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STAND
PUNT.

DE RAFAËLS ZORGEN 
VOOR INZICHT

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Op zondag 10 december was ik in Deerlijk, hartje West-
Vlaanderen. Daar vertolkten Die Ghesellen een schitte-
rend stukje toneel: ‘De Rafaëls’, van Filip Van Vanluchene. 
Heerlijk aangrijpend. Diepzinnig en ontspannend, bevrij-
dend zelfs, even weg van ons drukke gewroet voor wat 
meer rechtvaardigheid.

Een goeie trappist met kaas en salami, onontbeerlijk om 
na te genieten van de voorstelling. Een passage langs 
de bar slingerde me in no time terug naar mijn agenda. 
Een rijpe zestiger aanhoorde innemend mijn bestelling 
en bediende me met een beklijvende vriendelijkheid. 
Spontaan dacht ik, vergeef het me, zou dat een bijklus-
ser zijn? Iemand die zijn pensioentje wat aanvult door op 
zondag in de bar te werken van een amateurtoneelgroep? 
Meteen vloog ik terug met mijn twee voeten in de mod-
der. Met een goedlachse stoutmoedigheid, een syndica-
list eigen, vroeg ik dus: ‘Aha meneer, aan het bijklussen?’
De man bekeek me met een blik die boekdelen sprak. “Ik 
sta hier écht vrijwillig”, zei hij. “Als dat bijklussen moet 
dienen om de pensioenen naar beneden te halen, dan 
mogen ze in Brussel denken dat ze goed bezig zijn, mààr 
ze zullen ons en zichzelf nog tegenkomen”.

Wow. Ik schrok van de woede die uit de man zijn woor-
den bulkte maar hij schakelde gelukkig meteen weer over 
naar zijn beminnelijke vriendelijkheidsmodus. Zijn woor-
den maalden wel voort in mijn hoofd. Ze verwarmden 
mijn gemoed. Oké, het begint door te dringen: de men-
sen snappen waar de pensioenhervormingen van deze 
regering toe leiden. We zijn op de goeie weg. Langer wer-
ken voor hetzelfde of minder pensioen, mensen laten bij-
klussen zodat je de pensioenen laag kan houden, streven 
naar een ‘pensioen met punten’ zodat niemand nog goed 
weet waarover het gaat, maar hoe dan ook besparen op 
pensioenen. Jongeren trakteren op lagere lonen, en later 
dus ook op lagere pensioenen. ‘Gelijkgestelde periodes’ 
schrappen of sterk beperken, ook weer met lagere pensi-
oenen tot gevolg. Methodes aanpassen zodat je pas op je 
64ste of nog later met vervroegd pensioen kan.

Dat kàn toch niet? Toch wel: het staat namelijk in het 
regereerakkoord. Hoezo, overleggen ze dan niet met de 
vakbonden over de hervorming? Jawel, een klein beetje, 
voor de schijn. Maar ten gronde dus niet. De politiek wil 
haar zin doen want anders lukt het nooit de pensioenen 
te drukken. “Het moet”. “En de werkgevers vragen erom”.

In 2018 vliegen we er weer voor het volle pond in. Nog 
beter uitleggen waar die ‘pensioenhervorming’ toe leidt. 
Stilaan begint het door te dringen. Volhouden! En uiter-
aard: een Gelukkig Nieuwjaar!  |
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Zowat 40.000 mannen en vrouwen 
zakten op dinsdag 19 december 
2017, samen met hun vakbonden, 
Hart boven Hard en middenveld-
organisaties, af naar Brussel. Ze 
kwamen uit alle hoeken van België 
voor een waardige manifestatie 
voor betere pensioenen en tegen de 
sociale afbraak waarvan de liberale 
regering-Michel haar handelsmerk 
maakt. Ook politieke partijen als 
PVDA, sp.a, PS en Groen deden mee. 
Jong en oud waren present omdat 
gewone mensen niet met een flut-
pensioen mogen worden wandelen 
gestuurd. En ook omdat het ‘pensi-
oen met punten’ alleen maar onheil 
voorspelt. Zo’n nieuw systeem komt 
er natuurlijk niet om de reeds te 
lage pensioenuitkeringen te ver-
beteren maar om ze te drukken!

Solide pensioenbetoging   met 40.000 deelnemers!
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Solide pensioenbetoging   met 40.000 deelnemers!
Voor premier Charles Michel (MR) was 
het simpel. Hij verkondigde dat ‘vakbon-
den en oppositie leugens en fake news ver-
spreiden over de pensioenhervorming’. 

“We moeten het gewoon beter uitleggen 
aan de mensen”, vond Michel. Waar heb-
ben we dat nog gehoord? Zulke reacties 
zijn vaste prik wanneer de bevolking actie 
voert tegen onrechtvaardige en asociale 
keuzes. Premier Michel bleef bij zijn wei-
nig geloofwaardige goednieuwsshow en 
ratelde wat graag over ‘de vele nieuwe jobs, 
de taxshift van de regering en de grotere 
sociale enveloppe’.

Maar ACV-voorzitter Marc Leemans hield 
zeer terecht voet bij stuk. “De berekenin-
gen van de vakbond zijn solide”, luidde 
zijn antwoord resoluut. “De regering raakt 
hier aan de pensioenen van tienduizen-
den mensen.”

“De informatie die wij geven, is geba-
seerd op beslissingen van de nationale 
pensioencommissie, maatregelen die de 

regering al nam en die in het Staatsblad 
zijn gepubliceerd. En ook op maatregelen 
uit ontwerpteksten”, verklaarde Leemans. 
Volgens het ACV zullen sommige pensioe-
nen met 250 tot 300 euro per maand zak-
ken. “Als we de regering laten doen met 
haar puntensysteem voor de pensioenen, 
zullen de mensen het verschil wel zien.”

Samen met de andere vakbonden, mid-
denveld en oppositie stelt het ACV dat 
deze regering het geld blijft zoeken bij 
de verkeerden. Tegen 2020 wil de reging 
265 miljoen euro besparen in de pensioe-
nen. En haar fameuze ‘effectentaks’ zou 
amper 250 miljoen opbrengen. Het zijn 
de gewone mensen die al weer de pineut 
zijn, terwijl de grote fortuinen ongemoeid 
worden gelaten. Rechtvaardige fiscali-
teit? Daar doen wij niet aan, meneer en 
mevrouw... De vakbond eist leefbare pen-
sioenen die ouderen een fatsoenlijke oude 
dag garanderen. En dat wordt nog onze-
kerder door de foute aanpak van de rege-
ring.  |
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“Heel wat jongeren 
hebben minder chance dan ik”
GENTSE RAPPER FATIH LEEFT ZICH UIT BIJ KUNSTENCENTRUM VOORUIT
 
Fatih was altijd al een schrijver en verzon 
zelf ook wel ’s een raptekstje. Toen hij van 
een vriend in een studio zelf ’s mocht probe-
ren, kreeg hij de microbe helemaal te pak-
ken. “Ik ging mijn stukjes op internet publi-
ceren, en zo werd ik ontdekt. Hiphop is nu 
mijn passie maar het is ook een beperkt 
medium. Ik zou het snel beu zijn als ik heel-
der dagen alleen maar zou rappen.”
 
ONS RECHT: Fatih, je bent opgegroeid in het 
Rabot, een sociale achterstandswijk in Gent. 
Vertel ’s wat meer over je jonge jaren in die 
wijk?
FATIH DE VOS: “Het Rabot kan je vergelij-
ken met het Kiel in Antwerpen. Ik woonde 
daar in een groot appartementsblok, samen 
met mijn moeder die me alleen opvoedde. 
Positief aan zo’n wijk is dat je van kindsbeen 
af te maken krijgt met vriendjes met erg uit-
eenlopende roots. Maar het is ook een wijk 
met veel armoede, druggebruik, alcoho-
lisme, kleine criminaliteit, zelfs pedofie-
len. In mijn kinderjaren was Gent nog een 
stad met veel vergane glorie, een industrie 
die op haar gat lag, een parfum van crisis. 
Gelukkig had je ook nog de Volvo. Toen ik 
op het Rabot woonde, wilde ik er graag weg. 
En nu ik in het centrum van Gent leef, mis 
ik de wijk. In mijn huidige leven ben ik veel 
meer op mezelf. Ik heb een vriendin en een 
baan en heb niet zoveel tijd meer om mijn 
vrienden te zien.”
 
TWEEDERANGSPOSITIE
 
ONS RECHT: Vele jongeren zitten al van bij 
hun geboorte in een tweederangspositie, heb 
je ooit gezegd.
FATIH: “Ik was één van die vele jongeren. 
Op grond van de statistieken zou ik nooit 
hogere studies hebben kunnen doen, laat 
staan de job vinden die ik nu heb. Ik leek 
een vogel voor de kat: mijn pa worstelde 
met persoonlijke problemen, mijn ma was 
altijd uit werken. Materieel had ik niks te 
verwachten van het leven. Maar gelukkig 
was ik wel verstandig en was mijn moeder 
er om me hard te pushen om te studeren. 
Ik heb de statistieken verslagen en ben aan 
de Universiteit van Gent afgestudeerd als 
socioloog.”

“Heel wat jongeren in een gelijkaardige posi-
tie hebben veel minder chance. Ze begaan 
soms een misstap en hypothekeren zo 
hun hele toekomst. Bij sommigen gaat de 
armoede van de ene generatie op de andere 
over. Daaraan ontsnappen is dan heel moei-
lijk.”

“Zelf kom ik uit een arbeidersmilieu zon-
der echte studeercultuur. Mijn middelbaar 
onderwijs deed ik wel in het ASO, omringd 
door kinderen met bemiddelde ouders. Ik 
was in mijn klas de enige van eenvoudige 
komaf maar ik bewees wel dat ik niet moest 
onderdoen voor de anderen.”
 
ONS RECHT: Je werd inderdaad socioloog en 
schreef zelfs een thesis over het thema ‘hip-
hoppen in Vlaanderen’. Hoe heb je het kun-
nen klaarspelen om dat diploma te behalen?
FATIH: “Op de middelbare school was ik 

een voorbeeldige leerling, een primus zelfs. 
Maar in mijn beginperiode aan de univer-
siteit buisde ik voor drie examens. Ik was 
toen compleet van de kaart en werd depres-
sief. Eigenlijk heb ik aan de unief een heel 
slecht traject afgelegd. Ik heb me daar ook 
niet doodgewerkt. Raar genoeg begon ik pas 
daar te puberen: ik hing vaak op straat, ging 
veel uit en viel op verkeerde vrienden. Van 
mijn 17de tot mijn 20ste beleefde ik mijn 
wilde jaren. Het studentenleven heeft nu 
eenmaal ook zijn charmes.”
 

Denis Bouwen

De Gentse rapper Fatih 
De Vos (32) was nooit echt 
muzikaal. Maar hij vond 
rapmuziek wel tof en stoer. 

“De Franse rap, het werk 
van sociaal geëngageerde 
gasten uit de banlieues, 
sprak mij enorm aan”, ver-
telt Fatih. “Rond mijn 14de 
en 15de luisterde ik fana-
tiek naar rapmuziek.”
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ONS RECHT: Voor een documentaire over de 
Gentse bokser Junior Bauwens heb je een 
raplied gemaakt. Zijn er gelijkenissen tus-
sen jullie levensverhalen?
FATIH: “Goh, we komen allebei uit een ach-
terstandswijk en proberen om iets van ons 
leven te maken. Junior is een heel lieve gast. 
Het klikt goed tussen ons, en we babbelen 
goed als we elkaar tegenkomen. Junior 
heeft diepe armoede meegemaakt in zijn 
leven. En toch werd hij een bekende bok-
ser. Tegenwoordig geeft hij zelfs conditie-
training, geloof ik.”
 
LIED TEGEN RACISME
 
ONS RECHT: Je kwam in 2013 flink in de 
aandacht met het lied ‘Contradictio’ tegen 
racisme. In de clip duiken tal van bekende 
Gentenaren op. Je was zelf verrast door het 
succes van dat liedje?
FATIH: “Contradictio was gebaseerd op een 
nummer dat ik maakte in 2010. Dat ging 
eigenlijk over mijn identiteitscrisis, als zoon 
van een Turkse vader en een Belgische moe-
der. Mijn Turkse familie wilde lang niks van 
mij weten. De stad Gent kende mij van het 
liedje ‘Negenduust’ en vroeg me om een 
liedje tegen racisme te maken. Ik ben toen 
mijn tekst uit 2010 gaan recycleren, wel met 
andere muziek en zonder de laatste strofe, 
die erg hard klonk. De nieuwe uitvoering 
oogstte succes, ook al vind ik de originele 
versie nog altijd beter. In de clip zitten veel 
bekende Gentenaars, en iedereen denkt nu 
dat ik die allemaal persoonlijk ken, wat niet 
zo is. (lacht)”
 
ONS RECHT: Je omschreef jezelf ooit als ‘een 
rappende straatrat met een diploma van 
de unief’. Wat maakt je kwaad, ongelukkig, 
hoopvol, optimistisch?
FATIH: “Ik ben eigenlijk een heel gevoelige 
mens, extreem gevoelig zelfs. Ik zuig alles 
op als een spons. Als ik thuis miserie heb, 
zal je dat ook aan mij merken op het werk. 
De media volg ik alleen nog heel selectief 
want als je sommige reacties op berichten 
leest krijg je het gevoel dat het nooit meer 
goed komt met deze wereld. Om er de moed 
bij te verliezen. Ik geloof sterk in de strijd 
voor een vreedzame samenleving en voor 
verbinding. Verschillen zie ik vooral als rijk-
dom. Ik zoek eerder naar gelijkenissen tus-
sen mensen, en niet naar tegenstellingen. 
Maar sommige politieke partijen en ande-
ren doen niet liever dan polariseren, haat 
zaaien, mensen tegen elkaar opzetten. Dat 
stuit me zwaar tegen de borst. Een stad als 
Gent wordt door sommigen als een ideaal-
beeld voorgesteld op dit vlak. Maar ook hier 
is niet alles koek en ei.”
 
MOSLIM
 
ONS RECHT: Je moeder is Belgische en katho-
liek, je vader is van Turkse afkomst. Op zeker 

ogenblik ben je moslim geworden. Hoe zit 
dat juist?
FATIH: “Mijn vader kwam af en toe langs 
maar was eigenlijk een vreemde man voor 
mij. Hij gaf me geen gevoel van veiligheid 
of geborgenheid. Als kind was ik katholiek 
en ging ik met mijn grootmoeder mee naar 
de mis. Maar ik begreep niks van de pastoor. 
In mijn bed praatte ik wel met God. Rond 
mijn 16de worstelde ik met mijn identi-
teit en zocht ik aansluiting bij mijn Turkse 
familie. Zo werd ik een hevige moslim. Die 
keuze hielp me om mijn identiteitscrisis 
te overwinnen. Als moslim kon ik mijn 
geloof veel beter beleven. In de islam leek 
alles rechtlijniger, begrijpelijker, meer down 
to earth. Een praktiserende gelovige zijn 
brengt een bepaalde structuur in je leven. 
Tegenwoordig noem ik me nog altijd nog 
moslim en gelovig maar ik ben er minder 
mee bezig dan vroeger. Een heel vrome 
moslim ben ik zeker niet, op dat punt schiet 
ik wel wat tekort.”

“Ik besef dat alles rond de islam gevoelig 
ligt in onze samenleving. Velen associëren 
de islam met geweld, vrouwonvriendelijk-
heid, dictatuur. Maar er bestaan veel cliché-
beelden. De Koran moet je, net als de Bijbel, 
plaatsen in een bepaalde historische con-
text. De lessen uit die heilige boeken zijn 
tijdloos, maar ze werden wel geschreven in 
een bepaalde tijd. Er is nu meer interesse 
voor de islam dan vroeger: mogelijk kan dat 
de dialoog vergemakkelijken.”

“Met jihadisten, salafisten of conservatieve 
stromingen in het christendom of joden-
dom heb ik niets. Geen enkel geloof of 
levensbeschouwing heeft dé waarheid in 
pacht. Een godsdienst kan resulteren in 
veel goeds maar ook in slechte dingen. Nu, 
er zijn ook vrijzinnigen die fanatiek probe-
ren om iedereen tot hun denkbeelden te 
bekeren. Ook dat is redelijk irritant.”
 
