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KROKODILLENTRANEN
OVER CARREFOUR
Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Het is altijd gevaarlijk om kort na de aankondiging van 
een sociaal bloedbad, zoals dat bij Carrefour, de wagen in 
te springen, Radio 1 op te zetten en te horen hoe ‘ontroerde’ 
politici hun empathie betuigen. Mijn maag krijgt het heel 
lastig. Gelukkig heb ik bio-afb reekbare zakjes bij me, just 
in case.

Na Caterpillar, ING, Vinçotte en de stille ‘afb ouwers’ die 
het nieuws niet halen, levert nu ook Carrefour ‘zijn bij-
drage aan de samenleving’. In ruil voor de indexsprong, 
de taxshift (samen goed voor 41,3 miljoen euro aub) en 
andere fi scale geschenken (een gemiddelde belasting over 
de jongste 5 jaar van 11%) bedankt Carrefour België met de 
schrapping van 1.233 jobs, jobs, jobs. De hypermarkten in 
Genk en Angleur gaan helemaal dicht. Op de hoofdzetel 
worden 180 jobs weggemaaid. In Frankrijk worden 2.400 
banen geschrapt.

Sommige werknemers waren al ettelijke keren de dupe van 
een herstructurering of sluiting. Maar geen nood, het gaat 
super goed in België en met onze economie. Er zijn dui-
zenden jobs bijgekomen, er zijn duizenden openstaande 
vacatures, de omscholingsplannen liggen al te wachten, 
dus so what? Vergeef ons voor ons cynisme.
Bart De Wever (N-VA) beweert nu ‘de redder van de sociale 
zekerheid’ te zijn. En Egbert Lachaert van Open VLD toont 
zich - hoe cynisch - een vurige verdediger van het vakbond-
soptreden bij Carrefour. De Wever mist géén enkele kans 
om de sociale zekerheid af te bouwen. Lachaert schreef een 
wetsontwerp om vakbonden aan de ketting te leggen. In 
mensentaal noemen we zoiets volksverlakkerij.
Sommigen kunnen niet snel genoeg pleiten voor een goed 
sociaal plan. De slachtoff ers bij Carrefour krijgen zelfs de 
tijd niet om te bekomen.
Over de aandeelhouders wordt niet gerept. Over het feit 
dat de regering cadeaus uitdeelt aan bedrijven zonder 
enige tewerkstellingsgarantie géén woord. Over de moge-
lijke impact van de pensioenmaatregelen op de gedupeer-
den géén kik. En de strijd om jobs te behouden? Sorry, zei 
u iets?
Er is maar één houvast: de solidaire strijd van de 
Carrefourwerknemers en de vakbonden om maxi-
maal jobs te redden. Solidariteit tussen winkels en 
hoofdzetel, in heel België, met Frankrijk. Dat is nog 
alleen mogelijk binnen de vakbeweging. We geven alle 
steun aan de werknemers, aan de vakbondsmensen, in hun 
strijd voor jobs, jobs, jobs. Sociale plannen volgen nadien. 
Hopelijk beginnen steeds meer mensen de echte verban-
den te zien tussen het regeringsbeleid en de realiteit.
Carrefour bewijst dat gratuite cadeaus uiteindelijk niet 
veel uitmaken. Maar de federale regering blijft zich fl ink 
op de borst kloppen over een economische relance terwijl 
Carrefour de zoveelste onrechtvaardige illustratie is van 
haar beleid.  |

18 Wat aLs de sOciaLe zeKerHeid 
eindeLiJK WOrdt aFGescHaFt?
Laat je vooral niet in de luren leggen

20 crisismanaGer beWiJst reputatie 
vinÇOtte sLecHte dienst
Directie ontslaat hoofddélégué ondanks afspraken

23 WOrd Je GraaG verpLeeGKundiGe 
OF zOrGKundiGe?

 24 vraaG van de maand

25 aLtiJd diGitaaL verbOnden ziJn is OOK maar niKs
Geplande wet is stapje in goede richting

 26 vriJe tiJd

28 staKinG iLLustreert maLaise biJ aGentscHap 
inteGratie en inburGerinG
Bijna 1 op 4 banen moet eraan geloven

29 vaKbOnd WiL GraaG aan taFeL 
Over ‘transitieFOnds’
Werkgevers blazen warm en koud

 31 Wat Onze Lezers ervan denKen

 31 uitbetaLinG vaKbOndspremie

 31 indeXaanpassinGen

 32 vanmOL

23



4  |  FEBRUARI 2018 | 122ste jaargang | Ons Recht

Denis Bouwen

Carrefour België heeft  plannen om 
meer dan 1.200 werknemers hun 
job af te pakken. In totaal werken er 
in ons land 11.500 mensen voor de 
distributiereus. Bij de Franse poot 
dreigen 2.400 banen verloren te 
gaan. De schok is groot, zeker ook 
in België. LBC-NVK-secretaris Kristel 
Van Damme vertelt wat de werkne-
mers meemaken en wat er op het 
spel staat. Ook in dit dossier zal de 
vakbond alles op alles zetten om de 
mensen maximaal te verdedigen.

ONS RECHT: Kristel, wat is Carrefour precies 
van plan met zijn Belgische poot?
KRISTEL VAN DAMME: “Als de directie haar 
plannen doorzet, zal er vooral fors wor-
den gesnoeid bij de hypermarkten en op 
de hoofdzetel in Brussel. De supermark-
ten zouden voorlopig buiten schot blijven. 
In de plannen is sprake van de sluiting van 
twee hypermarkten, één in Genk en één 
in Angleur (bij Luik). De hypermarkt in 
Turnhout mag van de directie blijven maar 

wordt wel ingekrompen. In Turnhout zou-
den ze dan met 25 werknemers minder moe-
ten werken. Verder wil Carrefour drie hyper-
markten ombouwen tot supermarkten, wat 
uiteraard ook weer jobs op de helling zet. In 
het noorden des lands zouden de winkels 
in Brugge Sint-Kruis en Westerlo worden 
omgebouwd. De winkels daar zullen kleiner 
worden en hun aanbod van niet-voedings-
artikelen zal worden verkleind.”

“In de overige hypermarkten wil Carrefour 
500 banen - 13 personen per winkel - opof-
feren door te automatiseren, digitaliseren 
en rationaliseren. Al die winkels zullen met 
minder werknemers moeten draaien terwijl 
er nu al dagelijks in alle vestigingen klach-
ten zijn over de enorme werkdruk. Sinds 
de vorige herstructurering (2010) bleef de 
directie de kaasschaafmethode toepassen 
om overal jobs af te bouwen.”

“Op het hoofdkantoor in Brussel staan 180 
banen op de tocht. Daar dreigen 1 op 5 werk-
nemers hun job kwijt te raken.”

VERSCHRIKKELIJK 
GESCHROKKEN

ONS RECHT: Hoe reageren werknemers en 
vakbondsmilitanten op deze zware klap?

KRISTEL: “Iedereen is verschrikkelijk 
geschrokken door wat er in januari is aan-
gekondigd. We wisten dat er ‘iets’ zat aan 
te komen maar niemand had verwacht dat 
Carrefour België 1.233 personeelsleden zou 
willen dumpen. Deze ingreep komt dan ook 
heel zwaar aan. Extra pijnlijk is het voor de 
werknemers in Genk en Angleur, die met 
een sluiting van hun vestiging dreigen te 
worden geconfronteerd. Als ik naar Genk 
kijk, merk ik dat het personeel daar kan 
rekenen op héél véél steun van de klanten. 
Genk heeft al vaker sociale rampen mee-
gemaakt, herinner je de dramatische slui-
ting van de Ford-fabriek. Als de Carrefour 
in Genk minder goed presteert, is dat trou-
wens ook deels te linken aan de sluiting van 
Ford: de vroegere werknemers van Ford zit-
ten voor een deel in een onzekere situatie 
en zijn dus minder geneigd om hun centjes 
uit te geven.”

ONS RECHT: Welke gevolgen verwacht je 
voor de loon- en arbeidsvoorwaarden?
KRISTEL: “Carrefour wil de loon- en arbeids-
voorwaarden herzien voor mensen die in de 
toekomst zullen worden in dienst genomen. 
De huidige loon- en arbeidsvoorwaarden 
zijn een klein beetje interessanter dan die 

Internet en felle concurrentie
treffen Carrefour zwaar
“WAAROM MOETEN DE WERKNEMERS DIT ALLES UITZWETEN?”
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bij de concurrentie maar dat heeft ook het 
voordeel dat de werknemers heel loyaal zijn. 
Uiteraard is er ook personeel met meer anci-
enniteit maar dat is ook een meerwaarde 
voor een distributieketen die graag zegt 
dat ze de dienstverlening aan de klanten 
koestert.”

“De werkgever vergeet nu wel dat het perso-
neel al in 2010 heeft ingeleverd. Carrefour 
beknibbelde toen op de extralegale verlof-
dagen, pakte de betaalde rustkwartieren af 
en liet 6 jaar lang de lonen niet mee evolu-
eren met de trend in de sector.”

“We zijn ook bang dat Carrefour het hoofd-
kantoor in een ander paritair comité wil 
onderbrengen: PC 200. Dat zou resulteren 
in slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden.”

ONS RECHT: Zie je parallellen met de 
herstructureringsplannen bij de Franse 
Carrefour-tak?
KRISTEL: “Een parallel is zeker dat ze ook 
in Frankrijk snoeien bij het hoofdkan-
toor. Bij onze zuiderburen staan maar 
liefst 2.400 jobs op de helling. De diensten 
daar zullen vooral meer moeten werken 
voor de 3 enseignes samen, terwijl ze van-
daag nog sterk opgesplitst zijn. Carrefour 
Frankrijk wil de ondersteunende diensten 

samenvoegen voor hypermarkten, super-
markten en franchisewinkels, en dat zou het 
aantal personeelsleden per dienst behoor-
lijk doen zakken.”

“Commercieel lopen de plannen in België en 
Frankrijk volkomen gelijk. In beide landen 
wil de groep meer aandacht besteden aan 
‘bio’ en lokale producten én volop inzetten 
op het omnichannelgebeuren. Carrefour wil 
de aankopen in de winkels en de aankopen 
online volledig laten samenvloeien. Dat wil 
zeggen dat de klant voor Carrefour kiest 
maar zelf bepaalt hoe hij zijn aankopen wil 
bestellen en hoe producten moeten worden 
afgeleverd: thuis of in de winkel.”

KEERPUNT IN RETAIL

ONS RECHT: Welke argumenten gebruikt 
Carrefour om deze zware sanering uit te leg-
gen?
KRISTEL: “Eigenlijk staan we op een keer-
punt in de Belgische retail. De verkoop via 
internet is niet meer weg te denken. Maar 
in het onlineverhaal hebben veel Belgische 
distributeurs en andere spelers op onze 
markt de trein totaal gemist. Ook Carrefour. 
De Belgische consument zou anders in 
elkaar zitten dan klanten elders in de wereld, 
dachten ze. Het klopt dat de nieuwe trend 
hier wel wat langzamer op gang is gekomen. 
Maar toch stijgen de internetaankopen van 
de Belg jaar na jaar exponentieel.”

“Carrefour wijst ook op de concurrentie-
strijd, die almaar heviger wordt. Elke super-
marktketen moet en zal bij wijze van spre-
ken een vestiging hebben in elk dorp en op 
elke hoek van de straat. Op termijn is dat 
natuurlijk niet vol te houden.”

“Het is dan ook een uitdaging voor de distri-
buteurs om zich elke dag heruit te vinden 
en om zichzelf aan te passen. De vakbonds-
militanten bij Carrefour en onze leden daar 
vinden het begrijpelijk dat het bedrijf wil 
investeren in de toekomst. Maar waarom 
moet dat, letterlijk dan, op de kap van de 
werknemers gebeuren? Waarom moeten 

zij dit alles uitzweten? Er is in het verleden 
genoeg winst gemaakt en geld verdiend om 
de geplande ‘transformatie’ te fi nancieren.”

CIJFERS ZIJN NIET ZO SLECHT

ONS RECHT: Hoe staat het met die winstge-
vendheid van Carrefour?
KRISTEL: “Ik zal me beperken tot de situatie 
in ons land. Volgens de laatste jaarrekening 
die werd neergelegd behaalde Carrefour 
België in 2016 een jaarwinst van 95,3 mil-
joen euro en keerde het toen 50 miljoen aan 
dividenden uit. De omzet bedroeg in dat jaar 
bijna 4 miljard euro. Tussen 2011 en 2016 
betaalde de Belgische tak van Carrefour 
gemiddeld amper 11% belastingen op zijn 
winsten. Niet bijster veel dus.”

“Als je de cijfers bekijkt van de voorbije 
boekjaren, mag je gerust stellen dat veel 
retailers in ons land alleen maar kunnen 
dromen van zulke prestaties. Toegegeven, 
in de eigen winkels van Carrefour is de 
omzet verminderd. Maar je moet het geheel 
bekijken, en niet alleen de winkels in eigen 
beheer. De onderneming werkt ook met 
franchisenemers. Carrefour opent jaar na 
jaar nieuwe winkels. De kleinere vestigin-
gen, de Carrefour Markets en de Carrefour 
Expressen, zijn in handen van zelfstandi-
gen met een franchisecontract. Maar ook 
die winkels leveren natuurlijk een deel 
van de winst én het marktaandeel. Als een 
klant een heleboel producten koopt bij een 
franchisewinkel van Carrefour, zal hij die 
niet meer kopen in de eigen supermark-
ten of hypermarkten van de groep. In het 
nieuwe transformatieplan mikt de directie 
op de opening van 30 extra buurtwinkels: 
opnieuw extra concurrentie voor de eigen 
winkels dus.”

ONS RECHT: Niet zo vreselijk lang gele-
den waren er ook al herstructureringen bij 
Carrefour?
KRISTEL: “In 2007 zijn bij Carrefour 900 
jobs gesneuveld. En in 2010 gingen er nog 
eens bijna 1.100 banen onder de hakbijl. Als 
we naar het transformatieplan van nu kij-
ken, is de nieuwe reorganisatie getalsma-
tig ingrijpender dan de ingrepen in 2007 
en 2010. In vergelijking met voorheen zijn 
er nu minder winkels écht bedreigd. Mààr 
als deze plannen volledig worden door-
gevoerd zoals de directie het ziet zal dit 
voelbaar zijn in alle winkels, en zeker ook 
op het hoofdkantoor. Nadien zal iedereen 
nog méér onder druk worden gezet om de 
begrote cijfers te realiseren.”

ONS RECHT: Hoe moet het nu verder?
KRISTEL: “Met onze vakbond willen we de 
lat hoog leggen. Het liefst van al willen we 
natuurlijk alle werknemers aan boord hou-
den. We zullen ons uiterste best doen om de 
schade voor het personeel zoveel mogelijk 
te beperken.”  |

Internet en felle concurrentie
treffen Carrefour zwaar
“WAAROM MOETEN DE WERKNEMERS DIT ALLES UITZWETEN?”

Kristel Van Damme: “Het personeel heeft  al ingeleverd 
in 2010.”
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“In groep realiseer je nu eenmaal 
veel meer dan op eigen houtje”
EDDY EN LILIANE KENNEN KNELPUNTEN BIJ CARREFOUR ALS GEEN ANDER

Denis Bouwen

Eddy Heremans en Liliane Kemps 
hebben zich jarenlang syndicaal 
geëngageerd voor het personeel van 
Carrefour. “We zagen het aantal jobs 
gestaag verminderen, terwijl de fl exi-
biliteit steeds meer werd opgevoerd”, 
zeggen beide gewezen topmilitan-
ten van de LBC-NVK. “Vakbondswerk 
is van essentieel belang. We moeten 
de syndicale slagkracht versterken 
door aan werknemers uit te leg-
gen dat ze in groep véél meer kun-
nen realiseren dan op eigen houtje.”

“Ik ben met SWT sinds 27 oktober 2017”, ver-
telt Eddy Heremans. “Om eerlijk te zijn was 
ik uitgeblust toen ik ermee stopte. Als vak-
bondsafgevaardigde word je een spons voor 
alle problemen van je collega’s. Het is geen 
job die je kan blijven doen tot in het onein-
dige. In mijn geval moest ik een opzegter-
mijn van 42 maanden uitdoen. Naarmate 

de maanden vorderen ga je meer en meer 
uitkijken naar dat SWT-statuut.”

