maken aan het belastingparadijs 
België. Door de financiële crisis is de uit-
wisseling van financiële informatie tussen 
banken en belastingdiensten wereldwijd 
in een stroomversnelling gekomen. België 
doet aan deze uitwisseling alleen mee voor 
rekeninghouders die niet hun domicilie in 
België hebben. Maar het houdt de lippen 
stijf op elkaar voor rekeninghouders die wel 
officieel in ons land wonen. Daarmee geeft 
België de boodschap dat je met je zwart geld 
beter naar ons land komt.”

“Verder willen we dat multinationals wor-
den verplicht om per land waar ze actief 
zijn informatie vrij te geven over de winst, 
de omzet, het aantal personeelsleden, de 
activa enzovoort. Dan kunnen we land per 
land correct belastingen innen. En tot slot 
willen we de grote fraudeurs ontmaskeren. 
We zijn voor een wereldwijde transparantie 
via bedrijfsregisters waarin de ware eigena-
ren van bedrijven worden vermeld. Nu wer-
ken belastingontwijkers met schijnonder-
nemingen (zie kader).” 

GROTE FORTUINEN

ONS RECHT: Het FAN vraagt een belasting op 
grote fortuinen, waarom precies?
GUIDO: “We vragen een belasting op grote 
fortuinen omdat de vermogensongelijkheid 
erg groot is, veel groter dan de inkomens-
ongelijkheid. Die vermogens zijn zo sterk 
gegroeid dankzij de mogelijkheden die de 
rijke elite krijgt. Maar die vermogens zijn 
maar één aspect van een rechtvaardige fis-
caliteit. Je moet naar het volledige plaatje 
kijken. De regering zegt nu bijvoorbeeld 
dat de personenbelasting is gezakt en klopt 
zichzelf op de borst. Maar ze zwijgt in alle 
talen over alle Turteltaksen, btw-verhogin-
gen en besparingen in sociale voorzienin-
gen die er zijn bijgekomen.”

ONS RECHT: Veel mensen zijn voorstander 
van een rechtvaardige fiscaliteit. 85% van 
de Vlamingen is voor een vermogensbelas-
ting. Hoe komt het dat die er nog niet is?
GUIDO: “Omdat de krachtsverhoudingen 
er niet zijn. We organiseren de mensen te 
weinig. We houden studiedagen, we ver-
spreiden folders, we facebooken, we twit-
teren; maar als de mensen niet in bewe-
ging komen, zal er niets veranderen. Je kan 
de ideologische en politieke tegenstanders 
pas van gedacht doen veranderen als er 
een massa in beweging komt. In beweging 
komen is alles van manifestaties tot stakin-
gen, pas met heel zo’n beweging zal er iets 
kunnen veranderen.” 

ONS RECHT: Die 85% van de Vlamingen mag 
ook gaan stemmen. Komen hun volksverte-
genwoordigers dan op voor andere belangen 
dan die van de mensen die hen in het parle-
ment hebben gebracht?
GUIDO: “Niet allemaal natuurlijk. De rege-
ring die nu aan zet is, dient inderdaad de 
belangen van de rijke elite. Ik ben ook 
ontgoocheld in de sociaaldemocratie. De 
voorbije dertig jaar hebben de socialisten 
de bevolking in de steek gelaten. Dat mag 
worden gezegd en je voelt dat ze door die 
kritiek terug in een betere richting aan het 
opschuiven zijn. Maar ook de vakbonden 
mogen wat mij betreft strijdbaarder wor-
den.”

POLITIEK HEEFT MACHT

ONS RECHT: Tegenstanders zullen zeggen 
dat het programma van het FAN ons jobs 
kost. Want zonder een fiscaal gunstig kli-
maat trekken bedrijven weg.
GUIDO: “Dat is niet waar. De politiek heeft 
macht en ze kunnen wetten stemmen die 
dit tegengaan. Dat gebeurt ook. In Frankrijk 
hebben bedrijven het veel moeilijker om 
weg te trekken omdat daar wetten zijn die 
dat tegenhouden. België is een belastingpa-
radijs voor de bedrijven en ze hebben het 
heel makkelijk om weg te trekken. Als er 
morgen een politieke macht komt die zegt 
‘basta!’, dan zullen bedrijven niet meer ver-
plaatsen.”

ONS RECHT: Het FAN is meer dan alleen 
maar de vermogensbelasting. Wat zijn jul-
lie voorstellen rond de inkomensbelasting 
of de btw?
GUIDO: “De personenbelasting moet minder 
ingewikkeld worden. Ik zou ze ook progres-
siever maken. Ik vind dat de allerhoogste 
inkomens terug tegen 60 procent moeten 
worden belast. Mensen met lagere inko-
mens zouden minder belastingen moeten 
betalen.”

“De btw vind ik een onrechtvaardige belas-
ting. Ze houdt op geen enkele manier reke-
ning met het inkomen van mensen. Denk 
maar aan de verhoging van de btw op 

elektriciteit van 6 naar 21 procent. Dat is 
een prijsverhoging voor iedereen, maar ze 
wordt wel het hardst gevoeld in de arme 
huishoudens.”  |

Lees meer op www.hetgrotegeld.be
en www.facebook.com/
FinancieelActieNetwerk

HOE ZET JE DE FISCUS 
EEN NEUS?

Willy Patroons is directeur en enige 
aandeelhouder van een Belgische 
fabriek. Hij wil 5 miljoen euro aan het 
oog van de fiscus onttrekken. Hoe gaat 
Patroons dat doen?
Hij richt een schijnvennootschap 
op in Panama. Daarna opent hij in 
Luxemburg een rekening op naam van 
het Panamese bedrijf. Zodra deze con-
structie is opgezet, koopt hij diensten 
van de onderneming in Panama en 
betaalt daarvoor door geld te storten 
op de Luxemburgse rekening.
Willy Patroons profiteert op twee 
manieren:
• Hij vermindert de belastbare winst 

van zijn onderneming in België, waar-
door hij minder vennootschapsbelas-
ting moet betalen.

• Zijn geld wordt clandestien in 
Luxemburg belegd op de internatio-
nale markten. 

