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STAND
PUNT.

EUROPESE SOCIALE 
TOP: IEDEREEN  
MOET MÉÉ!

Stefaan Decock 
Algemeen Secretaris

In het Zweedse Göteborg is er op 17 november een 
Europese sociale top. Zeldzaam, want vele Europese top-
pen gaan over financiën, economie, buitenlands beleid of 
veiligheid. Met alle liberale recepten van de voorbije jaren 
en de sociale afbraak, ook in België, is er erg veel twijfel 
over de sérieux van deze politieke hoogmis. 

N-VA, Vlaams Belang, Open VLD en MR stemden al tegen 
een gewaarborgd minimumloon voor Europa. En N-VA en 
Vlaams Belang stemden als enige Belgische partijen ook 
tegen het rapport dat pleit voor een socialer Europa. Het 
verbaast ons niet maar is wel schrijnend in een land waar 
ruim 576.000 mensen onder de sociale bijstand vallen 
en waar eind vorig jaar 370.400 mensen langdurig ziek 
waren, een historisch record.
Ondertussen klopt de regering-Michel zich op de borst 
over de ‘positieve effecten’ van haar beleid. Er gaapt een 
kilometers brede kloof tussen het ‘sociale discours’ van 
deze regeringspartijen en hun daden, zowel in ons land 
als in het Europees Parlement.
Desondanks willen we als vakbonden de top in Göteborg 
kleuren met onze recepten voor een sociaal Europa. 
Daarom voeren we met het Europees Vakverbond (EVV) 
op 8 november actie. ‘Sociale rechten eerst’ is de bood-
schap die de koerswijziging van Europa moet aanvuren. 
Hogere lonen om de groeiende ongelijkheid te verkleinen, 
collectieve onderhandelingen en sociale dumping stop-
pen zijn topprioriteiten. 

Een Europese sociale pijler moet nog worden afgesproken 
met de nationale regeringen, het Europees Parlement en 
de Europese sociale partners.  De Europese Commissie 
heeft 20 thema’s op tafel gelegd.
Onze manifestatie op 8 november is dus belangrijk en 
moet politici extra onder druk zetten om de sociale top te 
laten slagen. Europa verdient dit, jij verdient dit en het is 
gewoon noodzakelijk om de groeiende ongelijkheid aan 
te pakken, in België en in heel Europa.
In de komende maanden zal de LBC-NVK intensief sen-
sibiliseren rond   het Europees beleid. Europa zit veel 
dichter op je huid dan je beseft. Maar Europa biedt ook 
kansen op voorwaarde dat de juiste en vooral andere poli-
tieke keuzes worden gemaakt. Sociale rechten in plaats 
van sociale afbraak, collectief onderhandelde afspraken 
in plaats van steeds meer afbreken van regels. Een fair 
belastingsysteem waar iedereen zijn deel toe bijdraagt. 
Hogere lonen en uitkeringen die de armoedekloof dem-
pen en niet uitdiepen.

Dat is onze koers, want je bouwt geen welvarend Europa 
op een sociaal kerkhof, en dit alle mooie regeringspraat-
jes ten spijt.   |
Lees meer op p.20-21.
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Notarisbedienden: 
4 opties om extra 
koopkracht waar 
te maken
Gino Dupont

Voor de notarisbedien-
den (paritair comité 216) 
is er sinds begin oktober 
een nieuwe sectorover-
eenkomst. Op het vlak 
van de koopkracht gaan 
de notarisbedienden 
erop vooruit. Hun werk-
gevers kunnen kiezen 
uit 4 opties om de extra 
koopkracht in te vullen.

Optie 1 voorziet dat de werkge-
ver zijn patronale bijdrage in de 
maaltijdcheques met 3 euro ver-
hoogt, en dat vanaf 1 november 
2017. Volgens optie 2 wordt het 
bedrag van de ecocheques met 
100 euro opgetrokken, gekop-
peld aan de uitbetaling van 
een premie. Optie 3 gaat over 
een verhoging van het bedrag 
voor ecocheques met 250 euro, 
opnieuw gecombineerd met een 
premie. En er is zelfs een vierde 
optie, waarbij een jaarlijkse pre-
mie wordt uitgekeerd. Als de 
werkgever voor 31 oktober 2017 
geen keuze maakte, wordt ervan 
uitgegaan dat hij optie 4 zal toe-
passen.
Dit jaar heeft elke notarisbe-
diende recht op 2 opleidings-
dagen. In 2018 stijgt dit naar 3 
opleidingsdagen. Het sectorak-
koord bevat ook afspraken over 
de ‘eindeloopbaan’ en oudere 

werknemers, mobiliteit (een 
hogere fietsvergoeding) en 
inspanningen om de statuten 
van arbeiders en bedienden 
voort te harmoniseren. Voor de 
eindeloopbaan is het zo dat de 
oudere werknemer 1 dag extra 
verlof krijgt vanaf zijn 60ste. 
Daar komt nog een tweede dag 
extra verlof bij vanaf 62 jaar. En 
op 64 jaar is nog een derde dag 
bijkomend verlof voorzien.
Er zijn ook sectorafspraken over 
tijdkrediet met motief en lan-
dingsbanen. Op het vlak van 
outplacement wordt een werk-
groep samengesteld om uit te 
maken met welk outplacement-
bureau in de sector kan worden 
samengewerkt.
Voor de werknemers uit ‘risi-
cogroepen’ wordt ook in 2017-
2018 een bijzondere inspan-
ning gedaan. Die inspanning 
komt neer op 0,10% van de 
loonmassa, te rekenen vanaf 
1 januari 2017. Deze uitgave 
wordt betaald via het Fonds voor 
Bestaanszekerheid.
Er is ook een cao SWT (brug-
pensioen), die nog loopt tot 31 
december 2017. Overeenkomstig 
de wettelijke regels kan je als 
notarisbediende op je 60ste met 
SWT gaan. De aanvullende ver-
goeding voor iemand die deze 
keuze maakt stemt overeen met 
60% van het verschil tussen het 
netto-referteloon en de werk-
loosheidsuitkering.   |

Meer loon, eenmalige 
premie en langer 
tijdkrediet bij verdelers 
van geneesmiddelen

Thomas Beeckmans

Werknemers die werken 
bij groothandelaars en 
verdelers in geneesmid-
delen (paritair comité 321) 
hebben sinds begin oktober 
een nieuw sectorakkoord 
waarop ze kunnen terug-
vallen. Op diverse punten 
levert dit akkoord soci-
ale vooruitgang voor de 
werknemers op. Ons Recht 
licht er wat punten uit.

De maandelijkse brutolonen 
worden vanaf 1 januari 2018 
verhoogd met 25 euro. De loons-
verhoging van 25 euro kan in 
overleg met de vakbonden op 
ondernemingsvlak worden 
omgezet in een ‘evenwaardig 
voordeel’. Zo is het mogelijk om 
het bedrag van de maaltijdche-
que op te trekken, de groepsver-
zekering te verbeteren of extra 
verlofdagen toe te kennen. Voor 
dit jaar, 2017 dus, krijgen de 
werknemers een eenmalige pre-
mie van 250 euro uitgekeerd. De 
fietsvergoeding wordt verhoogd 
naar 0,23 euro per kilometer.

In het sectorakkoord staan 
afspraken over het gebruik van 
uitzendarbeid (interims) en 
de werkafspraken op Kerst- en 
Oudejaarsavond. Tijdkrediet 
‘met motief’ is voortaan moge-
lijk voor een termijn tot 51 
maanden. Er zijn ook afspraken 
over landingsbanen vanaf 50 en 
55 jaar. Op het vlak van de ‘ein-
deloopbaan’ en SWT (brugpen-
sioen) zullen de mogelijkheden 
maximaal worden ingevuld. Het 
gemiddeld aantal opleidingsda-
gen per jaar wordt verhoogd van 
1 naar 2.

Ook fijn nieuws is dat de soci-
ale partners hebben afgespro-
ken om de vakbondspremie te 
laten stijgen naar 135 euro. Wie 
deeltijds werkt, krijgt een vak-
bondspremie van 75 euro.  |

Wil je meer in detail weten 
wat er is afgesproken in 
de nieuwe cao voor jouw 
sector? Surf dan naar 
www.lbc-nvk.be, klik op 
Actualiteit en kijk in de rubriek 
Cao-onderhandelingen.
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Waardevolwerk.be 
maakt non-profit
werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar 
werk in de non-profit vind je sinds 26 september 
op www.waardevolwerk.be. Een website waar werk-
nemers, leidinggevenden en organisaties uit de non-
profit tips en ‘tools’ vinden die helpen om stress en 
burn-out te voorkomen en de motivatie te verhogen.
Met waardevolwerk.be wil de vzw VIVO de zorg- en 
welzijnssectoren en maatwerkbedrijven en hun werk-
nemers helpen om het werk zo aangenaam en gezond 
mogelijk te maken. VIVO ontwikkelde de website in 
samenwerking met vakbonden en werkgevers.
De site richt zich dus tot drie doelgroepen: werknemers, 
leidinggevenden en organisaties. Je kan de site er bij 
halen tijdens een functioneringsgesprek, of wanneer 
je een nieuwe collega op het werk onthaalt. Zo worden 
oplossingen rapper gevonden en doet ieder wat hij kan.
Naast alle tips en tools krijg je ook inhoudelijke infor-
matie. Hoe werkbaar is werken in de diverse deelsecto-
ren van de non-profit eigenlijk?

OOK OP FACEBOOK 

Volg waardevolwerk ook op facebook. Laat je inspireren 
door tips, nieuws en blogposts over werkbaar werk in 
de non-profitsectoren.
De website zal ook met een postercampagne worden 
bekendgemaakt. Elke non-profitorganisatie krijgt van 
VIVO een eerste poster met alvast 3 tips over emotio-
nele belasting. Later komen ook werkdruk en andere 
thema’s aan bod.

Meer over VIVO vind je op www.vivosocialprofit.org.

Meer koopkracht voor 
wie werkt bij werkgever
met vrij beroep

Jeroen Vandamme

De werknemers van het pari-
tair comité 336 (vrije beroe-
pen) hebben nu ook een 
sectorakkoord. De bruto 
maandlonen gaan vanaf 1 
januari 2018 met 1,1% naar 
omhoog, met een plafond 
van 35 euro. Deze loonsver-
hoging kan worden omgezet 
in een ‘evenwaardig voor-
deel’. De werknemers krijgen 
verder in de maand januari 
2018 een eenmalige premie 
van 1,1% op de lonen van de 
periode die loopt van okto-
ber tot december 2017 (maxi-
maal 105 euro). Eerder toe-
gekende loonsverhogingen 
mogen onder bepaalde voor-
waarden worden verrekend.

Bovenop deze verhoging wordt 
voorzien in een alternatief voor de 
index voor werkgevers die geen 
automatische indexering van de 
lonen toepassen: op 1 januari 2018 
worden de lonen opgetrokken 
met 1,7%, met een plafond van 50 
euro. In hetzelfde geval worden de 
lonen met 1,2% verhoogd op 1 janu-
ari 2019, met een plafond van 40 
euro. Voor deze afspraken mogen 
de werkgevers eerder toegekende 
loonsverhogingen uit 2017 en 2018 
in rekening brengen. Dat geldt niet 
voor de 1,1% loonsverhoging, die is 
sowieso verworven en daaraan mag 
niet worden geraakt.

Heb je minstens 8 jaar anciënniteit 
in je bedrijf ? Dan kan je 51 maan-
den lang tijdkrediet ‘met motief’ 
opnemen. Vanaf 3 jaar anciënni-
teit heeft de werknemer recht op 
24 maanden tijdkrediet. En vanaf 
36 jaar wordt dat 24 maanden. De 
cao hierover loopt nog tot eind 2019. 
Landingsbanen met 1/5 of halftijdse 
vermindering zijn mogelijk voor 
wie 55 jaar of ouder is en aan de 
loopbaanvoorwaarden voldoet.

De werknemers hebben een collec-
tief recht op 4 dagen vorming in de 

periode 2017-2018, als ze werken in 
een bedrijf met meer dan 20 werk-
nemers. Gaat het om een bedrijf 
met 10 tot 20 werknemers? Dan is 
er een gemiddeld recht op 2 dagen 
vorming. Op www.liberform.be 
vind je meer informatie over je vor-
mingsmogelijkheden. 

Vakbonden en werkgevers spraken 
af om voor eind 2018 over sector-
barema’s te onderhandelen. Die 
barema’s zullen ten vroegste in 
2019 van kracht worden. Over de 
functieclassificatie is een akkoord 
bereikt, maar nu moeten nog ver-
dere afspraken worden gemaakt 
over de vraag hoe dat worden toe-
gepast in de ondernemingen. 

Met SWT (brugpensioen) gaan is 
ook in deze sector mogelijk. Dit jaar 
is dat mogelijk vanaf 58 jaar voor 
wie een loopbaan van 40 jaar en 
10 jaar anciënniteit in de onderne-
ming heeft. In 2018 stijgt die instap-
leeftijd naar 59.  |

DOE MEE AAN 
ENQUÊTE OVER 
VORMING EN 
OPLEIDING!

Vakbonden en werkgevers 
hebben een tijd geleden de 
sectorale vormingsinstelling 
Liberform opgericht, die moet 
zorgen voor een betere toe-
gang tot vorming en opleiding 
voor iedereen die werkt in de 
sector van de vrije beroepen. 
Misschien nam je al eens een 
kijkje op de website  
www.liberform.be? Om het 
opleidingsaanbod echt af te 
stemmen op de behoeften van 
de werknemers wordt nu een 
grote bevraging georganiseerd. 
De LBC-NVK nodigt je graag uit 
om hieraan mee te werken via 
deze link: goo.gl/wVoxg6. De 
antwoorden worden volledig 
anoniem verwerkt. Hartelijk 
dank voor je medewerking!
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Terechte mediastorm  
over toestanden in ouderenzorg
PROBLEEM IS BEKEND MAAR WORDT TE WEINIG AANGEPAKT

Olivier Remy

Een uitzending van Pano op woens-
dag 11 oktober heeft niemand onbe-
roerd gelaten. In ‘Undercover in de 
ouderenzorg’ zag je hoe ouderen 
vooral in commerciële rusthuizen 
niet de zorg kunnen krijgen die ze 
verdienen. Het probleem van grote 
personeelstekorten, de onderfinan-
ciering en de hoge werkdruk zijn alge-
meen in de sector en al jaren bekend. 
Daar bovenop komt voor de com-
merciële sector de druk om winsten 
uit te keren aan aandeelhouders.

De undercoverreportage weekte veel reac-
ties los. Er was soms emotie, vaak veront-
waardiging. Niet alleen familieleden van 
ouderen reageerden, ook personeelsleden 
en directies namen het woord of schreven 
hun ervaringen neer.
Zorgkundigen, verpleegkundigen en vele 

andere collega’s halen dag in dag uit alles uit 
zichzelf als ze aan het werk zijn in het woon-
zorgcentrum. Maar engagement alleen is 
niet genoeg wanneer er structureel te wei-
nig personeel is.
Het personeelstekort in de ouderenzorg 
heeft diverse oorzaken. De belangrijk-
ste oorzaak is de gestegen ‘zorgzwaarte’. 
Mensen blijven veel langer zelfstandig thuis 
wonen en verhuizen pas naar het rusthuis 
wanneer ze ouder zijn en meer zorg nodig 
hebben. Daarvoor is meer zorgpersoneel 
nodig. Door de besparingen sinds 2013 stij-
gen de middelen veel te weinig.