“Tijdens mijn loopbaan zag ik het personeel 
in de winkels van Carrefour gestaag vermin-
deren. Als winkels niet veel personeel meer 
hebben, is het nog lastiger om de mensen 
warm te maken voor acties. In sommige 
vestigingen vertegenwoordigen tijdelijke 
werknemers en jobstudenten méér dan de 
helft van het bestand. Actie ondernemen 
voor verbetering of tegen slechte voorstel-
len van een directie wordt zo héél lastig.”

“Voor mij was het gedaan met werken op 8 
september 2017”, zegt Liliane Kemps. “Ik 
was daar helemaal niet rijp voor want ik 
deed mijn werk nog altijd met hart en ziel! 
Ik was er zo graag mee bezig dat het voor 
mij ook geen werken was. Een samenloop 
van omstandigheden leidde ertoe dat ik 
toch met SWT ben vertrokken. Ik was in 
zekere zin gedwongen om daarvoor te kie-
zen, anders had ik moeten doordoen 
tot mijn 65ste.”

BLUFPOKER

ONS RECHT: Hoe zijn jullie in de winkelsector 
terechtgekomen?
EDDY: “Eerst had ik een baan in het depot 
van wat toen nog GB heette, in Ternat. Toen 
dat depot werd gesloten, moest ik naar één 
van de winkels gaan werken. Voor mij werd 
dat de winkel in Grimbergen. Toen ik daar 
begon, had je er vier délégués van het ABVV 
en nul van het ACV. Bij de eerste verkiezing 
waaraan ik meedeed, wijzigde dat in 3 voor 
het ABVV en 1 voor het ACV. Gestaag won-
nen we daar zetels bij. En bij mijn laatste 
verkiezing hadden wij daar alle zetels. Als 
je de kleinere vakbond bent, moet je soms 
goed blufpoker kunnen spelen. In de loop 
der jaren groeiden wij daar met het ACV tot 
de sterkste speler uit.”
LILIANE: “Als jonge vrouw werkte ik als 
schoonheidsspecialiste. Toen ik het loon 
niet kreeg waarop ik recht had, trok ik naar 
het ACV en zo leerde ik de vakbond beter 
kennen. Na één van mijn bevallingen mocht 

ik beginnen bij de GB. Ik wilde graag wer-
ken en had de centen ook hard nodig. 
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GB liet me maar 20 uur per week preste-
ren. Later kwam ik terecht in de winkel in 
Brasschaat. Toen de délégué daar met pen-
sioen ging, overtuigde die me om mee in de 
vakbondswerking te stappen.”

ONS RECHT: Hoe hebben jullie GB, ondertus-
sen Carrefour, zien veranderen?
EDDY: “Eigenlijk heb ik het altijd zien ach-
teruitboeren. Ik herinner me nog de tijd dat 
er in Ternat een massa volk aan de slag was. 
Allemaal verleden tijd. In de winkels is er 
nu ook veel minder personeel dan vroeger. 
Nu heb je supermarkten die worden open-
gehouden met 25 mensen. Vroeger had je 
misschien 60 of 70 personeelsleden per 
winkel. In de betere tijden zaten we elke 
week in de kantine samen om te bekijken 
hoe we nog eens twee vaste contracten kon-
den regelen voor collega’s. Tegenwoordig 
krijg je de mensen nog maar moeilijk mee 
naar de kantine. Bijna niemand steekt nog 
graag zijn nek uit, en de groep is ook per 
defi nitie veel kleiner.”
LILIANE: “Door de flexibele werktijden 
heb je nu veel minder onderlinge contac-
ten. Soms zit je tijdens de koffi  epauze bijna 
alleen in de kantine.”
EDDY: “Die hele evolutie weegt natuur-
lijk op de syndicale slagkracht. Je kan dat 
alleen counteren door opnieuw te besef-
fen dat je met een grote solidariteit véél 
meer bereikt. Ik herinner me collega’s die 
het van gewoon personeelslid tot manager 

schopten. Die werden vaak geholpen door 
de vakbond en gingen dan als manager anti-
syndicaal denken. Maar vroeg of laat komen 
zulke mensen toch bedrogen uit hoor.”
LILIANE: “GB had vroeger veel meer weg van 
een familiebedrijf. Je kreeg al ’s iets extra’s 
gedaan voor het personeel. Carrefour wordt 
veel meer gedomineerd door de wensen van 
de beurs en de aandeelhouders. Alleen de 
aandeelhouders en de bonussen van de 
directie zijn er nog van tel.”

VÉÉL FLEXIBILITEIT

ONS RECHT: De winkelsector wordt geken-
merkt door heel veel opgelegde fl exibiliteit. 
Hoe was dat voor jullie en de collega’s in de 
winkel?
LILIANE: “Die grote fl exibiliteit is gewoon 
dramatisch. Ze is vooral op maat van de 
werkgever. Met de werknemers wordt wei-
nig of nooit rekening gehouden. En als je 
iets vraagt, kan het nooit.”
EDDY: “Voor mij ligt de knoop bij de jobstu-
denten. In de winkels hebben ze een grote 
lijst met mogelijke jobstudenten die ze 
afb ellen om gaten te vullen. Zeg je één keer 
neen, dan beland je onderaan de lijst. Zelfs 
onze kinderen worden al onder druk gezet.”
LILIANE: “Carrefour laat je op alle moge-
lijke uren beginnen. De fl exibiliteit wordt zo 
overdreven dat het bijna onmogelijk is om 
er een tweede job bij te pakken. Carrefour 
wil gewoon dat je maximaal beschikbaar 
bent.”
EDDY EN LILIANE: “De meeste werknemers 
krijgen nu maximaal 24 uur per week. Maar 
contracten van 20 of 22 uur per week zijn 
heel courant. In de cao’s staat dat je een vier-
daagse werkweek mag vragen als je 24 uur 
presteert. Carrefour geeft in zulke geval-
len liever 25 uur, want dan kan je geen aan-
spraak maken op dat recht.

“De vaste werknemers zijn bijna allemaal 
oudere mensen tegenwoordig. Wie jonger is, 
verandert meer dan eens van bedrijf omdat 
daar de voorwaarden beter zijn.”
LILIANE: “Er zijn winkelketens die veel 
makkelijker vaste arbeidscontracten geven. 
Bij Carrefour is er nog altijd strijd nodig 
rond dat thema. De deeltijdse arbeid bij 
Carrefour moet voor mij wég. Of hij moet 
sterk worden beperkt. Veel jonge collega’s 
hebben maar 20 uurtjes per week. In zo’n 
situatie is het geen wonder dat ze noodge-
dwongen in Hotel Mama blijven wonen.”

“Voor Carrefour is het tegenwoordig niet 

zo makkelijk om nog mensen aan te wer-
ven. De meeste kandidaten met een zekere 
bekwaamheid zijn meestal al gepasseerd en 
hebben eieren voor hun geld gekozen.”

“Zelf heb ik me in 1.000 bochten gewron-
gen om naast mijn baantje bij Carrefour 
toch genoeg geld te verdienen om rond te 
komen. Jarenlang ben ik na mijn uren nog 
gaan poetsen. En op zondag werkte ik bij 
de bakker. Dat was uit pure noodzaak want 
ik was toen een alleenstaande vrouw met 
twee kinderen.”

EDDY: “En als Carrefour iemand aan de deur 
zet, heeft dat ook een eff ect op de familie-
leden van de getroff en werknemer. Dat zijn 
ook klanten, en die zeggen dan: oké, dan 
gaan we wel winkelen bij de Colruyt.”

DAGELIJKSE STRIJD

ONS RECHT: Jullie waren werknemersverte-
genwoordigers met véél ervaring. Hoe heb-
ben jullie geprobeerd om nodeloze fl exibili-
teit tegen te gaan en om meer mensen aan 
een vast en voltijds contract te helpen?
LILIANE: “Ik zag dat als een dagelijkse strijd 
die je moest voeren.”
EDDY: “Als er te weinig vaste contracten 
worden gegeven, kan je dat aankaarten bij 
de winkeldirecteur. Maar die weet natuur-
lijk ook dat het niet zo eenvoudig meer is 
om een winkel plat te leggen. Hij legt de 
vraag gewoon voor aan zijn regiomana-
ger en die ketst het af. Ook krijg je dan te 
horen: ‘Vooral niet te veel eisen of we slui-
ten de winkel en geven alles aan een kleine 
zelfstandige uitbater’. Zo jagen ze bewust de 
werknemers de stuipen op het lijf.”
LILIANE: “Is het dan raar dat velen uitkijken 
naar hun SWT of hun pensioen?”
EDDY: “Ach, ook bij Carrefour zijn er nog 
genoeg die graag werken. De jongeren heb-
ben het voordeel dat ze door hun leeftijd 
nog meer kansen hebben om van bedrijf te 
veranderen.”

ONS RECHT: De combinatie werk en privéle-
ven, hoe lag dat bij jullie?
EDDY: “Ik heb er nooit veel moeite mee 
gehad om die twee van elkaar te scheiden. 
Mijn vrouw wist niet al te veel van mijn vak-
bondswerk, ook al maalde het thuis wel in 
mijn hoofd. Zij werkte wel op een perso-
neelsdienst en was geregeld een houvast. 

lijk op de syndicale slagkracht. Je kan dat 
alleen counteren door opnieuw te besef-
fen dat je met een grote solidariteit véél 
meer bereikt. Ik herinner me collega’s die 
het van gewoon personeelslid tot manager 

Liliane Kemps: “GB had vroeger veel meer weg van een 
familiebedrijf. Je kreeg al ’s iets extra’s gedaan voor het 
personeel. Carrefour wordt veel meer gedomineerd door 
de wensen van de beurs en de aandeelhouders.”

Eddy Heremans: “Een jaar of zeven geleden wilde 
Carrefour de supermarkt in Grimbergen dichtgooien. 
Met de vakbond hebben we toen een uitstekend com-
mercieel plan uitgewerkt. We gingen ons voorstel bij de 
top in Brussel uitleggen, en de winkel werd zo gered!”

Ze jagen bewust 
de werknemers de 
stuipen op het lijf.
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Ze kon me zo soms goede tips en adviezen 
geven. Verder was ik vooral een binnenvet-
ter die klappen incasseerde. Al had ik op het 
werk ook wel collega’s bij wie ik genoeg kon 
ventileren over mijn zorgen.”
LILIANE: “Thuis had ik altijd een half uur 
nodig om te kunnen uitrazen (lacht). Maar 
mijn vriend begreep dat goed, hij was ook 
actief als vakbondsman.”

MET DE KOP TEGEN DE MUUR

ONS RECHT: Waarop zijn jullie het meeste 
trots als jullie terugblikken op die syndicale 
loopbaan? En waren er ook grote teleurstel-
lingen?
EDDY: “Het klopt dat je in het vakbondswerk 
geregeld ontgoochelingen meemaakt. Maar 
hoe meer je met je kop tegen de muur loopt, 
des te sterker kom je eruit. Ik voelde veel 
voldoening als ik voor werknemers een vast 
contract kon regelen of als ik ze meer werk-
uren kon bezorgen. Het is ook bevredigend 
als je ziet dat je betere resultaten behaalt 
dan de syndicale concurrentie. Soms kan 
je zelfs voorkomen dat iemand aan de deur 
wordt gezet. Als die persoon daarna zelf 
weggaat of van vakbond verandert, is dat 
wel een teleurstelling. Ik herinner me ook 
dat ik ooit aan een publiek van vakbonds-
militanten was gaan uitleggen hoe ze bij 
Carrefour stakingen probeerden te breken. 
Er verscheen daarover een stukje in een vak-
bondsblad, en dat heb ik geweten: de direc-
tie reageerde toen zeer verbolgen.”
LILIANE: “Ik heb persoonlijk kunnen 
groeien dankzij mijn engagement voor de 
vakbond. Het vakbondswerk maakte mij 
assertief en leerde me praten in het open-
baar. Ik heb het zelfs klaargespeeld om het 
publiek toe te spreken op een LBC-NVK-
congres! En ik ben ook meegegaan naar 
de kabinetten van bewindslieden als Kris 
Peeters, Jo Vandeurzen en Joëlle Milquet 
om daar te getuigen over deeltijds werk en 
leven in armoede. Als vakbondsmilitante 
investeer je heel veel maar je krijgt ook veel 
terug van de mensen. Ik heb dat opnieuw 
ervaren bij het afscheidsfeest dat onlangs 
voor mij is georganiseerd.”
EDDY: “Een jaar of zeven geleden wilde 
Carrefour de supermarkt in Grimbergen 
dichtgooien. Met de vakbond hebben we 
toen een uitstekend commercieel plan uit-
gewerkt. We gingen ons voorstel bij de top 
in Brussel uitleggen, en de winkel werd zo 
gered! De directie kwam ons nadien in de 
winkel zelf feliciteren!”
LILIANE: “Met de vakbondsploeg in mijn 
regio hebben we ook bedreigde winkels 
voor een sluiting kunnen behoeden.”
EDDY EN LILIANE: “Allebei hebben we ook 
winkelsluitingen beleefd. Dat zijn gebeur-
tenissen die je naar de keel grijpen.”

ONS RECHT: Jullie beroepsleven is nu 
voorbij. Welke raad hebben jullie voor de 

vakbondsmilitanten die in jullie voetsporen 
treden?
EDDY: “Het is heel moeilijk om opvolgers 
te vinden. De vijver wordt almaar kleiner. 
Onze délégués in het Brusselse zijn anciens. 
Jongere mensen zijn soms bang dat ze geen 
vast contract zullen krijgen als ze zich bij 
de vakbond engageren. Maar die schrik is 
overdreven. Vakbondsafgevaardigde zijn 
kan ook een opstap zijn. Ik heb er zelfs 
gekend die naderhand manager zijn gewor-
den (lacht).”
LILIANE: “Je moet investeren in mensen. 
De vakbond moet militanten nog méér 
vorming geven en hen leren hoe ze op col-
lega-werknemers kunnen afstappen. Of 
hoe ze moeten praten als ze voor de camera 
terechtkomen.”
EDDY: “In Brussel hadden wij een vak-
bondssecretaris die 8 of 9 keer per jaar heel 
gerichte vormingen gaf aan de militanten. 
Dat werkte prima. Het hangt vaak af van de 
secretaris.”
LILIANE: “Soms ging ik ook bijscholing vol-
gen bij het ACV-verbond. Ook een manier 
om extra informatie op te doen.”

EDDY: “Ik belde soms met de RVA om daar 
vragen voor te leggen. In het algemeen zou 
ik stellen dat je militanten veel vlotter mee 
krijgt als je hen goed ondersteunt. Soms 
volstaat het al om een militant erop te wij-
zen dat hij het antwoord op zijn vraag in het 
arbeidsreglement kan aantreffen.”

ALLES MAG, NIETS MOET

ONS RECHT: Wat zijn jullie plannen of bezig-
heden nu?
EDDY: “Ik kan mezelf thuis prima bezig-
houden. Er is ook mijn kleinzoon om naar 
school te brengen. Af en toe tafelvoetbal 
spelen blijft een liefhebberij. Ach, alles mag, 
niets moet, is nu mijn motto.”
LILIANE: “Om de twee dagen ga ik fitnessen. 
Ik ben ook aangesloten bij een dansschool 
en een dansclub. Bij de Femma ben ik ook 
lid geworden. Daar leer ik bijvoorbeeld meer 
over yoga en bloemschikken. Ik wil leren 
fotograferen en volg een cursus massage. 
Maar het is nog niet compleet, ik zoek nog 
wel naar iets méér.”  |

WIE ZIJN ZE?