POLITIEK
 
ONS RECHT: Veel vertrouwen in de politiek 
heb je niet bepaald, leid ik uit één van je lied-
jes af.
FATIH: “Eerlijk gezegd voel ik me bij geen 
enkele politieke partij voor 100% thuis. Al 
heb ik meer sympathie voor de ene partij 
dan voor de andere. Soms adviseren men-
sen me om de politiek in te gaan omdat veel 

Gentenaren me kennen en omdat ik geen 
dommerik ben. Maar ik heb geen zin om te 
gaan slijmen voor stemmen. Welke partij 
is dan ideaal? Ik ben trouwens te emotio-
neel om aan politiek te doen. Nu, we mogen 
gerust kritisch zijn over onze politiek, maar 
de parlementaire democratie is nog altijd 
het minst slechte systeem dat er bestaat.”

“De politiek gaat vaak niet langer over het 
hoger maatschappelijk belang maar wel 
over tegenstrevers zwart maken en goed 
scoren bij verkiezingen. Uiteraard zijn er 
ook politici die het wel goed menen maar 
velen handelen opportunistisch en jagen 
vooral op postjes. Neem iemand als Zuhal 
Demir van de  N-VA, die is altijd zo nijdig 
en gefrustreerd en viseert graag bepaalde 
bevolkingsgroepen. Wat stelt zij dan in de 
plaats? En er zijn er genoeg zoals zij.”
 
ONS RECHT: We leven blijkbaar in een tijd 
met enorm veel polarisatie?
FATIH: “Er wordt véél over elkaar gepraat, 
maar niet met elkaar. Zo kom je nergens. 
We hebben ook een rationeel, links, even-
wichtig verhaal nodig dat opweegt tegen het 
neoliberale gedachtegoed en de verzuring. 
Onwetendheid richt ook veel schade aan.”
 
ALLE MOGELIJKE JOBS GEDAAN
 
ONS RECHT: Wat voor werk doe je eigenlijk?
FATIH: “Ik werk sinds kort als publieks-
werker bij het kunstencentrum Vooruit in 
Gent, een job die ik heel graag doe. Op een 
bepaald moment was ik werkloos en zat ik 
er wat door. Ik zag toen die werkaanbieding 
bij de Vooruit en waagde mijn kans. Bij het 
sollicitatiegesprek klikte het. Maar eigen-
lijk werkte ik al links en rechts sinds mijn 
14de. Ik heb van alles gedaan: taxichauffeur, 
enquêteur, medewerker op een callcenter, 
jeugdwerker, sociaal werker, pizzaleveran-
cier, koerier, schoonmaker, afwasser in de 
horeca.”

“Het liefst van al zou ik gewoon mijn goes-
ting willen doen, met een ngo in Afrika of 
zo. Ik ben al lang zot van Afrika: het eten, de 
cultuur, de muziek, de mentaliteit. Naast de 
grote ellende, die er daar ook is.”

“In mijn omgeving stel ik vast dat hoog-
geschoolde allochtone vrienden heel veel 
moeite moeten doen om aan een job op 
hun niveau te geraken. Mijn beste vriend 
studeerde boekhouding en marketing: het 
duurde twee jaar voor hij iets op zijn niveau 
vond. Zijn gebrek aan ervaring speelde daar-
bij ook mee natuurlijk. Los van afkomst 
ervaar ik dat heel veel jongeren niet genoeg 
kansen krijgen om ervaring op te doen en 
eerst jarenlang gewone baantjes moeten 
doen. De werkgevers zitten daarbij in een 
fauteuil. Als zij hooggeschoolden zoeken, 
hebben ze keus bij de vleet. Ze kunnen zelfs 
iemand met de juiste schoenmaat kiezen als 
ze dat willen.”  |

Ik geloof in 
de strijd voor 
verbinding
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Marc Van den Broeck

Het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling LBC-NVK 
biedt sinds een aantal jaar ook loop-
baanbegeleiding in de vorm van 

‘wandelcoaching’ aan. Maar eigen-
lijk gaat het eerder om ‘wandelend 
coachen’. We blijven de focus leggen 
op de gespreksonderwerpen zoals 
die ook tijdens een klassiek loop-
baangesprek, aan een tafel, aan 
bod zouden komen. De resultaten 
komen er op een andere manier.

Of dit nu beter is dan de klassieke setting van 
een tafel en twee stoelen? Dat hangt sterk af 
van de persoon. Voel jij je goed in de ‘buiten-
lucht’, ga je graag op stap, weet je van jezelf 
dat je creatiefste ideeën niet noodzakelijk 
aan je bureau ontstaan en heb je er gewoon 
zin in? Dan kan wandelcoaching iets voor 
jou zijn. Maar je kan ook afwisselen en de 
weersomstandigheden je keuze laten bepa-
len.
Alle seizoenen hebben hun charme, het 
zonnetje in de zomer werkt goed, een frisse 
wind in de herfst eveneens. En voor we het 
vergeten, zorg voor kleding die een spatje 

modder kan verdragen. We trekken immers 
de natuur in.
Hoe komt het dan dat wandelen werkt?

ALS ACTIVITEIT

Wandelen is bewegen, en dat wekt net als 
lopen en fi etsen endorfi ne in het lichaam 
op. Endorfi ne is een hormoon dat ons aler-
ter maakt, beter doet nadenken en ons op 
ideeën doet komen. Het zorgt ervoor dat we 
ons goed in ons vel voelen. 
Daarnaast geeft endorfi ne ook energie. En 
dat komt toch altijd van pas bij jouw zoek-
tocht naar een gepaste jobinvulling, intern 
of elders.

NAAST ELKAAR

Naast elkaar lopen is bijzonder. Je kijkt 
elkaar immers niet aan, dat hoeft ook niet. 
Juist daardoor komen deelnemers soms 
gauw en makkelijk tot inzichten in zichzelf. 
De problemen op een rijtje zetten en een 
oplossing vinden gaan soms makkelijker.
Wandelcoaching creëert meer ruimte om 
moeilijkere onderwerpen aan te kaarten: 
persoonlijke vragen, ervaringen uit het 
verleden of lastige werkvragen. Wandelen 
maakt het soms makkelijker om diepere 
gesprekken te voeren.

STILSTAAN

Als deelnemers iets heel belangrijks te bin-
nen valt waarover ze willen praten staan we 
stil. Dan is er wel oogcontact. En dan komt 
vaak een inzicht, gevoel of idee bovendrij-
ven. Een bank onderweg, met een fi jn pano-
rama, waar we even halt houden bevordert 
eveneens het vinden van inzichten.

STILTE

Wandelen in de natuur leidt makkelijk tot 
momenten van stilte. Een stiltemoment, 
even zwijgen, iets laten bezinken, kan en 
mag. Op kantoor wordt zoiets soms storend 
gevonden.

ANDERS DAN ANDERS

Door het wandelen is het luisteren naar 
elkaar anders. Actief luisteren is luisteren 
met aandacht. 

ACHTERAF

Een deeltje van het werk gebeurt achteraf. 
Deelnemers worden uitgenodigd om na 
iedere wandeling even te reflecteren en 
plannen concreet te maken.  |

Wandelcoaching 
Een originele vorm 
van loopbaanbegeleiding
EXPERTS VAN LBC-NVK BIEDEN OOK DEZE SERVICE AAN

Wandelen is bewegen, en dat wekt net als lopen en fi etsen endorfi ne in het lichaam op. Endorfi ne zorgt ervoor dat we ons goed in ons vel voelen. 
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Belgen met Afrikaanse roots 
worden vaak gediscrimineerd
Belgen met roots in Zwart Afrika 
voelen zich veel meer gediscrimi-
neerd dan mensen met een Turkse 
of Marokkaanse migratieach-
tergrond. Dat blijkt uit een groot 
onderzoek dat de VU Brussel, de 
Universiteit van Luik en de UCL 
uitvoerden in opdracht van de 
Koning Boudewijnstichting.

De onderzoekers stelden vragen aan meer 
dan 800 mensen met Afrikaanse roots, ver-
spreid over heel België. Het ging vooral om 
burgers met roots in de DR Congo, Rwanda 
en Burundi. Congo was vroeger een kolo-
nie van België, Rwanda en Burundi waren 
mandaatgebieden van ons land. Er leven 
naar schatting zo’n 110.000 Congolezen, 

Rwandezen en Burundezen in België. Meer 
dan de helft heeft de Belgische nationaliteit.
Het onderzoek leverde schrijnende getui-
genissen op. Zo vertelt een 27-jarige Belg 
van Congolese oorsprong dat hij al op zijn 
zevende te horen kreeg dat hij als ‘vuile 
zwarte’ maar naar ‘zijn land’ moest terug-
gaan. Een Belgische met Burundese roots 
(24) praat over haar moeder, die in Burundi 
werkte als professor chemie en agronomie. 

“Toen ze hier aankwam, moest ze haar diplo-
ma’s gelijkwaardig laten maken, want hier 
waren die niets waard.”
Meer dan 60% van de Congolese, Rwandese 
en Burundese Belgen behaalde een diploma 
in het hoger onderwijs. Maar de werkloos-
heid in de groep is wel 4 keer zo hoog als 
het Belgische gemiddelde. Wie een diploma 
bezit dat niet is erkend, staat er het slechtste 
voor op het werk.

Bij de ondervraagde Burundezen is 23% 
werkloos. Voor de Congolezen gaat het om 
20%. De mensen met Rwandese roots zijn 
in 12% van de gevallen werkloos. In verge-
lijking met Burundezen en Congolezen zijn 
Rwandezen minder genoodzaakt om een job 
te aanvaarden onder hun studieniveau.
Heel wat medeburgers met roots in Zwart 
Afrika kampen met frustraties over hun 
situatie en toekomst. Zowel bij de eerste als 
bij de tweede generatie vindt zo’n 80% dat 
ze worden gediscrimineerd. Een lichtpunt 
is dat bijna 80% van de tweede generatie 
verklaart zich thuis te voelen in België. Dat 
is bijna dubbel zoveel als de score bij de eer-
ste generatie.  |

Meer over het onderzoek vind je hier: 

goo.gl/eTE635 

Wandelcoaching 
Een originele vorm 
van loopbaanbegeleiding
EXPERTS VAN LBC-NVK BIEDEN OOK DEZE SERVICE AAN

Wandelen is bewegen, en dat wekt net als lopen en fietsen endorfine in het lichaam op. Endorfine zorgt ervoor dat we ons goed in ons vel voelen. 
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PENSIOEN
10 mythes die niet kloppen!

Sebastiaan Kok

Moeten we langer werken omdat 
we langer leven? Dat klinkt 
logisch, maar het blijkt één van de 
vele pensioenmythes te zijn. Ons 
Recht legde aan professor Kim De 
Witte, docent pensioenrecht aan 
de KU Leuven, tien mythes voor.

MYTHE 1: WE LEVEN LANGER, 
DUS WE KUNNEN LANGER 
WERKEN

Al 175 jaar leven we langer. Een reden om 
langer te werken? Integendeel, want al 175 
jaar werken we minder! Dat kan, omdat de 
productiviteit en welvaart stijgt. We doen 
steeds meer met minder mensen.
De levensverwachting van een Belg was 42 
jaar in 1841. Nu is dat 78,7 jaar. Dat lijkt een 
zeer groot verschil, maar het is vooral te ver-
klaren door de kindersterfte in de negen-
tiende eeuw. Bij volwassenen is de levens-
verwachting veel minder gestegen. Wie 
vandaag 65 jaar is, leeft gemiddeld nog 18 
jaar. In 1841 was dat toch ook al 11 jaar, een 
verrassend klein verschil. 
We worden een beetje ouder, maar we zijn 
ook meer jaren ziek. Gemiddeld hebben we 
65 gezonde levensjaren. Bij laaggeschool-
den is dat een pak minder. Ongeschoolden 
blijven gemiddeld maar tot hun 52ste 
gezond! Dat maakt werken tot 67 jaar wel 
erg moeilijk.

MYTHE 2: PENSIOENEN 
KOSTEN TE VEEL

We hebben bijna de laagste pensioenen van 
Europa. Ongeveer 20 procent van de bur-
gers in ons land is met pensioen. Die krij-
gen slechts 10 procent van de koek: België 
besteedt 10,5 procent van zijn BBP aan de 
pensioenen. Erg weinig vergeleken met de 
15 procent die bijvoorbeeld Frankrijk en 
Oostenrijk spenderen. De pensioenen in 
Oostenrijk liggen de helft hoger. De wette-
lijke pensioenleeftijd voor vrouwen ligt daar 
nog steeds op 60, voor mannen op 65 jaar. 
Vrouwen kunnen er vanaf hun 53ste halftijds 
werken, met behoud van 75 procent van het 
loon. Mannen vanaf hun 58ste. 
Hogere pensioenen zijn goed voor de 

economie. Want ze betekenen meer koop-
kracht voor mensen die hun geld vooral in 
het binnenland uitgeven. Gebruik je dat-
zelfde geld om de vennootschapsbelasting 
te verminderen, dan verhoog je uitkerin-
gen voor aandeelhouders die een groot 
deel van hun geld versassen naar Panama, 
de Seychellen of de Bermuda-eilanden. Dat 
gaat alleen maar ten koste van onze econo-
mie.

MYTHE 3: DE VERGRIJZING 
DREIGT ONBETAALBAAR TE 
WORDEN

De bevolking vergrijst en dat vertaalt 
zich in hogere pensioenuitgaven. De 
Studiecommissie voor de Vergrijzing heeft 
berekend hoeveel dat zal kosten. Het resul-
taat? Landen als Frankrijk en Luxemburg 
besteden nu al een groter deel van hun BBP 
aan pensioen dan België ooit zal doen tus-
sen nu en 2060!

MYTHE 4: MET 
GROEPSVERZEKERINGEN 
EN PENSIOENSPAREN IS 
EEN DEFTIG PENSIOEN 
GEGARANDEERD

De regering-Michel wil een kleine 300 

miljoen euro besparen op de pensioenen. 
Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling om het 
gemiddeld wettelijk pensioen te verlagen. 
Groepsverzekeringen die sommige werk-
gevers aanbieden en het individueel pen-
sioensparen vullen het wettelijk pensioen 
genoeg aan, zo argumenteert pensioenmi-
nister Daniel Bacquelaine (MR). Die spaar- 
en verzekeringsformules kosten wel onge-
veer 20 procent aan premies voor de banken 
en zijn sterk onderhevig aan de economi-
sche conjunctuur. In Nederland en de VS, 
waar het inkomen van gepensioneerden in 
belangrijke mate bestaat uit spaargeld en 
verzekeringen, zijn grote delen van de pen-
sioenen verdampt tijdens de bankencrisis 
van 2008. In België ging de verzekeraar 
Apra Leven over kop. Veel gepensioneer-
den belandden in de armoede, terwijl een 
pensioen juist garant moet staan voor een 
zorgeloze oude dag. 

Lagere wettelijke pensioenen vergroten 
de ongelijkheid. Want de mensen met 
de laagste lonen krijgen doorgaans geen 
groepsverzekering van hun werkgever 

Bijna niemand raakt aan een 
loopbaan van 42 jaar
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en kunnen vaak niet aan pensioensparen 
doen. Bovendien gaat het vaak om mensen 
die een woning huren in plaats van kopen. 
Probeer maar eens 700 of 800 euro huur of 
een gemiddelde rusthuiskamer van 1.600 
euro per maand te betalen met een pensi-
oentje van 1.100 euro!

MYTHE 5: JONGEREN HOEVEN 
NIET VEEL PENSIOEN TE 
VERWACHTEN

Uit peilingen blijkt dat ook jongeren naden-
ken over hun inkomen op oudere leeftijd. Ze 
zijn wel bang dat er weinig pensioen zal over-
blijven tegen het moment dat zij 67 jaar of 
ouder zullen zijn. De regering-Michel zet de 
pensioenafbraak van Di Rupo verder. Tegen 
dit tempo blijft er weinig over voor de jonge-
ren. En dat is nergens voor nodig. De pensi-
oenen in ons land zijn en blijven betaalbaar, 
ook als ze nog zouden stijgen. Al jaren doet 
een groot deel van de politiek alles om men-
sen te doen geloven dat de betaalbaarheid 
niet langer te garanderen valt.