AL LANG AANGETOOND

De gestegen werkdruk is ook aange-
toond door twee enquêtes van de LBC-NVK 
en ACV Openbare Diensten en door de 
Werkbaarheidsmonitor 2017 van de SERV. 
Werknemers zeggen te weinig tijd te hebben 
voor de bewoners, te vaak gehaast te moeten 
werken en te weinig tijd te hebben voor echt 
sociaal contact met de ouderen. Het gebrek 

aan tijd en sociale aandacht is één van de 
problemen die uit de tv-reportage bleken.
De personeelsnormen zijn al lang niet 
meer aangepast. Dit structurele probleem 
is al jaren bekend én wordt al jaren aange-
klaagd door vakbonden en werkgevers. De 
overheid zal meer centen moeten investeren 
in personeel om meer rekening houden met 
de zorgzwaarte zodat alle rusthuizen extra 
volk kunnen aanwerven. Bovendien vraagt 
de LBC-NVK om niet alleen extra zorgperso-
neel in te zetten maar ook psychologen, ani-
matoren en andere profielen aan te trekken. 
Er is meer aandacht nodig voor de levens-
kwaliteit.
Commerciële rusthuizen bezuinigen extra 
op personeel omdat er winst gemaakt moet 
worden voor de dividenden van de aandeel-
houders. Ook dat is niet nieuw. Het effici-
entie-argument blijkt voor de private, com-
merciële rusthuizen niet te kloppen. De 
bewoner betaalt méér dan in andere rust-
huizen en het personeel heeft minstens 
even veel werkdruk als de collega’s in de 
rest van de sector. Kwetsbare ouderen en 
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Nieuw sociaal akkoord in 
de federale non-profit!
VOLGEHOUDEN ACTIES LEIDEN TOT DOORBRAAK  

VOOR WERKNEMERS

Mark Selleslach

Geweldig nieuws voor de federale 
non-profit! Daar hebben de inspan-
ningen van de vakbond en de ach-
terban voor een nieuw meerjaren-
akkoord gezorgd. In de Vlaamse 
non-profit gaat de strijd voor een 
nieuw akkoord onverminderd voort.

Al meer dan een jaar staat de non-profit op 
de bres om nieuwe sociale akkoorden te 
bereiken voor de vele tienduizenden werk-
nemers uit zorg en welzijn. In 2016 legde de 
LBC-NVK een plan op tafel, zowel bij de fede-
rale regering als bij de Vlaamse regering. 
Om een sociaal akkoord te bereiken voor de 
hele non-profit moet worden onderhandeld 
met beide regeringen, want elk van beide 
is bevoegd voor delen van zorg en welzijn.
De federale regering gaat over de zieken-
huizen, thuisverpleging, wijkgezondheids-
centra en andere gezondheidsdiensten. De 
Vlaamse regering is bevoegd voor oude-
renzorg, revalidatie, gezinszorg, gehandi-
captenzorg, jongerenwelzijn, welzijnswerk, 
kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, 
sociale economie en sociaal-cultureel werk.
In beide onderhandelingen bleef het maan-
denlang oorverdovend stil. Pas nà volge-
houden acties kwamen uiteindelijk een 
onderhandelingskalender en ook een bud-
get op tafel. 

FEDERAAL

In oktober is voor de 172.000 werknemers 
van de federale non-profit na lange onder-
handelingen een nieuw sociaal meerjaren-
akkoord bereikt met de federale regering 
en de werkgeversorganisaties. Maar het 

werk is nog niet helemaal af. Om het soci-
aal akkoord uit te voeren moeten met de 
werkgeversorganisaties nog cao’s worden 
gesloten.

Een doorbraak in het sociaal akkoord is de 
invoering van een nieuwe, moderne functie-
classificatie met de opbouw van evenwich-
tige loonschalen voor alle functies. Een sec-
torovereenkomst over de loonschalen zorgt 
vandaag en in de toekomst voor gelijkheid, 
zekerheid en objectiviteit. Er komt ook een 
belangrijke budgetverhoging voor het pen-
sioenfonds van de non-profit. En de kwalita-
tieve afspraken in het sociaal akkoord zijn 
opmerkelijk. Die gaan bijvoorbeeld over 
deeltijds werk, vast werk, een arbeidsorga-
nisatie met stabielere en voorzienbare uur-
roosters, extra jobs om zieke of afwezige 
werknemers te vervangen. Het akkoord 
bevat ook een sectoraal kader waarmee 
elke instelling een beleid zal uitwerken om 
stress, burn-out, agressie op de werkvloer 
en andere psychosociale risico’s op het werk 
aan te pakken.

VLAAMS NIVEAU

Voor de bijna 180.000 werknemers van 
de Vlaamse non-profit is een nieuw soci-
aal akkoord nog altijd niet in zicht. De 
besprekingen verlopen traag en stroef. De 
Vlaamse overheid stelde onlangs een aan-
gepast onderhandelingskader voor. In de 
komende weken zullen de werkgevers aan 
de onderhandelingstafel moeten aantonen 
dat ze eindelijk in staat zijn om serieus te 
praten en in een veel hogere versnelling te 
gaan. Voor de LBC-NVK staat het als een paal 
boven water: een nieuw sociaal akkoord 
voor de Vlaamse non-profit moet en zal er 
komen!  |

zorgverleners betalen een prijs voor het 
winstbejag.

OVERLEG ÉN DADEN GRAAG

De Vlaamse minister van Welzijn, Jo 
Vandeurzen (CD&V), zegt dat er overleg is 
gepland over de personeelsnormen. Die 
vergadering was al langer gepland en is 
een eerste stap. Ondanks de eerste politieke 
reacties na de reportage zijn we er nog lang 
niet. Na de mediastorm mag de dringende 
vraag voor meer personeel niet opnieuw in 
de schuif verdwijnen.
Op vrijdag 27 oktober voerde de LBC-NVK 
bewust hierover actie, samen met andere 
bonden, OKRA en andere organisaties. We 
willen hogere personeelsnormen, extra 
werkkrachten en duidelijkheid over en con-
trole op de geldstromen in grote commerci-
ele rusthuisgroepen. Het moet worden ver-
boden om in zorg of welzijn winst uit te keren 
aan aandeelhouders. En we willen werkbaar 
werk.
De waarde van een samenleving blijkt onder 
meer uit de manier waarop ze omgaat met 
kwetsbaren en ouderen. Laten we dus 
werk maken van een meerjarenplan voor 
de zorg.  |

De middelen stijgen veel te weinig in de ouderenzorg, een 
gevolg van alle besparingen sinds 2013.

© FOTO: BELGAIMAGE
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SNAPSHOTS

AGRESSIEVE ‘TARGETS’ 
ZETTEN TURKSE 
BANKBEDIENDEN ZWAAR 
ONDER DRUK

De Turkse vakbond Basisen zegt dat agres-
sieve ‘verkooptargets’ de bedienden in de 
banksector aanzienlijk onder druk zetten. 

“Het management van de banken is alleen 
bezig met de winst en trekt zich niks aan 
van de extreme psychologische druk op 
het personeel”, zegt Metin Tiryakioglu, de 
voorzitter van Basisen. “Onlangs is een 
bankbediende, een moeder van drie kinde-
ren, gestorven omdat de druk te groot was 
geworden.”
De noodtoestand in Turkije maakt het voor 
Basisen onmogelijk om een staking uit te 
roepen. “In die context is het belangrijker 
dan ooit dat we de steun krijgen van onze 
internationale vakbondskoepel UNI”, ver-
telt Tiryakioglu. 
De bankiers jagen op een obsessieve manier 
nog hogere winsten na. Ze deinzen dan ook 
voor niets terug, en de druk op het perso-
neel wordt enorm opgevoerd. De banken 
gebruiken de digitalisering van diensten 
om hun personeel in te krimpen. Ze doen 
geen moeite om de werklast te verminde-
ren. Heel wat bankbedienden leven voort-
durend met de angst om hun baan te ver-
liezen, terwijl hun directies de commerciële 
druk vergroten door streefcijfers op te leg-
gen die onrealistisch zijn.
UNI Finance, een onderdeel van UNI, wil dat 

de banken wereldwijd streven naar verant-
woorde verkooptechnieken. De Italiaanse 
poot slaagde er in dat verband in om een 
akkoord te bereiken met de Italiaanse ver-
eniging van banken (ABI). Dat akkoord gaat 
over het verkoopbeleid van de banken en 
over de manier waarop ze het werk organi-
seren. Een goede zaak voor de werknemers.
In Turkije veroorzaakt de zware druk op het 
personeel heel wat pyschologische aandoe-
ningen en gezondheidsproblemen. Onlangs 
kwam een jonge moeder om het leven toen 
ze een beroerte kreeg. Deze moeder van 
drie kinderen had extreem veel werkuren 
gepresteerd voor haar werkgever, een mul-
tinational uit de banksector. Haar dood 
maakte een diepe indruk op het personeel 
bij de Turkse banken maar vergrootte ook 
het gevoel van wanhoop. UNI veroordeelt 
het ‘onaanvaardbare gedrag’ van de ban-
ken in Turkije. De koepel vraagt om een 
oprechte dialoog en sociaal overleg zodat 
de druk op de werknemers kan worden 
verminderd.

www.uni-europa.org

LBC-NVK TEKENT 
VISIE OP GOEDE 
KINDEROPVANG DOOR 
ONTHAALOUDERS UIT

“Professionele onthaalouders en duidelijke 
kwaliteitseisen zijn noodzakelijk om de kin-
deropvang door onthaalouders duurzaam 
en degelijk te maken en houden.” Dat staat 
in de visie op de ‘gezinsopvang’ die de wer-
king voor onthaalouders van de LBC-NVK 
lanceerde. Aanleiding was de Dag van de 
Onthaalouder, op 12 oktober.
Het aantal onthaalouders verminderde in 
tien jaar tijd met méér dan 20%. Alleen al 
in de voorbije twee jaar hielden meer dan 
500 onthaalouders het voor bekeken. En 
de dalende trend houdt aan. Er zijn nu nog 
maar een kleine 5.000 onthaalouders. Als 
dit zo doorgaat, zullen in Vlaanderen bin-
nen afzienbare tijd nog maar bitter weinig 
kinderen worden opgevangen door onthaal-
ouders.

“Onze vakbond pleit voor een gezinsopvang 
die duurzaam en kwaliteitsvol is”, legt 
Fatiha Dahmani uit, de verantwoordelijke 
voor de sector van de kinderopvang bij de 
LBC-NVK. “Twee belangrijke voorwaarden 
moeten wel worden vervuld: professionele 
onthaalouders moeten aan een bepaald 
profiel beantwoorden, en de opvang moet 
ook rekening houden met kwaliteitsvoor-
waarden.”
Er is al geëxperimenteerd met een project 
waarbij aan 120 onthaalouders een volwaar-
dig werknemersstatuut werd gegeven. “Dat 
project is heel positief geëvalueerd”, onder-
streept Fatiha. “Het moet dan ook dringend 
worden uitgebreid. Maar zolang niet alle 
onthaalouders kunnen genieten van een 
volwaardig werknemersstatuut wordt best 
ook het huidige, gebrekkige statuut verbe-
terd.”

Meer info lees je 

op www.onthaalouders.be  

VERKOOP VAN FAIRTRADEPRODUCTEN  
ZIT IN DE LIFT IN BELGIË

Fair trade zit in de lift. Op politiek vlak krijgt 
fair trade via de campagne ‘Maak van België 
het Land van de Fair Trade tegen 2020’ een 
duwtje in de rug. 
Fair trade is al een aantal jaren in opmars. 
In 2016 kocht de Belg gemiddeld voor 14,30 
euro aan eerlijke producten, tegenover 8,60 
euro in 2013, 10,34 euro in 2014 en 12,15 euro 
in 2015. Daarmee is de doelstelling dat de 
Belg tegen 2020 gemiddeld voor 15 euro aan 
fairtradeproducten koopt al bijna gehaald.
Met deze cijfers nestelt België zich net als 
twee jaar geleden in de Europese midden-
moot, samen met Frankrijk (14,20 euro) en 
Nederland (15,10). Het Verenigd Koninkrijk 
(27 euro) en vooral Zwitserland (65 euro) 
zijn met voorsprong de koplopers. De Zuid-
Europese landen bengelen onderaan de lijst.
In juli keurde het federaal parlement een 
resolutie goed die de promotie van fair 
trade en de campagne ‘Maak van België het 

Land van de Fair Trade’ ondersteunt. Ook 
steeds meer lokale besturen engageren zich: 
36% van alle Belgische gemeenten draagt 
vandaag de titel FairTradeGemeente, tegen-
over 32% vorig jaar.

www.oxfamwereldwinkels.be 
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ONHOUDBARE SITUATIE 
DOET PERSONEEL IN 
SPAANSE AMBASSADES 
STAKEN

De werknemers van de Spaanse adminis-
tratie in Brussel hebben op 16 oktober de 
Spaanse permanente vertegenwoordiging 
bij de Europese Unie bezet. Wereldwijd 
werd op die dag gestaakt bij de Spaanse 
diplomatieke missies. Een kleine 6.000 
werknemers legden het werk neer in 116 
landen. In België staakten een kleine 200 
lokale werknemers.
In Brussel is de situatie op de ambassade, bij 
de permanente vertegenwoordiging bij de 
EU en bij de NAVO, het consulaat-generaal 
en de dienst voor toerisme gewoon onhoud-
baar geworden. 
Sinds 2008 werden de lonen van de werk-
nemers niet geïndexeerd en werden zelfs 
lagere lonen opgelegd. Gemiddeld bete-
kent dat voor de ambassadewerknemers 
een koopkrachtverlies van 25%, in sommige 
landen tot zelfs 60%. In België bleef het ver-
lies ‘beperkt’ tot 18%. 
De salarissen van het lokale personeel zijn 
vaak erg laag: soms net boven het mini-
mumloon, soms zelfs onder de armoede-
grens. In Brussel werken sommige chauf-
feurs en administratieve medewerkers voor 
een brutoloon van 1.550 tot 1.700 euro. Dat 
zit net boven het gewaarborgd minimum-
loon en volstaat geenszins om in Brussel 
menswaardig te kunnen leven.
Spanje werd al in diverse landen veroor-
deeld wegens het niet respecteren van de 
arbeidswetgeving. Maar de Spaanse over-
heid blijft halsstarrig de lokale wetgeving 
en rechtspraak negeren. 
De lokale werknemers in de Brusselse 
ambassades worden gesteund door de LBC-
NVK en CNE-GNC. Sinds enkele jaren orga-
niseren en vormen de bonden deze werk-
nemers, zetten ze druk op de Belgische 
regering – die haar verantwoordelijkheid 
moet nemen - en proberen ze dossiers op 
te lossen. Samen met de werknemers van 
de Spaanse ambassade zijn 72 dossiers inge-
diend bij de arbeidsrechtbank wegens het 
niet uitbetalen van het dubbel vakantiegeld 
en het eenzijdig opleggen van lagere lonen.