LiLiane Kemps was bij Carrefour hoofdafgevaardigde van de LBC-NVK voor de super-
markten en hypermarkten in de provincie Antwerpen. Ze was vrijgesteld om aan 
vakbondswerk te doen. “Ik verdiende maar een flutloon en was de klok rond bezig”, 
zegt Liliane. “Soms zelfs tot in de late uurtjes.”

eddy Heremans was als vrijgestelde syndicalist namens de LBC-NVK bevoegd voor 
alle winkels in Brussel-Halle-Vilvoorde. Soms had hij ook syndicale taken buiten die 
regio, tot zelfs in Brugge toe. “Carrefour zag de délégués het liefst zo min mogelijk in 
de winkels rondlopen”, vertelt Eddy. “Als vrijgestelde zag je bepaalde toeslagen aan 
je neus voorbijgaan. Totdat het bekend raakte dat een militant van het ABVV die toe-
slagen wel ontving (grinnikt).”
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ACTIVITEITENKALENDER

TEGENLICHT MEET-UP 
ANTWERPEN ZUIDRAND

FOSSIELVRIJ

The Coalition of the Willing is een werk-
groep in de Antwerpse Zuidrand waarin 
ACV’ers, het Masereelfonds en verwante 
geesten samenwerken om boeiende 
gespreksavonden te organiseren en het 
maatschappelijke debat aan te zwenge-
len.
Eind maart is het opnieuw zover, met een 
avond over ‘fossielvrij’. Een groeiende 
groep verontruste burgers roept pensi-
oenfondsen, kerken en universiteiten op 
om niet meer in fossiele brandstoffen te 
investeren. Zij vertrouwen niet meer op 
de politiek om klimaatverandering aan 
te pakken maar richten zich op de finan-
ciële sector om invloed uit te oefenen. 
Deze 'divestment'-beweging heeft aan-
hangers in meer dan twintig landen en 
groeit snel. 
En met succes: Het Noorse staatsinves-
teringsfonds, goed voor meet dan 800 
miljard euro, heeft toegezegd om zijn 
investeringen in fossiele brandstoffen 
af te bouwen. Het Nederlandse pensi-
oenfonds ABP gaat meer beleggen in 
duurzame energie en minder in kolen 
en olie. VPRO Tegenlicht kijkt mee bij 
de actievoerders en op de schermen van 
beurshandelaren, op zoek naar nut en 
noodzaak van deze nieuwe manier van 
actievoeren.
We nodigen je van harte uit om mee te 
kijken naar de divestment-beweging en 
hun nieuwe vorm van actievoeren en 
nadien de aflevering samen te bespre-
ken. Inschrijven kan op coalition@
zuidrand@gmail.com. Inschrijven mag 
maar moet niet.

r	Woensdag 28 maart, aanvang om 
20.00u

e	Ons Huis, Drie Eikenstraat 65, 2650 
Edegem

Gratis entree.

Je vindt de werkgroep ook op facebook 
onder de naam The Coalition of the 
Willing.

LEZINGEN OVER DE TOEKOMST 
VAN ONS SOCIAAL MODEL

Op initiatief van ACV West-Vlaanderen 
zijn er nog tot maart 2018 lezingen over 
de toekomst van ons sociaal model.

Hier vind je meer info over deze interes-
sante lezingenreeks:

www.acv-west-vlaanderen.be 

https://ons-recht.be/2017/09/04/
negen-oplossingen-toekomst-sociaal-
model/

BEGINLOOPBAANHAPPENINGS 
VAN ACV OOST-VLAANDEREN 

r	Dinsdag 27 februari:
e	De Werf, Molenstraat 51, Aalst

r	Donderdag 8 maart:
e	Den Hof, Hendrik Heymanplein 17, 

Sint-Niklaas

r	Vrijdag 23 maart:
e	Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1, 

Gent

Programma
· Workshop 1: eerste hulp bij solliciteren
· Workshop 2: statuut – loontrekkende, 

freelancer, zelfstandige in bijberoep of 
uitzendkracht?

· Workshop 3: de ‘ins and outs’ van je 
startersloon

Meer info en inschrijven via 
www.acvwerkt.be 

WORKSHOPS

Leuven
Bij ACV, Martelarenlaan 8, Kessel-Lo

Loopbaanbegeleiding in groep:
r	vrijdagen 2, 9 en 23 maart, aanvang 

9.30u. Inschrijven kan alleen voor het 
geheel van drie dagen.

Leer jezelf en je typische eigenschappen 
beter kennen. Bekijk je leer- en werkerva-
ringen op een constructieve manier. Wat 
interesseert je? Hoe breng je je compe-
tenties onder woorden? Wat geeft en 
kost je energie? Wat schaft de pot op de 
arbeidsmarkt? Hoe begrijp je de verschil-
lende functietitels? Welk werk past bij 
jou, je talenten, je eigenschappen? 

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 2 maart, 
6 april en 4 mei), Brugge (woensdag 7 
maart), Brussel (vrijdag 16 maart), Gent 
(maandag 7 mei), Hasselt (woensdag 21 
februari), Herentals (woensdag 7 maart), 
Kortrijk (woensdag 25 april), Mechelen 
(donderdag 3 mei) en Turnhout (woens-
dag 18 april).

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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WERKELIJK PENSIOEN 
dreigt later dik tegen te vallen
STELSEL MOET WAARDIGE SOCIALE BESCHERMING GEVEN
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Veerle Verleyen

Sinds november 2017 kan je via 
mypension.be, je online pensioendos-
sier, niet alleen je vroegst mogelijke 
pensioendatum maar ook je latere 
pensioenbedrag bekijken. Dit gebeurt 
op basis van je loopbaan. De ontbre-
kende toekomstige jaren worden 
voort ingevuld in de veronderstelling 
dat je je huidige beroepsactiviteit 
voortzet. Dit kan dus nog verande-
ren. Hierbij wordt verondersteld dat 
de pensioenwetgeving onveranderd 
blijft: dé grote adder onder het gras.
 

D
e pensioenhervorming van de 
regering-Michel wil ons langer 
laten werken voor minder pensi-

oen, onder meer door mogelijk een omstre-
den puntensysteem in te voeren. Hierdoor 
wordt het onmogelijk om het toekomstige 
pensioenbedrag te schatten. Werknemers 
zullen namelijk wel het aantal punten ken-
nen dat ze hebben opgebouwd tijdens hun 
loopbaan, maar de euro’s die ze daarvoor 
krijgen zullen pas enkele jaren voor de pen-
sionering bekend zijn.
Bovendien wordt het pensioenbedrag auto-
matisch en zonder sociaal overleg afhanke-
lijk gemaakt van de levensverwachting en 
economische of budgettaire elementen. Op 
die elementen heb je als werknemer geen 
vat, maar ze kunnen wel leiden tot een lager 
pensioen. Het puntensysteem veroorzaakt 
dus nodeloze onzekerheid: slecht voor 

werknemers en iets wat niet te rijmen is 
met een waardige sociale bescherming. Ook 
andere maatregelen zullen hun uitwerking 
hebben op de pensioenleeftijd en het pensi-
oenbedrag. In vorige edities van je ledenblad 
Ons Recht hebben we daarover al bericht.
 
WAT RADEN WE JE NU AAN?

Surf naar www.mypension.be en log in 
met je identiteitskaart zodat je een idee 
krijgt van je vroegst mogelijke pensioen-
datum. Hiervoor heb je wel een kaartle-
zer nodig. Je kan ook een schatting van je 
latere pensioen zien. Opgelet: de huidige 
en mogelijke nieuwe regeringsmaatregelen 
zijn nog niet verwerkt. Dit betekent dat een 
latere berekening een serieuze pensioenda-
ling kan tot gevolg kan.
 
PUNTENSYSTEEM VAN DE BAAN?

Over het fameuze puntensysteem gaven vak-
bonden en werkgevers een verdeeld advies 
in de Nationale Arbeidsraad. De vakbonden 
konden zich niet akkoord verklaren met 
een onzeker systeem. Bovendien horen de 
Belgische wettelijke pensioenen tot de laag-
ste in Europa en dreigen ze te worden gere-
duceerd tot een soort van bijstandsstelsel.
Is dat dubieuze puntensysteem nu van de 
baan? Goede vraag. De bal ligt nu in het 
kamp van de regering. Zal zij toekomstige 
generaties opzadelen met een mager en 
twijfelachtig pensioen? De ongerustheid 
bij de bevolking was en is groot. Dat bleek 
ook uit de grote pensioenbetoging van 19 

december 2017 waaraan wel 40.000 men-
sen deelnamen! En hier stopt het niet!
 
NATIONAAL PENSIOENCOMITÉ

De minister van Pensioenen, Daniel 
Bacquelaine (MR), wil van het Nationaal 
Pensioencomité (NPC) antwoorden op een 
reeks vragen over de toekomst van de pensi-
oenen. Op 15 januari bezorgden de vakbon-
den en de werkgeversorganisaties als leden 
van het NPC hun bijdrage aan het secreta-
riaat van dit comité. Tot nu toe ontbreekt 
alleen nog de bijdrage van de regering die 
nochtans volwaardig lid is van het NPC.
In hun antwoorden herhaalden de vakbon-
den de zes punten waarvoor ze een voor-
afgaand engagement vroegen voordat er 
besprekingen kunnen beginnen over de 
toekomst van het pensioenstelsel. Tot op 
vandaag reageerde de minister niet op de 
uitdrukkelijke vraag naar dit engagement. 
De vakbonden vragen hier nochtans al om 
sinds de start van het NPC.
 
WAT VRAGEN DE BONDEN PRECIES?

1. Een engagement om het sociale karak-
ter van de pensioenen te waarborgen. De 
vervangingsratio van het wettelijke pen-
sioen voor de werknemers moet groot 
genoeg zijn. 

2. Een engagement om automatisch de 
nodige centen vrij te maken om deze 
doelstelling te waarborgen. 

3. Een engagement om de besprekin-
gen over de pensioenen en over de 

DOMINIC EN YENTE:  
“WAARDIG PENSIOEN VOOR MENSEN VAN ELKE GENERATIE!”

Denis Bouwen

Dominic Van Oosterwyck 
(56) is de fiere papa van 
Yente (28), die in verwach-
ting is van haar eerste 
kindje. Vader en doch-
ter maken zich ernstige 
zorgen over de toekomst 
van ons pensioenstelsel.
 

“Als 50-plusser ben ik best 
ongerust over de pensioenen 
van de generaties die na mij 
komen”, vertelt Dominic. “Als 
deze liberale regering haar 
snode plannen doorzet, zul-
len komende generaties het 
veel lastiger krijgen wanneer 
ze met pensioen gaan, dat 
is voor mij zo klaar als een 
klontje. En dat vind ik geen 

goed vooruitzicht voor wer-
kende mensen.”
 
Dominic en dochter Yente 
ergeren zich aan uitspraken 
van de liberale pensioenmi-
nister Daniel Bacquelaine 
(MR). “Bacquelaine is de 
mening toegedaan dat een 
pensioen niet moet dienen 
om mensen in staat te stellen 
om nog een enigszins com-
fortabel leven te leiden na 
hun beroepsloopbaan. In zijn 
visie moet een pensioen de 
mens gewoon uit de armoede 
houden. Wie meer wil hebben 
dan het wettelijk pensioen, 
moet zich maar behelpen met 
pensioensparen en de groeps-
verzekering van het werk – als 
die er is.”
 

“Bij de vakbond pleiten ze voor 
een andere aanpak, met vol-
doende hoge wettelijke pen-
sioenen die gepensioneerden 
een waardig bestaan garan-
deren” weet Dominic. “Dat is 
ook de visie die ik voorsta. Er 
gaan meer en meer stemmen 
op die pleiten voor een mini-
maal wettelijk pensioen van 
netto 1.500 euro per maand. 
Een prima idee, ook al is het 
zo dat veel ouderen voor hun 
rusthuiskamer al snel 1.600 
of 1.700 euro per maand moe-
ten neertellen, en soms nog 
meer.”
 
Het valt Dominic op dat heel 
wat jongeren aan het begin 
van hun loopbaan – en vaak 
ook later in hun leven – moe-
ten genoegen nemen met 

deeltijdse en tijdelijke con-
tracten. “Nogal wat jongeren 
moeten niet te gauw rekenen 
op een vast contract of vol-
tijds werk. Hoe moeten zij het 
dan klaarspelen om uiteinde-
lijk nog een volledig pensioen 
te krijgen?”
 
Dochter Yente en haar man 
zijn nu al bezig met pensi-
oensparen. “Uit schrik dat ze 
later niet genoeg pensioen 
zullen ontvangen”, weet vader 
Dominic. “Een deel van de 
politiek heeft de mensen wijs-
gemaakt dat de pensioenen 
niet betaalbaar zullen blijven. 
Dat idee wordt erin geramd. 
En met succes, als je ziet hoe 
jongeren over hun toekomst 
denken.”

→
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“DEELTIJDS 
WERKEN, WAT 
GA IK LATER 
ALS PENSIOEN 
HEBBEN?”

AnitA is 23 jaar en verpleeg-
kundige. Momenteel werkt zij 
deeltijds, ook al is dat niet echt 
haar eigen keuze. De werkgever 
vraagt de nodige flexibiliteit en 
liet haar starten als deeltijdse 
werknemer.
Door de pensioenmaatregelen 
van de regering-Michel moet 
Anita tot haar 67ste werken. 
Blijft het daarbij? Komt zij in 
aanmerking voor een voltijdse 
uitkering? Het is toch verdorie 
niet haar keuze?

“GELIJKGESTELDE 
PERIODES ZIJN 
VOOR MIJ HEEL 
BELANGRIJK”

norbert is 60 jaar en werkt 
in de ‘shop’ van een tanksta-
tion. Hij werkte altijd voltijds 
en koos vorig jaar om halftijds 
in een eindeloopbaanregeling te 
stappen. Geen overbodige luxe, 
want hij heeft lichamelijke pro-
blemen: veel last van rug en 
nek. Maar wat zal er gebeuren 
met de gelijkstelling van deze 
laatste jaren halftijdse tewerk-
stelling? De eindeloopbaanre-
geling maakt het voor Norbert 
mogelijk om aan de slag te blij-
ven, maar hij wil daar niet voor 
worden afgestraft.

“MIJN PENSIOEN 
DREIGT LATER 
BITTER TEGEN TE 
VALLEN”

lucA is 37 jaar en werkt als 
bediende in een callcenter 
sinds zijn 18de. Aan het begin 
van zijn loopbaan startte hij 
tegen een klein loon. Nog altijd 
zijn de lonen in de sector laag, 
wat een klein pensioenbedrag 
zal opleveren. Luca hoopt toch 
meer te verdienen in zijn ver-
dere loopbaan. Deze regering 
wil de ‘eenheid van loopbaan’ 
afschaffen. Langer werken dan 
45 jaar – lees: 14.040 voltijdse 
dagen – betekent meer pensi-
oen. Zal Luca daarin slagen? Hij 
hoopt zeker voortdurend aan de 
slag te kunnen blijven. Maar wat 
als je na 45 jaar plotseling werk-
loos wordt? Dan tellen deze laat-
ste niet-gewerkte jaren niet mee. 
Alleen de eerste 45 jaren. En dus 
is Luca ongerust.

“SWT IS ÉCHT 
GEEN HANGMAT 
HOOR”

cAthérine is 59 en werkt bij 
een grote verzekeraar. Haar 
bedrijf beleefde onlangs een 
herstructurering waardoor 
ze via het sociaal plan in een 
SWT-regeling moest stappen. 
Sommigen beweren graag 
dat het SWT een hangmat is, 
maar Cathérine ziet dat echt 
wel anders. Als alleenstaande 
mama is ze heel ongerust. Te 
meer daar de regering werkne-
mers in hun pensioen straft als 
ze met SWT zijn gegaan.

arbeidsmarkt tegelijkertijd te voeren.
4. Een engagement om niet meer te raken 

aan de stelsels van SWT (brugpensioen) 
en tijdkrediet eindeloopbaan. De toe-
gangsvoorwaarden tot het tijdkrediet 
eindeloopbaan moeten worden versoe-
peld.

5. Een engagement om de periodes van 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 
of SWT gelijk te stellen op basis van het 
laatste loon.

6. Een engagement om het stelsel met 
betrekking tot zwaar werk – moet nog 
worden opgesteld – niet te financieren 
via besparingen op de pensioenen.