MYTHE 6: SLECHTS 
WEINIGEN ZULLEN LANGER 
MOETEN WERKEN DOOR DE 
REGERINGSMAATREGELEN

De regering-Michel trekt de pensioenleef-
tijd op van 65 naar 67 jaar en ook de leeftijd 
voor SWT (brugpensioen) gaat naar omhoog, 
maar volgens minister Bacquelaine zal dat 
voor de meesten niets veranderen. Dat 
klopt niet. Vroeger kon je met vervroegd 
pensioen op 60 jaar, na een loopbaan van 
35 jaar. Vandaag moet je 42 jaar werken om 
ten vroegste op 62 jaar van je pensioen te 
genieten. De regering-Michel maakt daar 
binnenkort 63 jaar van. 
Bijna niemand raakt aan een loopbaan van 
42 jaar, zeker nu werkloosheid, tijdkrediet, 
ziekteperiodes enzovoort almaar minder 
of niet meetellen. Vooral vrouwen zijn de 
dupe: driekwart haalt geen loopbaan van 42 
jaar omdat thuis zorgen voor de kinderen 
niet meetelt. De helft van de vrouwen heeft 
nu al een pensioen onder de armoedegrens.

MYTHE 7: DE REGERING-MICHEL 
VERHOOGT DE PENSIOENEN

De regering-Michel verhoogt het minimum-
pensioen met een schamele 0,7 procent voor 
wie 45 jaar heeft gewerkt. Tegelijkertijd 
schaft zij de pensioenbonus af. Iedereen die 
actief bleef tot 65 jaar kreeg vroeger 187 euro 
extra. Dat verdwijnt. Daarnaast knipt de 
regering in de gelijkstelling bij tijdkrediet of 
loopbaanonderbreking. De landingsbanen 
worden pas mogelijk vanaf 60 jaar (vroeger 
ging dat al vanaf 50). Mensen die erg vroeg 
zijn beginnen werken en hun loopbaan ein-
digen in SWT (brugpensioen), verliezen 100 
tot 140 euro pensioen per maand door de 

hervorming van het zogenaamde principe 
van de ‘eenheid van loopbaan’. In de praktijk 
zullen de wettelijke pensioenen zakken, ten-
zij we vijf tot tien jaar langer werken. 

MYTHE 8: AMBTENAREN 
KRIJGEN TE VEEL PENSIOEN

Veel mensen overschatten het ambtenaren-
pensioen. Dat ligt hoger dan andere pensi-
oenen, hoewel het gemiddeld toch maar om 
1.599 euro per maand gaat. Daar zitten erg 
lage pensioenen van postbodes, groenar-
beiders en verpleegsters bij, maar ook hoge 
pensioenen van rechters, ministers en par-
lementairen. 
De regering zegt dat ze de pensioenen wil 
‘harmoniseren’. Maar in plaats van de pen-
sioenen van werknemers structureel te ver-
hogen, worden die van de ambtenaren afge-
broken. 

MYTHE 9: EEN PUNTENSYSTEEM 
VOOR PENSIOEN IS NIET 
BEDOELD OM TE BESPAREN

De regering wil het pensioen met punten 
invoeren. Per voltijds gewerkt jaar tegen 
een gemiddeld loon krijg je 1 punt. Je 
pensioenpunten worden pas vlak voor je 
pensioen omgezet naar euro’s, en daarbij 
wordt rekening gehouden met de ‘finan-
ciële houdbaarheid van het systeem’, met 
de levensverwachting en de evolutie van 
het gemiddeld loon. Dus, als de sociale 
bijdragen voor onze sociale zekerheid ver-
der dalen, dan daalt jouw pensioen. Als de 
staatsschuld verder stijgt, daalt jouw pen-
sioen. Als de levensverwachting verder 
stijgt, daalt jouw pensioen. En als de lonen 
van andere werknemers dalen, omdat er bij-
voorbeeld veel flexi-jobs bijkomen met lage 

lonen, dan daalt jouw pensioen.
Duitsland heeft al een pensioen met pun-
ten. Gepensioneerden houden daardoor 10 
procent minder over. Steeds meer ouderen 
daar proberen te overleven door openbare 
vuilnisbakken af te schuimen. Bijvoorbeeld 
om flessen met statiegeld te vinden. En dat 
in één van de rijkste landen ter wereld!

MYTHE 10: LANGER 
WERKEN VERGROOT DE 
JONGERENWERKLOOSHEID NIET

Als mensen langer werken, houden ze ook 
langer jobs ‘bezet’ voor anderen. Sommige 
ministers beweerden dat die stelling niet 
klopt. Zweden bewijst het tegendeel, daar 
is de jongerenwerkloosheid kort na het 
optrekken van de pensioenleeftijd van 10 
tot 28 procent gestegen. Een studie over 
Antwerpen voorspelt een gelijkaardig effect.

HET KAN ANDERS!

Het pensioenbeleid van de liberale rege-
ring-Michel komt neer op langer werken 
voor minder pensioen. Werken tot 67 jaar, 
strengere regels voor SWT, pensioen met 
punten … het kan en moet anders! Het wet-
telijk pensioen op 65, het vervroegd pensi-
oen op 60 en het brugpensioen op 58 jaar 
zijn perfect betaalbaar. Een pensioen gelijk 
aan drie vierde van het loon, met een mini-
mum van 1.500 euro, is ook betaalbaar. Als 
dat in Oostenrijk kan, waarom dan niet 
hier? Investeren in pensioenen is investeren 
in koopkracht. Grote bedrijven en grote for-
tuinen moeten een fair deel bijdragen aan 
de Schatkist. Want in een modern land als 
België moet iedereen, nu en later, op een 
gezonde manier en zonder zorgen van zijn 
oude dag kunnen genieten.  |

OOSTENRIJK – BELGIË: 7-0

Oostenrijk België

Gemiddeld wettelijk pensioen mannen € 2.247 € 1.248

Gemiddeld wettelijk pensioen vrouwen € 1.247 € 965

Wettelijke pensioenen altijd boven armoede-
grens?

ja nee

Pensioenleeftijd vrouwen 60 jaar 67 jaar

Pensioenleeftijd mannen 62 jaar 67 jaar

% van het BBP naar pensioenen 15,0% 10,5%

Totale uitgaven sociale zekerheid hoger lager

Aantal inwoners 8,7 miljoen 11,3 miljoen

Leeftijdspiramide vergelijkbaar

Levensverwachting 78,8 jaar 78,7 jaar
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“Wettelijk pensioen moet 
minstens 1.500 euro bedragen”
NOUCHKA EN KRIS: “GEEF JONGEREN EEN STEM IN HET DEBAT”

Denis Bouwen

Liggen jonge mensen wakker van 
het pensioendebat en van de toe-
komst van onze pensioenen? “Reken 

maar van yes”, roepen Nouchka 
Roelants (30) en Kris Vanden 
Bossche (28) in koor. Zij ergeren 
zich blauw aan de manier waarop 

het pensioendebat al te vaak wordt 
gevoerd. “En we geloven niet in 
de mantra dat de pensioenen niet 
betaalbaar zouden zijn of blijven.”
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Nouchka werkt als vormingsmedewerk-
ster bij de LBC-NVK maar is als juriste ook 
gespecialiseerd in pensioenrecht. Kris is 
vakbondssecretaris en heeft zo veel voeling 
met de verzuchtingen van heel wat van zijn 
leeftijdgenoten op de werkvloer.

ONS RECHT: ‘Zal ik later nog een pensioen 
hebben? En hoeveel zal dit dan wel zijn?’ Van 
zulke vragen ligt een jongere toch niet wak-
ker, of wel?’
NOUCHKA ROELANTS: “Reken maar dat 

jongeren wél nadenken over zulke vragen. 
Alleen, in de context van hun leven leggen 
ze andere prioriteiten: zal ik wel een baan 
vinden? Wat voor baan zal dat zijn? En tegen 
welke loon- en arbeidsvoorwaarden? Als je 
het mij vraagt, zijn jongeren zeker vragende 
partij om te worden betrokken bij het debat 
over onze pensioenen. Laat hen mee naden-
ken over de vraag wat een goed pensioen 
is. En trek het debat open: we moeten niet 
alleen praten over al dan niet langer wer-
ken maar over de hele structuur en opbouw.”

KRIS VANDEN BOSSCHE: “Ik beaam wat 
Nouchka zegt. Jongeren hebben erg veel af 
te rekenen met bedenkelijke arbeidscon-
tracten, deeltijdse baantjes en werkloosheid. 
Maar dat wil niet zeggen dat ze niet geïn-
teresseerd zijn in hun latere pensioen. Uit 
diverse bronnen is gebleken dat flink wat 
jonge mensen aan pensioensparen doen. 
Misschien ook omdat ze niet meer geloven 
dat ze ooit een volwaardig wettelijk pensi-
oen zullen ontvangen. Maar dat is te wijten 
aan de media en aan rechtse partijen die 
graag verkondigen dat de pensioenen niet 
betaalbaar blijven. Dat is de mantra die ze 
graag hanteren.”

ALLE REDEN  
OM ONGERUST TE ZIJN

ONS RECHT: Moeten jongeren zich zorgen 
maken om de pensioenen? 
NOUCHKA: “Als je ziet wat de regering alle-
maal plant, hebben ze alle reden om onge-
rust te zijn. Zeker jongeren met een flutcon-
tract zullen minder pensioen opbouwen. Ze 
zullen langer moeten werken voor een klei-
ner pensioen. Een bijkomend pervers effect 
is dat de jongerenwerkloosheid zal oplopen 
naarmate we ouderen verplichten om lan-
ger te werken. Kortom, jongeren zullen twee 
keer een prijs betalen: eerst bij het begin van 
hun loopbaan en later ook wanneer ze zelf 
met pensioen gaan. De regering probeert 
hier een generatieconflict te creëren, maar 
het is niet de schuld van de babyboomers 
of die van de jongeren. Het zijn de huidige 
politieke keuzes die een slechte situatie ver-
oorzaken.”
KRIS: “We zitten op een kantelmoment in 
het debat waar we naartoe moeten met onze 
pensioenen. Als de regering het puntensys-
teem doordrukt, zal de koopkracht van veel 
toekomstige gepensioneerden niet langer 
gewaarborgd zijn. Cruciaal is de vraag hoe 
we de oudere generatie willen laten leven 
in onze samenleving. Moeten mensen zich 
maar zoveel mogelijk individueel verzeke-
ren of willen we dat beter, en dus met zijn 
allen, regelen? Ziedaar de keuze.”
NOUCHKA: “Liberale geesten zeggen dat het 
pensioen vooral armoede moet voorkomen. 
Wij kiezen voor de sociale visie, die stelt dat 
het pensioen maximaal het vroegere inko-
men moet vervangen. Het debat over beide 

visies wordt nu niet open of eerlijk gevoerd. 
Het liberale discours domineert te veel, en 
dat moet anders.”

GROTER PERCENTAGE VAN BBP

ONS RECHT: De vakbond zegt al veel langer 
dan vandaag dat we het wettelijke pensioen 
moeten versterken.
KRIS: “We zien dat het gemiddelde wette-
lijke pensioen in België een stuk lager ligt 
dan in de buurlanden. België pompt zo’n 
10% van zijn bruto binnenlands product 
(BBP) in de pensioenen, terwijl Frankrijk 
en Oostenrijk 15% van het BBP uittrekken. 
Gemiddeld heeft een mannelijke werkne-
mer bij ons een pensioen van 1.250 euro. 
Een vrouw heeft gemiddeld 965 euro. Geen 
vetpot. We moeten de keuze willen maken 
om meer te investeren in de pensioenen. 
Hogere pensioenen geven een hoop men-
sen meer koopkracht, wat gunstig is voor 
de lokale economie.”
NOUCHKA: “Samen met anderen vinden wij 
dat een leefbaar wettelijk pensioen minstens 
1.500 euro per maand netto zou moeten 
bedragen. Nogal wat gepensioneerden heb-
ben dat niet. Zowat 15,5% van onze ouderen 
loopt het risico om onder de armoedegrens 
te leven en moet het stellen met minder dan 
1.115 euro. Dat blijkt uit een EU-enquête uit 
2016.”

“We moeten bereid zijn om een groter per-
centage van ons BBP te besteden aan pensi-
oenen. Volgens de Studiecommissie voor de 
Vergrijzing zal onze welvaart stijgen, maar 
het deel dat we aan de pensioenen geven 
groeit niet proportioneel mee. In Oostenrijk 
had je in 2003 politieke krachten die het 
pensioensysteem wilden verzwakken maar 
hevige protesten van vakbonden en bevol-
king staken daar een stokje voor. Met als 
resultaat een stevig wettelijk pensioen, met 
een hogere pensioenuitkering én een lagere 
pensioenleeftijd dan in België. De pensioe-
nen zijn betaalbaar als de politiek daarvoor 
kiest.”

MATTHEÜSEFFECT

ONS RECHT: Sommige werknemers krijgen 
later geld van een groepsverzekering. Een 
deel kan aan pensioensparen doen. Liberale 
politici vinden dat we die dingen maar moe-
ten veralgemenen voor iedereen.
KRIS: “Voor de latere koopkracht is de eerste 
pensioenpijler, het wettelijk pensioen dus, 
van vitaal belang. De tweede en derde pijlers 
zijn onderhevig aan marktmechanismen. 

Zeker jongeren met een 
flutcontract zullen minder 
pensioen opbouwen.
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Bedrijven die groepsverzekeringen of pen-
sioenspaarproducten verkopen kunnen ook 
failliet gaan. Laten we de commercialise-
ring van onze pensioenen eindelijk een halt 
toeroepen en inzetten op het wettelijke pen-
sioen. Het huidige systeem met die 3 pijlers 
vergroot al te vaak de ongelijkheid die er al 
is. Een erg beperkt aantal loontrekkenden 
casht nu zwaar met de groepsverzekering, 
de meesten kunnen daar alleen maar van 
dromen. Zo organiseer je de inkomenson-
gelijkheid tot aan het graf!”
NOUCHKA: “Het Mattheüseffect speelt hier 
duidelijk. Vooral werknemers met hogere 
lonen hebben ook nog eens een interessante 
tweede pensioenpijler (groepsverzekering) 
en kunnen bovendien individueel pensioen-
sparen (derde pijler). De staat verliest geld 
op die twee pijlers, als gevolg van belasting-
voordelen die worden toegekend. Die voor-
delen kunnen beter worden benut om het 
wettelijk pensioen te versterken.”

ONS RECHT: De regering wil nu ook gepen-
sioneerden maximaal 6.000 euro per jaar 
onbelast laten bijverdienen. Een goede zaak, 
bijvoorbeeld voor ouderen met een schamel 
pensioen?

KRIS: “Voor mij is dat totààl geen oplossing 
voor de lage pensioenen. Eigenlijk wil de 
regering vooral een zo groot mogelijke pool 
van goedkope arbeidskrachten creëren en al 
die mensen onderling laten wedijveren om 
de lonen te drukken. Met dit systeem mag 
een kassierster of een jongere concurreren 
met een gepensioneerde die bijklust.
NOUCHKA: “Hier toont de regering-Michel 
zich wel heel cynisch. Eerst bedenken ze een 
stelsel met te lage pensioenen en daarna 
zeggen ze: ga nu maar bijklussen om rond 
te komen. Die bijbaantjes worden dan nog 
eens voordelig behandeld qua belastin-
gen en RSZ: erg negatief voor onze sociale 
zekerheid! Wie pensioengerechtigd is, moet 
gewoon een pensioen krijgen waar hij of zij 
waardig kan van leven.”

GELIJKGESTELDE PERIODES

ONS RECHT: Een deel van de politiek wil ook 
de ‘gelijkgestelde periodes’ aanpakken. Wie 
nu langdurig ziek is of loopbaanonderbre-
king neemt, kan ondanks deze ‘inactiviteit’ 
toch nog bepaalde pensioenrechten blijven 
opbouwen. Maar sommige partijen willen 
het mes zetten in de gelijkgestelde periodes. 

