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STAND
PUNT.

DE PIL IS BITTER
EN DONKERBLAUW

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Zowat de halve regering-
Michel dreunde eind juli 
mee op de ‘beats’ van 
Tomorrowland. Apetrots 
waren ze, de premier en 
zijn ministers, op het 
Zomerakkoord waarmee ze 
het land ‘verblijdden’. Het 
beetje lekkers kon niet ver-
hullen dat het totaalpakket 
vooral de zoveelste bittere, 
donkerblauwe pil was. Eens 
te meer met werknemers 
en uitkeringstrekkers in de 
rol van ‘lijdend voorwerp’. 
In de sociale zekerheid valt 
er altijd wel wat te snoeien, 
zo luidt het devies van deze 
drieste bewindslieden.

Een beetje bewindsman of 
-vrouw weet dat hij een lastig 
akkoord kan verbloemen door 
er hier en daar een snoepje in 
te stoppen. Zo ging het ook met 
dit Zomerakkoord. De regering 
wil mensen, onder bepaalde 
voorwaarden, maandelijks 500 
euro onbelast laten bijverdie-
nen. Bedrijven krijgen de kans 
om een nieuw soort bonus uit te 
keren, zonder bemoeienis van 
die ‘vervelende’ vakbonden. En 
het fl exi-jobsysteem wordt ver-
ruimd, volgens de regering een 
zoveelste ‘zegening’ voor loon-
trekkenden (en werkgevers).

Grondiger lectuur van het 
akkoord leert dat er vooral veel 
venijn in zit. Om te beginnen 
wil de regering ervoor zorgen 
dat nog meer inkomsten wor-
den verdiend zonder dat hier 
fiscale en sociale bijdragen 
worden op betaald. Dat lijkt 
sympathiek maar is het niet. 
Die bijdragen dienen namelijk 
om onze sociale zekerheid - die 

ook jou beschermt - te finan-
cieren en allerlei voorzienin-
gen te betalen. Als de staats-
kas nog leger wordt, komt dat 
doorgaans op iemand zijn hoofd 
terecht. Uit ervaring weten we 
dat dit meestal werknemers en 
uitkeringstrekkers zijn.

Michel & Co zijn vastbesloten 
om de vennootschapsbelasting 
te verminderen. Niets garan-
deert dat dit de economie zal 
versterken of extra jobs zal cre-
eren. De kans is groot dat bedrij-
ven gewoon als een kloek op die 
extra centen zullen gaan zitten. 
Of dat ze de extra poen uitdelen 
aan hun aandeelhouders.

Een lichtvoetig taksje op dikke 
effectenrekeningen moet de 
indruk geven dat er nu een 
heuse ‘vermogenstaks’ komt. 
Niets is minder waar, deze 
maatregel wordt zelfs weggela-
chen door fi scale experts.

Nog meer fl exi-jobs mogelijk is 
maken is fi jn voor werkgevers 
maar niet zo handig voor werk-
nemers, die nood hebben aan 
vaste arbeidscontracten of die 
hun deeltijdse contracten wil-
len uitbreiden.

Terwijl de politiek op grote voet 
leeft, aarzelt deze regering niet 
om de pensioenen en pensioen-
rechten van nogal wat gewone 
mensen in te krimpen. Je rein-
ste cynisme!
Is er dan geen alternatief voor 
deze donkerblauwe politiek? 
Zeker wel. Maatregelen om onze 
belastingen rechtvaardiger te 
maken en eerlijker te spreiden. 
En arbeidsherverdeling, om jobs 
werkbaarder te maken en meer 
mensen een kans te geven.  |
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Koopkracht maximaal 
ingevuld in petroleumsector
DREIGEN MET STAKEN LOONT

Rik Van Reeth

De onderhandelingen in de petro-
leumsector liepen aanvankelijk 
niet zo vlot. Vandaar dat er een sta-
kingsaanzegging werd ingediend. 
Na die stakingsaanzegging en de 
voorbereiding van sectorale acties 
klopte de Belgische petroleumfede-
ratie aan bij de vakbonden om nog 
voor de eerste acties een voorak-
koord trachten te bereiken. Na lange 
onderhandelingen kwam het inder-
daad tot een ‘gemeenschappelijk 
voorstel’ van vakbonden en werkge-
vers. Dreigen met staken loont dus.

Alle leden in de ondernemingen konden 
over het voorstel stemmen. De tekst werd 
met een ruime meerderheid goedgekeurd. 
Ons Recht schetst even de grote lijnen van 
het akkoord voor 2017 en 2018.

KOOPKRACHT

De barema’s en de effectieve lonen van de 
arbeiders en baremieke bedienden wor-
den vanaf 1 januari 2017 verhoogd met 1,1 
procent. Na enkele jaren onderbreking 
knopen we weer aan bij de gewoonte om 

loonsverhogingen in de sector met terug-
werkende kracht toe te kennen. Voor kader-
leden wordt aanbevolen om de koopkracht-
verhoging om te zetten naar werknemers 
met een kaderfunctie. Er is ook de aan-
beveling om te waken over een minimale 
afstand tussen het kadersalaris en de hoog-
ste onderliggende baremieke schaal.

MENSWAARDIG WERK

Voor oudere werknemers die van ‘shift’ naar 
‘dag’ overgaan worden de ploegenpremies 
nog gedurende een bepaalde periode door 
de werkgever doorbetaald. Dit kan oplopen 
tot de ploegenpremies van 16 maanden voor 
wie de overgang maakt op 59 jaar met 10 
jaar anciënniteit.

AANVULLEND PENSIOEN

In de sector bestond er voor de arbeiders 
al lang een sectoraal minimumkader voor 
aanvullend pensioen. Dit systeem wordt nu 
ook op de bedienden toegepast. Zo is er een 
volledige harmonisering in de sector op het 
vlak van aanvullende pensioenen.

TIJDKREDIET

Alle mogelijke systemen voor tijdkrediet en 
‘eindeloopbaan’ worden maximaal ingevuld 

in de sector. Verder lukte het om het ‘tijdkre-
diet zonder motief’ weer mogelijk te maken 
in de petroleum onder de naam ‘ongemoti-
veerde afwezigheid’.

SWT (VROEGER: 
BRUGPENSIOEN)

Alle bestaande SWT-stelsels worden maxi-
maal verlengd tot minstens 31 december 
2018. Zodra het wettelijke kader er is, wor-
den ze verlengd tot 30 juni 2019. De leeftijds-
grens voor SWT bij lange loopbanen en shif-
tarbeid wordt op 1 januari 2018 verhoogd 
naar 59 jaar, zoals wettelijk verplicht is.

VORMING

Op ondernemingsniveau wordt een collec-
tief opleidingskrediet gerealiseerd van 4 
dagen per werknemer (voltijds equivalent). 
Nog fijn nieuws is dat de vakbondspremie 
wordt opgetrokken zodra de ministerraad 
de wettelijke grens zal hebben verhoogd.  |

Het volledige akkoord lees je op 

www.lbc-nvk.be. Vul daar bij ‘Ik werk in 

de sector’ PC 211 Petroleum in.
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Meer loon en 
hogere vak-
bondspremie in 
papiersectoren

Frank De Vos

De protocolakkoorden in de papier-
sectoren (paritair comité 221 

‘Papiernijverheid’ en paritair comité 
222 ‘Papierverwerking’) dateren al 
van mei. In beide sectoren werd voor 
de tweede keer samen met de arbei-
ders onderhandeld. Het resultaat was 
opnieuw een gemeenschappelijke 
cao voor arbeiders en bedienden. 

Voor de papiernijverheid (PC 221) wordt tra-
ditioneel een kadercao afgesloten met de 
mogelijkheid om de sectorcao om te zetten 
op bedrijfsniveau. De bedrijven hebben tot 31 
december 2017 de tijd om de loonmarge van 
1,1% vrij in te vullen. Bij gebrek aan een cao 
worden de reële brutolonen verhoogd met 1,1% 
vanaf 1 januari 2018.
Voor de papierverwerking (PC 222) wordt 
de 1,1% op een andere manier gerealiseerd. 
Ondernemingen waar er geen verschillen 
bestaan tussen arbeiders en bedienden op 
het vlak van groepsverzekeringen of andere 
extralegale voordelen kunnen een bedrijfs-
akkoord afsluiten binnen de grenzen van de 
loonnorm. Bij gebrek aan een akkoord op 31 
december 2017 worden hier ook per 1 januari 
2018 de reële brutolonen verhoogd met 1,1%. 
In ondernemingen waar er verschillen bestaan 
tussen arbeiders en bedienden wordt 0,3% van 
de loonnorm gereserveerd om te harmonise-
ren. De 0,8% kan daar vrij worden ingevuld.
Alle mogelijke systemen van SWT (lange loop-
baan, zware beroepen en nachtarbeid) werden 
in beide sectoren opnieuw verlengd met twee 
jaar. In de papiersectoren worden verder ‘lan-
dingsbanen’ op 55 jaar mogelijk (met 35 jaar 
beroepsloopbaan). 
De sectoren willen ook bijzondere aandacht 
geven aan het thema ‘werkbaar werk’. In de 
papierverwerking zullen op dit vlak proef-
projecten worden uitgewerkt, na bespreking 
in het paritair comité. Deze projecten zullen 
worden gesubsidieerd door het Fonds voor 
Bestaanszekerheid. Hopelijk zal dit resulte-
ren in goede voorbeelden die kunnen worden 
uitgebreid naar de hele sector. Een grote uitda-
ging én verantwoordelijkheid voor de bedrij-
ven.
Voor de papiernijverheid wordt de vakbonds-
premie verhoogd naar 135 euro voor 2017 en 
naar 145 euro van zodra de wettelijke basis 
hiervoor bestaat. Voor de papierverwerking 
wordt de vakbondspremie verhoogd naar 100 
euro voor 2017.  |

Meer koopkracht 
voor werknemers uit 
grootdistributie
UITBREIDING VAN TIJDKREDIET VOOR ‘ZORGMOTIEVEN’

Chris Van Droogenbroeck

Na stevige onderhandelingen is 
er ook in de grootdistributie – de 
paritaire comités 202, 311 en 312 

– een sectorakkoord bereikt. Het 
akkoord tussen werkgevers en 
vakbonden slaat op alle werkne-
mers in winkels die door winkel-
ketens zelf worden uitgebaat. De 
koopkracht van de werknemers 
wordt verbeterd, en ook op het vlak 
van tijdkrediet is er vooruitgang.

De lonen, de loonbarema’s en het gewaar-
borgd minimum maandinkomen zijn 
dankzij het akkoord sinds 1 juli 2017 met 
25 euro bruto opgetrokken. Voor deel-
tijdse werknemers is er een aangepaste 
verhoging. In december 2017 wordt een 
eenmalige premie van 70 euro bruto uit-
gekeerd aan alle werknemers die in dienst 
waren op 30 november van dit jaar. Ook 
hier wordt het bedrag aangepast voor wie 
deeltijds in dienst is.
Tijdkrediet opnemen is niet meer mogelijk 
zonder motief, een gevolg van een keuze 
die de politiek spijtig genoeg maakte. 
Maar in de grootdistributie slaagden 
de bonden er wel in om voor tijdkrediet 
met motief vooruitgang te boeken: voor 
‘zorgmotieven’ wordt het tijdkrediet uit-
gebreid tot 51 maanden. Dit kan gaan om 
de zorg voor een gehandicapt kind tot 21 

jaar, voor een minderjarig kind dat ernstig 
ziek is, een kind tot 8 jaar of een gezins- of 
familielid dat zwaar ziek is. Het kan ook 
gaan om palliatieve zorg. Wie een oplei-
ding wil volgen, kan in het beste geval 36 
maanden tijdkrediet krijgen, overeenkom-
stig het maximum dat interprofessioneel 
is afgesproken.
De vakbonden uit de grootdistributie kre-
gen wel gedaan dat werknemers hun tijd-
krediet – voor zorg of voor een opleiding 

– voltijds, halftijds of 1/5 kunnen opnemen. 
Niet-uitvoerend personeel kan alleen vol-
tijds tijdkrediet opnemen; andere formu-
les zijn alleen mogelijk als de werkgever 
hiermee akkoord is.
De landingsbanen voor 55-plussers en de 
maatregelen voor bedrijven in moeilijkhe-
den of herstructurering worden verlengd. 
Vanaf 2018 zal niet-uitvoerend personeel 
ook zijn prestaties kunnen verminderen 
met 1/5 in het kader van een landingsbaan, 
maar dat is niet mogelijk voor winkelma-
nagers.
In het sectorakkoord staan ook afspraken 
over SWT (brugpensioen). De afspraken 
over de kosten voor kinderopvang – voor 
kinderen tussen 0 en 3 jaar – zijn verbe-
terd.
In 2017 en 2018 zullen bonden en werk-
gevers ook werkgroepen oprichten om te 
discussiëren over opleidingen, de evolu-
tie van de beroepen, werkbaar werk, vei-
ligheid in de winkels, de herinschakeling 
van langdurig zieke collega’s en andere 
onderwerpen.  |
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Staalsector verlengt 
afspraken over SWT 
en tijdkrediet
KOOPKRACHT WORDT GEREGELD 
OP BEDRIJFSNIVEAU

Swat Clerinx

In de staalsector (paritair 
comité 210) hebben de 
vakbonden op 9 juni een 
akkoord voor de bedien-
den ondertekend met het 
Staalindustrie Verbond, de 
werkgeversvereniging. Het 
gaat om een kader- 
akkoord. De volgende 
en belangrijkste stap 
moet in de ondernemin-
gen zelf worden gezet.

Op bedrijfsniveau zullen vak-
bonden en directies onderhan-
delen over bedrijfsakkoorden 
voor de periode 2017-2018. Pas 
wanneer die akkoorden er lig-
gen, weten de bedienden uit 
de staalbedrijven wat er in hun 
onderneming is geregeld rond 
de koopkracht en sommige 
andere kwesties.

In het sectorakkoord staat dat 
de SWT-stelsels lange loopbaan, 
nachtarbeid en zware beroepen 
worden verlengd (brugpen-
sioen). Landingsbanen op 55 
jaar, met 35 jaar beroepsverle-
den, worden mogelijk. Ook de 
afspraken over tijdkrediet wor-
den verlengd. En er zijn betere 
afspraken gemaakt op het vlak 
van opleidingen, werkzekerheid 
en sociaal overleg.
Op sectorniveau worden werk-
groepen opgericht om te werken 
rond thema’s zoals langere loop-
banen en structurele aanpas-
singen (denk aan onderaanne-
ming of outsourcing). Er wordt 
ook geïnventariseerd welke ver-
schillen er zijn tussen arbeiders 
en bedienden.

KOOPKRACHT

Anders dan in andere bedrijfs-
takken wordt in de sectorale 
cao voor de staalindustrie niet 
gesproken over de koopkracht. 
De vakbonden hadden dat graag 

anders gezien. Maar deze situ-
atie is typerend voor de staal-
sector. De staalondernemingen, 
meestal grote bedrijven, willen 
vrij kunnen onderhandelen over 
de 1,1 procent extra koopkracht 
die eerder dit jaar werd aange-
kondigd in het interprofessio-
neel akkoord (IPA). Ze willen 
niet dat hun werkgeversorga-
nisatie hierover onderhandelt. 
Zolang er in de bedrijven ook 
effectief goede cao’s worden 
afgesloten, aanvaarden de bon-
den deze manier van werken.

