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STAND
PUNT.

EN MAAR PRUTSEN 
AAN ONZE 
PENSIOENEN

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Wat heeft de regering-Michel al allemaal niet verzonnen 
om te besparen op onze pensioenen? Ze trok de pensi-
oenleeftijd op van 65 naar 67 jaar. Ze maakte het lasti-
ger om met SWT (brugpensioen) te vertrekken. En ze doet 
haar best om onze al te lage pensioenen nog schameler te 
maken! Het stond uiteraard in de sterren geschreven: pen-
sioenen hervormen betekent besparen op de pensioenen.

Vind je na je studies niet gauw genoeg werk? Dan mag 
je pas één jaar later met pensioen gaan. Te lang werk-
loos geweest? Ook dan dreig je minder pensioen te krij-
gen. Ben  je in de laatste fase van je loopbaan in het SWT 
gestapt? Ook dat zal je later in je portemonnee voelen.

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) wil absoluut 
een ‘pensioen met punten’ doordrukken, wat vooral extra 
onzekerheid voor werkende mensen zal creëren. Op 
www.mypension.be een idee krijgen van je latere pen-
sioenbedrag wordt onmogelijk met zo’n puntensysteem. 
Werknemers zullen tijdens hun loopbaan punten verza-
melen maar pas enkele jaren voor hun pensionering ont-
dekken wat die punten in euro’s waard zijn. Als vakbond 
zijn we niet tegen een pensioenhervorming. Integendeel, 
we zijn voorstander, maar dan wél graag een hervorming 
die de pensioenen versterkt en niet naar beneden haalt.

Zijn onze wettelijke pensioenen onbetaalbaar? Nonsens. 
Onze pensioenen moeten fatsoenlijk worden, en ze blij-
ven wel degelijk betaalbaar. Op voorwaarde dat de poli-
tiek andere keuzes wil maken. Het helpt voor géén mil-
limeter als je de vennootschapsbelasting wil verlagen, 
want dat leidt al weer tot nieuwe trieste besparingen in 
de sociale zekerheid. De regering wil daar nog eens 300 
miljoen euro wegsnijden!
Besparen op pensioenen en sociale zekerheid is overbo-
dig als de politiek wil kiezen voor een eerlijke fi scaliteit. 
Als de bewindslieden een eerlijke taks op grote fortuinen 
invoeren, geen zinloze cadeaus aan werkgevers uitdelen 
en belastingfraude en -ontduiking veel steviger te lijf wil-
len gaan. Eerlijke belastingen en betere pensioenen, dat 
is échte sociale vooruitgang.
In een vergelijkbaar land als Oostenrijk investeren ze 
15% van het bruto binnenlands product (BBP) in de pen-
sioenen! Bij ons is dat maar 10,5%. De gemiddelde pen-
sioenen in de Alpenrepubliek zijn hoger dan de onze, en 
Oostenrijkse gepensioneerden krijgen 14 maanden pen-
sioen per jaar. Waarom zou België niet kunnen wat de 
Oostenrijkers wel presteren?

Op 19 december voeren de vakbonden in Brussel opnieuw actie 
rond de pensioenen! Samen met de ziekenfondsen, Beweging.
net, MOC en vrouwenorganisaties.  |
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“Werkende mensen hebben 
géén derde statuut nodig”
PLEIDOOI VAN WERKGEVERS DOET ALARMBEL AFGAAN

Denis Bouwen

Vanuit werkgeverskringen is er 
gepleit voor een ‘derde statuut’ voor 
werkende mensen. Een pleidooi dat 
Stefaan Decock, algemeen secretaris 
van de LBC-NVK, zwaar de wenkbrau-
wen doet fronsen. Hij verdedigt juist 
de vraag naar meer sociale rechten 
en naar een betere sociale bescher-
ming voor alle werkende mensen. 

“Nieuwe statuutjes die veel te weinig 
bescherming bieden, daar kunnen 
wij onmogelijk mee instemmen.”

ONS RECHT: De werkgevers van Voka pleiten 
voor een ‘derde statuut’, tussen dat van werk-
nemer en zelfstandige in. “Onze arbeids-
markt moet zich aanpassen aan de nieuwe 
arbeidsvormen”, verkondigen zij. Hun derde 
statuut zou neerkomen op ‘genoeg bescher-
ming, minimale rechten en tegelijkertijd ook 
ruimere flexibiliteit, inzetbaarheid en auto-
nomie’. Wat vindt de vakbond hiervan?
STEFAAN DECOCK: “De vakbond is géén 

vragende partij voor een extra statuut voor 
werkende mensen. Als Voka zoiets voorstelt, 
is dat een zoveelste poging om onze arbeids-
markt  nog flexibeler te maken dan hij al is. 
Nog méér flexibiliseren is niet in het belang 
van werknemers. Alleen al het feit dat Voka 
spreekt over ‘minimale rechten’ moet een 
alarmbel doen afgaan. Wij willen juist het 
huidige statuut van loontrekkenden sterk 
houden en verbeteren. En we begrijpen ook 
best de vraag van zelfstandigen naar een 
beter statuut, bijvoorbeeld op het vlak van 
pensioen.”

ONS RECHT: Van de liberale regering-Michel 
horen we niet al te vaak positieve geluiden, 
maar in dit geval heeft minister Kris Peeters 
(Werk) toch gezegd dat hij de invoering van 
zo’n derde statuut ‘geen goed plan’ vindt. Hij 
is wel gevoelig voor de situatie van mensen 
bij platforms à la Uber, Airbnb en Deliveroo 
en wil ‘binnen de twee bestaande statuten 
verfijningen aanbrengen zodat deze mensen 
genoeg sociale bescherming genieten’. Heeft 
Peeters een punt?
STEFAAN: “De regering geeft inderdaad 
maar weinig cadeaus aan werknemers. Het 

is een goede zaak dat Peeters aangeeft dat 
zo’n derde statuut er voor hem niet moet 
komen. Als vakbond delen wij volkomen de 
bezorgdheid dat er genoeg sociale bescher-
ming moet worden verzekerd voor wie nu 
geld verdient bij een aantal platforms en 
bedrijven uit de deeleconomie. Zulke sys-
temen moeten wettelijk worden omkaderd 
om te vermijden dat ze ertoe bijdragen dat 
de algemene sociale bescherming wordt 
teruggeschroefd.”

ACHTERUITGANG BIJ DELIVEROO

ONS RECHT: De Brusselse minister Didier 
Gosuin (Economie) is naar eigen zeggen 

‘een vurig bewonderaar van de digitale en 
collaboratieve economie’. Maar hij waar-
schuwt ook: “Er is wel nood aan een gere-
glementeerd sociaal en fiscaal kader om 
waardig werk voor iedereen en een correcte 
bijdrage aan ons sociaal model te waarbor-
gen.” Volgens Gosuin dreigt Deliveroo zijn 
1.000 fietskoeriers ‘mee te sleuren in sociale 
achteruitgang’.
STEFAAN: “Als vakbondsman ben ik uiter-
aard sterk begaan met het wel en wee van 

‘Riders’ van 
Deliveroo voeren in 
landen als België, 
Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk 
geregeld actie 
omdat ook zij een 
deftig statuut eisen.
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werkende mensen. In die zin doet de com-
mentaar van Gosuin me plezier. Deliveroo 
wil zijn personeel niet langer behandelen 
als mensen in loondienst maar als kleine 
zelfstandigen. Koeriers zouden niet langer 
per uur worden vergoed maar per geleverde 
bestelling. Betalen per prestatie doet den-
ken aan de tijd van priester Daens, zoals 
sommige collega’s in vakbondskringen al 
terecht opmerkten. Zo’n vorm van sociale 
achteruitgang is dan ook niet te aanvaar-
den.”

ONS RECHT: Minister van Digitale Agenda 
Alexander De Croo (Open VLD) heeft nieuwe 
regels gemaakt waardoor mensen belasting-
vrij tot 6.000 euro per jaar kunnen bijverdie-
nen in de deeleconomie. Open je daarmee 
niet de doos van Pandora?
STEFAAN: “Het past in het donkerblauwe 
wereldbeeld van een liberaal als De Croo om 
regels te willen versoepelen en de arbeids-
markt te willen flexibiliseren. Dat onbe-
last kunnen bijklussen moet je dan ook 
zien in het licht van dit wereldbeeld. Nogal 
wat mensen zullen het prettig vinden om 
een beetje te kunnen bijverdienen zonder 
hierop te worden belast. Maar dit systeem 
zal alleen gelden voor wie al een 4/5 job 
heeft en voor gepensioneerden. Het helpt 
dus niemand die zonder werk zit, en dat 
zou toch de allereerste bekommernis moe-
ten zijn. De vraag is dan ook of we met zo’n 
maatregel vooruitgang boeken als maat-
schappij. Mijn antwoord op die vraag is: 
neen.”

SOCIALE BESCHERMING 
IN GEVAAR

ONS RECHT: Moeten wij ook niet gewoon 
stellen dat regels en wetten er zijn om na 
te leven, ook door deelplatformen? De over-
heid moet ook genoeg geld binnen krijgen 
om infrastructuur voor burgers en bedrijven 
te kunnen financieren. En sommige deel-
platformen en nieuwsoortige ondernemin-
gen of netwerken zijn verantwoordelijk voor 
oneerlijke concurrentie tegenover bedrijven 
die wel alle regels volgen.
STEFAAN: “Het risico is inderdaad reëel dat 
de nieuwe bedrijfs- en arbeidsvormen zul-
len leiden tot minder inkomsten voor onze 
sociale zekerheid en voor de staatskas. 
Een verontrustende ontwikkeling. Zonder 
genoeg centen kan onze sociale zekerheid 
niet de bescherming blijven geven die men-
sen verwachten wanneer ze bijvoorbeeld 
ziek worden of hun baan verliezen. En de 
staat heeft genoeg geld nodig om onderwijs, 
gezondheidszorg, wegen, openbaar ver-
voer en noem maar op mogelijk te maken. 
Liberaal denkende politici willen de over-
heid zo klein mogelijk maken en de belas-
tingen verlagen; dat laatste beweren ze toch, 
de praktijk is vaak anders. Maar goede dien-
sten en voorzieningen en voldoende hoge 
belastingen zijn juist een teken van hoge 
beschaving. Het enige probleem is dat de 
fiscale druk onevenwichtig verdeeld is en 
dat de sterkste schouders zeker niet altijd 
de zwaarste lasten dragen. Iets waartegen 
de vakbonden al lang vechten, samen met 
het Financieel Actie Netwerk (FAN).”

ONS RECHT: Volgens economiefilosoof 
Rogier De Langhe (Ugent) hebben vakbon-
den en werkgevers zolang de deur - voor 
andere statuten of bedrijfsvormen - op slot 
gehouden dat het slot er nu af springt. “Eigen 
schuld, dikke bult”, meent De Langhe. Heeft 
hij gelijk?
STEFAAN: “Sommigen willen ons doen gelo-
ven dat iedere verandering onvermijde-
lijk neerkomt op vooruitgang. Maar dat is 
natuurlijk niet zo. De vakbond is niet gekant 
tegen sociale vooruitgang. Maar het is wel 
onze plicht om erover te waken dat verande-
ringen het welzijn van gewone mensen die-
nen. Als dat niet het geval is, zeggen we dat 
ook klaar en duidelijk als werknemersorga-
nisatie. Slechte veranderingen willen tegen-
houden heeft niets te maken met ‘conser-
vatief zijn’, integendeel. We laten ons geen 
veranderingen aansmeren die het leven van 
gewone mensen moeilijker maken. Het is 
juist onze kracht om voortdurend in te spe-
len op nieuwe evoluties en uitdagingen. Wij 
zijn niet tegen een veranderende context, 
op voorwaarde dat de mensen er beter 
van worden. Zoiets is onlosmakelijk ver-
bonden met vakbondswerk.”

WEG MET DE 
COWBOYPRAKTIJKEN

ONS RECHT: De Langhe zegt ook: als je één 
van de nieuwe platformen te hard aanpakt, 
migreert ‘de zwerm’ wel naar een ander plat-
form. “In Amsterdam is Airbnb een groot pro-
bleem geworden, maar er staan 17 platfor-
men klaar om de plek in te nemen”. Dat doet 
toch het ergste vrezen?
STEFAAN: “Op dat punt zou deze econo-
miefilosoof best een punt kunnen hebben. 
Reden te meer om een wettelijk kader - bin-
nen een ruimere Europese en internationale 
context - uit te bouwen dat de platformen 
aan degelijke regels onderwerpt zodat ze 
niet langer in het wilde weg kunnen expe-
rimenteren. Weg met de cowboypraktijken. 
Onze eerste zorg moet niet de vraag zijn of 
de aandeelhouders van die netwerken veel 
winst kunnen maken. Maar wél de vraag wat 
er nodig en wenselijk is om de werkende 
mensen binnen die netwerken aan correcte 
loon- en arbeidsvoorwaarden te helpen. Wat 
belangrijk is opdat deze spelers ook maat-
schappelijk hun verantwoordelijkheid zou-
den nemen en eerlijk zouden bijdragen.”

ONS RECHT: Internationaal is er een trend 
naar meer verzelfstandiging van arbeid, 
zie de vele zelfstandigen zonder personeel 
of zzp’ers in Nederland. Er is ook een trend 
naar meer hybride vormen van arbeid, waar-
bij mensen tegelijk gebruikmaken van ver-
schillende statuten. Hoe denkt de vakbond 
hierover?
STEFAAN: “Ons uitgangspunt is dat werkne-
mers het beste beschermd zijn met een sta-
tuut van loontrekkende. Wat niet wil zeggen 
dat er in de praktijk geen verschillen zijn. 
Werknemers bij een bank of in een chemie-
bedrijf hebben andere loon- en arbeidsvoor-
waarden dan wie zijn brood verdient in een 
superette of in een logistiek depot. Als vak-
bond is het onze opdracht om de voorwaar-
den voor iedereen maximaal te verbeteren. 
Een aantal werkgevers duwt werkende men-
sen graag in het statuut van zelfstandige, 
iets wat je in België ziet maar nog veel meer 
in Nederland. Op zich zijn we niet blij met 
die evolutie wanneer mensen geen andere 
keuze meer krijgen en het uitdraait op een 
verhaal van sociale dumping. In Nederland 
is de groep zzp’ers zelfs zo groot aan het 
worden dat dit een bedreiging vormt voor 
de sociale zekerheid. Als vakbond kunnen 
we natuurlijk ook niet een bepaalde reali-
teit ontkennen. Ook als het om zzp’ers of 
freelancers gaat, is er voor de vakbond een 
belangrijke rol weggelegd, denk ik.”

“Dat mensen in een aantal gevallen diverse 
statuten trachten te combineren, is mis-
schien heel typerend voor onze tijd. Het 
is niet aan mij om te zeggen of dat goed of 
slecht is. Ook voor zulke werkende mensen 
wil de vakbond een betrouwbaar baken en 
een goede bondgenoot zijn.”  |
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SNAPSHOTS SOCIALE POOT VAN 
EUROPA MOET VEEL 
TASTBAARDER WORDEN
Duizenden werknemers voerden op 8 
november samen actie in Brussel om een 
vuist te maken voor een socialer Europa. 
Het ACV was zeer stevig vertegenwoordigd, 
en ook de andere vakbonden en andere mid-
denveldorganisaties waren op het appèl. 

‘Europe Needs a Payrise’ – Europa heeft 
hogere lonen nodig – was een belangrijke 
boodschap.
De meeting in Brussel maakte deel uit 
van een reeks acties in de aanloop naar de 
Europese top in Göteborg, op 17 novem-
ber. De Europese Commissie werkt aan een 
Europese Pijler van Sociale Rechten. Op de 
Europese top van 17 november in Göteborg 
werd daarover beslist. 
Die pijler van de Europese Commissie 
bestaat uit een aantal sociale rechten en 
principes. De Commissie heeft blijkbaar 
eindelijk begrepen dat de toekomst van 
Europa afhangt van de sociale uitbouw van 
Europa. Europa zal sociaal zijn of niet lang 
meer zijn. Vakbonden, middenveld en vele 
gewone mensen in Europa zijn het beu te 
moeten vaststellen dat de Europese con-
structie tot nu toe in eerste instantie gaat 
over business, kapitaal en vrije markt.
Voor de vakbonden moet de sociale pijler 
snel worden afgewerkt en afgekondigd. 
Tegelijk moet er een actieplan liggen om de 
mooie woorden om te zetten in daden, wet-
ten en rechten. Betere lonen en een einde 
stellen aan sociale dumping zijn hierbij cru-
ciaal. Eenzijdig besparen op overheidsdien-
sten en het overdreven bevoordelen van 
machtige bedrijven en hun aandeelhouders 
moeten stoppen in Europa. Europa moet 
voor en van de mensen worden. Daarom 
moeten er sociale doelstellingen worden 
bepaald en behaald. Want Europa moet 
meer en beter zijn dan koude begrotings-
cijfertjes. Om de sociale pijler uit te bouwen 
moet Europa de nodige centen voorzien. 
Kijk op www.socialrightsfirst.eu en surf 
ook naar https://payrise.eu/

STOP THE KILLINGS’ VOERT ACTIE  
OP MAANDAG 11 DECEMBER!