STRIJD TEGEN ARMOEDE:  
1 EURO-MAALTIJDEN MISSEN HUN DOEL

Het Kinderrechtencommissariaat van het 
Vlaams Parlement onderzocht de impact 
en de meerwaarde van de zogeheten 1 
euro-maaltijden. Die werden door Vlaams 
minister Liesbeth Homans (N-VA) omschre-
ven als ‘een speerpunt van haar beleid ter 
bestrijding van armoede’. Maar de impact 
van deze maatregel is gering, constateert 
het Kinderrechtencommissariaat. Iets wat 
al eerder werd gevreesd door het Netwerk 
tegen Armoede.
Slechts een fractie van de beoogde doel-
groep wordt bereikt. De 1 euro-maaltijden 
worden aangeboden via sociale restau-
rants, wat meteen drempels opwerpt. De 
openingsuren zijn vaak niet aangepast aan 
het gezinsleven, ze zijn niet kindvriendelijk 
en voor de kinderen zelf werkt het systeem 

heel stigmatiserend. Wat wel kan werken, is 
om de maaltijden aan te bieden waar kinde-
ren al over de vloer komen, bijvoorbeeld in 
scholen, in het jeugdwerk of elders. Maar 
nog beter zou zijn om deze middelen in te 
zetten voor echt structureel beleid en te 
investeren in wijkgezondheidscentra, soci-
ale woningbouw of andere voorzieningen 
waar mensen in armoede dringend nood 
aan hebben. 
Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat dit 
grondige advies de minister doet inzien 
dat 1 euro-maaltijden niets te maken heb-
ben met structureel armoedebeleid en geen 
enkel gezin uit de armoede zullen halen.

www.netwerktegenarmoede.be  

BESPARINGEN BIJ AGENTSCHAP  
INTEGRATIE ZIJN KOUDE DOUCHE

De ondernemingsraad van het Agentschap 
Integratie en Inburgering kreeg begin okto-
ber het trieste nieuws dat er zal worden 
gereorganiseerd. Niet minder dan 170 jobs 
staan op de helling! Dit betekent dat zowat 
1 op 4 jobs wordt bedreigd.

“Wij wisten dat de extra middelen voor 
asiel maar tijdelijk waren”, zegt LBC-NVK-
secretaris Sofie Ostyn (LBC-NVK). “Maar nu 
is er sprake van een structurele inkrimping 
van het personeel, gelinkt aan efficiëntie-
winsten die het fusietraject moet opleveren. 
Beide besparingen nu tegelijkertijd door-
voeren is voor ons onverteerbaar.”
Uit de cijfers blijkt dat de instroom 
van nieuwe asielzoekers zakt. Maar 
heel wat asielaanvragers worden ook 
erkend, met als gevolg dat de daling 
binnen inburgering zeker nog niet 
voelbaar is.
De vakbonden zijn bang dat de 
besparingen het integratiewerk in 
gevaar brengen en dat inburgering 
wordt gereduceerd tot een adminis-
tratief proces. “Wij vragen ons ook 
af hoe we met veel minder werkne-
mers een antwoord kunnen geven op 

de uitdagingen waar de samenleving voor 
staat.”
In 2015 was er een fusie. Sindsdien is de 
ondernemingsraad van het Agentschap 
intensief bezig met de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden van de werknemers. 

“In het sociaal overleg hebben we altijd con-
structief meegewerkt om zoveel mogelijk 
positiefs uit de fusie te halen”, stelt Sofie. 

“Het herstructureringsplan voelt nu voor 
ons aan als een koude douche. De werkne-
mers beleven al jaren heel woelige tijden. 
Nu komt daar nog een schep bovenop.”
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ONS RECHT: De regeringspartijen 
(Open VLD, N-VA, CD&V en MR) hebben 
beslist om de wettelijke pensioenleef-
tijd geleidelijk op te trekken van 65 
naar 67 jaar. Het moet 66 jaar worden 
vanaf 2025, en 67 jaar vanaf 2030. Dit 
stond nooit in de verkiezingsprogram-

ma’s maar werd toch doorgedrukt. Is dit 
wel nodig? De vakbond vindt van niet.
PATRICK DEBOOSERE: “Deze maatregel 
is helemaal niet nodig. Kort voor de ver-
kiezingen in 2014 beweerde Alexander 
De Croo van Open VLD nog dat er géén 
sprake van was om de pensioenleeftijd op 

te trekken! Maar de regering-Michel deed 
het toch en had zo een mooie trofee om 

mee te pronken bij de Europese Commissie. 
Dit past bij de obsessie van Europa om de 
‘werkzaamheidsgraad’ op te krikken: ze 
willen meer mensen aan het werk krijgen. 
Europa moedigt de lidstaten ook aan om 
vakantiedagen af te pakken.”

“De werkzaamheidsgraad is voor de EU een 
fetisj geworden, en onze regering gaat daar 
voluit in mee. In werkelijkheid is de werk-
zaamheidsgraad vooral zeer hoog in landen 
waar mensen geen andere keuze hebben dan 
te werken om te overleven, ook tegen de laag-
ste lonen en zelfs wanneer ze ziek of oud zijn: 
denk aan Roemenië of Bulgarije. Bovendien 
is deze indicator zeer onvolkomen. In 
Nederland ligt de werkzaamheidsgraad 

Denis Bouwen

De toekomst van onze pensioenen 
houdt velen in de ban, niet in het minst 
gewone werknemers die het geknoei 
met ons pensioensysteem met afgrijzen 
aanzien. Professor Patrick Deboosere, 
demograaf en socioloog aan de VU 
Brussel, kant zich tegen nodeloze 
paniekzaaierij. “Onze pensioenen blij-
ven betaalbaar”, zegt hij. “En de pen-
sioenleeft ijd verhogen naar 67 is een 
verkeerde, overbodige maatregel.”

“Pensioenen niet langer 
betaalbaar? Slaat nergens op”
LEEFTIJD VERHOGEN NAAR 67 IS NIET NODIG, 

ZEGT DEMOGRAAF PATRICK DEBOOSERE
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hoger dan bij ons, maar schijn bedriegt: je 
hebt daar veel meer fl exwerk, ouderen die 
bijklussen en studenten met bijbaantjes. 
Filter dat weg, en hun score is nauwelijks 
beter dan de onze.”
 
ANGST EN VERWARRING
 
ONS RECHT: De mensen maken zich nu grote 
zorgen over hun latere pensioen. Zeker door 
alle gekibbel en verwarring binnen de rege-
ring-Michel. Er was een plan om 50-plussers 
minder pensioen te gunnen als ze te lang 
werkloos blijven. Dat werd ingetrokken onder 
druk van vakbonden, publieke opinie en oppo-
sitie. Hoe kijkt u naar de ongerustheid?

DEBOOSERE: “De politiek zegt dat ze ‘de 
pensioenen betaalbaar wil houden voor de 
toekomstige generaties. Maar jongeren krij-
gen in het hele verhaal te weinig aandacht! 
Het zijn vooral zij die later de gevolgen zul-
len dragen van maatregelen die nu worden 
getroff en. Er is zoveel ongerustheid gezaaid 
dat zelfs nogal wat jongeren nu geloven 
dat ‘de pensioenen onbetaalbaar worden’. 
Nochtans leven we in een rijk land dat nog 
altijd rijker wordt. Ik verwacht helemààl 
niet dat volgende generaties het slechter 
zullen hebben dan wij, tenzij de liberale 
denktrant blijft duren en we niks doen om 
onze wereld een stuk duurzamer te maken. 
We moeten onze aanpak herdenken op het 
vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
isolatie van huizen, energie. En op tal van 
andere vlakken. Met de juiste aanpak is het 
perfect mogelijk om onze naarstig uitge-
bouwde solidaire samenleving te behouden 
en versterken.”
 

ONS RECHT: Dankzij onze welvaart en een 
goede gezondheidszorg stijgt het aantal 
ouderen. Het aantal actieven dat bijdraagt 
tot de sociale zekerheid vermindert. Alfred 
Sauvy, een Franse econoom en demograaf, 
waarschuwde in 1936 al dat pensioenen zo 
onbetaalbaar werden. Sauvy kreeg ongelijk, 
stelt u.
DEBOOSERE: “Na de Tweede Wereldoorlog 
zag Sauvy zelf in dat hij ongelijk had. Hij 
had te weinig rekening gehouden met de 
stijging van de arbeidsproductiviteit. In 
een land als België ligt de productiviteit 
heel hoog, maar zelfs wanneer de producti-
viteitsstijging slechts bijdraagt tot een eco-
nomische groei van 2% per jaar verdubbelt 
België nog altijd zijn rijkdom (BNP) in 35 
jaar. Het gaat er vooral om hoe je extra rijk-
dom verdeelt zodat niemand moet achter-
blijven. Van de sterke automatisering van 
het werk moeten we ook niet te veel schrik 
hebben, op voorwaarde dat het voordeel 
hieruit wordt benut om het leven van men-
sen beter te maken.”
 
VERGRIJZINGSKOSTEN
 
ONS RECHT: De kosten van de vergrijzing zul-
len bij ons tussen 2013 en 2060 stijgen met 
4,2%. Zo werd het in 2014 berekend door de 

HOGERE 
LEVENSVERWACHTING 
BETER NIET 
MISBRUIKEN
 
De levensverwachting in België is 
sterk gestegen in de voorbije 100 jaar. 
Dit wordt vaak aangehaald als argu-
ment om de pensioenleeft ijd te verho-
gen en mensen langer te laten werken. 
 

“De levensverwachting is een gemid-
delde dat dient om het sterfpatroon 
op een bepaald moment te meten”, 
legt Patrick Deboosere uit. “Het werd 
eigenlijk bedacht in de verzekerings-
wereld. Deze maatstaf zegt iets over 
de sterft ecijfers voor alle Belgen maar 
gaat niet over ‘het individu’. In feite 
zijn de uiterste grenzen van het men-
selijke leven nauwelijks opgeschoven. 
Wel is het zo dat iedereen tegenwoor-
dig de kans heeft  om behoorlijk oud te 
worden. Voor Belgische mannen bij-
voorbeeld kwam er in de voorbije 100 
jaar wel 27 jaar levensverwachting bij.”
 

“De levensverwachting is een interes-
sante indicator voor de welvaart en 
voor de mate waarin iedereen daarin 
deelt. Biologisch is de mens niet veel 
veranderd, maar technologisch was 
er wel een grote revolutie. We hebben 
nu protheses en vervangstukken voor 
alles en nog wat, en zo houden we 
mensen gezonder en langer mobiel.”
 

“Het is hoe dan ook een misvatting dat 
we als mens nu zovéél langer leven. 
Er zijn gewoon meer mensen die een 
hoge leeft ijd bereiken. De verwachting 
is dat bijna 1 op 4 Belgen tegen 2050 
ouder dan 65 zal zijn.”
 

“Ik vind het niet relevant om deze evo-
lutie in te roepen om de wettelijke 
pensioenleeft ijd te verhogen. Wel 
relevant is de discussie hoe we met 
de groeiende groep ouderen moe-
ten omgaan. Zo zou je ouderen mis-
schien langer kunnen laten werken 
àls arbeidskrachten schaars zouden 
zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. 
Lang geleden werkten mensen tot ze 
doodziek werden of stierven. In de 
voorbije 150 jaar is de pensioenleeft ijd 
altijd gezakt. En dat is ook logisch: wie 
ouder wordt, krijgt het nu eenmaal 
lastiger om te blijven werken. Al is er 
uiteraard een verschil tussen een uni-
versiteitsprofessor en een verpleeg-
kundige die bejaarden moet optillen.”

Voor de verkiezingen van 2014 zeiden de partijen 
die nu in de regering zitten helemààl niet dat ze 
de pensioenleeft ijd wilden verhogen. Maar de 
regering-Michel deed het toch en had zo een 
mooie trofee om mee te pronken bij de Europese 
Commissie.

Het gaat er vooral om hoe je 
extra rijkdom verdeelt zodat 
niemand moet achterblijven.

→
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Commissie voor de Studie van de Vergrijzing. 
Volgens u zijn die extra uitgaven perfect 
betaalbaar?
DEBOOSERE: “Zelfs de Pensioencommissie 
van Frank Vandenbroucke (sp.a) – voluit de 
Expertencommissie Pensioenhervormingen 
2020-2040 – zegt uitdrukkelijk dat onze 
pensioenen betaalbaar zullen blijven. 
Maar ze vraagt zich tegelijk af of toekom-
stige generaties bereid zullen zijn om het 
systeem te blijven financieren. In ons land 
besteden we nu 26% van het BNP aan de 
sociale zekerheid in haar geheel. Dat is veel 
geld, maar het is ook een keuze. De zoge-
naamde ‘taxshift’ van de regering-Michel 
vertegenwoordigt zo’n  2%  van ons BNP; 
dat is dus bijna de helft van de verwachte 
stijging van de vergrijzingskosten. Voor 
mij staat de betaalbaarheid dus niet ter dis-
cussie. En we zetten ook beter maximaal in 
op de wettelijke pensioenen die veruit het 
meest efficiënt zijn om ons pensioensys-
teem veilig te stellen, zoals ook professor 
Jef Pacolet van de KU Leuven aantoonde. 
De regering spreekt nu van ‘een tekort in de 
sociale zekerheid’, maar eigenlijk gaat het 
om een deficit dat ze zelf heeft gecreëerd.”
 
ONS RECHT: U merkt ook op dat een groot 
stuk van het overheidsbudget wordt aange-
sneden om bedrijfswagens te subsidiëren, de 
hoogste belastingschalen af te schaffen in de 
personenbelasting en flinke ‘lastenverlagin-
gen’ te gunnen aan de werkgevers?
DEBOOSERE: “Inderdaad. Dit zijn politieke 
keuzes. Toen Didier Reynders nog minister 
van Financiën was, schafte hij de hoogste 
schijven in de personenbelasting af. Maar 
wie had daar baat bij? Zeker niet de gewone 
bevolking! Professor Paul de Grauwe 
(London School of Economics) betoogt 
terecht dat een echte belasting op grote ver-
mogens een flink pak centen zou opleveren. 
Er zijn perfect alternatieve bronnen aan te 

boren om de pensioenen en de hele sociale 
zekerheid (mee) te financieren. Grote ver-
mogens worden bij ons erg weinig belast.”

“In de Kamer is er gedebatteerd over de 
tientallen miljarden euro’s aan vermo-
gen die naar het buitenland zijn gesluisd. 
De minister van Financiën, Johan Van 
Overtveldt (N-VA), antwoordde: ‘Ja maar, 
het gaat sléchts om 87 miljard euro’. Dat 
is toch hallucinant? Dit is een bedrag dat 
de totale kosten voor de financiering van 
de sociale zekerheid evenaart. Van de EU 
moest de minister 750 miljoen euro aan 
fiscale voordelen terugvorderen van grote 
bedrijven, maar daar kwam niets van in 
huis. Integendeel, hij betaalt nu dure advo-
caten om dit aan te vechten!”
 