NOUCHKA: “Opnieuw een idee dat onze 
pensioenen ondermijnt. Mensen zijn nu 
eenmaal soms ‘inactief’ tijdens hun loop-
baan. Soms verliezen ze hun werk, soms 
worden ze ziek, soms moeten ze inspelen op 
bepaalde noden of situaties in hun leven. De 
regering wil dat nu allemaal op losse schroe-
ven zetten. Hierdoor maak je de onzeker-
heid in een mensenleven alleen maar groter. 
Al dat gemorrel treft ook bepaalde groepen 
eens zo hard, zoals bijvoorbeeld vrouwen.

ONS RECHT: Experts pleitten in het ver-
leden voor een ‘pensioen met punten’. 
Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) 
wil die toer opgaan. Is dat geen ‘risky busi-
ness’?
NOUCHKA: “Zeer zeker. In een puntensys-
teem willen ze het pensioen koppelen aan 
de financiële middelen van de overheid 
(staatsschuld), de levensverwachting en 
het gemiddelde loon. En de parameters kun-
nen altijd worden aangepast. Hoe moet je 
dan nog weten wat voor pensioen je later te 
wachten staat? Zweden en Duitsland heb-
ben al zo’n puntensysteem, en de gepen-
sioneerden zijn er alleen maar op achter-
uitgegaan. Als jongeren vragen wij méér 
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Pensioengerechtigd? Dan verdien je een pensioen 
te krijgen waar je waardig kan van leven!
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Werknemers uit 
petroleum en chemie 
vallen voortaan 
onder ACV BIE

Veerle Verleyen

Onze centrale LBC-NVK was jaren-
lang verantwoordelijk voor de 
vakbondswerking voor de bedien-
den in de sectoren petroleum en 
chemie. Die verantwoordelijkheid 
wordt per 1 januari 2018 overgedra-
gen aan de collega’s van de centrale 
ACV Bouw-Industrie-Energie (ACV 
BIE). Arbeiders, bedienden en kader-
leden uit beide sectoren werken 
syndicaal samen. Dat zal een sterke 
opvolging door ACV BIE garanderen.
 
De bedienden en kaderleden die lid en mili-
tant waren bij de LBC-NVK hebben de over-
gang minutieus voorbereid en hebben zich 
hiervoor dagelijks ingezet. In het verleden 
werd al nauw syndicaal samengewerkt in 
de ondernemingen, wat resulteerde in een 
gezamenlijke aanloop naar het sectorover-
leg. Er werden gemeenschappelijke eisen-
bundels opgesteld, ingediend en onderhan-
deld in de sector en de bedrijven. 
Zo namen deze ACV-militanten en -vak-
bondssecretarissen het voortouw in de 

aanloop naar het eengemaakte statuut 
voor alle werknemers. Een blijk van syn-
dicale moed en toekomstgerichte visie. De 
samenwerking tussen arbeiders, bedienden 
en kaderleden versterkt de aanwezigheid 
van het ACV op de werkvloer en moet lei-
den tot betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor alle personeelsgroepen. 
 
Koen Zeuwts is een gedreven militant bij 
Agfa Gevaert. Hij verwoordt het als volgt: 

“De onderlinge samenwerking kan soms wat 
olie gebruiken om ze gesmeerd te laten ver-
lopen. Maar ze heeft hoe dan ook als doel 
om sterk vakbondswerk te realiseren.” ACV 
BIE kiest sowieso de leuze ‘Syndicaal werk, 
een sterk merk in de sectoren petroleum en 
chemie!’.
 
Onze centrale LBC-NVK wil de circa 1.300 
vakbondsmilitanten met groot respect 
bedanken voor hun dagelijkse inzet en het 
jarenlange engagement in onze organisatie. 
De leden uit petroleum en chemie zijn en 
blijven leden van het grote ACV, en wij dan-
ken hen voor hun trouw. ‘Uw job, ons werk’, 
dat blijft ons algemene motto! We wensen 
iedereen succes bij de centrale ACV BIE.  |

zekerheid, niet minder!”
KRIS: “De overheid zal uitmaken hoeveel 
een pensioenpunt waard is. Dan voel je toch 
meteen nattigheid?! Een regering zal, zeker 
als ze van rechtse signatuur is, altijd zo wei-
nig mogelijk geld in de pensioenpot willen 
stoppen. Ze zullen de hoogte van het bedrag 
in die pensioenpot niet aanpassen aan het 
aantal verzamelde punten of aan de noden 
van de mensen. Maar veel liever het bedrag 
dat ze willen uitgeven aan pensioenen ver-
delen volgens het aantal punten dat verza-
meld is. Vandaag bouwen we ons pensioen 
op met geld. In het puntensysteem zal ons 
pensioen compleet afhangen van het bedrag 
dat de regering wil besteden.”
NOUCHKA: “Nog een klein detail. De experts 
die moesten nadenken over de toekomst 
van onze pensioenen kregen destijds de 
opdracht van de regering om een oplossing 
te verzinnen die ‘budgetneutraal’ zou zijn. 
Terwijl de groep gepensioneerden groter 
wordt en België te lage uitkeringen heeft in 
vergelijking met onze buurlanden. Je snapt 
dat daar moeilijk een positief plan kan uit 
voortkomen.”  |
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“NEOLIBERALE AANPAK 
is dweilen met de kraan open 
in strijd tegen armoede”
ONDERZOEKER IDES NICAISE FILEERT FALEND BELEID

 
Denis Bouwen 
Armoede doortastend bestrijden 
in België? “Dat kan perfect”, weet 
Ides Nicaise, armoedeonderzoe-
ker bij het Hoger Instituut voor de 
Arbeid (HIVA) in Leuven. “De poli-
tiek moet dan wel het middenveld 
en het onderzoek opnieuw ernstiger 
nemen.” Met hun neoliberale visie 
zijn onze regeringen al te vaak con-
traproductief. Nicaise hoopt op een 
ommekeer op Europees niveau, die 
ook in ons land grotere ‘sociale inves-
teringen’ zou kunnen aanmoedigen.

ONS RECHT: Samen met uw collega-
armoedeonderzoeker Jan Vranken raakte 
u in oktober verwikkeld in een mediarel-
letje toen staatssecretaris Zuhal Demir 
(Armoedebestrijding, N-VA) ongemeen fel 
uithaalde naar jullie. Zij was niet te spreken 
over jullie stelling in het nieuwe Jaarboek 
Armoede dat ‘het beleid van deze regering 
soms meer lijkt op een strijd tegen mensen 
in armoede dan op armoedebestrijding’. Hoe 
kijkt u nu terug op dat relletje?
IDES NICAISE: “Zuhal Demir is bereid om 
te knokken voor haar ideeën, al zit ze mis-
schien niet in de beste partij met al die 
energie. De staatssecretaris is ook jong en 
reageert soms te impulsief. Ze maakte zich 
boos voordat ze het Jaarboek had gelezen.”

“De zin die haar woede uitlokte komt inder-
daad uit een hoofdstuk dat ik had geschre-
ven. Het Jaarboek had als rode draad 
‘armoedebestrijding vanuit een benadering 
van grondrechten’. Ik analyseerde daarin 
het recht op arbeid, op degelijke arbeids-
voorwaarden en op bescherming tegen 
werkloosheid. Tegenwoordig lijkt het recht 
op arbeid soms te worden omgedraaid naar 
een plicht tot precaire arbeid. De keuzemo-
gelijkheden van mensen worden ingeperkt. 
Er is een toename van tijdelijk werk, deel-
tijds werk, kwetsbare jobs. De Deliveroo’s en 
de 500-euro jobs passen ook in dat verhaal. 
Je kan er niet naast kijken dat de arbeids-
voorwaarden op alle niveaus afk alven en 
dat sociale rechten worden ondermijnd. 
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De bescherming tegen werkloosheid gaat 
achteruit: 10 jaar terug leefde 30% van 
onze werklozen in armoede, nu is dat al 
45%. Vandaag heeft 30% van de werklozen 
in België geen recht meer op een werkloos-
heidsuitkering.”

“Dat is natuurlijk allemaal niet toevallig. Het 
is te wijten aan voortdurende besparingen 
en de uitsluiting van groepen. En aan rege-
ringen die flexibiliseren en regels afbou-
wen omdat alleen het aantal jobs telt, niet 
de werkbaarheid ervan.”

“Om even terug te komen op dat relletje: ik 
heb een brede rug (lacht). Mevrouw Demir 
hoefde zich niet persoonlijk geviseerd te 
voelen. Wij wilden haar wel waarschuwen: 
de federale regering, waar zij deel van uit-
maakt, beloofde plechtig om de sociale uit-
keringen op te trekken. Maar die belofte 
is onmogelijk te rijmen met de rest van 
het beleid. Nu, op zich heeft de rel wel één 
voordeel: de standpunten van de enen en de 
anderen zijn nu glashelder.”

“Het Interfederaal Steunpunt voor 
Armoedebestrijding werkt aan een rapport 
waarin burgerschap en rechten sterk aan 
bod komen. Demir vindt die thema’s goed, 
en dat is positief. Het is alleen spijtig dat 
diverse spelers in de politiek, niet alleen 
bij de N-VA, altijd klaar staan om critici met 
oneliners te bashen in plaats van in dialoog 
te gaan. Als de politiek te vaak de bevindin-
gen van wetenschappers aan de kant schuift, 
is dat een gevaarlijke tendens. Daarom ver-
geleek Jan Vranken de reactie van Demir 
met de houding van Donald Trump.”
 
HARDNEKKIG
 
ONS RECHT: Meer dan 15% van de Belgen 
leeft onder de armoedegrens, en dat cij-
fer vermindert niet. ‘Het beleid’ faalt dus 
gewoon?
NICAISE: “Er worden wel positieve maat-
regelen genomen, maar altijd in de marge 
van een algemeen beleid dat de andere 
kant opgaat. De meest kwetsbaren worden 
bewust versast van het grote vangnet van de 
sociale zekerheid naar het zwakkere vang-
net van de OCMW’s. Als tegelijk de gezond-
heidszorg en tal van andere basisdiensten 
duurder worden, hoeft het niet te verwon-
deren dat de armoede zo hardnekkig is. 
Mensen in armoede komen meer en meer 
onder druk te staan: ze zien zich gedwongen 
om te besparen om gezondheidszorg, onder-
wijs, mobiliteit – alles wat hun kansen op 
langere termijn bepaalt.”

“Het neoliberale beleid eist een zware tol in 
onze maatschappij. België is daarbij geen 
eiland, je ziet gelijkaardige evoluties in 
veel andere Europese landen. Zeker onder 
de vorige Commissievoorzitter, José Manuel 
Barroso, ging de EU sterk de liberale toer op, 
met veel sociale afbraak als resultaat. Zo 
werd bijvoorbeeld in Griekenland het mini-
mumloon met 22% verminderd. In Letland 

en Ierland was er een gelijkaardige maatre-
gel. Die aanpak bleek rampzalig. De Grieken 
kregen af te rekenen met veel meer kinder-
sterfte en een hoger aantal zelfdodingen. 
België bleef nog redelijk goed buiten schot.”

“Momenteel woedt er in de EU een hevige 
sociale en fiscale concurrentie. Kijk naar 
het enthousiasme waarmee de regering-
Michel de vennootschapsbelasting wil ver-
minderen. Of naar de tienduizenden gede-
tacheerde werknemers uit Oost-Europa die 
in ons land werken: ze doen dat tegen Oost-
Europese sociale voorwaarden en ondergra-
ven zo onze arbeidsmarkt. Een duidelijk 
geval van sociale dumping. Onze regering 
weet dan niet beter dan opnieuw te bespa-
ren op de sociale zekerheid ‘om de concur-
rentiepositie te verdedigen’. Met zo’n poli-
tiek ga je nooit de armoede terugdringen. 
Zo blijf je dweilen met de kraan open!”
 
SOCIAAL EUROPA
 
ONS RECHT: Wat vindt u van de aanpak 
van Marianne Thyssen (CD&V), Europees 
Commissaris van Werk en Sociale Zaken?
NICAISE: “Thyssen en ook Commissie-
voorzitter Jean-Claude Juncker hebben de 
ambitie om een uitgesproken sociaal beleid 
te voeren. Maar in de strijd tegen soci-
ale dumping haalden de voorstellen van 
Thyssen het maar gedeeltelijk. Ze moest 
een compromis aanvaarden, een kleine 
stap vooruit. Ik hoop wel dat deze Europese 
Commissie het tij kan keren en meer werk 
kan maken van een Sociaal Europa, zeker 
nu de Brexit er komt.”

“Alleen als de nieuwe EU-koers – met onder 
andere de Europese Pijler van Sociale 
Rechten – wordt volgehouden, verwacht 
ik ook in ons land fundamentele verande-
ringen in een sociale richting. In België is 
de crisis afgewenteld op de mensen met 
kleine en middelgrote inkomens om maar 
vooral niet de grote fortuinen te moeten 
lastig vallen. Als we onze belastingen een 
stuk rechtvaardiger willen maken, hebben 
we ook minimale afspraken op Europees 
vlak nodig. Het hangt allemaal met elkaar 
samen: de strijd tegen armoede, de strijd 
voor een socialer Europa en de strijd voor 
een eerlijke fiscaliteit.”
 
ONS RECHT: Veel politici liggen niet echt 
wakker van mensen in armoede. Die laats-
ten zijn geen machtige kiezersgroep. En de 
middenklasse heeft ook weinig voeling met 
diegenen die het niet breed hebben. Met als 
gevolg: veel woorden maar weinig daden?
NICAISE: “Dat is juist. Het is dan ook heel 
belangrijk om een directe dialoog te organi-
seren tussen mensen in armoede en ande-
ren die het beter hebben. Als het armoe-
dethema mij nog altijd gaande houdt is 
dat te danken aan mijn contacten met con-
crete personen in armoede. Zo kom je tot 
empathie en respect voor de veerkracht en 

het doorzettingsvermogen van mensen in 
armoede. Eigenlijk zijn het échte kleine 
helden.”

“Een prachtig voorbeeld was voor mij wijlen 
Stan Leyers uit Antwerpen. Met de juiste 
kansen had Stan een mooie universitaire 
loopbaan kunnen uitbouwen. Soms glipte 
hij de universiteitsbibliotheek binnen om 
zijn kennis bij te schaven. Geweldig moe-
dig voor een man die uit een éénoudergezin 
met 14 kinderen stamde, nooit had kunnen 
studeren en veel zwarte miserie had meege-
maakt. Hij militeerde bij de vakbond en in 
het Daklozen Actie Comité.”

“De directe dialoog met zulke mensen wordt 
mogelijk gemaakt door de vele tientallen 
verenigingen waar armen het woord nemen. 
Ook de beweging ATD Vierde Wereld levert 
schitterend werk, bijvoorbeeld met haar 
volksuniversiteit. Ik heb daar evenveel 
geleerd als aan de universiteit.”
 
NIKS FUNDAMENTEELS
 
ONS RECHT: De Vlaamse minister van 
Armoedebestrijding, Liesbeth Homans 
(N-VA), pakte stevig uit met haar 1 euro-
maaltijden. En haar federale collega Demir 
zei dat het niet zo vlug zou lukken om de soci-
ale uitkeringen boven de Europese armoede-
grens te tillen. Fundamentele, structurele 
maatregelen zien we weinig of niet?
NICAISE: “Mogelijk zijn de intenties goed 
maar in de praktijk loopt het beleid vast in 
zijn eigen contradicties. Ik ben er vast van 
overtuigd dat de sociale uitkeringen naar 
omhoog moeten. Maar de bewindslieden 
geloven eigenlijk dat je zo mensen ‘in hun 
hangmat laat liggen’. Voor heel wat mensen 
uit de armoedebestrijding was het opmerke-
lijk dat de federale regering in haar regeer-
akkoord sprak van hogere uitkeringen. Het 
siert Demir dat ze erkent dat dit met de hui-
dige regering toch niet zal lukken.”