De vakbonden blijven hameren op een 

aantal elementen die een solidair, samen-
hangend en sterker pensioenstelsel waar-
borgen. Het wettelijke pensioen dat geba-
seerd is op repartitie, de manier waarop het 
wordt voorgesteld en de samenhang moeten 
worden behouden. Maar de regering focust 
liever op ‘de individuele verantwoordelijk-
heid’ en verzaakt zo aan haar plicht om voor 
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NETTO- 
VOORDELEN: 
ADDERTJE ONDER 
HET GRAS

hAssAn is 38 jaar en  indus-
trieel ingenieur in een mul-
tinational in de metaalsector. 
Hij studeerde tot zijn 24ste en 
sindsdien is hij voltijds aan de 
slag. De studiejaren tellen niet 
mee voor het pensioen. De 45 
vereiste jaren voor een voltijds 
pensioen worden berekend 
vanaf het begin van de tewerk-
stelling. Het houdt hem nog niet 
zo bezig.
Waar hij wel vragen bij heeft is, 
dat de werkgever hem een cafe-
tariaplan voorlegt. Met extra 
nettoloon en andere voordelen. 
Het oogt mooi, maar wat is de 
impact op uitgesteld loon zoals 
het pensioen. Hoe maak je de 
goede keuze?

“IK BEN 
INTERIMMER MAAR 
WIL OOK EEN 
DEFTIG PENSIOEN”

ben is 18 jaar en werkt in de 
logistiek. Momenteel werkt hij 
voortdurend via interimcon-
tracten want het lukt hem niet  
om een vaste job te bemach-
tigen. Toch wil Ben graag op 
eigen benen staan en daarom 
snakt hij zo naar een vaste baan 
met een stabiel en deftig loon.
Hij gaat er van uit dat er weinig 
pensioen over blijft voor hem. 
Als hij eerlijk mag zijn, wil ook 
hij graag een deftig pensioen. 
Eigenlijk maakt het hem alle-
maal erg ongerust.

“MET FLEXI-
JOBS BOUW JE 
OOK MAAR EEN 
FLUTPENSIOEN OP”

tineke en fAtihA zijn bei-
den 25 jaar. De twee studeren 
nog en klussen bij als jobstu-
dente. Nu lijkt het allemaal 
prima, wat bijverdienen als 
flexi-jobber in het café en bin-
nenkort ook in de winkel om de 
hoek. Maar enkele vrienden van 
hen zitten hierin vast en maken 
zich zorgen: wat met ziekte ,ver-
lof, pensioen? Een flexi-job leidt  
tot een flutpensioen. En dat wil-
len ze écht niet.

“AANTASTING 
WETTELIJK 
PENSIOEN IS TE 
WIJTEN AAN 
POLITIEKE ONWIL”

chris werkte tijdens zijn hele 
loopbaan als kaderlid in een 
multinational. Op 19 decem-
ber 2017 stapte hij mee in de 
Mars voor betere pensioenen 
in Brussel. Er werd hem altijd 
een mooie levensverzekering 
beloofd. Tot de verzekerings-
maatschappij over kop ging. Ook 
in Nederland zijn diverse verze-
keringsmaatschappijen in pro-
blemen geraakt. Chris is gefrus-
treerd en vraagt zich terecht af 
waarom het wettelijk pensioen 
door de jaren werd aangevreten. 

“Dat heeft toch alles te maken 
met politieke onwil”, sakkert 
hij. Het kan echt anders als de 
regering ook de politieke wil 
opbrengt om aan de inkomsten-
kant te werken via rechtvaardige 
belastingen en genoeg bijdra-
gen aan de sociale zekerheid.

alle gepensioneerden een kwaliteitsvolle 
sociale bescherming te waarborgen.

RECHTVAARDIGE POLITIEKE KEUZES

Je kan een samenleving beoordelen aan 
de manier waarop ze met haar ouderen 
omgaat, zei de bekende Franse filosoof en 

antropoloog Claude Lévi-Strauss ooit. Die 
uitspraak kan je natuurlijk ook toepassen 
op onze jongeren! Deze pensioenhervor-
ming legt de krijtlijnen vast voor de toe-
komst. De politiek kan de mensen bang 
maken door te dreigen met een inkrim-
ping of beperking van de pensioenuitgaven. 
Maar ze kan ook werk maken van meer en 

voldoende inkomsten voor de pensioenen. 
Ook dat is weer een politieke keuze!
De arbeidersbeweging wil een sociaal pensi-
oenbeleid. Dat is noodzakelijk én mogelijk. 
Wij willen een échte sociale vooruitgang!
De pensioenhervorming lijkt misschien 
ingewikkeld. Maar wij geven ze ook graag 
een gezicht met de volgende portretjes.  |

  GETUIGENISSEN

↑ ↑↓ ↓

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E

©
 F

OT
O:

 D
AN

IË
L 

RY
S



14  |  FEBRUARI 2018 | 122ste jaargang | Ons Recht

SNAPSHOTS

COCA-COLA BRENGT SMAAK VAN ‘ZERO’ 
ARBEIDSRECHTEN NAAR OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN 

Coca-Cola is een belangrijke sponsor van de 
‘Winter Olympics’ dit jaar. Via de media zul-
len ze dan ook prominent in beeld komen. 
Internationale vakbonden grijpen dit aan 
om wantoestanden in Indonesië aan te kla-
gen. 
Sinds maart 2015 doen werknemers van 
een Coca-Cola-bottelarij in Centraal-Java 
het nodige om te worden erkend als onaf-
hankelijke vakbond. Ze volgden de vereiste 
wettelijke stappen en registreerden hun 
vakbond. Dit leidde tot de schorsing en later 
het ontslag van Atra Narwanto, de voorzit-
ter van deze vakbond. Het management ver-
bood aan de werknemers om nog met hem 
samen te zitten. In een andere vestiging in 
West-Java richtten werknemers in febru-
ari 2017 een vakbond op. De voorzitter van 
die vakbond, Lutfi  Ariyanto, werd door het 
management verplaatst naar een andere 
vestiging. Hij werd eerst geschorst en later 
ook de laan uitgestuurd.
Werknemers worden gedwongen om hun 
steun aan de vakbond in te trekken. En de 
werkgever weigert om normale onderhan-
delingen te voeren.
Het staat allemaal in schril contrast met het 
positieve imago dat Coca-Cola wil uitstralen 

op de Olympische Winterspelen. Via een 
online campagne wil de internationale voe-
dingsvakbond IUF zo veel mogelijk berich-
ten laten toekomen bij het moederbedrijf in 
de Verenigde Staten; en ook bij Coca-Cola 
Amatil in Australië, dat verantwoordelijk 
is voor de poot in Indonesië. Ook jouw hulp 
is nodig om het management duidelijk te 
maken dat werknemersrechten moeten wor-
den gerespecteerd, dat de voorzitters hun 
job moeten terugkrijgen en dat er serieus 
moet worden onderhandeld met de bonden.

Je steun betuigen kan hier: 
https://goo.gl/2uspim

WETENSCHAPPERS 
BINDEN STRIJD AAN MET 
DROGE OGEN

Steeds meer mensen hebben last van droge 
ogen, onder meer door ons intensieve 
schermgebruik. Wetenschappers van de 
Universiteit Antwerpen gaan onder de vleu-
gels van een Europees consortium mee op 
zoek naar nieuwe behandelingen voor de 
aandoening.
In het verleden hadden vooral oudere vrou-
wen te kampen met 'Dry Eye Disease' (DED). 
Schattingen over het aantal patiënten varië-
ren, maar aangenomen wordt dat tussen de 
5% en de 35% van de volwassenen wereld-
wijd aan de ziekte lijdt. Drie keer meer vrou-
wen dan mannen hebben DED. De aandoe-
ning, veroorzaakt door enzymen die pijn en 
ontstekingen veroorzaken, kan tot gezichts-
verlies lijden.

“Experts verwachten dat het aantal patiën-
ten in de toekomst spectaculair zal stijgen”, 
vertelt professor Koen Augustyns van de UA. 

“Dat komt enerzijds omdat de mens almaar 
ouder wordt, maar anderzijds spelen inten-
sief schermgebruik, milieuvervuiling en het 
dragen van contactlenzen ook een rol.”
Vandaag schrijven artsen voor de behande-
ling van DED onder meer traanvervangende 
producten voor, zoals druppels of een gel. 
Ook ontstekingsremmers worden gebruikt. 
Maar er is nood aan nieuwe en betere 
behandelingsmethoden. Met dat doel voor 
ogen wordt met fi nanciële steun van Europa 
(Marie Curie Innovative Training Network) 
een internationaal consortium gelanceerd. 
Dit consortium verenigt experts van de 
UA, de Sorbonne Université (Frankrijk) en 
universiteiten, ziekenhuizen of instituten 
uit Spanje, Finland, Letland, Duitsland en 
Portugal. Het grootscheepse onderzoeks-
project loopt tot eind 2021.

ACV LIMBURG 'STOKSTIJF' 
VOOR RECHTVAARDIGE BELASTINGEN!

Onze vakbond ACV doet al lang mee aan 
de terechte strijd voor rechtvaardige fis-
caliteit en voor een ander belastingsys-
teem. Bijvoorbeeld door actief mee te wer-
ken aan de acties van het Financieel Actie 
Netwerk (FAN). De Limburgse fl ank van het 
ACV laat zich ook niet onbetuigd. Op zater-
dag 6 januari 2018 hield ACV Limburg een 

'standstill'-actie in Hasselt en Genk. Zo wilde 
de vakbond onderstrepen dat de vraag naar 
rechtvaardige fi scaliteit niet zal weggaan 
en dat een meerderheid van de Belgen vra-
gende partij is voor een serieuze aanpassing.

“De vele besparingen en onrechtvaar-
dige, asociale regeringsmaatregelen tref-
fen iedereen", verklaarde voorzitter Jean 
Vranken van ACV Limburg. "Alhoewel, de 
allergrootste bedrijven en de allerrijksten 
lijken altijd weer door de mazen van het net 
te glippen." De vakbond vraagt een belas-
tingsysteem waarbij elke euro naar draag-
kracht hetzelfde wordt belast.

Aan de actie in Hasselt namen zo'n 50 mili-
tanten van het ACV deel. In Genk waren ze 
met zo'n 30. Een uur lang bleven de actie-
voerders stokstijf in formatie staan. Ze droe-
gen allemaal een sandwichbord met daarop 
hun boodschap. Die kwam erop neer dat het 
kapitaal - lees: grote fortuinen - fair moet 
worden belast en dat fi scale ontsnappings-
routes en achterpoortjes moeten worden 
gesloten.
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DUITSE METAALVAKBOND 
IN ACTIE VOOR MEER 
LOON EN 28-URENWEEK

Na de economische crisis was er jarenlang 
een politiek van loonmatiging aan de onder-
handelingstafel in de Duitse metaalindus-
trie. IGmetall, de Duitse metaalvakbond, 
vindt dat het tijd is dat de werknemers hier-
voor worden beloond. De economie is aan 
het boomen, alle orderboeken staan vol en 
de metaalbedrijven realiseren torenhoge 
winsten. Niet meer dan normaal dus dat 
de Duitse metaalwerknemers - die hieraan 
hebben bijgedragen - ook een deel van de 
koek opeisen. 
IGmetall dringt aan op een loonsverhoging 
van 6% en de mogelijkheid voor werkne-
mers om hun werkweek te verkorten van 
35 naar 28 uur. Dit laatste recht zou moe-
ten gelden voor een periode van 2 jaar, met 
een beperkte impact op het loon. De werk-
nemers hebben dit nodig om een betere 
balans tussen arbeid en gezin te vinden. 
De digitalisering, de opkomst van mobiel 
werk en de globalisering hebben namelijk 
geleid tot meer druk op de werknemers. Dit 
vertaalde zich in flexibele arbeidstijden en 
de klok rond werken. Tot op heden hebben 
alleen de bedrijven hiervan geprofiteerd. 
Deze 28-urenweek zou eindelijk een belo-
ning zijn voor werknemers. Na deze twee 
jaren moeten ze het recht hebben om terug 
te keren naar een voltijdse job. Voor werk-
nemers die dit in functie van zorg voor kin-
deren of ouders opnemen, moet de werkge-
ver het inkomensverlies compenseren. 
Gelijkaardige debatten over de arbeidstijd 
vinden in heel Europa plaats. Een recente 
studie van de Franse metaalvakbond 
FGMM-CFDT toont aan dat er een trend is 
om langer te werken dan wettelijk wordt 
gevraagd, en dit zonder compensatie. Dat 
geldt nog meer voor kaderleden. Een grote 
meerderheid geeft aan dat hun werkweek 
eerder 39 uren is dan de wettelijke 35-uren-
week, en dit zonder dat overuren worden 
betaald. Voorts geeft de studie aan dat de 
grens tussen werk en vrije tijd aan het ver-
vagen is. Dat geldt zeker voor werknemers 
die op afstand kunnen werken met mobiele 
apparaten. De Europese industrievakbond 
IndustriAll moedigt de aangesloten vak-
bonden aan om in actie te schieten voor een 
modern arbeidstijdsmodel.

ARMANI, PRIMARK EN URBAN OUTFITTERS MOETEN 
LEVERANCIERS BEKENDMAKEN

Bijna 70.000 mensen richten een oproep tot 
de grote kledingmerken en -distributeurs 
Armani, Primark, Urban Outfitters, Forever 
21 en Walmart. Ze willen dat ze informatie 
publiceren over de fabrieken waar ze hun 
kleding laten produceren. 
De Schone Kleren Campagne overhandigde 
midden januari geschenkdoosjes met hand-
tekeningen aan Armani en Urban Outfitters 
in hun Antwerpse vestigingen. Ook in 
andere Europese steden werden zulke gou-
den geschenkdoosjes afgegeven. Deze doos-
jes zijn bedoeld om de merken te helpen bij 
het verwoorden van hun voornemens voor 
het nieuwe jaar. Ze bevatten de handteke-
ningen die zijn verzameld in het kader van 
de #WordTransparant campagne van onder 
meer het mondiale Schone Klerenplatform. 
Al 17 merken, waaronder Clarks, New 
Look en Asics, engageerden zich al om een 
minimum aan transparantie te geven en zo 
publiek te maken bij welke fabrieken ze aan-
kopen, samen met hun adres en het aantal 
arbeidskrachten. Armani, Primark, Urban 
Outfitters, Forever 21 en Walmart hebben 
tot nu toe geweigerd om het voorbeeld van 

hun concurrenten te volgen en laten zo con-
sumenten, activisten en arbeiders in het 
ongewisse over hun productieketen. 
Sara Ceustermans van de Schone Kleren 
Campagne: “Het is niet langer aanvaardbaar 
om te zwijgen over je productieketen. Grote 
kledingmerken tonen aan dat transparantie 
mogelijk is zonder dat dit de bedrijfsbelan-
gen schaadt. In de kledingindustrie is infor-
matie over productieplaatsen essentieel om 
schendingen van arbeidsrechten te voorko-
men en de nog bestaande problemen te ver-
helpen. De tijd dat we in het puin van een 
ingestorte fabriek moesten zoeken naar eti-
ketten zou nu eindelijk voorbij moeten zijn.”

COMFORTABELE 'HANGMAT'  
VOOR WERKLOZEN BESTAAT NIET

De Vlaamse minister van Werk, Philippe 
Muyters (N-VA), is vastbesloten: wie lang-
durig werkloos is en niet genoeg inspannin-
gen doet om een baan te vinden, die moet 
eruit, punt. Volgens Muyters en gelijkgezin-
den zouden langdurig werklozen zich al te 
makkelijk kunnen nestelen in de 'hangmat' 
die ons werkloosheidsstelsel in hun ogen is. 
Alleen door mensen uit die comfortabele 
hangmat te duwen, zullen we hen aan het 
werk krijgen, redeneren ze.

"Er is maar één probleem", schreef onderzoe-
ker Matthias Somers van de sociale denk-
tank Minerva in De Morgen: "Die com-
fortabele hangmat bestaat niet. Ze is een 
mythe. De uitkering van een alleenstaande 
werkloze valt nu al terug naar 917 euro per 
maand, 30 euro meer dan een leefloon, 
maar wel liefst 200 euro onder de armoede-
grens. Dat is de realiteit: wie de pech heeft 
geen werk te vinden, ook niet na lang zoe-
ken, dwingen we nu al te leven in armoede. 
Zó comfortabel is de hangmat: een con-
stante strijd simpelweg om het hoofd boven 
water te houden."