Sociale bewegingen en activisten in 
Colombia, Guatemala en de Filipijnen zijn 
het slachtoffer van voortdurende staats-
repressie. Brede delen van de bevolking 
ondergaan hetzelfde lot. Om hun strijd 
voor rechtvaardigheid te steunen organi-
seert het platform Stop The Killings zoals 
ieder jaar een actie, naar aanleiding van de 
Internationale dag van de Mensenrechten. 
Stop The Killings is een mensenrechten-
campagne van vakbonden en niet-
gouvernementele organisaties.
Afspraak op maandag 11 decem-
ber vanaf 17.30u in GC De 
Markten (Oude Graanmarkt 5, 
Brussel) voor een korte recep-
tie. Op het programma staat niet 
alleen een getuigenis van Tinay 
Palabay, secretaris-generaal van 
de Filipijnse mensenrechtenco-
alitie Karapatan, maar ook een 

voorstelling van de nieuwe richting die 
de campagne Stop The Killings zal inslaan 
vanaf 2018.
Afsluiten doen we met een korte actie aan 
het treinstation Brussel-Centraal. Daar zul-
len we rond 19.30u een symbolische actie 
houden om de vermoorde en verdwenen 
mensenactivisten uit het Zuiden te herden-
ken. Zorg dat je erbij bent!
Kijk ook op www.stopthekillings.be  

DAENS REVISITED IN EUROPESE ‘SWEATSHOPS’

Werknemers in de kleding- en schoenin-
dustrie in Oost- en Zuidoost-Europa wer-
ken voor hongerlonen en in grimmige 
arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit een 
nieuw rapport van de internationale Schone 
Kleren Campagne. De landen van Oost- en 
Zuidoost-Europa zijn steeds geliefder als 
plekken om kleren en schoenen te produ-
ceren. Dat heeft te maken met de snelheid 
waarmee bestellingen in de winkel moeten 
liggen maar ook het imago speelt mee. Veel 
merken lokken klanten met het label ‘Made 
in Europe’. Dat wekt de indruk dat de pro-
ductie in correcte omstandigheden gebeurt. 
Maar de situatie doet eerder denken aan de 
tijd van priester Daens.

Veel van de 1,7 miljoen kledingarbeidsters 
leven in armoede. Het zijn nochtans ervaren 
en geschoolde werkkrachten. Hun maand-
loon komt net aan het wettelijke maande-
lijkse minimumloon. Dat varieert van 89 
euro in Oekraïne tot 374 euro  in Slovakije. 
De wettelijke minimumlonen in de regio 
zijn lager dan de officiële armoedegren-
zen en bestaansminima voor die landen. 
Een echt leefbaar loon waarmee een gezin 
zijn basisbehoeften kan betalen, zou onge-
veer vier tot vijf keer hoger moeten zijn. In 
Oekraïne bijvoorbeeld zou dat maandloon 
circa 438 euro moeten bedragen.

De gevolgen zijn onmenselijk: “Soms heb-
ben we gewoon niet genoeg om te eten”, 
vertelt een arbeidster in Oekraïne. Een 

arbeidster in Hongarije zegt: “Onze lonen 
zijn net genoeg om energie, water en ver-
warming te betalen”. Veel geïnterviewden 
vertellen over gevaarlijke werkomstandig-
heden zoals blootstelling aan hitte en giftige 
chemicaliën, onbetaald en onwettelijk over-
werk en een brute behandeling door het 
management. Ze voelen zich geïntimideerd 
en worden bedreigd met afdanking of over-
plaatsing. “Als Servische arbeidsters vragen 
waarom er in het heetst van de zomer geen 
airconditioning is, waarom de toegang tot 
drinkwater wordt beperkt, waarom ze weer 
moeten werken op zaterdag, luidt het ant-
woord altijd: ‘Daar is het gat van de deur’.”

Belangrijke modemerken profiteren van 
dit lageloonsysteem. De fabrieken die in 
het rapport aan bod komen werken voor 
bekende merken à la Benetton, Esprit, GEOX, 
Triumph en Vera Moda. Ook Belgische 
mode- en sportkledingbedrijven laten kle-
ren maken in Oost- en Zuidoost-Europa. 
Door het gebrek aan transparantie is het 
moeilijk te achterhalen over welke bedrij-
ven het gaat en of de bevindingen in het rap-
port ook voor hen gelden. De Schone Kleren 
Campagne doet twee belangrijke oproepen 
aan deze merken. Betaal een leefbaar loon. 
En werk samen met je leveranciers om de 
onwettelijke en onmenselijke arbeidsom-
standigheden uit te roeien.

Meer informatie: lees ‘Made in Europe’ 

op www.cleanclothes.org
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ACV PLEIT VOOR ‘BASISBANEN’  
VOOR SOMMIGE WERKZOEKENDEN

Wie na intensieve begeleiding door de 
VDAB nog geen job gevonden heeft, moet 
een baan aangeboden krijgen. Dat heeft het 
Vlaamse ACV in november voorgesteld op 
zijn congres. “Basisbanen halen mensen uit 
langdurige werkloosheid en versterken hun 
competenties”, stelde nationaal secretaris 
Ann Vermorgen.
Een basisbaan is een job in de sectoren 
die maatschappelijke noden lenigen zoals 
onderwijs, zorg, maatschappelijke dienst-
verlening, milieusector, sociale economie, 
natuurparken, sport, openbaar vervoer. Het 
gaat bijvoorbeeld over huisbewaarders en 
technische medewerkers in appartements-
gebouwen, toezicht bij haltes en op tram en 
bus of helpende handen bij het maaltijdtoe-
zicht op school.

“De basisbaan moet worden vergoed tegen 
het sectorale minimumloon en geregeld 
via een contract van onbepaalde duur”, 
aldus het ACV. “Zo is de werknemer zeker 
van een inkomen maar wordt hij wel nog 
steeds geprikkeld om voort te zoeken naar 
een andere job. Dankzij vorming en oplei-
ding op de werkplek bouwt de werknemer 
ook verder aan zijn competenties om te kun-
nen doorgroeien.”
De basisbanen zouden er zijn voor mensen 
die wel in het gewone arbeidscircuit kun-
nen meedraaien, maar er na langdurige acti-
vering geen job vinden.
Gemiddeld 1 op de 3 werkzoekenden die bij 
de VDAB instromen, is na twee jaar bemid-
deling en begeleiding nog niet aan het werk. 

Zij hebben alle inspanningen geleverd die 
het activeringsbeleid voorschrijft, zonder 
resultaat. “Wij vinden dat het eindpunt 
van een activeringstraject een job moet zijn”, 
vindt de vakbond. “Tegenover jarenlange 
begeleiding en controle moet het recht op 
een baan staan. Anders blijven deze mensen 
aan de zijlijn van de arbeidsmarkt en van de 
maatschappij.”
Het ACV becijferde dat er zo’n 25.000 basis-
banen kunnen worden gecreëerd. Dat zou 
285 miljoen euro kosten, als we uitgaan van 
een brutoloon van 1.700 euro per maand. 
Ter vergelijking, alle Vlaamse loonkosten-
subsidies kosten de sociale zekerheid nu 
630 miljoen euro.

MINDER VERKRAMPT 
OMGAAN MET MIGRATIE 
GRAAG

“Economen als Thomas Piketty onderstre-
pen dat Europa grootschalige migratie 
nodig heeft”. Dat schreef Bogdan Vanden 
Berghe van 11.11.11 in een onlangs gepubli-
ceerd opiniestuk. “Volgens het IMF brengen 
ook de vluchtelingen op korte termijn een 
gematigde economische groei met zich mee 
naar Europa. Op lange termijn is – zeker in 
de belangrijkste ontvangstlanden – een aan-
zienlijke groei waarschijnlijk.”

“Volgens de Nationale Bank van België zul-
len de sinds 2015 toegekomen vluchtelingen 
in 2020 al meer opbrengen dan dat ze heb-
ben gekost”, signaleert Vanden Berghe. “Het 
gekende riedeltje dat we armoede importe-
ren houdt weinig steek als we afgaan op de 
cijfers.”

“Hoog tijd om minder verkrampt met migra-
tie om te gaan”, vinden ze bij 11.11.11. “Laten 
we niet langer alle energie stoppen in vruch-
teloze pogingen om de stroom in te dijken 
maar ook ruimte maken om te kijken naar 
de kansen die migratie biedt.” 11.11.11 lan-
ceerde eerder dit jaar trouwens een opmer-
kelijke campagne rond migratie en vluch-
telingen.
De vakbond vindt diversiteit en engage-
ment rond medeburgers met migratieach-
tergrond, vluchtelingen, werknemers en 
mensen zonder papieren ook bijzonder 
belangrijk. In die zin is de opstelling van 
11.11.11 zeker positief en verrijkend voor het 
maatschappelijke debat.
Het opiniestuk kan je hier lezen: 
www.11.be/artikels/item/migratie-is-
een-wapen-tegen-ongelijkheid 

IN ACTIE VOOR EEN 
BETERE OUDERENZORG!

800 vakbondsmilitanten en sympathisan-
ten uit de Vlaamse woonzorgcentra zijn op 
vrijdag 27 oktober 2017 op straat gekomen 
in Brussel. De actie kwam er na de Pano-
reportage over wantoestanden door het 
personeelstekort in sommige commerci-
ele rusthuizen. 
Aan het eind van de actie was er een gesprek 
met de bevoegde Vlaamse minister, Jo 
Vandeurzen. Hij kent de problemen en 

toonde begrip. Spijtig genoeg namen ande-
ren uit de Vlaamse regering niet de tijd om 
met de actievoerders te praten.
Er is nu afgesproken om voort te praten tij-
dens de onderhandelingen over een nieuw 
sociaal akkoord (‘VIA 5’). Meer middelen 
voor meer personeel is een kwestie van cen-
ten. We zullen zien of de Vlaamse overheid 
in de komende jaren al dan niet bereid is 
meer geld te investeren in de non-profit. Als 
de besprekingen te weinig opschieten, zal 
de vakbond opnieuw actievoeren.
www.wittewoede.be 
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Kaatje De Coninck en Denis Bouwen

Europees commissaris Marianne 
Thyssen en federaal minister Kris 
Peeters (Werk) presenteerden in 
oktober de aanpassingen aan ‘de 
detacheringsrichtlijn’ als ‘een cru-
ciaal moment voor het sociale 
Europa’ en ‘een grote stap vooruit’. 
Maar vakbonden, werkgevers en 
specialisten in arbeidsrecht rea-
geerden kritisch en ook teleurge-
steld. “Dit lost de sociale dumping 
heus niet op”, klonk het. “Een echt 
sociaal Europa is nog veraf. In België 
zal er bitter weinig veranderen.”

Sociale dumping is een probleem dat vooral 
in de bouw en de transportsector veel voor-
komt en heel wat banen in België doet 
sneuvelen. De plannen van Thyssen zou-
den de lonen voor hetzelfde werk wel gelijk 
maken, mààr de totale loonkosten blijven 
sterk verschillen. Een gedetacheerde Pool 
of Roemeen blijft zijn sociale zekerheid in 
eigen land betalen en is dus nog altijd een 

flink stuk goedkoper dan zijn Belgische col-
lega. Deskundigen in arbeidsrecht zeggen 
dat het probleem alleen deftig aan te pak-
ken is door ook de Europese verordening 
over de sociale zekerheid aan te passen.
Voorlopig geldt het akkoord over de nieuwe 
detacheringsrichtlijn niet in het wegver-
voer, wat bij de collega’s van ACV-Transcom 
uiteraard niet in goede aarde valt.

PROBLEMEN IN WEGVERVOER

De problemen in de transportsector zijn 
alom bekend. Firma’s die buitenlandse 
chauffeurs inschakelen voor binnenlandse 
ritten en daarbij een loopje te nemen met de 
arbeidsregels en de sociale wetgeving. Lage 
lonen, jobs die verloren gaan en miserabele 
werkomstandigheden zijn het resultaat. “De 
snelwegen zitten vol met chauffeurs die 
niet krijgen waar ze recht op hebben en 
ver van huis als moderne slaven moeten 
werken voor een loon van enkele honder-
den euro’s per maand. Verwacht maar nog 
meer chauffeurs uit Oost-Europa te zien 
kamperen langs snelwegen, terwijl ze hun 
potje  koken achterin hun vrachtwagen op 
een gammel vuurtje”, vertelt Jan Sannen, 

algemeen sectorverantwoordelijke vervoer 
van ACV-Transcom. 
ACV-Transcom vreest dat dit uitstel een stap 
is naar het wettelijk uitsluiten van de sec-
tor uit de detacheringsrichtlijn. En dat zo 
deze ‘moderne slavernij’ wordt gelegali-
seerd. Daarbij moet detachering per defini-
tie een tijdelijke situatie blijven. De limiet 
van 18 maanden is dan ook te lang. “Het is 
duidelijk dat de politiek op deze manier het 
welzijn van bedrijven laat primeren op het 
welzijn van chauffeurs”, aldus Sannen.
Twee jaar geleden beloofde de Europese 
Commissie nieuwe EU-regels om van 
de transportsector een betere werk- en 
bedrijfsomgeving te maken. De Commissie 
zei toen dat ze de heersende sociale wantoe-
standen in de sector, zoals sociale dumping, 
hoge werkdruk en oneerlijke concurrentie, 
zou aanpakken. “Op 31 mei 2017 hebben 
zij hun voorstel, het ‘mobiliteitspakket’, 
gepubliceerd. En dat is helemaal geen ver-
betering van de voorwaarden voor de chauf-
feurs”, stelt Sannen.   |

Sociale dumping is nog 
lang niet de wereld uit
EUROPESE AANPAK KOMT HEEL HALFSLACHTIG OVER

‘Moderne slavernij’, daar kan de vakbond onmogelijk mee 
akkoord gaan. Niet in het wegvervoer, en evenmin in 
andere bedrijfstakken.
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Miljarden euro’s aan belastingen 
‘verdwijnen’ in Bermudadriehoek
WAAROP WACHT REGERING NOG OM DOORTASTEND OP TE TREDEN?

Jolien Pollet

“Ze hebben het niet gemakkelijk, 
help de rijken.” Zo zong Raymond 
van het Groenewoud het al zo’n 20 
jaar geleden. Want wat hebben ze 
het toch zo moeilijk, de rijken. Ze 
moeten kiezen waar ze hun centen 
parkeren, en er zijn zoveel opties 
om hun inkomsten te optimalise-
ren – lees: belastingen te ontdui-
ken. Geef nu zelf toe, wie zou daar 
geen nachten van wakker liggen?

Na LuxLeaks, SwissLeaks en de Panama 
Papers publiceerden internationale 380 
onderzoeksjournalisten uit 67 landen 
onlangs de Paradise Papers: 13,4 miljoen 
gelekte documenten, afkomstig van onder 
meer twee offshore advocatenkantoren 
die helpen om fiscale constructies op te 
zetten op plekken zoals de Bermuda- of 
Kaaimaneilanden. Je moet daar geen belas-
tingen betalen op buitenlandse inkom-
sten. In de dikke hoop ‘papers’ lees je ook 
namen van multinationals met vestigingen 
in België.
Je kan het multinationals en gefortuneer-
den niet verwijten dat ze creatief willen 
omgaan met hun centen. Maar het valt 
onze overheid en buitenlandse regeringen 
wel te verwijten dat ze het allemaal door de 
vingers blijven zien, na de zoveelste ‘leaks’. 
Ons land doet alles om multinationals goed 
te soigneren: een hoge productiviteit, veel 
knowhow en innovatie, de notionele intrest- 
aftrek, heel wat subsidies en steun. En toch 
krijgen we daar niet vreselijk veel voor terug.