Maar hoe komt Patroons nu weer aan 
zijn geld dat ondertussen is aange-
groeid tot 7 miljoen euro? Dat doet 
hij door een lening aan te gaan bij het 
Belgische filiaal van zijn Luxemburgse 
bank, die wordt gedekt door zijn vermo-
gen in Luxemburg. Zo blijft het geld in 
Luxemburg, waar het is belegd in aan-
delen en obligaties. Met het geleende 
geld kan hij een mooie villa bouwen.
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SNAPSHOTS

TEKEN JE MEE GROOT 
RAPPORT VAN 
REGERING-MICHEL?
Met de campagne ‘Het groot rapport van 
de regering-Michel’ maken de vakbonden 
ACV, ABVV en ACLVB de balans op van de 
regering en dringen ze aan op een recht-
vaardiger en eerlijker beleid. De regering 
moet binnenkort de begroting 2018 opstel-
len. Er komen superministerraden over de 
sociale zekerheid, de economie en de werk-
gelegenheid. De regering zal ook beslissin-
gen moeten nemen over eerlijke fiscaliteit. 
Hét moment dus voor de vakbonden om een 
koerswijziging te eisen. De regering heeft 
nog twee en een half jaar tijd om haar beleid 
te veranderen en om te zorgen voor fiscale 
en sociale rechtvaardigheid. 
In de bedrijven zullen de werknemers een 
rapport kunnen ondertekenen en aan hun 
vakbondsafgevaardigde bezorgen. Het rap-
port kan ook online worden ondertekend op 

www.hetgrootrapport.be. 
De vakbonden constateren dat de regering 
tal van maatregelen heeft genomen ten 
koste van de werknemers, gepensioneerden, 
zieken en werklozen. Op twee en een half 
jaar tijd heeft deze regering ons opgezadeld 
met een indexsprong, een verhoging van 
de btw op elektriciteit, pensioen op 67 jaar, 
flexibiliteit van de uurroosters door de Wet 
Peeters, de jacht op langdurig werklozen 
en ga zo maar door. We zijn het enige land 
in Europa waar de reële lonen in 2016 zijn 
gezakt. De arbeidsvoorwaarden zijn erop 
achteruitgegaan. Er is minder sociale zeker-
heid en de besparingen brengen schade toe 
aan de kwaliteit van de openbare diensten. 
De regering beloofde jobs, jobs, jobs. 
Maar België bengelt aan de staart van het 
Europees peloton als het gaat om jobcreatie. 
Op 4 juli bezorgen de bonden aan de rege-
ring haar groot rapport. 

Lees meer: www.hetgrootrapport.be 

KNOKKEN VOOR 
FASTFOODPERSONEEL IN 
DUITSLAND EN GROOT-
BRITTANNIË

In de Duitse fastfoodsector liggen de werk-
nemers al sinds oktober 2016 in conflict met 
de werkgevers over een eerlijk loon en een 
leefbaar inkomen. Tijdens de collectieve 
onderhandelingen met de voedingsvak-
bond NGG bood de werkgeversorganisatie 
een loon aan dat volgens berekeningen 
van de overheid aanzienlijk lager is dan 
een leefbaar loon. De werkgevers mikten 
op een uurloon van 8,9 euro. Maar volgens 
de overheid is minstens 11,68 euro per uur 
nodig om een deftig pensioen te krijgen na 
45 jaar werken. De vakbond NGG wijst er 
trouwens op dat de werknemers in de fast-
food werken in een fysiek uitputtende en 
stressvolle arbeidsomgeving.
Sinds begin dit jaar namen meer dan 1.000 
werknemers deel aan protestacties bij 
McDonald’s, Burger King, Starbucks, Pizza 
Hut en Autogrill. En toch blijven de werk-
gevers een leefbaar loon weigeren.
De mondiale voedingsvakbond IUF voert, 
samen met NGG, een online campagne om 
de werkgevers in de fastfood onder druk te 
blijven zetten. Jij kan die campagne mee 
steunen via www.iuf.org.
In Groot-Brittannië leverde een gelijkaar-
dige campagne van de vakbond BFAWU al 
succes op voor de 115.000 werknemers van 
McDonald’s daar. BFAWU bereikte dat de 
werknemers een vast contract zullen krij-
gen, met een gegarandeerd minimaal aan-
tal werkuren per week. McDonald’s werkte 
met nulurencontracten waarbij de werkne-
mers zelfs geen minimaal aantal uren per 
week toegezegd kregen. Bij een nuluren-
contract kan je flexibel worden opgeroe-
pen om arbeidsuren te presteren onder het 
contract. In zo’n situatie kan het gebeuren 
dat de werknemer in de ene werkweek geen 
enkel uur presteert en in de andere week 12, 
23 of 34 uur klopt.

EXPO OVER 65 
JAAR GASTVRIJ 
VLUCHTELINGENONTHAAL
Vluchten is een verhaal van alle tijden. Maar 
ook gastvrijheid tegenover vluchtelingen 
heeft in België een lange traditie. Het pro-
ject BE.LAND neemt je mee in een onderbe-
licht stukje geschiedenis.
Verschillende generaties vluchtelingen 
vertellen je hoe ze hun aankomst in België 
beleefden. En je ontdekt er hoe we gastvrij-
heid de voorbije 65 jaar hebben ingevuld. 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen dook in 
de archieven van middenveldorganisa-
ties, groef in het geheugen van opvangin-
stanties en vroeg aan vluchtelingen hoe zij 
hun onthaal hadden beleefd. Het resultaat 
is een hoopgevend en verrassend verslag 
over vluchtelingenonthaal in Vlaanderen 

en Brussel tijdens de voorbije 65 jaar.
BE.LAND bundelt de getuigenissen 
van onder andere Hongaren, Chilenen, 
Somaliërs, Irakezen en Vietnamezen. Zo 
ontstaat een rijkgeschakeerd overzicht van 
ons vluchtelingenonthaal. De rode draad? 
De vanzelfsprekendheid waarmee we een 
plaats vonden voor vele duizenden nieuw-
komers. En de vindingrijke manier waarop 
onze ouders en grootouders hielpen waar 
ze konden.
De expo was al te zien in Brussel. In de 
komende maanden gaat ze op rondreis, 
met passages in Roeselare, Genk, Leuven, 
Baarle-Hertog, Turnhout, Arendonk en 
Ukkel.