"Hoeveel van zij die betogen voor het beper-
ken van de werkloosheidsuitkering in de 
tijd zouden zelf dag na dag, week na week, 
maand na maand kunnen rondkomen met 
een inkomen dat zo ver onder de armoe-
degrens ligt? Hoeveel lager moeten de 

uitkeringen volgens hen liggen, hoeveel 
dieper moeten mensen in armoede geduwd 
worden opdat het voor hen genoeg zou zijn, 
en onze sociale zekerheid geen comforta-
bele hangmat meer?"
Somers twijfelt aan de goede bedoelingen 
van ‘een hoop beleidsmakers die, terend op 
ressentiment, ongeacht de vraag steeds met 
hetzelfde antwoord komen: wie niet werkt, 
profiteert, en moet met harde hand worden 
aangepakt’.

"Pech in het leven aanvaarden we niet meer: 
pech is niet meer of minder dan een schuld-
bekentenis, en schuldigen verdienen geen 
ondersteuning, maar straf. En zelfs een 
leven in armoede is blijkbaar nog geen straf 
genoeg."
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Flexi-jobs in handel vormen 
aanslag op arbeidsvoorwaarden
WERKNEMERSORGANISATIES WEIGEREN ‘JOBS IN DE SOLDEN’
 
Denis Bouwen

Het gemeenschappelijk vakbonds-
front (LBC-NVK, CNE, BBTK-SETCa en 
ACLVB) heeft op woensdag 17 janu-
ari actie gevoerd tegen de flexi-
jobs. Dat gebeurde in Brussel aan 
het hoofdkantoor van Comeos, de 
werkgeversvereniging in de han-
del. “Wij zullen ons in alle bedrijven 
in de sector heftig verzetten tegen 
het werken met flexi-jobbers”, ver-
klaarden de bonden unisono.

 
Eind 2017 waren er al diverse vakbonds-
acties tegen de plannen van de regering-
Michel om onze arbeidsmarkt nog flexibe-
ler te maken dan hij al is. “Wij willen niet 
meedoen aan het onverantwoordelijke spel 
van de bewindslieden”, stellen de werkne-
mersorganisaties. “We weigeren om de jobs 
en arbeidsvoorwaarden in de handel in de 
uitverkoop te zetten.”
In haar Zomerakkoord van vorig jaar besloot 
de liberale regering om het gebruik van 
flexi-jobs in méér bedrijfstakken mogelijk 
te maken, ook in de handel. Flexi-jobbers 
zijn niet duur, gemakkelijk inzetbaar, heel 
flexibel. En je moet ze alleen maar inscha-
kelen als het nodig is.
 
GATEN OPVULLEN
 
De praktijk zal zijn dat werkgevers uit de 
handel voortaan naar believen arbeids-
krachten van buitenaf kunnen inzetten. 
Zolang het maar gaat om werknemers die 
minstens 4/5 bij één of meer andere werk-
gevers bezig zijn. Een volwaardig contract 
afsluiten met zo’n flexi-jobber is niet nodig: 
het volstaat om een kaderovereenkomst te 
maken waarin afspraken staan over een -   
heel laag – flexiloon, een pseudojob en de 
manier waarop iemand kan worden opge-
trommeld. De werkgever kan deze werkne-
mer oproepen om gaten op te vullen, en dat 
is het dan.
Werknemers, die al heel flexibel zijn, zul-
len in de komende jaren dus nog méér moe-
ten slikken. Financieel zullen ze er niet op 
vooruitgaan, als flexi-jobber zullen ze een 
soort oproepcontract hebben en hun werk-
nemersstatuut zal ontoereikend zijn. Vaste 
werknemers zullen hun hoop op een volle-
dige uurrooster zien vervliegen. Nóg meer 
onzekerheid voor iedereen!
 

Van de regering krijgen de werkgevers ook 
de mogelijkheid om het nacht- en zondag-
werk gemakkelijk uit te breiden. Zonder 
inspraak van de werknemersorganisaties. 
Hallo?!
 
WE PRATEN WEL OVER MÉNSEN
 
Grote kortingen incasseren, dat is altijd ple-
zant. Tenminste, als het gaat over producten. 
Niet als het gaat over de arbeidsvoorwaar-
den van werkende mensen. De vakbond kan 
dan ook geen hoera roepen over het flexi-
jobgedoe. Zoiets leidt vooral tot meer onze-
kerheid voor werkende mensen. Dit is geen 

sociale vooruitgang maar achteruitgang.
Met hun actie in januari wilden de vakbon-
den aan de werkgevers diets maken dat ze 
niet accepteren dat de arbeidsvoorwaarden 
in de handel in de ‘solden’ worden gezet. 
Werknemers moeten de kans blijven heb-
ben om voltijds te werken, met een contract 
van onbepaalde duur en met degelijke loon-
barema’s.
Willen sommigen in de handel toch flexi-
jobs invoeren? Dan weten ze nu meteen dat 
ze de werknemersorganisaties op hun pad 
zullen vinden. Een goed verstaander heeft 
maar een half woord nodig.  |
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“Mensen worden eerst kwaad 
en dan gaan ze in actie”
HEEL VAAK WERKT DE VAKBOND AAN VOORSTELLEN EN OPLOSSINGEN
 
Denis Bouwen

Iedereen kent de vak-
bond van acties. Voor een 
pensioenhervorming in 
het belang van gewone 
mensen, voor fatsoenlijke 
lonen voor jongeren, voor 
rechtvaardige belastingen. 
Ons Recht had het erover 
met Bart Deceukelier. Hij 
organiseert voor het ACV 
alle nationale acties.

 
ONS RECHT: Bart, jij hebt al een 
hele geschiedenis als actievoer-
der?
BART: “Zeg maar gerust dat het 
actievoeren mij met de paplepel 
is meegegeven. Na mijn babyfo-
to's zijn mijn eerste foto's in de 
kinderwagen beelden op beto-
gingen tegen kernwapens.”
 
ONS RECHT: Waarom vind je 
actievoeren belangrijk?
BART: “In het leven kan je kie-
zen: ofwel laat je alles maar over 
jou komen en probeer je er het 

beste van te maken. Ofwel laat 
je jouw stem horen, niet alleen 
in het stemhokje, maar ook op 
straat en op overlegmomenten. 
Het gaat over het innemen van 
publieke ruimte, onze plaats 
innemen.”
 
ONS RECHT: Volgens sommigen 
is actievoeren ‘uit de tijd’?
BART: “Actievoeren betekent 
altijd dat het overleg op zijn 
limieten is gebotst. Eerst gaan 
we altijd in overleg. Maar als 
dat niet tot een goede oplos-
sing leidt, dan is actie voeren 
de enige manier om het even-
wicht aan tafel te herstellen. Na 
elke actie komt er ook opnieuw 
overleg.”

GOLFBEWEGING

ONS RECHT: Heb je de acties veel 
zien veranderen?
BART: “Dikwijls krijgen we de 
vraag of er nu meer of minder 
acties zijn dan vroeger. Maar 
dat is altijd een golfbeweging 
geweest. In periodes van grote 
collectieve afdankingen zijn er 

vaak veel en langdurige acties. 
Na de regeringsvorming en het 
onrechtvaardige regeerakkoord 
van Charles Michel gingen de 
vakbonden en het middenveld 
met Hart boven Hard in het ver-
zet. Het werd een hete herfst in 
2014 met algemene stakingen, 
manifestaties en symbolische 
acties. De voorbije maanden 
zijn er vooral kleinere acties 
geweest. Soms zijn die, onder 
druk van de mensen, uitge-
groeid tot grotere acties zoals de 
pensioenbetoging op 19 decem-
ber in Brussel.”
 
ONS RECHT: ‘De vakbond is altijd 
tégen iets’, beweren criticasters?
BART: “Over dat punt debatte-
ren we constant in de vakbond. 
Maar eigenlijk is dat een kwes-
tie van perceptie. De werkelijk-
heid is dat mensen eerst kwaad 
worden en pas daarna in actie 
gaan. Tegen onrecht. Maar 
deze acties zijn per definitie ook 
altijd voor iets, voor rechtvaar-
digheid. Mensen gaan in actie 
tegen afdankingen. Positief 
geformuleerd gaan ze in actie 

voor jobs.”
“Als vakbond zijn we 95% van 
de tijd bezig met het formule-
ren van voorstellen, oplossin-
gen uitwerken. Maar tegelijk 
moeten we de kwaadheid van 
de mensen ook durven blijven 
benoemen en erkennen.”
 
ONS RECHT: Is het een zware 
opgave om acties te organise-
ren?
BART: “Acties zijn helemaal niet 
zwaar of moeilijk. Het is net ple-
zant om samen met gelijkgezin-
den op straat te komen voor de 
juiste eisen. Acties verbinden en 
verenigen onze afgevaardigden 
en leden. Het voorbereiden en 
mobiliseren voor acties is bijna 
belangrijker dan de actie zelf. 
In die fase vinden de discussies 
plaats en beslissen mensen of ze 
een actie al dan niet steunen. “
 
ONS RECHT: Wanneer zijn er de 
volgende acties?

Actievoeren betekent altijd dat het over-
leg op zijn limieten is gebotst.
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Wat als de SOCIALE ZEKERHEID 
eindelijk wordt afgeschaft?
LAAT JE VOORAL NIET IN DE LUREN LEGGEN

Sebastiaan Kok

Het is 1 april 2021: de regering-Van-
depoes I schaft de sociale zeker-
heid af. “Eindelijk”, dachten velen, 

“netto hou ik nu 1.000 euro meer 
over!” Pas maanden later wer-
den alle gevolgen duidelijk…

Piet vond het prachtig. Per 1 april 2021 
werd zijn nettoloon gelijk aan zijn bruto-
loon. Als meest gemiddelde verdiener van 
België steeg zijn maandsalaris van 2.049 
tot 3.401 euro! Hij kocht zich meteen een 
nieuwe iPhone en ging met zijn gezin eens 
lekker uit eten. Hij droomde al over hoe hij 
zijn extra nettoloon in de komende maan-
den zou uitgeven. Het voelde een beetje aan 
alsof hij de loterij had gewonnen!

DOKTERSREKENING

Tot zijn vrouw Miet doorhad dat zij geen 
kindergeld meer kregen voor hun drie teer-
beminde kinderen: zomaar eventjes 516,88 
euro minder! Maar goed, daar gingen Miet 
en Piet hun wandelvakantie niet door laten 
vergallen. Anne-Marie en Marianne, de 
twee jongsten, wandelden mee en konden 
het niet laten: elke boom moest hun klim-
partijen ondergaan. Volgens Marianne had 
Anne-Marie geduwd. Wat er ook van zij: 
haar been was lelijk gebroken. Drie weken 
lang lag ze in het ziekenhuis, de kleurrijke 
namen van de vrienden op haar gips ver-
zachtten de pijn. Maar niet de factuur, want 
die liep op tot 9.000 euro, waarvan geen 
eurocent terugbetaald! Ook de dokters- en 
kinesistenrekeningen achteraf vielen meer 
dan 5 keer zo hoog uit, omdat het zieken-
fonds niet meer tussenkwam.

PENSIOEN

Miets vader, Mats, zag het niet meer zitten. 
Hij stond vijf jaar voor zijn pensioen, toen 
duidelijk werd dat de pensioenen werden 
afgeschaft, want ja, die worden ook betaald 
met de sociale zekerheidsbijdragen. Hoe 
kon hij op die korte tijd genoeg sparen om 
te overleven op zijn oude dag? Hij smeekte 
vol schaamte dat Miet hem financieel zou 
bijstaan. Werken tot 85 jaar zag hij echt 
niet zitten. Miet speelde met het idee om 
haar ‘netto-opslag’ aan haar vader te geven, 
maar ze besefte dat ze dan zelf niet meer 
zou rondkomen. Sinds de afschaffing van 
de sociale zekerheid waren ontzettend veel 

kosten gestegen. Bovendien wilde ze sparen 
voor onvoorziene omstandigheden. Zeker 
na wat haar collega Valerie was overko-
men. Valerie was op het werk van de trap 
gedonderd en zat al 5 maanden in reva-
lidatie. Maar de arbeidsongevallenver-
zekering was afgeschaft, net als de 
ziekte-uitkeringen. De medi-
sche kosten van duizenden 
euro’s moest ze zelf ophoes-
ten, in een periode waarin ze 
geen eurocent inkomen had. 
Valerie was de wanhoop nabij, 
al 23.000 euro was ze zo kwijt-
gespeeld. Met het schaamrood 
op de wangen had ze geld bij 
familie en vrienden geleend, 
maar hoe zou ze dat ooit kun-
nen terugbetalen?

TOEN PLOTSELING …

Miet en Piet hadden geluk: zij had-
den allebei werk en sloten een goede 

– maar dure – privéziekteverzekering 
af. Die kostte al gauw 9.000 euro per 
gezinslid per jaar. Liever dat dan ooit 
32.000 euro door de maag gesplitst 
krijgen voor een onbetaalbare maag-
darmoperatie of zo.
En toen gebeurde wat niemand zag aan-
komen. Miet was altijd een erg gewaar-
deerde werkneemster geweest en ze wist 
dat ze altijd werk zou hebben. Tot haar 
werkgever failliet ging. In betere jaren 
zou ze zo ander werk hebben gevonden, 
maar de economische conjunctuur was 
slecht, barslecht. De werkloosheids-
uitkeringen waren afgeschaft, dus 
moest het gezin leven van het inko-
men van Piet. Dat was niet groot 
genoeg om de stijgende kosten en 
de hypotheeklening te betalen. Met 
veel spijt in het hart werd dan maar 
het huis verkocht, op het slechts 
denkbare moment. De woning-
prijzen waren namelijk gekel-
derd, omdat almaar meer mensen 
in financiële problemen raakten 
na de afschaffing van de sociale 

zekerheid. Velen waren genoodzaakt om 
hun hebben en houden te verkopen en er 
verschenen te veel woningen op de markt 

waar nauwelijks vraag naar was.
De armoede in België nam 

De regering-Michel kiest voor een 
trage, haast onmerkbare afbouw van 
onze sociale zekerheid. Lees: van 
onze sociale bescherming. Het 
geld waarmee de winsten van 
bedrijven – zonder enige ver-
plichting trouwens – worden 
opgekrikt, moet van ergens 
komen.
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ongekende proporties aan. 40 procent van 
de bevolking leefde in armoede. Bijna de 
helft van de bevolking!

VERZET

Almaar vaker braken er relletjes uit, eerst 
in de grote steden, later ook elders in 
het land. Piet sloot zich aan bij een ver-
zetsbeweging, om te protesteren tegen 
de klassenmaatschappij. Het was toch 
niet normaal dat alleen de superrijken 
een degelijke gezondheidszorg konden 
betalen?! Alleen zij hadden geld genoeg 
voor een auto op de tolwegen, alleen zij 
stuurden hun kinderen naar scholen met 
kwaliteitsonderwijs, alleen zij woonden 
ruim genoeg voor een comfortabel leven. 
Allemaal dingen die voor het gros van de 
bevolking vanzelfsprekend waren voor de 
afschaffing van de sociale zekerheid in het 
inmiddels roemloze jaar 2021. In de media 
voerden sociale wetenschappers heftig 
discussie over het mogelijke einde van 
de democratie, nu steeds meer politici de 
avondklok wilden invoeren en de oproer-
kraaiers hardhandig wilden aanpakken. 
Maar dat is niet waar Piet op uit was. Hij 
wilde geen onrust, hij wilde rechtvaardig-
heid. Zoals vroeger, toen België nog een 
schoolvoorbeeld van sociale zekerheid 
had.