“Er is natuurlijk veel méér nodig. We hebben 
nood aan grote sociale investeringen: in ons 
onderwijs, in kinderopvang, in de gezond-
heidszorg, in een actief arbeidsmarktbe-
leid. We moeten mensen versterken en 
veerkrachtiger maken. Maar dat vergt ook 
de bereidheid om een langetermijnbeleid te 
voeren. Onze sociale zekerheid is ook een 
investering: als je bijvoorbeeld uitkeringen 
verlaagt, zal een gezin geneigd zijn om te 
besparen op studies, gezondheidszorg, het 
internetabonnement. Als je de uitkeringen 
optrekt, doe je dan weer een verstandige 
investering op termijn.”

“België en Europa waren nog nooit zo welva-
rend als nu. Er zijn centen genoeg, maar de 
fiscale solidariteit ontbreekt. De Europese 
Commissie heeft nu een begroting die over-
eenstemt met amper 1% van het Europese 
BBP (bruto binnenlands product). Veel te 
weinig om een stevig sociaal beleid te voe-
ren met genoeg herverdeling. En de lid-
staten concurreren met elkaar en vinden ©
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altijd wel een uitvlucht om bepaalde soci-
ale investeringen niet te doen. We kunnen 
zelfs spreken van desinvesteringen.”
 
WAT MOET ER GEBEUREN?
 
ONS RECHT: Is het nu echt zo moeilijk om 
armoede structureel te bestrijden?
NICAISE: “Om te beginnen hebben we een 
sterker sociaal en fiscaal Europa nodig. We 
moeten minimumnormen invoeren voor 
sociale bescherming en fiscaliteit. Een land 
als Slovakije heeft een vlaktaks van 19% en 
gaat dan steun vragen bij de EU: kan niet 
natuurlijk.”

“In België kunnen we van alles doen. De 
sociale uitkeringen optrekken is zeker 
een belangrijk ingrediënt. We moeten ook 
investeren in maximale kansen voor alle 
kinderen en jongeren, bijvoorbeeld met 
opvoedingsondersteuning, meer kinder-
opvang, extra taalonderwijs. Er moeten 
minimale normen komen voor kinderop-
vang, sociale huisvesting, water en energie, 
openbaar vervoer, internet, bankdiensten 
enzovoort. In Vlaanderen worden nog dui-
zenden gezinnen zonder water gezet wan-
neer ze niet meer kunnen betalen. En we 
moeten mensen beter beschermen tegen 
te grote schulden.”
 
ONS RECHT: Maakt de samenstelling van 
regeringen een verschil voor de armoedebe-
strijding?
NICAISE: “Zeer zeker. We hebben nu rechtse 
regeringen die een neoliberale agenda 

pushen. Toegegeven, ook onder de rege-
ring van Elio Di Rupo werd er bespaard in 
de werkloosheid. Maar we kunnen niet ont-
kennen dat sommige coalities hardvochti-
ger zijn dan andere. De christendemocratie 
zegt graag dat ze christelijk geïnspireerd is. 
Zij moet zich daar toch eens grondig over 
bezinnen. Heeft de CD&V in 2014 haar 
ziel niet verkocht om mee aan de macht 
te blijven? Al zijn er in die partij ook zeker 
bewindslieden die vanuit een evangelische 
ethiek trachten te handelen.”
 
POLITIEKE VERSNIPPERING
 
ONS RECHT: Het beleid ter bestrijding van 
armoede is ook versnipperd over diverse 
echelons?
NICAISE: “Dat is inderdaad een probleem 
in dit land. Kijk naar de aanpak van de 
rellen in Brussel. Of het debacle rond het 
Eurostadion in Brussel. Op een aantal vlak-
ken heeft de politieke versnippering een 
grens overschreden, en dat geldt ook soms 
voor de armoedebestrijding. Sommige plan-
nen liggen stof te vergaren omdat de ‘inter-
ministeriële conferentie voor armoedebe-
strijding’ nog nooit is bijeengeroepen in de 
huidige legislatuur. Naar verluidt omdat 
men niet meer wist welke deelregering die 
moet voorzitten.”

“De laatste twee federale regeringen zit-
ten ook te morrelen aan het statuut 
van het Interfederaal Steunpunt voor 
Armoedebestrijding, waarvan ik de voorzit-
ter ben. Door het te linken aan een federale 

administratie fnuik je de autonomie van 
het Steunpunt en dreig je de betrokken-
heid van de gemeenschappen en gewesten 
te verliezen. Is het nu echt zó moeilijk om 
een gemeenschappelijk Steunpunt te erken-
nen?”
 
ONS RECHT: Bij een gesprek over armoede is 
het woord ‘vluchtelingen’ of ‘nieuwkomers’ 
ook zelden ver weg. Sommigen opperen wel 
eens dat ‘we niet het OCMW van de wereld 
kunnen zijn’ en dat het ‘maar gedaan moet 
zijn met het importeren van armoede’.
NICAISE: “Ik zou de redenering willen omke-
ren. Waarom zouden we niet trots kunnen 
zijn op het feit dat België in het verleden 
gastvrijer is geweest dan sommige andere 
landen? Ik merk bij veel vluchtelingen en 
migranten een grote dankbaarheid voor 
de kansen die ze hier vinden. Je hebt trou-
wens ook kansrijke vluchtelingen die al in 
hun land van herkomst zijn opgeleid en 
die op termijn een zegen kunnen worden 
voor België. Daarnaast zijn er ook laagge-
schoolde migranten, een groep waarin we 
moeten investeren. Het verwondert mij 
vaak hoe positief zij denken over dit land, 
met alle discriminatie op het vlak van werk 
en huisvesting.”  |

Armoedeonderzoeker Ides Nicaise: “Mogelijk zijn de 
intenties van sommige politici goed maar in de praktijk 
loopt het beleid vast in zijn eigen contradicties. Ik ben 
er vast van overtuigd dat de sociale uitkeringen naar 
omhoog moeten. Maar de bewindslieden geloven eigen-
lijk dat je zo mensen ‘in hun hangmat laat liggen’.
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ACTIVITEITENKALENDER

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	Woensdag 10 januari, 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.loop-
baancentrum@acv-csc.be

WORKSHOPS

gent
Loopbaanbegeleiding in groep:
r	Donderdagen 11 januari, 25 januari en 

8 februari, aanvang 9.30u. inschrijven 
kan alleen voor het geheel van drie 
dagen.

brugge
Solliciteren: brief, cv, interview
r	Dinsdag 9 januari van 9.30u tot 

12.00u
e	ACV-gebouw, Koning Albert I laan 132, 

Brugge

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 (vrijdagen 12 janu-
ari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei), 
Hasselt (woensdagen 21 februari en 
16 mei), Gent (donderdag 4 januari en 
maandag 7 mei), Brugge (woensdag 7 
maart en dinsdag 29 mei), Herentals 
(woensdagen 7 maart en 30 mei), Kortrijk 
(dinsdag 23 januari en woensdag 25 april), 
Leuven (woensdagen 17 januari en 18 
april), Mechelen (donderdagen 25 januari 
en 3 mei) en Turnhout (woensdagen 17 
januari en 18 april).

Meer info 
op www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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Het sprookje van 
Koen en Xavier
STOP PESTEN OP HET WERK

Peter Bakema

Koen ging na zijn studie aan de slag bij de Vlaamse overheid waar hij 
werkte op het gebied van het wetenschapsbeleid. Alles ging goed tot 
Xavier op het toneel verscheen, het vijfde afdelingshoofd in de tien jaar 
dat Koen er werkte. Xavier  liep rond in Italiaanse maatpakken, droeg 
een Tissot-horloge en had een leren tas van Hugo Boss. Als dat maar 
niet de kleren van de keizer zijn, dacht Koen. En zo was het ook. Xavier 
kwam van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en had geen idee 
van onderzoek en innovatie. Hoe zou hij ook? Hij was manager.
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O
p zijn eerste vergadering liet Xavier 
weten dat hij zich zou bezighouden 
met ‘people management’ en kwa-

liteitsbewaking. Hij verklaarde dat hij de 
lat steeds hoger zou leggen. Wat dit inhield 
werd al gauw duidelijk: een mailtje van het 
afdelingshoofd moest je binnen de 30 minu-
ten  beantwoorden, er kwamen opvolgings- 
en rapporteringssystemen, fiches voor van 
alles en nog wat, en per individu strate-
gische en operationele doelstellingen. Er 
ontstond een systeem van zinloze regeltjes. 
Xavier had op zijn bureau drie pc-scher-
men permanent openstaan. Het middelste 
scherm was voor e-mails, de twee zijpanelen 
voor opvolgingstabellen. Koen noemde het 
‘de cockpit’. Van hieruit bestuurde Xavier 
het Vlaamse onderzoekslandschap, maar 
nog méér ‘zijn medewerkers’. 

Kwam Koen iets te laat met een antwoord, 
was er een foutje, werd een afspraak niet 
helemaal nagekomen, Xavier vroeg om een 
minuutje en las Koen zuchtend de les over 
zoveel onkunde. Koen werd verweten een 
maand met vakantie te gaan, ‘totaal onver-
antwoordelijk gedrag’. En als Koen op ver-
gaderingen de bestaande werkwijze uit-
legde of voorstelde hoe iets aan te pakken 
in het bureaucratische universum, keek hij 
in de rollende ogen van de chef. Alles was 
belachelijk, alles kon veel beter, efficiënter 
en sneller. Helemaal waar, maar wat deed 
Xavier daaraan? Koen noemde hem daarom 
wel ‘Zijne Redundantie’.

‘NET NIET VOLDOENDE’

In de afgelopen 9 jaar waren de evalua-
ties van Koen altijd goed geweest, maar nu 
luidde het verdict ‘net niet voldoende’. Hij 
was dus plotseling minder goed in zijn werk 
en daar stelde de personeelsdienst zich ver-
der geen vragen bij. Koen was geslaagd voor 
een statutair examen, maar het afdelings-
hoofd liet doorschemeren dat hij zijn benoe-
ming kon vergeten. Niemand is onvervang-
baar, vond Xavier.

Medewerkers spraken overdag minder en 
minder met elkaar. Als Xavier er was, was 
het stil, anders niet. Het verzuim steeg, som-
migen waren ziek, sommigen hadden steeds 
meer verplichtingen buitenshuis. Een col-
lega was al maanden afwezig en het leek 
Xavier het beste dat Koen de taken van de 
afwezige collega op zich nam. Ook bij deze 
stijgende afwezigheden stelde de perso-
neelsdienst zich geen vragen. 
Toen Koen besloot om 80% te gaan wer-
ken, was Xavier van mening dat zijn taken 
niet zouden verminderen, ‘da’s in de privé 
ook zo’. Koen stapte naar de preventiead-
viseur en kaartte de zaak aan. Zo kwamen 
er dovemansgesprekken tussen Koen, de 
preventieadviseur en Xavier. Uiteindelijk 
besloot Koen de stekker eruit te trekken. En 

hoe ging het voort? Koen ontmoette Rudy, 
een oud-collega in Antwerpen-Centraal. 
Rudy was met vervroegd pensioen gegaan, 
Ward, een jonge collega, had een burn-out 
gekregen en Kristien was gedetacheerd. En 
Xavier? Die zit in zijn cockpit, wat dacht je 
dan? Alleen hij is volstrekt onvervangbaar.

GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG

Komt dit jou bekend voor? Geen wonder. 
Zo’n 30% van de Belgische werknemers 
heeft te maken met grensoverschrijdend 
gedrag. Het kan dan gaan om agressie 
(19%), pesten (14%), discriminatie (14%) of 
ongewenst seksueel gedrag (2%). Dit blijkt 
uit een onderzoek van HR-dienstverlener 
Securex die in 2015 zo’n 1.754 werknemers 
online ondervroeg. Bovendien neemt grens-
overschrijdend gedrag de afgelopen jaren 
toe. 

Vooral pesten (+35%) en agressie (+21%) 
komen sinds 2013 meer en meer voor.
Het opmerkelijkste resultaat is misschien 
dat werknemers zo vaak hun leidingge-
vende aanduiden als de dader: bij pesten 
gaat het om 64%, bij discriminatie om 70% 
en bij ongewenst seksueel gedrag om 100%.

De gevolgen zijn groot. Werknemers die 
zich slachtoffer voelen lopen 2 tot 3 keer zo 
veel risico om langer dan een maand afwe-
zig te zijn dan werknemers die zich geen 
slachtoffer voelen. Ze zijn vaker afwezig en 
wensen vaker van werkgever te veranderen. 
Ze denken minder in staat te zijn om langer 
te werken. Grensoverschrijdend gedrag gaat 
dus ten koste van de sociale zekerheid.

WAT IS PESTEN?

Pesten mag dan steeds meer voorkomen, 
maar waar gaat het om? Er zijn vele juridi-
sche definities in omloop die zo abstract zijn 
verwoord dat het onduidelijk wordt wat er 
nu precies onder wordt verstaan. Meestal 
gaat het om gedragingen die de persoon-
lijkheid, waardigheid of integriteit van 
een werknemer aantasten, die zijn betrek-
king in gevaar brengen of waardoor een 
vijandige en vernederende werkomgeving 
wordt gecreëerd. Het gaat altijd om woor-
den, bedreigingen, handelingen of gebaren. 
De wettekst over ongewenst gedrag staat in 
artikel 32 van de wet van 4 augustus 1996 
over het welzijn van werknemers bij de uit-
voering van hun werk.

Juridische definities van pesten zijn door 
hun abstractie vaag. Vandaar dat er onder-
zoek gedaan is naar pesten in de praktijk, 
meestal op basis van interviews. Volgens 
onderzoeker Tim Field – een Britse autori-
teit die overleed in 2006 - gaat het vooral 
om ongefundeerde en onjuiste kritiek 

geven, vitten, fouten zoeken, iemand isole-
ren, anders behandelen en vernederen. Op 
de werkvloer vertaalt dit zich in verdraaide 
en verzonnen beschuldigingen van slechte 
prestaties. Volgens hem is pesten een 
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WAT KUN JE TEGEN 
PESTEN DOEN?

1. Trek je niet terug, dat maakt je 
kwetsbaar. De pester zal altijd 
trachten je te isoleren.

2. Verlies de moed niet. Pesten onder-
mijnt je zelfvertrouwen.

3. Blijf beheerst en laat je niet ken-
nen. Kwaadheid brengt jezelf uit 
evenwicht, verkleint je geloofwaar-
digheid en maakt de pester duide-
lijk dat hij in zijn opzet geslaagd is. 
Negeer de pester zo veel mogelijk.

4. Maak het de pester niet naar de zin. 
Hij zal zijn eisen verdubbelen en het 
is nooit genoeg. Vleien is altijd een 
teken van zwakte en dat is wat de 
pester wil zien.

5. Praat met collega’s en zoek steun. 
Doorbreek de omerta. Het beste is 
om met een groep naar de pester te 
gaan, ook als dit de leidinggevende 
is. Verwacht weinig solidariteit, 
maar het is beter dat iedereen ervan 
weet.

6. Verzamel bewijzen. Zet op papier 
wat er wanneer is gebeurd.

7. Zet een klacht op papier. Ga naar de 
vertrouwenspersoon of de preven-
tieadviseur. Neem contact op met je 
vakbond. Niemand kan dan zeggen 
dat er niets aan de hand is.

8. Ga naar je huisarts. Pesten leidt 
vaak tot allerlei psychosomatische 
aandoeningen als hoofd-, nek- en 
rugpijn, slapeloosheid en instabili-
teit. Vraag ziekteverlof. Blijf niet stil 
zitten tobben, ga sporten. Probeer 
afstand te nemen en tot rust te 
komen. Denk na over je job en je 
loopbaan.

9. Vermijd langdurige juridische proce-
dures. In of na een pestperiode heb 
je daar de puf niet voor en je maakt 
weinig kans. Een rechtszaak sleept 
snel twee jaar aan! Je moet altijd 
over het pesten nadenken, zodat 
het probleem snel een obsessie 
wordt. Als onze rechtsstaat je dan 
ook nog in het ongelijk stelt, voel je 
je helemaal belazerd.

10. Stuur aan op ontslag als het je te 
veel wordt. Veroordeel jezelf niet 
langdurig tot een toxische sfeer. 
Verwacht geen spectaculaire verbe-
teringen van mensen of organisaties. 
Volg loopbaanbegeleiding.
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dwangmatige nood om agressie te vertonen 
door het uitdrukken van tekortkomingen 
van anderen via controle en onderdrukking. 
Pesten wordt ondersteund door een klimaat 
van angst, onverschilligheid en stilte.