Meer info op www.vluchtelingenwerk.
be/beland-expo-over-65-jaar-gastvrij-
vluchtelingenonthaal 
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MISBRUIKEN DHL 
AVIATION: GEEF 
INSPECTIE MEER 
ARMSLAG!

Een recente reportage van het tv-pro-
gramma Pano illustreerde hoe uitzendar-
beid en dagcontracten zwaar worden mis-
bruikt bij het bedrijf DHL Aviation. Dit 
bedrijf is natuurlijk geen alleenstaand 
voorbeeld.
Al in 2012 publiceerden KAJ en ACV samen 
hun zwartboek over uitzendarbeid, ‘Is dit 
nu de moderne arbeidsmarkt?’. De uit-
zendbureaus vonden dat zwartboek destijds 

‘zwaar overtrokken’. Maar de feiten bij DHL 
Aviation bewijzen hoe ernstig de situatie 
soms kan ontsporen. Wat hebben sommige 
systematische praktijken nog te maken met 
waardig werk? Niets natuurlijk.
Voor het ACV is een vast contract van onbe-
paalde duur de norm. Er moet ook een 
veel sterkere controle komen op de nale-
ving van de regels over uitzendarbeid. Het 
ACV zal mogelijke maatregelen voorleggen 
aan minister van Werk Kris Peeters. Zo zou 
het al een heel goed idee zijn om de soci-
ale inspectie toegang te geven tot de data-
bank met contracten van uitzendkrachten. 
Op deze manier kan de sociale inspectie 
snel misbruiken opsporen. Zoals het ACV 
al voorstelde in 2016 bij het uitwerken van 
elektronische contracten. Helaas werd 
dit toen door de werkgeversvereniging 
Federgon weggezet als ‘onnodig’. Het tegen-
deel wordt dagelijks bewezen. 
De vakbond herhaalt ook zijn voorstel om 
uitzendkrachten bij sociale verkiezingen 
stemrecht te geven in de onderneming 
waar ze daadwerkelijk werken. Hun loon- 
en arbeidsvoorwaarden worden immers 
door de regeling bij de gebruiker bepaald, 
niet bij het uitzendkantoor. 

ACTIES ÉN MEER LOON IN 
NON-PROFIT IN DIVERSE 
LANDEN
De Tsjechische vakbond OSZP lanceerde 
begin mei een campagne om te pleiten voor 
een loonsverhoging in de non-profit. Met 
de slogan ‘Een einde aan goedkope arbeid’ 
wordt opgeroepen om de arbeidsomstan-
digheden in de sector te verbeteren. 
Met de overheid waren er besprekingen over 
het tekort aan personeel, de extreme werk-
druk en de heel lage lonen, soms zelfs maar 
450 euro per maand. Het personeelstekort is 
erg nijpend omdat de werknemers veroude-
ren en omdat de vraag naar zorg stijgt.
In Oostenrijk zijn de uitdagingen in deze 
sector ook groot. Daar hebben de werkne-
mers in de zorg een zware werkdruk, veel 
stress en lange werkuren. Vier vakbonden 
uit de publieke en private sector bundelden 
hun krachten. Op 12 mei was er een natio-
nale betoging waarbij duizenden werkne-
mers door de straten van Wenen trokken. 
De betogers eisten vooral meer centen voor 
de zorg en een actieplan om de stress en de 
werkdruk te verminderen. Volgens de vak-
bonden moet er meer personeel komen en 
is nationale wetgeving nodig om de perso-
neelsbezetting te bepalen. 
De Duitse vakbond Ver.di kon dan weer een 
mooie overwinning aan zijn palmares toe-
voegen. Ver.di kon 2,2% loonsverhoging 
afdwingen voor de 2.000 werknemers van 
de private ziekenhuisgroep Sana. Er komen 

bij Sana ook betere arbeidsomstandighe-
den, bijvoorbeeld via twee dagen extra ver-
lof, uitsluitend voor zorgpersoneel dat lid 
is van Ver.di.
In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt krij-
gen 4.000 werknemers van de regionale 
welzijnsfederatie dan weer meer loon dank-
zij een nieuw akkoord. Hetzelfde lukte eer-
der al voor de 3.200 werknemers uit de 
bejaardenzorg in Bremen. Voor de 3.900 
werknemers van het universitair ziekenhuis 
in Bremen werd zelfs 7,3% loonsverhoging 
afgedwongen. En de 24.000 personeelsle-
den van Helios, een groep uit de zorg, krij-
gen 5,1% meer loon.

Lees meer op www.epsu.org 

‘FLEXWERK’: EUROPA 
TIKT NEDERLAND OP DE 
VINGERS
In Nederland is het aantal ‘flexwerkers’ tus-
sen 2003 en 2015 gestegen van 2,1 naar 3,2 
miljoen werknemers. Zo belandde het land 
in de Europese top-6 van landen met het 
grootste aantal flexibele werknemers. De 
vijf andere landen zijn Polen, Griekenland, 
Spanje, Portugal en Italië. Dit blijkt uit 
een onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam.
Flexwerk is volgens de onderzoekers elke 
vorm van betaald werk die geen onderdeel 
uitmaakt van een stabiele werkovereen-
komst met vaste werkuren. Het onderzoek 
identificeert twee grote groepen flexwer-
kers. Enerzijds heb je een serieuze groei 
van het aantal werknemers zonder contract 
(zelfstandigen zonder personeel of zzp’ers). 
Anderzijds heb je werknemers met allerlei 
vormen van tijdelijke contracten (bijvoor-
beeld uitzendkrachten) en/of met variabele 
werkuren. 
40% van de Nederlandse werknemers 
zijn flexwerkers. 31% van hen zijn zzp’ers. 
De Europese Commissie tikte Nederland 
onlangs op de vingers voor de stijging van 
het aantal zzp’ers. Volgens de Commissie 

moet Nederland de groei van deze groep 
aan banden leggen. Dit fenomeen bedreigt 
namelijk de leefbaarheid van de sociale 
zekerheid. Zzp’ers zijn dikwijls niet of slecht 
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid. Ze bouwen te weinig pensi-
oen op en verdienen weinig.
Het zzp-fenomeen begon uitbreiding te 
nemen tijdens de financiële crisis van 
2007 en 2008. Het Nederlandse belasting-
systeem werd namelijk erg voordelig voor 
deze groep.