In het grootste bedrijf uit de 
sector, ArcelorMittal Gent, is 
in juni al een cao bereikt. Op 
het vlak van koopkracht staat 
daarin dat de lonen met terug-
werkende kracht vanaf 1 januari 
2017 worden opgetrokken met 
1,1 procent. Het maximum uit 
het IPA dus. De andere staalbe-
drijven kunnen zich spiegelen 
aan dit akkoord.  |

Bedienden metaal krijgen
1,1 procent meer loon
SECTORALE MINIMA STIJGEN MET 50 EURO

Philippe Bervoets

Na jaren van loonstop en 
een indexsprong zijn de 
lonen in de metaalsector 
op 1 juli 2017 met 1,1 procent 
verhoogd. De sectorale 
minimum maandlonen stij-
gen met 50 euro. Dat heb-
ben de bediendebonden 
en de werkgeversvereni-
ging Agoria afgesproken in 
de nieuwe sectorale cao.

Voortaan heb je ook recht op een 
pro rata eindejaarspremie wan-
neer je zelf ontslag neemt. De 
werkgeverstoeslag per dag tij-
delijke werkloosheid stijgt met 
5 procent. 
Het recht op voltijds of halftijds 
tijdkrediet wordt uitgebreid 
naar 36 maanden voor opleiding 
en 51 maanden met zorgmotief. 
Een landingsbaan met 1/5 loop-
baanvermindering kan vanaf 55 
jaar als je 35 jaar beroepsloop-
baan hebt. Vanaf 50 jaar en na 
28 jaar beroepsloopbaan ook 
nog, maar dan zonder onderbre-
kingsuitkering want die is door 

de regering afgeschaft!
Vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 
jaar in 2018 kan je – binnen de 
wettelijke loopbaanvoorwaar-
den – in het stelsel van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT of brugpensioen) stappen.
Het individueel recht op 
beroepsopleiding van 1 dag per 
kalenderjaar wordt voor onbe-
paalde duur verlengd. En er 
komt een groeipad naar gemid-
deld 5 opleidingsdagen per jaar 
per voltijdse werknemer tegen 
2020.
Kaderleden kunnen spijtig 
genoeg nog altijd worden uit-
gesloten van het recht op col-
lectief onderhandelen via de 
vakbondsafvaardiging. Al is er 
perspectief op een open debat 
hierover. Onbegrijpelijk is dat 
de werkgevers niet willen weten 
van een sectoraal kader voor 
telewerk, het ‘recht op (digitale) 
onbereikbaarheid’ en een beper-
king van tijdelijke contracten.
M e e r  i n f o  l e e s  j e  o p 
www.lbc-nvk.be. Klik op ‘Ik 
werk in de sector’, kies ‘Paritair 
comité 209’ en klik in het linker-
menu  op ‘cao’.  |
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Bruto opslag van 20 euro voor 
werknemers uit kleinere winkels
APARTE BAREMA’S VOOR JONGEREN VERDWIJNEN

Chris Van Droogenbroeck

De vakbonden hebben voor de werk-
nemers uit kleinere winkels – pari-
taire comités 201 en 202.01 – een 
nieuw sectorakkoord uit de wacht 
gesleept. Met daarin afspraken over 
meer koopkracht, tijdkrediet, lan-
dingsbanen en andere punten.

Volgens het nieuwe akkoord voor 2017 en 
2018 krijgen de werknemers uit kleinere 
winkels per 1 augustus 2017 een bruto 
opslag van 20 euro. Voor deeltijdse werk-
nemers is er een aangepaste verhoging. Fijn 
nieuws is dat bedienden in bedrijven met 
minder dan 20 werknemers zullen door-
schuiven naar looncategorie 2 van zodra 
ze meer dan zes maanden in dienst zijn; dit 
moet gebeuren per 1 januari 2018.
En er is meer goed nieuws! Zo worden de 
aparte jongerenbarema’s afgeschaft. Vanaf 
1 januari 2018 mogen er geen specifieke 
barema’s meer zijn voor jongeren onder de 
21 jaar. Jongeren met een arbeidscontract 
dat niet gaat over studentenwerk of een 
leercontract zullen dus 100 procent van het 
sectorbarema betaald krijgen.
Ook de tegemoetkomingen voor woon-
werkverkeer worden verbeterd. Vanaf 1 
januari 2018 wordt de fi etsvergoeding ver-
hoogd naar 0,23 euro. En ook voor gebrui-
kers van bus, tram of metro is er vooruit-
gang. Jammer genoeg niet voor wie met de 
trein naar het werk gaat.

TIJDKREDIET

Voor het tijdkrediet zijn er ook verbete-
ringen. Tijdkrediet opnemen is niet meer 
mogelijk zonder motief, een gevolg van een 
keuze die de politiek spijtig genoeg maakte. 
Maar voor bedrijven met 20 of meer werk-
nemers slaagden de bonden er wel in om 
voor tijdkrediet met motief vooruitgang 
te boeken: voor ‘zorgmotieven’ wordt het 
tijdkrediet uitgebreid tot 51 maanden. Dit 
kan gaan om de zorg voor een gehandicapt 
kind tot 21 jaar, voor een minderjarig kind 
dat ernstig ziek is, een kind tot 8 jaar of een 
gezins- of familielid dat zwaar ziek is. Het 
kan ook gaan om palliatieve zorg. Wie een 
opleiding wil volgen, kan in het beste geval 
36 maanden tijdkrediet krijgen, overeen-
komstig het maximum dat interprofessio-
neel is afgesproken.
De vakbonden kregen wel gedaan dat werk-
nemers hun tijdkrediet – voor zorg of voor 
een opleiding – voltijds, halftijds of 1/5 kun-
nen opnemen. Niet-uitvoerend personeel 

kan alleen voltijds tijdkrediet opnemen; 
andere formules zijn alleen mogelijk als 
de werkgever hiermee akkoord is.
Het sectorakkoord maakt het ook moge-
lijk om vanaf 55 jaar in een landingsbaan 
te stappen, voor zover bepaalde voorwaar-
den zijn vervuld.
Werk je in een bedrijf met 11 tot 19 werk-
nemers? Dan kan je maximaal 51 maanden 
tijdkrediet opnemen om te zorgen voor 
een gehandicapt kind tot 21 jaar of voor 
een minderjarig kind dat zwaar ziek is. Dit 
kan voltijds, halftijds of 1/5 worden opge-
nomen. Voor andere zorgmotieven kunnen 
de 51 maanden tijdkrediet alleen worden 
aangesproken in de vorm van een 1/5 ver-
mindering. En 36 maanden lang opleiding 
volgen kan ook alleen op basis van een 1/5 
vermindering.
Werk je in een bedrijf met maximaal 10 
werknemers? Dan gelden voor tijdkrediet 
de mogelijkheden die er zijn voor bedrijven 
met 11 tot 19 werknemers, op voorwaarde 
dat de werkgever akkoord gaat.

SWT EN KINDEROPVANG

In het sectorakkoord staan verder afspraken 
over mogelijke vormen van SWT (brugpen-
sioen) in bedrijven vanaf 5 personeelsleden. 
En er zijn ook nog betere afspraken over tus-
senkomsten voor kinderopvang: in PC 201 
zal iedereen vanaf 2018 maximaal 780 euro 
per jaar kunnen krijgen, en ook in PC 202.01 
zijn er op dit gebied verbeteringen.
Bonden en werkgevers willen in drie werk-
groepen met elkaar discussiëren over 
arbeidskwaliteit & flexibiliteit, opleidin-
gen en de herinschakeling van langdurig 
zieken.  |

Ook bedienden 
in voeding gaan 
erop vooruit

Karin Schaerlaekens

Voor de bedienden uit de voedings-
industrie is er ook een nieuw sec-
torakkoord, dat geldt voor 2017 
en 2018. Ze winnen 1,1 procent 
aan koopkracht, in overeenstem-
ming met het Interprofessioneel 
akkoord (IPA) van eerder dit jaar.
De teksten van het nieuwe sectorakkoord in 
de voeding werden ondertekend op 19 juni. 
Het akkoord bevat een aantal punten waar-
over afspraken werden gemaakt na diverse 
onderhandelingen tussen de vakbonden en 
de werkgevers (Fevia).

WAT ZIT ER PRECIES IN?

• 0,9 procent loonsverhoging op 1 juli 2017
• Een eenmalige premie van 0,2 procent op 

het loon van 2017 
• Vanaf 1 januari 2018 een verhoging van 

het sectorpensioenfonds (Alimento) van 
1 naar 1,25 procent of 0,2 procent loons-
verhoging

• Een individueel recht op vorming gedu-
rende 2 dagen per jaar vanaf 2018

• Een maximale invulling van tijdkrediet, 
landingsbanen en SWT (vroeger: brug-
pensioen)

• Een verhoging van de vakbondspremie 
naar 145 euro zodra dit fi scaal mogelijk is

• Een verbetering van de eindeloopbaan-
dagen voor 60-plussers met 10 jaar anci-
enniteit: 5 dagen waarvan er 2 niet te 
cumuleren zijn met bestaande extrale-
gale verlofdagen

In veel bedrijven met een vakbondsafvaar-
diging volgen na de zomer nog onderhande-
lingen om dit akkoord voort te verbeteren. 
Zo werden bij Coca-Cola bovenop het sec-
torakkoord nog extra eindeloopbaandagen 
ingevoerd en werd een cao 90 (loonbonus) 
verbeterd.  
Als er een vakbondsafvaardiging is in de 
onderneming, moet er ook een cao worden 
afgesloten met punten op het vlak van werk-
baar werk. Zo werd bij het bedrijf Chillfi s 
een ergonomiescan afgesproken; er zal daar 
ook naar oplossingen voor de hoge werk-

druk worden gezocht.  |druk worden gezocht. 
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Brutolonen PC 200 stijgen  
op 1 oktober met 1,1 procent
BETERE AFSPRAKEN ROND TIJDKREDIET EN VORMING

Jeroen Vandamme

Het akkoord in het Aanvullend 
Paritair Comité (PC 200) gaat vooral 
over méér koopkracht voor meer 
dan 420.000 bedienden en betere 
afspraken over tijdkrediet en vor-
ming. In PC 200 vind je bijvoorbeeld 
de bedienden van callcenters, uit-
zendbureaus, IT-bedrijven, reisbu-
reaus, consultancyfirma’s, druk-
kerijen, uitgeverijen en de bouw.

Vanaf 1 oktober moeten alle brutolonen wor-
den verhoogd met 1,1 procent. Als je boven 
het sectorbarema wordt betaald, kan de 
werkgever ervoor kiezen om deze loons-
verhoging om te zetten in een ‘gelijkwaar-
dig voordeel’, als de vakbondsafvaardiging 
akkoord is. Is er geen vakbondsafvaardiging 
dan moet de werkgever ten laatste in okto-
ber schriftelijk en individueel meedelen hoe 
hij de loonsverhoging zal realiseren. In elk 
geval moet de omzetting overeenkomen 
met de waarde van 1,1 procent voor elke 
werknemer. Als LBC-NVK beklemtonen 

we graag hoe belangrijk het is dat de 
brutolonen stijgen: dit is gunstig voor 
de rechten in de sociale zekerheid die je 
als werknemer opbouwt.
Vanaf nu wordt het mogelijk om gedurende 
51 maanden halftijds of voltijds tijdkrediet 
te nemen om zorg te geven. Op voorwaarde 
dat je minstens 5 jaar dienst hebt bij je werk-
gever. Voor wie minder anciënniteit heeft 
blijft het recht op 24 maanden gelden.

MINDER WERKEN

Heb je 2 jaar anciënniteit en ben je minstens 
55 jaar oud of heb je 35 jaar loopbaan ach-
ter de rug? Werkte je in een erkend zwaar 
beroep? Of draaide je 20 jaar lang mee in 
een regime met nachtwerk? Dan is het 
mogelijk om je loopbaan met 1/5 te vermin-
deren tot aan het pensioen. In dat geval krijg 
je ook een maandelijkse premie van zo’n 70 
euro van het sociaal fonds. Het wordt nu 
ook mogelijk om tegen dezelfde voorwaar-
den over te stappen naar een halftijdse loop-
baanvermindering; maar dan keert het soci-
aal fonds geen premie uit.
Ook voor de uitzonderingsstelsels SWT 

(brugpensioen) is een akkoord bereikt: SWT 
blijft mogelijk vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 
59 jaar in 2018 voor wie een lange loopbaan 
van 40 jaar heeft, gewerkt heeft in een zwaar 
beroep of 20 jaar nachtwerk heeft gedaan.
Het loonplafond voor de terugbetaling van 
de woon-werkverplaatsingen met privéver-
voer wordt verhoogd naars 27.750 euro per 
jaar.
Ook in 2018 heb je als werknemer in PC 200 
recht op 2 dagen vorming tijdens de werk-
uren. De werkgever kan hiervoor een vor-
mingsplan opstellen en registreren bij het 
sociaal fonds. Ook blijf je recht hebben op 
1 dag opleiding buiten de werkuren, te kie-
zen uit het aanbod van CEVORA. Stelt de 
werkgever je geen opleidingsdagen voor? 
Dan mag je 2 dagen vrijaf nemen om zelf je 
opleidingskeuze in te vullen. Meer info vind 
je op www.cevora.be.

Een paritaire werkgroep zal zich ook bui-
gen over een nieuw opleidingsmodel voor 
de sector vanaf 2019. Vakbonden en werkge-
vers zullen zoeken naar een aangepast aan-
bod, meer opleidingsmogelijkheden en een 
duidelijker procedure.   |
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BETAALD EDUCATIEF 
VERLOF: wees er op tijd bij!
INDIVIDUEEL RECHT OM VORMING TE VOLGEN

Peter Bakema

Betaald educatief verlof is een indivi-
dueel recht op vorming voor werkne-
mers uit de privésector en contractu-
elen van overheidsbedrijven. Dankzij 
dit recht mag je afwezig zijn op het 
werk om vorming te volgen of om 
je bij te scholen, zodat het gemak-
kelijker is om werk, opleiding en 
privéleven met elkaar te verzoenen.

In 2015 maakten ruim 40.000 mensen 
gebruik van betaald educatief verlof voor 
een bedrag van in totaal zo’n 60 miljoen euro.
Je kiest zelf welke opleiding je volgt, zolang 
zij maar erkend is en het om een beroeps-
opleiding of een algemene opleiding 
gaat van ten minste 32 lesuren per jaar. 
Opleidingen in het volwassenenonderwijs, 
het kunstonderwijs, het hoger onderwijs, 

de basiseducatie of voor knelpuntberoe-
pen komen in aanmerking. Je mag dan 
afwezig zijn op je werk gedurende het aan-
tal uren dat overeenstemt met de lesuren. 
Afhankelijk van het type opleiding mag je 
80 tot 180 uur per schooljaar afwezig zijn.
Je werkgever mag het betaald educatief ver-
lof niet weigeren, maar moet wel instem-
men met de planning ervan: je betaald 
educatief verlof moet passen binnen de 
arbeidsorganisatie. In de regel wordt dit 
geregeld door de ondernemingsraad of in 
overleg met de vakbondsafvaardiging.
Tijdens je afwezigheid behoud je het nor-
male loon, eventueel beperkt tot een 
bepaald bedrag (2.815 euro). Ligt je bruto-
loon boven dit bedrag, dan kan je dus min-
der loon krijgen voor de uren dat je betaald 
educatief verlof opneemt. 