PUNTENSYSTEEM
 
ONS RECHT: Pensioenminister Daniel 
Bacquelaine (MR) mikt op een ‘pensioen met 
punten’ vanaf 2025. “De loopbaan en niet de 
leeftijd zal bepalen of iemand met pensioen 
kan gaan”, zegt hij. “Wie genoeg punten heeft, 
zal kunnen vertrekken tussen 60 en 67. De 
lengte en de zwaarte van de loopbaan zul-
len bepalen wanneer je kan stoppen.” Klinkt 
mooi, maar een liberale regering als de hui-
dige gaat de mensen toch geen cadeaus 
doen?
DEBOOSERE: “De Pensioencommissie van 
Vandenbroucke verdedigde het pensioen 
met punten en zei dat dit weinig verschil 
zou maken tegenover het huidige systeem. 
Maar als dat zo is, waarom is zo’n punten-
systeem dan zo nodig? Het is maar de vraag 
wat de politiek met die ‘punten’ wil aanvan-
gen. De Pensioencommissie wilde de pun-
ten linken aan de economische en demo-
grafische evolutie, maar ik vind het niet 
verstandig om automatismen in te bouwen 
die gebaseerd zijn op indicatoren. Heel 
belangrijk is welke ideologische visie er 

achter dit verhaal zit. Kleine aanpassingen 
aan het systeem kunnen later grote gevol-
gen hebben voor de mensen.”

“Nogal wat academici en politici gaan nogal 
licht over het ‘langer moeten werken’. Hun 
leven verschilt natuurlijk sterk van het 
leven van de doorsnee burger.”  |

“NEGATIEVE SPIRAAL 
LEIDT TOT MEER 
ARMOEDE EN 
ONGELIJKHEID”
 
Amerikaanse denkscholen, ultra-libe-
rale denktanks en hun aanhangers 
in de politiek en de media verster-
ken een ‘ideologisch offensief’ tegen 
alles wat overheid is en tegen ‘te veel’ 
sociale bescherming. In deze kringen 
spreken ze graag over een ‘te groot 
overheidsbeslag’. Ook in de EU zitten 
we met veel denken van deze aard.
 
Patrick Deboosere ziet deze evolutie 
ook: “Voor 2000 dacht onze politiek 
nog na over het beter verdelen van de 
arbeid en stimuleerde ze het tijdkre-
diet. Nu is de slinger totaal omgesla-
gen naar de andere kant. In België en 
in de hele EU is er een ideologische 
vooringenomenheid die arbeid en 
kapitaal zo vrij mogelijk wil maken, 
zoveel mogelijk mensen wil beschik-
baar maken voor de arbeidsmarkt 
en de flexibiliteit nog wil vergroten. 
Winsten moeten minder worden 
belast. Dit alles leidt tot een negatieve 
spiraal die uitmondt in méér armoede 
en méér ongelijkheid.”
 

“Bij onze media zou er een veel gro-
ter historisch besef moeten zijn. Het 
boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ van 
de Fransman Thomas Piketty was wel 
een belangrijke wake-up call. Piketty 
stipte aan dat ook de VS ooit inko-
mensschijven hadden waarop 80% 
belasting werd geheven. Maar Ronald 
Reagan maakte daar komaf mee. 
Reagan en zijn volgelingen beweerden 
dat ‘belastingen boven een bepaald 
optimum niet langer efficiënt zijn’. 
Dat riedeltje moest dienen om lagere 
belastingvoeten te rechtvaardigen. 
Maar het is praat voor de vaak. Onze 
regering wil nu de vennootschaps-
belasting verlagen in naam van ‘de 
concurrentie’. Een foute keuze, die 
de overheidsinkomsten nog meer zal 
uithollen.”



Ons Recht | 121ste jaargang | NOVEMBER 2017 |  13

Gelijkgestelde periodes zijn 
erg belangrijk voor je pensioen
GEEN MENS BIJ ZINNEN WIL GEPENSIONEERDEN ‘IN DE BIJSTAND’

Chris Van Zeghbroeck

De pensioenen in België horen tot 
de laagste van West-Europa. Dat 
is een open deur intrappen. Je zou 
dan ook van een regering mogen 
verwachten dat ze er alles aan doet 
om die pensioenkloof weg te wer-
ken. Maar niets is minder waar. 

De regering-Michel zwaait, in navolging van 
de ploeg van Elio Di Rupo, met de hakbijl 
om onze magere pensioenen nog meer uit 
te hollen. Vooral de periodes waarin iemand 
niet werkt, worden in het vizier genomen. 
Het pensioen wordt berekend op basis van 
het (begrensd) loon dat je verdient tijdens je 
hele loopbaan. Maar soms gebeurt het dat 
je niet werkt, bijvoorbeeld omdat je ziek 
of werkloos bent. Voor die periodes wordt 
het pensioen berekend op basis van het 
loon dat je verdiende vóór de ‘inactiviteit’. 
‘Gelijkgestelde periodes’ heet zoiets in het 
jargon.

Werknemers en werkgevers betalen name-
lijk bijdragen om een vorm van inkomen 
te voorzien voor mensen die niet kunnen 
werken of met pensioen zijn. Dat is ook de 
kracht van onze sociale zekerheid. Actieven 
zijn solidair met niet-actieven. Iedereen kan 
ziek worden of zijn baan kwijtspelen. En wie 
hoopt er niet op een goed pensioen na een 
lange loopbaan? 

SOCIALE ZEKERHEID  
ALS GRAAIBAK

Maar de regering ziet de sociale zekerheid 
eerder als een graaibak waarin ze kan schar-
relen om de begroting weer op de rails te zet-
ten. De werklozen zijn de pineut. Eerst door 
een verstrenging van de regels voor werk-
loosheidsuitkeringen. Nu door hun pensi-
oen te berekenen tegen een minimumloon. 
Dat scheelt een flinke hap in het latere pen-
sioen. De werkloze wordt zo verschillende 
keren gestraft. Een lager inkomen tijdens de 
werkloosheid. Geen mogelijkheid meer om 
een aanvullend pensioen op te bouwen via 
het werk. En later een kleiner pensioen, dat 

amper het bestaansminimum overschrijdt. 
Raken aan de ‘gelijkstellingen’ is verkeerd. 
Wie dat doet, duwt de mensen uiteindelijk 
naar een bijstandssysteem. Bovendien is het 
niet voor elke werkloze zo simpel of vanzelf-
sprekend om een gepaste job te vinden.
De pensioenen moeten worden verhoogd. 
Voor iedereen. Het verhaal dat ze ‘onbetaal-
baar zijn’ is pure politieke stemmingmake-
rij. Bewindslieden en parlement moeten de 
juiste politieke keuzes (willen) maken. Begin 
met een rechtvaardige fiscaliteit. En zet een 

rem op de lastenverlagingen, de flexi-jobs en 
andere constructies die ertoe leiden dat er 
steeds minder geld naar de sociale zekerheid 
vloeit. Geld dat broodnodig is om het wette-
lijk pensioen te versterken. 
In samenspraak met de sociale partners, de 
financiers van onze sociale zekerheid, moet 
het systeem worden hervormd om de hui-
dige én toekomstige gepensioneerden een 
hoogwaardig pensioen te bezorgen. Een 
welvaartsstaat die naam waardig is daar 
perfect toe in staat.  |

Een goed pensioen voor iedereen? Kan perfect, op voorwaarde dat de regering en het parlement de juiste politieke keu-
zes (willen) maken.

Het verhaal dat de 
pensioenen ‘onbetaalbaar 
zijn’ is pure politieke 
stemmingmakerij.

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E



14  | NOVEMBER 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht

Samen in actie voor  
verdubbeling geboorteverlof!
#WIJ VRAGEN 20 DAGEN

Lutgard Vrints 

De Gezinsbond en de Vrouwenraad 
hebben een petitie gelanceerd om 
het geboorteverlof op te trekken van 
10 naar 20 dagen en om dit systeem 
ook uit te breiden naar zelfstandi-
gen. Je kan de petitie tekenen op 
www.gezinsbond.be/werk-gezin. 
Twintig dagen geboorteverlof is geen 
luxe maar een noodzaak, zeggen de 
initiatiefnemers. De petitie krijgt ook 
steun van de LBC-NVK en het ACV. 

De geboorte van een kind is een mooie, 
maar ook vermoeiende periode in het gezin. 
De Gezinsbond ondervroeg meer dan 6.000 
jonge mama’s en papa’s en de cijfers logen er 
niet om: het overgrote deel wil dat de papa’s 
langer thuis kunnen blijven. Nu moeten die 
al te vaak weer aan het werk voordat de pas 
bevallen moeder een beetje op haar posi-
tieven is kunnen komen. Bij ingewikkelde 
bevallingen of bij de geboorte van meerlin-
gen is de mama dikwijls zelfs amper ontsla-
gen uit het ziekenhuis wanneer haar partner 
opnieuw volledige dagen moet gaan werken. 
Zelfs wanneer een bevalling perfect ver-
loopt, blijft het een zware dobber om de zorg 
voor oudere kinderen na enkele dagen hele-
maal alleen te combineren met een baby die 
op onregelmatige tijdstippen voeding krijgt 
en niet of nauwelijks doorslaapt. 

NIET ALTIJD HAALBAAR  
OF MOGELIJK

Ouderschapsverlof is niet voor iedereen 
financieel haalbaar, en niet iedereen heeft 
er recht op.  Almaar meer grootouders wer-
ken en mensen blijven niet altijd onder de 
kerktoren wonen, dus hulp van de (schoon)
ouders is niet altijd beschikbaar. 
Maar er is meer. Wetenschappers wijzen er 
al langer op dat ‘papatijd’ goed is voor de 
ontwikkeling van de baby. Ook mama kan 
met een gerust hard gaan werken wanneer 
de zorg en het huishoudelijke werk beter 
verdeeld zijn. 
Ben jij ook overtuigd? Teken dan de petitie 
op www.gezinsbond.be/werk-gezin,  net 
als meer dan 6.300 anderen en verspreid 
de link mee via Twitter en Facebook met 
als hashtag (#) ‘wijvragen20dagen’. De peti-
tie zal worden overhandigd aan de minis-
ters Maggie De Block (Volksgezondheid en 
Sociale Zaken) en Kris Peeters  (Werk).  |

EEN MAMA EN EEN PAPA GETUIGEN

Een mama: “Ik had een keizersnede en mocht een maand lang niet heffen en 
tillen, dit terwijl onze oudste zoon naar school moest. Zodra de partner weer 
aan het werk moet, mag je zelf beginnen te sleuren met een driejarige en een 
Maxi-Cosi.”

Een papa: “Ouderschapsverlof is een leuk idee als aanvulling op geboortever-
lof, maar het is duur om het op te nemen. Zeker voor mannen. Het loonverlies is 

te groot. Als ze dit zouden verbeteren, dan zou het geboorteverlof niet te kort 
zijn en kunnen zowel mama als papa een keuze maken of ze in het begin 

langer thuisblijven of niet.”

‘Papatijd’ is goed voor de ontwikkeling van de baby, bevestigen deskundigen.
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Vakbonden ijveren voor  
correcte contracten en  
goede jobs in CONTACTCENTERS
SYNDICAAL WERK BIEDT KANS OM WANTOESTANDEN AAN TE PAKKEN

Jeroen Vandamme en Jos Van Hout

“Hallo, met Tine, hoe kan ik u hel-
pen?” Behalve de voornaam die kan 
verschillen, wordt deze standaard-
zin de hele dag door uitgesproken 
door bedienden van contactcen-
ters. Deze werknemers hebben een 
lastige job waarbij de arbeidsvoor-
waarden en de contractuele bepa-
lingen almaar onzekerder worden. 
Steeds vaker maken de werkgevers 
gebruik en misbruik van uitzendar-
beid om prestaties à la carte te vra-
gen en lagere lonen toe te passen. 

Een rampzalige toestand die de loon- en 
arbeidsvoorwaarden onder druk zet. De 
vakbonden keuren de gang van zaken af. 

“Bedienden bij contactcenters zijn geen 
tweederangs werknemers. Het is nu einde-
lijk tijd voor kwaliteitsvolle banen!”
De arbeidsvoorwaarden in de contactcenters 
zijn allesbehalve rozengeur en maneschijn. 

Het werktempo ligt hoog, managers zetten 
de bedienden onder druk om maximaal te 
renderen, de contacten met de klanten zijn 
niet altijd plezierig. De werknemers moe-
ten erg soepel zijn met hun uurroosters en 
zitten de hele dag op elkaar gepakt met een 
koptelefoon op hun hoofd. De bedienden 
worden dus zwaar op de proef gesteld. 
Hier tegenover staan arbeidscontracten 
die maar al te vaak behoorlijk onzeker zijn. 
Kijk naar de top-100 van de ondernemin-
gen die veel uitzendkrachten tewerkstellen, 
die spreken boekdelen: de contactcenters 
scheren de hoogste toppen in deze lijst. Ze 
willen graag goedkopere en hyperflexibele 
arbeidskrachten en doen dan ook een mas-
saal beroep op interims, bijvoorbeeld via 
dagcontracten.

ONRECHTVAARDIGE  
SITUATIES AANPAKKEN

De vakbonden LBC-NVK, CNE, BBTK en 
ACLVB vinden deze situatie onrechtvaar-
dig. Onzekere contracten aanbieden onder-
mijnt de arbeidsvoorwaarden van het vast 

personeel. Het is ook niet juist dat uitzend-
krachten niet dezelfde rechten hebben als 
hun vaste collega’s en dat ze vaak ‘voor eeu-
wig’ werkonzekerheid kennen. Onzekere 
contracten zijn wettelijk alleen toegestaan 
in een beperkt aantal situaties en voor een 
korte periode. 
De bonden willen al het mogelijke doen 
om de toestand te verbeteren. Op 23 okto-
ber 2017 werd de jaarlijkse actieweek in de 
Belgische contactcenters gelanceerd. Met 
deze actieweek krijgen de bedienden de 
boodschap dat de aanwezigheid van de vak-
bond in hun bedrijf erg belangrijk is om de 
wantoestanden serieus aan te pakken. De 
bonden willen ook ‘het verborgen gezicht 
van de contactcenters’ tonen aan het grote 
publiek.
Bedienden van de contactcenters, jullie 
staan er niet alleen voor!  Onze vakbonds-
militanten zijn actief op de werkvloer. Of je 
nu een vaste werknemer of een uitzend-
kracht bent, wij zullen je steunen. Samen 
strijden we voor contracten en banen van 
kwaliteit!”    |

‘Papatijd’ is goed voor de ontwikkeling van de baby, bevestigen deskundigen.
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FLEXI-JOBS zijn oproepcontracten, 
geen echte banen
“STOP MET DIT CIRCUS”, ZEGGEN VAKBONDEN AAN REGERING

Chris Van Droogenbroeck

Zowat 200 militanten van de vak-
bonden uit de distributie heb-
ben op maandag 16 oktober actie 
gevoerd tegen de flexi-jobs. Dat 
gebeurde voor de gebouwen van 
de federale overheidsdienst Werk 
in Brussel. “Regering, stop met jul-
lie circus en zie af van het plan 
om ook in winkels flexi-jobs in te 
voeren”, luidde de boodschap.

Flexi-jobs lijken een fijn idee voor wie aan 
de criteria voldoet en netto wat wil bijver-
dienen. Deze ‘jobs’ zijn alleen mogelijk voor 
werknemers die al 4/5 werken, en straks ook 
voor gepensioneerden.
Voor wie geen baan heeft zet het allemaal 
géén zoden aan de dijk. Denk aan werklo-
zen, schoolverlaters, jonge werknemers die 
graag willen starten maar geen job vinden. 
Ook voor de vele deeltijdse werknemers die 
geen 4/5 baan hebben is het balen.
In de distributie werken bijna 3 mensen op 
5 deeltijds. Alleen al in deze bedrijfstak zijn 
er méér dan 100.000 werknemers met een 
parttime job. Veel van deze mensen zouden 
wat graag een steviger contract krijgen om 

meer uren te mogen presteren. In het soci-
aal overleg op sectorniveau tracht de vak-
bond telkens opnieuw het recht op grotere 
contracten af te dwingen. Soms met succes, 
soms niet.
De parttimers in de winkels vragen geregeld 
om grotere contracten maar krijgen ze niet. 
Het winkelpersoneel heeft ook af te reke-
nen met concurrentie van studenten die 
tegen een goedkoper tarief werken en zo 
uren inpikken. 