Wil je hier meer over weten? Surf naar 

www.uva-aias.net en kijk in de rubriek 

Publicaties. Daar vind je de tekst ‘Dertig 

vragen over en antwoorden over flexibel 

werk’.
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HART BOVEN HARD
slaat op tafel in Brussel
ALLEMAAL AAN TAFEL VOOR SOCIALE ALTERNATIEVEN

Wouter Parmentier

Op zondag 7 mei zijn 10.000 mensen naar de hoofdstad getrokken om met de vuist op tafel te slaan: tegen asoci-
ale besparingen en vooral voor sociale alternatieven. De derde editie van de Grote Parade van Hart boven Hard riep 
onder andere op voor een 30-urige werkweek en een meer gelijke samenleving. Een houten constructie van 1 kilo-
meter lang deed dienst als tafel en als ‘catwalk’. Geëngageerde burgers deelden eten en drank met tafelgenoten 
en bewezen dat een hart voor sociale alternatieven boven een hard besparingsbeleid gaat. Wie was er zoal bij?

MOHAMED (30)

“Ik kom op voor mensen in armoede. Bij 
onze organisatie Filet Divers in Antwerpen 
nemen armen het woord. We proberen 
mensen in armoede te versterken, te verbin-
den en te emanciperen om zo verandering 
af te dwingen. We dragen witte rozen omdat 
alle armoedeorganisaties in het wit naar de 
parade van Hart boven Hard zijn gekomen.”

RIET (36) EN POLLY (2)

“Ik stap mee met Femma. Wij komen op de 
voor de 30-urige werkweek. Hart boven 
Hard is een platform waar ideeën voor de 
toekomst hun plaats hebben, de 30-uren-
week hoort daar zeker bij. De roze muts heb 
ik zelf gemaakt en is een symbool tegen sek-
sisme.”

MARC (54)

“Ik kom op tegen het kwaad. De filosofe 
Bettina Stangneth gaf een mooie definitie 
van het kwaad: het is het vermogen van 
mensen om iets te doen wat zijzelf als ver-
keerd zien. Daar moeten we ons als empa-
thische mensen tegen verzetten. En ik ben 
hier ook om te delen.”

“Ik kom op voor mensen in 
armoede”

“Wij komen op voor de 
30-urige werkweek”

“Als empathische mensen 
moeten we ons verzetten 
tegen het kwaad”
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Inspirerende  
debatten 
op Gentse 
Feesten in juli
De Gentse Feesten (14-23 
juli) zijn wijd en zijd bekend 
als een jaarlijks groots 
volksfeest. Maar tijdens 
deze Feesten zijn er ook 
interessante debatten. 
Eric Goeman timmert al 
28 jaar aan de weg om van 
deze debatten een succes 
te maken. Hij wil aanto-
nen dat maatschappe-
lijke debatten ook op hun 
plaats zijn op een volks-
feest en de mensen kun-
nen verrijken en inspireren. 
In deze tijden van rechtse 
politiek en vooral liberale 
regeringen is het nodig 
om mensen van aller-
lei horizonten samen te 
brengen, te verenigen, te 
organiseren en alternatie-
ven te laten voorstellen. 

WELKE DEBATTEN 
STAAN DIT JAAR OP 
HET PROGRAMMA IN 
GENT?

Zaterdag 15 juli
‘Is God almachtig en de mens 
barmhartig?’
(met Dirk Van Duppen, Etienne 
Vermeersch en vele anderen)

Zondag 16 juli
‘Kunnen er bruggen worden 
gebouwd tussen de voor- en 
tegenstanders van een basisin-
komen?’
(met Kristof Calvo, Nele Lijnen 
e.v.a.) 

Maandag 17 juli
‘Hallo Theo? Belgisch migratie-
beleid: veel muren, weinig 
bruggen?’
(met Dominique Willaert, Eric 
Corijn, Koen Hostyn e.v.a.)

Dinsdag 18 juli
‘Langs de nieuwe frontlijnen 
van de liberale wereldecono-
mie: de opmars van het nati-
onaal populisme van Trump, 
Brexit, Wilders, Le Pen, Orban, 
tegen globalisering’
(met Nick Meynen, Gie Goris e.v.a.)

Woensdag 19 juli
‘Welke toekomst voor links in 
België? In welke samenleving 
willen we wonen, werken en 
leven?’
(met John Crombez, Peter Mertens, 
Meyrem Almaci e.v.a.)

Donderdag 20 juli
‘Gent tussen pretpark en vast-
goedparadijs’
(met Pascal Debruyne, Ruddy 
Coddens e.v.a.)

Vrijdag 21 juli
‘60 jaar na het Verdrag van 
Rome: is het sociaal Europa 
gestrand tussen marktfunda-
mentalisme en nationaal popu-
lisme?’
(met Petra De Sutter, Ewald 
Engelen e.a.)

Zaterdag 22 juli
‘Als de regering-Michel I een 
regering van averechtse herver-
deling en asociaal beleid is, hoe 
vermijden we dan Michel II?’ 
(met Karin Temmerman, Jan 
Vranken e.v.a.) 

Zondag 23 juli
‘De wereld 28  jaar na de Val van 
de Muur: een reis langs de ang-
sten, de hoop en de wanhoop, de 
dromen en nachtmerries van de 
neoliberale burger, de verliezer 
van de globalisering’
(met Anja Meulenbelt, Jeroen 
Olyslaegers e.v.a.)