PESTMANAGEMENT

Hoe komt het dat leidinggevenden zo vaak 
de pester zijn? Pesten heeft als doel om de 
eigen tekortkomingen te verbergen. Als je 
gepest wordt door je baas heeft dat niks met 
management te maken. Het is een camou-
flage. Geen enkele baas wil doorgaan voor 
zwak of onbekwaam en zal, wanneer hij 
beseft dat wel te zijn, er alles aan doen om 
de aandacht van zichzelf af te leiden. Niets 
is zo vervelend als je eigen gebreken onder 
ogen te moeten zien. Zo houden slechte 
managers hun baan en zolang zij komen 
bovendrijven blijft pesten bestaan.

Het handelsmerk van pesters is kille onver-
schilligheid voor de gevolgen van hun 
gedrag. Pesten is hun overlevingsstrate-
gie, pesters kunnen niet zonder een doel-
wit. Anders dan de façade die ze optrekken, 
zijn pesters onzeker en hebben ze een lage 
dunk van zichzelf. Ze zijn niet tegen hun 
functie opgewassen - al aanvaarden ze sta-
tus en salaris met plezier want dit zijn essen-
tiële elementen van hun façade - en vrezen 
voortdurend om te worden ontmaskerd. 
Vaak leidt die vrees tot paranoia.

MOGELIJKE PROCEDURES

Er zijn twee mogelijkheden, een interne 
en een externe proce-
dure. In het eerste geval 
vraagt de werknemer 
om een psychosociale 
interventie bij de ver-
trouwenspersoon of 
preventieadviseur van 
zijn werk. Het kan gaan 
om een informeel ver-
zoek tot bemiddeling of 
een formeel verzoek om 
een onderzoek. In beide 
gevallen beslist de werk-
gever over de te nemen 
maatregelen.

Alleen als deze interne 
procedure niet heeft 
gewerkt, kan de werkne-
mer een klacht indienen 
bij de inspectie van het 
Toezicht op het Welzijn 
op het Werk. Wanneer 
de inspectie inbreuken 
vaststelt, kan worden 
overgegaan tot juridi-
sche vervolging bij de 
bevoegde rechtbank.

Elk jaar worden zo’n 4.000 informele en 
700 formele verzoeken ingediend. Van 
de externe procedure wordt veel minder 
gebruik gemaakt: de afgelopen jaren zijn 
er enkele honderden gevallen per jaar. Bij 
de arbeidsrechtbank gaat het om maar 
enkele tientallen zaken per jaar. In verhou-
ding tot de omvang van het probleem zijn 
er dus betrekkelijk weinig rechtszaken. Een 
rechtszaak aanspannen is niet zonder risico, 
want de klagers worden zelden in het gelijk 
gesteld en de boetes of maatregelen die de 
rechtbank oplegt zijn eerder beperkt.

De belangrijkste oorzaak hiervan is dat 
pesten moeilijk bewijsbaar is. Volgens de 
rechters ervaren werknemers handelingen 
van hun werkgever als pesterijen terwijl ze 
tot de normale uitoefening van het gezag 
behoren. Hiertoe rekenen ze bijvoorbeeld 
geweigerde vakantieaanvragen, controle 
uitoefenen, opdrachten geven enzovoort. 
Ook menen de rechters dat sommige werk-
nemers misbruik maken van de pestwet (en 
ook dit heeft tot veroordelingen geleid). Ten 
slotte heeft de perceptie van pesten iets sub-
jectiefs en dubbelzinnigs. Wat voor de één 
vernederend is, is dat voor de ander niet. X 
is gevoeliger, Y onverschilliger. Het is deze 
subjectieve dubbelzinnigheid die de rech-
ter dwingt tot interpretatie en dat doet hij 
niet graag.

WETGEVING SCHIET TEKORT

Zelfs als de gepeste gelijk krijgt, heeft hij 
het moeilijk om de draad weer op te pakken. 
Vaak zijn de verhoudingen zo verstard en 

verstoord dat terugkeren naar de werkplek 
niet meer mogelijk is. Als er in de organi-
satie geen alternatieve job is, ziet de werk-
gever ontslag als enige oplossing. Het pro-
bleem wordt dus omgedraaid: niet de pester, 
maar de gepeste is het probleem. Het is het 
lot van de klokkenluider. Zelfs een ‘model-
werkgever’ als de Vlaamse overheid brengt 
dit in de praktijk. 

Liefst 1 op de 6 werknemers ervaart pesten 
als een probleem en het is duidelijk dat de 
bestaande instellingen, procedures en uit-
spraken volstrekt ontoereikend zijn. Voor 
de andere vormen van grensoverschrijdend 
gedrag is dit niet anders.

Als leidinggevenden zo vaak als pesters 
worden ervaren, dan kun je je afvragen 
hoe betrouwbaar psychologische tests en 
‘assessments’ zijn. We kunnen een aan-
komend leidinggevende geen rollenspel 
laten spelen waaruit we kunnen afleiden 
of hij zich tot een pestkop zal ontwikkelen 
of niet. En de postbakproef is al helemaal 
nietszeggend. 
Eén ding is zeker: een organisatie met 
een management van pestkoppen is ten 
dode opgeschreven, al kan de doodsstrijd 
lang duren en veel slachtoffers maken. 
Pestkoppen voelen elkaar instinctief goed 
aan, want ze handhaven zich met dezelfde 
middelen en hebben dezelfde belangen. Het 
lijkt wel een maffia. De betere werknemers 
worden als bedreigend ervaren en zullen 
door het pestmanagement vernederd en 
uiteindelijk weggepest worden. Bewijs het 
maar eens.  |
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

Je werkgever kan je niet telkens 
opnieuw een contract van bepaalde 
duur voorleggen. De wet wil immers 
net verhinderen dat je als werkne-
mer al te lang wordt tewerkgesteld 
in minder zekere omstandigheden.

PRINCIPE

Om die reden wordt bij opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur 
vertrokken van het principiële vermoeden 
dat er al van bij het eerste contract sprake 
was van een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur.  

AFWIJKINGEN

De wet vermeldt wel een aantal uitzonde-
ringen op dit principe.

Zo is het toegestaan om maximum vier 
opeenvolgende arbeidscontracten voor 
een bepaalde tijd af te sluiten. De duur van 
deze contracten mag telkens niet minder 
dan drie maanden zijn en de totale duur van 
deze opeenvolgende overeenkomsten mag 
de twee jaar niet overschrijden. 

Verder kunnen er met de voorafgaande toe-
stemming van de Inspectie Toezicht Sociale 
Wetten   opeenvolgende overeenkomsten 
voor een bepaalde tijd worden gesloten. De 
duur van deze overeenkomsten mag tel-
kens niet minder dan zes maanden zijn en 
de totale duur van deze opeenvolgende con-
tracten mag de drie jaar niet overschrijden.

Tenslotte is een opeenvolging van contrac-
ten ook toegestaan wanneer er tussen de 
contracten een onderbreking is die te wijten 
is aan de werknemer; bijvoorbeeld omdat 
die om persoonlijke redenen niet meteen 
een nieuw contract wilde afsluiten. Het 

mag ook als de opeenvolging kan worden 
gerechtvaardigd door de aard van het werk 
of door andere gewettigde redenen. Deze 
afwijking wordt wel strikt opgevat en kan 
alleen in heel specifi eke omstandigheden 
worden aanvaard. 

SANCTIE

Wanneer de werkgever geen beroep kan 
doen op één van de vermelde uitzonderin-
gen, is er in principe sprake van een arbeids-
overeenkomst van onbepaalde duur. Je kan 
dan als werknemer alle rechten claimen 
die gepaard gaan met dit soort van con-
tract. Meestal zal er  discussie ontstaan bij 
het aflopen van het laatste contract van 
bepaalde duur om op dat moment nog een 
opzegvergoeding te vorderen.  |

Mijn werkgever wil 
me geen contract van 
onbepaalde duur 
geven en laat me 
telkens een nieuw 
contract van bepaalde 
duur ondertekenen. 
Is dat wel wettelijk?
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SNAPSHOTS

‘ONBELAST BIJVERDIENEN’ STUIT OP KRITIEK  
VAN SOCIALE PARTNERS

De regering-Michel wil een aantal men-
sen vanaf 2018 de kans geven om jaarlijks 
6.000 euro bij te verdienen zonder daarop 
te worden belast. Maar vakbonden en werk-
gevers hebben dat plan in de Nationale 
Arbeidsraad afgekraakt.
De Nationale Arbeidsraad, die adviezen 
geeft aan de federale regering, was vernie-
tigend. Bonden en werkgevers waarschu-
wen dat het systeem tot oneerlijke concur-
rentie zal leiden. Werk dat nu in het gewone 
arbeidscircuit wordt gedaan, zou kunnen 
worden doorgeschoven naar de ‘bijverdie-
ners’. In het vrijwilligerswerk vallen ook 
negatieve effecten te vrezen.
Als het van de regering afhangt, mogen 
bijverdieners zich bezighouden met ver-
enigingswerk, occasionele diensten tussen 
burgers en erkende deelplatformen. De 
Nationale Arbeidsraad wil dat limiteren 
tot burenhulp en vriendendiensten. Verder 
zouden de bijverdieners geen activiteit 
mogen uitoefenen die in het verlengde ligt 
van hun beroepsactiviteit. 
De Nationale Arbeidsraad vroeg om een dia-
loog met de sociale partners in alle sectoren. 
Met dit systeem starten op 1 januari 2018 
vond ze ‘onhaalbaar’.
Van de christelijke arbeidersbeweging 
(Beweging.net) kwam er ook ferme kritiek. 
Zij zegt dat het idee de sociale zekerheid zal 
ondergraven en jobs kan kosten. Beweging.
net vermoedt dat velen niet zullen besef-
fen dat ze geen pensioenrechten opbouwen 
door onbelast bij te klussen.
Academici als Frank Vandenbroucke en Bea 
Cantillon hebben de plannen ook bekriti-
seerd. “In de voorbije tien jaar heb ik maar 

zelden een open brief ondertekend. Maar 
deze keer ben ik echt ongerust”, zo klonk 
de commentaar van oud-minister Frank 
Vandenbroucke. In de open brief riepen de 
academici, samen met Beweging.net en het 
ziekenfonds CM, op om taken in de zorg te 
schrappen uit de lijst van klusjes waarmee 
je een bepaald bedrag per maand onbelast 
kan bijverdienen. 
De ondertekenaars vinden allemaal dat de 
regering veel te snel wil handelen. Ze vra-
gen om de effecten van de maatregel op het 
vrijwilligerswerk en op gewone jobs te ana-
lyseren. “Dit kan tot een dijkbreuk leiden”, 
vreest Vandenbroucke. 
Ze vinden dat de regering te snel handelt en 
vragen een analyse van de effecten van de 
hervorming op het vrijwilligerswerk en de 
reguliere arbeid. “Zodra mensen geld begin-
nen te verdienen met dit soort taakjes, is 
de geest uit de fles en kunnen we niet meer 
terug.” Het is ook niet denkbeeldig dat er 
zelfs commerciële digitale platformen zul-
len ontstaan voor zorgtaken. Willen we dat 
wel?

SAMSUNG EN 
MCDONALDS GEDRAGEN 
ZICH 19DE EEUWS

Het elektronicaconcern Samsung en de 
fastfoodgroep McDonalds zijn twee suc-
cesvolle en grote multinationals die zich 
graag profileren als ‘modern’ en ‘gezins-
vriendelijk’. In werkelijkheid zijn het 19de 
eeuwse bedrijven als het gaat over hun 
houding ten aanzien van vakbonden. Het 
recht om aan te sluiten bij een vakbond 
en het recht om collectief te onderhan-
delen zijn basisrechten erkend door de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). 
Maar beide bedrijven weigeren om vakbon-
den te erkennen. Ze onderhandelen liever 
niet over loon- en arbeidsvoorwaarden. Op 
10 december 2017, de Internationale dag 
van de Mensenrechten, besloten de mon-
diale en Europese vakbondsconfederaties 
om de twee aan de schandpaal te nagelen. 
Samsung heeft in al zijn vestigingen een 
anti-vakbondsbeleid. Ze doen alles om te 
vermijden dat er bij hen en hun leveranciers 
vakbonden worden opgericht. De groep 
heeft een heel ‘palmarès’ op het vlak van 
schamele lonen, onzeker en onveilig werk, 
gedwongen overuren, informeel werk. In 
sommige landen staan de werknemers sterk 
onder druk. Bedrijfsslaapzalen worden er zo 
omgebouwd dat zelfmoord plegen niet kan. 
McDonalds hanteert dan weer een dubbele 
standaard. In Denemarken, Frankrijk en 
Duitsland zit de directie rond de tafel met 
werknemersvertegenwoordigers. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt geweigerd om 
afspraken te maken met vakbonden. Lage 
lonen en flutcontracten zijn er schering 
en inslag. Heel wat werknemers moeten 
het stellen met nulurencontracten waarbij 
werknemers geen vaste werkuren per week 
hebben. Eerder dit jaar leidde dit tot tal van 
acties. 
Hoog tijd dat de werknemers van Samsung 
en McDonalds een eerlijk deel van de koek 
krijgen. De hoge winsten van beide onder-
nemingen staan in schril contrast met hun 
slechte behandeling van werknemers en 
bonden.

WELZIJNSZORG: 1 OP 7 HAALT DE MEET NIET

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet 
niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. 
Volgende maand. Dat zegt Welzijnszorg in 
zijn nieuwe campagne, die in december is 
gelanceerd.
Met 1 op 7 Belgen die een inkomen hebben 
onder de Europese armoedegrens is het dui-
delijk dat er iets schort aan de inkomens-
bescherming in ons land. Vrijwel alle uit-
keringen liggen onder de armoedegrens, 
en sommigen zeer ver onder de armoede-
grens. Een leefbaar inkomen is een essenti-
ele voorwaarde om te kunnen ontsnappen 
uit armoede. De uitkeringen verhogen is 
noodzakelijk én haalbaar.
Met de campagne ‘1 op 7 haalt de meet 
niet’ wil Welzijnszorg werk maken van een 

leefbaar inkomen voor iedereen. Duizenden 
vrijwilligers gaan de straat op om mensen 
te informeren, bewust te maken en acties 
te organiseren.
Lees meer op 

www.samentegenarmoede.be 
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VAKBONDEN UIT DE HELE 
WERELD VOEREN ACTIE 
BIJ SHELL

In Nederland was er eind september 2017 
een meeting voor vakbondsafgevaardig-
den van de oliemultinational Shell. De ver-
gadering bracht vertegenwoordigers uit 14 
landen bijeen, met als resultaat vier actie-
punten waarvoor ze samen in gang schie-
ten. Van de directie verlangen ze de erken-
ning van het mondiale vakbondsnetwerk 
als partner voor sociaal overleg. In het ver-
leden weigerde Shell om met de bonden in 
dialoog te gaan. Dat moet dus anders, ook 
nationaal trouwens. In Oeganda bijvoor-
beeld weigert Shell om vakbondsvertegen-
woordigers te erkennen. 
Een ander actiepunt is het beperken van 
flutbanen. Dat was namelijk één van de 
grootste bezorgheden bij alle deelnemers.  
In Pakistan wordt dikwijls met onderaan-
nemers gewerkt. Ze werken gemiddeld 
12 uur in plaats van 8 uur per dag en dit 6 
dagen op 7. 
Een derde eis is het respect voor interna-
tionale normen op het vlak van milieu, 
gemeenschappen en mensenrechten. De 
energiesector heeft de grootste mogelijk-
heden om echte groene jobs te creëren 
met respect voor hun werknemers en de 
gemeenschap. In Irak zijn de uitdagingen 
groot op het vlak van respect voor vrouwe-
lijke werknemers. Zij krijgen minder loon in 
vergelijking met hun mannelijke collega’s, 
en dit voor hetzelfde werk. Bij promoties 
of aanwervingen worden gekwalificeerde 
vrouwen vaak over het hoofd gezien.
In alle vestigingen moeten er ook dezelfde 
hoge veiligheidsnormen komen, vinden de 
vakbonden. In Brazilië zijn er al verschil-
lende dodelijke slachtoffers gevallen door 
het gebrek aan regels.  
Om hun stem te laten horen voerden 
vakbonden op 10 december wereldwijd 
actie. Samen met de mondiale Vakbond 
IndustriAll vroegen ze om een einde te 
maken aan alle vormen van precair werk 
binnen Shell. 