NIKE EN JANSSEN 
PHARMACEUTICA

Zo kon Nike al meer dan 12 miljard dollar 
oppotten via een postbusadres op Bermuda 
én kreeg het al meer overheidssubsidies 
voor zijn distributiecentrum dan het in de 
voorbije jaren aan belastingen betaalde in 
ons land. Janssen Pharmaceutica kon in de 
afgelopen jaren meer dan 4 miljard euro 
belastingen besparen in België en heeft hier 
zo een belastingtarief van 2,4%. 
De Paradise Papers bewijzen nog maar eens 
dat multinationals en ultrarijken er blijven 

mee wegkomen om bijna geen belastingen 
te betalen, op de kap van de burger.  Al dat 
stiekeme ontduiken van belastingen kost 
de staatskas miljarden euro’s. Voeg daar-
aan toe dat de regering-Michel de vennoot-
schapsbelasting wil verlagen – wat finan-
cieel waarschijnlijk nooit gecompenseerd 
raakt – en je voelt meteen de bui hangen.
Om de begroting te laten kloppen zal er 
opnieuw moeten worden bespaard. En waar 
zal de regering de centen vinden? Juist: niet 
op Bermuda maar bij de sociale zekerheid 
en in de portemonnee van de modale burger.
Moeten we zo’n onrechtvaardig belasting-
beleid blijven pikken en ons neerleggen bij 
vele andere onrechtvaardigheden zoals de 

indexsprong, hogere facturen voor basisno-
den, meer flexibiliteit voor hetzelfde loon? 
Neen, want er zijn namelijk alternatieven.

Het FAN eist daarom:
•  sterke maatregelen tegen belastingont-

duiking en een overheid die burgers voor-
rang geeft op multinationals

• internationale transparantie en uitwisse-
ling van financiële/fiscale gegevens

• strenge controles op belastingconstruc-
ties van bedrijven met zetel in België 

• geen staatssteun meer voor ondernemin-
gen die belastingen blijven ontduiken

• dat de sterkste schouders eindelijk eens 
de zwaarste lasten dragen.  |

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E

Al dat stiekeme ontduiken van belastingen kost de 
staatskas miljarden euro’s.
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AEROTOXISCH SYNDROOM 
maakt luchtvaartpersoneel ziek
VAKBOND EIST MAATREGELEN OM WERKNEMERS BETER TE BESCHERMEN

Jan Deceunynck

Een airhostess zit al ruim een half 
jaar thuis nadat ze in een vliegtuig 
schadelijke lucht inademde. Ze zakte 
door haar benen en worstelt sinds 
het incident met diverse klachten, 
van duizeligheid tot geheugenverlies. 
Het voorval zette voor de LBC-NVK in 
de luchtvaartsector het ‘aerotoxisch 
syndroom’ centraal op de agenda. 

“Nieuw is het probleem niet”, vertelt 
vakbondssecretaris Paul Buekenhout. 

“Maar we voelen wel dat de tijd rijp 
is om er eindelijk iets aan te doen.”

“Dat het vliegtuigpersoneel aan toxische 
stoffen wordt blootgesteld, is niet nieuw,” 
verduidelijkt Paul. “De gevolgen voor de 
personeelsleden lopen uiteen”, legt de vak-
bondsman uit. “Een kleine groep van 3% tot 
5%, onder wie de al vermelde airhostess, is 
uitermate gevoelig voor de toxische stoffen. 

Zeker als er zich een ‘fume-event’ voordoet. 
Dat is een incident waarbij plots een hoge 
dosis vrijkomt. Het gebeurt gelukkig niet 
vaak, maar het komt helaas toch wel gere-
geld voor. Voor nog eens 30% tot 35% zijn 
de gevolgen minder acuut maar is weten-
schappelijk aangetoond dat blootstelling 
op lange termijn schadelijke gevolgen heeft. 
Het zou onder meer kanker kunnen veroor-
zaken. Een derde categorie zal wellicht zelfs 
op langere termijn weinig klachten ontwik-
kelen. Maar alles bij elkaar loopt zowat 40% 
van het luchtvaartpersoneel een aanzienlijk 
gezondheidsrisico.”

ER ZIJN OPLOSSINGEN

Het ergste is dat het probleem eigenlijk 
grotendeels op te lossen valt. “Het is niet 
de schuld van de luchtvaartbedrijven dat 
vliegtuigen schadelijke stoffen gebruiken 
en uitstoten. Dat is de verantwoordelijkheid 
van de vliegtuigbouwers”, stelt Paul. “Maar 
er zijn wel manieren om de schade voor het 
personeel te beperken. Er zijn filters om de 

toxische stoffen uit de lucht te filteren en 
er zijn detectiesystemen die aangeven wan-
neer de vaak onzichtbare en zelfs reukloze 
dampen het vliegtuig binnendringen. En – 
ook al hebben sommige slachtoffers schade 
voor het leven opgelopen – er bestaan the-
rapieën om slachtoffers van het aerotoxisch 
syndroom te behandelen. 

Wereldwijd verloren ook al veel piloten hun 
licentie om medische redenen. Maar de 
luchtvaartbedrijven blijven het probleem 
onder de mat vegen. Vergelijk het met het 
verzet van tabaks- en asbestbedrijven die 
bleven ontkennen dat hun producten scha-
delijk waren. Waarom? Ten eerste omdat de 

De luchtvaart-
bedrijven blijven het 
probleem onder de 
mat vegen.

© FOTO: BELGAIMAGE
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preventie van het syndroom veel geld kost. 
En ten tweede omdat ze schadeclaims wil-
len ontlopen van slachtoffers die hen aan-
klagen wegens schuldig verzuim.”
De 23-jarige airhostess is niet het eerste of 
enige slachtoffer van het aerotoxisch syn-
droom. Ook ander cabinepersoneel heeft al 
meermaals melding gemaakt van gezond-
heidsproblemen die aan het syndroom kun-
nen worden gelinkt. Vaak wordt in eerste 
instantie niet het verband gelegd of wijt 
de huisarts uiteenlopende klachten aan 
andere kwaaltjes. Ook al omdat de oor-
zaak niet altijd meteen opvalt. Want een 

‘fume-event’ is niet altijd fysiek op te mer-
ken op het moment dat het zich voordoet. 
En de ‘gewone’ blootstelling is nog min-
der aantoonbaar. Maar als bloedtests dan 
abnormaal hoge lood-, kwik- en arseen-
waarden opleveren of een cocktail aan scha-
delijke stoffen zoals isopropanol, isohexane, 
toluole en aceton, vallen de puzzelstukjes 
langzaam wel in elkaar. “Nogal wat perso-
neelsleden zijn zich niet bewust van het pro-
bleem en van de gezondheidsrisico’s die ze 
lopen. Ze voelen wel wat, maar ‘dat zal wel 
normaal zijn,’ denken ze.”

WERKNEMERS INFORMEREN

De LBC-NVK wil het probleem op de agenda 
zetten. “Om te beginnen willen we de men-
sen informeren. Wat zijn de symptomen? 
Wat is een ‘fume-event’? Want de werkgever 
zwijgt in alle talen. Voor tal van risico’s zijn 
er uitgeschreven procedures. Maar niet voor 
aerotoxische incidenten. Wij willen wel dat 
zulke procedures er komen. En daarnaast 
moet er worden geïnvesteerd in filters en 
detectiesystemen. De luchtvaartmaat-
schappijen moeten hiervoor aankloppen 
bij de vliegtuigbouwers. De constructeurs 
moeten vliegtuigen leveren die het risico 
op incidenten zo veel mogelijk beperken.”
Om het personeel te informeren werd, in 
samenwerking met gespecialiseerde art-
sen, in november een infoavond gehouden. 
De vakbond had aan werkgever Brussels 
Airlines gevraagd om mee te werken maar 
de directie hield de boot af en verbood de 
initiatiefnemers om de bedrijfskanalen te 
gebruiken om de avond te promoten. Een 
facebookgroep voor het personeel bleek 
gelukkig een waardig alternatief. Op een 
paar dagen tijd hadden al 1.950 leden 
zich aangesloten bij de facebookgroep. 
Gespecialiseerde artsen legden daar uit wat 
het aerotoxisch syndroom precies is, wat de 
symptomen zijn en welke gevaren het vlie-
gend personeel loopt. 

GROEIENDE BEWUSTWORDING

“We voelen dat het nu het moment is om 
dit probleem in de kijker te zetten”, aldus 
Paul. “Wereldwijd groeit de bewustwor-
ding. Er was onlangs een conferentie in 
Londen over het thema en in Nederland 
wijdde het actuaprogramma Zembla al vier 
uitzendingen aan het probleem. En ook in 
België groeit de aandacht vanuit de media. 
Het kabinet van minister Maggie De Block 
(Volksgezondheid) heeft de opdracht gege-
ven om dit gezondheidsprobleem te onder-
zoeken. Het aerotoxisch syndroom krijgt 
stilaan de aandacht die het verdient.”
Ook bij het vliegtuigpersoneel neemt de 
bewustwording toe. “Begin november 
werd een vliegtuig aan de grond gehouden 
omdat de crew een verdachte geur rook. Ze 
weigerden te vertrekken als er geen verse 
luchtfilters werden geplaatst. EasyJet zet 
ondertussen de eerste stappen naar filters 
en detectiesystemen. We moeten nu druk 
zetten op de luchtvaartmaatschappijen 
en hen ertoe aanzetten om eindelijk iets 
te doen. Er is genoeg getalmd. Het is tijd 
voor actie. We weten dat het lastig is voor 
de maatschappijen om het probleem nu te 
erkennen maar dat is wel de consequentie 
van het jarenlange doofpotbeleid.”  |

WAT ZIJN DE 
SYMPTOMEN 
VAN HET 
AEROTOXISCH 
SYNDROOM?

•	 Vermoeidheid – zich uit-
geput voelen, zelfs na een 
goede nachtrust

•	 Schudden en trillen
•	 Evenwichtsstoornissen en 

duizeligheid
•	 Epileptische aanvallen
•	 Bewustzijnsverlies
•	 Geheugenstoornissen
•	 Hoofdpijn
•	 Tinnitus
•	 Duizeligheid
•	 Verwarring / cognitieve pro-

blemen
•	 Misselijkheid
•	 Diarree
•	 Braken
•	 Hoesten
•	 Ademhalingsmoeilijkheden
•	 Verhoogde hartslag en hart-

kloppingen
•	 Irritatie van ogen, neus en 

bovenste luchtwegen
•	 …

Het probleem van schadelijke lucht in vliegtuigen is 
grotendeels op te lossen. Bij de lagekostenmaatschappij 
EasyJet zetten ze de eerste stappen naar filters en 
detectiesystemen.
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Frans Geerts

In het Nationaal Pensioencomité 
werd vorig jaar afgesproken dat er 
vier criteria zouden worden gebruikt 
om te defi niëren wat een zwaar 
beroep is. Gaat het om lichamelijk 
zwaar werk? Is de werkorganisatie 
belastend? Is er een belasting door 
verhoogde veiligheidsrisico’s? En is 
er sprake van mentale of emotionele 
belasting? Toen het overleg over de 
zware beroepen mislukte in de privé-
sector, ontstond er fl ink wat onzeker-
heid over de vraag of die criteria ook 
zouden gelden in de openbare sector.

Het verbaasde de vakbonden dan ook dat 
de vertegenwoordiger van pensioenminis-
ter Daniel Bacquelaine (MR) zelf voorstelde 
om de vier criteria te hanteren als basis voor 
verdere besprekingen. Er zou zelfs rekening 
worden gehouden met een combinatie van 
de criteria. Het gevolg daarvan zou dan zijn 
dat sommige werknemers vroeger met pen-
sioen kunnen gaan. 60 jaar zou als mini-
mumleeftijd worden gezien.

Voor de openbare sector is het nu wachten 
op precieze teksten. Maar in de discussie 
over de zware beroepen in de privésector 
staan we nog nergens. Voorlopig willen 
de werkgevers alleen aanvaarden dat ploe-
genwerk met nachtarbeid een criterium kan 
zijn. 

De LBC-NVK blijft de vier criteria beschou-
wen als noodzakelijke vertrekbasis. Wij 
willen starten met meetbare zaken. De 
Werkbaarheidsmonitor kan dienen als 
ondersteuning bij de besprekingen. Maar 
voorlopig wordt er dus niet meer gepraat 
in de privé.
Waarom vindt de LBC-NVK de vier criteria zo 
belangrijk? Als we alleen kijken naar ‘ploe-
gen met nachtarbeid’, is dat iets wat maar in 
beperkte mate van toepassing is op bedien-
den. Bij bedienden zijn er andere punten die 
een job of beroep zwaar kunnen maken. In 
de distributie bijvoorbeeld zijn er veel werk-
nemers met een wisselend uurrooster en 
mensen die boven hun hoofd moeten hef-
fen; zulke elementen kunnen volgens ons 
dienen om sommige beroepen als zwaar te 
klasseren. Hetzelfde geldt voor de druk om 
resultaten te behalen bij medewerkers in 
contactcenters.

NON-PROFIT

De non-profitsectoren vormen nog een 
hoofdstuk apart. Wie bijvoorbeeld werkt op 
een dienst oncologie of palliatieve zorgen 
kan veel emotionele belasting ondervin-
den. Heel wat jobs in de non-profi t kunnen 
zwaar zijn als gevolg van een grote emotio-
nele belasting.
Als we alleen het criterium ‘ploegen met 
nachtarbeid’ zouden gebruiken, zou dit heel 
wat werknemers fl ink kunnen discrimine-
ren. Mensen in de verzorging die even goed 
in shifts met nachtarbeid werken komen 
niet in aanmerking omdat de defi nitie ervan 
uitgaat dat er altijd twee werknemers per 
ploeg zijn die hetzelfde werk uitoefenen 
en dat de ploegen elkaar moeten opvolgen. 
Dat laatste is met onderbroken diensten niet 
mogelijk. 
Voor de LBC-NVK is een preventief beleid 
essentieel. Maar als bepaalde factoren niet 
kunnen worden uitgesloten – zie de vier cri-
teria – dan moeten er compenserende maat-
regelen komen zodat werknemers nog van 
een gezond pensioen kunnen genieten. Het 
is nu vooral afwachten of er wordt gepro-
beerd om de besprekingen te hervatten.   |

Pensioendossier: discussie over 
zware beroepen in privé loopt vast
VAKBOND HOUDT VAST AAN VIER BEOORDELINGSCRITERIA
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Wie werkt op een dienst oncologie of palliatieve zorgen kan veel emotionele belasting ondervinden.
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EINDEJAARS
PREMIES 2017

DOSSIER
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Alles over jouw eindejaarspremie!
Bram Van Goethem 

Het einde van het jaar is weer in 
zicht. Traditiegetrouw een periode 
gevuld met jaaroverzichten, goede 
voornemens, festiviteiten allerhande 
en bovenal gezellig samenzijn. In de 
meeste ondernemingen ook de peri-
ode waarin een eindejaarspremie 
of dertiende maand wordt uitge-
keerd aan de werknemers. Dikwijls 
hebben werknemers wel een vraag 
over de toekenning van de einde-
jaarspremie. Ons Recht tracht een 
antwoord te geven op de meest 
gestelde vragen in dit verband. 

HEB IK RECHT OP EEN 
EINDEJAARSPREMIE?

Er bestaat geen algemene wettelijke rege-
ling die van toepassing is op alle werkne-
mers. Als werknemer heb je alleen recht op 
een eindejaarspremie als er één of andere 
rechtsbron voorhanden is. Zo’n rechtsbron 
kan voorwaarden koppelen aan de toeken-
ning van de eindejaarspremie. Op zich zijn 
zulke voorwaarden geldig, tenzij ze een ver-
boden discriminatie zouden vormen. Zo is 
het mogelijk om een anciënniteitsvoor-
waarde van bijvoorbeeld zes maanden te 
hanteren. Maar het is niet toegestaan om 
bijvoorbeeld de deeltijdse werknemers uit 
te sluiten enkel op grond van hun deel-
tijdse tewerkstelling. Zij hebben recht op 
de eindejaarspremie in verhouding tot hun 
arbeidsduur.