NIEUWE CONCURRENTIESTRIJD

Nu creëert de regering een nieuwe concur-
rentiestrijd waarbij niet iedereen dezelfde 
wapens heeft.  De flexi-jobber krijgt een net-
toloon; de werkgever betaalt alleen een soli-
dariteitsbijdrage aan de sociale zekerheid. 
Ook de flexi-jobber is hierdoor in vele geval-
len goedkoper dan de gewone werknemer.
Op 16 oktober trokken de bonden uit de 
distributie naar de kabinetten van minis-
ter Kris Peeters (Werk) en staatssecreta-
ris Philippe De Backer (Bestrijding van 
Sociale Fraude). Minister Maggie De Block 
(Volksgezondheid) liet zich verontschuldi-
gen. Medewerkers van Peeters en De Backer 
kregen te horen hoe verkeerd de keuzes van 
deze regering zijn.
De regering maakt de loonkosten lager 

door allerhande RSZ-kortingen toe te staan.  
Ze steekt te weinig geld in onze sociale 
bescherming. Die onderfinanciering doet 
de regering zeggen dat ‘we allemaal langer 
moeten werken’. Oudere werknemers krij-
gen minder kansen om af te bouwen. De 
pensioenen staan onder druk. Mensen moe-
ten flexibeler gaan werken. Wie ziek wordt, 
moet zo vlug mogelijk het werk hervatten. 
Het systeem van de flexi-jobs laat mensen 
bijklussen. Het geld is ‘netto’ voor de flexi-
jobber en de formule is goedkoop voor de 
werkgever.

Premier Charles Michel heeft altijd de mond 
vol van ‘jobs, jobs, jobs’. Maar flexi-jobs zijn 
geen echte jobs, het zijn oproepcontrac-
ten. Geen goed idee, zegt de vakbond. De 
werknemersorganisaties vragen duurzame 
tewerkstelling, via echte arbeidscontracten 
die zekerheid en houvast geven aan werk-
nemers.  |

De werknemersorganisaties vragen duurzame tewerkstelling via echte arbeidscontracten die zekerheid en houvast geven.

Voor wie geen baan heeft zet 
het allemaal géén zoden aan 
de dijk. 
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SCHOON VAN VER, 
MAAR VER VAN 
SCHOON

Als een werkgever jou een flexi-job 
aanbiedt, neem je best de tijd om het 
contract goed te bestuderen. En netto 
bijverdienen lijkt misschien interes-
sant, maar de vakbond adviseert je 
toch om goed na te denken over het 
hele verhaal en op lange termijn voor 
je iets beslist. Wat leren we uit de erva-
ringen in de horeca?

•  Bij flexi-jobs praten we over een sys-
teem van ‘prestaties op aanvraag’. 
Je hebt geen zekerheid dat je een 
minimum aantal uren zal mogen 
werken. En je hebt ook geen loonga-
rantie want wat je verdient hangt af 

van de mate waarin de werkgever je 
optrommelt

•  Er is geen gegarandeerd recht op een 
eindejaarspremie in de horeca, waar 
de flexi-jobs al een tijd bestaan 

•  Het flexi-vakantiegeld wordt samen 
met het loon uitbetaald. Neem je 
verlof? Dan heb je geen enkel of dub-
bel vakantiegeld

•  Het minimum flexiloon in de horeca 
ligt lager dan het sectorale mini-
mumloon. De werkgever moet de 
sectorale loonclassificatie niet 
toepassen: twee werknemers in 
dezelfde functie kunnen dus een ver-
schillend loon hebben!

Voor de vakbond is het duidelijk: dit 
type jobs bedreigt de vaste tewerk-
stelling van mensen en komt neer op 
sociale achteruitgang.

GEEN FLEXI-JOBS IN 
BAKKERIJEN!

Zowat 100 vakbondsmilitanten van ACV 
Voeding en Diensten hebben op zondag 24 
september actie gevoerd tegen de uitbrei-
ding van de flexi-jobs naar de bakkerijen. De 
actievoerders deelden pamfletten en mini-
koffiekoeken uit op de Zavel in Brussel, aan 
de bekende bakkerij Wittamer. Want flexi-
jobs zijn een vorm van mini-jobs.

In de horeca werden al in 2015 flexi-jobs 
mogelijk gemaakt, ondanks felle protesten 
van de vakbonden. Vanaf januari 2018 wil 
de regering-Michel deze ‘jobs’ ook invoeren 
in de handel en bij industriële bakkerijen. 

“Een werknemer met een flexi-job wordt ter 
beschikking gesteld van de werkgever, zon-
der enige garantie op werk”, vertelt natio-
naal secretaris Bart Vannetelbosch van ACV 
Voeding en Diensten. “Wordt hij niet opge-
roepen, dan krijgt hij geen loon. Bovendien 
kan de werkgever verwittigen wanneer hij 
wil. Wat voor sociaal leven kan een werkne-
mer nog hebben met zo’n soort nulurencon-
tract?”

CADEAU VOOR WERKGEVERS

Het uurloon van een flexi-jobber in een 
bakkerij bedraagt 9,18 euro, een pak min-
der dan het sectorale minimumloon voor 
een geschoolde bakker: 14,07 euro. “De 
cao’s die we afsloten met de werkgevers 
worden helemaal van tafel geveegd”, stelt 
Vannetelbosch. “Flexi-jobs werden trou-
wens in de horeca ingevoerd als compen-
satie voor de ‘witte kassa’. Waarom voert 
de regering dan geen witte kassa in voor de 
bakkerssector?”
Voeding en Diensten maakt zich ook zorgen 
over de bijdragen aan onze sociale zeker-
heid, ons systeem van sociale bescherming 
dus. “De werkgever betaalt maar 25% RSZ-
bijdrage, terwijl de flexi-jobber wel sociale 
rechten heeft. Andere werknemers financie-
ren dit systeem dus mee.”

GEPENSIONEERDEN

Niet alleen in de handel worden flexi-jobs 
ingevoerd. Vanaf 2018 kunnen ook gepen-
sioneerden gebruikmaken van het systeem. 

“Waarom zet deze regering in op bij-jobs 
en op het activeren van gepensioneerden? 
Werklozen en jongeren raken zo nog moeilij-
ker aan werk. Hoeveel gewone jobs, waar-
voor wel belastingen en bijdragen worden 
betaald, zullen moeten plaatsmaken voor 
goedkope flexi-jobs?
De regering gaat steeds verder met de flexi-
jobs. Eerst de horeca, dan de handel en zelfs 
de industriële bakkerijen. Dit moet stoppen.”
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Chris Van Droogenbroeck

Afgelopen zaterdag kocht ik een uur-
werk bij een grote bekende online-
shop. Het spul zou volgens de shop 
op de eerstvolgende werkdag, op 
een maandag dus, worden geleverd.

Op maandag is ook bij ons, net als bij zove-
len, iedereen uit werken of in de les. En dus 
werd het pakje wel aangeboden, maar was 
er niemand om het in ontvangst te nemen. 
Resultaat, een briefj e in de bus dat het pak-
ket vanaf de volgende dag, dinsdag, beschik-
baar zou zijn in het afh aalpunt. 
Dinsdagnamiddag, na het werk, trekken 
wij naar het afhaalpunt maar ons pakje 
blijkt daar nog niet te zijn aangekomen. De 
bediende vertelt dat de koerier eigenlijk 
maar twee keer per week passeert en dat die 
gisteren is langsgekomen maar ons pakje 
niet heeft achtergelaten. “Donderdagavond 
zal het er zéker zijn.”
Toen mijn zus iets online bestelde, werd 
haar bestelling bij de buurman afgeleverd; 
zij was ook niet thuis. De buurman vergat 
het pakje door te spelen. Hij vertrok een 
paar dagen later op reis en verloor de hele 
zaak uit het oog. Zuslief moest de webshop 
contacteren, kreeg de coördinaten van de 
koerier en kwam zo na ruim een week te 
weten dat haar pakje bij de buurman lag te 
pronken.
De wasmachine van mijn broer raakte stuk 
en hij besloot een nieuwe te kopen. Hij 
bekeek diverse websites en vond het toestel 
dat hem aansprak. De wasmachine bleek bij 

grote ketens 45 tot 50 euro minder te kosten 
dan via de webshop van de lokale handelaar. 
Maar bij de winkel in het dorp kan je wel zelf 
kiezen wanneer het toestel wordt geleverd. 
De winkelier stond bekend om zijn goede 
dienst na verkoop, dus werd de nieuwe was-
machine gewoon in het dorp besteld. Ze 
werd netjes thuis geleverd en geïnstalleerd 
op het afgesproken moment.  

‘MEER FLEXIBILITEIT’

Sinds jaren eisen politici en werkgevers 
dat werknemers voor de e-commerce fl exi-
beler worden en vooral ’s nachts werken. 
Ondertussen is de wetgeving zodanig aan-
gepast dat àlle werk, nodig ter ondersteu-
ning of voor de logistiek bij e-commerce, 
ook ’s nachts kan gebeuren.

“De bedrijven moeten ’s nachts kunnen 
draaien, anders verliezen ze de internatio-
nale concurrentieslag”, klinkt het. “Vandaag 
besteld, morgen geleverd”, is het motto. “De 
klant eist dat.” En wie dat niet kan waarma-
ken, zet zichzelf buitenspel.
Maar is dat eigenlijk wel zo? Een studie 
van het Vlaams Instituut voor de Logistiek 
relativeert dit toch wel heel sterk. Uit hun 
consumentenenquête, uitgevoerd in 2015, 
blijkt duidelijk dat de klant de levertermijn 
best wil ondergeschikt maken aan een aan-
tal andere punten die voor hem of haar het 
comfort bepalen. De consument ligt veel 
minder wakker van de snelheid van levering 
dan van de mogelijkheid om zélf te kun-
nen bepalen waar en wanneer het product 
wordt geleverd. Hoe kan een pakje worden 

teruggestuurd als het product niet voldoet? 
En kan zoiets handig en vlot? Ook die pun-
ten zijn voor de klant veel belangrijker dan 
de snelheid van levering.
Volgens deze enquête zegt meer dan 70% 
van de consumenten, ongeacht het soort 
artikel of product, dat een vlugge levering 
helemaal niet nodig was! De meesten kon-
den gerust wat langer wachten. Die houding 
geldt niet alleen voor computers, tv’s, koel-
kasten en vaatwassers maar ook voor smart-
phones en tablets. Het is dus een fabeltje dat 
consumenten snel willen worden beleverd. 
Een even grote fabel is de bewering dat de 
vakbonden nachtwerk voor e-commerce 
verhinderen.

ALLEEN MET DEFTIGE 
ARGUMENTEN

In de logistiek en bij de koerierbedrijven 
was nachtwerk trouwens al veel langer 
mogelijk. En ook in de distributie zijn de 
vakbonden nooit de vraag van werkgevers 
naar late shifts of werken vanaf 6.00u uit de 
weg gegaan. De vakbond is wel begaan met 
mens en maatschappij en verwacht dus dat 
een werkgever in zulke gevallen een deftig 
dossier op tafel legt. Telkens moet hij aan-
tonen dat de vraag werkelijk gerechtvaar-
digd is. Als het anders op te lossen is, moet 
het anders worden geregeld. De werkgever 
moet ook bereid zijn om correcte afspraken 
te maken over contracten, uurroosters, werk-
omstandigheden en centen. Wij gooien de 
nachtrust én de gezondheid van de werkne-
mers niet zomaar even te grabbel.  |

Meeste klanten eisen 
geen supersnelle 
levering bij E-COMMERCE
NACHTWERK BESPREEKBAAR ÀLS DE VRAAG ECHT GERECHTVAARDIGD IS
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Jongeren dromen van VAST WERK
MEESTE ‘MILLENNIALS’ SPRINGEN NIET VAN DE ENE NAAR DE ANDERE JOB

Michael Vandenbroucke

Jongeren hebben het almaar moei-
lijker om vast werk te vinden. Vier 
op tien jongeren moeten het doen 
met een tijdelijk arbeidscontract. 
Tien jaar geleden waren dat er nog 
drie op tien. De stijging is opvallend, 
zeker omdat ze zich in geen enkele 
andere leeftijdscategorie voordoet. 
Desondanks blijft een vast con-
tract de eerste wens van jongeren. 

Wie dacht dat de nieuwe generatie niet meer 
zit te wachten op een vast contract, slaat de 
bal grondig mis. Een studie van de Vlerick 
Business School leert dat niet meer dan één 
op vijf van de hooggeschoolde laatstejaars-
studenten tijdens de loopbaan geregeld 
van werk wil veranderen. De ‘millennials’ 

– personen geboren tussen 1980 en 2000 – 
zijn dus niet de ‘jobhoppers’ waar ze vaak 
voor worden versleten.

VEEL TIJDELIJKE BANEN

En toch moeten jongeren almaar vaker 
vrede nemen met een tijdelijk contract. 
Voorstanders zeggen dat jongeren op die 
manier kennis kunnen maken met de 
arbeidsmarkt en kunnen doorgroeien naar 
een vaste baan. In de praktijk blijkt dat veel 
minder vanzelfsprekend, zeker voor jonge-
ren met weinig vaardigheden of competen-
ties. De onzekerheid van hun situatie maakt 
hen kwetsbaar en ontevreden. 
Aan die onzekerheid zijn ook voor werkge-
vers nadelen aan verbonden. Werknemers 
die niet weten of ze enkele maanden later 
nog dezelfde job zullen hebben, zijn name-
lijk niet geneigd om na te denken over inno-
vatie, laat staan om initiatieven te nemen 

in die zin. Ze worden ook niet uitgedaagd 
om dat te doen, wat dan weer een negatieve 
invloed heeft op hun persoonlijke ontwik-
keling. 

Toch lijkt het niet ondenkbaar dat het aantal 
jongeren met tijdelijke contracten in de toe-
komst nog zal groeien. Vooral in onze buur-
landen komt uitzendarbeid bij jongeren nog 
veel meer voor. Maar wie zit er te wachten 
op zo’n soort inhaalbeweging? De jongeren 
zelf in ieder geval niet. Samen met hen kiest 
de LBC-NVK voor vaste, kwaliteitsvolle jobs, 
mét toekomstperspectief.  |

Jongeren moeten almaar 
vaker vrede nemen met een 
tijdelijk contract.
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Vakbonden voeren campagne voor 
hogere lonen en sociale rechten
‘EUROPE NEEDS A PAYRISE’

Nancy Pauwels

De vakbonden in Europa zijn van 
mening dat de sociale rechten van 
werknemers voorrang verdienen. 
Mensen verwachten concrete  
oplossingen voor dagelijkse  
problemen, een hogere levens- 
standaard en méér inkomen. De  
bonden voeren bewust de campagne  

‘Europe needs a payrise’ om te ijve-
ren voor hogere werknemerslonen. 