Naast inkomenszekerheid biedt betaald 
educatief verlof jobzekerheid. Van zodra 

je het aanvraagt, ben je beschermd tegen 
ontslag tot aan het eind van de opleiding. 
Je kunt dan alleen worden ontslagen om 
redenen die niet met het betaald educatief 
verlof te maken hebben en de werkgever 
moet dit bewijzen. 
Belangrijk is dat je het betaald educatief ver-
lof op tijd aanvraagt bij je werkgever, ten 
laatste op 31 oktober voor opleidingen 
die per schooljaar worden georganiseerd. 
Bij je aanvraag vroeg je een inschrijvings-
bewijs dat de onderwijsinstelling aflevert. 
Doe het nu!

Meer informatie over het betaald educatief 
verlof vind je in de ACV-brochure ‘Opleiding 
voor werknemers en werkzoekenden’ en 
op de website www.werk.be/online-
diensten/betaald-educatief-verlof. De 
ACV-brochure kan je vinden in de ACV-
dienstencentra en op de secretariaten van 
de LBC-NVK (zie lijst op p. 31).  |

Belangrijk is dat je het betaald educatief verlof op tijd aanvraagt bij je werkgever.
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SNAPSHOTS

NATIONALE CAO IS OVERWINNING VOOR 
WERKNEMERS IN DUITSE FASTFOOD

De Duitse vakbond NGG heeft, na een zware 
en lange strijd, een nationale cao kunnen 
ondertekenen die een overwinning is voor 
de vele werknemers uit de fastfoodsector. In 
de maanden voordien werd er gestaakt en 
waren er acties in de sector, zowel nationaal 
als lokaal. De werkgevers weigerden lang 
om een leefbaar loon te betalen. Uiteindelijk 
moesten ze toch inbinden door de druk van 
de werknemers en hun organisaties. In de 
komende 29 maanden zullen de lonen met 
7,3 tot 8,7 procent worden verhoogd. Sinds 
1 augustus 2017 is er een nieuw afgespro-
ken loon voor starters: minstens 9 euro per 
uur. De bereikte resultaten liggen gevoelig 
hoger dan wat de werkgevers eerder wilden 
bieden. NGG is zijn vele duizenden mede-
standers dankbaar voor de steun aan alle 
acties. Heel wat mensen namen deel aan 

een campagne waarbij protestboodschap-
pen werden verstuurd naar fastfoodketens 
en de werkgeversvereniging.

Meer over de vakbond NGG 

op www.ngg.net 

“LAGE PENSIOENEN 
VERLAGEN IS HET 
NIEUWE NORMAAL”
Het fameuze Zomerakkoord van de rege-
ring-Michel komt ook neer op een nieuwe 
verlaging van de werknemerspensioenen. 
Dat constateren de vakbonden gezamenlijk. 
Drie van de regeringsmaatregelen bewijzen 
dat de werknemerspensioenen duidelijk 
worden geviseerd.
Om te beginnen zullen werknemers die 
met SWT (brugpensioen) gaan in het alge-
mene stelsel – dus niet in het kader van een 
herstructurering of wegens zwaar beroep – 
minder pensioen krijgen. Voor de bereke-
ning van het pensioen zullen hun jaren SWT 
niet langer meetellen op basis van het laat-
ste loon maar op basis van een minimum-
loon.
Werknemers die langer dan één jaar naar 
werk zoeken zullen ook de dupe worden van 
de nieuwe, slechtere pensioenberekening. 
Deze werknemers hebben niet alleen het 
probleem dat ze hun werk verliezen en dus 
inkomensverlies lijden. Neen, later zullen 
ze ook nog ’s een lagere uitkering krijgen 
wanneer ze met pensioen zijn.
Verder ziet het ernaar uit dat werkzoeken-
den en SWT’ers nog op een andere manier 
worden gestigmatiseerd. Zo lijkt het niet 
uit te sluiten dat werknemers die voor hun 
20ste zijn beginnen werken en die later met 
SWT worden gestuurd – ook wegens her-
structurering of zwaar beroep – voor die 
SWT-jaren worden bestraft in hun pensioen. 
Er was een ‘compensatiemechanisme’ waar-
door voor werknemers met meer dan 45 jaar 
loopbaan de eerste lage lonen werden ver-
vangen door hun latere hogere lonen; maar 
dat mechanisme zou sneuvelen.
Voor het ACV en de andere vakbonden pleegt 
de regering contractbreuk. De nieuwe maat-
regelen zouden ingaan op 1 januari 2019.
Blijkbaar is er de regering niets aan gelegen 
om de eindeloopbaan werkbaar te maken 
en positieve maatregelen te treffen, zeggen 
de bonden. “Mensen bestraffen door te lage 
pensioenen nog te verlagen is het nieuwe 
normaal. Wij willen werkbaar werk voor 
iedereen, en we willen ook een deftig pen-
sioen voor iedereen.”

ONDERZOEK ZIET AANTAL ‘WERKENDE ARMEN’  
MET 40.000 STIJGEN

Onze diverse regeringen zeggen graag dat 
ze inspanningen doen om de armoede 
te verminderen. De realiteit is vaak heel 
anders, spijtig genoeg. Volgens onderzoek 
van het Leuvense Hoger Instituut voor de 
Arbeid (HIVA) zijn er in de afgelopen tien 
jaar circa 40.000 ‘werkende armen’ bijge-
komen: mensen die wel een baan hebben 
maar die daarmee niet genoeg verdienen 
om normaal rond te komen. Ook de situ-
atie van werklozen is erop achteruit gegaan.

Volgens de onderzoekers zijn er wel een 
hoop nieuwe jobs bijgekomen, maar dat 
heeft de armoede niet doen afnemen. Het 
aantal ‘werkende armen’ in België is nog 
‘betrekkelijk’ laag in Europees perspectief, 
maar de groep neemt wel toe. Heel wat van 
de nieuwe jobs die er zijn bijgekomen zijn 
namelijk geen fatsoenlijke banen die een 
deftig loon opleveren. Iets wat de vakbon-
den ook al lang vaststellen en zeggen.

“40 procent van de nieuwe jobs hier zijn 
deeltijdse banen”, merkt onderzoeker Ides 
Nicaise op. “En de helft van de nieuwe 
banen wordt betaald op het laagste niveau. 
Al die nieuwe banen zijn heel dikwijls ook 
tijdelijke banen.”

Voor werkzoekenden is de toestand ook 
niet verbeterd. Integendeel, hun situa-
tie is in de voorbije tien jaar fel verslech-
terd. Het aantal werklozen dat in armoede 
dreigt te belanden is flink gegroeid. En de 

werkloosheidsuitkeringen werden stelsel-
matig verlaagd door de politiek. Verder 
krijgt 30 procent van de mensen die als 
‘werkloos’ zijn geregistreerd geen uitke-
ring meer.

“De wachttijd werd verlengd”, aldus Nicaise. 
“De duurtijd van de rechten is ingekort, en 
de voorwaarden zijn verstrengd. Zo lukt het 
voor vele jongeren niet meer om nog een 
uitkering te krijgen.”

Wie naar ons land is gekomen maar zon-
der werk valt, krijgt soms ook geen uitke-
ring. Sommige migranten hebben nog niet 
genoeg rechten kunnen opbouwen om van 
de sociale zekerheid te kunnen genieten.
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LBC-NVK NON-PROFIT 
IJVERT VOOR ‘ECHTE 
ZORG OP MAAT’

De beschaving van een samenleving valt 
onder andere af te meten aan de manier 
waarop de zorg voor personen met een han-
dicap wordt georganiseerd. De LBC-NVK is 
van mening dat personen met een handi-
cap recht hebben op de beste zorg en onder-
steuning.

Maar dat kan alleen wanneer de overheid 
genoeg investeert in de gehandicaptenzorg. 
En daarvoor heb je ook werknemers nog die 
elke dag de best mogelijke zorg geven, met 
genoeg zijn, goed opgeleid zijn én goede 
loon- en werkvoorwaarden hebben.

Met de zorgvernieuwing en de invoering 
van de ‘persoonsvolgende financiering’ wil-
len minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse 
regering ‘zorg op maat’ realiseren en de 
wachtlijsten wegwerken. Zij denken de 
persoonsvolgende financiering te kunnen 
invoeren door afspraken en regels te schrap-
pen en zonder extra centen te voorzien. De 
zorgvernieuwing zo organiseren maakt 
het onmogelijk om aan elke persoon met 
een handicap de zorg te geven die hij of zij 
vraagt.

Er is nu de website www.echtezorgopmaat.
be. Die pleit voor een correct gefinancierde 
sector en afspraken over de personeelsin-
zet zodat goede zorg op maat kan worden 
gegeven. Ook jij kan helpen! Surf naar ech-
tezorgopmaat.be en steun de oproep. Deel 
jouw ervaringen met de persoonsvolgende 
financiering of kondig jouw actie aan.

www.echtezorgopmaat.be is een initiatief 
van de LBC-NVK Non-profit en wil iedereen 
verenigen en alle initiatieven samenbren-
gen die een echte zorg op maat willen rea-
liseren.

FEEST VAN DE SOLIDARITEIT  
OP 16 EN 17 SEPTEMBER IN BREDENE

Ben jij ook iemand met een groot soci-
aal engagement? Ben je begaan met onze 
samenleving en waar die naartoe gaat? 
Heb je een hart voor vakbonden, vereni-
gingsleven, mensen in armoede, vluchte-
lingen, mensen zonder papieren en ande-
ren in nood? Ben je je bewust van het feit 
dat ieder mens kan helpen om een steentje 
of een steen te verleggen in de rivier, zeker 
in samenwerking met anderen?
Dan is ManiFiesta, het jaarlijkse Feest van de 
Solidariteit, de geknipte bestemming voor 
jou. De editie van dit jaar wordt gehouden 
op 16 en 17 september, opnieuw in de kust-
gemeente Bredene.  Dit volksfeest is heel 
divers. Je kan er terecht voor live concerten, 
een boekenbeurs, debatten, comedy, films, 
lekker eten en zoveel meer. En natuurlijk 
om een heleboel andere mensen te zien en 
te ontmoeten die, met heel uiteenlopende 
achtergronden, mee ijveren voor een war-
mere samenleving die genoeg kansen geeft 
aan iedereen.

Meer weten over het programma? Surf 

dan naar www.manifiesta.be 

SCANDINAVISCHE LANDEN WILLEN MEER 
VLUCHTELINGEN AAN WERK HELPEN

De Scandinavische landen lopen voorop 
met hun inspanningen om vluchtelingen te 
integreren. Dat zegt Thomas Liebig, één van 
de auteurs van een OESO-rapport over de 
integratie van vluchtelingen en anderen die 
bescherming nodig hebben. In Scandinavië 
hebben ze structurele ‘introductieprogram-
ma’s’. Maar toch vinden veel vluchtelingen 
geen job nadat ze dit programma hebben 
doorlopen.
De Noorse minister van Werk en Sociale 
Zaken, Anniken Hauglie, hoopt daar ver-
andering in te brengen. “We moeten het 
gemakkelijker maken voor vluchtelingen 
om onze arbeidsmarkt te betreden”, vindt 
zij. “We moeten hen de kans geven om hun 
vaardigheden te gebruiken en inspannin-
gen doen voor hun gezinnen. Hauglie sprak 
in juni op een Scandinavische conferentie 
over de integratie van vluchtelingen op de 
arbeidsmarkt.
Velen denken dat Scandinavië te weinig 
doet om migranten te verwelkomen. Maar 
dat is onjuist, zegt onderzoeker Liebig. “De 
humanitaire traditie in de Scandinavische 
landen houdt in dat hier in verhouding veel 
meer vluchtelingen zijn aanvaard dan in 
de meeste andere OESO-landen.” Volgens 
Liebig is het moeilijk om een vergelijking te 
maken tussen de migranten in Noorwegen, 
Zweden en Denemarken - vaak vluchtelin-
gen - en mensen die vooral als arbeidsmi-
grant naar landen als Canada of Australië 
trokken. “Voor arbeidsmigranten liggen 
de uitdagingen op het vlak van integratie 

anders.”
Ministers als Hauglie wijzen erop dat vluch-
telingen heel graag willen werken wanneer 
ze verblijfspapieren krijgen. “Ze hebben 
geliefden achtergelaten, zijn van ver geko-
men en hebben stress en onzekerheid mee-
gemaakt. Tijdens hun vlucht stond hun 
leven op de pauzeknop. Veel vluchtelingen 
die papieren krijgen staan te trappelen om 
aan hun nieuwe leven te beginnen. Ze wil-
len werken. Ze willen leren. Het is dan ook 
belangrijk dat onze landen dit aanmoedigen 
en helpen om dit te laten slagen. We moeten 
dit ook doen als medemensen.”
Noorwegen kijkt met interesse naar het 
‘snabbspår’ waarmee buurland Zweden 
vluchtelingen snel aan werk tracht te hel-
pen. Snabbspår is een systeem waarmee 
erkende vluchtelingen meer kans maken 
om vlug bepaalde soorten jobs te kun-
nen doen. “Het is geen allesomvattend 
antwoord maar het werkt wel goed”, zegt 
Thomas Liebig.
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“Zomerakkoord kleurt
onrechtvaardig donkerblauw”
GEWONE MENSEN TREKKEN NOG MAAR EENS AAN HET KORTSTE EIND

 
Denis Bouwen

De regering-Michel heeft een aan-
tal begrotingsingrepen verpakt in 
een ‘Zomerakkoord’. Daarna ging 
een aantal ministers ‘tevreden’ uit-
waaien op Tomorrowland. Maar 
voor werknemers en uitkeringstrek-
kers zitten er al weer bedenkelijke 
maatregelen in het akkoord. Veerle 
Verleyen, adjunct-algemeen secre-
taris van de LBC-NVK, geeft aan 
wat er allemaal fout zit. En vertelt 
ook hoe het anders zou kunnen.
 
OVER HET 
BEGROTINGSAKKOORD IN ZIJN 
ALGEMEENHEID
 
VeerLe VerLeyeN: “Samen met het ACV 
stellen wij vast dat het ‘Tomorrowland’ van 
gewone mensen er opnieuw minder goed 
uit ziet. Het Zomerakkoord is erg oneven-
wichtig en onrechtvaardig. Van een ern-
stige aanpak om ons belastingsysteem 
rechtvaardiger te maken is geen sprake. 
Geloofwaardige maatregelen om armoede 
structureel te verminderen blijven uit. 
Diverse maatregelen zullen de financiële 
basis van onze sociale zekerheid gevaarlijk 
voort uithollen: slecht voor werknemers en 
mensen met een vervangingsuitkering, en 
een hypotheek ten laste van toekomstige 

generaties. Erg donkerblauw is ook de keuze 
om de arbeidsmarkt nog flexibeler te maken 
en de flexi-jobs uit te breiden. België wordt 
zo een ‘flexland’, en uit Duitsland weten 
we al dat dit nefast is voor werkende men-
sen. Flexi-jobs komen neer op werken voor 
lagere lonen en kleine sociale bijdragen 
betalen. Dat gebeurt door mensen die al een 
job hebben. Of, vanaf 2018, ook door gepen-
sioneerden.”
 