DEENSE VAKBOND ROEPT OP  
TOT ACTIE VOOR OUDERENZORG

De Deense vakbond voor de publieke sec-
tor FAO is verontrust. Uit een recente stu-
die blijkt dat drie van de vier lokale over-
heden niet genoeg personeel hebben voor 
de publieke rusthuizen. Als er niets gebeurt, 
zal de situatie in de komende jaren verer-
geren. Veel van het huidige personeel zal 
namelijk met pensioen gaan. Elk jaar zal 
de sector 13.000 nieuwe werknemers moe-
ten aantrekken om de vraag aan te kunnen. 
Momenteel komen ze maar aan de helft van 
dat aantal. 
Daarom roept FAO de overheid op om in 
actie te schieten en de inspanningen te ver-
groten. Dit moet samengaan met het aan-
bieden van voltijdse contracten. De werkge-
vers in de sector gebruiken vooral deeltijdse 
contracten om centen uit te sparen. Maar 
werknemers wensen meestal een voltijds 
contract. Tenslotte moet men de verloning 
van jongeren aanpakken en zo het beroep 

aantrekkelijker maken. 
In heel Europa kampen ze in de ouderen-
zorg met gelijkaardige problemen. Dit 
blijkt zo uit onderzoek van het Eurofound-
instituut. Veel heeft te maken met het 
gebrek aan publieke middelen. In veel 
landen wordt de publieke ouderenzorg 
langzaam afgebouwd (behalve in Malta of 
Spanje). In Noorwegen leidde dit bovendien 
tot minder maar grotere instellingen. Door 
het gebrek aan genoeg middelen kwam er 
ook ruimte om de commerciële zorg voort 
uit te bouwen.  Een ander risico is dat oude-
ren een hogere factuur moeten betalen. Om 
te hoge kosten voor de gebruiker te vermij-
den voerden sommige landen dan ook een 
maximumfactuur in. Kortom, de uitdagin-
gen zijn in heel Europa groot als het erom 
gaat tegemoet te komen aan de noden van 
een ouder wordende bevolking. 

‘STARTERSJOBS’: MOOIE NAAM  
MAAR KWALIJK VOOR JONGEREN

In de zomer van 2017 werd het al aangekon-
digd, maar nu ligt het officieel op tafel: de 
jongerenlonen zijn terug en worden verpakt 
onder de noemer ‘startersjobs’. De regering-
Michel spreekt van een ‘toegangsticket tot 
de arbeidsmarkt’ voor jongeren. Maar dat 
is toch zeer twijfelachtig!
Het systeem komt er namelijk op neer dat 
jongeren onder de 21 minder brutoloon 
zullen krijgen. Stel je voor, vanaf 1 juli 2018 
zal de 20 jarige Julie aan de kassa van een 
supermarkt minder verdienen dan haar 30 
jaar oude collega. Is er iemand die durft 

beweren dat Julie minder hard zal werken 
dan haar oudere collega? Dat is pure discri-
minatie op basis van leeftijd. 
Aan het loon prutsen van jongeren is geen 
goede oplossing, zegt het ACV. In een recht-
vaardige samenleving hebben jongeren een 
volwaardige job waarmee ze genoeg verdie-
nen. Jong zijn kost namelijk geld. Of moeten 
we allemaal tot ons dertigste in Hotel Mama 
blijven wonen?

Wil je meer info? Teken je mee de petitie? 

Surf naar www.fuckjeugdloon.be 
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘CADEAUTJESTIJD’. D.M. 
uit Zulte 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 januari 2018. 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.

327985614

149276583

586341297

732594168

614832975

958617342

861753429

273469851

495128736

OPLOSSINGEN SUDOKU OPLOSSINGEN 
VERBORGEN BEROEPEN

Horizontaal
A. Inkomens voor ouderen
B.  naamloze vennootschap (afk.); 

verbanning(splaats)
C.  enkelvoud (afk.); jij (Vlaams); vader
D.  ondernemingsraad (afk.); helder 

klinkende klap
E.  zuurstofminnend
F.  iemand die stoer doet
G.  niet serieus iemand die van feestjes 

houdt
H.  asrecipiënt; en dergelijke (afk.)
I.  gebalk van een ezel; en andere (afk.); 

Landelijke Bediendencentrale (afk.)
J.  begrijp; muzieknoot
K.  geur van grond

verticaal
1. Snelbouwwoning
2.  voorzetsel; plaats in een opklim-

mende reeks
3.  Nationaal Verbond voor 

Kaderpersoneel; rondhout; slee
4.  aan-stand; tentoonstelling
5.  inworp
6.  te beleefd
7.  achternaam van doorsnee Jan
8.  het knijpen; spil
9.  vroegere partner; koninklijk besluit 

(afk.); locomotief (afk.)
10.  maar net; ex officio (van ambtswege; 

afk.)
11.  futuristisch monochroom licht

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

W J W

• Kobe diende een klacht in 
tegen pesterijen op het werk.

• Eerst bracht moeder koffie, 
dan serveerde ze koekjes.

• Het is goed gegaan, al is Tim 
niet helemaal tevreden.

VERBORGEN BEROEPEN

In elke zin zit een beroep verborgen.
• Kobe diende een klacht in tegen pesterijen op het werk.
• Eerst bracht moeder koffie, dan serveerde ze koekjes.
• Het is goed gegaan, al is Tim niet helemaal tevreden.

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

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



Ons Recht | 122ste jaargang | JANUARI 2018  |  27

The Florida Project
Karin Seberechts

“Laten we dit afspreken: 
vanaf nu wordt er niemand 
meer ondersteboven gere-
den op onze parking!” Dixit 
Bobby: manager, zorgdra-
ger, bemiddelaar en duivel-
doet-al van Magic Castle. 
Het paarse, zonovergoten 
motelcomplex in de scha-
duw van Walt Disney World, 
Orlando, biedt hoofdzake-
lijk ‘permanente accom-
modatie’ aan een publiek 
met meer tattoos dan 
centen. Onder hen veel tie-
nermoeders, oudervervan-
gende grootmoeders en een 
schare ondeugende bengels.

Eén van hen, vooralsnog zonder 
tattoo, is Moonee. De zesjarige 
blaag kijkt ‘s zomers met grote 
kinderogen naar het leven rond 
het motel: een wondere wereld 
met ‘gratis’ ijsjes, immense 
regenbogen, wedstrijden in vér-
spuwen, topless zonnebaadsters 
op leeftijd en leegstaande huizen 
waar je alles kan slopen. Haar 
franke mond en slechte manie-
ren heeft ze van haar moeder 
Halley, die om den brode over-
jaars parfum – en meer dan dat 

– slijt aan toeristen en hartelijk 
maar zonder veel ouderlijk talent 
met haar kind optrekt. Alleen 
Bobby kan het onstuimige stel 
af en toe uit de wind houden…
Zet een stap achteruit en je ziet 
Moonee’s ‘toverkasteel’ voor wat 

het is: een paars excuus van een 
onderkomen voor mensen die 
net goed genoeg zijn voor de 
schroothoop van Disney World. 
Een plaasteren nepfaçade, neer-
gepoot tussen baanmagazijnen 
met afgeschreven merchandise 
en billboards met reclame voor 
machinegeweren en oplossin-
gen voor ongewenste zwanger-
schappen.
Regisseur Sean Baker zet die 
stap niet mee. Hij blijft met ‘The 
Florida Project’ – ooit de werk-
naam van het Disney-pretpark – 
pal in het bestaan van ‘zijn’ men-
sen toeven, wars van cynisme 
en commentaar. Hij sjeest mee 
met het straatwijze kind dat 
nog onbevangen van het leven 
snoept en haar weerbarstige 
moeder die de dagen aan elkaar 
sjachert, en haalt af en toe adem 
bij de caretaker, die elke bui ziet 
hangen, papt en nathoudt.
Bakers genereuze tranche de 
vie is waarachtig en zorgwek-
kend, maar wordt nooit defai-
tistisch. Al verraden de groeven 
in Bobby’s gelaat de onrust over 
het onheil dat boven de hoofden 
hangt. Een beetje zoals de heli-
kopter die constant – wakend of 
dreigend? – hun woon‘project’ 
afschuimt.
Willem Dafoe is hier op zijn men-
selijkst, en plooit zich ongedwon-
gen naar naturelle nieuwkomers 
Brooklynn Kimberly Prince 
(Moonee) en Bria Vinaite (Halley). 
Een kanjer van een kleine fi lm.
 

‘The Florida Project’ loopt vanaf 
17 januari in de Belgische cine-
ma’s.  |

UITGAANSTIP FILM

OPLOSSINGEN 
VERBORGEN BEROEPEN

BRUSSEL, 
EEN VEILIGE HAVEN?

Vandaag wonen er meer dan 180 nationaliteiten in 
Brussel. Achter de cijfers schuilt het verhaal van elke 
migrant met zijn eigen geschiedenis, eigen traject en 
eigen verwachtingen.

Sinds 1830 volgden verschillende migratiestromen 
elkaar op. Waarom verlieten deze mannen en vrou-
wen hun land? Was Brussel voor hen een ‘veilige 
haven’? Deze tentoonstelling van het Joods Museum 
van België schetst hoe de Belgische hoofdstad zich 
geleidelijk aan ontpopte tot wereldstad. Over bijna 
twee eeuwen heen volgt ze het traject van vreem-
delingen die zich voor enkele maanden of voor de 
rest van hun leven in Brussel vestigden, en dit aan de 
hand van de spullen die ze met zich hebben meege-
bracht, hun persoonlijke getuigenissen of hun fami-
liefoto’s.

Naast het historische luik, toont ‘Brussel, een veilige 
haven?’ ook het werk van enkele in Brussel geves-
tigde artiesten (fotografen, street artists, beeldhou-
wers, videokunstenaars) die werken rond de migratie-
kwestie en de culturele diversiteit in het Brussel van 
vandaag. Verder staan er fi lmvertoningen, participa-
tieve kunstperformances, conferenties en workshops 
op het programma.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het 
Joods Museum van België en het Rijksarchief, met 
de steun van het Centrum voor Joods-Marokkaanse 
Cultuur. Ze loopt nog tot 18 maart 2018.

Waar?
Joods Museum van België, 
Miniemenstraat 21, 1000 Brussel

Meer info?
Bel naar 02/279.21.17.
Of surf naar www.solidarite.bruxelles.be/fr/
activites/bruxelles-terre-daccueil 

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

Leven op de schroothoop van Disney World: briljant samenspel met Willem Dafoe 
en Brooklyn Kimberly Prince.
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AMBASSADEPERSONEEL 
organiseert zich almaar beter
VAKBONDEN BOEKEN VOORUITGANG IN STRIJD VOOR NALEVING REGELS

Tom Holvoet

Het lokale perso-
neel van de Spaanse 
ambassades, con-
sulaten en verte-
genwoordigingen 
overal in de wereld 
legde op 16 oktober 
2017 massaal het 
werk neer. Ze rea-
geerden daarmee op 
een stakingsoproep 
van drie Spaanse 
vakbonden. Zo’n 
7.000 werknemers 
van 115 ambassades 
namen deel aan de 
actie. Ook in Brussel 
werd er gestaakt, 
met steun van de 
LBC-NVK en CNE. 
Voor het eerst werd 
zo’n internationale 
actie gehouden. En 
voor het eerst werd een ambas-
sade in Brussel lamgelegd. Het 
zal niet de laatste keer zijn!

Stel je voor : het is zaterdagochtend, en je 
wil eens uitslapen. Plots krijg je telefoon: 
de ambassadeur wil een dagje winkelen met 
zijn familie en jij moet chauffeur spelen. Dat 
je hem vorige weekend nog naar recepties 
en vergaderingen hebt gereden, dat doet er 
niet toe. Maar je hebt een inkomen nodig, 
dus sta je op en ga je werken. 
Of dit: je werkt er al 18 jaar maar nog altijd 
weigert je werkgever, een ambassade,  om 
je correct aan te geven bij de RSZ. Ondanks 
diverse vragen van jou en je collega’s. De RSZ 
is op de hoogte gebracht maar die kan niets 
doen. De sociale inspectie is ingelicht maar 
die kan evenmin optreden. Geen ziekte-uit-
kering, geen pensioen, noem maar op. Dan 
maar naar de vakbond, en hopen dat zij wel 
de zaak doen bewegen.
Deze voorbeelden komen uit getuigenissen 
die bij de LBC-NVK binnenliepen. Het zijn 
geen uitzonderlijke situaties. Wel voorbeel-
den van courante problemen van werkne-
mers die voor een ambassade werken maar 
geen diplomaat zijn.
Brussel is meer dan ooit de hoofdstad van 
Europa en een groot diplomatiek centrum. 
Je vindt er 20 Europese instanties, 42 inter-
gouvernementele organisaties (zoals de 
NAVO, Unicef, de douane-unie), 185 ambas-
sades en hun vertegenwoordigingen en 
300 regionale vertegenwoordigingen en 

120.000 werknemers die in deze interna-
tionale sector werken. Diplomaten bij de 
vleet, maar het lot van de gewone werk-
nemers werd vergeten. En zij merken daar 
iedere dag de gevolgen van.

“ER KOMT EINDELIJK 
SCHOT IN DE ZAAK”

“Wij werken nu al bijna 20 jaar zon-
der te worden aangegeven bij de 
RSZ”, vertelt een werknemer van een 
Aziatische ambassade. “We hebben 
hierover onze ambassadeur en de 
Belgische overheid herhaaldelijk aan-
gesproken. Lang zonder enig effect. 
Maar nu komt er toch eindelijk wat 
schot in de zaak. Binnenkort worden 
we misschien toch eindelijk aange-
geven. En dat is dan het resultaat van 
het werk van de LBC-NVK en CNE. Door 
onze samenwerking met de vakbond 
komt er beweging in ons dossier. Wij 
zijn blij met het vakbondswerk. We 
geloven nu dat het uiteindelijk zal luk-
ken om het personeel te laten aange-
ven bij de RSZ. Ik zeg bedankt aan de 
vakbond!”

ELISA MARIN HERERO: 
“EENDRACHT MAAKT 
MACHT”

Elisa Marin Herero werkt bij de 
Spaanse permanente vertegenwoor-
diging bij de Europese Unie. Zij doet 
haar verhaal: “Ik deed mee aan de 
staking in oktober 2017. ‘Eendracht 
maakt macht’, is de Belgische leuze, 
en dat klopt ook. Bij ons zijn we mas-
saal ingegaan op de stakingsoproep 
van de Spaanse vakbonden, met steun 
van de LBC-NVK en CNE.”