REGERING-MICHEL

Akkoord, dit verhaaltje is natuurlijk ver-
zonnen en sterk aangedikt, maar de cij-
fers kloppen wel bij benadering: meer 
nettoloon betekent voor de meesten toch 
meer armoede, omdat veel dingen duur-
der worden en alleen rijke mensen zich 
nog bepaalde basisvoorzieningen kunnen 
veroorloven. Sociale bescherming is een 
universeel mensenrecht. 15 procent van 
de Belgen leeft in armoede. Zonder soci-
ale bescherming zou dit 40 procent zijn!
De regering-Michel kiest voor een trage, 
haast onmerkbare afbouw van onze soci-
ale zekerheid. Lees: van onze sociale 
bescherming. Het geld waarmee de win-
sten van bedrijven – zonder enige verplich-
ting trouwens – worden opgekrikt, moet 
van ergens komen. Er wordt nu 300 mil-
joen euro bespaard op de pensioenen, in 
de toekomst waarschijnlijk nog veel meer. 
De lonen mogen nauwelijks stijgen, terwijl 
nettoverloning, zoals bonussen, flexijobs 
en andere lastenvrije banen, wordt aange-
moedigd. Maar dat zijn lonen zonder bij-
dragen aan de sociale zekerheid: je bouwt 
er geen pensioen mee op en ook geen 
rechten op wat voor uitkering dan ook. 
De regering-Michel wil ook besparen op 
langdurige zieken. Is dat een moderne, 
beschaafde maatschappij waardig?  |

WAT IS DE SOCIALE 
ZEKERHEID?
Met de sociale zekerheid worden pensi-
oenen en ziekte- en werkloosheidsuitke-
ringen betaald, maar ook het kindergeld, 
terugbetalingen van medische kosten, 
leeflonen, vakantiegeld, faillissements-
verzekering voor zelfstandigen enzovoort. 
Het beschermt mensen die anders in de 
armoede belanden. 
De sociale zekerheid wordt betaald met 
een deel van de lonen, de zogenaamde 
sociale zekerheidsbijdragen die alle wer-
kende mensen betalen in verhouding 
tot hun loon. Werkgevers, vakbonden 
en ziekenfondsen beslissen mee over 
de sociale zekerheid. Het is een solidair 
systeem dat zorgt voor minder armoede 
en meer gelijkheid. Zonder sociale zeker-
heid komt bijna de helft van alle Belgen 
in de armoede terecht. 
De kloof tussen arm en rijk neemt toe, 
ook in ons land. 15 procent van de Belgen 
leeft in armoede. Het aantal langdu-
rig zieken neemt epidemische propor-
ties aan. We leven langer, maar het zijn 
vooral ‘zieke levensjaren’ die erbij komen. 
Allemaal redenen om de sociale zeker-
heid te versterken, in plaats van ze af te 
bouwen, zoals de regering-Michel doet.
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Crisismanager bewijst reputatie 
VINÇOTTE slechte dienst
DIRECTIE ONTSLAAT HOOFDDÉLÉGUÉ ONDANKS AFSPRAKEN

Annick Druyts

Bij het bedrijf Vinçotte liggen de 
sociale verhoudingen in de lappen-
mand. De reden: een onbehouwen 
crisismanager doet zonder scrupu-
les zijn ding en veegt zijn laars aan 
elk ernstig sociaal overleg. Eén van 
de ‘fraaiste’ wapenfeiten: het ont-
slag van een alom gewaardeerde 
vakbondsmilitant van de LBC-NVK. De 
raad van bestuur ziet het gebeuren en 
vindt het eigenlijk best prima. Maar 

dat is buiten de werknemers en hun 
vakbonden gerekend. Zij voerden 
actie om de directie diets te maken 
dat er grenzen zijn overschreden.

Vinçotte is een gerenommeerd inspectie- en 
controlebedrijf dat graag verkondigt dat het 
zijn klanten centraal stelt. Heel wat bedrij-
ven en particulieren doen een beroep op de 
onderneming. Vinçotte wordt sinds septem-
ber 2015 gerund door crisismanager Marco 
Croon. Al is het de vraag of we niet beter 
zouden spreken van een Zonnekoning of 

een huurling. Gesteund door zijn raad van 
bestuur drukt Croon een uitermate pijnlijke 
herstructurering door. 

Na moeilijke onderhandelingen werd toch 
een cao bereikt. Maar Croon & Co leven de 
akkoorden niet na en plegen woordbreuk. 
Tegen de afspraken in is de hoofddélégué 
van de LBC-NVK brutaal aan de deur gezet. 

“Hij moet buiten”, verklaarde de crisismana-
ger. Is zoiets normaal in een onderneming 
met naam en faam? 
De werknemers doen nochtans hun best om 
de sterke reputatie van het bedrijf in stand 
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te houden en aan de hoogste kwaliteitsei-
sen te voldoen. Maar die reputatie krijgt 
een ernstige deuk: Vinçotte vindt een cor-
rect sociaal overleg niet belangrijk meer en 
respecteert het gegeven woord dus niet.

Vreemd, want Vinçotte heeft wel een raad 
van bestuur waarin prominente namen 
uit het bedrijfsleven zitten. In het bestuur 
vind je mensen als Luc Lallemand (Infrabel 
en Tuc-Rail), Dirk Boogmans (Gimv, BNP 
Paribas, Ethias Finance, bouwgroep CFE), 
Bernard De Cannière (Audaxis, Tein 
Technology), Francine Deville (UCM), Pol 
Vanderhaegen (ex-Taminco) en Marie 
Gemma Dequae (ex-Bekaert, Ferma). Deze 
ronkende namen hebben blijkbaar geen 
moeite met het drieste optreden van Marco 
Croon. Ze zien geen graten in zijn autori-
taire managementstijl die het bedrijfskli-
maat grondig verziekt. En ze steunen blijk-
baar de woordbreuk, die de werknemers 
demotiveert.

Wat moeten de vele klanten van Vinçotte 
daar wel niet van denken? Een vraag die 
het gemeenschappelijk vakbondsfront zich 
nadrukkelijk stelt. Vinden zij het oké dat de 
directie van Vinçotte niet van haar woord is? 
Dat Vinçotte wordt geleid door een manager 
die zonder scrupules liegt en bedriegt? 

KLEINE 200 JOBS WEG

“De trieste vertoning begon toen Vinçotte 
in april 2017 een stevige herstructurering 
aankondigde”, vertelt LBC-NVK-secretaris 
Annick Druyts. “Aanvankelijk was er sprake 
van een verlies van 195 jobs. Maanden 
aan een stuk werd er onderhandeld over 
de intenties van de directie. Uiteindelijk 
bereikten vakbonden en directie een 
akkoord over een verlies van 189 jobs. Hoe 
dan ook een serieuze aderlating.”

“Croon en zijn entourage zagen hun kans 
schoon om ook de vakbondswerking in de 
onderneming te treff en. Ze wilden duidelijk 
de positie van de werknemersvertegenwoor-
digers verzwakken en van de reorganisatie 
gebruik maken om een aantal vakbondsmi-
litanten buiten te kieperen. De diverse vak-
bonden werden hierbij geviseerd maar de 
LBC-NVK nog het meest van al.”

LIJST MET NAMEN

Ondanks het gespannen sociaal kli-
maat werd eind november 2017 toch een 
akkoord bereikt over een sociaal plan. Dat 
akkoord is gekoppeld aan een lijst met 
namen van werknemersafgevaardigden 
die zouden worden ontslagen. “De LBC-
NVK-hoofdafgevaardigde stond niet op die 
lijst”, legt Annick uit. “Maar de inkt van 
het akkoord was nog niet droog of onze 
hoofdafgevaardigde werd toch ontslagen. 

Ontsteltenis alom natuurlijk. Dat was tegen 
de afspraken. Wij vroegen om een gesprek 
met Croon, en die hield het been stijf.”
De hoofdafgevaardigde hield zich bezig 
met het opleiden en bijscholen van werk-
nemers bij Vinçotte. Hij had 30 jaar ervaring 
bij Vinçotte en kreeg alleen maar positieve 
evaluaties. De militant genoot en geniet 
veel waardering bij het personeel omdat hij 
het steeds voor hen opnam. Maar volgens 
Croon was 'hij te kritisch tijdens de bijzon-
dere ondernemingsraden en wilde hij niet 
inbinden’. Via een aangetekende brief van 
29 december 2017 kreeg de man te horen dat 
hij wel degelijk op straat werd gezet.

DOLK IN DE RUG

Het gemeenschappelijk vakbondsfront laat 
dit niet zomaar passeren. “De leiding van 
Vinçotte steekt deze zeer respectabele top-
militant een dolk in de rug”, stelt Annick. 

“De werknemers zijn verbolgen, ook trou-
wens over het klimaat van angst dat zich 
meester heeft gemaakt van de hele organisa-
tie. Er heerst een waar schrikbewind onder 
Marco Croon. Wie kans ziet om elders werk 
te vinden, doet het. Veel personeelsleden 
zijn gedegouteerd door het hele spektakel”.
Op een ultieme verzoeningsvergadering van 
het paritair comité kwam Croon zelfs niet 
opdagen! Enig resultaat was een gezamen-
lijke aanbeveling van werkgeversfederatie 
Agoria en de vakbonden aan de directie van →
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Vinçotte. Om ‘maatregelen te nemen 
voor een constructief sociaal over-
leg in wederzijds respect’ en ‘de her-
opname van de ontslagen LBC-NVK-
militant ernstig te overwegen’.  
Op 17 januari 2017 werd bij het hoofd-
kantoor in Vilvoorde actie gevoerd. 
De werknemers protesteerden tegen 
de gang van zaken en eisten de herin-
dienstneming van de hoofdafgevaar-
digde van de LBC-NVK. Ze hadden 
een ‘troon’ gemaakt met houten palet-
ten en toonden hoe de topman van 
Vinçotte als een soort Zonnekoning 
beslist wie wel of niet onder de hak-
bijl gaat.
De bonden trokken met hun klachten 

ook naar de raad van bestuur. Maar 
bestuursvoorzitter Luc Lallemand 
wuifde de kritiek luchtig weg: 

"Meneer Croon en zijn directiecomité 
hebben het mandaat om de onderne-
ming te leiden". Met andere woorden: 
Lallemand en zijn medebestuurders 
wasten hun handen in onschuld en 
namen de onbehouwen crisismana-
ger in bescherming.
Het gemeenschappelijk vakbonds-
front vraagt nu de re-integratie van de 
ontslagen hoofdafgevaardigde én een 
charter waarin duidelijk wordt afge-
sproken hoe het sociaal overleg cor-
rect kan plaatsvinden. Woordbreuk 
hoort daar in elk geval niet bij.  |

WERKNEMERS- 
AFGEVAARDIGDEN ZIJN  
NIET ‘TE KOOP’!

Philippe Bervoets
Werkgevers hebben vandaag de mond vol van 

‘het belang van sociaal overleg’. Maar als werk-
nemersafgevaardigden kritiek geven op plannen 
van een directie en opkomen voor hun collega’s, 
wordt hen dat vaak niet in dank afgenomen. 
Sommige werkgevers proberen hen het leven 
zuur te maken of dreigen zelfs met ontslag.

Echt sociaal overleg vereist dat werknemersaf-
gevaardigden vrijuit kunnen spreken en vertol-
ken wat bij hun collega’s leeft. Zonder vrees voor 
represailles of ontslag. 

Daarom staat er in de wet van 19 maart 1991 
een beschermingsregeling voor afgevaardig-
den in ondernemingsraad en preventiecomité 
(CPBW) en voor kandidaat-afgevaardigden. Met 
als belangrijkste onderdeel het ontslagverbod. 
De werkgever mag een beschermde werkne-
mer alleen ontslaan om een dringende reden die 
vooraf door de arbeidsrechtbank is erkend. Of 
om economische of technische redenen nadat 
die door het paritair comité zijn goedgekeurd.

Een werkgever die het ontslagverbod aan zijn 
laars lapt, moet een beschermingsvergoeding 
van 2 tot 4 jaar loon betalen, afhankelijk van de 
anciënniteit van de ontslagen afgevaardigde. 
Wordt een beschermde werknemer ontslagen, 
dan kunnen hij of zij of de vakbonden vragen om 
deze persoon opnieuw in dienst te nemen. Dat 
noemen ze ‘re-integratie’. Maar de werkgever 
is niet verplicht om ja te zeggen op deze vraag. 
Weigert de werkgever, dan komt hij ervan af met 
een bijkomende schadevergoeding: het loon tot 
aan de volgende sociale verkiezingen.

ONAANVAARDBAAR

Een werkgever kan dus de bescherming gewoon-
weg ‘afkopen’ en zo door hem ‘ongewenste’ vak-
bondsafgevaardigden dumpen. Zoals momenteel 
bij Vinçotte gebeurt. Dat is onaanvaardbaar! 

Om te beginnen druist dit in tegen het democra-
tische recht van werknemers om zonder inmen-
ging van de werkgever hun vertegenwoordigers 
in de overlegorganen te verkiezen. Bovendien 
verzwakt dit de vakbond als organisatie en 
schaadt het dus aanzienlijk de verdediging van de 
belangen van de werknemers. 

Het kan ook anders. In Frankrijk en Duitsland bij-
voorbeeld bestaat er een afdwingbare re-integra-
tieplicht als de ontslagen vakbondsafgevaardigde 
vraagt om opnieuw in dienst te worden genomen. 
Het is dan ook dringend nodig om onze wet van 
19 maart 1991 in die zin aan te passen.
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Word je graag verpleegkundige 
of zorgkundige?
In het schooljaar 2018 kan opnieuw 
een groep werknemers uit paritair 
comité 330 (ziekenhuizen, woonzorg-
centra, thuisverpleging, autonome 
revalidatiecentra, wijkgezondheids-
centra, diensten voor het bloed/Rode 
Kruis en beschut wonen) met behoud 
van loon beginnen aan een volwaar-
dige opleiding tot verpleegkundige 
(HBO5 of bachelor) of zorgkundige. 

Wie aan de inschrijvingsvoorwaarden vol-
doet kan zich kandidaat stellen voor het 
opleidingsproject. Ook vanuit ondersteu-
nende, logistieke of administratieve jobs 

kan je kandidaat zijn. Tijdens je studieperi-
ode loopt je arbeidsovereenkomst gewoon 
door en behoud je het normale loon. Het 
project regelt voor de werkgever financie-
ring voor vervangende tewerkstelling terwijl 
jij de opleiding aan het volgen bent.
De LBC-NVK zet zich als actieve vakbond 
in de non-profit sterk in voor dit positieve 
opleidingsproject. Kwalitatieve zorg, genoeg 
zorgpersoneel en kansen voor iedereen vin-
den wij erg belangrijk. Vrijwel alle afgestu-
deerden kunnen snel aan de slag. Een fan-
tastisch resultaat!

Je kan tot 2 maart 2018 je kandidatuur stel-
len om mee te doen aan dit opleidingspro-
ject. Dat moet gebeuren bij het Intersectoraal 

Fonds voor de Gezondheidsdiensten 
(IFG). Je kan je kandidatuur e-mailen naar 
Ifg-finss@fe-bi.org. Schrijven kan naar 
IFG, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel 
(de postdatum telt). En ook faxen is mogelijk, 
via het nummer 02 / 227 59 75.

Met vragen kan je aankloppen bij de LBC-

NVK-afgevaardigden in jouw instelling of 

bij het LBC-NVK-secretariaat in je buurt. 

Meer over de voorwaarden en andere info 

lees je hier:

https://wittewoede.be/nieuws/
wil-je-graag-een-diploma-
verpleegkundige-zorgkundige-
halen

©
 F

OT
O:

 M
AA

RT
EN

 B
RY

S



24  |  FEBRUARI 2018 | 122ste jaargang | Ons Recht

VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni

De werkgever is niet verplicht om 
het gewaarborgd loon te betalen 
wanneer de werknemer tijdens een 
periode van tijdelijke werkhervat-
ting  ziek wordt of een ongeval krijgt. 
Ongeacht of het gewaarborgd loon 
al dan niet volledig werd betaald 
door de werkgever tijdens de eerste 
arbeidsongeschiktheid. De werkne-
mer valt in dat geval meteen terug op 
de uitkering van het ziekenfonds. We 
spreken in dit geval van een ‘neutra-
lisering van het gewaarborgd loon’.

Is er sprake van een beroepsziekte of een 
arbeidsongeval tijdens de periode van pro-
gressieve werkhervatting? Dan moet de 
werkgever wel het gewaarborgd loon beta-
len. Wordt de werknemer opnieuw arbeids-
ongeschikt als gevolg van de oorspronke-
lijke ziekte – de ziekte waarvan hij is hersteld 
alvorens weer aan het werk te gaan? Of gaat 
om het om een heel andere ziekte of een 
ongeval? Dat maakt allemaal geen verschil.
De wetgever wil vermijden om werkgevers 
te ontmoedigen om re-integratietrajecten 
toe te passen.