Voor de meeste werknemers is het recht op 
een eindejaarspremie vastgelegd in een sec-
torale cao. Een overzicht van deze sectorale 
regelingen vind je terug in het overzicht op 
p. 16-21.   
Is er geen sectorale cao? Dan wil dat niet 
per se zeggen dat je geen recht hebt op een 
eindejaarspremie. Het recht op zo’n pre-
mie kan immers ook blijken uit een onder-
nemings-cao, het arbeidsreglement, je 
arbeidsovereenkomst of zelfs een gebruik 
in de onderneming. Want zelfs als er niets 
op papier staat, kan het recht op de premie 
toch ‘verworven’ zijn omdat ze al jarenlang 
is toegekend. Van een gebruik is sprake als 
de toekenning algemeen, vast en besten-
dig is. ‘Algemeen’ wil zeggen dat de premie 
aan alle werknemers of aan bepaalde cate-
gorieën wordt toegekend. ‘Vast’ betekent 
dat er duidelijke berekeningsregels zijn. En 
‘bestendig’ houdt in dat de premie is toege-
kend gedurende een voldoende lange tijd. 

HOEVEEL BEDRAAGT DE 
EINDEJAARSPREMIE?

De omvang van de eindejaarspremie wordt 
bepaald door de rechtsbron waarin de toe-
kenning ervan wordt geregeld. Je zal dan 
ook de sectorale of andere regeling moe-
ten raadplegen om het exacte verschul-
digde bedrag te kunnen bepalen. Meestal 
gaat het om een vast bedrag gelijk aan het 
maandloon van de werknemer in een welbe-
paalde maand (bijvoorbeeld het salaris van 
december). Soms wordt verwezen naar een 
percentage van het jaarloon of wordt de pre-
mie berekend op basis van een bepaald aan-
tal uurlonen. Het kan ook voorkomen dat 
naast het vaste maandloon nog moet wor-
den rekening gehouden met bijvoorbeeld 
commissielonen of andere premies.
In de meeste regelingen staat het bedrag 
van de eindejaarspremie in verhouding 
tot de effectieve arbeidsprestaties geleverd 
tijdens de referteperiode. Dat houdt in dat 

schorsingen of afwezigheden (bijvoorbeeld 
ziektedagen) het bedrag van de premie zul-
len verminderen. Vaak zal de sectorale of 
andere regeling bepaalde periodes van inac-
tiviteit gelijkstellen met effectieve arbeids-
prestaties zodat deze periodes geen negatief 
effect zullen hebben op de omvang van de 
eindejaarspremie. Sommige periodes wor-
den sowieso gelijkgesteld op basis van dwin-
gende rechtsregels en dit zelfs als ze niet uit-
drukkelijk worden voorzien in de sectorale 
of andere regeling. Het gaat onder meer om 
het sollicitatieverlof, het syndicaal verlof en 
het betaald educatief verlof.     

HEB IK NOG RECHT OP EEN 
EINDEJAARSPREMIE ALS IK ZELF 
ONTSLAG NEEM OF ONTSLAGEN 
WORD?

In principe wordt de eindejaarspremie 
opgebouwd in functie van de geleverde 
prestaties. Komt er met andere woorden een 
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effectief einde aan de arbeidsovereenkomst 
voordat de eindejaarspremie is uitbetaald, 
dan heb je toch nog recht op de uitbetaling 
van deze premie in verhouding tot de gele-
verde prestaties. 
Maar let op. Van die algemene regel kan 
worden afgeweken in de sectorale of andere 
regeling die de toekenning van de einde-
jaarspremie regelt. Als je dus van plan bent 
om zelf je ontslag in te dienen, kijk je best 
ook de toepasselijke regeling rond de ein-
dejaarspremie even na. Vaak wordt immers 
een anciënniteitsvoorwaarde opgenomen 
bij ontslag door de werknemer of wordt 
bepaald dat de werknemer in dienst moet 
zijn op het tijdstip van uitbetaling om recht 
te kunnen hebben op de premie.   

HOEVEEL HOUD IK NETTO OVER?

De eindejaarspremie is in principe loon. 
Wat betekent dat er zowel RSZ-bijdragen 
(de werknemersbijdrage bedraagt 13,07 pro-
cent) als bedrijfsvoorheffing moet worden 
ingehouden.
Het percentage in de bedrijfsvoorheffing is 
afhankelijk van het belastbaar jaarloon en 

kan worden vastgesteld aan de hand van 
deze tabel:

Vermits de tarieven in de bedrijfsvoorhef-
fing vrij hoog zijn, zal dit ertoe leiden dat je 
netto meestal minder dan de helft van het 
brutobedrag overhoudt.

BELASTBAAR JAARLOON /
% BEDRIJFSVOORHEFFING

Tot 8.115 euro 0
Van 8.115,01 tot 10.010 euro 23,22
Van 10.010,01 tot 12.245 euro 25,23
Van 12.245,01 tot 14.470 euro 30,28
Van 14.470,01 tot 16.810 euro  35,33
Van 16.810,01 tot 19.170 euro 38,36
Van 19.170,01 tot 23.575 euro 40,38
Van 23.575,01 tot 25.780 euro 43,41
Van 25.780,01 tot 34.585 euro 46,44
Van 34.585,01 tot 45.280 euro 51,48
Boven 45.280 euro 53,50

VRIJE UNIVERSITEITEN

De leden van het academisch en 
administratief technisch personeel 
van de vrije universiteiten krijgen een 
eindejaarspremie zoals toegekend aan 
de personeelsleden van het minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Het bedrag is een percentage van het 
baremamaandloon van november. En 
het toegepaste percentage hangt af 
van de graad van de werknemer.
Voor doctoraatsbursalen wordt de 
eindejaarspremie zo berekend dat het 
nettobedrag op hetzelfde neerkomt 
als dat van assistenten (AAP) - dus 59 
procent van het brutoloon van een 
assistent. Dit zou na belastingen op 
hetzelfde moeten neerkomen als 41 
procent van het (lagere) brutobeurs-
bedrag, waar enkel nog RSZ van afgaat.
De uitzondering op de regel zijn de 
IWT-bursalen, die geen eindejaarspre-
mie krijgen aan het einde van het jaar, 
maar elke maand in hun beursbedrag 
één twaalfde van hun eindejaarspre-
mie ontvangen.

Academisch personeel: percen-
tage van het brutoloon(beurs) van 
november:
• het zelfstandig academisch perso-

neel 53 procent;
• het niet gerangschikt vastbenoemd 

wetenschappelijk personeel 53 pro-
cent;

• de doctor-assistenten en het bijzon-
der academisch personeel met de 
weddeschaal doctor-assistent of 
hoger 53 procent;

• de gastprofessoren 53 procent;
• de assistenten, praktijkassistenten 

en wetenschappelijke medewerkers 
59 procent;

• de doctoraatsbursalen 41 procent.

Administratief en technisch perso-
neel: percentage van het brutoloon 
van november:
• personeel met graad 10, 11, 12, 13, 15, 

16 en 17: 53 procent;
• personeel met graad 6, 7, 8, 9 en 14: 

59 procent;
• personeel met graad 3, 4 en 5: 65 

procent;
• personeel met graad 1 en 2: 70 pro-

cent.

De eindejaarstoelage wordt volledig 
toegekend bij voltijdse prestaties tij-
dens de referteperiode 1 januari – 30 
september. Bij deeltijdse prestaties 
tijdens deze periode wordt het bedrag 
pro rata toegekend. Deze regeling 
geldt niet voor het integratiepersoneel.
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DIENSTEN

PC 200 Aanvullend Paritair 
Comité voor de Bedienden

BedrAg vAN de premie
• Volledig maandloon. 
• Voor handelsvertegenwoordigers met 

veranderlijk loon: maandgemiddelde van 
de laatste 12 maanden (evenwel begrensd 
op het hoogste bedrag van de 4de catego-
rie in de loonschaal). Als het vast gedeelte 
hoger ligt dan dit bedrag wordt de premie 
toegekend op dit vast gedeelte.

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• 1/12 premie per gepresteerde maand, vanaf 

6 maanden tewerkstelling. Gelijkgesteld 
met arbeidsprestaties: vakantie, feestda-
gen, klein verlet, beroepsziekte, arbeids-
ongeval, bevallingsrust, eerste 60 dagen 
bij ziekte en ongeval, vaderschapsverlof, 
syndicaal verlof, betaald educatief verlof.

• Pro rata bij ontslag of einde arbeidsover-
eenkomst wegens definitieve medische 
overmacht, SWT (brugpensioen), einde 
tijdelijk contract of contract voor een dui-
delijk omschreven werk van minstens 6 
maanden.

• Pro rata bij ontslag op initiatief werkne-
mer, mits 5 jaar anciënniteit.

• Geen premie bij ontslag om dringende 
reden.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Einde van het jaar, tenzij anders bepaald 

in de onderneming.

PC 226 Internationale handel

BedrAg vAN de premie
• Jaarlijkse premie gelijk aan de bezoldi-

ging van de maand waarin de uitbetaling 
plaatsvindt.

• Voor bedienden met een bezoldiging 
samengesteld uit een vast deel en een ver-
anderlijk deel is de premie gelijk aan het 
vast deel van de maand waarin de uitbe-
taling gebeurt, verhoogd met het maan-
delijks gemiddelde van de veranderlijke 
gedeelten die betaald werden in de loop 
van de twaalf maanden die aan de maand 
van uitbetaling van de premie voorafgaan.

• Voor de bedienden die in de loop van 
het refertejaar overstappen van een vol-
tijds naar een deeltijds arbeidsregime 
of omgekeerd of die in de loop van het 
refertejaar overstappen van een deeltijds 

arbeidsregime naar een ander deeltijds 
arbeidsregime, wordt de premie als volgt 
vastgesteld: de som van elk maandloon 
van het refertejaar (exclusief de jaarpre-
mie, het dubbel vakantiegeld en andere 
veranderlijke bezoldigingselementen die 
niet regelmatig en op voortdurende wijze 
worden toegekend) gedeeld door twaalf.

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Tegelijkertijd voldoen aan twee voorwaar-

den: in dienst zijn op de datum waarop de 
premie wordt uitbetaald en effectief in de 
onderneming tewerkgesteld zijn geweest 
gedurende het hele refertejaar.

• 1/12 premie per gepresteerde maand in de 
onderneming in de loop van het referte-
jaar voor de bedienden die in dienst zijn 
op de datum van de uitbetaling van de 
premie, maar die slechts in de loop van 
het refertejaar in dienst van de onderne-
ming zijn getreden of de bedienden van 
wie de arbeidsovereenkomst een einde 
neemt voor de datum waarop de premie 
wordt uitbetaald.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Einde van het jaar.

PC 227 Audiovisuele sector

• Wie een volledig jaar ononderbroken bij 
dezelfde werkgever heeft gewerkt: bruto 
vast maandloon december

• Wie tijdens het hele jaar met verschil-
lende contracten bij de werkgever heeft 
gewerkt: in december berekend op basis 
van het gemiddelde bruto maandloon van 
dat jaar

• Wie niet het hele jaar maar minstens 130 
dagen heeft gewerkt bij de zelfde werkge-
ver: een pro rata premie.

• Indien ontslagen door de werkgever, pro 
rata indien minstens 6 maanden anciën-
niteit of 130 dagen gewerkt.

• Indien zelf ontslag gegeven, pro rata 
indien minstens 5 jaar anciënniteit.

• Vanaf 2016 wordt deze dertiende maand 
verhoogd met 250 euro voor een vol-
tijdse werknemer die het hele jaar heeft 
gewerkt. Deze premie wordt geprora-
tiseerd overeenkomstig bovenstaande 
regels voor de gewone 13de maand.  Vanaf 
2017 volgt deze premie de evolutie van de 
index.

Als je in een sector werkt waar een eindejaarspremie wordt uitbetaald, is het verstandig hieron-
der even te kijken of je wel krijgt waarop je recht hebt. Let wel: dit overzicht slaat op de regelin-

gen zoals die per sector werden vastgelegd. Gunstiger regelingen op ondernemingsvlak zijn dus 
niet uitgesloten. Je vindt de informatie ook terug op http://eindejaarspremies.lbc-nvk.be. 

En daar is mijn eindejaarspremie
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PC 303 Filmzalen

• Eindejaarspremie 8,33% brutoloon 
betaald in refertejaar (1 december tot 30 
november), betaalbaar tussen 15 en 31 
december, mits minstens 5 maand anci-
enniteit of 120 niet opeenvolgende dagen.

• Bij opzeg door werkgever zelfde anciën-
niteitsvoorwaarde (5 maanden).

• Bij opzeg door werknemer minstens 6 
maanden anciënniteit.

PC 320
Begrafenisondernemingen

BruTo BedrAg vAN de premie
• 8,33% van de brutolonen verdiend in de 

periode tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017. 
Voor arbeiders wordt dit percentage bere-
kend op 108% van de brutolonen. 

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Alle werknemers die tijdens de refertepe-

riode tewerkgesteld waren in de sector van 
de begrafenisondernemingen ontvangen 
eind november een attest van het Sociaal 
Fonds voor de Begrafenisondernemingen. 
Daarop staat het bedrag van de einde-
jaarspremie vermeld. Het minimumbe-
drag per betalingsmandaat bedraagt 50 
euro netto (onder dit bedrag is er geen 
betalingsmandaat). Deze fiche bevat ook 
het attest voor de vakbondspremie. Leden 
bezorgen het formulier van de eindejaars-
premie en syndicale premie aan de LBC-
NVK, in plaats van het te sturen naar het 
Sociaal Fonds.

• De eerste 30 dagen zonder loon wegens 
ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval, 
bevallingsrust en vaderschapsverlof wor-
den gelijkgesteld met arbeidsprestaties.

• Volgende werknemers krijgen een einde-
jaarspremie als zij in het lopende jaar de 
sector verlieten: 

- werknemers met pensioen of SWT (brug-
pensioen).

- werknemers die ontslag hebben geno-
men.

- ontslagen werknemers, behalve bij drin-
gende reden.

• rechthebbenden na overlijden.  
TijdsTip vAN BeTAliNg
• Vanaf 15 december, na verwerking van 

het attest.

PC 321 Groothandel verdelers 
van geneesmiddelen

BedrAg vAN de premie
• Loon december voor wie het hele jaar in 

dienst is geweest.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst zijn op 31 december en op die 

datum minstens 6 maanden anciënniteit 
hebben, 1/12 van de premie per maand 
tewerkstelling voor wie ten minste 6 
maanden anciënniteit heeft.

• In de loop van het jaar met pensioen of 
SWT (brugpensioen) vertrokken zijn of 
ontslagen zijn en 6 maanden anciënni-
teit hebben.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Vóór 25 december.

PC 322 Uitzendkrachten

BedrAg vAN de premie
• De eindejaarspremie bedraagt 8,27% 

van de lonen die je als uitzendkracht ver-
diende tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016.

• Het brutobedrag van de premie wordt ver-
minderd met de RSZ-bijdrage van werk-
nemers (13,07%) en met de bedrijfsvoor-
heffing (23,22%).

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Leden bezorgen het formulier van de ein-

dejaarspremie uitzendarbeid aan de LBC-
NVK in plaats van het te sturen naar het 
Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

• Tewerkstelling gedurende 65 dagen 
of 520 uren als uitzendkracht  in de 
periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. 
Uitzendkrachten die vast in dienst tre-
den in de onderneming waarin ze voor-
heen als uitzendkracht werkten, hebben 
recht op de eindejaarspremie na 60 dagen 
tewerkstelling als uitzendkracht

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Einde van het jaar

Persbedrijven

Idem APC.
 
Universiteiten

zie artikel op p. 15.

Automobielinspectie

Idem APC.

DISTRIBUTIE

PC 201 Zelfstandige Kleinhandel

BedrAg vAN de premie
• Voor de bedienden van wie het loon vast 

is, wordt de eindejaarspremie berekend 
op basis van het gemiddelde van het effec-
tief ontvangen loon van al de geleverde 
prestaties van het betrokken jaar.

• Voor de filiaalhouders en de bedienden 
die volledig of gedeeltelijk met commis-
sieloon worden beloond, wordt de einde-
jaarspremie berekend op het maandelijks 
gemiddelde van de vaste en veranderlijke 
brutolonen die werden betaald tijdens het 
betrokken jaar.

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 

en het hele jaar gewerkt hebben. Voor 
de bedienden die op 31/12 ten minste 6 
maanden anciënniteit in de onderneming 
hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 
per volledige maand tewerkstelling.

• Zelfde regeling bij einde arbeidsover-
eenkomst, wanneer werknemer niet zelf 

ontslag heeft genomen en tenminste 6 
maanden in dienst is geweest.

• Ook pro rata toegekend als men op het 
ogenblik van de betaling met tijdkrediet, 
palliatief verlof, verlof voor verzorging 
van zwaar ziek familielid, ouderschaps-
verlof is.

• De premie kan worden verminderd met 
afwezigheden wegens ziekte, ongeval 
of zwangerschap (behalve de eerste 30 
dagen).