Meer details over de debatten 

lees je op goo.gl/xYF7jz

PIETER (40), MARGOT (23) EN JULIE (38)

“Wij zijn hier om Hart boven Hard te steunen. Wij komen op voor 
vrede en verzetten ons tegen de ontwikkeling van nieuw wapentuig. 
De NAVO legt lidstaten op dat ze 2 procent van het bruto binnen-
lands product (BBP) aan oorlogsmaterieel moeten besteden. Dat 
gaat over vele miljarden euro’s aan wapens, terwijl we voor sociaal 
beleid zogezegd geld tekort hebben. Schandalig.”

VINCIANE (37) EN GILLES (2)

“Dit is een samenkomst van mensen die denken dat een andere 
wereld mogelijk is. Hier worden positieve alternatieven voorge-
steld en dat vind ik zo goed.”

Lees meer over Hart boven Hard op www.hartbovenhard.be

“Vele miljarden euro’s voor wapens, terwijl 
we voor sociaal beleid zogezegd geld tekort 
hebben”
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VRAAG VAN DE MAAND

Axel Kennis

In principe is iedereen vrij om elke 
economische activiteit naar keuze uit 
te oefenen. Dit is het principe van de 
vrijheid van arbeid. Toch moet je reke-
ning houden met een aantal grenzen.

Zo bepaalt de wet immers dat je als werkne-
mer ook na het einde van je contract geen 
daden van oneerlijke concurrentie mag ver-
richten. Dit is bijvoorbeeld het geval wan-
neer je klanten van je ex-werkgever zou 
weglokken door hem in een slecht daglicht 
te plaatsen. 
Eerlijke concurrentie is dus in principe wel 
mogelijk, tenzij in je arbeidsovereenkomst 
een geldig concurrentiebeding is opgeno-
men, waarin je je verbonden hebt om geen 
soortgelijke activiteiten uit te oefenen nadat 
je de onderneming verlaten hebt. 
Om geldig te zijn moet het beding voldoen 
aan verschillende voorwaarden: 
a) vorm: het moet schriftelijk zijn; 

b) hoogte van het jaarloon: feitelijk moet 
je jaarloon minstens 66.944 euro bedra-
gen vooraleer het beding van toepassing 
is (grens 2017); 

c) begrenzing activiteit: het beding mag 
alleen betrekking hebben op soortgelijke 
activiteiten; 

d) begrenzing tijd: het moet beperkt zijn 
in de tijd en tot maximaal 12 maanden 
vanaf de beëindiging van je contract; 

e) begrenzing ruimte: het moet beperkt 
zijn tot het gebied waarin het mogelijk 
is om je werkgever werkelijk concurren-
tie aan te doen; 

f) compensatie: het beding moet ook voor-
zien in een forfaitaire en compensatoire 
vergoeding ten laste van je werkgever, 
gelijk aan de helft van het brutoloon 
overeenstemmend met de toepassings-
duur van het beding.

In een aantal gevallen zal het con-
currentiebeding geen uitwerking 
hebben. Bijvoorbeeld wanneer je 

arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tij-
dens de eerste 6 maanden, wanneer je werk-
gever na deze periode je contract beëindigt 
zonder dringende reden, of wanneer je 
werkgever binnen een termijn van 15 dagen 
na het stopzetten van je arbeidsovereen-
komst beslist om af te zien van de toepas-
sing van het beding. 
Is het concurrentiebeding geldig en heeft het 
uitwerking, dan moet je bij overtreding van 
het contractueel concurrentieverbod een 
schadevergoeding betalen aan je werkge-
ver, gelijk aan het dubbel van de compensa-
tievergoeding die je werkgever heeft betaald. 
Hou er tenslotte ook rekening mee dat er 
afwijkende regels zijn voor handelsverte-
genwoordigers. Dit is ook het geval voor 
bedienden in dienst van ondernemingen 
met een internationaal activiteitsveld of 
met belangrijke economische, technische 
of fi nanciële belangen op de internationale 
markten, of voor bedienden uit bedrijven 
die over een eigen dienst voor onderzoek 
beschikken.   |

Kan ik na het einde van mijn 
arbeidsovereenkomst bij een 
concurrent gaan werken of zelf 
een concurrerend bedrijf oprichten?
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Steun voor kinderopvang  
als je werkt in een kleine winkel
VAKBONDEN EN WERKGEVERS MAKEN AFSPRAKEN OVER TEGEMOETKOMING

Chris Van Droogenbroeck

Werk jij in een ‘kleine winkel’, dat 
wil zeggen, een winkel die wordt 
uitgebaat door een zelfstandige 
ondernemer en die niet behoort 
tot één of andere keten? Dan kan 
je een deel van de kosten terug-
krijgen die je maakt om kinderop-
vang voor je kroost te regelen!

Winkelpersoneel moet dikwijls werken op 
atypische uren: ’s ochtends vroeg, ’s avonds 
laat of nog, in het weekend. Werk en gezin 
combineren is dan ook niet altijd zo gemak-
kelijk. Dat geldt trouwens ook voor werkne-
mers die wel bij een grote keten in dienst zijn.
Almaar vaker moeten ouders met een baan 
als winkelbediende een beroep doen op 
kinderopvang. Die kosten kunnen behoor-
lijk oplopen want de bijdragen die ouders 
betalen zijn niet altijd fiscaal aftrekbaar of 
gekoppeld aan het gezinsinkomen. 
Voor de werknemers uit kleine winkels is 
er een interessante regeling. In de sociale 
fondsen voor de zelfstandige kleinhan-
del – de fondsen 201 en 202.01 – konden de 
vakbonden met de werkgevers afspraken 
maken over een tegemoetkoming in de kos-
ten voor kinderopvang. In feite zijn er twee 
tegemoetkomingen:
- één voor de opvang van kinderen tot 3 jaar 

(zowel voor paritair comité 202 ‘kleinhan-
del in voedingswaren’ als voor paritair 
comité 202.01 ‘middelgrote levensmid-
delenbedrijven)

 Zijn de ouders jonger dan 26 jaar, dan is er 
een maximale jaarlijkse tegemoetkoming 
van 780 euro. Zijn ze ouder dan 26 jaar, 
dan is er een maximale jaarlijkse tege-
moetkoming van 520 euro. De tegemoet-
koming die je kan krijgen wordt berekend 
op basis van het effectieve aantal maan-
den met minstens 65 uur kinderopvang.