Europa heeft flinke overschotten op de han-
delsbalans maar de ‘sociale balans’ kleurt 
dieprood. Er is veel werkloosheid en heel 
wat mensen zijn langdurig werkloos. De 
ongelijkheid groeit. En bijna 119 miljoen 
Europeanen lopen het risico om in armoede 

terecht te komen: 1 op 4 Europeanen, en 1,6 
miljoen mensen meer dan in 2008. Kinderen 
onder 16 jaar lopen in bijna 27% van de geval-
len het risico om in armoede te leven en te 
worden uitgesloten. Almaar meer mensen 
vallen uit de boot en voelen zich aan de kant 
geschoven. Een perfecte voedingsbodem 
voor scepticisme over de EU, extreemrechts 
gedachtegoed, populisme en zoiets als de 
Brexit.
Meer dan de helft van de Europeanen is van 
mening dat niet iedereen de kans heeft om 
zijn of haar leven te laten ‘slagen’. Dat blijkt 
uit een peiling van de Eurobarometer 2017. 
Al deze Europeanen verwachten dat het 
leven moeilijker zal zijn voor de volgende 
generatie. Meer dan 8 op 10 Europeanen noe-
men de werkloosheid, sociale ongelijkheid 
en migratie de belangrijkste uitdagingen. 
Zij verwachten een hoog niveau van sociale 
bescherming. En terecht. 

Duidelijk is dat er lessen moeten worden 
getrokken: regeringen die altijd maar bezui-
nigen; de sociale afbraak – ook in België; het 
richt allemaal zware schade aan. Een recente 
Europese ‘impactstudie’ trekt aan de alarm-
bel: “Het crisisbeleid heeft grote menselijke 
schade veroorzaakt bij kwetsbare groepen. 
We zien veel zelfdodingen, depressies, uit-
eengevallen gezinnen, massale uithuiszet-
tingen. In ons land is het aantal uithuiszet-
tingen verdrievoudigd tussen 2008 en  2015. 
De werkgelegenheid neemt toe maar toch is 
de sociale schade soms onherroepelijk.
België had beloofd om het aantal personen 
onder de armoedegrens te verminderen met 
380.000. Maar op dit moment is hun aantal 
juist gestegen met 141.000. In 2018 dreigen 
in ons land armoede en sociale uitsluiting 
voor meer dan 2,2 miljoen mensen, waar-
schuwt het Jaarboek Armoede in België.
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RECHTEN BROKKELEN AF

Fundamentele sociale rechten zijn in Europa 
flink aan het afbrokkelen. De sociale hulp-
verlening wordt ingekrompen door de voor-
waarden te verstrengen en uit te breiden. 
Diensten voor arbeidsbemiddeling verplich-
ten werkzoekenden in sommige landen om 
elke aangeboden job of opleiding te aanvaar-
den, los van de vraag of dat wel te verzoenen 
is met de rol in het gezin, de gezondheid, de 
vaardigheden en aspiraties van mensen. Heel 
wat jongeren zitten vast op een tweederangs 
arbeidsmarkt met veel opgelegde flexibiliteit 
en lonen die vaak onder de armoededrem-
pel zitten. Verplichte gemeenschapsdienst 
opleggen zit in de lift. En ook de uitbuiting 
van werknemers neemt toe.
De auteurs van het Jaarboek Armoede zijn 
erg kritisch voor het ‘responsabiliseringsbe-
leid’ met een toenemende klemtoon op de 
‘eigen verantwoordelijkheid’, strengere voor-
waarden en straffen. Dit dreigt het universele 
karakter van de verzorgingsstaat in België te 
ondermijnen. De onderzoekers hekelen het 
feit dat de sociale grondrechten, die in 1994 
in de Grondwet werden opgenomen, steeds 
meer een ‘verhaal van plichten’ worden.
Ook in België groeit het atypische werk, zo 
blijkt uit een recente studie van het onder-
zoeksinstituut HIVA. Nog niet de helft van 

de nieuwe banen is voltijds. Bij nieuwe aan-
wervingen gaat het in 1 op de 5 gevallen om 
contracten van korte duur en met onregel-
matige werkuren. Vrouwen zitten veel meer 
dan mannen opgezadeld met deeltijdse jobs 
en flexibele contracten.
Het is hoog tijd om het roer om te gooien, 
zeggen de werknemersorganisaties. Zij vin-
den dat de sociale rechten voorrang moe-
ten krijgen. Mensen verwachten concrete 
oplossingen voor dagelijkse problemen, een 
hogere levensstandaard en méér inkomen. 
De bonden voeren bewust de campagne 
‘Europe needs a payrise’ om te ijveren voor 
hogere werknemerslonen. Die campagne 
moet helpen om de levensstandaard en de 
inkomens op te krikken.

SOKKEL VAN SOCIALE RECHTEN

Zelfs de Europese Commissie beseft dat grote 
verschillen op sociaaleconomisch vlak heel 
wat reactie uitlokken en de steun voor de 
euro en het Europese project doen slinken. 
Op 26 april 2017 presenteerde de Commissie 
een ‘Europese sokkel van sociale rechten’, 
met 20 principes die gaan over gelijke kan-
sen, billijke arbeidsvoorwaarden, sociale 
bescherming en ‘inclusie’. In die sokkel is 
sprake van een recht op een billijk loon, een 

voldoende hoog minimumloon met een fat-
soenlijke levensstandaard en een recht op 
langdurige zorg. Allemaal punten die nieuw 
zijn.
Maar opgelet, word nu niet meteen eufo-
risch! Tegen de volgende sociale top, op 17 
november in het Zweedse Göteborg, moeten 
alle regeringsleiders zich hierrond ‘engage-
ren’. We zijn er dus nog zeker niet. De vak-
bonden willen de publieke opinie sensibili-
seren en druk uitoefenen op de politiek om 
sociale rechten voorrang te geven.

MEER WERKENDE ARMEN

In België en in heel Europa is er nood aan 
hogere lonen. Ook in ons land zijn er steeds 
meer ‘werkende armen’, werknemers met 
een loon dat niet volstaat om normaal te 
leven. Dat is ook niet verwonderlijk, want in 
veel landen zakten de ‘reële lonen’ als gevolg 
van het crisis- en bezuinigingsbeleid.
De Europese Commissie erkent eindelijk dat 
een sterke binnenlandse vraag een belang-
rijke factor is om de economie te laten 
groeien. Voor het eerst scharen alle vakbon-
den in Europa zich nu achter een campagne 
om hogere lonen te eisen. Een campagne die 
uitgaat van het Europese Vakverbond (EVV). 
Meer koopkracht regelen is goed voor mens 
en economie. De bonden komen in actie 
voor extra koopkracht, kwaliteitsvolle jobs 
en welzijn.

EUROPESE ACTIE IN BRUSSEL

Op 8 november komen werknemers en vak-
bonden bijeen in Brussel. Alle bonden willen 
samen een krachtig signaal uitsturen naar 
de Europese politiek. Ze verlangen waar-
dige inkomens en een goede sociale bescher-
ming bij pech of pensioen. Je loon vandaag 
is belangrijk voor je pensioen later. Heb je 
maar een ellendig loontje? Dan dreig je daar 
ook in je oude dag de gevolgen van te dragen.
De LBC-NVK, het hele ACV en het EVV eisen 
een snelle goedkeuring van de sociale pijler 
en een actieplan om de 20 principes te rea-
liseren en een aantal rechten waar te maken 
voor àlle werknemers. Als er nieuwe wet-
geving wordt bedacht, moet er een speciale 
‘toets’ worden uitgevoerd om te checken of 
de EU-instellingen de sociale rechten nale-
ven. Het EVV wil ook gedaan krijgen dat soci-
ale rechten primeren op economische rech-
ten wanneer er conflicten zijn.
Iedereen mee, wij willen een beleid waar 
iedereen beter van wordt!  |

Lees meer over ‘Europe needs a payrise’ 

op https://payrise.eu/

De bonden voeren bewust de campagne ‘Europe needs a 
payrise’ om te ijveren voor hogere werknemerslonen. Die 
campagne moet helpen om de levensstandaard en de 
inkomens op te krikken.
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Paul Buekenhout

De lagekostenmaatschappij Ryanair 
heeft  dit jaar al vele honderden vluch-
ten moeten annuleren. Voor veel reizi-
gers ging een welverdiende vakantie 
in rook op. De federale minister van 
Werk, Economie en Consumenten, 
Kris Peeters, wil op Europees niveau 
juridische stappen ondernemen om 
de passagiers te verdedigen. Prima 
idee. Maar hoe zit het dan met de 
rechten van de werknemers?

Ryanair is niet alleen kampioen in goed-
kope tickets, de werkomstandigheden 
behoren ook tot de slechtste in de Europese 
luchtvaart. Piloten en cabinepersoneel wer-
ken onder Iers statuut, ook al zijn ze gesta-
tioneerd in België. Zijn ze ziek, dan krijgen 
ze geen gewaarborgd maandloon. De lonen 
zijn bij de laagste in de luchtvaartsector, een 
functieclassifi catie ontbreekt en dus hangt 
veel af van de goodwill van de directie. Heel 
wat cabinepersoneel start tegen een loontje 
van 700 euro. Opleidingen? Die mogen de 
werknemers zelf betalen.
Het cabinepersoneel wordt fl ink onder druk 

gezet om zoveel mogelijk producten aan 
boord te verkopen. Kwalijk voor de veilig-
heid. Het personeel mag geen vakbondsver-
tegenwoordiging hebben, sociaal overleg is 
er niet. Onze sociale inspectiediensten zijn 
nu onderzoek aan het doen maar werkne-
mers riskeren nog altijd hun vel wanneer ze 
opkomen voor de rechten van hun collega’s. 
Vaak worden ze ontslagen.

PERSONEEL LAAT ZICH NIET 
LANGER DOEN

Onze Franstalige zustervakbond CNE 
behaalde op 14 september een schitterende 
overwinning voor de stewards, stewardes-
sen en piloten. Zes ex-stewardessen van 
Ryanair waren in 2011, samen met de CNE, 
naar de arbeidsrechtbank in Bergen getrok-
ken. Hun vroegere arbeidscontract noemde 
Charleroi als thuisbasis en stipuleerde dat 
ze op minder dan 1 uur van de luchtha-
ven moesten wonen. “Dus vallen wij onder 
het Belgisch arbeidsrecht en claimen we 
de sociale rechten die in ons land gelden”, 
redeneerden de ex-werkneemsters terecht.
Het Europees Hof van Justitie oordeelde 
dat Ryanair de rechten van zijn werkne-
mers moet erkennen en dat de Belgische 
arbeidswetgeving moet worden nageleefd. 

Maar topman Michael O’Leary weigert het 
beleid aan te passen.
De uitspraak van de Europese rechters 
impliceert overigens dat ‘Ierse contracten’ 
niet verboden zijn; werknemers moeten 
dus nog altijd zelf naar de rechter stappen 
om hun sociale rechten af te dwingen. De 
CNE en de LBC-NVK zullen nieuwe juridi-
sche stappen zetten voor de werknemers 
die Charleroi en Brussels Airport als thuis-
basis hebben.

VERBOLGEN PILOTEN

Elders in Europa krijgt Ryanair ook meer en 
meer tegenwind. De directie schuift nu ein-
delijk aan tafel met de piloten en wil toege-
vingen doen om hen te behouden. De pilo-
ten wezen een voorstel van het bedrijf af, 
organiseren zich en leggen eigen eisen op 
tafel. Ze willen dat de vonnissen van plaat-
selijke rechtbanken worden toegepast en 
eisen een nieuw basiscontract dat moet 
ingaan op 1 januari 2018. En ook het cabi-
nepersoneel komt meer en meer op voor 
zijn rechten.  |

Politiek moet ook wakker 
liggen van werknemersrechten 
bij RYANAIR

CONSUMENTENBELANGEN ZIJN MAAR STUKJE VAN HET VERHAAL
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De werkomstandigheden bij Ryanair behoren tot de 
slechtste in de Europese luchtvaart.
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Staking bij OLEON levert 
vooruitgang op voor werknemers
ARBEIDSDUURVERMINDERING ÉN EXTRA BANEN

Sebbe Vandeputte

De werknemers van het chemie-
bedrijf Oleon hebben in septem-
ber drie dagen lang gestaakt, met 
resultaat. Ze konden drie dagen 
arbeidsduurvermindering en extra 
aanwervingen afdwingen. De LBC-
NVK-militanten Patrick Baete en 
Filip Ridel doen hun verhaal.

Oleon in Ertvelde (bij Gent) maakt basis-
producten voor zepen, waspoeders, textiel, 
papier, cosmetica en toepassingen voor de 
auto-industrie. Er werken bijna 400 men-
sen. Het merendeel van het personeel werkt 
in ploegen, 7 dagen op 7. De werknemers 
legden op 18 september het werk neer en 
hielden hun staking drie dagen lang vol.

“In samenspraak met het personeel hebben 
wij de eisen opgesteld voor onze tweejaar-
lijkse cao-besprekingen”, leggen Patrick en 
Filip uit. “De délégues stelden vragen om te 
achterhalen wat de werknemers belangrijk 
vinden. Meestal zijn koopkracht en arbeids-
herverdeling erg belangrijk. Dit jaar waren 
de collega’s duidelijk: ze verlangden een 
kortere arbeidsduur en er moest volk bij 
komen!”

Het zusterbedrijf in Oelegem (nabij 
Antwerpen) heeft een beter arbeidsregime. 

“Wij zien hier de werkdruk stijgen, en onze 
werkorganisatie is heel belastend”, vertellen 
ze in Ertvelde. “Bovendien nam de regering 
maatregelen om iedereen langer te doen 
werken. Deeltijds werken wordt steeds 
minder mogelijk en wordt onaantrekke-
lijk gemaakt. De werknemers wilden een 
gevoelige arbeidsduurvermindering, met 
compenserende maatregelen.”
Na twee onderhandelingsrondes gaf de 
directie van Oleon nog niet toe. “Maar op 
personeelsvergaderingen bleven de colle-
ga’s zeggen dat de arbeidsduur moest wor-
den ingekrompen. Er was ook vraag naar 
een loonsverhoging, met extra inspannin-
gen voor de laagste lonen. De directie deed 
geen goed voorstel, en dat leidde tot de sta-
king.”

ALLE BEDIENDEN DEDEN MEE

Ook alle bedienden staakten mee. “We 
schrokken zelf van de snelheid waarmee 
alles ging”, zeggen Patrick en Filip. “De 
vorige staking dateerde van 22 jaar terug. 
Niemand kan ons dus verwijten dat we 
te vlug staken. Ook wij als militanten 
waren verrast dat alle bedienden zo actief 

deelnamen. Het was menens, en de directie 
zag dat ook snel in. De actie hielp zeker om 
een doorbraak te forceren.”
De vakbond pleit voor arbeidsduurver-
mindering, maar critici vinden zo’n eis 
‘niet meer van deze tijd’. “Wij vinden dat 
een vermindering en herverdeling van de 
arbeid wel degelijk hun nut hebben”, stellen 
de militanten bij Oleon. “Zeker nu iedereen 
de mond vol heeft van langer werken, meer 
flexibiliteit, beter presteren, meer rende-
ment. Blijkbaar zijn er geen grenzen meer 
aan het menselijke kunnen. In ons bedrijf 
zien we het ziekteverzuim stijgen, op alle 
niveaus. Velen krijgen te maken met een 
depressie of een burn-out.”
Iedereen aangepast werk geven lukt niet. 