Samengevat zijn er eigenlijk twee situ-
aties:
• Heeft de adviserende arts van het zieken-

fonds de toestemming gegeven om het 
werk progressief te hervatten? Dan moet 

de werkgever géén gewaarborgd loon 
betalen. Een bijkomende voorwaarde is 
dat de arbeidsongeschiktheid tijdens de 
periode van hervatting van aangepast of 
ander werk een gevolg is van een ziekte 
of ongeval (maar geen beroepsziekte of 
arbeidsongeval).

• Heeft de werknemer het werk progres-
sief hervat zonder akkoord van de advi-
serende arts? Dan moet de werkgever wél 
het gewaarborgd loon betalen. Deze situ-
atie wordt namelijk gezien als een ‘onder-
breking van de periode van arbeidsonge-
schiktheid’ en als een wijziging van de 
arbeidsovereenkomst in een deeltijdse 
overeenkomst. Bij een nieuwe volledige 
ongeschiktheid na de gedeeltelijke her-
vatting moet de werkgever opnieuw het 
gewaarborgd loon betalen.   |

Je zit in een systeem 
van ‘progressieve 
tewerkstelling’ maar 
je valt opnieuw uit. 
Moet de werkgever jou 
dan het gewaarborgd 
loon blijven betalen?
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Altijd digitaal verbonden 
zijn is ook maar niks
GEPLANDE WET IS STAPJE IN GOEDE RICHTING

Sandra Vercammen

Check jij je werkmails geregeld na de 
uren via je smartphone? Ben jij stee-
vast online tijdens vergaderingen? 
Bel en sms je dikwijls met klanten 
vanuit de auto? Werk je geregeld door 
in het weekend en tijdens de vakantie 
om de stroom van e-mails bij te hou-
den? ICT verzwaart op verschillende 
manieren de werkdruk én bedreigt 
tegelijkertijd ook de mogelijkheden 
om te recupereren in de vrije tijd.

Maar een nieuwe wet maakt het nu 
bespreekbaar om niet ‘geconnecteerd’ te 
zijn. De federale minister van Werk, Kris 
Peeters, is van plan om regels vast te leg-
gen rond e-mailverkeer op het werk en rond 
‘digitale deconnectie’. Zeg maar het recht 
om niet altijd met internet verbonden te 
zijn. ICT maakt ons leven in veel gevallen 

aangenamer maar we dreigen ook allemaal 
harder en langer te werken. En dat leidt tot 
concentratiestoornissen, inefficiëntie en 
stress en vergroot het risico op een burn-
out. 
Met de geplande wet wil de regering werk-
gevers verplichten om hierover met het per-
soneel te overleggen. De wet heeft de ver-
dienste dat ze de discussie over de risico’s 
van de digitalisering organiseert en dat 
maatwerk mogelijk wordt gemaakt. Het ene 
bedrijf is het andere niet. Deze nieuwe wet is 
een aanzet tot overleg maar in tegenstelling 
tot recente wetgeving in Frankrijk regelt ze 
niet het recht om ‘digitaal onbeschikbaar te 
zijn’. Waarover er precies overleg moet zijn, 
dat zegt de wet niet. Er wordt evenmin ver-
teld waartoe het overleg moet leiden.

WAT KAN JIJ DOEN?

Het succes van de wet zal dus moeten blij-
ken uit de precieze afspraken op het werk 

en daar spelen werknemers zelf een rol in. 
Uit een bevraging van de LBC-NVK bij 700 
kaderleden blijkt dat velen vragen om de 
arbeidstijden na te leven. 80% van de kader-
leden vindt dat er nood is aan een gegaran-
deerde begrenzing van de beschikbaarheid. 
En meer dan 70% ziet elektronische tijdsop-
volging als een manier om aan die begren-
zing te werken. 
Je hoeft niet te wachten tot de werkgever 
iets onderneemt. Ga na wat jouw gewoontes 
zijn rond digitale communicatie en bereik-
baarheid tijdens werkvrije momenten. Praat 
over je ervaringen met je collega’s. Hoe gaan 
zij om met de stroom van e-mails en met 
telefoontjes laat op de avond? Neem contact 
op met je werknemersvertegenwoordiger 
van de LBC-NVK en breng in kaart wat de 
uitdagingen zijn rond bereikbaarheid. Ga 
samen het gesprek aan met de werkgever.   |

De wet heeft de verdienste dat ze de discussie over de risico’s van de digitalisering organiseert en dat maatwerk mogelijk wordt gemaakt.
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3   6   1   8  

6   1 4 9 8 7   3

  8 9   2   6 5  

1 7           6 2

  9 6       5 3  

3 2           7 8

  1 8   6   3 4  

5   3 2 1 7 8   6

  6   8   4   1  

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

A
    36   1 13   11 10    

B
            6 18      

C
35     12     20        

D
9 2             31    

E
  17 28 7 22 16          

F
34         29     5    

G
8 23         4     14  

H
    25                

I
          26       15  

J
  24         19       27

K
    21 30 3         32  

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘NIEUWJAARSWENSEN’. 
N.S.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 
10 maart 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.

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 zin vormen:

732651489

651498723

489723651

174385962

896172534

325946178

218569347

543217896

967834215

OPLOSSINGEN SUDOKU

HOrizOntaaL
A. latijns voorzetsel; regering-Michel 

wil een pensioen met …
B.  Landelijke Bediendencentrale; lijn 

van gelijke luchtdruk
C.  terreurorganisatie; intrige van een 

roman of film; vader
D.  persoonlijk voornaamwoord; opper-

vlaktemaat
E.  met het puntenpensioen wordt 

het pensioenbedrag …; Nationaal 
Verbond voor Kaderpersoneel

F.  voorloper van de euro; donkere 
platte steen; dun en zwak

G.  meisjesnaam; ereteken
H.  dicht; muzieknoot
I.  persoonlijk voornaamwoord; bestek; 

voorzetsel
J.  niet diepe; jongensnaam
K.  vuurwerk; burgerlijk ingenieur (afk.)

verticaaL
1. citrusvrucht; wereldoorlog (afk.)
2.  afwezigheid; akelig
3.  da capo (afk.); zullen (gebiedende 

wijs); voorzetsel
4.  voorkeur; persoonlijk voornaam-

woord
5.  medicament; splijten
6.  gewone betalingstermijn (han-

delsterm); voorzetsel; grootvader
7.  persoon die aktes en testamenten 

opstelt en bewaart; opstoot
8.  tuberculose (afk.); keurmerk op 

maten en gewichten
9.  en andere (afk.); uniek; biseksueel 

(afk.)
10.  houten kommetje; glazen deel in 

een muur
11.  rondhout; kneden in klei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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BEROEPEN
In elke zin zit een beroep verborgen.
• In de afvalbak kerfde Jos de naam van zijn baas.
• Bijen en wespen steken aardig hard.
• Theo speelde hobo ergens op een pleintje.
• In het bos wacht ergens een gek op de tram.

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

• In de afvalbak kerfde Jos de 
naam van zijn baas.

• Bijen en wespen steken aar-
dig hard.

• Theo speelde hobo ergens op 
een pleintje.

• In het bos wacht ergens een 
gek op de tram.

OPLOSSINGEN 
VERBORGEN BEROEPEN
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Jusqu’à la garde
Karin Seberechts

Gevechten om het hoede-
recht zijn nooit fraaie ver-
halen. Het zijn meestal ook 
geen zwart-witverhalen, 
hoe oneens de bakkelei-
ende partijen het daarmee 
ook zijn. Aan de andere 
kant: hoeveel schakeringen 
moet een situatie hebben 
om klaar te zien? En zien we 
dan het hele spanningsveld, 
of slechts een fractie ervan?
In de kernachtige openingsscène 
van ‘Jusqu’à la garde’ touwtrek-
ken moeder Miriam en vader 
Antoine – feilloos vertolkt door 
Léa Drucker en Denis Ménochet 

– bij monde van hun advocaten 
voor de vrederechter over het 
bezoekrecht voor de vader. Het 
paar is een jaar uiteen en Miriam 
heeft hun kinderen – de 11-jarige 
Julien en de binnenkort 18-jarige 
Josephine – al die tijd uit het 
leven van haar ex-man geweerd. 
Zij noemt huiselijk geweld als 
reden, maar kan dat niet hard-
maken. Antoine vraagt zich af 
waaraan hij het verdiend heeft 
om zelfs geen weekend met zijn 
zoon te mogen optrekken.
Pittig detail: in een door de recht-
bank opgetekend getuigenis 
zegt Julien dat hij geen contact 
meer wil met zijn vader, die hij 
kilweg ‘l’autre’ noemt. Wanneer 
de rechter toch bezoekrecht toe-
staat, en Antoine zo het voordeel 

van de twijfel gunt, geeft zij het 
startsein voor een bloedstollend 
familiedrama.
In Frankrijk kost partnergeweld 
gemiddeld om de drie dagen 
iemand het leven. Dat hou je 
best even in het achterhoofd bij 
het zien van Xavier Legrands 
onthutsende eerste langspeel-
fi lm. Legrand maakt een kind de 
inzet én graadmeter van een taai 
drama, dat begint als een afge-
meten observatie en bijna als 
een dief in de nacht omslaat in 
een schrijnende angstthriller. De 
twijfel die de cineast bij aanvang 
laat over de beweegredenen van 
de vader om zijn kind te mogen 
zien, vervliegt met de minuut.
De groeiende onrust en angst, af 
te lezen in het gezicht én de hou-
ding van Julien (een weergaloze 
Thomas Gioria), spreken boek-
delen. Nagenoeg elke nieuwe 
escalatie in een oplopende reeks 
confrontaties ontspint zich in de 
bestelwagen van de vader. Het 
enerverende geluid van de gor-
delverklikker klinkt in die scènes 
telkens dreigend op de sound-
track. Dat de ‘verklikkers’ van 
emotionele chantage en huise-
lijk geweld het in werkelijkheid 
nogal eens laten afweten, leer je 
uit deze meticuleus opgebouwde 
eersteling, die niet meer loslaat 
vóór Legrand – letterlijk – de 
deur voor ons toeslaat.
 

‘Jusqu’à la garde’ komt op 
21 februari in de Belgische 
cinema’s.

Een kind als inzet én graadmeter van een bloedstollend familiedrama (ontwapenende 
vertolking van Thomas Gioria).

UITGAANSTIP FILM

RAZZA UMANA

‘Razza umana’. ‘Het menselijke ras’. Zo heet de tentoonstel-
ling van Benetton-fotograaf Oliviero Toscani (75) die sinds 
januari loopt in Luik. 

Ooit maakte Toscani spraakmakende reclamecampag-
nes voor het modemerk United Colors of Benetton. Nu 
wil hij met zijn portretfoto’s het diverse gezicht van de 
mensheid tonen. “Ik wil tonen dat elke mens uniek is, 
maar we behoren allemaal tot hetzelfde ras, het men-
selijke ras”, verklaarde de Italiaan in de pers.
Tijdens zijn loopbaan maakte Toscani foto’s van de 
kussende non en pater, de zwarte vrouw met een 
blanke baby aan haar borst, een zwarte hengst die 
een witte merrie bestijgt en een pasgeboren baby die 
nog vasthangt aan de navelstreng. Beelden voor cam-
pagnes die het kledingmerk Benetton geen windei-
eren legden. In 2000 kwam het tot een breuk omdat 
de fotograaf voor een campagne foto’s van terdood-
veroordeelden had gebruikt.
In La Cité Miroir in Luik, een gerestaureerd zwembad-
complex, is nu zijn jongste werk in het kader van het 
project ‘Razza umana’ te zien. Tegelijkertijd loopt daar 
een tentoonstelling naar aanleiding van de 70e ver-
jaardag van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Geen luxe in deze tijden.
Met ‘Razza umana’ maakte Toscani in tal van landen 
portretten, ondertussen al van meer dan 80.000 
gewone mensen. In mei 2017 verbleef hij in Luik om 
daar 500 vrijwilligers te portretteren. Die beelden zijn 
nu te zien in de Vurige Stede.
In de pers legde Toscani zo uit waarover zijn expo 
gaat: “De diversiteit leren accepteren is het grote pro-
ject voor de toekomst. Ik wil de mens zien, het unieke 
van elke persoon, we behoren allemaal tot hetzelfde 
ras, het menselijke ras, daar gaat het om. Diversiteit 
is schoonheid. We zijn nog altijd niet geciviliseerd als 
we dat niet kunnen accepteren. Die diversiteit is de 
rijkdom van de wereld, dat heb ik geleerd door veel te 
reizen. Er zal een dag komen dat we dat beseff en. Ik 
behoor tot een generatie in Europa die het langst zon-
der oorlog heeft  geleefd. Ik ben optimistisch, we moe-
ten nog door heel wat ellende en het zal nog wel een 
25-tal generaties duren vooraleer we geciviliseerd zijn, 
maar we komen er wel.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17
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OPLOSSINGEN 
VERBORGEN BEROEPEN

Deze opmerkelijke expo loopt nog tot 1 april 2018 in 
La Cité Miroir in Luik.
Waar?
Place Xavier Neujean 22, 4000 Luik 
Meer info?
www.citemiroir.be/nl - Tel. 04 / 230 70 50
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Staking illustreert MALAISE BIJ 
AGENTSCHAP INTEGRATIE 

EN INBURGERING
BIJNA 1 OP 4 BANEN MOET ERAAN GELOVEN

Denis Bouwen

Bij het Vlaamse 
Agentschap Integratie en 
Inburgering is op 15 januari 2017 
stevig gestaakt. En niet zonder 
reden: 170 van de 730 werknemers 
dreigen hun baan kwijt te spelen. 
Dat is bijna 1 op 4. Op de stakings-
dag togen zo’n 350 personeelsle-
den naar Brussel om daar in leven-
den lijve hun ongenoegen te uiten.

“Agentschap Integratie en Inburgering: 
nooit van gehoord”, zeg je? Wel, het gaat om 
een overheidsagentschap dat het Vlaams 
beleid rond integratie en inburgering 
moet realiseren. Dit agentschap valt onder 
Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) 
en begeleidt lokale besturen met juridische 
adviezen, zet tolken in en helpt asielzoekers 
om Nederlands te leren.

“De directie luistert niet naar het personeel”, 
zegt Sofi e Ostyn, vakbondssecretaris bij de 
LBC-NVK. “Wij krijgen geen serieuze ant-
woorden op onze vragen en bedenkingen.”
Door 170 jobs te schrappen moet het 
Agentschap opnieuw financieel gezond 
worden. Extra middelen zijn volgens de 

directie  niet 
meer te verwachten. In 2016 had de struc-
tuur extra centen en personeel gekregen 
omdat de instroom van asielzoekers toen 
plotseling de hoogte in ging. Maar de ver-
minderde asielcrisis is niet de enige uitleg 
voor de herstructurering. Ook de structu-
rele werking wordt op de helling gezet.
Het Agentschap was ontstaan uit de fusie 
van kleine vzw’s die zich focusten op de 
integratie en inburgering van anderstalige 
nieuwkomers en oudkomers in Vlaanderen 
en Brussel. “De fusie is nog lang niet ver-
teerd en ook na 2016 kwamen er nog heel 
wat vluchtelingen bij”, vertelt Sofie. “En 
toch wordt nu een collectief ontslag opge-
legd. De directie stelt dat er maar centen 
zijn voor 537 voltijds equivalente jobs. Er is 
geen vertrekplan, en ook geen plan voor de 
blijvers. Hoe kan het Agentschap op deze 
manier zijn maatschappelijke opdracht nog 
vervullen in de toekomst?”

CATASTROFALE GEVOLGEN

Volgens de werknemers en hun vakbon-
den zal de herstructurering catastrofale 

gevolgen hebben voor de dienstverle-
ning aan anderstaligen, inburgeraars, 
lokale besturen, organisaties en bedrij-

ven. “Het personeel stelt zich grote vra-
gen over de directie. Het vertrouwen is 

dusdanig geschokt dat sommigen zelfs 
vrijwillig willen vertrekken. De directie wil 
daar deels op inspelen.”