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Tussen 15 en 31 december.

PC 202 Kleinhandel in 
voedingswaren

BedrAg vAN de kersTpremie
• Administratief en verkooppersoneel: 

100% van het maandloon berekend op 
basis van het gemiddelde van al de effec-
tief ontvangen lonen in het lopende jaar

• Filiaalhouders: gemiddelde van de 
maandlonen waarop vakantiegeld wordt 

berekend, begrensd tot 1.487,36 euro.
• Aanvullende Kerstpremie: 148,73 euro 

voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding 
tot hun prestaties).

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst zijn op 31/12. 
• 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in 

de onderneming werkzaam zijn. 
• Ook toegekend aan bedienden die per 

31/12: 
- met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof 

voor verzorging van zwaar ziek familielid, 
ouderschapsverlof zijn en die tijdens het 
beschouwde kalenderjaar arbeidspresta-
ties hebben uitgevoerd; 

- zich in een toestand bevinden die gelijk-
gesteld is met effectieve arbeid (cfr. wet-
geving jaarlijkse vakantie)

• Elke afwezigheid die in het kader van de 
wetgeving op de jaarlijkse vakantie wordt 
gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wordt 
beschouwd als effectieve arbeidsprestatie.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Vóór Kerstdag.
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PC 202.01 Middelgrote
levensmiddelenbedrijven

BedrAg vAN de premie
• Bedienden met vast loon: 100% van het 

maandloon berekend op basis van het 
gemiddelde van al de effectief ontvangen 
lonen in het lopende jaar.

• Filiaalhouders of wanneer commissie-
loon wordt betaald: 100% maandelijks 
gemiddelde van de vaste en veranderlijke 
lonen van het betrokken jaar.

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 

en het hele jaar gewerkt hebben. Voor 
de bedienden die op 31/12 ten minste 6 
maanden anciënniteit in de onderneming 
hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 
per volledige maand tewerkstelling.

• Zelfde regeling bij einde arbeidsovereen-
komst, wanneer werknemer niet zelf ont-
slag heeft genomen en tenminste 6 maan-
den in dienst is geweest.

• Ook toegekend aan bedienden die op het 
ogenblik van de betaling met tijdkrediet, 
palliatief verlof, verlof voor verzorging 
van zwaar ziek familielid, ouderschaps-
verlof zijn.

• De premie kan worden verminderd met 
afwezigheden wegens ziekte, ongeval 
of zwangerschap (behalve de eerste 30 
dagen).

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Tussen 15 en 31 december.

PC 311 Grote kleinhandelszaken

BedrAg vAN de premie
• Voltijds: loon december.
• Deeltijds: maandelijks gemiddelde over 

de dienstperiode.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Ten minste 3 maanden (al dan niet opeen-

volgend) in dienst zijn in de loop van het 
jaar.

• Volledige premie: volledig jaar in dienst. 
Geen volledig jaar in dienst of periodes 
gespreid over meerdere jaren: pro rata 
dienstperiode.

• Ook toegekend aan bedienden die per 
31/12: 

- met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof 
voor verzorging van zwaar ziek familielid, 
ouderschapsverlof zijn en die tijdens het 
beschouwde kalenderjaar arbeidspresta-
ties hebben uitgevoerd;

- zich in een toestand bevinden die gelijk-
gesteld is met effectieve arbeid (cfr. wet-
geving jaarlijkse vakantie)

• De premie wordt niet verminderd wegens 
de eerste 30 dagen afwezigheid door 
ziekte, klein verlet, wettelijk verlof enz.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• December, tenzij andere overeenkomst 

of gebruik

PC 312 Warenhuizen

BedrAg vAN de premie
• Maandloon november, verhoogd met: 
- maandgemiddelde late uren, bijkomende 

uren, overuren voorbije 12 maanden; 

- aanvullende Kerstpremie 297,47 euro voor 
voltijdsen (pro rata voor deeltijdsen). 

 ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Einde december in dienst zijn. 
• Ten minste 3 maanden anciënniteit (al 

dan niet opeenvolgend) in het betrokken 
jaar.

• Ook toegekend aan bedienden die per 
31/12: 

- met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof 
voor verzorging van zwaar ziek familielid, 
ouderschapsverlof zijn en die tijdens het 
beschouwde kalenderjaar arbeidspresta-
ties hebben uitgevoerd;

- zich in een toestand bevinden die gelijk-
gesteld is met effectieve arbeid (cfr. wet-
geving jaarlijkse vakantie)

TijdsTip vAN BeTAliNg
• December.

PC 313 Apothekers en 
tarificatiediensten

• Een eindejaarspremie van 20% van het 
bruto maandloon wordt toegekend aan 
de werknemers die betaald worden vol-
gens het sectorale minimumbarema.

• Werknemers die beter betaald worden 
ontvangen een eindejaarspremie als hun 
bruto jaarloon lager is dan het barema-
loon x 12,2 (exclusief vakantiegeld, inclu-
sief alle extralegale voordelen).

• De eindejaarspremie bedraagt dan het 
verschil tussen het bruto baremaloon x 
12,2 en het ontvangen bruto jaarloon.

• Betaling met het loon van december.

FINANCIEN

PC 216 Notarisbedienden

BedrAg vAN de premie 
• Volledig maandloon
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Gedurende het hele kalenderjaar contrac-

tueel verbonden zijn.
• Bij tijdelijke afwezigheid met loonderving 

in de loop van het kalenderjaar om andere 
redenen dan ziekte, ongeval of zwanger-
schap, wordt het bedrag verminderd in 
verhouding tot de dagen van loonderving 
ten overstaan van 250 werkdagen per jaar.

• Als de bediende in de loop van het jaar 
een notariskantoor verlaat om bij een 
ander notariskantoor in dienst te treden, 
moeten de beide werkgevers een deel van 
de premie betalen in verhouding tot de bij 
hen gepresteerde maanden en berekend 
op respectievelijk het maandloon bij ver-
trek en het maandloon voor december.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Uiterlijk op 20 december voor de bedien-

den die in de loop van die maand in dienst 
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zijn; uiterlijk de dag van het vertrek voor 
de bedienden die uit dienst treden.

PC 307 Makelarij

Werknemers hebben recht op een ein-
dejaarspremie gelijk aan een volledige 
13de maand als ze op 31 december van het 
lopende jaar ten minste 6 maanden anci-
enniteit hebben in de onderneming en 
een arbeidsovereenkomst hebben met de 
onderneming op 31 december van het jaar. 
De 13de maand stemt overeen met evenveel 
twaalfden van het maandloon als het aan-
tal gewerkte maanden in het betrokken jaar.

PC 309 Beursvennootschappen

BedrAg vAN de premie
• Volledig maandloon.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Verbonden zijn door een contract van 

onbepaalde duur op het ogenblik van 
betaling.

• Anciënniteit van minstens 6 maanden op 
het ogenblik van betaling. De toekenning 
gebeurt per volledig gepresteerde kalen-
dermaand.

• Gepensioneerden ontvangen de premie 

pro rata wanneer zij de onderneming ver-
laten voor de datum van de betaling van 
de premie en mits een anciënniteit van 
6 maanden.

• Het bedrag van de premie mag worden 
herleid a rato van de afwezigheden in 
de loop van het jaar die niet voortsprui-
ten uit de toepassing van de wettelijke, 
reglementaire en conventionele bepa-
lingen rond jaarlijkse vakantie, wettelijke 
feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, 
arbeidsongeval en bevallingsrust en van 
30 dagen ziekte of ongeval.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• December of bij het indienen van de 

maatschappelijke rekeningen of volgens 
afspraak op ondernemingsvlak.

PC 310 Banken

• Volledig maandloon, alternatieve regelin-
gen zijn mogelijk via ondernemingscao’s.

• Pro rata indien geen volledige arbeids-
prestaties.

PC 341 Bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten

BedrAg vAN de premie

De eindejaarspremie is gelijk aan een vol-
ledige 13de maand. 
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
Op het ogenblik van betaling moet je ver-
bonden zijn door een arbeidscontract en 
over minstens 6 maanden anciënniteit 
beschikken. Ook moet je in dienst zijn op 
de eerste dag van het betrokken werkjaar. 
Voor werknemers met een veranderlijke 
maandwedde wordt de eindejaarspremie 
berekend op het maandgemiddelde van de 
laatste 12 maanden.
De eindejaarspremie wordt pro rata bere-
kend in de volgende gevallen:
- Bij latere aanwerving dan de eerste dag 

van het werkjaar en meer dan 6 maanden 
anciënniteit

- Bij ontslag (geen dringende reden) en 
vroeger vertrek dan moment betaling en 
meer dan 6 maanden anciënniteit

- Bij vrijwillig vertrek vroeger dan moment 
betaling en minstens 5 jaar anciënniteit 
in de onderneming

Andere afspraken op ondernemingsniveau 
zijn mogelijk maar moeten minstens gelijk 
zijn aan de bepaling zijn van deze cao.
TijdsTip vAN BeTAliNg
De eindejaarspremie wordt uiterlijk in 
december betaald.

INDUSTRIE

PC 207 Scheikunde

BedrAg vAN de premie
• Volledig maandloon.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst zijn op ogenblik van betaling.
• Op 31/12 van het lopende jaar minstens 6 

maanden anciënniteit. 
• 1/12de van de premie per gewerkte maand. 
• Recht bij ontslag door werkgever (min. 6 

maanden anciënniteit), ook voor werk-
nemers met SWT (bruggepensioneerden).

• Zelfde voorwaarden voor gepensioneer-
den of rechtverkrijgenden bij overlijden.

• Ook recht als je zelf ontslag neemt mits 1 
jaar anciënniteit

• Geen recht bij ontslag om dringende 
reden. 

• Voor handelsvertegenwoordigers is de 
premie maximum 2.129,47 euro.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Vóór 25/12.

PC 209 Metaal

Geen nationale overeenkomst of regeling

ANTwerpeN eN limBurg
BedrAg vAN de premie
• Volledig maandloon van november (pre-

mies niet inbegrepen met uitzondering 
van productiepremie).

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst op 30/11. 
• 6 maanden anciënniteit. 
• 60 dagen effectieve prestaties (of gelijk-

gestelde dagen) in referteperiode 1/12 tot 
30/11.

• Pro rata bij SWT (brugpensioen), pensi-
oen, overlijden, ontslag en einde contract 
bepaalde duur. Vanaf 1 juli 2017 pro rata 
bij vertrek uit de onderneming, behalve 
in geval van ontslag om dringende reden.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Uiterlijk op 31/12.

BrABANT
BedrAg vAN de premie 
• 7,94% van jaarlijks brutoloon (effectieve 

prestaties en gelijkstellingen).
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• 1 jaar anciënniteit.
• Pro rata bij ontslag, einde contract 

bepaalde duur, SWT (brugpensioen) en 
pensioen. Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij ver-
trek uit de onderneming, behalve in geval 
van ontslag om dringende reden.

• Referteperiode van 1/12 tot 30/11.
TijdsTip vAN BeTAliNg
• December

oosT- eN wesT-vlAANdereN 
(BehAlve wAAslANd)
BedrAg vAN de premie 

• Volledig maandloon. 
• Berekeningsbasis: loon juli.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst op 30/11. 
• Minimum 60 dagen effectieve prestaties 

(of gelijkgestelde dagen) in referteperiode 
van 1/12 tot 30/11.

• Pro rata in geval van ontslag, SWT (brug-
pensioen), pensioen en einde contract 
bepaalde duur. Vanaf 1 juli 2017 pro rata 
bij vertrek uit de onderneming, behalve 
in geval van ontslag om dringende reden.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Uiterlijk op 31/1 volgend jaar.

wAAslANd  
BedrAg vAN de premie
• Volledig maandloon. 
• Berekeningsbasis: loon november.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Minimum 60 dagen effectieve prestaties 

(of gelijkgestelde dagen) in de refertepe-
riode van 1/12 tot 30/11. 

• Pro rata in geval van ontslag, SWT (brug-
pensioen), pensioen, overlijden en ont-
slag door de bediende mits 6 jaar anciën-
niteit. Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek 
uit de onderneming, behalve in geval van 
ontslag om dringende reden.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Uiterlijk de laatste werkdag vóór 25/12.
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PC 211 Petroleum

Opname 13de maand in het jaarinkomen. 
Vandaar de bepaling dat de officiële loon-
schaal 13 keer per jaar moet worden betaald. 
Het tijdstip van betaling is niet bepaald in 
de cao, maar gewoonlijk eind december.

PC 219 Diensten en organismen 
voor technische controles en 
gelijkvormigheidstoetsing

• Geen regeling op sectorvlak. Het jaar-
loon (loon voor overuren en premies voor 
nachtarbeid, weekendwerk en andere 
voordelen niet inbegrepen) moet wel 
minstens gelijk zijn aan 13,92 keer het 
minimum baremaloon. 

• In de meeste ondernemingen hebben de 
bedienden wel recht op een 13de maand.

PC 220 Voedingsnijverheid

BedrAg vAN de premie
• Volledig maandloon. 
• Bij veranderlijk loon: gemiddelde van 12 

voorgaande maanden.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Aan de bedienden die tijdens het dienst-

jaar gedeeltelijke prestaties hebben gele-
verd, wordt de premie betaald in verhou-
ding tot hun effectieve en gelijkgestelde 
prestaties, behalve: 

- voor de bedienden die vrijwillig ontslag 
nemen en op dit ogenblik nog geen vol 
jaar anciënniteit hebben; 

- bij een ontslag door de werkgever om 
zwaarwichtige reden; 

• Bovenop de pro rata premie voor gewerkte 
maanden, geven de maanden van SWT 
(brugpensioen) recht op betaling van 20% 

van de overblijvende premie en dit tot 31 
december van het jaar van vertrek. 

• De gelijkstellingsperiode bij ziekte is 
beperkt tot 12 maanden, bij beroeps-
ziekte of arbeidsongeval is de gelijkstel-
ling onbeperkt (voor zover schadeloos-
stelling).

TijdsTip vAN BeTAliNg
• Vóór 25 december van het lopend kalen-

derjaar

PC 221 Papiernijverheid

BedrAg vAN de premie
• Volledig maandloon.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst zijn op het ogenblik van de uit-

betaling; 
• 6 maanden anciënniteit hebben; 
• Pro rata indien geen volledig jaar anciën-

niteit. 
• Bedrag wordt verminderd a rato van niet-

gelijkgestelde afwezigheidsdagen.
TijdsTip vAN BeTAliNg
• Bij het neerleggen van de maatschappe-

lijke rekeningen of in de maand decem-
ber, tenzij anders overeengekomen op 
ondernemingsvlak.

PC 222 Papierverwerking

BedrAg vAN de premie
• Minimum een maandloon.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst zijn op het ogenblik van de uit-

betaling. 
• Minstens 6 maanden anciënniteit hebben. 
• Bedrag wordt verminderd naar rato van 

de niet-gelijkgestelde afwezigheden. 
• Voor bedienden die in dienst kwamen en 

die ten minste zes maanden anciënniteit 

hebben, staat de premie in verhouding tot 
het aantal gewerkte maanden.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• In de loop van de maand december, tenzij 

op ondernemingsvlak anders overeenge-
komen.

PC 224 Non-Ferro

BedrAg vAN de premie
• Maandloon.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Verbonden zijn door een arbeidsovereen-

komst voor bedienden, op het ogenblik 
van de betaling van de premie.

• Op het ogenblik van de betaling van de 
premie een eventueel onderbroken anci-
enniteit hebben van ten minste zes maan-
den, voor zover deze periode zich situeert 
in een periode van 12 maanden vanaf het 
begin van de tewerkstelling.

• In de onderneming in dienst zijn getre-
den ten laatste op de eerste dag van het 
beschouwde werkjaar. Voor de bedien-
den die in de onderneming in dienst 
zijn getreden na de eerste dag van het 
beschouwde werkjaar en die de anciën-
niteitsvoorwaarde zoals hierboven ver-
meld vervullen, wordt de premie pro rata 
toegekend. 