“Maar we kunnen wel de mensen laten wer-
ken tegen een aangepast tempo en in een 
leefbaar regime. En daar wringt het schoen-
tje dikwijls. Door de politiek van de rege-
ring lijken er voor de werkgevers bijna geen 
grenzen meer aan de flexibiliteit en de ren-
dabiliteit. Ze beseffen nog niet dat er ook 
een keerzijde zit aan die medaille.”  |

Politiek moet ook wakker 
liggen van werknemersrechten 
bij RYANAIR

CONSUMENTENBELANGEN ZIJN MAAR STUKJE VAN HET VERHAAL

De directie van Oleon kwam niet met interessante voor-
stellen over de brug. En zo zagen de werknemers zich uit-
eindelijk genoodzaakt om te staken. Met resultaat.
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VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni 

Als je als werknemer ziek wordt en 
een medisch getuigschrift  voorlegt, 
wil dat niet zeggen dat je automa-
tisch recht hebt op het gewaarborgd 
loon. De werkgever mag namelijk 
de waarachtigheid van de arbeids-
ongeschiktheid laten controleren 
door een arts naar zijn keuze.

De werknemer moet alle noodzakelijke 
maatregelen nemen om een controle moge-
lijk te maken. Staat de controlearts voor een 
gesloten deur? Dan zal hij of zij een uitnodi-
ging in de bus stoppen om zo snel mogelijk 
een afspraak vast te leggen in de praktijk. 
Een werknemer kan niet weigeren om de 
controlearts te ontvangen of zich door deze 
persoon te laten onderzoeken. 
De werknemer moet zich ook willen aanbie-
den op het privékabinet van de controlearts, 
behalve als de behandelende arts vindt dat 
de werknemer niet gezond genoeg is om 
zich te verplaatsen. Verplaatsingskosten 

die worden gemaakt om bij de controlearts 
langs te gaan, moeten worden vergoed door 
de werkgever.
Als een werknemer ziek wordt, moet hij 
niet alleen een medisch attest voorleggen 
maar ook aan de werkgever melden waar 
hij tijdens de hele ziekteperiode verblijft; 
zo wordt een eventueel bezoek van de con-
trolearts mogelijk gemaakt.

BESCHIKBAARHEIDSPLICHT

Maar wat als je niet thuis bent én als je 
niet op tijd naar de praktijk van de contro-
learts kan gaan? Een cao of een arbeidsre-
glement kan de verplichting opleggen om 
gedurende een ‘dagdeel’ beschikbaar te zijn 
voor een controlebezoek aan huis, eventu-
eel op een andere verblijfplaats die wordt 
meegedeeld aan de werkgever. Er kunnen 
wel wettelijke redenen zijn om niet thuis 
of op de aangegeven verblijfplaats te zijn. 
Zijn die er niet, dan kan de afwezigheid 
worden beschouwd als het zich onttrekken 
aan de controle. Voor de werknemer is het 
dus belangrijk te weten of er iets is geregeld 

over een ‘beschikbaarheidsplicht’ in ver-
band met een bezoek van de controlearts.
Verder heeft de werkgever de mogelijkheid 
om de werknemer uit te nodigen voor een 
controle zolang de arbeidsongeschiktheid 
duurt. Een controle kan soms ook gebeuren 
op een zon- of feestdag, als die valt onder het 
medisch attest.

GEVOLGEN OF SANCTIES

De werknemer kan zich om een geldige 
reden aan de controle onttrekken, bijvoor-
beeld wegens een opname in het ziekenhuis 
of een bezoek aan de behandelende arts. 
Als die geldige reden ontbreekt, riskeert 
hij geen gewaarborgd loon te ontvangen 
voor de dagen van ongeschiktheid die aan 
de controle voorafgaan. De werknemer die 
zijn woning mag verlaten tijdens de arbeids-
ongeschiktheid is dus best heel voorzichtig 
en moet er alles aan doen om ervoor te zor-
gen dat de wettelijk voorziene medische 
controle kan plaatsvinden.  |

Je mist het bezoek 
van de controlearts. 
Kan je werkgever 
je gewaarborgd 
loon inhouden?



Ons Recht | 121ste jaargang | NOVEMBER 2017 |  25Ons Recht | 121ste jaargang | NOVEMBER 2017 |  25

Grote belastingcadeaus op kap 
van gewone bevolking zijn passé
NIEUWE OPVALLENDE ACTIE VAN FINANCIEEL ACTIE NETWERK

Denis Bouwen

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) 
heeft  op dinsdag 24 oktober een 
opmerkelijke en breed gesteunde 
actie georganiseerd in Brussel. In 
het teken van de strijd voor een veel 
rechtvaardiger en doordachter belas-
tingsysteem. “De regering-Michel 
brengt er werkelijk niks van terecht 
en toont geen enkele ernstige ambi-
tie “, verklaarde Jolien Pollet van het 
FAN. “Wij roepen de politiek op om 
eindelijk werk te maken van con-
structieve maatregelen die door de 
gewone inwoners van dit land op luid 
applaus zullen worden onthaald.”

De liberale regering-Michel wil graag 
de vennootschapsbelasting verla-
gen naar 25%, maar de Nederlanders 
gaan nog een stap verder: die wil-
len hun tarief laten zakken tot 
21%. “Een fi scale race to the bottom 
die aandeelhouders rijker maakt 
maar verder alleen maar verlie-
zers oplevert”, beklemtoont het 
FAN. “In het regeerakkoord van 
Charles Michel was nooit sprake 
van een lagere vennootschapsbelasting, en 
toch belandde dit idee in het roemruchte 
Zomerakkoord. Hoe kan zoiets?”

De minister van Financiën, Johan Van 
Overtveldt (N-VA), houdt vol dat de lagere 
vennootschapsbelasting geen extra gat 
zal slaan in de staatskas. Maar dat is zeer 
ongeloofwaardig. Ook de Hoge Raad voor 
Financiën is bang dat de lagere vennoot-
schapsbelasting - geraamde kostprijs: 5 
miljard euro - een enorm gat zal slaan in de 
staatskas.

Het FAN maakt zich niet de minste illusies: 
voor lobbyisten van grote ondernemingen 
en grote vermogens zullen de belastingen 
nooit genoeg kunnen worden verlaagd. 

“Laten we een einde maken aan deze zin-
loze race to the bottom en werk maken van 
een harmonisering van de vennootschaps-
belasting in Europees perspectief.”

Volgens het FAN zijn dit zeer verstandige 
maatregelen:

• maak een Europese minimumbe-
lasting van 25% op de winsten van 

vennootschappen
• laat België in Europa en wereldwijd een 

vuist maken in de strijd tegen fiscale 
fraude, belastingontwijking en belasting-
ontduiking

• verplicht multinationals om te rapporte-
ren welke winsten ze in welke landen ver-
wezenlijken (om ze overal juist en genoeg 
te belasten)

• maak korte metten met de ‘notionele 
intrestaftrek’, die ons veel geld kost en 
weinig maatschappelijke meerwaarde 
heeft

• ga eindelijk in op de terechte vraag van de 
EU om onrechtmatig toegekende belas-
tingvoordelen terug te eisen van multi-
nationals

• ontmoedig het gebruik van management-
vennootschappen, een praktijk die ons 
veel belastinginkomsten kost

• hervat het Belgische pleidooi voor een 
internationale heffing op financiële 
transacties (Tobintaks) (deze regering is 
nu tegen zo’n taks)

• hef een meerwaardebelasting wanneer 
mensen met grote fortuinen activa met 
veel winst van de hand doen

• hef een faire taks op grote fortuinen en 
op vermogenswinsten  |
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Het FAN wordt gesteund door de 

vakbonden en diverse andere orga-

nisaties. Lees meer op 

www.facebook.com/
FinancieelActieNetwerk 
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VRIJE TIJD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
   1    12    

B
 9         7

C
      15     

D
    3       

E
         13  

F
   2        

G
10 14        11  

H
      4     

I
    8       

J
       16    

K
  5         

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘PENSIOENVERLAGING’. 
J.J. uit Lommel 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 laat-
ste op 15 november 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:

347861925

168259473

952734681

284913567

671425839

539687142

726198354

415376298

893542716

OPLOSSINGEN SUDOKU

horizontaal
A.  iemand met een flexi-job
B.  slee; centiliter (afk.); verwijdertoets
C.  picogram (afk.); actualiteit
D.  bediendecentrale van ACV; kader-

vakbond; do bemol
E.  en dergelijke (afk.); energie; warme 

drank
F.  kreet; drugsplant
G.  tooi; spie; eenheid van zuurtegraad
H.  bes; prijsvoorstel van de koper; ACV-

topvrouw naast Leemans
I.  afmeting van een as; achter
J.  paraplu (afk.); muzieknoot; @
K.  dakwerker voor rieten daken

verticaal
1.  waarneembaarheid van tekst
2.  Franstalig (afk.); Franse afkorting 

voor stripverhaal; snijinstrument
3.  computer (afk.); halsdoek van tule 

met baleintjes
4.  elektrocardiogram (afk.); brand; 

computertoets
5.  extra large (afk.); geen; eenheid van 

snelheid van modems
6.  niet van toepassing (afk.); studen-

tenkamer
7.  azijnachtige vloeistof gemaakt van 

kruiden en wijn; quod erat demon-
strandum (afk.); Rode Kruis (afk.)

8.  hert; digitaal sleutelwoord; hals
9.  grappig toneelstukje; Saoedi-Arabië 

(afk.)
10.  samentrekking bij het baren; een-

heid voor motorvermogen; slee
11. racisme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

J

3 4 7 8 6 1 9 2 5

1    5    3

9   7  4   1

2  4    5  7

6 7      3 9

5  9    1  2

7   1  8   4

4    7    8

8 9 3 5 4 2 7 1 6

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

OPLOSSING HONINGRAAT

HONINGRAAT
Vul de vierletterwoorden aan 
en verbind de zeshoeken in de 
juiste volgorde. De woorden in 
de zeshoekjes die met elkaar 
verbonden zijn, mogen maar 1 
letter van elkaar verschillen.

R__S

D___

P_E_

POEL

__0_

R_O_

DANS

ROES

DONS

POES

POEL

DOOS

ROOS

DANS
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Petit paysan
Karin Seberechts

Het landelijke drama is bij 
ons een ingedommeld fi lm-
genre. Of liever: we waren 
na de boerenfi lmhausse 
van de jaren ’70 en ‘80 wat 
plattelandsmoe geworden. 
Niet dat de tijd is geko-
men om het genre opnieuw 
volop naar het oppervlak 
te ploegen. Maar Hubert 
Charuel toont met het 
authentieke ‘Petit paysan’ 
dat je uit het leven tussen 
weilanden en stallen best 
een nagelbijter kan puren. 

De Fransman groeide op in een 
landbouwersgezin en plantte 
voor zijn fi lmdebuut zijn came-
ra’s tussen mens en rund, op het 
eigen familie-erf. Letterlijk.
In de openingsscène staat een 
jonge man ’s morgens op en 
wurmt zich door een stel koeien, 
die zijn hele huis innemen. De 
unheimische opstelling blijkt een 
droom. In werkelijkheid sluipt 
er een nachtmerrie het bestaan 
van Pierre binnen. De melkvee-
houder, die zich dag in dag uit 
toegewijd over zijn 26 koebees-
ten ontfermt, maakt zich zorgen 
over ‘la maladie belge’. De ake-
lige, besmettelijke (en fi ctieve) 
bloederziekte trof na Nederland 
en België ook al enkele Franse 
veebedrijven, met immense 
gevolgen. Bij vaststelling moet 
namelijk heel het ‘bedrijf’ wor-
den geruimd. 

Wanneer een van zijn dieren 
inderdaad ziek wordt, wringt 
de boer zich in allerlei bochten 
om de rest van zijn kudde, en 
zichzelf, te redden. “Ik kan niets 
anders”, zegt hij. Hubert Charuel 
opteerde voor zijn debuut voor 
een regie zonder veel toeters 
en bellen, met de focus mild en 
eerlijk op zijn hoofdpersonages. 
Zijn naturalistische, directe stijl 
leunt aan bij het werk van de 
gebroeders Dardenne en echoot 
de werkelijke drama’s van de BSE- 
en mond-en-klauwzeerepide-
mies van rond de eeuwwisseling. 
Ondanks die maatschappelijke 
reikwijdte stuurt Charuel zijn 
fi lm eerder Rundskopgewijs in 
de richting van een psychologi-
sche thriller. De sociale wanhoop 
weegt, maar de mentale ont-
reddering drijft de protagonist 
en voert de boventoon. In het 
slotkwartier speelt dit beklem-
mende drama wat van zijn span-
ning kwijt, maar de radeloze 
besognes van Pierre blijven tot 
het einde beroeren. 
‘Petit paysan’, overzees nogal 
knullig ‘Bloody Milk’ geheten, 
werd in zijn heimat door de cri-
tici goed gesmaakt. Het boeren-
milieu leende zich bovendien 
tot een ware bloemlezing aan 
boviene toespelingen. Laten 
we daar voor de gelegenheid 
bij aansluiten, en in ons beste 
Frans stellen dat deze eersteling 
‘vachement bien’ is uitgedraaid.

‘Petit paysan’ loopt in de 
Belgische cinema’s sinds 18 
oktober.

UITGAANSTIP FILM

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

Foto-expo 
‘People 
of Mercy’
De internationaal bekende Belgische fotograaf Stephan 
Vanfl eteren exposeert in Antwerpen met een aangrij-
pende reeks portretten in het ruim van het binnenschip 
de ‘Lauranda’ op de kade naast ‘Het Steen’ Hij maakte 
een selectie uit een fotoreeks waarmee hij in de prijzen 
viel bij de World Press Photo Awards, en vulde deze 
aan met een nieuwe selectie nooit geziene foto’s van 
patiënten van Mercy Ships.

Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsorga-
nisatie die zich inzet om kwalitatieve gezondheidszorg 
te geven aan de allerarmsten. De organisatie vaart met 
het grootste private ziekenhuisschip naar Afrikaanse 
landen. Aan boord meer dan 400 vrijwilligers die zelf 
hun reis en verblijf betalen: dokters, verpleegkundigen, 
ingenieurs, landbouwers, bouwvakkers en anderen.
Deze betalende expo in Antwerpen geeft aan de pati-
enten van Mercy Ships een waardig gezicht. Ze loopt 
nog tot en met zondag 10 december aanstaande. Van 
13.00u. tot 18.00u in het ruim van het binnenschip de 

‘Lauranda’, op de kade naast ‘Het Steen’, Maritiem Park 
te Antwerpen. 

In het Antwerpse Havenhuis (Zaha Hadidplein 1, 2030 
Antwerpen) loopt nog tot en met 10 december de gra-
tis tentoonstelling ‘Stories of Mercy’. Die wil een over-
zicht geven van de organisatie Mercy Ships zelf.

MEER INFO OP DEZE SITE
https://mercyships.be/people-of-mercy/ 

Wie vragen heeft  over de vzw Mercy Ships Belgium 
kan bellen naar 02 / 503 64 03 of e-mailen naar 
info@mercyships.be.