OVER DE LAGERE 
VENNOOTSCHAPSBELASTING
 
VeerLe: “De vennootschapsbelasting laten 
zakken zal het gat in de begroting nog gro-
ter maken. Volgens de regering zal dit ‘bud-
getneutraal’ zijn, maar die bewering is wei-
nig geloofwaardig. De regering zegt ook 
dat lagere bedrijfsbelastingen jobs zullen 
creëren. Maar ook dat is erg twijfelachtig. 
De Amerikaan Joseph Stiglitz, een interna-
tionaal gerenommeerde econoom, spreekt 
tegen dat ‘lagere belastingtarieven de eco-
nomische groei stimuleren’. Volgens Stiglitz 
zijn er geen theoretische of empirische 
grondslagen voor die stelling.”
 
OVER DE TAKS VAN 0,15% OP 
EFFECTENREKENINGEN BOVEN 
500.000 EURO
 
VeerLe: “Sommigen noemen dit een ver-
mogenstaks maar deze nieuwe taks maakt 
niet de minste indruk op al wie ijvert voor 

een rechtvaardige fiscaliteit. Zelfs de 
Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) 
spreekt van ‘een slag in het water’ en zegt 
dat het een koud kunstje is om dit taksje te 
ontwijken.”

“Twee fiscale experts, Michel Maus en Denis 
Emmanuel Philippe, verklaarden dat deze 
taks waarschijnlijk geen vooruitgang zal 
opleveren op het vlak van fiscale recht-
vaardigheid. Volgens hen zal de taks volle-
dig haar doel missen. De fiscalisten hebben 
juridische bedenkingen. Alles wijst erop dat 
de maatregel alleen zal slaan op particuliere 
rekeninghouders, terwijl vermogende fami-
lies hun beursgenoteerde aandelen vooral 
via holdings beheren. Zo wordt de taks dus 
ook ontweken. En er zijn nog meer trucjes te 
bedenken. Wie zijn geld heroriënteert naar 
niet-beursgenoteerde aandelen of levens-
verzekeringen, vastgoed, kunst, oldtimers, 
wijn of een collectie paarden betaalt ook 
niet de pseudo-rijkentaks.”

“Als vakbond pleiten we, samen met anderen, 
voor een echt vermogenskadaster en voor 
een faire taks op grote fortuinen. Dat zal wél 
leiden tot meer fiscale rechtvaardigheid en 
zal ervoor zorgen dat ook de meest bemid-
delden en gefortuneerden hun correcte 
bijdrage leveren in alle gevallen. Ook een 
ernstige belasting op meerwaarden zou een 
stap in de goede richting zijn. In de voor-
bije decennia waren er geen regeringen die 
ernstige stappen in deze zin hebben gezet 
of hebben willen zetten. Ook de regering-
Michel doet niks dat au sérieux te nemen is.”
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OVER DE VERDERE 
FLEXIBILISERING VAN ONZE 
ARBEIDSMARKT
 
VeerLe: “We hadden al flexi-jobs in de 
horeca, en nu moet ook de hele detailhandel 
eraan geloven. Niet goed voor werknemers 
of voor onze sociale zekerheid. In de detail-
handel zijn er veel lage lonen en veel deel-
tijds werk. De vakbond wil meer voltijdse 
arbeidscontracten in de sector. Geregeld 
vragen wij in ondernemingen extra uren 
voor deeltijdse werknemers om hen een 
leefbaar inkomen te garanderen. Die vraag 
wordt stelselmatig afgewimpeld.”

“Werken met flexi-jobs zal voor de werkge-
ver geen enorme besparing opleveren. Maar 
het is wel een aanslag op onze sociale zeker-
heid, die zal het moeten uitzweten. Heel wat 
flexi-jobs zullen in de plaats treden van de 
reguliere jobs die er wel zijn. Als een werk-
nemer bij een onderneming vertrekt, is het 
risico niet denkbeeldig dat hij zal worden 
vervangen door bijvoorbeeld twee flexi-job-
bers die geen belastingen of sociale zeker-
heid op hun uren betalen.”

“In de sectorakkoorden voor de distributie 
wilden wij constructief meedenken met de 
bedrijven. Maar dat wordt nu afgestraft door 
het cynisme van de regering. Die maakt 
flexi-jobs mogelijk en geeft bedrijven ook de 
kans om nachtwerk in de e-commerce in te 
voeren wanneer maar één vakbond akkoord 
gaat. De inkt van het nieuwe sectorakkoord 
is amper droog, of het wordt al genegeerd: 
een aanfluiting van het sociaal overleg! Er 
zijn nog meer gortige maatregelen. In de 
openbare sector verdwijnen de vaste benoe-
mingen. Voor jonge ongeschoolde werkne-
mers wordt het brutoloon verminderd. En 
voor startende werknemers wordt de opzeg 
sterk verlaagd: in de eerste drie maanden 
krijgen zij nog één week opzeg in plaats van 
twee weken. En ze willen zelfs jobstudenten 
op zondag laten werken in winkels.”
 
OVER HET ONBELAST 
BIJKLUSSEN
 
VeerLe: “Wie minstens 4/5 werkt of gepen-
sioneerd is, mag van de regering elke maand 
onbelast 500 euro verdienen in de non-pro-
fit en in de diensten van particulieren aan 
particulieren. De regering heeft het dan bij-
voorbeeld over trainers in het jeugdvoetbal 
of mensen die het gras maaien bij de buren. 
Alleen dreigt deze maatregel jobs te kosten 
in de reguliere dienstensector. En de Ubers 
van deze wereld en platforms als TaskRabbit 
of PeoplePerHour wrijven zich in de handen 
want zij ruiken al meer business. We moeten 

de ‘platformeconomie’ dringend aan stren-
gere fiscale en sociale regels onderwerpen 
om degelijke jobs te garanderen en vrijwa-
ren.”
 
OVER DE ‘GESTEGEN 
KOOPKRACHT’
 
VeerLe: “Het is mogelijk dat mensen netto 
meer verdienen: kijk naar de winstpremie 
die zonder cao kan worden ingevoerd. Maar 
het verhaal van de regering is te sprookjes-
achtig en zwijgt over een deel van de wer-
kelijkheid. We kregen wel een indexsprong 
opgelegd en de nieuwe loonwet neemt de 
vrije loononderhandelingen in een wurg-
greep. Voor gas, stroom, water, openbaar 
vervoer, telecom en een hoop andere zaken 
betalen we nu meer geld. Hoe dan ook krij-
gen werknemers geen rechtmatig deel van 
de koek. Wij kijken trouwens niet alleen 
naar de koopkracht maar ook naar de kwa-
liteit van het werk. De regering toetert graag 
over jobcreatie maar veel van de nieuwe 
banen zijn conjunctureel te verklaren en 
zijn tijdelijke of flexi-jobs, vaak met lage 
lonen. Wat de meeste mensen verlangen, 
zijn duurzame en vaste jobs.”
 
OVER DE ALTERNATIEVEN DIE ER 
WEL DEGELIJK ZIJN
 
VeerLe: “De bewindslieden zetten meestal 
graag het mes in de uitgaven. De sociale 
zekerheid is daarbij een geliefkoosd doelwit. 
Met het ACV zeggen wij dat er meer moet 
worden gekeken naar wat er binnenkomt in 
de staatskas, en naar die groepen die te wei-
nig bijdragen. De belastingbasis moet wor-
den verbreed, en de belastingdruk moet veel 
rechtvaardiger worden gespreid.”

“Als christelijke arbeidersbeweging zien we 
alternatieven. Een progressieve belasting op 
grote vermogens vanaf 1 miljoen euro. Een 
echte meerwaardebelasting op roerende en 
onroerende goederen. Weg met het mis-
bruiken van vennootschappen om minder 
belastingen te betalen. Een belasting op de 
reële inkomsten uit verhuur. Een geloof-
waardige strijd tegen belastingfraude en 

-ontwijking, ook door genoeg inspecteurs 
in te zetten. Maatregelen die ervoor zor-
gen dat alle bedrijven correct belastingen 

betalen. We moeten ook werk maken van 
arbeidsherverdeling om jobs werkbaar te 
maken en de digitalisering op te vangen: 
minder werken, beter leven, meer tijd om 
lief te hebben. Mogelijkheden genoeg, als 
de politieke wil er is.”
 
OVER DE BESPARINGEN OP 
DE PENSIOENEN, ZIEKEN EN 
WERKLOZEN
 
VeerLe: “De regering wil SWT’ers en 
mensen die langer dan een jaar werkloos 
zijn later minder pensioen gunnen. Dat 
valt niet te rechtvaardigen. Onze sociale 
bescherming is namelijk gestoeld op soli-
dariteit. Wie zijn werk verliest, ziek wordt 
of een handicap heeft, moet kunnen terug-
vallen op een systeem dat hem of haar tegen 
armoede beschermt. Ook het IMF zegt dui-
delijk dat onze sociale zekerheid de onge-
lijkheid sterk heeft teruggedrongen. Met de 
huidige regering worden werklozen en lang-
durig zieken als schuldigen voorgesteld.”

“De regering wil ook meer middelen inzet-
ten om sociale fraude aan te pakken. Als 
vakbond zijn wij tegen sociale fraude. 
Maar waar blijven de grote middelen om 
de enorme fiscale fraude te bestrijden? Op 
dat vlak toont de ploeg van Charles Michel 
veel minder daadkracht. Er is een wanver-
houding.”

“We horen ook dat werkzoekenden minder 
makkelijk een job zullen kunnen weigeren 
en dat er meer zal worden gekeken naar 
hun ‘competenties’. Bij ons weten was dat 
al veel langer zo. Ons eigen Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling (CLO) is al meer dan 
tien jaar bezig om werknemers naar een 
andere fase in hun loopbaan te begeleiden 
en houdt daarbij rekening met àl hun com-
petenties. Het zou wel fijn als alle werkge-
vers ook vooral naar de competenties van 
sollicitanten zouden kijken. In de praktijk 
botsen velen op gesloten deuren op grond 
van hun roots, leeftijd, geslacht of lichame-
lijke gesteldheid.”  |

EFFECT VAN SOMMIGE MAATREGELEN 
OP HET PENSIOEN VAN WERKZOEKENDEN 
EN SOMMIGE BRUGGEPENSIONEERDEN (SWT’ERS)
 
Maandelijks pensioen Maandelijks verlies Jaarlijks verlies
1.042 tot 1.250 euro  12,25 euro 147,00 euro
1.251 tot 1.458 euro  20,06 euro 240,72 euro
1.459 tot 1.666 euro  30,33 euro 363,96 euro
1.667 tot 1.875 euro  40,36 euro 484,32 euro
1.876 tot 2.083 euro  44,26 euro 531,12 euro
Bron: ACV – Federale Pensioendienst

Premier Charles Michel is erg ‘happy’ over zijn 
Zomerakkoord. Maar vanuit het oogpunt van de werkne-
mers is het akkoord heel onevenwichtig en heel liberaal 
gekleurd.

De christelijke arbeidersbeweging 

heeft 12 inspirerende ideeën voor een 

rechtvaardige fiscaliteit. Lees meer 

over op www.beweging.net of gebruik 

deze URL: https://goo.gl/TfPnmS
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Arbeidsmarkt is hindernissen parcours 
voor mensen uit de migratie
SAMEN DIVERS ZOEKT NAAR OPLOSSINGEN VOOR KNELPUNTEN

Denis Bouwen

Joseph is in zijn thuisland maar tot 
zijn twaalfde naar school geweest. 
Hij woont al lang in België en praat 
goed Nederlands. Joseph heeft al 
flink wat werkervaring, maar een vast 
arbeidscontract vinden lukt niet zo 
goed. Zelfs in de schoonmaak laten 
ze sollicitanten vaak tests afleggen 
op computer, en dat blijkt een obsta-
kel. Het is maar één voorbeeld van de 
hindernissen die ‘mensen met migra-
tieachtergrond’ op de arbeidsmarkt 
tegenkomen. Bij Samen Divers brach-
ten ze de knelpunten in kaart en 
maakten ze zelfs een heus kunstwerk 
om de problemen te visualiseren.

Samen Divers is een welzijnsvereniging 
die zich in Oostende inzet voor mensen in 
armoede. Personen met een migratieachter-
grond krijgen daarbij bijzondere aandacht, 
en de vereniging heeft ook projecten om de 
kennis van het Nederlands op te krikken en 
te stimuleren.

“In onze werking verdiepen we ons nu al 
bijna twee jaar in het thema tewerkstelling, 
meer bepaald in de ervaringen die anders-
taligen opdoen wanneer ze een baan zoe-
ken”, vertellen Karlien Colombie en Mieke 
Degryse. “We discussiëren niet alleen over 
de knelpunten maar denken ook na over 
ideeën om de situatie te verbeteren. Op 
zeker moment wilden we onze bevindingen 
verwerken tot iets concreets. We besloten 
om met de groep, zowat 20 mannen en vrou-
wen, een kunstwerk te realiseren in plaats 
van een saai rapport bijeen te schrijven.”
Zo gezegd, zo gedaan. Samen Divers 

maakte een kunstwerk en werkte hiervoor 
samen met het Netwerk tegen Armoede, 
Kunstwerkt (een aanspreekpunt voor 
beeldende kunstenaars uit Gent) en de 
Oostendse kunstenaar Rein Dufait. “In 
onze zomerschool was er een kunstenaar 
uit Irak, en ook hij werd mee in het bad 
getrokken”, zegt Mieke. De mensen met 
migratieachtergrond kwamen uit landen 
zoals Afghanistan, Tibet, Irak, Syrië, Kenia, 
Nigeria en Oezbekistan. Een deel verbleef 
wettig in België maar enkelen hadden geen 
papieren.

KENNIS NEDERLANDS

Nederlands kennen is uiteraard belang-
rijk voor vluchtelingen of migranten die in 
het noorden des lands werk willen vinden. 

“Vaak ontbreekt het aan kansen om de taal 
te oefenen”, stelt Mieke. “De meeste mensen 



Ons Recht | 121ste jaargang | SEPTEMBER 2017  |  15

doen echt hun best om het Nederlands 
onder de knie te krijgen maar in heel wat 
gevallen is het nooit genoeg voor de werk-
gever.”
Karlien herinnert zich het voorbeeld van 
een vrouw die als kassierster werd aange-
worven. “In de praktijk moest ze in de keu-
ken werken. Toen ze aandrong om, overeen-
komstig haar contract, de kassa te mogen 
bedienen, kreeg ze te horen dat haar Frans 
niet goed genoeg was. Soms zeggen werkge-
vers ook dat mensen het plaatselijke dialect 
niet verstaan. 