- één voor de buitenschoolse en flexibele 
opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
(alleen in paritair comité 201 ‘zelfstan-
dige kleinhandel’)

 Ook hiervoor is een tegemoetkoming 
voorzien van maximaal 780, respectie-
velijk 520 euro per jaar, of 190 respectie-
velijk 130 euro per kwartaal dat van deze 
opvang gebruik werd gemaakt.

Voorwaarden en aanvraagformulier kan 
je krijgen bij het LBC-NVK-secretariaat in 
je streek. De adressen vind je op p. 23 van 
Ons Recht.

OPVANG ZIEKE KINDEREN

Wordt je kind onverwacht ziek, is het zorg-
verlof opgebruikt of kan het uurrooster 
niet worden aangepast? En heb je een job 
in paritair comité 201? Dan kan je nog altijd 
een beroep doen op thuisopvang voor zieke 
kinderen. Je ziekenfonds of de plaatselijke 
opvangvoorziening kunnen je hierbij hel-
pen.

Via de LBC-NVK krijg je een tussenkomst in 
de ouderbijdrage. De premie bedraagt maxi-
mum 17,35 euro per dag, gedurende maxi-
maal 5 opeenvolgende werkdagen.
Voor opvang in 2016 kan je nog altijd een 
tegemoetkoming aanvragen bij het sociaal 
fonds. Dat moet dan wel uiterlijk op 30 sep-
tember 2017 gebeuren.  |

Meer info vind je op: www.lbc-nvk.be of 

op www.sociaalfonds201.be 

Als werkgever in de zelfstandige kleinhandel kom je al snel handen tekort. Geschikt personeel 
vinden valt niet altijd mee. Daarom steekt het Sociaal Fonds N° 201 je een handje toe. Bied 
een langdurig werkloze, deeltijds leerplichtige, tijdelijk werkzoekende of laaggeschoolde een 

bediendecontract aan en wij belonen je hiervoor met een forfaitaire premie.  

Geef met onze steun iemand uit een risicogroep een kans en geef je zaak extra dynamiek 
met een gemotiveerde nieuwe werkkracht! Meer info: www.sociaalfonds201.be

SOCIAAL FONDS N° 201

Handen tekort?

Willebroekkaai 37  |  1000 Brussel  |  Tel. 02 212 26 32

Confédération belge de la 
Boulangerie - Pâtisserie -  
Chocolaterie - Glacerie 
(B.P.C.G.) a.s.b.l.

CSC

Belgische Confederatie van de  
Broodbakkerij - Banketbakkerij -  
Chocoladebewerking -  
IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.

2016-01547 Sociaal Fonds - Opvang - Buurtsuper NL 210x297.indd   1 17/03/17   10:35

De zelfstandige kleinhandel is goed voor talloze boeiende jobs met aantrekkelijke voorwaarden 
en mooie vooruitzichten. Maar vooral voor jonge ouders zijn de uren soms minder interessant. 
Voor de opvang van kinderen tot 3 jaar en de buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar 

voorziet het Sociaal Fonds N° 201 daarom een forfaitaire premie.

Aarzel niet om er gebruik van te maken. Het scheelt een slok op een borrel en je hebt er 
simpelweg recht op! Meer info: www.sociaalfonds201.be

SOCIAAL FONDS N° 201

Nood aan opvang?

Willebroekkaai 37  |  1000 Brussel  |  Tel. 02 212 26 32

CSC

Belgische Confederatie van de  
Broodbakkerij - Banketbakkerij -  
Chocoladebewerking -  
IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.

Confédération belge de la 
Boulangerie - Pâtisserie -  
Chocolaterie - Glacerie 
(B.P.C.G.) a.s.b.l.

2016-01547 Sociaal Fonds - Opvang - DeBond NL 175x230.indd   1 17/03/17   10:35
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  6 9   5 8    

  4 8   1   2 9  

9 5     4     7 6

5               1

  9 4   7   6 2  

6               8

2 6     5     8 9

  8 5   9   3 6  

    9 8   3 5    

VRIJE TIJD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

  3             5    

2

    7                

3

                     

4

          4         13

5

  12           14      

6

            6        

7

11                    

8

            1        

9

      9           10  

10

          8          

11

  2                  

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘ZIEK ZIJN KIES JE NIET, 
DE MAGGIE-STRAF GENEEST JE NIET’. C.D. uit Ruiselede 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 
14 augustus 2017. Of stuur een briefje met de oplossing, naam, adres 
en lidnummer naar Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
De winnaar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 20 euro.

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

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

716925834

348716295

952348176

537682941

894571623

621439758

263157489

185294367

479863512

OPLOSSINGEN SUDOKU

HORizONTAAl
1. indianenstam; overleden
2.  werknemersvereniging
3.  vroeger; onderzoek
4.  meisjesnaam; zuster; dicht
5.  spellingsfout; verhandeling; 

Christelijke Mutualiteit
6.  nobele
7.  reeds; jongensnaam; pijnkreet
8.  vrachtwagenmerk; verbinding; kook-

instrument
9.  bindmiddel; steekwapen
10.  vakbondsafgevaardigde
11.  diepe bewusteloosheid; in het jaar

vERTicAAl
1. woonplaats; bijbelfiguur
2.  verlies van job
3.  baktoestel; Portugese zang
4.  deel van een dak; zwarte, kleverige 

stof; stopt een voertuig
5.  persoonlijk voornaamwoord; tennis-

ser; muzieknoot
6.  gezongen toneelstuk
7.  muzieknoot; jongensnaam; vertrek!
8.  ontkennend voorvoegsel; deel van 

een fiets; fijn
9.  Franse rivier; geld
10.  rekening houdend met anderen
11.  inspraak; gekleurde vloeistof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

SUDOKUBUS

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

ESSO

LAST

OASE

POES

PLOF

STEF

OPLOSSING SUDOKUBUS

P
OL

A E
SS

O

S
TE

F
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Free Fire
Karin Seberechts

Met de zomer in aan-
tocht wil een zeker je 
m’enfoutisme zich al eens 
manifesteren. Het elas-
tiek van de rede mag dan 
even wat losser. Ergens 
komt er misschien zelfs 
enige onbesuisdheid om 
de hoek kijken. Als u een 
beetje in die sferen verkeert, 
is ‘Free Fire’ wellicht een 
passende fi lmkeuze. Let 
op: wie geen ‘shoot-outs’ 
lust, gelieve zich te onthou-
den. Deze snedig geschre-
ven en deskundig ‘gecho-
reografeerde’ fi lm van Ben 
Wheatley behelst name-
lijk niet meer dan dat. Een 
introductie van een kwartier 
of zo niet te na gesproken. 