Zo’n 45 personeelsleden zouden in aanmer-
king kunnen komen voor SWT (brugpensi-
oen) vanaf 56 jaar. Maar de directie wil daar 
niet van horen. Zij wil op dit vlak alleen toe-
staan wat  er wettelijk geregeld is.
Er zijn ook 72 personeelsleden langdurig 
afwezig. “Voor hen is er geen plan”, stelt 
Sofi e. “Daar praten we niet alleen over lang-
durig zieken maar ook over werkneemsters 
met zwangerschapsverlof en mensen die 
tijdkrediet of thematisch verlof opnamen.”
Veelzeggend: bij de directie en leidingge-
venden worden geen banen geschrapt! Zij 
moeten zelfs niet symbolisch inleveren. 
En minister Homans? Die blijft Oost-Indisch 
doof voor alle verzuchtingen. “Ze zegt dat ze 
integratie belangrijk vindt maar ze schiet 
niet ter hulp. Brussel laat ze links liggen. En 
de integratiesector laat ze op deze manier 
leegbloeden. Terwijl dat waarschijnlijk niet 
is wat ze wil.”  |

Denis Bouwen

Bij het Vlaamse 
Agentschap Integratie en 
Inburgering is op 15 januari 2017 
stevig gestaakt. En niet zonder 

directie  niet 
meer te verwachten. In 2016 had de struc-

gevolgen hebben voor de dienstverle-
ning aan anderstaligen, inburgeraars, 
lokale besturen, organisaties en bedrij-

ven. “Het personeel stelt zich grote vra-
gen over de directie. Het vertrouwen is 

dusdanig geschokt dat sommigen zelfs 

“De herstructurering bij het Agentschap 
Integratie en Inburgering zal catastro-
fale gevolgen hebben voor de dienst-
verlening aan anderstaligen, inburge-
raars, lokale besturen, organisaties en 
bedrijven”, zeggen de werknemers en 
hun vakbonden.
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Vakbond wil graag aan tafel 
over ‘transitiefonds’
WERKGEVERS BLAZEN WARM EN KOUD 

Denis Bouwen

Pieter Timmermans van 
de werkgeversorganisa-
tie VBO heeft in januari  
gepleit voor een ‘transi-
tiefonds’ dat werknemers 
moet begeleiden wan-
neer ze hun job verliezen 
door de digitalisering of 
aanverwante trends. De 
vakbond LBC-NVK wil wat 
graag aan tafel om dit 
idee ernstig te bespreken 
én uitwerken, zegt Jeroen 
Vandamme, nationaal 
secretaris Dienstensector 
bij de LBC-NVK. “Wij heb-
ben dat idee zelf al eerder 
op tafel gelegd maar toen 
kon het niet vlug genoeg 
worden afgewezen.”
 
De trieste herstructureringsplan-
nen bij Carrefour en de recente 
cijfers over de sluiting van tal-
loze bankkantoren illustreren 
hoe hard het nodig is om stevige 
maatregelen te bedenken die de 
getroffen werknemers helpen om 
het hoofd boven water te houden 
en weer aan de slag te geraken.
Volgens Pieter Timmermans 
(VBO) ‘hoort herstructureren 
blijkbaar bij ondernemen.’ Op 
andere momenten hoor je wel 
eens dat je moet ‘snoeien om te 
bloeien’. Nu breekt Timmermans 
dus een lans voor een ‘transitie-
fonds’.
 
BEST BIZAR
 

“Op zich is dat laatste wel bizar, 
want toen de vakbonden een half 
jaar geleden zo’n fonds bepleit-
ten tijdens de sectoronderhan-
delingen in de dienstensector 
werd het idee door de werkgevers 
als ‘onbespreekbaar’ afgedaan”, 
stelt Jeroen Vandamme van de 
LBC-NVK. “Volgens het Verbond 
van Belgische Ondernemingen 
is er absoluut geen nood aan 
een betere ontslagbescherming 
voor de werknemers. Vorming 

en opleiding zijn de mirakelop-
lossing om werknemers die het 
slachtoffer worden van die her-
structureringen naar nieuwe jobs 
te oriënteren.”
Bovendien stelt het VBO dat de 
krapte op de arbeidsmarkt er ook 
toe leidt dat er een recordaantal 
werkaanbiedingen is voor ieder-
een die zijn job dreigt te verliezen 
door de digitalisering of de opge-
blazen en overdreven winstver-
wachtingen van grote aandeel-
houders.
Timmermans pleit nu voor een 
transitiefonds ‘om de kloof tus-
sen de vacatures en de werk-
zoekenden weg te werken’. Zo 
kunnen werknemers die hun 
job dreigen te verliezen door de 
digitalisering worden begeleid 
naar een nieuwe baan in secto-
ren of ondernemingen die nog 
wel kunnen groeien.
 
PRIMA IDEE
 

“Een prima en nobel idee”, vindt 
Vandamme. “En wij willen daar 
zeer graag afspraken over maken. 
Niemand zal ons het verwijt kun-
nen maken dat de vakbond geen 
spijkers met koppen wil slaan. 
Het tegendeel is waar. Waar blijft 

die afspraak voor onderhandelin-
gen?”

“Ook wij zijn van oordeel dat 
werknemers tijdens hun loop-
baan moeten worden versterkt 
door meer in te zetten op vor-
ming. En niet alleen vanuit de 
kortetermijnbehoeften van 
ondernemingen. Werknemers 
moeten de kans krijgen om zich 
bij te scholen in functie van de 
vaardigheden en competenties 
die morgen nodig zullen zijn. En 
loopt het dan mis, dan kan een 
transitiefonds een belangrijke 
hefboom worden om werkne-
mers die hun job kwijtspelen 
voort te begeleiden naar nieuwe, 
meer duurzame tewerkstelling.”
Een transitiefonds kan inzetten 
op vorming, zorgen voor bege-
leiding richting nieuwe job en 
ondersteunende maatregelen 
regelen voor werkgevers die 
nieuwe activiteiten willen ont-
plooien. Zo’n fonds kan op een 
solidaire manier worden gefi-
nancierd door alle werkgevers in 
een sector. Het is dan ook de ver-
antwoordelijkheid van de soci-
ale partners die een duurzame 
tewerkstelling voor ogen hebben 
en niemand verloren achten voor 
de arbeidsmarkt.

 DIENSTENSECTOREN
 

“In de dienstverlenende secto-
ren worden de jobs zwaar getrof-
fen door de digitalisering” weet 
Vandamme. “Maar helaas, tij-
dens de besprekingen over het 
sectorakkoord in het aanvul-
lend Paritair Comité voor de 
Bedienden (PC 200), waar het 
VBO ook zelf aan de onderhan-
delingstafel zit, werd ons voor-
stel welgeteld 3 minuten bespre-
kingstijd gegund.” Net genoeg 
voor de werkgevers om dit af 
te serveren als ‘niet de verant-
woordelijkheid van de sector en 
moeilijk te realiseren, laat staan 
te financieren.’
Is er bij het VBO sprake van 
voortschrijdend inzicht? Of niet? 
Als het VBO dit ernstig meent, is 
een afspraak snel gemaakt met 
de vakbond. “En in dat geval zijn 
we metéén beschikbaar om het 
overleg hierover aan te vatten. 
Een degelijke, wettelijke bescher-
ming tegen ontslag blijft essenti-
eel. Als werknemers op zoek zijn 
naar een job, is het een prima 
idee om werkgevers die willen 
aanwerven te ondersteunen via 
een transitiefonds.”
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN 

PENSIOENMYTHES
P.B. - PER E-MAIL

Ik heb met veel aandacht het arti-
kel gelezen waarin professor Kim 
De Witte 10 mythes over onze 
pensioenen ontkracht. Voor mij is 
dit artikel niet ernstig. Het is een 
tendentieus pamflet van een poli-
ticus van de PVDA en een linkse 
aanval op een rechtse regering.
Zo neemt De Witte Oostenrijk 
als referentie. Een land met erg 
soepele voorwaarden en betrek-
kelijk hoge pensioenen. Het zou 
veel objectiever zijn om de situ-
atie te vergelijken met andere 

Europese landen zoals Spanje, 
Griekenland, Italië, Frankrijk en 
Nederland.
In alle landen zal 67 jaar trou-
wens de norm worden voor de 
wettelijke pensioenleeftijd. 
Opvallend in Oostenrijk is dat 
het pensioen voor vrouwen daar 
amper iets meer is dan de helft 
van het pensioen voor mannen.

N.v.d.r.

Kim De Witte is in de eerste 
plaats docent pensioenrecht 
aan de KU Leuven, en in die 

hoedanigheid ook één van 
de gezaghebbende stemmen 
in het belangrijke debat over 
onze pensioenen. Hij geeft 
hierover ook heel wat lezin-
gen. Dat hij in de politiek 
actief is, doet niets af aan zijn 
expertise. Er zijn wel meer 
professoren die zich enga-
geren in de politiek. De vak-
bonden, het middenveld en 
diverse politieke spelers vin-
den het huidige pensioenbe-
leid vooral geknoei. In het 
nadeel van werknemers en 
mensen met een uitkering.
Het was niet de bedoeling een 
vergelijkende studie te maken. 
De Witte verwijst vooral naar 
Oostenrijk als goed voorbeeld 
en als bewijs dat een pensioen-
stelsel een stuk ruimhartiger 
en comfortabeler kan zijn, met 
een juist en doordacht beleid. 
Op het vlak van pensioenbe-
leid kan België nog wel iets 
leren van Oostenrijk, stelt hij 
terecht. “Oostenrijkers heb-
ben geen dure en riskante pri-
vate pensioenfondsen nodig. 
Hun wettelijk pensioen vol-
staat voor een goed leven. 
De totale uitgaven voor soci-
ale zekerheid liggen er hoger 
en het armoederisico lager. 
De herverdelende solidari-
teit is er groter. En dat is de 
kern van het pensioendebat. 
Bovendien blijft het stelsel 
alvast tot 2060 perfect finan-
cierbaar. Oostenrijk zit in de 
Europese top wat de betaal-
baarheid betreft, terwijl België 
achterop hinkt.”
Vanuit sociaal oogpunt lijkt 
het ons niet echt aangewe-
zen om te gaan kijken naar 
de situatie in een aantal Zuid-
Europese landen, die onge-
twijfeld nog minder goed is 
dan de onze.

GEZONDHEIDSZORG
P.D. - ASSENEDE

Op aanbeveling van mijn huis-
arts bezocht ik vorig jaar 14 
keer een specialist onder wie 
twee geconventioneerden en 
twee niet-geconventioneerden. 
Niet dat ik de keuze had. Voor 
sommige specialismen is het 
lang zoeken naar een gecon-
ventioneerde dokter. Wie niet 

geconventioneerd is, mag aan-
rekenen wat hij wil. 
In mijn geval vroegen de betrok-
ken specialisten respectieve-
lijk 140% en 160% van wat een 
geconventioneerde dokter zou 
hebben gevraagd. Deze dokters-
bezoeken kostten me 201 euro 
uit eigen zak of maar liefst 54% 
van het honorarium. Ik kan dat 
betalen maar het verwondert me 
niet dat veel mensen een dokters-
bezoek uitstellen of afstellen uit 
financiële overwegingen. Dat 
dit later dikwijls een veelvoud 
aan kosten met zich meebrengt, 
zal minister Maggie De Block 
(Volksgezondheid) worst wezen.
Ondertussen werden de werkne-
mers geplaagd door een index-
sprong, een loonstop en tal van 
verdoken nieuwe belastingen 
zoals de hogere energiefactuur. 
Het mattheuseffect – wie al veel 
heeft krijgt nog meer – wordt 
door deze regering in ere her-
steld en versterkt. Ondertussen 
is België het enige Europese 
land waar de werknemers erop 
achteruit gaan. Je moet het als 
regering maar doen.
Ondertussen betalen we soms 
het dubbele en meer aan remgeld 
dan de mensen in onze buurlan-
den en wordt onze ziekteverze-
kering steeds minder toeganke-
lijk, zelfs voor de middenklasse. 
En ondertussen maakt De Block, 
zelf een dokter, de toegankelijk-
heid steeds slechter door onver-
antwoorde prijsverhogingen van 
geneesmiddelen en door zelfs te 
verbieden om overschotten  gra-
tis ter beschikking te stellen van 
kansarmen. De Block rijdt uit-
sluitend voor de farmaceutische 
industrie en de specialistenlobby. 
De patiënten tellen niet mee. 
Gelukkig woon ik niet ver van 
de Nederlandse grens waardoor 
ik veel medicijnen tegen 10% of 
20% van de Belgische prijs kan 
krijgen door even over de grens 
te wippen. De Block zou miljar-
den voor de regering én de pati-
enten kunnen besparen door 
invoering van het Nederlandse 
of Australische model (het zoge-
naamde Kiwi-model). Maar zoals 
gezegd, voor deze minister zijn 
de winsten van farma-industrie 
belangrijker dan de toeganke-
lijkheid van de gezondheidszorg.

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.

RECHTZETTING  
OVER DE PENSIOENMYTHES

Het januarinummer van 
Ons Recht bracht een arti-
kel over 10 pensioenmythes. 
We gebruikten bewust het 
woord mythes, want er wor-
den 10 stellingen ontkracht 
in het artikel. Ook mythe 
nummer 6 blijft geldig: we 
moeten wel degelijk langer 
werken als gevolg van de 
maatregelen van de libe-
rale regering-Michel. Denk 
bijvoorbeeld aan de hogere 
leeftijd om met (vervroegd) 
pensioen te gaan. Met de 

gepubliceerde cijfers was 
wel iets mis, en dat corri-
geren we graag: vervroegd 
pensioen kan in 2018 op 63, 
61 of 60 jaar na respectieve-
lijk 41, 42 of 43 loopbaanja-
ren. Vanaf 2019 kan je met 
vervroegd pensioen gaan 
op de leeftijd van 63, 61 of 
60 jaar na respectievelijk 
42, 43 en 44 loopbaanjaren. 
Dit betekent dat vervroegd 
pensioen voor de meeste 
mensen gewoon onmogelijk 
wordt!



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 304 - PODIUMKUNSTEN

Een sectorale vakbondspremie betekent 
dat lid worden van de LBC-NVK een heel 
pak goedkoper wordt. Ben je vakbondslid, 
dan heb je recht op een vakbondspremie 
als je in 2016 rechtstreeks hebt gewerkt 
voor een gesubsidieerde organisatie in de 
sector van de podiumkunsten. 
De vakbondspremie bedraagt 65 euro. 
Dat bedrag wordt bepaald door het aantal 
aanvragen. Wij streven naar een zo hoog 
mogelijke premie. Als je minstens zes 
maanden lid bent op 30 november 2017, 
krijg je de volle premie. Ben je minstens 
drie maanden lid, dan ontvang je de helft. 
Vakbondslid worden en zijn is zo een stuk 

goedkoper, de dienstverlening en belan-
genbehartiging krijg je wel voor de volle 
100%. 
Als je in 2016 rechtstreeks hebt gewerkt 
voor een organisatie in de sector van de 
podiumkunsten, dan heb je ondertussen 
een attest ontvangen dat moet worden 
teruggestuurd naar één van onderstaande 
kanalen:

• LBC-NVK, t.a.v.  Ingrid Janssen, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen 

• cultuur.lbc-nvk@acv-csc.be
• je ACV-dienstencentrum
• je lokale LBC-NVK-kantoor

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 oktober 2017 bij de vak-
bond aangesloten zijn. 
Je moet ook minstens één dag in de sector 

gewerkt hebben tussen 01/01/2017 en 
31/12/2017. 
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 loopt tot 31 maart 2018.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN JANUARI 2018

200.00 Aanvullend PC voor de bedienden vorige lonen x 1,0183 (1)
216.00 PC voor de notarisbedienden vorige lonen x 1,0026 (1)
220.00 PC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid vorige lonen x 1,0179 (1)
221.00 PC voor de bedienden uit de papiernijverheid vorige lonen x 1,0044 (1)
222.00 PC voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking vorige lonen x 1,0044 (1)
226.00 PC voor de bedienden uit de internationale handel, 
 het vervoer en de logistiek vorige lonen x 1,014 (1)
306.00 PC voor het verzekeringswezen vorige lonen x 1,0187604 (3)
309.00 PC voor de beursvennootschappen vorige lonen x 1,001642 (3)
310.00 PC voor de banken vorige lonen x 1,0016 (2)
315.02 PSubc voor de luchtvaartmaatschappijen vorige lonen x 1,02 (1)
341.00 PC voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten vorige lonen x 1,0183 (1)

(1) aanpassing voor baremalonen en reële lonen (2) aanpassing enkel voor baremalonen (3) aan-
passing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden

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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Europa goochelt belastingparadijzen weg