Uitvluchten zijn er genoeg. Maar hier in 
Oostende zijn er ook bedrijven die vis of 
kippenvlees verwerken: niet de fijnste 
jobs, maar deze bedrijven nemen wel vlot 
Nepalezen of Tibetanen in dienst, harde 
werkers trouwens. Ik ken ook het voor-
beeld van een industriële bakkerij waar 

werknemers één keer per jaar een stage 
Nederlands kunnen volgen.”
Wie in België werk wil zoeken, moet 
meestal ook goed met een computer kun-
nen omgaan. Hoe moet je anders je weg vin-
den op een website als www.vdab.be, een 
cv opstellen, een sollicitatiebrief e-mailen? 

“Veel van onze mensen kunnen niet zo goed 
met de computer werken”, weet Karlien. 

“Maar de VDAB verwacht wel dat werkzoe-
kenden de pc gebruiken en een e-mailadres 
hebben. Wie uit de boot valt, mist dan ook 
heel wat informatie. In de praktijk heeft de 
VDAB vaak te weinig tijd om werkzoeken-
den uit de migratie degelijk te begeleiden.”
Ook het gebruik van de rubriek ‘Mijn loop-
baan’ op vdab.be stelt anderstaligen voor 
heel wat problemen. Deze mensen hebben 
vaak niet de juiste woordenschat om hun 
weg te vinden en alles goed te verstaan. “Wij 
studeerden sociaal werk en zelfs wij worstel-
den aanvankelijk met bepaalde kanten van 
de VDAB-site”, bekennen Mieke en Karlien.

ERVARINGSBEWIJS

Ervaring of een diploma uit het land van 
oorsprong blijkt bij ons ook dikwijls weinig 
of niet mee te tellen. “Het is heel lastig om 
je diploma in België erkend te krijgen”, luidt 
het. “Een niveaubepaling is ook mogelijk, 
maar dan is het meestal op een lager niveau. 
Met opgedane werkervaring wordt bitter 
weinig rekening gehouden. Wij ontdekten 
dat je bij de VDAB wel een ‘ervaringsbewijs’ 
kan behalen maar bijna niemand weet dat 
zoiets bestaat! Sommige migranten heb-
ben aanbevelingsbrieven uit hun thuisland, 
maar meestal ben je daar niet veel mee als 
de gebruikte taal hier niet bekend is.”
Hoe zoek je hier precies werk? Hoe moet je 
solliciteren? Hoe moet je een goede brief 
opstellen? Wat moet je doen als je niet kan 
gaan werken wegens ziekte? Kan je verlof 
krijgen wanneer er onverwacht familie 
op bezoek komt? Allemaal punten waar 
nieuwkomers of migranten weinig over 
weten. “Wie zich inschrijft bij de VDAB of 
bij een interimbureau, denkt al snel dat er 
wel telefoontjes zullen komen met werkaan-
biedingen. Maar meestal werkt het zo niet. 
De ‘werkcultuur’ is in vele gevallen anders 
bij ons. Heel wat misverstanden en onwe-
tendheid zijn wel op te lossen door de din-
gen goed uit te leggen, desnoods verschil-
lende keren.”

ROL VDAB

Zowel voor de mensen met vreemde roots 
als voor sociaal werkers is het niet altijd 

helder wanneer iemand recht heeft op een 
begeleiding door de VDAB of zijn partner-
organisaties. “Op basis van welke criteria 
maakt de VDAB bepaalde selecties? Dat is 
vaak niet erg duidelijk. En als er een begelei-
der is, wordt die vaak weer vervangen door 
iemand anders, ook niet goed om een sta-
biele band tussen werkzoekende en begelei-
der op te bouwen. Intakegesprekken zouden 
bij de VDAB veel grondiger moeten gebeu-
ren. Zo was er het verhaal van iemand die 
twee jaar lang werd begeleid voor het door-
drong dat hij beter kon worden doorverwe-
zen naar een GTB, een organisatie die werk-
zoekenden met een arbeidshandicap helpt.
Hopeloos worden ze bij Samen Divers zeker 
niet, want aan heel wat zaken is gewoon een 
mouw te passen (zie kader). “In onze provin-
cie West-Vlaanderen is er ook de rondrei-
zende tentoonstelling ‘Vamos Vacaturos’, en 
die brengt toch ook heel wat positieve ver-
halen over arbeid en migratie”, aldus Mieke 
en Karlien. “We verwachten ook wel één en 
ander van de vakbonden. Zij moeten genoeg 
doen om werkgevers ook warm te maken 
voor sollicitanten met buitenlandse roots. 
Het is nog te vaak ‘onbekend maakt onbe-
mind’. De bijblijfconsulenten van de bonden 
doen nu al uitstekend werk, maar er zouden 
er wel meer moeten komen. En de vakbond 
moet ook het bestaan van deze consulenten 
veel meer bekendmaken.”  |

HOE KAN HET  
ANDERS EN BETER?

- Werkgevers, leg de lat niet nodeloos 
hoog tijdens aanwervingsprocedu-
res en geef mensen met migratie-
achtergrond meer kansen om hun 
Nederlands te oefenen

- Moet je bij de VDAB of bij een werk-
gever echt alles via de computer 
in orde brengen? Zijn er ook geen 
andere wegen die toegankelijker 
zijn voor mensen zonder veel com-
puterkennis?

- Hou meer rekening met buiten-
landse diploma’s en werkervaring

- Geef veel meer mensen de kans om 
een ervaringsbewijs bij de VDAB te 
behalen

- VDAB, communiceer duidelijk en 
zonder jargon met deze doelgroep

- VDAB, kom uit die ivoren toren en 
versterk de contacten met welzijns-
verenigingen en andere organisaties 
die het terrein goed kennen

“De meeste mensen doen echt hun best om het 
Nederlands onder de knie te krijgen maar in heel wat 
gevallen is het nooit genoeg voor de werkgever”, consta-
teren ze bij Samen Divers in Oostende.

Wie in België werk wil zoeken, 
moet meestal ook goed 
met een computer kunnen 
omgaan. 

Meer over Samen Divers lees je op 

www.sdv.be. Als je meer wil weten 

over de expo ‘Vamos Vacatures’,  

kom je aan je trekken op  

www.vamosvacaturos.be.
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O
ndertussen zijn we 
méér dan een jaar 
v e r d e r.  Ja m m e r 

genoeg blijft discrimina-
tie voor veel mensen in 
Vlaanderen een realiteit. Zo 
ook voor mensen met een 
migratieachtergrond, die er al 
tientallen jaren lang het slacht-
off er van zijn. Het debat over dis-
criminatie op basis van afk omst 
verengt zich vaak tot een discus-
sie over een gebrek aan kennis 
van het Nederlands, scholing en 
competenties. Alleen, onderzoek 
geeft aan dat zelfs hoogopgeleide 
allochtonen tot zeven keer langer 
naar een job moeten zoeken dan 
iemand met hetzelfde diploma 
en dezelfde capaciteiten die niet 
getekend is door kleur of afk omst. 
Ook hier is sprake van een onge-
lijke behandeling van sollicitanten 

met een gelijk profi el.
Het felle debat in 2016 spitste zich toe op 
de vraag of zogenaamde ‘mystery calls’ of 
praktijktests al dan niet moesten worden 
ingevoerd. Kort uitgelegd: bedrijven wor-
den steekproefsgewijs opgebeld om te kij-
ken of ze ingaan op discriminerende vra-
gen. Volgens diverse spelers is dit de enige 
manier om discriminatie zwart-op-wit 
vast te stellen. Zulke tests zorgen namelijk 
voor onbetwistbare cijfers. Ze vormen het 
ultieme middel om vast te stellen of iemand 
de wet overtreedt. Want laat dat duidelijk 
zijn: wie discrimineert, begeeft zich buiten 
de wet, en wie dat hardnekkig blijft doen, 
moet hiervoor worden bestraft. Ook die-
genen die het sluiks doen in plaats van per 
e-mail. 

FLAUW POLITIEK COMPROMIS

Het voorstel om praktijktests in te voe-
ren werd vorig jaar weggestemd. De 

Discriminatie op 
arbeidsmarkt bestrijd je
niet zonder tests 
en sancties
VEEL WOORDEN MAAR WEINIG DADEN 
DIE IETS VERANDEREN

Stefaan Peirsman

Ergens in 2016 stond het Vlaams 
Parlement in rep en roer. Aanleiding: 
een undercoverreportage van het tv-
programma Koppen en een onderzoek 
van het Minderhedenforum. Het onder-
zoek toonde aan dat meer dan 60 pro-
cent van de dienstenchequebedrijven 
inging op de vraag van klanten om te 
discrimineren. Meerderheid over min-
derheid werd dit gedrag in de krach-
tigste bewoordingen veroordeeld. Ook 
voor de bevoegde minister, Philippe 
Muyters (N-VA), was de maat zoge-
naamd vol. De discriminatie op onze 
arbeidsmarkt moest en zou ophouden.
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meerderheid koos voor een fl auwe compro-
mistekst waarbij de klemtoon werd gelegd 
op sensibilisering en zelfregulering om 
komaf te maken met discriminatie. Er werd 
ons op het hart gedrukt om vertrouwen te 
hebben. Ook een beleid zonder objectief 
meetinstrument en zonder sancties zou zijn 
vruchten afwerpen. Nochtans is de praktijk 
anders! 
In werkelijkheid zit het beleid rond discri-
minatie gewoon vast. De onwil om dit hard-
nekkige probleem aan te pakken is groot 
en staat in schril contrast met de krachtige 
woorden die keer op keer worden gespro-
ken wanneer er een nieuw geval van dis-
criminatie opduikt. De interimbureaus en 
ondertussen ook de dienstenchequebedrij-
ven hebben een systeem van zelfregulering 
opgezet. Je zou verwachten dat dit door vak-
bonden en werkgevers samen wordt opge-
volgd en gemonitord. Niets is minder waar: 
het zijn de werkgevers die reguleren, zij wil-
len absoluut geen systeem waar de sociale 

partners samen een werkend model opvol-
gen. Eerder dit jaar sneuvelde nog een 
advies in de Sociaal Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV) juist omdat de werkge-
versorganisaties neen zeiden tegen de heel 
bescheiden eis om de aanpak paritair te 
kunnen opvolgen. Alle maatregelen die van 
dichtbij of veraf rieken naar mogelijke sanc-
ties worden stelselmatig van tafel geveegd.

VDAB

Voor de VDAB blijft de beleidslijn dat er eerst 
moet worden gewerkt aan de kennis van 
het Nederlands en dat pas daarna de stap 
naar werk kan volgen. Heel demotiverend 
voor anderstalige werkzoekenden. Voor 
sommige jobs en functies wordt een onre-
alistisch grote kennis van het Nederlands 
geëist. Misschien is er beterschap op komst, 
want met de opdracht om geregulariseerde 
vluchtelingen aan het werk te krijgen heeft 
de VDAB haar traditionele benadering door-
broken. Eerst vluchtelingen aan het werk 
krijgen en tijdens het werk Nederlands (bij)

leren. Hopelijk trekt de VDAB deze lijn door 
naar haar reguliere aanbod. Afwachten!  
Als we nalaten om structureel discrimina-
tie aan te pakken, lijdt de maatschappij op 
grote schaal verlies. Iedere dag verliezen we 
een schare enthousiaste mensen die mee 
hun schouders willen zetten onder onze 
samenleving. Die talenten hebben en zich 
willen geven, maar die keer op keer op het 
obstakel van discriminatie stoten en dat al 
jaren meezeulen. 
Voor het ACV is het duidelijk. Een even-
wichtig beleid wil zeggen dat er niet alleen 
sensibilisering en zelfregulering moet zijn. 
Als discriminatie zich blijft herhalen, moet 
het beleid ook worden afgedwongen, waar 
nodig met sancties.
Het ACV blijft zelf niet aan de zijlijn staan. 
Onze eigen werking rond dit thema, ACV 
Diversiteit, is in het voorjaar verveld tot 
ACV Samenwerker. We sporen onze leden, 
collega’s en vakbondsmilitanten aan om 
mee werk te maken van een werkvloer 

waar iedereen welkom is en blijft. Voor onze 
leden is er ook een infopunt, nuttig om vra-
gen te stellen en klachten te melden.  |

‘MYSTERY CALLS’ 
KOMEN ER MOGELIJK 
TOCH

De federale minister van Werk, Kris 
Peeters, kondigde eerder deze zomer 
aan dat hij ‘mystery calls’ wil mogelijk 
maken om discriminatie van werkzoe-
kenden beter te kunnen bestrijden. Het 
is echter afwachten hoe de maatregel 
er uiteindelijk zal uitzien en of hij veel 
om het lijf zal hebben, want de tegen-
stand is niet gering. De werkgeversorga-
nisaties willen nog altijd niet weten van 

‘mystery calls’. En de regeringspartijen 
N-VA en Open VLD vinden, niet verras-
send, dat sectoren het allemaal maar 
zelf moeten regelen zonder inmenging 
van de overheid. Dat past ook bij hun 
liberale kijk op de arbeidsmarkt en de 
samenleving.
Concreet wil Peeters sociale inspec-
teurs de mogelijkheid geven om onder 
een fi ctief profi el te solliciteren en zo 
te controleren of er wordt gediscrimi-
neerd. Op die manier kunnen de inspec-
teurs bewijsmateriaal verzamelen en 
dit doorgeven aan het parket.
Na de begrotingsonderhandelingen in 
de zomer was in regeringskringen te 
horen dat de ‘mystery calls’ er mogen 
komen ‘onder strikte voorwaarden’. 

“Een heksenjacht kan niet de bedoeling 
zijn”, klonk het.
Het ACV is voorstander van ‘mystery 
calls’ omdat het al lang duidelijk is dat 

‘zelfregulering’ en ronkende charters of 
verklaringen niets veranderen. Volgens 
het ACV zouden de mystery calls kun-
nen worden uitgevoerd door een 
onafh ankelijk agentschap. Maar méér 
maatregelen zijn nodig om discrimina-
tie van diverse groepen werkzoekenden 
tegen te gaan. Zo is er nood aan een 
verplichte ‘screening’ van werkaanbie-
dingen. Ook moet er een gemakkelijke 
procedure zijn om discriminatie op de 
arbeidsmarkt te melden.

Zijn politiek en werkgeversorganisaties écht bereid om 
discriminatie van migranten – en andere medemensen – 
ernstig en daadkrachtig aan te pakken? Velen twijfelen 
daaraan.

Discriminatie op 
arbeidsmarkt bestrijd je
niet zonder tests 
en sancties
VEEL WOORDEN MAAR WEINIG DADEN 
DIE IETS VERANDEREN

Een evenwichtig beleid wil 
zeggen dat er niet alleen sen-
sibilisering en zelfregulering 
moet zijn.
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Ben je zelf slachtoffer van racisme 

of discriminatie op het werk? Ben je 

getuige van racisme of discrimina-

tie? Of wil je gewoon weten wat het 

ACV kan doen? Surf dan naar het ACV 

Infopunt discriminatie: 

acv-infopunt-discriminatie.be   

Heb je hulp nodig om dit knelpunt aan 

te pakken op jouw werkvloer?  Het ACV 

staat klaar om jou hierin te ondersteu-

nen. Neem contact op met jouw ACV-

samenwerker via www.samenwerker.be 
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VRAAG VAN DE MAAND

Audrey Rottier 
Ja, dit kan op verschillende manieren.
Je kan bij je werkgever natuur-
lijk vakantie of verlof zon-
der wedde aanvragen, maar er 
bestaan ook specifi eke regelin-
gen om voor je kindje te zorgen.