• Bij uitdiensttreding vóór de betaaldatum 
– uitgezonderd bij ontslag om een drin-
gende reden – wordt ongeacht het soort 
arbeidsovereenkomst, en voor zover de 
hierboven vermelde voorwaarden ver-
vuld zijn, de eindejaarspremie betaald pro 
rata  op het ogenblik van deze uitdienst-
treding.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• December

NON-PROFIT

PC 304 Podiumkunsten

Eindejaarspremie voor de werknemers 
tewerkgesteld bij een werkgever uit de 
sector met maatschappelijke zetel in 
het Vlaamse Gewest of in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven op 
de Nederlandse taalrol + gesubsidieerd (op 
basis van één van volgende decreten/regle-
menteringen: het kunstendecreet, de orga-
nisaties van beleidsdomein cultuur, jeugd, 
sport, media, circusdecreet, jeugd- en kin-
derrechtenbeleid). 
BedrAg vAN de premie
442,17 euro voor werknemers met een 
arbeidsovereenkomst van 4 of meer maan-
den
ToekeNNiNgsvoorwAArdeN
• minstens 4 maanden in dienst 
• effectieve prestaties of gelijkstellingen 

tussen 1/1/2017 en 31/12/2017 maar pro-
portioneel indien men minder gewerkt 
heeft

• voor deeltijdsen: pro rata
TijdsTip BeTAliNg
december 2017 

Wie geen recht heeft op een eindejaars-
premie wegens contract van bepaalde 
duur of voor duidelijk omschreven 
werk, ontvangt per gewerkte/gelijkge-
stelde dag in 2016 een ecocheque van 10 
euro en dit met een maximum van 250 
euro.  Dit maximaal bedrag kan eventu-
eel lager liggen op basis van het beschik-
bare budget en het aantal rechthebbenden. 

PC 318.02 Gezinszorg

BedrAg vAN de premie
• Idem opvoedingsinstellingen.
• Behalve voor werknemers dienstenche-

ques, die hebben de volgende eindejaars-
toelage:

- Variabel gedeelte: 2,5% van bruto jaar-
loon (= brutoloon maand oktober inclu-
sief haard- of standplaatstoelage x 12).

- Vast geïndexeerd gedeelte van 343,19 euro.
- Vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 

euro.
ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• Referteperiode 1/1/17 – 30/11/17: iedere 

gewerkte of ermee gelijkgestelde maand 
geeft recht op 1/11 van de premie.

• Deeltijdsen: pro rata
TijdsTip vAN BeTAliNg
• December.
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PC 319.00 Door Brussel 
gesubsidieerde sectoren

BedrAg vAN de premie
1. Variabel gedeelte: 3,52% van brutojaar-

loon; brutojaarloon = brutoloon maand 
oktober inclusief haard- of standplaats-
toelage x 12

2. Vast geïndexeerd gedeelte van 584,50 
euro

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar propor-
tioneel indien men minder gewerkt heeft.  
Deeltijdsen: pro rata
TijdsTip vAN BeTAliNg
December

PC 319.01 Opvoedingsinstellingen 
en -diensten (Vlaamse 
gemeenschap en VGC)

BedrAg vAN de premie
• 132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= 

brutoloon maand oktober inclusief haard- 
of standplaatstoelage x 12)

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar pro-

portioneel als je minder gewerkt hebt.
• Deeltijdsen pro rata.
TijdsTip vAN BeTAliNg

• December

PC 327 Beschutte en sociale 
werkplaatsen/maatwerkbedrijven 

BedrAg vAN de premie
• Beschutte werkplaatsen:
- Productiepersoneel: 87% van maandloon
- Omkaderingspersoneel: 13de maand (+ 

septemberpremie van 5,07% van jaar-
loon (= 12 x bruto-maandloon augustus) 

– 187,18 euro
• Sociale werkplaatsen:
- Productiepersoneel: 87% van maandloon 

juli
- Omkaderingspersoneel: 131,13 euro + 

7,57% van jaarloon (werkelijk loon toege-
kend in de periode van 1 december vorig 
jaar tot 30 november dit jaar)

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen: pro rata.
• Referteperiode septemberpre-

mie: 1 september voorafgaand 
jaar tot 31 augustus dit jaar. 
Proportioneel indien men 
minder gewerkt heeft.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• 13de maand in de Beschutte 

werkplaatsen en eindejaars-
premie in de Sociale werk-
plaatsen: december.

• Septemberpremie in de Beschutte 
werkplaatsen: met loon september

PC 329 Socio-cultureel werk

BedrAg vAN de premie
• Maatschappelijk opbouwwerk: idem 

opvoedingsinstellingen
• Integratiecentra: idem opvoedingsinstel-

lingen
• Andere sectoren sociaal-cultureel werk: 

132,81 euro + 5,76% van bruto jaarloon 
(bruto jaarloon = brutoloon maand okto-
ber inclusief haard- of standplaatstoelage 
x 12)

• Doelgroepwerknemers (onder andere 
WEP-plus): 4,17% van bruto jaarloon (= 
brutoloon maand oktober inclusief haard- 
of standplaatstoelage x 12)

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen: pro rata.
TijdsTip vAN BeTAliNg

• December

PC 330 Gezondheidsinrichtingen 
en -diensten

ZiekeNhuiZeN
BedrAg vAN de premie

• Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% 
van bruto jaarloon (bruto jaarloon = bru-
toloon maand oktober inclusief haard- 
of standplaatstoelage x 12). Bij de einde-
jaarstoelage van 2017 komt er extra een 
eenmalig bijkomend forfaitair bedrag. 
Het bedrag was bij de afsluitdatum voor 
publicatie van Ons Recht nog niet bekend. 

• Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% 
van bruto jaarloon (bruto jaarloon = bru-
toloon oktober inclusief haard- of stand-
plaatstoelage x 12).

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen pro rata.

TijdsTip vAN BeTAliNg
• December, laatste kwartaal voor de 

attractiviteitspremie.

ThuisverplegiNg (oNder ANdere 
wiT-gele kruis)
idem ziekenhuizen

wijkgeZoNdheidsceNTrA
idem ziekenhuizen

rusToordeN/wooNZorgceNTrA
BedrAg vAN de premie

• Eindejaarspremie: 343,19 euro + 2,5% van 
bruto jaarloon (bruto jaarloon = bruto-
loon maand oktober inclusief haard- of 
standplaatstoelage x 12).

• Attractiviteitspremie: 647,53 euro + 0,53% 
van bruto jaarloon (bruto jaarloon = bru-
toloon oktober inclusief haard- of stand-
plaatstoelage x 12).

ToekeNNiNgsmodAliTeiTeN
• In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen pro rata.
TijdsTip vAN BeTAliNg

• December, laatste kwartaal voor de 
attractiviteitspremie

revAlidATieceNTrA
idem rustoorden/woonzorgcentra

PC 331 Kinderopvang 

Idem opvoedingsinstellingen 
behalve voor zuivere FCUD-werknemers, 
die hebben de volgende eindejaarstoelage: 
1) Variabel gedeelte: 6,55% van brutojaar-

loon (= brutoloon maand oktober inclu-
sief haard- of standplaatstoelage x 12)

2) Vast geïndexeerd gedeelte van 343,23 
euro

3) Verminderd met een vast niet-geïn-
dexeerd gedeelte: 600,31 euro

PC 331 Centra voor 
geestelijke gezondheidszorg

Idem opvoedingsinstellingen.

PC 331 Gezondheidspromotie 
en -preventie

Idem opvoedingsinstellingen 
behalve voor zuivere FCUD-werknemers, 

die hebben de volgende eindejaarstoe-
lage: 

1) Variabel gedeelte: 6,55% van bru-
tojaarloon (= brutoloon maand okto-
ber inclusief haard- of standplaats-
toelage x 12)
2) Vast geïndexeerd gedeelte van 

343,23 euro
3) Verminderd met een vast niet-

geïndexeerd gedeelte: 600,31 euro
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“Nieuwe onthullingen over fi scale 
misbruiken verbazen niemand meer”
DENKTANK MINERVA HELPT MEE BAKENS TE VERZETTEN

Denis Bouwen

Na LuxLeaks, SwissLeaks en de 
Panama Papers zijn er nu de Paradise 
Papers,  nieuwe onthullingen 
over belastingontwijking op grote 
schaal. “Kan je nog echt verbaasd 
zijn over deze nieuwe feiten?”, rea-
geren Matthias Somers en Sacha 
Dierckx van de denktank Minerva. 

“Neen toch. Het is eerder wachten 
op de volgende onthullingen.”

“Telkens wanneer zoiets bekend raakt, is 
er even grote verontwaardiging maar dat 
ebt snel weg”, merken de onderzoekers. 

“Sommige ondernemingen en gefortuneer-
den willen wel de lusten van de maatschap-
pij maar geven niet thuis wanneer het over 
hun plichten gaat. Het ware schandaal is dat 
zij weigeren om genoeg terug te geven. De 
vraag is natuurlijk: hoe komt het dat de poli-
tiek wetten en regels zo maakt en dat wij dit 
blijven slikken?”

“Eén belangrijk principe is dat we genoeg 
centen moeten hebben om collectieve 
diensten en voorzieningen te betalen”, stelt 
Sacha Dierckx. “Een ander principe is dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten moe-
ten dragen. Beide principes worden hier 
zwaar met voeten getreden.”

MATTHIAS SOMERS: “Neem nu de discus-
sie over het openbaar vervoer in de media. 
Soms lijkt het alsof het ontbreken van wifi  
op de trein het grootste schandaal is. Dat is 
natuurlijk niet zo. Het zijn vooral journa-
listen die dat aanklagen, vanuit hun leef-
wereld. Het te kleine aantal bussen op het 
platteland, dat is pas een écht schandaal. 
Veel van je denken wordt bepaald door de 
omgeving waarin je leeft. Veel toppolitici 
gaan om met toppers uit het bedrijfsleven. 
Ze luisteren veel minder of niet naar men-
sen die aan de onderkant van de maatschap-
pij leven.”

VERMOGENSBELASTING

ONS RECHT: Wat stellen jullie voor om ons 
belastingsysteem rechtvaardiger te maken?
MATTHIAS: “In mijn artikelen heb ik al 
gepleit voor het belasten van grote vermo-
gens of vermogenswinsten om onze soci-
ale zekerheid te behouden. Of kijk naar 
de vennootschapsbelasting: we moeten 
in Europees verband afspraken maken 
over een minimaal en fatsoenlijk tarief. 
Hetzelfde geldt voor de vraag wat we pre-
cies willen belasten. Europa lijkt daar nu 
toch iets over te willen afspreken. We heb-
ben nood aan goede regels die de fi scale 
shopping van bedrijven en rijken verhin-
deren.”
SACHA DIERCKX: “In het geval van multina-
tionals moeten we winsten belasten in de 
landen waar het geld wordt verdiend. Zelfs 
in de VS bestaan er afspraken die moeten 
tegengaan dat er te veel wordt geswitcht 
tussen de staten.”

ONS RECHT: Heel wat regeringen, liberale 
denktanks, werkgeversorganisaties en 
beleggersverenigingen verzetten zich tegen 
rechtvaardige belastingen. Voeren we geen 
strijd van David tegen Goliath? 
SACHA: “We moeten vooral niet opgeven! 
De publieke opinie is onze ideeën name-
lijk gunstig gezind, dat blijkt uit alle 
enquêtes en opiniepeilingen. 
Er is absoluut een draag-
vlak voor het sterker 
belasten van grote ver-
mogens. Alleen wordt 
dat politiek nog lang 
niet genoeg ver-
taald. Velen besef-
fen ondertussen 
dat toestanden à 
la Paradise Papers 
niet meer kunnen.”

MATTHIAS: “Als we ons belastingsysteem 
willen overeind houden, is een shift naar 
rechtvaardige fi scaliteit noodzakelijk. De 
economie wordt almaar kapitaalinten-
siever, en het belang van de factor arbeid 
krimpt. Een groeiend deel van de winsten 
moet dienen om het kapitaal te vergoeden. 
Er is nood aan een vermogensbelasting. De 
discussie gaat ook over de vraag wat we nu 
best belasten, de grote vermogens of de 
vermogenswinsten. Als je vermogenswin-
sten belast, tref je met name hen die hun 
vele geld willen gebruiken om activiteiten 
mogelijk te maken. Het lijkt mij een ver-
standiger idee om grote vermogens of for-
tuinen te belasten.”

BETERE PENSIOENEN

ONS RECHT: Ook het pensioendossier is - 
terecht - heel gevoelig en heikel in de vader-
landse politiek. De bevolking en de vak-
bonden vragen al lang hogere wettelijke 
pensioenen. Maar in ruil krijgen we van de 
regering-Michel een hogere wettelijke pen-
sioenleeft ijd (67 jaar) en maatregelen die de 
pensioenrechten van loontrekkenden juist 
ondermijnen!
MATTHIAS: “Herinner je de pensioenanek-
dote over twee vrouwen die breed werd 

OVER DE 
DENKTANK MINERVA

Matthias Somers en Sacha Dierckx 
werken voor de progressieve denk-
tank Minerva, die wordt gefi nancierd 
door de vakbonden en het middenveld. 
Minerva bestaat op 12 december 2017 
precies 1 jaar. Via denkwerk, artikelen, 
opiniestukken, vormingen, lezingen 
en debatten wil Minerva bijdragen tot 
meer maatschappelijke discussie – van-
uit sociale invalshoek. Momenteel is 
Matthias een studie aan het maken over 
de fi nanciering van de sociale zekerheid, 
meer bepaald van de gezondheidszorg. 
Sacha plant onderzoek rond economi-
sche democratie en de mogelijkheid om 
als gemeenschap meer greep te krijgen 
op de economie. Minerva realiseert ook 
een bundel bijdragen over de impact 
van de digitalisering van onze economie.

“Er is abso-
luut een 
draagvlak 
voor het 
sterker 
belasten 
van grote 
vermogens”, 
zeggen de 
onderzoe-
kers Sacha 
Dierckx 
(links)  en 
Matthias 
Somers 
van de 
denktank 
Minerva.
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uitgesmeerd in de media. De ene vrouw 
was zelfstandige geweest en had minder 
pensioen dan haar vriendin die lang zonder 
werk had gezeten. Vicepremier Alexander 
De Croo (Open VLD) sprong daar meteen op 
en zei dat het pensioen lager moest zijn na 
lange werkloosheid. Een foute reactie. Hij 
had moeten zeggen dat die zelfstandige 
mevrouw een beter pensioen verdiende.”
SACHA: “Sommigen in onze politiek wil-
len blijkbaar dat werklozen dubbel worden 
bestraft. Niet alleen met inkomensverlies 
wanneer ze zonder job zitten maar ook later, 
met een kleiner pensioen. De regering-
Michel wil de sociale risico’s meer afwen-
telen op het individu. Ze maakt de mensen 
ook bang om ze nog meer aan pensioenspa-
ren te laten doen. Daar zit ook een econo-
mische kant aan: het speelt in de kaart van 
banken en verzekeraars.”
MATTHIAS: “Als je privé betaalt voor een 
aanvullend pensioen, wordt er meer geld 
afgeroomd dan wanneer je bijdraagt voor 
de wettelijke pensioenen. Ik deel wel de 
mening dat we de ‘werkzaamheidsgraad’ 
moeten opkrikken in België. Maar dat doe 
je niet door de pensioenen te verminderen.”
SACHA EN MATTHIAS: “De politiek wil vooral 
de uitgaven drukken en praat veel minder 
over de mogelijkheid om meer inkomsten 
te zoeken voor onze pensioenen. Een expert 
als Frank Vandenbroucke (sp.a) sprak in het 
verleden al over het invoeren van een ver-
mogensbelasting als mogelijke extra fi nan-
cieringsbron voor de pensioenen. Feit is en 
blijft dat we onze pensioenen altijd zullen 

moeten fi nancieren met bijdragen van hen 
die niet gepensioneerd zijn.”

LIBERAAL DENKEN DOMINEERT

ONS RECHT: Mensen die de politiek volgen 
en vakbonden constateren al dat het poli-
tieke debat in België en het Westen sterk in 
de greep zit van alles wat economisch libe-
raal denkt: ‘minder overheidsbeslag’, lagere 
belastingen, minder regeltjes voor onderne-
mingen, de arbeidsmarkt die ‘nog veel fl exi-
beler moet worden’. Zien jullie dat ook?
MATTHIAS: “De vraag naar minder regels is 
duidelijk niet algemeen. Voor personen met 
een leefl oon en werkzoekenden worden de 
regels juist strenger of talrijker. Op dat punt 
trekt de staat zich helemaal niet terug, wel 
integendeel.”
SACHA: “In de voorbije 40 jaar is onze poli-
tiek een stuk naar rechts opgeschoven. 
Maar nu ontstaan er barstjes in het neoli-
berale verhaal en wij helpen mee om die 
groter te maken. Zelfs journalisten staan 
wel open voor de ideeën die we met onze 
denktank uitdragen. Een journalist van De 
Standaard noemde onze studie over de ven-
nootschapsbelasting een eye-opener.”
MATTHIAS: “Het klopt bijvoorbeeld niet dat 
een lagere vennootschapsbelasting leidt tot 
meer investeringen bij bedrijven. België 
trekt nog betrekkelijk veel investeringen 
aan, al is het wel zo dat die meestal gaan 
naar automatisering en hoogproductieve 
arbeid. Investeringen die kansen geven aan 
laaggeschoolden zijn er veel minder.”
SACHA: “Eerder dit jaar schreef ik een bij-
drage over de mogelijke privatisering van 
Belfius Bank. Ik gaf daarbij argumenten 
om van Belfi us een echte overheidsbank te 
maken. Die argumenten vielen niet overal 
in de media op een koude steen.”