De Britse cultcineast Wheatley, 
die ons samen met eega en co-
scenariste Amy Jump ook al 
de behoorlijke, maar tamelijk 
ontaarde thrillers ‘Kill List’ en 
‘Sightseers’ voorschotelde, mag 
onder auspiciën van Martin 
Scorsese offi  cieel de Grote Plas 
over. Zijn verhaal speelt zich 
immers zogezegd af in Boston. 
Meer dan een stuk straat en een 
bouwvallige loods valt er van dat 
Boston overigens niet te bespeu-
ren. 
We schrijven ‘ergens in de jaren 
70’. Een kennelijk uit de gehele 
Engelstalige wereld bijeen-
geschraapt zootje ongeregeld 

meldt zich voor een stevige 
wapendeal. Van bij het begin zit 
er een en ander scheef: de Zuid-
Afrikaanse leveranciers hebben 
niet de bestelde wapens bij, wel 
een soort ‘beste koop’. De juiste 
koopwaar is opzijgezet ‘voor de 
Libiërs’.  
Net wanneer de Ierse kopers 
(IRA?) overstag lijken te gaan, 
gaat de meegetroonde verster-
king (van alle partijen) met 
elkaar in de clinch over een sek-
sueel incident van daags tevoren. 
Daarmee valt het startschot voor 
een avondvullende schietpartij 
waarin een kip op den duur haar 
kuikens niet meer terugvindt. 
Wheatley schippert met zijn 
boude schietoefening tussen 

‘Snatch’, ‘Reservoir Dogs’ en 
‘Peckinpah’, en zweemt door 
zijn bonte mix van potsierlijke, 
uitzinnige, doodnuchtere en 
doortrapte personages én zijn 
collectie royale hemdsboorden, 
snorren en goeie ouwe fabrie-
zen naar ‘American Hustle’. Het 
aantal clevere dialogen en one-
liners moet maar net onderdoen 
voor het kruit dat hier bij de ton-
nen wordt doorgejaagd. En dan 
hebben we het nog niet gehad 
over de soundtrack, waarop de 
zoetste John Denver geregeld 
zijn ‘senses’ laat ‘upfi llen, like a 
night in the forest’.
‘Mazzeltov!’ laat één van de heren 
zich nog ontvallen voor de hel 
losbarst. Veel mazzel valt hier 
evenwel niet te rapen. Baldadig 
vertier des te meer.  |

‘Free Fire’ komt op 21 juni in de 
Belgische cinema’s.

Zootje ongeregeld nummer 1 meldt zich voor wapendeal (Armie Hammer, Brie Larson, 
Cillian Murphy, Sam Riley en Michael Smiley).

UITGAANSTIP

FILM

Huis van de 
Europese 
geschiedenis
Europa, en dan vooral de Europese Unie: sommigen 
hebben er een haat-liefdeverhouding mee. Volgens de 
enen kan de EU niet snel genoeg verdwijnen en is ze 
vooral een economisch project, anderen zijn juist van 
mening dat de EU vooral moet blijven maar wel - einde-
lijk - een sterke sociale dimensie moet krijgen.
Wat je er ook van vindt, er is nu in Brussel een nieuw 
mooi museum, het ‘Huis van de Europese geschiede-
nis’. Dit museum neemt je mee op reis doorheen de 
geschiedenis van Europa. Het vertelt een verhaal van 
mythes, ontdekkingen, chaos en samenhorigheidsge-
voel. Een bezoek is de moeite voor wie geïnteresseerd 
is in de Europese geschiedenis en nadenkt over de toe-
komst van Europa.
Het museum is te vinden in het prachtig gerenoveerde 
Eastmangebouw in het schaduwrijke  Leopoldpark in 
Brussel. De collectie van het museum is te bewonde-
ren in alle 24 offi  ciële talen van de EU en de toegang 
is gratis. Voor scholen, gezinnen en groepen biedt het 
museum programma’s op maat waardoor iedereen een 
boeiende belevenis te wachten staat.

Zin om er naar toe te gaan?

HUIS VAN DE EUROPESE GESCHIEDENIS:
BELLIARDSTRAAT 135, 1000 BRUSSEL

E-mailen kan via historia@ep.europa.eu 
En er is ook een website: 
www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/
huis-van-de-europese-geschiedenis
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

WERKBAAR WERK
M.V.D.W. - PER E-MAIL

De vaststelling dat slechts 51 
procent van de werknemers 
in Vlaanderen werkbaar werk 
heeft en dat de tendens dalend 
is verbaast mij niet. De mens 
wordt hoe langer hoe meer het 
verlengstuk van de automaten 
die hij zelf heeft gecreëerd. Het 
is ironisch dat die automaten 
tot doel hadden om het leven 
gemakkelijker te maken. Deze 
automaten zijn ondertussen al 
lang niet meer gebonden aan 
het dag/nachtritme van hun ont-
werpers. Ze functioneren in alle 
tijdszones van deze planeet 24 
uur op 24 en 7 dagen op 7 en dit 
over heel de wereld. Het gevolg 
is dat in sommige sectoren werk-
nemers bijna geacht worden om 
eveneens tegen deze snelheid te 
draaien. 