1. GEBOORTEVERLOF 

Als vader kan je in totaal 10 dagen geboorte-
verlof krijgen. Je mag die dagen vrij nemen 
binnen de 4 maanden na de bevalling. De 
eerste 3 dagen worden door je werkgever 
betaald, de resterende 7 dagen door je zie-
kenfonds.

2. TIJDKREDIET 

Zolang je kind nog geen 8 jaar oud is, kan je 
als werknemer in de privé aan je werkgever 
vragen om voltijds, halftijds of 1/5 tijdkre-
diet op te nemen tot maximaal 51 maanden 
voor de zorg voor je kind. Er moet nog wel 
rekening worden gehouden met al eerder 
opgenomen tijdkrediet.
Afhankelijk van het regime gelden er 

bepaalde tewerkstellingsvoorwaarden en 
minimumperiodes voor het opnemen van 
dagen.
Voltijds of halftijds opnemen is alleen moge-
lijk als hierover door jouw werkgever of de 
sector waartoe hij behoort een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) werd afgesloten.
Je werkgever betaalt het loon voor de pres-
taties die je nog bij hem levert en de RVA zal 
een deel aanvullen met een uitkering waar-
van de grootte afh angt van verschillende 
factoren.  Voor alle kennisgevingen aan de 
werkgever na 31 mei kan je nu zelfs uitkerin-
gen krijgen voor de volledige 51 maanden.  
Soms kan je ook nog genieten van een aan-
moedigingspremie van de overheid.

3. OUDERSCHAPSVERLOF

Zolang je kind nog geen 12 jaar oud is, kan je 
als ouder ouderschapsverlof nemen als je in 
de periode van 15 maanden vóór je aanvraag 
minstens 12 maanden in dienst bent bij je 
werkgever. Dit recht op verlof bestaat voor 
élke ouder en ook nog eens voor élk kind.
Je kan dit verlof bijvoorbeeld voltijds nemen 
voor 4 maanden. Voltijdse werknemers kun-
nen ook kiezen voor 8 maanden halftijds of 

20 maanden 1/5 ouderschapsverlof. Er is 
een wetsvoorstel om het ouderschapsver-
lof ook op te nemen onder de vorm van een 
1/10 vermindering, maar daar is voorlopig 
nog niets mee gebeurd.

Ook hier betaalt je werkgever het loon voor 
de prestaties die je nog bij hem levert en zal 
de RVA een deel aanvullen met een uitkering. 
Op dit moment wordt nagedacht over een 
verhoging van de uitkeringen. De Europese 
Commissaris voor Werkgelegenheid, 
Sociale  Zaken,  Vaardigheden en 
Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, wil 
zelfs dat de uitkering in de hele Europese 
Unie wordt opgetrokken naar het niveau 
van de ziekte-uitkering.  |

Als kersverse papa 
zou ik graag wat 
extra verlof opnemen 
om bij mijn zoontje 
te zijn, kan dat?

Voor alle kennisgevingen 
aan de werkgever na 31 mei 
kan je nu zelfs uitkeringen 
krijgen voor de volledige 
51 maanden. 
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ACV HEEFT AANGEPASTE LEDENBIJDRAGEN SINDS 1 JULI 2017

Het ACV past de bijdragen voor het lidmaatschap jaarlijks aan per 1 juli. Dat is ook 
dit jaar gebeurd, na een beslissing van de ACV-Raad. De aanpassing is berekend op 
basis van de evolutie van de ‘gezondheidsindex’ tussen april 2016 en maart 2017. Ze 
bedraagt 1,72 procent. De belangrijkste nieuwe ledenbijdragen lees je in de tabel.

WAT BETAAL JE MAANDELIJKS ALS LID VAN HET ACV?

Ouder dan 21 jaar 16,62 euro
Jonger dan 21 jaar 15,13 euro
ACV GO 10,00 euro
Halftijdse werknemer
(zonder bijkomende vergoeding) 11,22 euro
SWT (brugpensioen) 11,10 euro
Wie langer dan 1 jaar ziek is 6,43 euro
Wie minder dan 1 jaar ziek is 10,35 euro
Werkloze (na drie maanden) 10,35 euro
Tijdkrediet met vergoeding 7,75 euro
Tijdkrediet zonder vergoeding
onthaalouders 4,45 euro
Mindervalide ouder dan 21 jaar 7,62 euro
Mindervalide jonger dan 21 jaar 7,57 euro
Student(e) met inschakelingsuitkering 7,75 euro
Gepensioneerde (jaarlijks) 31,00 euro
ACV Enter gratis

Vakbonden = meer rechtvaardig- 
heid en minder ongelijkheid

“De betekenis van vakbonden op de 
digitale werkvloer is aan het groeien”, 
zegt Philip Jennings, de algemeen 
secretaris van de vakbondskoepel 
UNI Global Union waarbij ook de 
LBC-NVK is aangesloten. Jennings 
stelt tevreden vast dat ook com-
mentatoren van Britse kranten als 
The Guardian en Financial Times 
erkennen dat vakbonden van cruci-
aal belang zijn om werknemers aan 
fatsoenlijke jobs te helpen. “Lid zijn 
van de vakbond zal voor de werkne-
mer, die vaak op een andere plaats of 
geïsoleerd is, een middel zijn om zijn 
of haar rechten te laten verdedigen.”

Wie in 2017 niet bij de vakbond gaat, trekt 
meer dan eens aan het kortste eind, waar-
schuwt Jennings. Hij verwijst naar Rana 
Foroohar, columniste in de bekende zaken-
krant Financial Times. “Zij stelt dat het 
machtsonevenwicht tussen werkgevers en 
werknemers nu weer even extreem is als in de 
jaren 1930. In de VS wordt de middenklasse 
uitgehold. Ze verliest banen en loopt loonstij-
gingen mis.”

UNI heeft een wereldwijde strategie om vak-
bonden overal te laten groeien en ook jonge-
ren veel meer te bereiken. In heel wat landen 
staan de rechten van werknemers onder druk. 
In België en andere Europese landen zijn er 
genoeg politici die ‘het arbeidsrecht willen 
hervormen’ en ‘de arbeidsmarkt willen moder-
niseren’. Woorden die moeten verdoezelen dat 
heel wat liberale geesten de rechten en de posi-
tie van werknemers en werkzoekenden willen 
ondergraven. Uit een internationale peiling 
van de vakbondskoepel ITUC (2017) blijkt ech-
ter dat 85% van de mensen voorstander is van 
vakbondslidmaatschap en dat zelfs 91 procent 
fan is van collectieve onderhandelingen over 
loon- en arbeidsvoorwaarden.
Onderzoek van Britse vakbonden toont aan 
dat de lonen groeien, de werkzekerheid 
stijgt en het aantal arbeidsongevallen daalt 
als de vakbond op de werkvloer aanwezig 
en actief is. De vakbonden zijn de enigen die 
er zijn in geslaagd om sociale ongelijkheid 
terug te dringen en de maatschappij recht-
vaardiger te maken, zegt Jennings van UNI. 
Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz kreeg 
ooit de vraag waarom er meer rechtvaardig-
heid is in Australië dan in de VS. Zijn ant-
woord was kort en krachtig: “Vakbonden”.  
|
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Je eigen baan 
boetseren kan een 
‘boost’ geven aan 
de motivatie
MAAK JE WERK BOEIENDER EN PLEZANTER

Saskia De Bondt

Johanna had zes maanden nodig om 
het grootste stuk af te leggen van 
haar herstel na een burn-out. Nu 
geeft haar arts aan dat ze eindelijk 
klaar is om deeltijds het werk te her-
vatten. Ze kijkt met bange ogen uit 
naar het gesprek met haar werkgever. 
Johanna weet heel goed: “Als alles bij 
het oude blijft, kan ik niet terugkeren”.

Gelukkig staan ze op haar werk open voor 
het idee van progressieve tewerkstelling en 
de nodige aanpassingen. Johanna beslist 
om zelf vorm en inhoud te geven aan haar 
re-integratieplan. Ze denkt goed na over 
energie en competenties, en hoe er een 
snuifje zelfzorg bij kan. Ze verschijnt goed 
voorbereid op het gesprek met haar werk-
gever en doet meteen een voorstel om haar 
oude job anders in te vullen. Johanna heeft 
het over de jobinhoud en stelt aanpassingen 
in haar takenpakket voor. Maar ze durft het 
ook aan om vanaf nu een dag thuiswerk per 
week te motiveren en om haar uurrooster 
in vraag te stellen. Haar werkgever appreci-
eert haar en gaat grotendeels akkoord met 
de voorstellen. Wanneer Johanna opnieuw 
aan de slag gaat, voelt het inderdaad alsof 
ze in een nieuwe job stapt.

Dit is een voorbeeld van wat de Engelsen 
‘jobcrafting’ noemen. In Nederland spre-
ken ze van ‘baanboetseren’. Het fenomeen 
past volledig in het plaatje van de maakbare 
carrière en de loopbaanbegeleiding. De tijd 
is voorbij dat alleen de werkgever bepaalde 
hoe iemand zijn of haar werk moet invul-
len. Vandaag is er ook inbreng mogeljk 

– soms zelfs gewenst – van de werknemer. 
‘Jobcrafting’ vraagt een grote mate van pro-
actief zijn, initiatief, zelfbewustzijn en ver-
antwoordelijkheid. Het gaat erom te kijken 
op welke terreinen je invloed hebt. Op een 
crisismoment denken werknemers wel eens 
dat er geen enkele uitweg meer is. “Het lukt 

hier niet meer, ik haat deze plek”, de moti-
vatie zakt zienderogen en de resultaten slin-
ken met de dag. Iemand krijgt het gevoel dat 
hieraan niets meer kan worden veranderd 
en zit dan maar te wachten op de dag dat de 
‘C4’ in de bus valt.

WAAROP HEB JE WEL INVLOED?

En toch is het zelfs dan nog niet te laat. Ook 
al heb je geen vat op de economische toe-
stand, ook al kan je niets veranderen aan 
de keuzes van het topmanagement, ook al 
kan je erg weinig doen aan het chronische 
slechte humeur van je chef. Toch zijn er 
gebieden waar je wel invloed hebt.
Denk om te beginnen eens na over wat ooit 
voor jou telde in je vak. Welke taken gaven 
jou energie? Waar kon je jezelf herkennen 
in de waarden van je organisatie? Welke 
sterke eigenschappen van jezelf zet je vaak 
en graag in? Wat boeit jou in je werkter-
rein? Hoe kan je jouw goede eigenschappen 
zichtbaarder maken? In welke mate past de 
inhoud van je job nog bij deze competenties, 
dit waardenkader of je interesses? Wat wil je 
bijleren? Moet je écht van werkgever of van 
sector veranderen of kan je al één en ander 
realiseren in de job waar je nu zit? Met wie 
moet je daarvoor het gesprek aangaan en 
wat kan je precies voorstellen? Praat over 
je inzet en je energiebronnen. Leg uit hoe 
jouw ideeën een meerwaarde kunnen bete-
kenen voor de organisatie. Toon je enthou-
siast op vergaderingen en in werkgroe-
pen. Je voorstellen kan je doen tijdens een 
gepland functioneringsgesprek of je kan er 
speciaal een afspraak voor maken.
Zelfsturend werken helpt bovendien tegen 
stress. Het werk past beter en kan zorgen 
voor meer plezier en een betere combinatie 
met het privé-leven. En, mooi meegenomen, 
de motivatie stijgt.

Wie zijn eigen job wil proberen te boetse-
ren, moet flinke inspanningen doen. Maar 
het loont zeker de moeite om de uitdaging 
aan te gaan.  |

Welke taken
geven jou energie?

Bereid je eigen ‘jobcrafting’ voor in 

een individueel traject loopbaan-

begeleiding. Meer info? Surf naar 

www.loopbaanontwikkeling.be

‘Baanboetseren’ past volledig in het plaatje van de maak-
bare carrière en de loopbaanbegeleiding.
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Bart De Naegel

Het LBC-volwassenenonderwijs heeft 
een uitstekende reputatie. Vele dui-
zenden mensen volgden al opleidin-
gen bij de LBC-scholen. Om zich bij 
te scholen, om makkelijker de stap 
naar ander werk te kunnen maken, 
uit interesse of gewoon voor het 
eigen plezier. James volgde met suc-
ces de opleiding tot zorgkundige. 
Hij doet zijn verhaal in Ons Recht.

“Drie jaar geleden ging ik naar de infoavond 
van de opleiding tot zorgkundige. Het was 
er toen erg druk. Heel veel mensen hadden 
belangstelling voor de opleiding. Dat gold 
ook voor mij en ik besliste na afloop om me 
meteen in te schrijven. Ik behoorde tot een 
minderheid van mannen die met de oplei-
ding startte.”

“Tijdens de opleiding viel de combinatie 
werk-gezin-studeren veel van mijn mede-
studenten zwaar. De studie was dan ook 
intens. Veel taken en toetsen kwamen op 
ons af. Gelukkig had ik een partner die er 
altijd voor me was. Dat ik al die tijd heb 
kunnen volhouden, maakt me blij: ik ben 
er trots op dat ik mezelf nu zorgkundige 
mag noemen.”

“Op school zagen ze dat ik aan dyslexie lijd 
maar het goede nieuws is dat ik er goed werd 
opgevangen. Mijn dyslexie was geen enkel 
obstakel om door te gaan. Ik zou iedereen 
die met de opleiding begint willen advise-
ren om mogelijke leerproblemen te melden. 
Ik heb ook altijd sterk het gevoel gehad dat 

de lesgevers en de directie er daadwerkelijk 
voor je zijn en klaar staan om je te helpen 
wanneer dat nodig is. Ik ben er hen dank-
baar voor. Ik vind ook dat de school haar 
studenten uitstekend begeleidt, zowel tij-
dens de opleiding als tijdens de stages.”

GEVOELENS TIJDENS STAGES

“Over die stages valt wel iets te vertellen. Je 
krijgt met allerlei gevoelens in je hoofd af 
te rekenen. In het begin zijn je taken tijdens 
zo’n stage vooral logistiek van aard en kom 
je dus weinig aan verzorgen toe. Maar dat 
verandert gaandeweg. Het trof me dat som-
mige mensen die zorg behoeven, goed met 
hun situatie kunnen omgaan maar dat dit 
voor anderen veel minder het geval is. Goed 
leren omgaan met die laatste groep men-
sen vond ik een heuse zoektocht. Je merkt 
al gauw dat theorie en praktijk soms ver uit 
elkaar liggen, iets wat dan weer volstrekt 
normaal is. Tijdsdruk en de gangbare regels 
in een zorginstelling doen je soms afstand 
nemen van wat je aan theorie hebt geleerd.”