ARBEIDSRECHT

ONS RECHT: Frankrijk hervormt zijn arbeids-
wetgeving, maar niet echt in het voordeel 
van werkende mensen. Gaat het in België 
niet precies dezelfde kant op?
MATTHIAS: “In ons land zien we steeds meer 
maatregelen die de band tussen werk en het 
opbouwen van sociale rechten doorknip-

pen. Kijk naar het belastingvrij 
bijklussen, de fl exi-jobs en 

de startersjobs voor jon-
geren. Dat wijst op een 

gevaarlijke tendens.”
SACHA: “In beide lan-

den wordt er druk 
uitgeoefend om 

de arbeidsmarkt 
nog meer te fl exi-
b i l i s e r e n .  D e 
Fransen probe-
ren het sociaal 
overleg op een 
lager niveau te 

leggen omdat dit zogezegd goed zou zijn 
voor de jobs. Wij denken dat dit niet klopt. 
De Franse aanpak zal wel de ongelijkheid 
tussen werknemers vergroten. In België 
heeft de politiek ook de ambitie om het 
sociaal overleg op een lager niveau te laten 
plaatsvinden. Heel riskant voor werkne-
mers!”
MATTHIAS: “Er zijn nu nieuwe, ‘hippe’ 
manieren om met werknemers om te gaan. 
Wie zich daartegen afzet, is zogezegd ‘con-
servatief’. Sommigen zullen in die nieuwe 
formules à la Uber of Deliveroo hun gading 
vinden maar ze bouwen geen volwaardige 
sociale rechten op. Vanuit die optiek moe-
ten we deze formules bestrijden. Ze dienen 
niet het belang van de werknemer.”
SACHA EN MATTHIAS: “In Nederland is de 
fl exibiliteit zwaar doorgeslagen. Daar heb 
je massa’s zelfstandigen zonder personeel 
of zzp’ers. Sommigen in Nederland begrij-
pen dat het te ver is gegaan. En de Belgische 
politiek zou dan juist die toer op willen 
gaan!”   |
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“EEN KLOOF TUSSEN 
GENERATIES ZIEN WIJ 
NIET ZOZEER”

Matthias Somers en Sacha Dierckx zijn 
twee slimme jonge gasten. Ze weten 
dan ook goed waar jongeren tegen-
woordig van wakker liggen.

“De media hebben het graag over ‘de 
kloof tussen de generaties’ maar wij 
gaan daar niet in mee”, zeggen de twee. 

“Er zijn veel grotere verschillen binnen 
generaties. Niet alle jongeren kijken 
op dezelfde manier naar de wereld. 
Werkgeverskringen stimuleren graag 
het geloof in generatieconfl icten omdat 
ze rechten willen kunnen terugschroe-
ven.”

“Onder de vorige federale regering 
waren er al maatregelen die de ver-
keerde kant op gingen. De huidige 
regering doet fl ink voort in die lijn. Ze 
organiseert een slechte taxshift , wil 
de bedrijven minder belasten en plant 
hogere uitgaven voor defensie. Hoe wil-
len ze dat alles fi nancieren? Onduidelijk. 
Wellicht zullen ze opnieuw willen 
snoeien in de gezondheidszorg.”

“Veel jongeren zijn ongerust over het 
gebrek aan een klimaatpolitiek in de 
wereld. Daar moet veel meer rond 
gebeuren dan nu. Het energiebeleid in 
België hangt met haken en ogen aan 
elkaar. We zien geen serieus plan, geen 
overtuigende investeringen. Er is al veel 
tijd verloren.”
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Elke Gelens en Jan Deceunynck

Glijdende werktijden laten een 
werknemer het begin en het 
einde van zijn arbeidsprestaties 
binnen bepaalde grenzen zelf 
bepalen. Het is een belangrijk 
middel waarmee de werkne-
mer zelf invloed heeft op zijn 
arbeidstijd. Met een goede 
omkadering geeft ‘glijden’ de 
kans om werk en privéleven 
beter in evenwicht te brengen.

In heel wat ondernemingen zijn 
glijdende uurroosters dan ook inge-
burgerd. Toch was er tot voor kort 
geen wettelijke basis voor. De Wet 

W e r k b a a r  e n 
We n d b a a r  We r k 
brengt daar verande-
ring in en verplicht 
werkgevers om een 

betrouwbaar systeem 
van tijdsregistratie te 

organiseren dat voor iedere 
‘glijdende’ werknemer de 

arbeidsduur per dag bij-
houdt.

Dat is geen eenvoudige 
opdracht. Want jobs 

laten zich almaar 
minder vastpin-
nen in plaats en 

tijd. In de mediawe-
reld is verandering de enige 

constante. Overleven betekent 
daar flexibel inspelen op wat zich 

aandient. Berichtgeving maak je ook 
niet tussen vier muren. Het media-
bedrijf Mediahuis (De Standaard, Het 
Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, 
Het Belang van Limburg), dat van-
daag 1.000 werknemers telt in België, 
experimenteert al langer dan van-
daag met glijdende en dynamische 
uurroosters, werken op verplaat-

sing en thuiswerk. Arbeidstijden 
registreren was een nieuwe uit-

daging.

OPEN SYSTEEM

Mediahuis is een open 
huis, in alle beteke-
nissen. Dat geeft de 
werknemers heel wat 

voordelen. Maar die 
‘openhuiscultuur’  bete-

kent ook dat het huidige sys-
teem van toegangscontrole en 
-registratie aan de toegangsdeu-
ren van de grote vestigingen in 
Antwerpen, Hasselt en Groot-
Bijgaarden te weinig inspeelt 

op de vraag naar een betrouwbare 

arbeidstijdregistratie. Dus gingen 
werkgever en werknemers samen 
op zoek naar een op maat geschre-
ven alternatief om de arbeidstijd te 
registreren zoals de nieuwe wetge-
ving het wil.
Al gauw werd duidelijk dat één sys-
teem niet zou volstaan. De diversiteit 
op het vlak van functies en statuten 

– arbeiders, bedienden, kaderleden, 
journalisten – verplichtte de soci-
ale partners om te werken met een 

‘cascaderegeling’ die werknemers 
verschillende opties geeft om hun 
arbeidstijd te registreren. Naast klas-
sieke systemen zoals ‘badgen’ aan de 
toegangspoorten en een online soft-
waretoepassing zal er ook kunnen 
worden gewerkt met geofencing. Dat 
is software die via je smartphone je 
locatie bepaalt. Een geofence is een 
soort virtueel hek. Zodra een werk-
nemer dat hek passeert, wordt er 
automatisch ‘getikt’.
De vakbond had tijdens de bespre-
kingen kritische vragen over dit sys-
teem. Maar tegelijkertijd geeft het 
een kans om ook de arbeidstijd te 
meten van werknemers die op dit 
moment niet of nauwelijks registre-
ren. Bovendien wordt geen enkele 
werknemer verplicht om de geofence 
in te schakelen, maar kan iedereen 
ook kiezen voor een andere optie uit 
het assortiment. 

DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Er zijn nu niet alleen afspraken over 
de gebruikte systemen maar ook over 
de vraag wie toegang krijgt tot de 
registratiegegevens, de beveiliging 
van de privacy en de rapportering 
aan de betrokken werknemers. Er is 
ook overeengekomen dat de geregis-
treerde gegevens slechts 5 jaar lang 
worden bewaard.
De verkozen werknemersdelegatie 
zal regelmatig worden geïnformeerd. 
Op basis van de resultaten kan de 
vakbondsafvaardiging maatregelen 
bespreken of problemen aankaarten 
op een afdeling, met een leidingge-
vende of werknemer. 
De invoering van de tijdsregistratie 
zal dus niet alleen elke werknemer 
inzicht geven in de door hem of haar 
gepresteerde uren. Dit geeft ook op 
afdelingsniveau de kans om de objec-
tieve werkdruk te meten. Via de 
registratie kunnen de werknemers-
afgevaardigden de praktijk van de 
glijdende uurroosters nauwer opvol-
gen en preventief bijsturen waar het 
fout dreigt te lopen. Zo wordt de ver-
plichte registratie een belangrijke 
aanwinst voor het vakbondswerk.  |

Mediahuis zal 
ARBEIDSTIJD 
REGISTREREN 
via smartphone
VAKBOND HOUDT OOGJE IN HET ZEIL
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ACTIVITEITENKALENDER

DE VAKBOND VAN MORGEN

The Coalition of the Willing is een werk-
groep in de Antwerpse Zuidrand waarin 
ACV’ers, het Masereelfonds en verwante 
geesten samenwerken om boeiende 
gespreksavonden te organiseren en het 
maatschappelijke debat aan te zwenge-
len.

Weldra is het opnieuw zover, met een 
avond over ‘de vakbond van morgen’. 
Onderzoek wijst uit dat de loon- en 
arbeidsvoorwaarden een stuk beter zijn 
in landen en ondernemingen met sterke 
en goed georganiseerde vakbonden. Iets 
wat vaak over het hoofd wordt gezien of 
wordt verzwegen.

Verliest de vakbond terrein? Wat met de 
flexwerkers? Moeten de vakbonden zich-
zelf opnieuw uitvinden? Hoe kunnen ze 
de belangen van de werkende mens nog 
beter verdedigen? Een vakbond staat of 
valt met haar leden. Hoe behouden de 
vakbonden hun leden en hoe winnen ze 
extra leden? En hoe kunnen zelfstandi-
gen zonder personeel of freelancers zich 
organiseren? 

r	Donderdag 14 december, aanvang om 
20.00u. 

e	Zaal Sint-Jan, Bibliotheekgebouw, 
Sint-Jansplein 8, 2550 Kontich.

Gratis entree.

Contact: coalition.zuidrand@gmail.
com. Je vindt de werkgroep ook op face-
book onder de naam The Coalition of the 
Willing.

LEZINGEN OVER DE TOEKOMST 
VAN ONS SOCIAAL MODEL

Op initiatief van ACV West-Vlaanderen 
zijn er nog 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/

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)

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

WORKSHOPS

ANTWERPEN
Loopbaangesprekken voor leidinggeven-
den.
r	Vrijdag 8 december, aanvang 13.30u
e	Bondsgebouw LBC-NVK, 

Sudermanstraat 5

GENT
Loopbaanbegeleiding in groep.
Donderdagen 11 januari, 25 januari en 8 
februari, aanvang 9.30u. Inschrijven kan 
alleen voor het geheel van drie dagen.

Inschrijven: www.jeloopbaan.be. Meer 
info via 03 / 220 89 50 of lbc-nvk.loop-
baancentrum@acv-csc.be

Er zijn ook infomomenten van het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) in Antwerpen (vrijdag 8 decem-
ber), Hasselt (woensdag 13 december), 
Sint-Niklaas (maandag 18 december), 
Roeselare (woensdag 13 december), Gent 
(woensdag 4 januari).

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E



26  |  DECEMBER 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht

    4   1      

  4   9   5   6  

    2       3    

6 9           4 5

                 

1 3           9 6

    8       9    

  2   8   9   7  

      7   4      

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

A

              5      

B

                     

C

      12             7

D

          1          

E

              10      

F

        4            

G

                    11

H

                     

I

  8                  

J

                     

K

      9           2  

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘EINDEJAARSPREMIE’. 
M.V.M. uit Zwijndrecht werd door loting uit de juiste antwoorden 
getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste 
op 15 december 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.

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

763421589

841935762

952678314

697183245

284596137

135247896

478362951

526819473

319754628

OPLOSSINGEN SUDOKU

OPLOSSINGEN 
VERBORGEN BEROEPEN

HORizONTAAL
A. christelijk feest; grap
B.  hol; appelzaadje; achter
C.  slingerplant; niet van toepassing 

(afk.)
D.  naamloze vennootschap (afk.); 

Landelijke Bediendencentrale (afk.); 
sprookjesfiguur

E.  te zijner tijd (afk.); voor de rest
F.  wroeten
G.  kaartenboek; meetinstrument
H.  heilige man; spie; public relations 

(afk.)
I.  lekkernij; pakken
J.  oude lengtemaat; kever; hals
K.  EU-voorganger; braadvlees

vERTicAAL
1. takje dat op andere plant wordt 

vastgemaakt; toevluchtsoord
2.  landbouwwerktuig; vereniging zon-

der winstoogmerk (afk.); dun
3.  loopvogel; torenomgang
4.  niet luid; in tegenstelling tot (afk.); 

voorzetsel
5.  zilverpopulier; op dit moment
6.  hartritmeapparaat
7.  sterke drank; reeks
8.  @; hogesnelheidslijn (afk.); Oost-

Vlaamse stad
9.  brandende plant; ontkenning
10.  Nationaal Verbond voor 

Kaderpersoneel (afk.); houten kom-
metje; kade

11.  joods paasbrood; open strook in het 
bos

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

D U J D

• Het was Bart stilletjes ont-
gaan hoe alles fout liep.

• Kijk hoe Duitsland met 
erkende vluchtelingen 
omspringt.

• Kobe stuurde Ria zonder 
verpinken terug naar huis.

VERBORGEN BEROEPEN
In elke zin zit een beroep verborgen.
• Het was Bart stilletjes ontgaan hoe alles fout liep.
• Kijk hoe Duitsland met erkende vluchtelingen omspringt.
• Kobe stuurde Ria zonder verpinken terug naar huis.

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

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



Ons Recht | 121ste jaargang | DECEMBER 2017  |  27

Die göttliche
Ordnung
Karin Seberechts

De geschiedenis gaat niet 
overal even snel. In 1971 
heeft  de wereld woelige 
jaren achter de rug en heeft  
zowat elk ‘beschaafd’ land 
zijn sociale omwenteling 
inclusief studentenoproer 
gehad. Daar is niet veel 
van overgewaaid naar het 
Zwitserse plattelandsdorp 
waar de jonge Nora woont.

Zwitserland is het laatste wes-
terse land zonder vrouwen-
stemrecht, en als het van Nora’s 
dorpsgenoten afh angt mag dat 
nog wel even zo blijven. Wie 
gaat het nu ook in zijn hoofd 
halen om tegen de natuur en de 
‘goddelijke orde’ in te gaan, aldus 
de enige leidinggevende vrouw 
in het dorp. Maar in de aanloop 
naar het referendum over vrou-
wenstemrecht, op 7 februari 1971, 
broeit er toch wat, her en der.
Nora wil meer dan een leven tus-
sen vier muren ten dienste van 
man en kind. Ze wil een job bui-
tenshuis zonder toestemming 
te moeten vragen aan haar man. 
Ze wil genieten van seks. En ze 
heeft het wel gehad met haar 
schoonvader, die de hele familie 
kort houdt en zijn vrijgevochten 
kleindochter het verbeterings-
gesticht injaagt. Met een hand-
vol andere dames sukkelt zij par 
hasard de emancipatiebeweging 
in en wordt ze het boegbeeld van 
het actiecomité voor vrouwen-
stemrecht ...

Regisseur en scenariste Petra 
Volpe hengelt in ‘Die Göttliche 
Ordnung’ niet al te gretig naar 
de onvoorwaardelijke liefde van 
een gecharmeerd publiek, maar 
treedt schroomvallig en soms 
wat stroefjes in de voetsporen 
van haar protagoniste. Dat deert 
voor een keertje niet echt, want 
die milde stugheid sluit perfect 
aan bij het tempo en de beklem-
mende geplogenheden van de 
burgers (en net-niet burgers) in 
haar fi lm.

Volpe toont dat onrecht niet 
alleen zaak is van botte onder-
drukking of politiek achterlo-
pen, maar hardnekkig sluimert 
in de geesten van mensen die 
niet beter (willen) weten dan 
wat ze generatie op genera-
tie ingeprent kregen. Dat doet 
ze een beetje braaf, een beetje 
geestig en een beetje aandoen-
lijk. Grootse cinema krijg je daar 
niet mee, wel een wat mij betreft 
heel aimabele fi lm.