“Dankzij een goede samenwerking kon-
den we een actie ineensteken die een 
succes werd. De Belgische vakbon-
den informeerden de media over de 
problemen en over het feit dat onze 
ambassade de Belgische wet niet 
naleeft. Dankzij de hulp van de vak-
bonden weet heel België nu wat er bij 
ons aan de hand is.”
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STATUUT: 
INGEWIKKELDE SITUATIE

De lokale werknemers vallen onder het 
Belgisch arbeidsrecht maar onze wetgeving 
is vaak niet aan deze groep aangepast. Ze 
werken niet in de privésector en evenmin 
in de publieke sector. Wel bij een overheid, 
maar niet bij de Belgische. Een automati-
sche loonindexering hebben ze niet. Ze kun-
nen zich niet beroepen op nationale of sec-
torale cao’s. In de meeste ambassades zijn 
er alleen eenzijdig opgelegde work rules en 
geen onderhandeld arbeidsreglement, hoe-
wel dat sinds 2003 verplicht is.
De wetgeving is soms wel duidelijk, bij-
voorbeeld over contracten of over de aan-
gifte aan de RSZ, maar ze wordt gewoon niet 
nageleefd. Werknemers worden letterlijk 
aan de deur gezet, hebben geen arbeids-
contract, krijgen geen of een verkeerd opge-
stelde C4 waar de RVA zich geen raad mee 
weet. Ze doen véél overuren die niet worden 
gecompenseerd. RSZ-aangiftes worden niet 
gedaan. De LBC-NVK verdedigt werknemers 
die zijn ontslagen via WhatsApp of die op 
hun 65ste de bons krijgen zonder een pen-
sioen te hebben.
Ambassadeurs zetten zich dikwijls boven 
de wet. Zij zijn diplomatiek onschendbaar 
en interpreteren van alles naar eigen goed-
dunken. Weinigen kennen de Belgische 

wetgeving maar eisen wel blinde gehoor-
zaamheid van de werknemers. Geen won-
der dat er zoveel fout loopt! Verlof nemen 
als je ziek valt, niet uitzonderlijk. En zijn 
die werknemers niet akkoord? Dan wordt 
hun bureau naar het ‘kopieerkot’ verplaatst 
of worden ze aan de deur gezet. Voordelen 
worden zomaar afgepakt en een uitspraak 
van de rechtbank wordt meer dan eens 
genegeerd. Een Afrikaanse ambassade heeft 
19 jaar na een veroordeling de werknemers 
nog altijd niet uitbetaald. 

COMMISSIE GOEDE DIENSTEN

Al een kleine tien jaar werken de LBC-NVK 
en CNE samen met het lokale ambassade-
personeel. Soms lijkt het op vechten tegen 
de bierkaai, maar langzaam maar zeker is er 
wel beweging ! In 2013 werd op vraag van de 
intersyndicale een ‘Commissie goede dien-
sten’ opgericht. In die Commissie overleg-
gen de bonden, de sociale inspectie, de RSZ, 
de belastingdienst en het protocol maan-
delijks met elkaar. Daar kunnen de proble-
men van de werknemers worden toegelicht 
en behandeld, en daar worden ambassades 
op de vingers getikt en op hun verantwoor-
delijkheid gewezen. Zo wordt de realiteit 
meer en meer blootgelegd en kunnen we 
zoeken naar een oplossing zonder meteen 
naar de rechter te moeten stappen. Begin dit 
jaar maakte de federale minister van Werk, 
Kris Peeters, eindelijk werk van een statuut 
voor deze werknemers. Hopelijk is er dus 
binnenkort goed nieuws!

Levert het overleg niet genoeg op? Dan 
trekt de vakbond, samen met de werkne-
mers, naar de rechtbank. Zo gaan we met 
72 werknemers van de Spaanse ambassade 
naar de arbeidsrechtbank om een correcte 
uitbetaling van het dubbel vakantiegeld af 
te dwingen. Met de werknemers van een 
andere Europese ambassade hebben we 
geknokt om de indexering van de lonen te 
behouden, tegen de wil van de werkgever 
in. En we wonnen! De Amerikaanse ambas-
sade besliste wanneer de werknemers ver-
lof moesten nemen, dus wij naar de recht-
bank. En we wonnen! De werknemers van 
een Aziatische ambassade worden na een 
strijd van 17 jaar binnenkort bij de RSZ aan-
gegeven! De aanhouder wint.

‘INTERSYNDICALE’

Het lukt de vakbond ook om de werkne-
mers steeds beter te organiseren. Zo werd 
samen met de BBTK enkele jaren geleden 
de ‘intersyndicale’ opgericht. In die struc-
tuur bespreken we maandelijks de realiteit 
en praten we over de beste strategie. Enkele 
keren per jaar is er een vormingsdag over de 
Belgische wetgeving. Zo leren werknemers 
hun rechten kennen en organiseren ze zich 
serieus. Ook daar is er dus vooruitgang. 

Wil jij ook je steentje bijdragen? Praat er 
dan over met collega’s, familie en vrienden. 
Vertel hen dat werken bij een ambassade 
geen James Bond-verhaal is. Ambassadeurs 
en diplomaten hebben dan wel een mooi 
salaris, maar de lokale werknemer heeft 
geen droombaan. En ken je een werknemer 
van een ambassade of vertegenwoordiging, 
speel dan dit verhaal door! Samen kunnen 
we deze realiteit aanpakken!  |

“WE HEBBEN VOOR-
BEELDCONTRACTEN 
OPGESTELD”

“Ik werk sinds vele jaren bij een Zuid-
Aziatische ambassade. Na te zijn 
gepest en tegengewerkt heb ik me in 
2011 lid gemaakt van de intersyndicale. 
Vroeger stonden we er alleen voor. Er 
was niets georganiseerd om het per-
soneel te helpen. Soms was onze situ-
atie echt hopeloos.”

“Met enkele collega’s, en met steun van 
ACV en ABVV, hebben we toen beslo-
ten dat we iets moesten ondernemen. 
Zo hebben we onze eerste algemene 
vergadering georganiseerd. We gin-
gen samen op zoek naar informatie 
en ontwikkelden onze eigen website. 
Door de oprichting van de Commissie 
Goede Diensten leerden we samen te 
werken met de Belgische overheid.”

“Ik zit nu al vier jaar in die Commissie, 
als deskundige voor CNE. We praten 
over concrete dossiers en zoeken via 
onderhandelingen naar oplossingen 
voor de werknemers. We hebben ook 
voorbeeldcontracten en een model 
van arbeidsreglement uitgewerkt die 
wel in orde zijn met de wetgeving. Nu 
werken we aan een overzicht van de 
Belgische wetgeving dat voor ieder-
een beschikbaar zal zijn.”

“De voorbije jaren heb ik veel bijge-
leerd. Over de wetgeving, over de vak-
bond. Mijn belangrijkste les is dat we 
niet alleen staan. We werken samen 
in de intersyndicale, in de Commissie 
en waar we maar kunnen. Ik zeg merci 
aan de vakbondssecretarissen die zich 
voor ons inzetten.”

“MOEIZAAM 
DISCUSSIËREN 
OVER DUBBEL 
VAKANTIEGELD”

“Het lokale personeel van de Spaanse 
ambassades in Brussel moet continu 
met de Spaanse overheid discussië-
ren om de Belgische sociale wetge-
ving te doen respecteren”, vertelt Elisa 
Marin Herero. “Kijk naar de moeizame 
discussie over de uitbetaling van ons 
dubbel vakantiegeld. De Commissie 
Goede Diensten heeft aan de ambas-
sadeur de Belgische regels uitgelegd 
en heeft gewezen op de verplichting 
om het dubbel vakantiegeld uit te 
betalen. Na lang palaveren heeft de 
Spaanse overheid toen beslist om ons 
dubbel vakantiegeld uit te betalen. 
Maar tegelijkertijd werd ons maand-
loon aangepast zodat iedereen zijn 
eigen vakantiegeld betaalt!”

“Deze toestand is nog altijd niet gere-
geld. Onze werkgever blijft bij zijn 
standpunt. Met als gevolg dat we met 
meer dan 70 personeelsleden en met 
steun van de LBC-NVK en CNE naar 
de Brusselse arbeidsrechtbank zijn 
gestapt. Wij willen correct worden 
betaald!”

Ambassadeurs 
zetten zich 
dikwijls boven 
de wet
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

HUMANER 
MIGRATIEBELEID
W.B. - PER E-MAIL

Enkele maanden geleden heb 
ik in de krant een interview met 
Leoluca Orlando, de burgemees-
ter van het Italiaanse Palermo, 
gelezen. Dat interview bleef in 
mijn hoofd spoken.  
 
In dat interview zei Orlando 
enkele juiste dingen.   Dingen, 
die in het migratiedebat nau-
welijks worden gehoord. Worden 
gezegd. Omdat luidere stemmen 
het debat overheersen.  Luidere 
stemmen, die enkel de negatieve 
aspecten van het migratiever-
haal belichten.   Luidere stem-
men, die alleen maar de angst 
voeden.  Daarom was zijn getui-
genis zo hoopgevend.  Zo anders.

Wie nu jong is, zal zich scha-
men voor de vragen van zijn 
kleinkinderen, verklaarde de 
burgemeester.  Die jongeren zul-
len zich schamen wanneer hun 
kleinkinderen vragen hoe hun 
grootouders tegenover migratie 
stonden.  Als die kleinkinderen 
vragen stellen bij het Europese 
migratiebeleid, dat wij vandaag 
als juist beoordelen.  Ik ben net 
geen 50. Echt jong ben ik niet 
meer.  Toch voel ik vandaag die 
schaamte.   Ik voel schaamte 
wegens de excuses.   Ik voel 
schaamte wegens de onmen-
selijkheid.  Die schaamte raakt 
mij diep.  In die mate zelfs dat 
ik woedend word.  Woedend als 
ik hoor dat politici komen aan-
draven met het te gemakkelijke 
excuus dat er geen draagvlak 
zou bestaan voor een alternatief 

menselijk beleid.  Dat stemt mij 
dieptriest.

Europese leiders verdedigen hun 
aanpak van de vluchtelingen-
kwestie.  Maar de fameuze ‘deal 
met Turkije’ blijkt eigenlijk een 
lege doos te zijn. Griekenland 
slaagt er nog altijd niet in om 
asielaanvragen binnen een 
redelijke termijn af te handelen.  
Duizenden mensen zitten vast 
in tentenkampen op Lesbos en 
Chios.   In mensonwaardige 
omstandigheden. Onlangs was 
er terecht veel ophef over mis-
handelingen en verkrachtin-
gen in Libische detentiecentra.   
Zelfs in de officiële kampen van 
de Libische regering.  Er werden 
beelden getoond van slavenvei-
lingen nabij Tripoli!   Europa 
reageerde verontwaardigd. Hoe 

hypocriet! Europa investeert in 
de Libische regering en traint 
haar kustwacht.  Een kustwacht, 
die moet verhinderen dat vluch-
telingen de oversteek wagen 
naar Italië.  Waardoor mensen 
blijven vastzitten in detentie-
centra.  Waardoor mensen blij-
vend worden veroordeeld tot 
mensonwaardige omstandig-
heden.

De luidste stemmen roepen dat 
vluchtelingen ‘in eigen regio 
moeten worden opgevangen’. 
Alsof dat nu niet zou gebeu-
ren.  Libanon vangt één miljoen 
vluchtelingen op.   De verhou-
ding van het aantal vluchtelin-
gen tegenover de totale bevol-
king is 1 op 5. Jordanië vangt iets 
meer dan zevenhonderdduizend 
vluchtelingen op.  Verhouding: 

1 op 13. Turkije vangt meer dan 
drie miljoen vluchtelingen op.   
Verhouding: 1 op 25. Oeganda 
vangt iets meer dan één miljoen 
vluchtelingen op.  Verhouding: 
1 op 35. België vangt 42.237 
vluchtelingen op.  Verhouding: 
1 op 208.

Een man als Leoluca Orlando 
geeft mij een warm gevoel.  Als 
politicus durft hij het aan om 
een ander verhaal te vertellen.   
Een positief verhaal.   Ik denk 
dat vele anderen zijn mening 
delen maar niet rechtop durven 
te staan. Dat mag niet. Wij moe-
ten rechtop staan! We moeten 
aan onze leiders tonen dat een 
ander, humaan beleid wel wordt 
gedragen door een meerderheid.  
Laten we spreken. Tot we wor-
den gehoord!

ZWARE BEROEPEN
A.V. - PER E-MAIL

Ons Recht van december bracht 
een artikel over de onderhande-
lingen over de 'zware beroepen' in 
de privésector, in het kader van 
het pensioendebat. Zelf werk ik 
in een ziekenhuis. Waarom wor-
den schoonmaaksters en schoon-
makers uit de privésector altijd 
uitgesloten bij een discussie 

over zware beroepen? Wij staan 
enorm onder druk om snel veel 
kamers te poetsen. Dat leidt tot 
heel wat rugklachten, schouder-
klachten en andere gezondheids-
problemen. De werkdruk wordt 
gewoon te hoog. Ik wil daar even 
de nadruk op leggen want onze 
groep lijkt overal te worden ver-
geten. We worden niet genoeg 
gewaardeerd.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten 
in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit 
die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg 
welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en 
het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we 
de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdruk-
kelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we 
een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we 
een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie 
het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: 
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 
E-mailen kan uiteraard ook: 
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.



Missie van de lbc-nvK
De Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond 
voor Kaderpersoneel (LBC-NVK) is een vakbond die als 
deel van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 
opkomt voor meer en sterkere rechten voor werkne-
mers (m/v). De LBC-NVK is een onafhankelijke democra-
tische organisatie met leden en militanten, die streeft 
naar solidariteit onder werknemers. Nationale en inter-
nationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmid-
del. De LBC-NVK staat voor een democratische kijk op de 
samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil 
ze een strijdbare tegenmacht zijn.

PC 329 SOCIOCULTUREEL WERK

In de socioculturele sector (PC 329) krijgen 
de gesyndiceerde werknemers een vak-
bondspremie van 80 euro uitbetaald als 
ze de volledige vakbondsbijdrage betalen. 
Wie de bijdrage voor deeltijdse werkne-
mers betaalt, krijgt een premie van 40 
euro. 
Om recht te hebben op de premie moet je 
ten laatste op 1 april 2017 bij de vakbond 
aangesloten zijn. 
Je moet ook minstens één dag effectief 
gewerkt hebben tussen 1 januari 2017 en 

31 december 2017 in een onderneming die 
ressorteert onder de socio-culturele sector. 
Uiteraard moet je ook in orde zijn met de 
betaling van de vakbondsbijdrage op het 
ogenblik van de uitbetaling. 
De tewerkstellingsattesten die recht geven 
op de premie, moeten ingevuld en onder-
tekend worden terugbezorgd aan uw plaat-
selijke LBC-NVK-secretariaat. De uitbetaal-
periode start op 1 december 2017 en loopt 
tot 31 maart 2018.

UITZENDKRACHTEN

Uitzendkrachten die lid zijn van de LBC-
NVK krijgen ook nog eens een vakbonds-
premie wanneer hun eindejaarspremie via 
onze diensten wordt uitgekeerd. De vak-
bondspremie bedraagt 104 euro. 
Om aanspraak te kunnen maken op de ein-
dejaarspremie moet je 65 dagen hebben 
gewerkt in de referteperiode, die loopt van 
1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Vanaf de einde-
jaarspremie 2016 zal naast het aantal dagen 
(65) ook het aantal uren, namelijk 494, tij-
dens de referteperiode in aanmerking 

genomen worden voor het bepalen van het 
recht op de eindejaarspremie.
Treed je als uitzendkracht in vaste dienst bij 
de gebruiker waarbij je onmiddellijk daar-
voor als uitzendkracht was tewerkgesteld? 
Dan heb je al recht op een eindejaarspre-
mie als je in de referteperiode minstens 60 
dagen hebt gewerkt Je lidgeld loont dus. 
Verdeling van de attesten door het fonds 
begin december en de uitbetalingsperiode 
loopt van 11 december 2017 tot 13 februari 
2018.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN DECEMBER 2017

227.00 PC voor de audiovisuele sector Vorige lonen x 1,02 (1)

(1) aanpassing voor baremalonen en reële lonen

LBC-NVK herschikt 
kantorennet
Om je nog beter van dienst te kun-

nen zijn wordt vanaf 1 januari 2018 de 

dienstverlening van de LBC-NVK in de 

regio Aalst geconcentreerd in Aalst. 

Ons steunpunt in Oudenaarde wordt 

gesloten. In de regio Waas en Dender 

wordt Sint-Niklaas de vast stek. Daar 

wordt het steunpunt in Dendermonde 

gesloten.

Als lid van de LBC-NVK kan je hierdoor 

vanaf 1 januari in Aalst en Sint-Niklaas 

terecht met al jouw vragen over je 

loopbaan en je rechten als werknemer. 

Uiteraard is het ook mogelijk om een 

afspraak te maken met onze medewer-

kers.

De adressen van onze secretariaten in 

Aalst en Sint-Niklaas vind je in de lijst 

op deze pagina.

LBC-NVK-SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• LBC-NVK AALST
  Hopmarkt 45 - 9300 Aalst
  tel. 053/73.45.20 - fax 03/220.88.01
  lbc-nvk.aalst@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

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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