“Ik heb altijd geprobeerd om als stagiair 
enige vernieuwing door te drukken. Vaak 
stuitte ik daarbij op protest, wat me niet 
belette om door te zetten wanneer ik dat in 
het belang van de zorgvrager verantwoord 
vond. Het is maar een voorbeeld van de vaak 
confronterende aard van de opleiding. Je 
angsten, je onzekerheden - het doet soms 
wat met je. Maar ik heb ook geleerd om zor-
gen niet mee naar huis te nemen.”

“Nu mag de opleiding wel veel van me heb-
ben geëist, ik heb in die tijd ook veel vrien-
den gemaakt. En gelachen, dat hebben we 
zeker ook!”

“Ik wil iedereen die met de opleiding start, 
veel geluk toewensen. De opleiding tot zorg-
kundige is meer dan de moeite waard en ik 
wil vooral meegeven dat jij, als toekomstige 
zorgkundige, de broodnodige vernieuwing 
mee vorm kan geven. Succes!”  |
 

Ook zin op een cursus of opleiding te vol-

gen bij het LBC-volwassenenonderwijs? 

Surf dan naar www.lbconderwijs.be. Op 

de site vind je ook alle contactinfo van de 

diverse scholen.

KORTING VOOR LEDEN 
VAN DE LBC-NVK!

De LBC-NVK houdt het niet bij alleen 
maar ronkende verklaringen over ‘inzet-
ten op opleidingen voor werknemers’. 
Alle leden van de vakbond LBC-NVK, die 
een opleiding volgen bij één van de cen-
tra voor volwassenenonderwijs LBC-NVK, 
kunnen per schooljaar een premie van 
15 euro krijgen van de vakbond. Wil je 
deze premie krijgen? Vul dan de bon op 
de website van het volwassenenonder-
wijs volledig in. Je vindt deze bon op dit 
adres: www.lbconderwijs.be/ 
algemeen. Na ontvangst van de bon 
checken we of je bent ingeschreven in 
één van onze centra en of je lid bent van 
de vakbond LBC-NVK. Daarna wordt de 
premie overgemaakt. Een niet te ver-
smaden extraatje.

“De opleiding eiste veel van mij maar ik maakte ook veel 
vrienden”, zegt James.

James is 
zorgkundige 
dankzij opleiding 
bij LBC-school
“LESGEVERS EN DIRECTIE 
STAAN KLAAR OM JE TE HELPEN”
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RESET EUROPA: 
alternatieven voor de crisis
DEBAT MET PETER MERTENS EN PAUL DE GRAUWE OP DINSDAG 12 SEPTEMBER

Europa: welke alternatieven  
zijn er voor de crisis van 
vandaag? Hierover orga-
niseert jouw vakbond een 
debat met politicus Peter 
Mertens (PVDA) en topeco-
noom Paul De Grauwe.

Zestig jaar na de oprichting van de 
Europese Unie is de toekomst ervan 
hoogst onzeker. Ondemocratische 
beslissingen, aanhoudende bespa-
ringen en wijdverspreid gegraai 
hebben heel wat burgers in de 
armen gedreven van xenofobe en 
populistische partijen. Er lijkt nood 
aan een radicaal ander beleid: open, 
solidair en democratisch. 
Reset Europa? Michael Van 
Droogenbroeck legt de vraag voor 
aan Peter Mertens en Paul De 
Grauwe. Samen maken ze een ana-
lyse van de politieke en economi-
sche crisis in Europa, en denken 
ze na over mogelijke alternatieven. 
Daarmee breien ze een verlengstuk 
aan het boeiende debat van vijf jaar 
geleden.

WIE KOMT ER AAN HET 
WOORD?

Peter Mertens is opiniemaker, 
auteur van de bestseller ‘Graailand’ 
en voorzitter van de PVDA.
Paul De Grauwe is opiniemaker, 
auteur van het boek ‘De limieten 
aan de markt’ en professor aan de 
London School of Economics.
Michael Van Droogenbroeck is jour-
nalist bij de VRT, en gespecialiseerd 
in financieel en economisch nieuws.

PRAKTISCH:

Dinsdag 12 september 2017, 19.30u
G e m e e n s c h a p s c e n t r u m  D e 
Zandloper, Kaasmarkt 75, Wemmel 
(nabij Brussel)
Laat je komst weten via ons 
Facebook evenement of e-mail 
naar michael.vandenbroucke@
acv-csc.be. 
Een initiatief van de LBC-NVK, 
in samenwerking met EPO, ACV 
en Beweging.net Brussel-Halle-
Vilvoorde  |
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Spannende tijden 
bij commerciële 
rusthuisuitbater 
Senior Assist
OVERHEID MOET REGIE 
MEER IN HANDEN NEMEN

Hilde Schepens en Olivier Remy

Het waren spannende tijden in het voorjaar voor 
het personeel en de bewoners van de woonzorgcen-
tra van Senior Assist. De financiële perikelen toonden 
aan dat de overheid strakkere spelregels moet opleg-
gen aan commerciële spelers uit de ouderenzorg.



Ons Recht | 121ste jaargang | SEPTEMBER 2017  |  25

D
e commerciële rusthuisgroep, 
één van de grotere in België, was 
koortsachtig op zoek naar cash 

om schulden te kunnen afbetalen. Er was 
een achterstand bij de RSZ en één van de 
aandeelhouders leek geld te hebben opge-
vraagd. De banken wilden geen nieuwe 
leningen meer toestaan en gesprekken 
over een overname van de groep sprongen 
af. Dus bleven nog twee pistes over. Een 
extra investeerder vinden of woonzorgcen-
tra verkopen. 

Uiteindelijk werden acht woonzorgcentra 
van de hand gedaan. Eind juli werd bekend 
dat Senior Assist ook nog eens Home Care 
verkoopt, de dochter die zelfstandige thuis-
verpleegkundigen administratief onder-
steunt. Alle verkochte activiteiten kwamen 
in handen van Senior Living Group, een gro-
tere concurrent uit de commerciële oude-
renzorg. De loon- en arbeidsvoorwaarden 
van het personeel werden behouden.

MINSTENS 70 EURO PER DAG

Senior Assist België startte in 2006 in de 
ouderenzorg, eerst vooral in Brussel en 
Wallonië, later ook in Vlaanderen. Het baat 
34 woonzorgcentra en assistentiewoningen 
uit voor 3.000 bewoners. Sinds begin 2016 
zijn in Vlaanderen zes gloednieuwe woon-
zorgcentra geopend met een dagtarief van 
minstens 70 euro. Drie daarvan zijn in juni 
verkocht aan Senior Living Group want de 
nieuwe bewoners kwamen maar geleidelijk 
toe en ‘de eigenaars van de gebouwen moes-
ten hun huur krijgen’, zo zei één van de aan-
deelhouders. De twee hoofdaandeelhouders 
en oprichters van Senior Assist komen uit 
België maar resideren in het belastingpara-
dijs Monaco.

GROTE FINANCIËLE RISICO’S

Financiële risico’s nemen en zorg geven, dat 
vloekt met elkaar. Bewoners en werkne-
mers zijn de dupe. Loonachterstallen waren 
er nooit maar de onzekerheid over de toe-
komst, bovenop de grote werkdruk, leidde 
wel tot onrust. Sommige bewoners en hun 
families zochten veiligheidshalve een ander 
onderkomen, buiten Senior Assist.
In de ouderenzorg is de financiële rappor-
tering soms weinig helder. Senior Assist is 
een treffend voorbeeld. Sinds eind maart 

vertelde één van de aandeelhouders in de 
ondernemingsraad geregeld over de zoek-
tocht naar centen. Maar er bleef veel ondui-
delijk.
Zowat 16 procent van de ouderenzorg in 
Vlaanderen is commercieel. Te grote finan-
ciële risico’s kunnen de zorg in gevaar bren-
gen, zoals bleek bij Senior Assist. De over-
heid moet dus meer de regie in handen 
nemen en minder laten begaan.
De LBC-NVK vraagt strengere regels voor de 
financiële stromen bij groepen uit de zorg. 
Winst uit zorgactiviteiten zou niet mogen 
worden uitgekeerd. En er is meer transpa-
rantie nodig. Dreigen er faillissementen? 
Dan moet de overheid bijvoorbeeld tijdelijk 
het beheer van een woonzorgcentrum kun-
nen overnemen in het belang van de kwets-
bare bewoners.  |
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Financiële risico’s nemen en 
zorg geven, dat vloekt met 
elkaar.
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘SCHOOLVERLATER’. 
J.P.D.C. uit Lochristi werd door loting uit de juiste antwoorden 
getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste 
op 18 september 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 woord vormen:

547819632

382657941

961324578

613795284

854231796

279468315

726143859

135986427

498572163

OPLOSSINGEN SUDOKU

OPLOSSINGEN

HORizOntaal
1. lidwoord; welzijnswerkster; toon 

hoger dan sol
2.  specialist in markt en financiën
3.  koordje van een schoen
4.  sprookjesfiguur; Dringende Sociale 

Interventie (afk.); re bemol
5.  goed (anagram); schijf
6.  met loonbarema’s krijg je … opslag
7.  oudgriekse wedstrijd; weerkaatsing 

van geluid
8.  Canadese muziekgroep; pan (ana-

gram); olie (Eng.)
9.  voorbeeldig
10.  jongensnaam
11.  nummer (afk.); niet voor; wiskundig 

getal

veRticaal
1. muzieknoot; gelijkmatig; voorzetsel
2.  deel van een vliegtuig
3.  lichtdeeltje
4.  groene vakbond; Spaanse titel; zin 

om iets te doen
5.  prima; wc
6.  minder werken en meer …
7.  de … in plaats van de slechten; voor-

voegsel dat staat voor tien tot de 
twaalfde macht

8.  Europese ondernemingsraad (afk.); 
aanwijzend voornaamwoord; deel 
van het gezicht

9.  dansgelegenheid
10.  onenigheid
11.  verbrandingsrest; pladijs; toon hoger 

dan la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Beroepencryptogrammen
• Dichter
• Pianostemmer

Droedel
h R in R in g = herinnering

BEROEPEN
CRYPTOGRAMMEN

DROEDEL

• Wie sluit met woorden? 
• Welke vakman kiest voor 

toetsen? 

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

hgRR
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120 battements 
par minute
Goede hiv-remmers haal-
den de voorbije 10 tot 15 jaar 
de urgentie uit het aids-
discours. Holebi-activisten 
hebben tegenwoordig 
andere katten te geselen. 
Maar het kan geen kwaad 
om even om de hoek te kij-
ken, naar een tijd toen de 
diagnose hiv+ nog evenveel 
betekende als een dood-
vonnis. Hoe schrijnend dat 
eruitzag, illustreert Robin 
Campillo met het brui-
sende ‘120 battements par 
minute’, kortweg BPM. 

Drijvend op de urgentie die past 
bij de titel en de tijd – begin 1990 

– neemt Campillo zijn kijker mee 
naar de meetings en acties, én 
leven en dood van de leden van 
ACT UP-Parijs, de Franse tak van 
de advocacy-beweging voor en 
door mensen met aids. 
De aidsactivisten trekken met 
scheidsrechterfl uitjes, nepbloed 
én argumenten van leer tegen de 
nalatigheid van de farma-indus-
trie en de onverschilligheid van 
de Franse overheid. En zij bren-
gen blitzbezoeken aan scholen 
om te doen wat Volksgezondheid 
verzuimt: jongeren voorlichten 
over (on)veilige seks. 
Maar naast het actievoeren is er 
volop het leven en de liefde. En 
de dood. Campillo’s empathi-
sche fl y on the wall-aanpak geeft 
de militanten een gezicht en 

persoonlijkheid mee. Naarmate 
hij inzoomt op twee van hen – 
de seropositieve Sean en zijn 
gezonde vriend Nathan – ver-
stilt dit energieke groepsportret 
tot een innig, hartverscheurend 
relatiedrama. 
Campillo, bekend van voortref-
felijk schrijf- en montagewerk 
voor Laurent Cantet (onder 
meer ‘Entre les murs’), regis-
seert trefzeker en vertelt mee-
slepend. Zijn cast, met  Nahuel 
Pérez Biscayart (Sean) en Arnaud 
Valois (Nathan) op kop, is ont-
wapenend authentiek.  Tussen 
de tragische lijnen door richt 
BPM ook een schalkse blik op 
een internetloze tijd waarin de 
sigaret nog niet uit de openbare 
ruimte was verbannen en het 
nieuws heet van de naald uit de 
fax dreunde.
120 battements duurt bijna 
2,5 uur, maar heeft mij geen 
moment losgelaten: niet bij de 
doortastende ACT UP-meetings 
die effi  ciëntie vergen ‘omdat tijd 
is zoals het leven: kort’; niet bij 
de turbo-acties waarmee Sean en 
Co staat en ‘Big Pharma’ uit hun 
inertie porren; niet bij de onbe-
vangen erotische passages; niet 
bij het onthutsende afscheids-
proces dat ons nog eens met de 
neus op de feiten drukt, name-
lijk dat, hoe vitaal ook, deze 
mensen de dood in de ogen kij-
ken. Bouleversant.
 
‘120 battements par minute’ is 
sinds 23 augustus te zien in de 
Belgische cinema’s.

UITGAANSTIP FILM

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

KONING ALBERT I 
EN DE GROOTE OORLOG

Wist je dat koning Albert I een ondeugend en onrus-
tig kind was en dat hij niet hield van stijve diners in 
het koninklijk paleis? Iedereen weet wel dat hij ervoor 
koos om bij zijn volk te blijven toen de Groote Oorlog 
uitbrak, maar wist je ook dat Albert I het algemeen 
enkelvoudig stemrecht en de ‘achturendag’ steunde? 
Tal van nooit eerder geëxposeerde foto’s bieden ook 
een blik op intieme familiemomenten en ontmoetin-
gen met vrienden.
Daarna zoemt de tentoonstelling in op de vredespo-
gingen die Albert I en anderen tijdens Wereldoorlog 
I hebben ondernomen. Ook het leven van Albert en 
Elisabeth in die periode komt aan bod. Een recon-
structie van het salon, een fi lm en tal van persoonlijke 
objecten van het koninklijk paar laten je kennis maken 
met het alledaagse leven van het koningspaar op dat 
moment.
De tentoonstelling is opgesteld in het schilderachtige 
kasteel van Rumbeke, het oudste renaissancekasteel 
van België. Wie wil kan na het bezoek nog een wande-
ling maken in het Sterrebos. Er is ook een restaurant 
waar je een hapje kan eten.

WAAR?
Kasteel Van Rumbeke, Moorseelsesteenweg 2, 
8800 Rumbeke (nabij Roeselare).Tel. 051/22 60 60
Website: http://albert14-18.be/ 
Deze tentoonstelling loopt nog tot 31 december 2019.

hgRR

Empathisch portret van aidsactivisten in de vroege jaren ‘90 (Nahuel Pérez Biscayart, 
voorgrond, en Arnaud Valois)
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Negen oplossingen voor de  
toekomst van ons sociaal model
ACV ORGANISEERT REEKS LEZINGEN IN WEST-VLAANDEREN

Ons sociaal model heeft ons vele 
jaren lang welvaart gegeven. De 
ongelijkheid werd teruggedrongen. 
Wie inkomen verloor, bijvoorbeeld 
door ziekte of werkloosheid, stond 
er niet alleen voor. En na een ruime 
loopbaan kon je tijdig genieten van 
een welverdiend pensioen. Maar de 
financiële en economische crisis-
sen gooiden roet in het eten.  Een 
flink deel van onze politiek heeft 
nog maar één mantra: besparen! 
Zal ons stelsel van sociale zekerheid 
100 jaar kunnen worden? Die vraag 
houdt het ACV heel sterk bezig, in het 
belang van werknemers, werkzoeken-
den en anderen met een uitkering.