En wat de geesten van de men-
sen betreft: toen politica Nelly 
Maes erop stond haar eed in het 
Parlement af te leggen onder 
haar eigen naam, en niet die 
van haar man, kreeg zij van de 
toenmalige eerste burger van 
óns land, Louis Major, te horen: 

“Wijven moeten niet zoveel com-
plimenten maken”. Dat was in 
1972.

‘Die göttliche Ordnung’ 
komt op 13 december in de 
Belgische cinema’s.

De vrouwenstrijd in welvoeglijke verpakking: een innemende Marie Leuenberger.

UITGAANSTIP FILM

MAGRITTE: ATOMIUM 
MEETS SURREALISM

Vijft ig jaar na het overlijden van René Magritte, inter-
nationaal bekend en icoon van het Belgisch surre-
alisme, brengt het Atomium een unieke hommage 
aan Magritte. Enkele van zijn meest prominente en 
spraakmakende werken worden tot leven gebracht. 
Deze werken, tot decors verwerkt en ontrafeld, laten 
de bezoeker op een visuele manier kennis maken met 
de surrealistische wereld van René Magritte.

Beleef, interpreteer en onderga de surreële wereld 
van één van de grootste kunstenaars van België. 
Maak kennis met de verborgen boodschap achter de 
kunstwerken, ontdek buitengewone decors en geniet 
van de meesterwerken van René Magritte. 

Een aanrader voor jong en oud en zeker niet te mis-
sen! Deze expo loopt nog tot 10 september 2018.

WAAR MOET JE ZIJN?
Atomium, Atomiumsquare B-1020 Brussel (Laken)

MEER INFO:
02 / 475 47 75
http://atomium.be (Atomium enz.)
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

Werknemers krijgen dikwijls de 
vraag om een overeenkomst te 
ondertekenen waarin ze zich ertoe 
verbinden om geen vertrouwelijke 
informatie bekend te maken die 
ze tijdens de uitoefening van hun 
job hebben verkregen. Vraag is of 
dit eigenlijk zomaar kan en wat de 
waarde is van zo’n overeenkomst?

Wat zegt de wet? Diverse wettelijke bepalin-
gen verbieden het verspreiden van vertrou-
welijke informatie. Vaak zal de confi denti-
aliteitsovereenkomst een vertaling zijn van 
wat de wet zelf heeft voorgeschreven.
Zo ben je als werknemer verplicht om, 
zowel tijdens de overeenkomst als na het 
beëindigen daarvan, je ervan te onthouden 
om fabrieksgeheimen, zakengeheimen 
of geheimen in verband met persoonlijke 
of vertrouwelijke aangelegenheden, die 
je in de uitoefening van je beroepsarbeid 

verneemt, bekend te maken. 
In sommige gevallen staan er in de wet zelfs 
strafsancties. Als je als werknemer kwaad-
willig of bedrieglijk fabrieksgeheimen 
bekendmaakt, dan kan je daarvoor straf-
rechtelijk worden bestraft. Het gaat dan om 
de schending van geheimen van technische 
aard (fabricagemethoden of -procedés). Ook 
als je gebonden bent door een beroepsge-
heim kan je strafrechtelijk worden gesanc-
tioneerd als je vertrouwelijke informatie 
verspreidt die valt onder dit beroepsgeheim.  
Wel kan de werkgever niet eender wat ver-
bieden. In de overeenkomst mogen geen 
elementen staan die verder gaan dan de 
wettelijke bepalingen ter zake. Een beding 
dat de verspreiding van om het even welke 
informatie viseert, is in principe niet rechts-
geldig. 

SANCTIES

Wanneer je toch vertrouwelijke informatie 
hebt bekendgemaakt, kan je werkgever op 
verschillende manieren reageren.  

Zo kan je werkgever je een disciplinaire 
sanctie opleggen. Dat is alleen mogelijk 
als deze sanctie in het arbeidsreglement is 
opgenomen, evenals de procedure om de 
sanctie op te leggen, de mogelijkheden om 
hiertegen beroep aan te tekenen enzovoort.
Bij een ernstige schending van het vertrou-
welijkheidsbeding kan de werkgever je zelfs 
ontslaan. Of in dat geval een ontslag om 
dringende reden is gerechtvaardigd, is een 
feitenkwestie die zal worden bekeken op 
basis van alle precieze omstandigheden en 
uiteindelijk soeverein moet worden beoor-
deeld door de feitenrechter.
Tenslotte zou je werkgever een schadever-
goeding kunnen eisen. Je kan als werkne-
mer aansprakelijk worden gesteld als er 
sprake is van een fout die je hebt begaan, als 
er schade is voor de werkgever en als er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen je fout en 
deze schade. Heb je de fout begaan tijdens 
de uitoefening van je job, dan kan je boven-
dien alleen worden aansprakelijk gesteld 
voor een opzettelijke fout, een zware fout of 
een gewoonlijk voorkomende lichte fout.  |

Wat is een 
vertrouwelijkheidsbeding 
in je contract 
juridisch waard?
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Frans Geerts

De regering-Michel heeft  beslo-
ten dat je vanaf 1 januari 2018 elke 
maand tot 1.000 euro onbelast 
mag bijverdienen als vrijwilliger. 
Aanvankelijk was er sprake van 500 
euro per maand. Jaarlijks mag het 
maximaal om 6.000 euro gaan.

Met de maatregel wil de regering iets doen 
voor verenigingen die hun vrijwilligers een 
vergoeding geven en een aantal activiteiten 
weghalen uit het grijze circuit. Volgens de 
bestaande regels kan je als vrijwilliger 1.334 
euro per jaar of 33,36 euro per dag als ver-
goeding ontvangen, uitzonderingen buiten 
beschouwing gelaten.
Het aantal ‘jobs’ die je als vrijwilliger mag 
doen is ‘relatief beperkt’. Het gaat vooral 
over vrijwilligerswerk in sportclubs, cultu-
rele verenigingen en diensten van burger tot 
burger. Onder meer monitoren, sportcoa-
ches, babysitters, mensen die zorgbehoe-
venden gezelschap houden en vrijwilligers 
in zorginstellingen komen in aanmerking. 
Je kan dit alleen doen als je minstens 4/5 

werkt of gepensioneerd bent. 
De reacties op deze maatregel lopen uit-
een. Op zich is het goed dat inspanningen 
van mensen worden beloond. Een spon-
tane reactie die we kregen luidde als volgt: 

‘Liever het plezante jaarlijkse etentje met de 
vereniging dan een forse vergoeding van 
1.000 euro’. Het Rode Kruis lieten weten 
dat zijn vrijwilligers geen vergoeding krij-
gen, alleen een bedrag voor verplaatsings-
kosten. Vanuit diverse hoeken was kritiek 
te horen omdat sommige vrijwilligers het 
vooral zouden doen om de centen. De werk-
geversorganisatie Unizo is bang dat er voor 
een aantal diensten oneerlijke concurren-
tie kan ontstaan. Denk aan de vrijwillige 
tuinier die het werk inpikt van een kleine 
zelfstandige.

DUNNE GRENS

Vicepremier Alexander De Croo repliceerde 
dat de regering goed had bekeken wat wel 
en niet zou kunnen. Maar als je naar de lijst 
van activiteiten kijkt, zijn er toch wel bij 
waar de grens erg dun is tussen het beroeps-
matig uitoefenen van een activiteit en deze 
als vrijwilliger uitoefenen. Heel wat vzw’s 

hebben helemaal geen geld om vergoedin-
gen te geven aan hun vrijwilligers. In een 
aantal gevallen lijden ze ook onder bespa-
ringen.
Mogelijk eff ent dit het pad voor nieuwe per-
soneelsbesparingen, waarbij een stuk van 
het werk wordt doorgeschoven naar vrijwil-
ligers. En dat terwijl er in diverse sectoren 
nu al een tekort is aan betaalde krachten. 
Voor de vakbond kan het hoe dan ook niet 
dat gewone tewerkstelling wordt omgezet 
in ‘vrijwilligersjobs’.
Opvallend is weer eens de uitsluiting van 
de mensen die minder dan 4/5 werken of 
niet met pensioen zijn. Voor de werkloze of 
gedwongen halftijdse werknemer, die zijn 
tijd zinvol opvult, is er maar een optie: gra-
tis werken. Wie niet uit eigen keuze deel-
tijds werkt, snakt dikwijls naar een voltijdse 
baan en loon naar werken.
Als je denkt aan de toegestane vergoeding, 
heb je toch de indruk dat de ministers op 
een andere planeet leven: tot 1.000 euro 
per maand! Er zijn werknemers, zeker deel-
tijdse, die het met minder loon moeten stel-
len. Sommige mensen zullen in theorie 
meer kunnen verdienen met hun vrijwilli-
gerswerk dan met hun echte baan. Bizar.  |

Elke maand onbelast 1.000 euro 
bijverdienen kan vanaf 1 januari
REGERINGSMAATREGEL ROEPT VRAGEN EN BEDENKINGEN OP
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Het aantal ‘jobs’ die je als vrijwilliger mag doen is ‘relatief beperkt’. Het gaat bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk in sportclubs.



30  |  DECEMBER 2017 | 121ste jaargang | Ons Recht

WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

ACTIE GRAAG! (*)

Ik heb het novembernummer 
van Ons Recht met veel inte-
resse gelezen. Het is inderdaad 
zo dat de regering er spijtig 
genoeg niets van bakt. Alleen 
hierover berichten volstaat 
niet: er moet ook actie worden 
gevoerd! Er moet wel iets gebeu-
ren. Alle mensen in België moe-
ten worden geïnformeerd over 
de manier waarop we dagelijks 
worden bedrogen en gepakt 
door de talloze regeringen 
waarmee we ‘gezegend’ zijn.
Dit is al vele jaren aan de gang, 
waar gaat dit ophouden? Ook 
wie niet meer kan werken, is de 
dupe van het beleid van al die 
regeringen. Op zich is het al een 
schande dat we zoveel regerin-
gen hebben, wat vaak leidt tot 
besluiteloosheid. Alleen als 

het erom gaat de gewone man 
en vrouw te pakken, zijn ze er 
altijd als de kippen bij.

Zelf ben ik al meer dan 20 jaar 
invalide. Ik werkte in Nederland 
en ben daar voor 80% tot 100% 
afgekeurd. Elk jaar moet ik in 
België inleveren.

Waar moeten we nu de goeie 
politici en partijen zoeken? 
CD&V, Open VLD, N-VA en sp.a 
zijn allemaal al genoeg aan de 
macht geweest. De schulden-
berg is er alleen maar groter 
op geworden. Persoonlijk zie ik 
maar twee alternatieven: Groen 
en de PVDA.

(*) Naam en adres van de brief-
schrijver zijn bekend bij de 
redactie.

SWT’ERS WORDEN SNEL 
VEROORDEELD
J.G. - GEEL

Op je 17de beginnen te werken en 
een lange loopbaan als werkne-
mer hebben is blijkbaar genoeg 
om te worden veroordeeld door 
de huidige regering en door velen 
die een andere pensioenregeling 
hebben; er zijn immers verschil-
lende regelingen in België, de 
ene al gunstiger dan de andere.  
De publieke opinie veroordeelt 
een mens al gauw omdat hij of 
zij met SWT (brugpensioen) is 
gegaan. En dan moet je bijna 
voortdurend in de kranten lezen 
dat het toch een schande is dat 
zo’n SWT-systeem bestaat en dat 
het maar normaal is dat SWT’ers 
later worden gestraft in hun wet-
telijk pensioen.

Maar laten we niet vergeten dat 
het vaak gaat om mensen die een 
langere loopbaan hebben dan 
velen die tot hun 65ste aan de 
slag zijn en dat er enkele tiental-
len jaren geleden nog meer dan 
40 uren per week moest worden 
gewerkt, met véél minder vakan-
tiedagen dan nu. Ook zaterdag-
werk of niet compenseerbare 
overuren waren toen dikwijls 
nog ‘normaal’. Heel wat werkne-
mers van toen werkten met hart 
en ziel voor hun bedrijf, alsof het 
om hun eigen zaak ging.

Wie met SWT gaat, kan niets 
meer doen. Opnieuw beginnen te 
werken bij de vroegere werkgever 
mag niet. En als je tijdelijk elders 
gaat werken tegen een lager loon, 
is het dat loon dat mee telt voor 
de berekening van je pensioen.

SWT’ers zijn in die zin met han-
den en voeten gebonden, veroor-
deeld en gestraft. Maar ook in 
hun ziel geraakt door een pub-
lieke opinie die nét niet durft te 
zeggen dat je ‘een profiteur bent’.

LEVEN IN ARMOEDE
E.R. - PER E-MAIL

Als bezorgde moeder wil ik graag 
een hartverscheurende situatie 
aanklagen. Mijn dochter moet 
weldra bevallen. Ze was nog 
maar pas begonnen in een baan 
als chauffeur in de transportsec-
tor. Uiteraard moet ze haar werk 
nu onderbreken. Voordien had 
ze een zware depressie waar-
door ze enkele maanden op het 
ziekenfonds moest terugvallen. 
Met onze hulp kon ze haar rijbe-
wijs C/E behalen. Maar door de 
zwangerschap moest ze dus haar 
werk opgeven.

Onze dochter heeft nu een werk-
loosheidsuitkering van nog 
geen 900 euro per maand. De 
vader van haar kindje doet niets, 
dus moet zij met haar schamele 
uitkering haar huur (400 euro), 
gas en elektriciteit (130 euro), 
de autoverzekering, de brand-
verzekering en de telefoon zien 
te betalen. Uiteraard moet ze 
straks ook haar kindje naar de 
crèche kunnen brengen, en ook 
dat kost centen.

Trek alle maandelijkse kosten 
van haar uitkering af, en er is 
niets meer over om van te leven. 
Wie moet straks dokterskosten 
of de bevalling betalen? Wij heb-
ben haar al die maanden zoveel 
mogelijk gesteund, maar op een 

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.

bepaald moment houdt het op 
natuurlijk.

Waar is dan de welvaartsstaat 
in België als zovele mensen nog 
een mensonwaardig bestaan 

leiden en als zelfs kinderen zijn 
gedoemd om in armoede op te 
groeien? Het zou goed zijn als de 
regering méér zou denken aan de 
mensen die in armoede leven.



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.

SCHEIKUNDE

In de periode van 1 november 2017 tot 31 
januari 2018 krijgen de gesyndiceerde 
bedienden uit de scheikunde hun vak-
bondspremie. 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 nijver-
heid (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 rechthebbende. Uitbetaling in spe-
ciën of via circulaire cheque is niet moge-
lijk. De rechthebbende moet zijn of haar 
attest ingevuld en ondertekend terug-
sturen naar het plaatselijke LBC-NVK-
secretariaat.

VOEDING

Vanaf 3 november 2017 krijgen de gesyn-
diceerde bedienden uit de voeding hun 
vakbondspremie. De premie bedraagt 
maximaal 135 euro. Het precieze bedrag is 
afhankelijk van het aantal gewerkte dagen 
en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te heb-
ben, moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 
2016 en 31 maart 2017 minstens elf dagen 
gewerkt hebben in een onderneming die 
valt onder het paritair comité voor de 
bedienden uit de voeding (PC 220). Ook 

moet je ten laatste op 1 maart 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 rechthebbende. Uitbetaling in spe-
ciën of via circulaire cheque is niet moge-
lijk. De rechthebbende moet zijn of haar 
attest ingevuld en ondertekend terug-
sturen naar het plaatselijke LBC-NVK-
secretariaat. 

PETROLEUM

In de sector van de petroleum (paritair 
comité 211) is er een vakbondspremie van 
135 euro. 
Om de vakbondspremie in de petrole-
umsector te krijgen moest je minstens 
één maand tewerkgesteld (in dienst) 
zijn in het PC 211 tussen 1 januari 2016 
en 31 december 2016. Zieken en leden 

in loopbaanonderbreking behouden het 
recht op de premie. 
De betaalperiode loopt tot 30 november 
2017. Rechthebbenden moeten minstens 
1 maand lid zijn tijdens de uitbetalingspe-
riode.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN NOVEMBER 2017

308.00 PC voor de maatschappijen voor hypothecaire 
 leningen, sparen en kapitalisatie Zie PC 310.00
309.00 PC voor de beursvennootschappen vorige lonen x 1,001548 (2)
310.00 PC voor de banken - banken vorige lonen x 1,0015 (1)

(1) aanpassing enkel voor baremalonen (2) aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen 
baremaloon en reëel loon wordt behouden

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
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