Om concurrentieel te blijven met 
landen waar dit geen groot pro-
bleem vormt, wordt nog meer 
flexibiliteit van de werknemers 
gevraagd dan wat er nu al alle-
maal is.  De hang naar beschik-
baarheid van 24 uur op 24 en 7 
dagen op 7 dringt ondertussen 
dieper en dieper in de samen-
leving door, net als de daaraan 
gekoppelde vraag naar flexibi-
liteit. Automaten kunnen een 
non-stopritme aan, menselijke 
wezens niet. Zij krijgen stress, 
verliezen hun motivatie en raken 
opgebrand. De droom van een 
halve eeuw geleden dat auto-
matisering zou leiden naar een 
onbekommerde vrijetijdsmaat-
schappij dreigt voor steeds meer 
mensen van vlees en bloed een 
nachtmerrie te worden. 

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.

“Waar vakbonden
zwak staan, is 
het meestal niet 
goed leven”

Het weekblad Dag Allemaal liet ACV-voorzitter Marc 
Leemans in mei aan het woord naar aanleiding van 
het jaarlijkse Rerum Novarum-feest van de christe-
lijke arbeidersbeweging. Enkele pertinente uitspraken 
van onze ACV-voorzitter willen we je niet onthouden.

“Ik heb niets tegen rijke mensen. Hoe meer hoe liever! Maar 
ze moeten méér bijdragen. Er moeten in dit land eindelijk eens 
éérlijke belastingen komen. Een leven lang hard werken wordt 
belast tegen vijftig procent, terwijl speculeren op de beurs onbe-
last blijft. Dat kan niet blijven duren. Deze regering beloofde om 
de rijken via de Kaaimantaks of de speculatietaks extra te belas-
ten, maar dat bracht nauwelijks iets op. De rijken ontspringen 
telkens opnieuw de dans.”

“Een jaar voor de verkoop van zijn aandelen zei Marc Coucke (van 
Omega Pharma) nog dat hij voorstander was van een meerwaar-
detaks. Na zijn deal was hij plots vierkant tégen. Vreemd. Hij 
stopt zijn geld naar eigen zeggen liever in de Belgische econo-
mie. Mogen gewone mensen dan ook zomaar beslissen: ‘Sorry, 
ik geef mijn centen liever aan mijn kinderen dan aan de staat.’ 
Nee, toch? Figuren als Marc Coucke doen alsof ‘belastingen’ een 
vies woord is. Maar hoe gaan we anders onze wegen, onderwijs 
of veiligheid betalen?”

“Ik bezoek voor mijn werk wel eens landen in Latijns-Amerika 
of Azië. Waar vakbonden zwak staan, is het meestal niet goed 
leven. Dan krijg je een lelijk kapitalisme waar mensen uitge-
buit worden. In Qatar moeten Filipijnse werknemers in vrese-
lijke omstandigheden de nieuwe voetbalstadions optrekken. Iets 
soortgelijks zien we hier: buitenlandse arbeidskrachten knappen 
vaak onderbetaald ons vuile werk op.”

“Ik begrijp dat staken niet populair is. Het is een middel dat je 
het best niet gebruikt. Maar soms is het vat vol en dan moe-
ten mensen hun ontevredenheid kunnen uiten. Deze regering 
bespaart op de kap van gewone mensen. Met de indexsprong en 
de taxshift, bijvoorbeeld, die geld kosten aan zieken en gepen-
sioneerden.”



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.

WARENHUIZEN (PC 312)

In ruil voor een attest dat je werkgever je 
geeft in de maand mei ontvang je van je 
vakbond een premie van 135 euro. Wie een 
verminderde bijdrage betaalt, ontvangt 
een syndicale premie van 67,5 euro.
Bezorg het attest zo vlug mogelijk aan je 
vakbondsafgevaardigde of het plaatselijk 
LBC-NVK-secretariaat. De premie wordt 

tussen 15 juni en 30 september overge-
schreven naar je rekeningnummer. 
Na 30 september mogen we nog enkel 
vakbondspremies uitbetalen op basis 
van originele en tijdig afgeleverde attes-
ten. Duplicaten kunnen niet meer worden 
uitbetaald.

GROTE KLEINHANDELSZAKEN (PC 311)

Wie lid is (of wordt) van LBC-NVK, krijgt 
jaarlijks 135 euro terug van de betaalde 
bijdragen. Zo kost het vakbondslidmaat-
schap je eigenlijk maar enkele eurocenten 
per dag! Voor die prijs hoef je het dus niet 
te laten! Voor een verminderde bijdrage 

bedraagt de vakbondspremie 67,5 euro.
In de maand mei krijg je van je werkgever 
een attest bij je loonfiche van de maand 
mei. Bezorg dit attest aan het LBC-NVK-
secretariaat van je woonplaats. De premie 
wordt betaald van 15 juni tot 30 september.

ZIEKENHUIZEN, OUDERENZORG, 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA (PC 330)

De vakbondspremie voor werknemers uit 
de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, oude-
renzorg en revalidatiecentra is sinds een 
tijdje flink verhoogd. Naar 90 euro voor 
leden die een volledige vakbondsbijdrage 
betalen en naar 45 euro voor wie de ver-
minderde bijdrage betaalt. De premie 
wordt overgeschreven tussen 3 juli en 30 
september 2017. 
 Om er recht op te hebben, moet je lid zijn 

van een erkende vakbond  sinds 1 oktober 
2016 en in orde zijn met de betaling van de 
ledenbijdrage. Je moet in 2016 minstens 
één dag effectief gewerkt hebben in de 
sector; dit geldt ook voor zieken, mensen 
met loopbaanonderbreking, werkloosheid, 
brugpensioen enz.  
Het tewerkstellingsattest moet onder-
tekend worden teruggestuurd naar het 
plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN MEI 2017

202.00 kleinhandel in voedingswaren vorige lonen x 1,01
210.00 ijzernijverheid vorige lonen x 1,02
211.00 petroleumnijverheid en -handel vorige lonen x 1,02
216.00 notarisbedienden vorige lonen x 1,0072
224.00 non-ferrometalen vorige lonen x 1,0207
308.00 maatschappijen voor hypothecaire 
 leningen, sparen en kapitalisatie vorige lonen x 1,0066
309.00 beursvennootschappen vorige lonen x 1,006645
310.00 banken vorige lonen x 1,0066

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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