Sommige spelers in het debat, waaronder 
werkgeversorganisaties en politici, wil-
len de bestaande spelregels drastisch ver-
anderen. ‘Moderniseren’, zeggen ze dan. 
Anderen willen behouden wat bestaat. Zij 
worden dan bestempeld als ‘conservatieven’. 
Zoeken naar een consensus waar iedereen 
in onze maatschappij beter van wordt, lijkt 
niet meer te lukken. Luisteren naar elkaars 
argumenten maakt sinds enkele jaren geen 
deel meer uit van onze debatcultuur. 
ACV West-Vlaanderen wil daar verandering 
in brengen. De vakbond organiseert in de 
regio Zuid-West-Vlaanderen negen lezin-
gen waarbij negen sprekers hun kijk geven 
over de toekomst van de sociale zekerheid. 
Hoe moet onze sociale zekerheid er binnen 
5, 10 of 20 jaar uitzien? Wat kan blijven zoals 
het is? En welke nieuwe noden zijn er even-
tueel?

We laten niet alleen vakbondsmensen aan 
het woord maar ook werkgevers, academici 
en politici. In een lezing van zowat één uur 
zullen ze de kans krijgen om hun argumen-
ten grondig uit te leggen. Na elke lezing kan 
het publiek vragen afvuren.

NEGEN STEMMEN

Vincent Van Quickenborne (Open VLD, bur-
gemeester van Kortrijk en als Kamerlid voor-
zitter van de commissie Sociale Zaken) opent 
op 10 oktober de debatten. Daarnaast heb-
ben ook Danny Pieters (hoogleraar sociale 
zekerheidsrecht KU Leuven en senator voor 
N-VA), Hans Maertens (gedelegeerd bestuur-
der VOKA), Jan Smets (gouverneur Nationale 
Bank van België), Ive Marx (hoogleraar soci-
aaleconomische wetenschappen Universiteit 
Antwerpen), Bea Cantillon (directeur 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck – Universiteit Antwerpen), Wouter 
Beke (voorzitter CD&V), John Crombez (voor-
zitter sp.a) en Marc Leemans (voorzitter ACV) 
hun medewerking bevestigd. 

NEGEN OPLOSSINGEN 

Met de voorgestelde oplossingen gaat het 
ACV in de Zuid-West-Vlaamse regio daarna 
zelf aan de slag: welke ideeën vindt de vak-
bond zelf goed en welke niet of veel minder? 
En aan de hand van die visie volgt dan weer 
de vraag: welk beleid is de beste garantie om 
deze ideeën in de praktijk te brengen?
Als de toekomst van onze solidaire maat-
schappij ook jou na aan het hart ligt, ben je 
van harte welkom op deze maatschappelijk 
belangrijke lezingen. Alle informatie – data, 
plaats, startuur – lees je op www.acv-west-
vlaanderen.be. De plaatsen zijn beperkt, 
dus best vooraf inschrijven.  |

Hoe moet onze 
sociale zekerheid 
er gaan uitzien?

Onderzoekster Bea Cantillon (UA) is één van de sprekers in West-Vlaanderen.
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Vredesweek wijst polarisatie af 
en kiest voor ‘liefdevol verzet’
Van 21 september tot 2 oktober 2017 
vindt op initiatief van Pax Christi 
Vlaanderen de 28ste Vlaamse 
Vredesweek plaats. De campagne 
richt onder het motto ‘Radicaal 
Samen #LiefdevolVerzet’ de blik op 
de eigen samenleving. Naar jaarlijkse 
traditie wordt de thematiek gedragen 
door een breed netwerk van samen-
werkende organisaties en poltieke 
bewegingen. Ook jouw vakbond  
LBC-NVK en Beweging.net  
steunen de campagne.
Vanwaar die nood aan liefdevol verzet? De 
toenemende polarisatie stelt ons vandaag 

voor een grote uitdaging. Door een posi-
tief en inspirerend verhaal te brengen, wilt 
de Vredesweek tegen de stroom invaren. 
Daarom wordt radicaal de kaart getrokken 
van de liefde. Liefde is hierbij een inspiratie-
bron, ze maakt het mogelijk om bruggen te 
bouwen en zo samen op te komen voor een 
meer inclusieve en rechtvaardige samenle-
ving.

Liefde is een krachtige bron van 
verandering. Een kracht die in ons allen zit,
iedereen wordt geraakt door liefde. 
Ongeacht kleur, religie, cultuur of land van
herkomst. Liefde overstijgt alles. 
Ook angst.
BLERI LLEShI, 
LIEFDE IN TIjDEN VAN ANGST

De doelstelling van de Vredesweek-coalitie 
is om een almaar bitser klinkend discours 
te kenteren. Vanuit liefde zet de campagne 
zich af tegen het groeiend wij-zij-denken en 
wordt opgeroepen om constructief samen 
te werken. 

Hou zeker de kalender op vredesweek.be 
in het oog en schrijf alvast het startevene-
ment, de Staten-Generaal van de Liefde 
op 21 september in je agenda. Afspraak tij-
dens de 28ste Vredesweek, van 21 septem-
ber, Internationale Dag van de Vrede, tot 
2 oktober 2017, Internationale Dag van de 
Geweldloosheid!

Lees meer op www.vredesweek.be

ACTIVITEITENKALENDER

VLAAMSE VREDESWEEK  
VAN PAX CHRISTI VLAANDEREN

(21 september – 2 oktober)
Lees er hierboven meer over.

RESET EUROPA: ALTERNATIEVEN  
VOOR DE CRISIS

Een debat met Peter Mertens en Paul 
De Grauwe op dinsdag 12 september (in 
Wemmel)
Lees er meer over op p. 23

LEZINGEN OVER DE TOEKOMST 
VAN ONS SOCIAAL MODEL

Een initiatief van ACV West-Vlaanderen 
Lees er meer over op p. 28

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

HaRelbeke
r	Op dinsdagen 14 november, 28 

november en 12 december, 9.30u – 
16.30u

e	ACV-gebouw, Marktstraat 76

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.loop-
baancentrum@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.

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

november.
e	Bondsgebouw LBC-NVK, 

Sudermanstraat 5

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 8 septem-
ber, 6 oktober, 10 november en 8 decem-
ber), Gent (maandag 9 oktober), Leuven 
(woensdagen 13 september en 15 novem-
ber), Hasselt (woensdagen 18 oktober 
en 13 december), Herentals (woensdag 
13 september), Kortrijk (woensdag 13 
september), Mechelen (dinsdag 17 okto-
ber), Sint-Niklaas (maandag 18 decem-
ber), Roeselare (woensdag 13 decem-
ber), Oostkamp (18 oktober) en Turnhout 
(woensdag 11 oktober).

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

“WEG MET DE 
RIMPELDAGEN”
F.S. - WESTENDE

Mijn vrouw is logistiek assis-
tente. We zijn allebei 33 jaar oud 
en hebben een gelukkig gezin. 
Samen hebben we een dochter 
van 7 en een zoon van 14. Onze 
zoon heeft een motorische beper-
king. Dat vergt een enorme orga-
nisatie, en daarom werkt mijn 
vrouw parttime.
Buitenschoolse opvang voor 
onze zoon is er niet volledig. 
Gelukkig biedt het Dominiek 
Savio Instituut vakantiewer-
king aan tijdens een deel van de 
schoolvakanties. Verder moeten 
we ons behelpen. Mijn vrouw 
heeft 24 wettelijke verlofdagen. 
Daardoor moeten we ons let-
terlijk in duizend bochten wrin-
gen om alles geregeld te krijgen. 
Normaal gezien zouden we niet 
klagen want het lukt al die tijd 
wel op die manier. Iedere ouder 
heeft trouwens dit probleem, we 
zijn hier zeker niet alleen in.
Toch wil ik de ‘rimpeldagen’ 
aanklagen. Mensen ouder dan 
45 jaar hebben er recht op om 
hun werk leefbaar te houden. 
Sommige 55-jarigen hebben 3 
rimpeldagen per maand. 
Allemaal goed en wel maar zij 
hebben niet de opvangproble-
men die iedere ouder wel heeft.
Tijdens vakantieperiodes heeft 
familiaal verlof vanzelfsprekend 
voorrang. Maar tijdens brugda-
gen in het schooljaar worden 
rimpeldagen gelijk behandeld.
Door diverse factoren werkt mijn 
vrouw in een ploeg die minder 
mensen telt dan normaal. Haar 
oudere collega’s ziet ze veel 
minder. Creatief aangevraagde 

verlofdagen in combinatie met 
rimpeldagen resulteren in lange 
verlofperiodes. Die oudere werk-
nemers hebben dus veel minder 
last van een hogere werkdruk 
dan mijn vrouw.
Soms zeggen oudere werkne-
mers: ‘Ik heb mijn deel al gedaan, 
nu is het aan de jongere gasten’. 
Of ‘Wij hebben de goede tijden 
nog gekend’.
Mijn vrouw en ik waren blij dat 
de rimpeldagen op de schop gin-
gen. Ik vind dat deze dagen voor 
iedereen weg moeten, en wel per 
direct. Het is sowieso pervers om 
op één werkvloer verschillende 
verlofrechten toe te kennen aan 
mensen die wel hetzelfde werk 
doen.
Ik vraag om in de toekomst ook 
rekening te houden met de jon-
gere werknemers. Wil men dat 
er rimpelloos wordt samenge-
werkt? Dan moeten de rimpel-
dagen weg voor iedereen.

N.V.D.R.
De vakbond 
verdedigt het 
bestaan van 
de ADV- of 
rimpeldagen. 
Zulke dagen 
zijn abso-
luut nodig. 

‘Rimpeldagen’ 
stellen werk-
nemers in 
staat om het 
langer vol te 
houden en 
komen ook de 
tevredenheid 
op het werk 
ten goede.

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.

INDEXAANPASSINGEN JUNI 2017

INDEXAANPASSINGEN JULI 2017

INDEXAANPASSINGEN 
AUGUSTUS 2017

311.00 grote kleinhandelszaken vorige lonen x 1,02
327.01 beschutte en sociale 
 werkplaatsen vorige lonen x 1,02
330.00 gezondheidsinrichtingen 
 en -diensten vorige lonen x 1,02
335.00 sociale organisaties vorige lonen x 1,02
336.00 vrije beroepen vorige lonen x 1,02

209.00 metaal vorige lonen x 1,0169
221.00 papiernijverheid vorige lonen x 1,0143
222.00 papier en karton vorige lonen x 1,0143
226.00 internationale handel en logistiek vorige lonen x 1,014
304.00 vermakelijkheidsbedrijf/
 podiumkunsten vorige lonen x 1,02
307.00 makelarij en verzekerings-
 agentschappen vorige lonen x 1,02
308.00 spaarbanken vorige lonen x 1,0024
309.00 beursvennootschappen vorige lonen x 1,002427
310.00 banken vorige lonen x 1,0024
318.02 gezins- en bejaardenhulp van de 
 Vlaamse Gemeenschap vorige lonen x 1,02
319.01 opvoedingsinstellingen vorige lonen x 1,02
322.01 uitzendkantoren en buurtdiensten vorige lonen x 1,02
327.01 beschutte en sociale werk-
 plaatsen  (maatwerkbedrijven) vorige lonen x 1,02
329.01 socio-culturele sector  vorige lonen x 1,02
331.00 Vlaamse welzijns- en 
 gezondheidssector vorige lonen x 1,02
337.00 aanvullend PC voor de non-
 profitsector vorige lonen x 1,02

Geen.



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.

ZIEKENHUIZEN, OUDERENZORG, 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA

De vakbondspremie voor werknemers uit 
de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, oude-
renzorg en revalidatiecentra (paritair 
comité 330) bedraagt 90 euro voor leden 
die een volledige vakbondsbijdrage beta-
len en 45 euro voor wie de verminderde 
bijdrage betaalt. De premie wordt overge-
schreven tussen 3 augustus en 31 oktober 
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 enzovoort.  
Het tewerkstellingsattest moet worden 
ondertekend en teruggestuurd naar het 
plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

BANKEN EN SPAARBANKEN

Bij de banken en spaarbanken (paritair 
comité 310) wordt in de periode van 15 
september tot 15 november 2017 de vak-
bondspremie van 35 euro uitbetaald. Om 
de vakbondspremie te krijgen moet je 
minstens zes maanden aangesloten zijn 
bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop 
de premie wordt uitbetaald. Je moet ook 
minstens zes maanden in de sector heb-
ben gewerkt in 2016.
Vertrek je met brugpensioen of heb je een 
andere uitstapregeling? Dan blijf je recht 

hebben op de premie als je in 2016 nog 
minstens één maand werkte en als je nog 
in orde bent met de bijdrage op het ogen-
blik van de betaling. Wie met tijdkrediet is 
of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben 
op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet doen is controleren 
of de gegevens op het premieattest klop-
pen. Bezorg het ondertekende en eventu-
eel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan 
je LBC-NVK-afgevaardigde. 

VERZEKERAARS EN VERZEKERINGSMAKELAARS

Voor de verzekeringsmaatschappijen 
(paritair comité 306) wordt de vakbonds-
premie overgeschreven tussen 15 septem-
ber en 15 november 2017. Wie werkt bij 
een verzekeringsmakelaar (paritair comité 
307) krijgt ook een vakbondspremie.
Om de vakbondspremie te krijgen moet je 
minstens zes maanden aangesloten zijn bij 
de LBC-NVK op het ogenblik waarop de 
vakbondspremie wordt uitbetaald en in 
orde zijn met de betaling van het lidgeld. 
Verder moet je minstens zes maanden in 
de sector hebben gewerkt in 2016.

Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb 
je een andere uitstapregeling? Dan blijf je 
recht hebben op de premie als je in 2016 
nog minstens één maand werkte en als je 
nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het 
ogenblik van de betaling. Wie met tijdkre-
diet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht 
hebben op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet doen is controleren 
of de gegevens op het premieattest klop-
pen. Bezorg het ondertekende en eventu-
eel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan 
je LBC-NVK-afgevaardigde. 

NOG MEER VAKBONDSPREMIES

Voor de openbare kredietinstellingen of 
OKI’s (paritair comité 325) is er ook een 

vakbondspremie. Die wordt uitbetaald 
tussen 15 september en 15 november 2017.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

WIJ VERHUIZEN IN BRUGGE!

Het steunpunt van de LBC-NVK in Brugge huist vanaf 21 september 2017 
op een nieuw adres: koning Albert I laan 132, 8200 Brugge. 
De nummers blijven onveranderd: 059 / 55 25 54 (telefoon) en 03/ 220 88 15 (fax).

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