OPLOSSING HONINGRAAT

Veeboer versus virus: beklemmend drama met thrillerallures (een ontwapenende Swann 
Arlaud)
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Vakbond neemt het ook op 
voor uitzendkrachten
MISBRUIKEN BIJ DHL ILLUSTREREN NOOD AAN GOEDE CAO-AFSPRAKEN

Paul Buekenhout

Een Pano-reportage over het veel-
vuldige misbruik van dagcontrac-
ten bij het pakjesbedrijf DHL zette in 
het voorjaar de boel fl ink op stel-
ten. Terecht. Een journalist van de 
VRT was undercover gegaan om 
de situatie van uitzendkrachten bij 
het bedrijf aan de kaak te stellen. 
De uitzending deed de vakbonden 
beslissen om het lot van uitzend-
krachten op de agenda te zetten bij 
alle Belgische vestigingen van DHL.

Maar de vakbonden kenden het 
p r o b l e e m  n a t u u r l i j k  a l  l a n g e r. 
Vakbondsafgevaardigden bij DHL Aviation 
(Zaventem) hadden de problemen rond uit-
zendarbeid en dagcontracten al in 2014 én 
in 2015 aangekaart bij de arbeidsinspectie. 
Uitzendkrachten komen uiteraard bij de 
délégués klagen als ze lang moeten wach-
ten op een vast contract. Maar ze doen dat 
doorgaans in grote discretie uit angst om 
anders geen werk meer te krijgen. En daar 
knelt het schoentje.
De arbeidsinspectie weet al lang dat de 
misbruiken rond dagcontracten schering 

en inslag zijn. Niet alleen bij DHL Aviation 
maar bij heel wat bedrijven die logistiek 
werk doen op Brussels Airport. Zo gebruikt 
Aviapartner uitzendkrachten voor bedien-
dejobs, terwijl daar géén afspraken zijn over 
gemaakt. De vraag om hierover een cao te 
sluiten wordt onder de mat geveegd.

Na de beruchte Pano-reportage drong de 
stuurgroep van werknemersvertegenwoor-
digers van alle DHL-vestigingen – via de 
Europese kanalen – erop aan om uitzend-
krachten een deftig contract te geven bij alle 
Belgische vestigingen. DHL geeft wel vaker 
dagcontracten en zet dikwijls uitzendkrach-
ten in, op allerlei locaties. Iemand met een 
interimcontract buitenzetten kost namelijk 
niks.

HOOPGEVENDE SIGNALEN

De jongste tijd zijn er wel hoopgevende sig-
nalen. Onder druk van het Duitse hoofd-
kwartier zag de directie van DHL Aviation 
zich gedwongen om het probleem grondig 
aan te pakken. Tientallen interimcontrac-
ten zijn al omgezet naar normale contracten. 
Voor heel wat werknemers een stap vooruit 
zodat ook zij hun toekomst beter kunnen 
vormgeven.
Maar het werk is lang niet af. De vakbond 
wil uitzendarbeid zoveel mogelijk vermij-
den en werk maken van degelijke jobs die 
snel tot een vast contract leiden. Als het 
niet anders kan, streeft de vakbond naar een 
beperking tot maximaal 65 RSZ-dagen en 
maximaal 5% interims in de werknemers-
groep. We verlangen verder een degelijk 
opleidingsplan en transparante beoordelin-
gen van uitzendkrachten die hun kans op 
vast werk vergroten. Al deze punten moe-
ten wel in een cao worden gegoten om loze 
beloften en holle praatjes uit te sluiten.
DHL en andere werkgevers moeten besef-
fen dat interims geen wegwerpartikelen 
zijn maar menselijk kapitaal waarin je blij-
vend moet investeren. En dat geldt voor 
alle bedrijven op de luchthaven – en daar-
buiten.  |

De arbeidsinspectie 
weet al lang dat de 
misbruiken rond 
dagcontracten schering 
en inslag zijn. 

Tientallen interimcontracten zijn bij DHL Aviation al 
omgezet naar normale arbeidscontracten. Het bewijs 
dat genoeg aandacht in de media en inspanningen 
van de vakbond wel degelijk iets doen bougeren en 
resultaat opleveren voor werknemers.
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ACTIVITEITENKALENDER

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

Het Platform Mirabal Belgium organi-
seert op zaterdag 25 november in Brussel 
een nationale manifestatie tegen geweld 
tegen vrouwen. Deze manifestatie geniet 
de steun van heel wat organisaties en 
verenigingen, waaronder ook onze vak-
bond ACV.

Wil je meer info? E-mail dan naar 
Mathilde Largepret via coordinatrice-
nationale-cc@viefeminine.be. Of bel 
haar op het nummer 02/227.13.11.
Het platform Mirabal Belgium zit ook op 
facebook: www.facebook.com/mirabal.
belgium.  

LEZINGEN OVER DE TOEKOMST 
VAN ONS SOCIAAL MODEL

Op initiatief van ACV West-Vlaanderen 
zijn er in de periode van oktober 2017 tot 
maart 2018 lezingen over de toekomst 
van ons sociaal model.
Hier vind je meer info over deze interes-
sante lezingenreeks:
www.acv-west-vlaanderen.be 
https://ons-recht.be/2017/09/04/negen-
oplossingen-toekomst-sociaal-model/

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.

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

INFOSESSIES OVER BURN-OUT

roeselare
r	Op maandag 11 december, 19.30u – 

21.00u
e	Kenniscentrum ARhus, De Munt 8
(hersteltraject op donderdagen 8, 22 
februari en 8 maart)

hasselt
r	Op woensdag 25 oktober, 14.00u – 

16.00u
e	ACV-gebouw, Monseigneur 

Broekxplein 6 
(hersteltraject op woensdagen 8, 22 en 
29 november en 6 december)
Schrijf in via www.jeloopbaan.be. Meer 
info via 03 / 220 89 50 of lbc-nvk.loop-
baancentrum@acv-csc.be

WORKSHOPS

turnhout
Omgaan met stress en burn-out in je team
r	Vrijdagen 17 november, 1 december, 

15 december, 13.30u – 16.30u
e	ACV-gebouw, Korte Begijnenstraat 20
Meer info bij Kathleen Brants: kbrants@
acv-csv.be 

hasselt
Burn-out: stap voor stap naar een beter 
evenwicht
Zelf stress beter leren hanteren, begelei-
ding bij het herstellen van burn-out
r	Woensdagen 8, 22 en 29 november 

en 6 december, 13.30 – 17.00u
e	ACV-gebouw, Mgr. Broekxplein 6.
Meer info over deze vierdaagse workshop 
bij nathalie.vermeersch@acv-csc.be

Gratis deelname
Inschrijven voor één van de workshops: 
www.jeloopbaan.be  

Er zijn ook infomomenten van het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) in Antwerpen (vrijdagen 10, 28 
november, 8 december), Leuven (woens-
dag 15 november), Hasselt (woensdag 
13 december), Sint-Niklaas (maandag 
18 december), Roeselare (woensdag 13 
december).

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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SCHEIKUNDE

In de periode van 1 november 
2017 tot 31 januari 2018 krij-
gen de gesyndiceerde bedien-
den uit de scheikunde hun 
vakbondspremie. De premie 
bedraagt 110 euro. Om er recht 
op te hebben, moet aan een 
aantal voorwaarden worden 
voldaan.  
Zo moet je in de loop van 
2016 gedurende ten minste 
één maand tewerkgesteld (in 
dienst) zijn geweest in een 
onderneming die valt onder 
het paritair comité voor de 
bedienden uit de scheikundige 

nijverheid (PC 207). Ook moet 
je ten laatste op 1 augustus 
2017 lid zijn van het ACV en 
nog altijd aangesloten zijn op 
het ogenblik van de uitbetaling. 
In orde zijn met de betaling van 
de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op 
de rekening van de rechtheb-
bende. Uitbetaling in speciën 
of via circulaire cheque is niet 
mogelijk. De rechthebbende 
moet zijn of haar attest inge-
vuld en ondertekend terugstu-
ren naar het plaatselijke LBC-
NVK-secretariaat.

WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

SLONGS (1)
R.B. - WIJNEGEM

Ik heb met aandacht het inter-
view met zangeres Slongs 
Dievanongs gelezen in Ons 
Recht van oktober. Het stoort 
mij dat Slongs alle vluchtelin-
gen beschouwt als politieke 
vluchtelingen of als mensen 
die een oorlog ontvluchten. 
Uiteraard zijn er zulke vluchte-
lingen. Maar een flink deel van 
de vluchtelingen heeft econo-
mische motieven, en dan wordt 
het al een pak moeilijker om 
ook die mensen op te vangen en 
een toekomst te geven. Het kan 
natuurlijk niet de bedoeling zijn 
om deze mensen lang in een 
sociaal vangnet te houden, met 
alle gevolgen van dien voor onze 
sociale zekerheid.

Slongs doet naar mijn mening 
nogal sloganeske uitspraken. 
Jammer is ook dat ze besluit 
dat ze liever aan de zijlijn staat. 
Volgens mij moet je juist inspan-
ningen doen om iets te kunnen 
veranderen. Om dat te doen 
moet je de middelen gebruiken 
die de democratie ons geeft om 
inspraak te hebben.

N.v.d.r.
Het is juist dat niet alle vluch-
telingen op de vlucht zijn 
voor politieke vervolging of 
oorlog. Wie vanuit econo-
mische motieven wegvlucht, 
doet dit doorgaans wel om 
te ontkomen aan perma-
nente armoede of miserie. 
Een begrijpelijke menselijke 
reflex, die ook velen van ons 

zouden hebben. Zolang men-
sen niet op voldoende manie-
ren aan arbeidsmigratie kun-
nen doen, zullen ze blijven 
proberen om te migreren als 
asielzoeker. De praktijk leert 
dat heel wat erkende asielzoe-
kers niet ‘in een sociaal vang-
net blijven hangen’ maar alles 
doen om te kunnen werken of 
studeren. Op termijn dragen 
ze dus vaak bij tot ons sociaal 
systeem.
Slongs Dievanongs ziet zich-
zelf geen politica worden, 
maar ze doet wel degelijk 
dingen om mee het verschil 
te maken. Zo engageert ze 
zich bijvoorbeeld voor dak- en 
thuisloze jongeren en neemt 
ze geregeld en bewust deel 
aan acties van vakbonden en 

Hart boven Hard. Hopelijk 
motiveert ze met haar voor-
beeld ook anderen om zich 
mee te engageren en mee te 
ijveren voor een andere, meer 
sociale samenleving.

PENSIOENGEKNOEI
W.G. - PER E-MAIL

Ik wil even reageren op de actie 
van het ACV rond het geknoei 
van de regering met onze pen-
sioenen (www.pensioen-
geknoei.be). Mijn pensioen 
volstaat nog net om de huis-
huur te betalen. Hoe moet ik 
verder leven eigenlijk, zonder 
genoeg geld om eten te kopen, 
een auto te hebben en de ver-
warming te betalen? 

SLONGS (2)
M.B. - PER E-MAIL

Mijn zonen zijn helemaal weg 
van het nummer van Ons Recht 
met Slongs Dievanongs op de 
cover!

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.



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.

VAKBONDSPREMIES OPVOEDINGS- EN 
HUISVESTINGSINSTELLINGEN 

Bij de opvoedings- en huis-
vestingsinstellingen (pari-
tair comité 319) wordt in 
de periode van oktober tot 
december de vakbonds-
premie van 80 euro uitbe-
taald aan leden die de vol-
tijdse bijdrage betalen. Wie 
een verminderde bijdrage 
betaalt, krijgt een premie 
van 40 euro.

Van de werkgever heb je 
bij de loonstrook een licht-
blauw formulier gekregen 
dat dient als attest voor de 
vakbondspremie. Dit attest 
moet je bezorgen aan het 
LBC-NVK-secretariaat in 
jouw streek.
Om recht te hebben op de 
vakbondspremie moet je 
ten laatste op 1 april 2017 

lid geworden zijn van de 
vakbond en betalend lid 
zijn op 1 oktober 2017 met 
maximaal 3 maanden  bij-
drage achterstand. Je moet 
ook in het refertejaar 2017 
minstens één dag hebben 
gewerkt in een instelling die 
erkend is door de Vlaamse 
overheid.

VERZEKERAARS EN VERZEKERINGSMAKELAARS

Voor de verzekeringsmaat-
schappijen (paritair comité 
306) wordt de vakbonds-
premie van 40 euro overge-
schreven tussen 15 septem-
ber en 15 november 2017. 
Wie werkt bij een verze-
keringsmakelaar (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 vak-
bondspremie wordt uitbe-
taald en in orde zijn met 
de betaling van het lidgeld. 
Verder moet je minstens zes 
maanden in de sector heb-
ben gewerkt in 2016.
Vertrek je met brugpensi-
oen of heb je een andere 
uitstapregeling? Dan blijf 
je recht hebben op de pre-
mie als je in 2016 nog min-
stens één maand werkte en 
als je nog altijd lid bent van 

de LBC-NVK op het ogenblik 
van de betaling. Wie met 
tijdkrediet is of arbeidson-
geschikt is, blijft recht heb-
ben op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet 
doen is controleren of de 
gegevens op het premieat-
test kloppen. Bezorg het 
ondertekende en eventu-
eel gecorrigeerde attest bij 
voorkeur aan je LBC-NVK-
afgevaardigde.

BANKEN EN SPAARBANKEN

Bij de banken en spaarban-
ken (paritair comité 310) 
wordt in de periode van 15 
september tot 15 novem-
ber 2017 de vakbondspre-
mie 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 hebben gewerkt 
in 2016.
Vertrek je met SWT (brug-
pensioen) 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 
ogenblik van de betaling. 
Wie met tijdkrediet is of 
arbeidsongeschikt is, blijft 

recht hebben op de vak-
bondspremie.
Het enige wat je moet 
doen is controleren of de 
gegevens op het premieat-
test kloppen. Bezorg het 
ondertekende en eventu-
eel gecorrigeerde attest bij 
voorkeur aan je LBC-NVK-
afgevaardigde.

VAKBONDSPREMIE VLAAMSE WELZIJNS- EN 
GEZONDHEIDSSECTOR PC 331  
(GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG, KINDEROPVANG 
EN GEZONDHEIDSPROMOTIE)

In de centra geestelijke 
gezondheidszorg, de kinder-
opvang (uitgezonderd ont-
haalouders) en de Vlaamse 
centra voor gezondheid 
& preventie is er een vak-
bondspremie van 80 euro 
voor wie de voltijdse bij-
drage betaalt. Wie een ver-
minderde bijdrage betaalt, 
krijgt een premie van 40 

euro. De premie wordt uit-
betaald tussen oktober en 
december 2017. 
Van de werkgever heb je bij 
de loonstrook een crème-
kleurig formulier gekregen 
dat dient als attest voor de 
vakbondspremie. Dit attest 
moet je bezorgen aan het 
LBC-NVK-secretariaat in 
jouw streek. 

Om recht te hebben op de 
vakbondspremie moet je 
ten laatste op 1 april 2017 
lid zijn geworden van de 
vakbond en betalend lid zijn 
op 1 oktober 2017 Je moet 
ook in het refertejaar 2017 
hebben gewerkt in een cen-
trum of dienst erkend door 
de Vlaamse overheid.

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: 
 Koning Albert I laan 132 - 8200 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



32  | NOVEMBER 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht


