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STAND
PUNT.

EEN TOEKOMST 
ZONDER 
DISCRIMINATIE!

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

De LBC-NVK bepleit een multiculturele samenleving 
en verzet zich tegen elke vorm van discriminatie. Op 8 
maart was er de Wereldvrouwendag waarbij de nog altijd 
bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan 
de kaak werd gesteld. Wereldwijd manifesteert zich dit op 
heel uiteenlopende manieren. En ook al pretendeert ons 
land een plaats op de lijst van meest beschaafde samen-
levingen te bezetten, nog altijd is ook hier een algemene 
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen geen feit. 
De dreigende pensioenhervorming zal dit nog duidelij-
ker maken.

Nog erger is het gesteld met de discriminatie op de 
arbeidsmarkt waarbij mensen met buitenlandse roots het 
aartsmoeilijk hebben om hun plaats te vinden. Nochtans 
maakt de vergrijzing van de bevolking nu al duidelijk dat 
het wel eens erg cruciaal zou kunnen worden dat de vol-
ledige arbeidscapaciteit in ons land wordt benut, onge-
acht iemands nationaliteit, kleur of oorsprong. Waarom 
zouden wij de angst aanwakkeren en meegaan in een 
populistisch discours? Waarom zouden we ons stoer op 
de borst kloppen over het kunnen of durven terugsturen 
van vluchtelingen? Veel juister, waardiger en zinvoller 
is het om met zijn allen te ijveren voor de uitroeiing van 
discriminatie op de arbeidsmarkt.

Met overtuiging hebben we dan ook mee opgeroepen om 
op 24 maart in Brussel deel te nemen aan de Nationale 
Manifestatie tegen racisme en discriminatie én voor soci-
ale rechten. Of het nu gaat om inkomensongelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen, discriminatie van mensen van 
vreemde origine of van vluchtelingen, andersvaliden of 
kansarmen, het recht om eerlijk te kunnen participeren 
aan de samenleving is een essentieel menselijk recht. Dit 
doet geen afb reuk aan sommige maatschappelijke pro-
blemen. Maar vanuit de vakbeweging willen we bewust 
en fundamenteel door een andere bril kijken, zelfs als het 
moeilijk praten wordt tegen populisten die gretig surfen 
op egoïsme en kortzichtigheid.

De LBC-NVK pleit dus ondubbelzinnig voor een multi-
culturele samenleving, tegen elke vorm van 
discriminatie en voor een menswaardige 
deelname aan de arbeids-
markt met kansen voor 
iedereen.
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Werklozen en werknemers met 
SWT verliezen een stuk pensioen
RECHTVAARDIGE PENSIOENHERVORMING? VERGEET HET MAAR!

Chris Van Zeghbroeck

Onze pensioenen behoren tot de 
laagste van Europa. Maar volgens 
Daniel Bacquelaine, de minister van 
Pensioenen, mag het nog wat min-
der. Eind 2017 verschenen er wet-
teksten in het Belgisch Staatsblad 
die als gevolg hebben dat werk-
lozen en bruggepensioneerden 
vanaf 2019 nog meer pensioen gaan 
verliezen. Pure contractbreuk.

Het pensioen wordt berekend op basis van 
het (begrensd) loon dat je verdient tijdens 
de hele loopbaan. Ongetwijfeld komen er 
periodes voor waarin iemand niet kan wer-
ken, zoals bij langdurige ziekte. In dat geval 
wordt het werkelijke loon van de vooraf-
gaande periode genomen. Je pensioen zakt 
in principe niet omdat je lang ziek bent 
geweest tijdens de loopbaan. Maar je ver-
liest uiteraard wel een stuk loon en andere 
voordelen op het moment van de ziekte. 
Voor een werkloze werd vroeger eenzelfde 
berekening doorgevoerd. Maar dat was al 
een doorn in het oog van de vorige regering, 
geleid door Elio Di Rupo. Langdurige werk-
lozen die in een derde vergoedingsperiode 
zitten, werden toen al afgestraft. In plaats 
van een gelijkstelling tegen het vroegere 

hogere loon, wordt deze periode van werk-
loosheid berekend tegen een minimum-
loon dat vandaag 24.247 euro op jaarbasis 
bedraagt. Dat maakt een groot verschil voor 
het latere pensioenbedrag. Alleen de werk-
loze 55-plusser wordt gespaard. 

SCHEP BOVENOP

De liberale regering van Charles Michel doet 
er nog een schep bovenop door ook werk-
nemers die langer dan één jaar naar werk 
zoeken en in hun tweede periode van werk-
loosheid zitten, eenzelfde minimumbedrag 
aan pensioen toe te kennen. Wie minder 
dan één jaar werkloos is of minstens 50 
jaar is op het ogenblik van het begin van de 
werkloosheid, behoudt het vroegere loon 
als berekeningsbasis. Alle andere werklo-
zen worden dubbel gestraft. Eén keer op het 
moment van ontslag en later nogmaals op 
het moment van pensionering.
Werknemers met SWT – het vroegere brug-
pensioen – ondergaan hetzelfde lot. Voor 
de periode van SWT vanaf de 60ste verjaar-
dag wordt vanaf 2019 eenzelfde laag mini-
mumloon genomen om het pensioen te 
berekenen. SWT’ers met een loopbaan van 
minstens 40 jaar worden evenmin ont-
zien. Het werkelijke en hogere loon van de 
voorgaande periode blijft alleen behouden 
voor SWT bij herstructurering, voor zware 
beroepen en voor werknemers van stads- en 

streekvervoer zoals De Lijn. Ook voor diege-
nen die eind 2016 al met SWT waren of die 
al voor 20 oktober 2016 hun ontslag hadden 
gekregen in het vooruitzicht van SWT. Ook 
hier had de regering-Di Rupo al het verhaal 
in gang gezet door vanaf 2012 de periodes 
voor de 60ste verjaardag al gelijk te stellen 
tegen het minimumloon.
Al dat gesnoei in de gelijkstellingen leidt tot 
een verlies aan pensioen dat kan oplopen 
tot gemiddeld 152 euro per maand voor een 
man en 133 euro per maand voor een vrouw. 
Hier wordt dus gewoon pensioen afgepakt!

EENHEID VAN LOOPBAAN

Naast het loon is ook de loopbaan van 
belang voor je pensioen. Een volledige loop-
baan telt 45 jaar. Maar voor de berekening 
wordt dit omgezet naar 14.040 voltijdse 
dagen. Een jaar telt voor het pensioen 312 
gewerkte of gelijkgestelde dagen, en verme-
nigvuldigd met 45 geeft dit 14.040 dagen. 
Die vormen de grens voor de berekening 
van het pensioen. Wie een loopbaan heeft 
die boven deze grens uitkomt, zal toch 
maar een pensioen krijgen op basis van 
14.040 dagen. Alleen de dagen met het 
hoogste loon worden in aanmerking geno-
men. De dagen met het laagste loon worden 
geschrapt. Deze beperking in de berekening 
noemt men ‘de eenheid van loopbaan’. 
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EERST WAT TOEGEVEN…

Nieuw is dat deze eenheid van loopbaan in 
bepaalde gevallen wordt opgeheven. Wie 
na zijn loopbaan van 14.040 dagen nog 
eff ectief werkt, zal vanaf 2019 een pensi-
oen krijgen waarin deze laatste gewerkte 
dagen ook meetellen. Hier valt de beper-
king tot de 14.040 meest voordelige dagen 
weg. Langer werken betekent in dat geval 
een hoger pensioen. Wat ons niet meer dan 
logisch en rechtvaardig lijkt. 

DAN WAT SCHRAPPEN…

Maar wie na een loopbaan van 14.040 dagen 
werkloos wordt of met SWT gaat, ziet zijn of 
haar pensioen vanaf 2019 drastisch vermin-
deren. Die laatste periodes worden bruut-
weg geschrapt voor de berekening van het 
pensioen zodat er wordt teruggevallen op 
de eerste 14.040 dagen met de laagste lonen. 
Vroeg gaan werken en later werkloos wor-
den of met SWT gaan, wordt dus fl ink afge-
straft. Het jaarlijks pensioenverlies kan in 
bepaalde gevallen zelfs oplopen tot 1.356 
euro!
Zo’n schrapping is er niet als je je lange loop-
baan al hebt bereikt voor september 2017. 
En evenmin voor diegenen die niet voldoen 
aan de voorwaarden van het vervroegd pen-
sioen. Nieuw is immers dat SWT’ers vanaf 
2019 het vervroegd pensioen kunnen aan-
vragen. Maar dan moeten ze wel aan de 
vereiste leeftijds- en loopbaanvoorwaar-
den voldoen. Vandaag moeten zij verplicht 
wachten tot 65 jaar, om dan met pensioen te 
gaan. De overstap van SWT naar vervroegd 
pensioen biedt geen enkel soelaas: in beide 
gevallen verliest de werknemer een stuk 
pensioen tegenover de vroegere regeling. 

In het eerste geval val je terug op de minst 
voordelige jaren van je loopbaan en in het 
tweede geval ontbreekt een aantal loop-
baanjaren. 
Vervroegd pensioen heeft bovendien tot 
gevolg dat je het aanvullend pensioen, 
eventueel opgebouwd bij de werkgever, 
moet opvragen. Dat moet immers verplicht 
worden uitbetaald ter gelegenheid van het 
wettelijk (vervroegd) pensioen. Maar zo’n 
vervroegde uitbetaling heeft wel fiscale 
gevolgen. Bij uitkering op 65 jaar wordt 
onder bepaalde voorwaarden 10% belasting 
ingehouden op het aanvullend pensioenka-
pitaal. Bij een vervroegd pensioen gaat het 
om 16,5%. Opnieuw inkomensverlies voor 
de gepensioneerde. Je zal als werknemer 
dus moeten kiezen tussen de cholera en de 
pest. Met één zekerheid: in beide gevallen 
verlies je inkomen. In het ene meer dan in 
het andere. Noemt minister Bacquelaine dàt 
een rechtvaardige pensioenhervorming?
Er verandert niets als je na een lange loop-
baan ziek of invalide wordt, in een landings-
baan stapt of gemotiveerd tijdkrediet of 
zorgverlof opneemt. Bij de berekening van 
je pensioen worden, zoals vroeger, de voor-
deligste dagen in aanmerking genomen.

PENSIOENEN MOETEN STIJGEN!

Heel deze pensioenmisvorming staat haaks 
op wat wij, als vakbond, willen: werkbare 
eindeloopbanen en een deftig pensioen 
voor iedereen. De pensioenen moeten naar 
omhoog. Voor iedereen. En géén besparin-
gen op de kap van werklozen en SWT’ers.  |

Meer info vind je 

op www.rva.be en www.sfpd.fgov.be 

WAT EXTRA UITLEG

Eenheid van loopbaan: bij de bere-
kening van het pensioen wordt alleen 
rekening gehouden met een maxi-
mum van 45 loopbaanjaren, wat neer-
komt op 14.040 voltijdse dagen. Bevat 
je loopbaan meer gewerkte of gelijk-
gestelde dagen, dan worden er dagen 
geschrapt. Alleen de dagen met het 
hoogste loon worden gebruikt om het 
pensioen te berekenen. De dagen met 
het laagste loon vallen weg. 

Vervroegd pensioen: vanaf 2018 kan 
dit op 63 jaar na  een loopbaan van 41 
jaar of bij lange loopbanen van 43 en 
42 jaar respectievelijk op 60 en 61 jaar. 
Vanaf 2019 kan je met pensioen op 63 
jaar na een loopbaan van 42 jaar of 
bij lange loopbanen van 44 en 43 jaar 
respectievelijk op 60 en 61 jaar.

Vergoedingsperiodes in de werk-
loosheid: het bedrag van de werk-
loosheidsuitkeringen  vermindert na 
verloop van tijd, afh ankelijk van de 
periode waarin je zit. Er zijn drie peri-
odes:
• Eerste periode = de eerste 12 maan-

den werkloosheid
• Tweede periode = de 2 maan-

den werkloosheid na de eerste 12 
maanden, telkens verlengd met 2 
maanden per jaar beroepsverleden. 
Deze periode bedraagt maximaal 36 
maanden

• Derde periode = de periode die 
begint na maximaal 48 maanden
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Zorgsector krijgt nieuwe 
functieclassifi catie en verloning 
VOLGEHOUDEN VAKBONDSWERK WERPT VRUCHTEN AF

Denis Bouwen

De werknemers van de ziekenhuizen en de 
thuisverpleging worden de jongste weken 
herhaaldelijk met termen als ‘IFIC’, ‘func-
tieclassifi catie’ of ‘deltaloon’ om de oren 
geslagen. Tijd voor een verhelderend 
gesprek hierover met Wim Hardy. Wim 
is vakbondssecretaris van de LBC-NVK in 
West-Vlaanderen, maar is sinds 2002 
actief betrokken bij de voorbereiding 
van een nieuwe functieclassifi catie. Hij 
is ook de voorzitter van de vzw IFIC.
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“I
FIC staat voor Instituut voor functie-
classificatie, een vzw die is opgericht 
in 2002”, vertelt Wim. “Die vzw wordt 

beheerd door werkgevers en werknemers en 
ondersteunt en ontwikkelt nieuwe functie-
classificaties in de non-profit. Bij IFIC lopen 
momenteel heel wat projecten: de Vlaamse 
sectoren (denk aan opvoedingsinstellingen 
en gehandicaptenzorg), de federale sectoren 
(zoals ziekenhuizen en thuisverpleging), de 
woonzorgcentra (rusthuizen) en de revali-
datiesector. Binnenkort wordt met zelfs met 
een project gestart voor de openbare non-
profit. Het meest actuele project is dat van 
de federale sectoren. Tussen januari en juni 
voeren we daar een nieuwe functieclassifi-
catie in, en die zal effecten hebben op meer 
dan 150.000 werknemers. Iets unieks! 
Nog nooit werd in ons land een functie-
classificatiesysteem ingevoerd voor zo’n 
grote groep werknemers.”

ONS RECHT: Was die nieuwe functieclassifi-
catie dan zo nodig?
WIM: “Jazeker! Het gaat niet alleen over 
functieclassificatie maar ook over een 
nieuwe verloning. De huidige classificatie 
is meer dan 40 jaar oud en we moeten eer-
lijk erkennen dat die niet echt doordacht is 
tot stand gekomen. Destijds werd gewoon 
gekeken wat er in de openbare sector gold, 
en dat systeem werd dan klakkeloos over-
genomen. In de oude classificatie is nog 
sprake van jobs als ‘klerk’ en ‘stenotypist’! 
Voor heel wat functies is het zelfs niet meer 
duidelijk onder welk barema ze moeten val-
len. En dat betekent dat de werkgever wil-
lekeurig barema’s kan hanteren. Als vak-
bond willen we zulke toestanden natuurlijk 
zoveel mogelijk vermijden.”

TWEE BELANGRIJKE DATA

ONS RECHT: Wat zal er precies gebeuren in 
de eerste helft van 2018?
WIM: “De nieuwe classificatie is van toepas-
sing sinds 1 januari 2018. Hiervoor werden 
twee cao’s ondertekend die slaan op de zie-
kenhuizen, de thuisverpleging, het Rode 
Kruis en de wijkgezondheidscentra. De ene 
cao regelt de invoering van de nieuwe clas-
sificatie, de andere regelt het nieuwe ver-
loningssysteem. Eind januari kregen alle 
werknemers uit deze sectoren al een brief 
die uitlegde wat er allemaal zal gebeuren. 
Er zijn twee data die belangrijk zijn. Voor 30 
april 2018 moet iedereen van zijn werkgever 
een ‘sectorale functiebeschrijving’ toege-
wezen krijgen. Die functiebeschrijving kan 
worden gekozen uit een lijst van 218 func-
ties. We hebben gezorgd voor een moderne 
lijst, aangepast aan de meest recente evo-
luties in het werkveld. Bij iedere functie 
hoort een uitgebreide beschrijving. Samen 
met die beschrijving krijgt de werknemer 
ook een overzicht van zijn eventueel nieuw 
barema. De volgende belangrijke datum is 
30 juni 2018. Uiterlijk op die datum moet de 

werknemer kiezen of hij in het IFIC-systeem 
stapt.”

ONS RECHT: Kan iedere werknemer dan vrij 
kiezen of hij meestapt in het IFIC-verhaal of 
niet?
WIM: “Inderdaad. Samen met de functie-
toewijzing op 30 april zal hij ook zijn nieuw 
voorstel van verloning te zien krijgen. Al die 
218 functies werden ingedeeld in 20 klassen 
en er werden voor die klassen ook nieuwe 
barema’s voorzien. Het zou kunnen dat 
het huidig loon van de werknemer hoger 
is dan het nieuw voorgestelde loon. In dat 
geval kan de werknemer kiezen om niet in 
te stappen en blijft hij ook zijn huidig loon 
behouden; zelfs de toekomstige verhogin-
gen worden gegarandeerd! Een kleine groep 
werknemers kan in de eerste fase nog niet 
instappen. Diegenen die al een premie 
beroepstitel of –bekwaamheid krijgen kun-
nen in deze eerste fase niet instappen, maar 
behouden wel die premie.”

WE NEMEN IEDEREEN MEE

ONS RECHT: Je spreekt van fase 1, komen er 
dan nog fasen?
WIM: “Ja. De volledige invoering van 
dit systeem kost meer dan 400 miljoen 
euro. Je voelt dus al aan dat er in ver-
schillende stappen zal moeten worden 
gewerkt, afhankelijk van het budget dat 
we van de overheid krijgen. Eigenlijk was 
het de bedoeling van minister Maggie De 
Block (Volksgezondheid) dat er alleen een 
nieuwe functieclassificatie zou komen voor 
de medewerkers van de zorgafdelingen. 
Maar wij hebben ons daar altijd tegen ver-
zet. Iedereen die werkt in de sector is een 
gezondheidswerker en draagt zijn steentje 
bij in de organisatie. Een loodgieter, een 
onthaalbediende, een verpleegkundige of 
een hoofdverpleegkundige, het zijn alle-
maal werknemers. Wij zouden de non-pro-
fitvakbond niet zijn als we er niet op hadden 
gehamerd dat àlle personeelsleden voor ons 
belangrijk zijn.”

ONS RECHT: Wat kan er dan juist gebeuren 
in die eerste fase?
WIM: “We hebben verschillende systemen 
onderzocht waarbij we met een beperkt 
budget toch een eerste stap kunnen zetten. 
Na veel overleg hebben we gekozen voor 
een overgangssysteem waarbij voor ieder-
een het verschil wordt berekend tussen het 
loon van nu en het toekomstig nieuw loon. 
Via een uitgebreide loonstudie kwamen we 
tot de berekening dat we via die techniek 
18,25% van het verschil konden toekennen 
voor alle werknemers. Dit betekent natuur-
lijk dat je voor iedere werknemer een bere-
kening moet maken. Eerst kijken wat het 
huidig loon is, dan het toekomstig loon 
vaststellen, en 18,25% van die kloof over-
bruggen.”

ONS RECHT: Het klinkt nogal ingewikkeld!
WIM: “Het is inderdaad een ingewikkelde 
berekening, maar bij IFIC zijn we onder-
tussen de laatste hand aan het leggen aan 
een computerprogramma waarmee je 
dit allemaal individueel kan berekenen. 
Vakbondsmilitanten zullen dit instrument 
kunnen gebruiken om aan werknemers uit-
leg te geven over hun nieuw barema. Het 
programma kan ook helpen om de keuze te 
maken om wel of niet in te stappen.”

MILITANTEN STAAN PARAAT

ONS RECHT: Het worden dus drukke tijden 
voor onze LBC-NVK-militanten?
WIM: “Zeer zeker. Maar we zijn dan ook al 
een aantal maanden bezig met de voor-
bereiding van deze helse periode. Op dit 
moment organiseren we vormingsses-
sies voor de militanten die in de plaatse-
lijke begeleidingscommissies zitten. In die 
commissies, die verplicht moeten worden 
opgericht, geven de militanten advies aan 
de werkgever over alle individuele functie-
toewijzingen. Er zijn hiervoor al meer dan 
500 militanten opgeleid. In een volgende 
fase krijgen zij ook nog vorming over het 
gebruik van het computerprogramma om 
werknemers individueel te helpen wan-
neer ze moeten kiezen om al dan niet mee 
te doen aan IFIC. In heel wat instellingen en 
ACV-dienstencentra zullen zitdagen worden 
gehouden voor de werknemers. Wij zullen 
iedere werknemer helpen om een keuze te 
maken.”

ONS RECHT: Wat gebeurt er als werknemers 
niet akkoord gaan met de informatie die ze 
krijgen op 30 april?
WIM: “Ook dat is voorzien. Als een werk-
nemer niet gaat met de functietoewijzing 
op 30 april, kan hij of zij hiertegen beroep 
aantekenen. Dat moet gebeuren voor 30 
juni. En ook op dit punt zullen de LBC-NVK-
militanten helpen! Er zitten ook militanten 
in de beroepscommissies. Als werknemers 
na een beslissing van zo’n commissie nog 
altijd vinden dat de toewijzing niet juist 
gebeurde, is zelfs een ‘hoger beroep’ moge-
lijk bij een externe commissie. Tegen mid-
den november 2018 zouden alle procedures 
moeten zijn afgewerkt.”

NOG WERK OP DE PLANK

ONS RECHT: En dan zit het werk voor IFIC erop?
WIM: “Toch niet. Er komt nog een tweede 
fase aan, vermoedelijk in 2020. En ook de 
Vlaamse non-profitsectoren boeken stil-
aan vooruitgang. Het nieuwe systeem moet 
bovendien up-to-date worden gehouden 
en er is een onderhoudsprocedure voor-
zien. Werknemers die graag op de hoogte 
worden gehouden, houden best de website  
www.if-ic.org in de gaten. Je kan je 
via die site inschrijven om de periodieke 
nieuwsbrief te ontvangen. Werk genoeg 
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Waarom we méér in plaats van minder
SOCIALE ZEKERHEID nodig hebben
CRITICI HANTEREN VAAK ONJUISTE OF ONTERECHTE ARGUMENTEN

Jan Deceunynck

De sociale zekerheid ligt in sommige 
kringen onder vuur. Maar niet alle 
argumenten die in het debat wor-
den aangehaald zijn even juist of 
gerechtvaardigd. Door ze te blijven 
herhalen, hopen de critici van ons 
sociaal systeem ze in onze hoofden 
te beitelen. Ons Recht zocht naar 
verstandige dwarsdenkers die een 
alternatief geluid laten horen. 

1 DIT NIVEAU VAN 
SOCIALE ZEKERHEID IS 
ONBETAALBAAR

Professor Jozef Pacolet, tot aan zijn emeri-
taat vorig jaar verbonden aan de KU Leuven, 
zei hierover in het weekblad Knack: “We 
beseffen in dit land niet hoe rijk we zijn. 
Maar soms veroorloven we ons wel te veel. 
Fiscale cadeaus, bijvoorbeeld, zoals de noti-
onele intrestaftrek. Op een bepaald moment 
waren al die cadeaus goed voor 6 tot 7 pro-
cent van ons bruto binnenlands product 
(BBP).” Pacolet is ook niet enthousiast over 
de lastenverlagingen van deze regering. 

“Als je belastingen verlaagt, eindig je vroeg 
of laat met je rug tegen de muur en moet je 
gaan besparen. En dan wordt, zoals gezegd, 
al gauw naar de sociale zekerheid gewezen.”
De subsidiëring van de bedrijfswagens kost 
ons land jaarlijks 3,9 miljard euro of 1% van 

het BBP. De verlaging van de werkgevers-
bijdragen door deze regering kost nog eens 
evenveel. En de afschaffing van de hoog-
ste belastingschalen door de regering-Ver-
hofstadt aan het begin van deze eeuw kostte 
zelfs 7,8 miljard of 2% van het BBP. 
Betaalbaarheid is dus een kwestie van keuze. 
Door de inkomsten van de sociale zekerheid 
stelselmatig af te bouwen door goedkope 
jobs te creëren die weinig of niks bijdragen 
aan de sociale zekerheid, holt deze regering 
actief onze sociale bescherming uit. 

2 ASIELZOEKERS EN 
VLUCHTELINGEN BEDREIGEN 
ONZE SOCIALE ZEKERHEID

In tegenstelling tot wat algemeen wordt 
aangenomen, hebben vluchtelingen geen 
rechten in de Belgische sociale zekerheid 
zolang zij er niet toe bijdragen. Erkende 
vluchtelingen krijgen wel een leefloon 
zolang ze niet werken. Verder besteedt 
de federale overheid jaarlijks een kleine 
50 miljoen euro aan dringende medische 
hulp, en die is – in principe – ook toeganke-
lijk voor mensen zonder papieren. Een peul-
schil in vergelijking met de 80 miljard euro 
die jaarlijks naar de sociale zekerheid gaat. 
De sociale zekerheid wordt van binnenuit 
bedreigd en niet van buitenaf. De federale 
regeringsmaatregelen bouwen de sociale 
rechten af. De beslissing in het kader van de 
‘taxshift’ om de werkgeversbijdragen fors 
te laten dalen, weegt zwaar op de inkom-
sten van de sociale zekerheid. Dit leidde tot 

besparingen. Bovendien is het risico groot 
dat de werknemers en de sociaal verzeker-
den later ook de nog niet betaalde factuur 
van de ‘taxshift’ zullen krijgen gepresen-
teerd.

3 DE VAKBONDEN VERDIENEN 
(TE VEEL) AAN DE 
UITBETALING VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID

Niets is minder waar. De uitbetalingsinstel-
ling van het ACV heeft de grootste moeite 
om de eindjes aan elkaar te knopen met de 
krappe budgetten die de Belgische over-
heid vrijmaakt voor de uitbetaling van het 
werkloosheidsgeld. De vakbonden doen dat 
dan ook een stuk goedkoper dan de over-
heidsinstelling, de Hulpkas. Bij het ACV bij-
voorbeeld bedragen de administratiekosten 
16,36 euro per dossier. Bij de Hulpkas is dat 
29,17 euro per dossier.
Het feit dat de vakbonden de dienstverle-
ning toch willen blijven aanbieden heeft 
dan ook meer te maken met een principi-
ele keuze dan met geldgewin. Zo weet ook 
professor Ides Nicaise van de KU Leuven: 

“De bonden vervullen hier volgens mij hun 
sociale roeping, de solidariteit tussen wer-
kende mensen en werklozen in stand hou-
den. En alles is transparant. De cijfers zijn 
openbaar, er is scherpe controle van de RVA 
en het blijkt objectief dat de middelen die de 
vakbonden krijgen eigenlijk ontoereikend 
zijn. Er is geen reden om daar verdachtma-
kingen rond te maken.”

4 WE MOETEN LANGER 
WERKEN OM DE 
PENSIOENEN BETAALBAAR 
TE HOUDEN

Deze stelling werd in Ons Recht al eerder 
naar het rijk der fabelen verwezen door 
professor Patrick Deboosere, demograaf aan 
de VUB. “We leven in een rijk land, dat nog 
altijd rijker wordt. Ik verwacht helemaal 
niet dat volgende generaties het slechter 
zullen hebben dan wij”, betoogde hij. Want 
de economie groeit nog altijd. Sinds de 
jaren ‘50 is de Belgische welvaart vervier-
voudigd, blijkt uit de evolutie van het BBP, 
zeg maar de geldwaarde van alle in ons land 
geproduceerde goederen en diensten. Een 
gemiddelde economische groei van 2% vol-
staat om de sociale zekerheid betaalbaar te 
houden. Dat is het percentage dat het VBO 
voorspelt voor 2018. 
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De kostprijs van de pensioenen zal nog even 
stijgen, maar nadien verminderen, legde 
Deboosere uit in het magazine Kader. Op 
het hoogtepunt, rond het jaar 2060, zul-
len de pensioenen 2,3% van het BBP meer 
opslorpen dan ze nu doen. Dat is een gelei-
delijke en relatieve stijging, die best betaal-
baar is. 

5 HOGE UITKERINGEN 
CREËREN EEN HANGMAT

De uitkeringen in ons land zijn niet van die 
aard dat je er comfortabel van kan leven 
zonder je nog te moeten bekommeren om 
een nieuwe job. Uit onderzoek door profes-
sor Wim Van Lancker van de VU Brussel 
blijkt dat België op dat vlak niet echt veel 
verschilt van andere landen. Bij het begin 
van de werkloosheid bedraagt een uitke-
ring ongeveer 74% van het vroegere inko-
men. En dat is minder dan in Duitsland, 
Frankrijk en Nederland. De uitkeringen 
zakken minder snel dan in andere landen, 
maar ook daarin zijn we geen koploper 
binnen de OESO. Bovendien is België qua 
werkloosheiduitkeringen dan misschien 
wat genereuzer – of beter: minder streng –
dan andere OESO-landen, maar dat wordt 
gecompenseerd door hogere uitkeringen 
voor ziekte en invaliditeit of bijstandsrege-
lingen in die landen. 

6 SOCIALE ZEKERHEID IS NIET 
MEER VAN DEZE TIJD

Uit Europees onderzoek blijkt dat 4 Belgen 
op 5 de sociale zekerheid zoals ze nu is uit-
gebouwd, in de toekomst minimaal willen 
behouden. Bijna 70% van de mensen pleit 
zelfs voor een systeem dat méér solidariteit 
nastreeft. Maar een kleine minderheid van 
11% vraagt een grotere klemtoon op ‘de indi-
viduele verantwoordelijkheid’. Het geloof 
van de Belgen in de sociale zekerheid is met 
die cijfers lichtjes groter dan het Europees 
gemiddelde. 

7 IK HEB DE SOCIALE 
ZEKERHEID NIET NODIG

Een veelgehoorde stelling, die door Wouter 
Torfs, algemeen directeur van de bekende 
schoenenketen Torfs, enkele jaren geleden 
flink werd genuanceerd na zijn opname 
in het ziekenhuis. Door zijn gezondheids-
problemen realiseerde hij zich ‘dat we ons 
gelukkig mogen prijzen met ons systeem 
van sociale zekerheid’. 
Een persoonlijke ervaring met ziekte kan 
dus blijkbaar helpen. Maar ook cijfers spre-
ken boekdelen. Bij een gewoon bezoek aan 
de huisarts betaal je ongeveer 25% van de 
kosten zelf. De rest krijg je terug van de ziek-
teverzekering. 

8 SOCIALE ZEKERHEID IS ER 
VOOR PROFITEURS

De grootste hap uit de sociale zekerheid gaat 
naar geneeskundige verzorging. Ziek zijn 
kies je niet. Op bijna gelijke hoogte staan de 
uitgaven voor pensioenen. Beide sectoren 
van de sociale zekerheid zijn goed voor 30 
tot 35%. Daarna volgen de werkloosheids-
uitkeringen. Die kosten zowat 15% van het 
socialezekerheidsbudget. De ziekte-uitke-
ringen volgen met een kleine 9% en de kin-
derbijslagen nemen ongeveer 7% voor hun 
rekening. De laatste procentjes gaan naar 
relatief kleine uitgavenposten als tijdkre-
diet en arbeidsongevallen. Ook de uitgaven 
voor SWT (brugpensioen) zitten mee in dat 
kleine potje.

9 JE BENT BETER AF MET 
PRIVÉVERZEKERINGEN

Professor Pacolet becijferde dat één derde 
van alle pensioenbijdragen in ons land 
niet naar de wettelijke pensioenen stro-
men, maar naar de zogenaamde tweede en 
derde pensioenpijler. Dat zijn respectieve-
lijk de ‘groepsverzekeringen’ die werkge-
vers aan hun personeel geven en de fiscaal 
aantrekkelijke spaarformules die banken 
en verzekeraars aanbieden aan hun klan-
ten. “Toch verzekeren die pijlers je niet van 
een goed pensioen,” stelde Pacolet vorig jaar 
vast in een interview met Knack. Waar vroe-
ger voor groepsverzekeringen wettelijk een 
rendement van 3,25 tot 3,75% vereist was, 
werd dit enkele jaren geleden verminderd 
naar minimaal 1,75%. “De afbraak van de 
wettelijke pensioenen ten voordele van 
groepsverzekeringen en pensioensparen 
was niet zozeer een economische beslis-
sing, om later een hoger pensioen te hebben. 

Het was een ideologische beslissing, om de 
pensioenen te laten kantelen naar de privé-
bedrijven en om de beurzen te stimuleren.” 
Pacolet pleitte er dan ook voor om voortaan 
te focussen op het herstel van de eerste pij-
ler, met andere woorden op de wettelijke 
pensioenen.

10 DE LIBERALE REGERING-
MICHEL PROBEERT DE 
SOCIALE ZEKERHEID 
TE REDDEN VOOR 
TOEKOMSTIGE GENERATIES

Sta ons toe enige reserves te hebben bij deze 
stelling. Een regering die snijdt in de uitga-
ven, is niet bezig met het opbouwen of ver-
sterken van de sociale zekerheid. Uitgaven 
die nu worden afgebouwd of weggesnoeid, 
zijn wellicht voorgoed geschrapt. De hui-
dige regering volgt vooral neoliberale denk-
beelden die erop neerkomen dat iedereen 
voor zichzelf moet zorgen, zonder al te veel 
inmenging van de overheid. 
De sociale zekerheid creëert op die manier 
vooral onzekerheid. Wie langdurig ziek is, 
kan niet op beide oren slapen. Wie langer 
dan gemiddeld zonder werk zit, zal moe-
ten harken om rond te komen. Wie hoopt 
op een rustige oude dag, is niet meer zeker 
van een leefbaar inkomen. 
En wie dacht dat deze ingrepen de toekom-
stige generaties zouden beschermen, ver-
geet wellicht dat ook zij op termijn slacht-
offer zullen zijn van deze weinig genereuze 
maatregelen. In geen enkel huidig scena-
rio is sprake van de heropbouw van wat nu 
wordt afgebroken. Neen, de afbouw van 
de sociale zekerheid geeft allerminst soci-
ale garanties voor de toekomstige genera-
ties…  |
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Veel twijfels over aanpak Carrefour 
DIRECTIE WIL MEER POLYVALENTIE EN SLECHTERE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN

Kristel Van Damme

Bij Carrefour België, dat stevig wil 
reorganiseren, hebben vakbonden en 
directie al enkele bijzondere onder-
nemingsraden achter de rug. Op die 
bijeenkomsten zou Carrefour zijn 

‘plannen’ hebben moeten verduide-
lijkt. Maar de eerste vergaderingen 
verliepen erg chaotisch. De LBC-
NVK is dan ook sceptisch gestemd.

Heeft de distributeur écht een toekomst-
plan? Of wil Carrefour gewoon de loonkos-
ten drukken zonder na te denken over de 
gevolgen op middellange termijn? Minder 
personeel is slecht voor de service, en min-
der klanten zijn slecht voor de omzet. Eff en 
je zo niet het pad voor een nieuwe herstruc-
turering?
Carrefour eist meer polyvalentie in de win-
kels en wil slechtere loon- en arbeidsvoor-
waarden voor nieuwe werknemers. De LBC-
NVK-militanten zijn bang dat werknemers 
sneller zullen worden afgedankt ‘wegens 
medische overmacht’ wanneer ze – bij-
voorbeeld door rugklachten – niet langer 
alle taken kunnen uitvoeren.
In diverse Carrefours is al gestaakt en actie 
gevoerd. Nieuwe acties zijn zeker denkbaar. 
Een aantal LBC-NVK’ers trok begin maart 

naar Frankrijk om daar hun solidariteit te 
tonen aan de Franse collega’s, want ook bij 
onze zuiderburen wil de groep banen afb ou-
wen.

POLLE VIEL NIET 
IN EEN ZWART GAT

Polle was in 2010 één van de slachtoff ers bij 
een vorige herstructurering. Zijn Carrefour-
winkel in Sint-Pieters-Leeuw werd toen 
gesloten.

“Dat was een zware periode”, vertelt Polle 
nu. “Ik was vakbondsafgevaardigde van de 
LBC-NVK. De collega’s rekenden erop dat ik 
kon antwoorden op al hun kleine en grote 
vragen. Als persoon ben je natuurlijk zelf 
ook ongerust. Zal ik in de toekomst alle 
rekeningen nog kunnen betalen? Wat ga 
ik doen wanneer ik met SWT ben? Zal ik op 
mijn leeftijd nog ander werk vinden? Ik was 
toen 55 en wilde nog echt graag werken.”

“Gelukkig ben ik nog aan de bak geraakt. 
In tegenstelling tot sommige van mijn ex-
collega’s ben ik niet in een zwart gat geval-
len. Onze winkel sloot op een zaterdag, en 
de maandag daarna was ik al aan het werk 
bij de concurrentie. Al snel begreep ik wat 
er al die jaren was misgelopen bij Carrefour. 
Bij mijn nieuwe werkgever kregen we 
opleidingen en was er een visie en struc-
tuur. Ondanks alles is Carrefour nog altijd 

een stuk van mij. Elke maand heb ik een 
afspraak met vroegere collega’s. We hou-
den dat nu al bijna 8 jaar lang vol.”

VEEL EMOTIES

Tristan werkt bij de hypermarkt in Brugge 
Sint-Kruis. Carrefour wil die winkel omvor-
men tot een kleinere supermarkt: bijna 30 
jobs staan zo op de tocht. “Wat we nu mee-
maken is enorm vermoeiend en emotio-
neel zwaar”, legt Tristan uit. “Ik zet me voor 
200% in voor de toekomst van onze winkel. 
Dat doe ik al minstens tien jaar.”

“In 2008 opende Carrefour in Brugge een 
andere hypermarkt, met slechtere loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Die winkel krijgt alle 
kansen: hij ziet er mooi uit, en de marke-
ting is goed. Carrefour organiseerde dus de 
eigen concurrentie, en wij betalen nu de 
prijs!”

“Zowat 30 collega’s dreigen te moeten ver-
trekken. Iedereen vraagt zich af wie dat zal 
zijn. Ik zie de toekomst somber in en heb 
echt het gevoel dat Carrefour slecht bezig is.”

“Dag na dag ben ik bezig met mijn collega’s 
en hun toekomst. Eerlijk gezegd heb ik niet 
echt de tijd om aan mezelf te denken.”  |

Een delegatie van de LBC-NVK reisde naar Frankrijk om 
solidariteit te tonen met de werknemers die daar voor 
hun belangen opkomen. Ook daar wil Carrefour een 
groot aantal jobs opoff eren.
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Personeel Brussels Airlines 
verwacht duidelijkheid én waardering
“WE HEBBEN AL TE VEEL MOOIE VERHALEN GEHOORD”

Paul Buekenhout

De Duitse luchtvaartmaatschap-
pij Luft hansa heeft  begin februari 
een Duitse directie geïnstalleerd 
bij dochter Brussels Airlines. Het 
Belgische bedrijf valt nu onder de 
lagekostenmaatschappij Eurowings. 
De topman van Eurowings, Thorsten 
Dirks, haastte zich naar Brussel 
om geruchten over een dreigend 
sociaal bloedbad te ontkrachten. 

“Brussels Airlines heeft  een hele 
toekomst voor zich”, hield hij vol.

“De piloten bij Brussels Airlines nemen een 
afwachtende houding aan”, zegt Bert Aerts, 
LBC-NVK-militant en zelf piloot. “Voor de 
piloten telt vooral of de nieuwe bazen de 
problemen wel of niet doortastend aan-
pakken: de te hoge werklast, de stroeve 

werking in de dagelijkse praktijk, de druk 
op het gezinsleven en het sociaal leven, de 
eindeloopbaanproblemen. Wordt aan al die 
punten iets gedaan? Daarop zullen de pilo-
ten de hele integratie afrekenen. Essentieel 
is of Lufthansa eindelijk de nodige centen 
zal uittrekken om structurele oplossingen 
te vinden.”
Volgens Heidi Michiels, LBC-NVK-militante 
vanuit het cabinepersoneel, moet Brussels 
Airlines ‘een identiteit en marktpositie 
ontwikkelen waarbij de Europese reiziger 
bewust kiest voor de combinatie van Duitse 
degelijkheid en gemoedelijkheid met de 
persoonlijke service en de originaliteit van 
Brussels Airlines’. “Op termijn zou het in 
ons voordeel moeten uitdraaien dat som-
mige diensten kunnen worden ingezet voor 
een groter aantal vliegtuigen en te verko-
pen stoelen. Lufthansa schermt ook met die 
schaalvoordelen. We hopen dat deze schaal-
voordelen een einde zullen maken aan de 
onophoudelijke druk op het cabineperso-
neel. De prijs van een stoel kan immers niet 
meer zakken. En de druk op de uurroosters 
en de dagelijkse prestaties van het cabine-
personeel zijn nog nooit zo groot geweest.”

DUITSERS BESLISSEN

“Het personeel beseft heel goed dat de beslis-
singsmacht nu buiten België ligt”, stelt Bert. 

“We waren de koningin op het Belgische 
schaakbord en nu zijn we een pion op 
het Duitse schaakbord. De gevolgen 

daarvan zullen zich 
o p  d r i e 

gebieden manifesteren: de lonen, de werk-
druk en de carrièremogelijkheden.”
Bij Heidi en haar collega’s leeft de hoop 
dat Brussels Airlines zoveel mogelijk zijn 
eigenheid en het ‘thuisgevoel’ zal kunnen 
behouden. “De Belgische reizigers voelen 
zich erg thuis en veilig als ze met ons vlie-
gen. Zij identifi ceren zich ook met Brussels 
Airlines. Het is een bedrijf ‘van bij ons’. Die 
belgitude is sterk voelbaar onder onze pas-
sagiers.”
Voor het cabinepersoneel ziet Heidi voorlo-
pig geen grote kansen in het samengaan met 
Eurowings. “Wij hopen dat onze activiteiten 
niet zullen worden teruggeschroefd en dat 
we kunnen blijven groeien. We willen her-
kenbaar Belgisch blijven in een groter, meer 
solide geheel. Hopelijk zal ons Belgisch cli-
enteel ons trouw blijven. Uiteraard willen 
we niet dat onze loon- en arbeidsvoorwaar-
den worden afgebroken. We verdienen juist 
waardering voor onze jarenlange inzet, die 
mee Brussels Airlines zo interessant maakte 
voor Lufthansa.”  |

LBC-NVK-militant Bert Aerts: “We waren de koningin op 
het Belgische schaakbord en nu zijn we een pion 
op het Duitse schaakbord”.
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Samen met het ACV naar de 
PRIDES in Brussel en Antwerpen!
Een aantal enthousiaste perso-
neelsleden van het ACV heeft in het 
najaar van 2017 de koppen bij elkaar 
gestoken om een platform te creë-
ren voor werknemers die ‘holebi’ of 
transgender zijn. ‘ACV loves diver-
sity’ is het motto van dit gloed-
nieuwe platform. En op zaterdag 19 
mei 2018 gaan we deelnemen aan 
de Belgian Pride in Brussel. Op 11 
augustus 2018 is het dan weer de 
beurt aan de Antwerp Pride, waar 
we ook zullen mee stappen.

Het nieuwe platform ACV CSC LGBT@Work 
heeft eigenlijk twee doelgroepen. Enerzijds 
de ACV-personeelsleden die holebi of trans-
gender zijn. Anderzijds de vele leden van 
het ACV die tot het doelpubliek behoren.

Er is in België al een hele evolutie geweest 

op het vlak van holebi-emancipatie. Zo heb-
ben homo- en lesbienneparen bijvoorbeeld 
sinds 2003 de mogelijkheid om in het huwe-
lijk treden. Ook kinderen adopteren is, in 
principe dan toch, mogelijk geworden. In de 
voorbije jaren kwam vooral de positie van 
transgenders in de schijnwerpers te staan. 
Onlangs nog met het verhaal van journaliste 
Bo Van Spilbeeck bij VTM.

Maar wettelijke en maatschappelijke evo-
luties waarborgen uiteraard niet dat hole-
bi’s en transgenders overal gelijk of correct 
worden behandeld. Die vaststelling geldt 
ook voor de situatie op de werkvloer. Als 
platform zijn we bijvoorbeeld van mening 
dat elke werknemer vrijuit over zijn partner 
of thuissituatie moet kunnen vertellen, ook 
bijvoorbeeld wanneer de partner iemand 
van dezelfde sekse is.

Het ACV gaat met zijn tijd mee, ook op dit 
vlak. Vakbonden, waaronder het ACV, vin-
den het belangrijk om oog te hebben voor 

uiteenlopende vormen van diversiteit, ook 
op het vlak van seksualiteit en gender. 
Met onze eerste officiële deelname aan de 
Prides in ons land willen we dat uitdruk-
kelijk tonen. We hopen dat heel wat werk-
nemers en leden van onze vakbond samen 
met ons zullen willen opstappen. Iedereen 
is welkom.

Deelnemen aan de Prides is ons eerste ini-
tiatief. Uiteraard willen we de werking van 
het platform gaandeweg ontwikkelen, ook 
en vooral in functie van de signalen en 
noden die we opvangen.  |

Kom je met ons mee naar de Prides? 

Heb je suggesties? Wil je deze werking 

helpen uit te bouwen? E-mail dan even 

naar acvcsc.lgbt.work@gmail.com. Het 

platform heeft ook al een eigen 

facebookpagina, en die vind je op deze 

plek: ACV LGBT at Work.
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‘Vrouwen verdienen beter’, 
zegt de vakbond
Het aCv heeft  
Wereldvrouwendag (8 maart) 
aangegrepen om actie te voe-
ren voor gelijke rechten voor 
vrouwen en mannen. Onder 
het motto ‘Vrouwen verdie-
nen beter’ werd op diverse 
plaatsen actie gevoerd over 
de loonkloof tussen man-
nen en vrouwen. Bij Proximus, 
Tenneco, Punch Powertrain, 
Bosch, Familiehulp en Eigen 
Hulp werden fl yers uitgedeeld 
en fotoshoots georganiseerd.
Wil je meer info over de strijd 
tegen de loonkloof? Dan heb je 
zeker iets aan de handige aCv-
deurhanger hierover en aan de 

brochure ‘Pak de loonkloof in 
je onderneming aan’. De deur-
hanger en de brochure kan je 
downloaden via 
www.lbc-nvk.be. 
Surf naar goo.gl/yZykTi.
Het aCv en de lBC-nvk 
doen ook mee aan 
de Europese 
campagne ‘Safe 
at home, safe 
at work’ en de 
campag-
nes van 
het 

Internationaal Vakverbond 
en Uni over gender-gebonden 
geweld op het werk. 
Minister van Werk 
Kris Peeters 
beloofde aan het 
aCv dat hij de 
vraag naar een 
iao-conventie en 

-aanbeveling zal 
ondersteunen. 
Op die manier 

zou er een wettelijk kader 
moeten worden ontwikkeld 
voor de strijd tegen gender-
gebonden geweld op het werk.

In meer dan 30 landen 
hebben vrouwen op 
Wereldvrouwendag symbo-
lisch het werk neergelegd. 
Zo wilden ze hun onvrede 

uiten over vrouwon-
vriendelijk beleid, 

geweld en alle-
daags seksisme.
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ACTIVITEITENKALENDER

LOOPBAANPROGRAMMA 
VOOR ACV-LEDEN

 
Een driedaagse loopbaanbegeleiding in 
groep voor werkenden en werkzoeken-
den. Je doet aan uitwisseling met andere 
groepsleden die net zoals u beter willen 
omgaan met hun werksituatie of die wil-
len uitzoeken of een andere werksituatie 
hen beter zou liggen.
 
e aCv-gebouw, Koning Albert I-laan 132, 

8000 Brugge
r Woensdagen 18 april, 2 mei en 16 mei, 

telkens van 9.30u tot 16.30u
 
Aansluitend individueel traject van twee 
gesprekken: je eigen persoonlijke loop-
baanvragen krijgen verheldering onder 
begeleiding van een coach. Het indivi-
duele gedeelte kan plaatsvinden in Gent, 
Kortrijk, Antwerpen, Mechelen, Leuven, 
Hasselt, Herentals, Roeselare en Brugge.
 
Info en inschrijven:
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
lBC-nvk, tel. 03 / 220 89 50 of 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be. 
Surfen kan naar www.jeloopbaan.be

WORKSHOPS
 
e Bondsgebouw lBC-nvk, 

Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
 
Burn-out: stap voor stap 
naar een beter evenwicht
Vormt stress voor jou een obstakel bij je 
dagelijkse werk en activiteiten? Wil je 
zelf je stress beter leren hanteren? Heb 
je nood aan begeleiding bij het herstellen 
van een burn-out?
 
Het loopbaancentrum van de lBC-nvk 
werkt rond dit thema. De groep bestaat 
uit maximaal 12 deelnemers. Op de voor-
afgaande infovergadering over burn-out 
zijn meer deelnemers mogelijk.
 
r Deze workshop is gepland op donder-

dag 3 mei (infosessie van 14.00u tot 
16.00u), maandag 14 mei, donderdag 
24 mei, donderdag 31 mei en don-
derdag 7 juni (telkens van 13.30u tot 
16.30u).

CV en brief
r donderdag 19 april 2018, van 8.30u 

tot 12.30u
 
Een goed cv is het halve werk. Het ver-
groot aanzienlijk je kansen om te worden 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Interview
r donderdag 19 april 2018, van 14.00u 

tot 17.00u
 
We leren we  hoe je je kan voorberei-
den op een sollicitatiegesprek, hoe je te 
weten komt welke vragen er zullen wor-
den gesteld en hoe je daar een duidelijk 
antwoord op geeft .
 
Info en inschrijven:
Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling lBC-nvk, 
tel. 03 / 220 89 50 of 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be. 
Surfen kan naar www.jeloopbaan.be
 

Infomomenten
Er zijn ook infomomenten van het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) in Antwerpen (vrijdagen 6 april, 4 
mei en 1 juni), Brugge (dinsdag 29 mei), 
Brussel (vrijdag 1 juni), Gent (maan-
dag 7 mei), Hasselt (woensdag 16 mei), 
Herentals (woensdag 30 mei), Kortrijk 
(woensdag 25 april), Mechelen (donder-
dag 3 mei) en Turnhout (woensdag 18 
april).
 
Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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TUSSENKOMST VERVOERSKOSTEN 2018

tariefafstand
(in km)

treinkaart
geldig voor 1 maand

treinkaart 
geldig voor 3 maanden

treinkaart 
geldig voor 1 jaar

treinkaart railflex
(voor deeltijdsen)

A B A B A B A B
1-3 35,50 22,30 100,00 62,00 357,00 224,00 12,20 7,40
4 39,00 24,40 109,00 68,00 389,00 243,00 13,30 8,60
5 42,00 26,00 118,00 74,00 420,00 264,00 14,30 9,50
6 44,50 28,00 125,00 78,00 447,00 280,00 15,20 10,30
7 47,50 30,00 133,00 83,00 474,00 297,00 16,20 11,00
8 50,00 31,00 140,00 88,00 501,00 314,00 17,10 11,60
9 53,00 33,00 148,00 93,00 528,00 331,00 18,00 12,10
10 55,00 35,00 155,00 98,00 555,00 348,00 18,90 12,60
11 58,00 37,00 163,00 103,00 582,00 366,00 19,80 13,10
12 61,00 38,50 170,00 108,00 608,00 383,00 20,70 13,60
13 64,00 40,00 178,00 113,00 635,00 402,00 21,70 14,20

Je werkgever betaalt voor een deel 
de kosten terug die je moet maken 
voor je woon-werkverkeer. Ons Recht 
publiceert hier een tabel met de 
prijzen en de tussenkomsten in de 
algemene regeling voor het ver-
voer naar het werk met de trein.

Zoals vorig jaar paste de NMBS haar tarie-
ven aan per 1 februari. Deze keer is er voor 
de woon-werkabonnementen een gemid-
delde stijging met 2,49 procent. Maar de 
werkgeverstussenkomst wordt niet aan-
gepast, net zoals in de voorbije jaren. Deze 
verhoging komt dus volledig ten laste van 

de werknemer.
Sommige werknemers verplaatsen zich eer-
der met de bus of de tram. Ook voor deze 
werknemers komt de werkgever tussen in 
de verplaatsingskosten. Voor verplaatsin-
gen vanaf 5 kilometer zijn er twee moge-
lijkheden voor deze tussenkomst.
Ofwel staat de abonnementsprijs bij bus en 
tram in verhouding tot de afstand: dan wordt 
de bijdrage van de werkgever berekend op 
basis van de tabel met forfaitaire bedragen 
voor het treinvervoer (zie hierna). Dit bedrag 
mag niet hoger zijn dan 75 procent van de 
werkelijk betaalde abonnementsprijs. Ofwel 
is de abonnementsprijs bij bus en tram een 
eenheidstarief: dan wordt de bijdrage van 

de werkgever forfaitair bepaald op 71,8 
procent van de eff ectief betaalde prijs. Dit 
bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag 
van de werkgeverstussenkomst berekend op 
basis van de tabel met forfaitaire bedragen 
voor het treinvervoer (zie hierna) voor een 
afstand van 7 kilometer.

Wij geven je hierna een tabel met daarin 
enerzijds de prijzen van de treinkaarten 
(2de klasse) aan 100% in euro (kolom 
A) en daarnaast de forfaitaire bedragen 
voor tussenkomst van de werkgever in 
euro in de verschillende abonnementen 
(kolom B).

Wat betaalt de werkgever voor de 
kosten van je woon-werkverkeer?
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tariefafstand
(in km)

treinkaart
geldig voor 1 maand

treinkaart 
geldig voor 3 maanden

treinkaart 
geldig voor 1 jaar

treinkaart railflex
(voor deeltijdsen)

A B A B A B A B
14 66,00 42,00 185,00 118,00 662,00 420,00 22,60 14,60
15 69,00 43,50 193,00 122,00 689,00 436,00 23,50 15,00
16 72,00 45,00 200,00 127,00 716,00 455,00 24,40 15,50
17 74,00 47,50 208,00 132,00 743,00 472,00 25,50 15,90
18 77,00 49,00 215,00 137,00 770,00 489,00 26,00 16,40
19 80,00 51,00 223,00 142,00 797,00 507,00 27,00 16,90
20 82,00 53,00 231,00 147,00 823,00 524,00 28,00 17,30
21 85,00 54,00 238,00 152,00 850,00 542,00 29,00 17,70
22 88,00 56,00 246,00 157,00 877,00 560,00 30,00 18,20
23 90,00 58,00 253,00 162,00 904,00 579,00 31,00 18,70
24 93,00 59,00 261,00 167,00 931,00 596,00 31,50 19,10
25 96,00 62,00 268,00 172,00 958,00 614,00 32,50 19,50
26 98,00 63,00 276,00 177,00 985,00 632,00 33,50 20,20
27 101,00 65,00 283,00 182,00 1011,00 650,00 34,50 20,60
28 104,00 67,00 291,00 187,00 1038,00 667,00 35,50 21,00
29 107,00 68,00 298,00 191,00 1065,00 684,00 36,50 21,30
30 109,00 70,00 306,00 197,00 1092,00 701,00 37,00 21,70
31-33 114,00 73,00 318,00 206,00 1136,00 733,00 38,50 22,60
34-36 120,00 78,00 337,00 218,00 1202,00 776,00 41,00 24,10
37-39 127,00 82,00 355,00 229,00 1268,00 818,00 43,00 25,00
40-42 133,00 87,00 373,00 244,00 1334,00 871,00 45,50 27,00
43-45 140,00 91,00 392,00 256,00 1400,00 914,00 47,50 28,00
46-48 147,00 96,00 410,00 268,00 1466,00 957,00 50,00 29,00
49-51 153,00 101,00 429,00 282,00 1532,00 1008,00 52,00 31,00
52-54 158,00 104,00 442,00 291,00 1579,00 1039,00 54,00 32,00
55-57 163,00 107,00 455,00 299,00 1626,00 1070,00 55,00 33,00
58-60 167,00 111,00 468,00 310,00 1673,00 1108,00 57,00 34,50
61-65 174,00 115,00 486,00 322,00 1735,00 1149,00 59,00 36,00
66-70 181,00 120,00 508,00 336,00 1813,00 1201,00 62,00 38,00
71-75 189,00 126,00 530,00 354,00 1892,00 1265,00 65,00 40,50
76-80 197,00 132,00 552,00 368,00 1970,00 1317,00 67,00 42,00
81-85 205,00 137,00 574,00 383,00 2048,00 1369,00 70,00 44,50
86-90 213,00 143,00 595,00 400,00 2127,00 1429,00 73,00 46,00
91-95 220,00 148,00 617,00 415,00 2205,00 1481,00 75,00 47,50
96-100 228,00 153,00 639,00 430,00 2283,00 1534,00 78,00 50,00
101-105 236,00 160,00 661,00 447,00 2361,00 1597,00 81,00 52,00
106-110 244,00 165,00 683,00 462,00 2440,00 1650,00 83,00 53,00
111-115 252,00 171,00 705,00 477,00 2518,00 1703,00 86,00 55,00
116-120 260,00 177,00 727,00 493,00 2596,00 1763,00 89,00 57,00
121-125 267,00 181,00 749,00 509,00 2674,00 1816,00 91,00 59,00
126-130 275,00 187,00 771,00 524,00 2753,00 1869,00 94,00 61,00
131-135 283,00 192,00 793,00 538,00 2831,00 1922,00 97,00 62,00
136-140 291,00 198,00 815,00 553,00 2909,00 1975,00 99,00 63,00
141-145 299,00 203,00 837,00 568,00 2988,00 2028,00 102,00 65,00
146-150 310,00 211,00 867,00 592,00 3097,00 2114,00 106,00 67,00
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VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni 

Soms wordt de rechtsgeldigheid 
van het gebruik van een geluidsop-
name als bewijs in twijfel getrokken. 

Maar je kan denken aan sommige situaties 
waarin het echter héél moeilijk is om bewij-
zen te vinden en waarbij de andere partij 
zich ervan bewust is dat hij best geen spoor 
achterlaat van zijn onrechtmatig handelen. 
In zulke omstandigheden kan een geluids-
opname het enige bewijsmiddel zijn om 
deze toestand aan te klagen of recht te zet-
ten. Voorbeelden van zulke situaties zijn bij-
voorbeeld discriminatiezaken en situaties 
waarbij sprake zou kunnen zijn van grens-
overschrijdend gedrag zoals seksuele inti-
midatie of pesterijen.

De vraag is dan ook deze: stel dat je over een 
(eventueel) onrechtmatig verkregen bewijs 
beschikt zoals een geluidsopname en dit 
zonder medeweten van de collega’s of de 
werkgever. Mag dit wel of niet als bewijs 
worden gebruikt?

Op 14 oktober 2003 velde het Hof van 
Cassatie in deze sfeer het ‘Antigoonarrest’. 

In dat arrest leggen de rechters uit aan 
welke criteria moet worden voldaan om in 
een strafprocedure onrechtmatig verkregen 
bewijs te kunnen weren uit het debat. 

Volgens het Hof is het wel mogelijk om reke-
ning te houden met onrechtmatig verkre-
gen bewijsmateriaal. Voorwaarde is echter 
dat er geen ‘op straff e van nietigheid voor-
geschreven vormvereiste’ werd miskend. 
Ook mag het niet zijn aangetoond dat de 
betrouwbaarheid van het bewijs werd aan-
getast of dat het recht op een eerlijk proces 
in gedrang werd gebracht. Deze criteria wor-
den soms doorgetrokken naar het arbeids-
recht. Zo wordt het mogelijk in arbeidsrech-
telijke dossiers om onrechtmatig verkregen 
bewijzen onder bepaalde omstandighe-
den aan te wenden. Bijvoorbeeld om een 
reden van ontslag te bewijzen. In sommige 
omstandigheden zullen camerabeelden 
of geluidsopnames dus kunnen worden 
gebruikt voor de arbeidsrechtbank. 

Naast de mogelijke toepassing van deze 
Antigoonrechtspraak, lijkt er hiernaast een   
belangenafweging te zijn  of wordt een ‘pro-
portionaliteitstoets’ gehanteerd.

NIET ONWETTIG

Op zich is het niet onwettig om een gesprek 
op te nemen waaraan je zelf deelneemt. Ook 
niet als het opnemen gebeurt zonder mede-
weten van de andere gespreksdeelnemers.

Mag die geluidsopname dan worden 
gebruikt? Dat moet door de rechter worden 
beoordeeld aan de hand van de feitelijke 
gegevens uit het dossier. De rechter zal bij 
het vormen van zijn oordeel rekening hou-
den met ‘de redelijke privacyverwachting’. 
Een criterium dat onder meer verwijst naar 
de inhoud van het gesprek en de omstan-
digheden waarin het plaatsvond.

Het is bijvoorbeeld van belang of het gaat 
om een gesprek in een professioneel kader 
dat puur zakelijk van aard en inhoud was en 
of er al dan niet privézaken werden bespro-
ken. Met andere woorden: had het gesprek 
wel of niet te maken met het privéleven van 
de deelnemers?

Inmenging in het privéleven kan soms ook 
gerechtvaardigd zijn. Meer bepaald wan-
neer deze inmenging in verhouding staat 
tot de situatie die wordt aangeklaagd.  |

Mag je een gesprek 
opnemen op de 
werkvloer en dit 
gebruiken als bewijs?
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Myriam Nevelsteen en Denis Bouwen

Click & collect en online kopen raken 
meer en meer ingeburgerd. De bedrij-
ven uit de distributie zijn in volle 
evolutie. Ze willen niet alleen de 
winkelervaring aangenamer maken 
voor het cliënteel maar investeren 
ook opdat klanten aan hun trekken 
zouden komen wanneer ze via inter-
net willen bestellen of kopen. Ook de 
meubelketen Ikea is hiermee bezig.

Ikea en andere spelers investeren in de 
onlineverkoop om hun marktpositie te 
behouden of versterken. Deze evolutie 
dwingt hen ook om de arbeidsorganisatie 
aan te passen en zo klanten snel en effi  ciënt 
te kunnen bedienen. Voor de vakbond is het 
erg belangrijk dat deze trend geen tewerk-
stelling kost en dat er geen banen verloren 
gaan bij de distributeurs.
In het licht hiervan hebben de vakbonden 
eerder dit jaar bij Ikea een cao gesloten. 
Deze cao bepaalt dat er voortaan bij Ikea 
vanaf 5.00u kan worden gewerkt, terwijl dat 
voordien vanaf 6.00u was. ’s Avonds kan er 

worden gewerkt tot 24.00u (in plaats van 
22.00u). Deze veranderingen gelden alleen 
voor werknemers die logistieke ondersteu-
ning geven.

GEEN VERPLICHTING

De vakbond tilde er zwaar aan dat werk-
nemers niet zouden kunnen worden ver-
plicht om vroeger of later te werken. Met 
die eis is ook rekening gehouden in de cao. 
Er staat namelijk in dat de personeelsleden 
zelf bepalen of ze al dan niet in het nieuwe 
systeem stappen. Het komt toe aan de vak-
bondsafvaardiging om erop toe te kijken dat 
de afspraken ook worden nageleefd. Er is 
ook een uitstapregeling voorzien voor wie 
met het nieuwe systeem wil stoppen.

GENOEG UREN

Net als in veel andere distributiebedrijven 
heeft Ikea ook een aantal kleine arbeidscon-
tracten met niet veel uren. De vakbond kan 
alleszins niet aanvaarden dat werknemers 
voor maar enkele uren worden aangespro-
ken, met atypische werktijden. Op dit punt 
is met de directie overeengekomen dat de 
werknemers die voor het nieuwe systeem 

kiezen minstens 6 uur per dag presteren. 
Dat geeft aan een aantal mensen de kans om 
het aantal gepresteerde uren uit te breiden 
en beter te verdienen.
In de cao zijn ook toeslagen voorzien. Die 
kunnen, als de werknemer dat wenst, wor-
den gebruikt om dus extra verlof te sparen.

VERADEMING

Kris Peeters werkt bij de Ikea in Zaventem 
en is LBC-NVK-militant. Hij is vol lof over 
de cao en spreekt van ‘een verademing voor 
een bedrijf in volle bloei’. “Sinds 2005 wer-
den onze openingstijden verruimd maar de 
logistiek was niet gevolgd. Via het akkoord 
kunnen er nu meer uren worden gepres-
teerd in de logistiek. Dat was ook hard nodig 
want onze omzet groeit sterk en ook de 
e-commerce zit in de lift. Voor ons is het heel 
belangrijk dat de werknemer zelf uitmaakt 
of hij in het nieuwe systeem wil meedoen.”
Sommige winkelketens spelen veel te lang-
zaam op de bal. “Bij Ikea leveren we het 
bewijs dat de vakbond niet ouderwets is en 
perfect in staat is om mee te gaan in nieuwe 
trends. Uiteraard waken we erover dat de 
werknemers ook hun deel van de koek krij-
gen.”  |

ONLINEVERKOOP
leidt tot
aangepaste
werkuren
bij Ikea

WERKNEMERS
BESLISSEN
ZELF OF ZE IN
HET SYSTEEM
STAPPEN

Vakbond ouderwets? Niks van. Bij Ikea speelt de LBC-NVK prima op de bal!
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Denis Bouwen

Sommige schattingen spreken van 
100.000 tot 150.000 mensen zon-
der papieren in ons land. De meeste 
van hen moeten uiteraard wer-
ken om te overleven. Het ACV enga-
geert zich ook voor deze groep, met 
Brussel als zwaartepunt tot nu toe. 

“Liefdadigheid organiseren is prima”, 
zeggen Eva Maria Jimenez Lamas 
en Mamadou Bah van ACV Brussel. 

“Maar wij streven vooral naar een 
betere behandeling en gelijke rechten 
voor werknemers zonder papieren.”

ONS RECHT: Hoe kan je werken zonder wet-
tige verblijfspapieren?
MAMADOU BAH: “Kijk naar Brussel. Daar 
heb je een heel systeem met onderaanne-
mers op diverse echelons. Soms geven die 
baantjes waarmee je maar 2 of 3 euro per 
uur verdient! En veel van die onderaan-
nemers willen wat graag een beroep doen 
op spotgoedkope vervangers als een werk-
nemer uitvalt. Dat systeem had je bijvoor-
beeld bij de werken aan de Brusselse metro 
in Kunst-Wet.”
EVA MARIA JIMENEZ LAMAS: “We praten 
over werknemers in een erg zwakke posi-
tie die werken met een arbeidskaart B of C. 
Wie een B-kaart heeft, kan alleen maar voor 

1 welbepaalde patron werken. Werkgevers 
buiten dat uit. Soms veranderen de werkne-
mers toch van bedrijf, maar als de werkgever 
nalaat om de nodige aanvraag te doen val-
len ze zonder papieren. In ons ACV-comité 
voor werknemers zonder papieren zijn er 
diverse voorbeelden van mensen die van 
werk veranderden zonder dat hun arbeids-
kaart werd aangepast, en zo waren ze niet 
langer in orde.”

“Ik herinner me Aboubacar, een Ivoriaan 
die zijn land was ontvlucht nadat zijn 
vader was afgeslacht. Hij was van zijn eer-
ste werkgever naar het openbaarvervoer-
bedrijf MIVB gegaan. De MIVB wilde hem 
een vast contract geven maar de Dienst 
Vreemdelingenzaken maakte dat onmo-
gelijk: ‘Spijtig, maar u had uw arbeidskaart 
maar moeten laten aanpassen’. In 2009 
kon Aboubacar gelukkig worden geregu-
lariseerd.”
MAMADOU: “Asiel aanvragen is ingewik-
keld. Vluchtelingen maken heel wat geweld 
mee. Vaak arriveren ze in Brussel-Zuid en 
vragen ze daar aan mensen waar ze asiel 
kunnen aanvragen. Wie pech heeft, wordt 
nog dezelfde dag verhoord bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Die mensen zijn heel 
vermoeid en getraumatiseerd maar daar 
wordt weinig of geen rekening mee gehou-
den. Als ze later bij het Commissariaat-
Generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen (CGVS) belanden, vragen ze daar 
altijd eerst of alles wel goed is verlopen bij 

DVZ. Gelukkig kunnen ze dan nog altijd 
hun verhaal juist vertellen.”

“De procedures verschillen ook van land tot 
land. Zelf werd ik ooit in Griekenland 9 uur 
lang ondervraagd door 4 personen, met een 
pauze van 15 minuten. Ze leken me vooral 
te willen breken. Zo’n superlang interview 
is een marteling. Ze vuren de ene vraag na 
de andere af in de hoop je nadien te kunnen 
pakken op bepaalde details.”

‘PICKING ORDER’

ONS RECHT: In wat voor jobs vind je mensen 
zonder papieren terug?
EVA MARIA: “Er is een picking order op de 
arbeidsmarkt. In de groep van de vreemde-
lingen staan de gewone migranten boven-
aan. Dan volgen de werknemers met een 
B- of C-kaart, de mannen die geen papie-
ren hebben en tot slot de vrouwen zonder 
papieren. Mannen kom je meestal tegen 
in de bouw, het transport, de metaalsector. 
Vrouwen worden schoonmaakster of zorgen 
voor kinderen of bejaarden. Beide geslach-
ten doen jobs in de horeca en de schoon-
maak, soms ook de industriële schoonmaak, 
en soms zelfs tot in het Vlaams Parlement.”

“Sociale bescherming hebben de werkne-
mers zonder papieren niet. Mohammed 
werkte bijvoorbeeld zonder maskers of 
beschermende maatregelen in de Brusselse 
metro, en dat voor een armoeloontje. C’était 
pire que la mort, vertelde hij ons daarover.”

Vakbond mikt op structurele 
verandering voor werknemers 
zonder papieren
“DEZE MENSEN WILLEN GRAAG BELASTINGEN EN SOCIALE BIJDRAGEN BETALEN”
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ONS RECHT: De situatie van de vrouwen is 
een verhaal apart?
EVA MARIA: “Heel wat vrouwen werken bij 
particulieren thuis. Ze doen het huishouden 
en zorgen voor de kinderen. Deze vrouwen 
zijn vaak geïsoleerd en hebben geen kans 
om lotgenoten te ontmoeten of zich te orga-
niseren. Bij de vrouwen uit Latijns-Amerika 
zien we dat ze meer dan eens in hun eigen 
gemeenschap worden uitgebuit. Sommigen 
wonen met zijn twaalven in één caravan. Ze 
werken 12 tot 18 uur per dag en maken ook 
nog ’s spulletjes die op straat kunnen wor-
den verkocht.”

“Hoe dan ook is er een hoop zwart werk: laten 
we dat regulariseren en papieren geven aan 
de betrokken werknemers. België kan dat 
perfect doen op basis van de EU-regels maar 
laat na om zo te handelen. Als je werkne-
mers zonder papieren wettig maakt, zul-
len ze ook sociale bijdragen en belastingen 
afdragen. We hebben dat ook al gezegd aan 
leden van de Europese Commissie.”
MAMADOU: “Nog niet zo vreselijk lang 
geleden verkondigden werkgevers dat een 
achturendag of de afschaffing van kinder-
arbeid ‘onhaalbaar’ en ‘onbetaalbaar’ was. 
Nochtans hebben we nu een achturendag 
en is de kinderarbeid in België verdwenen. 
Het is ook perfect mogelijk om mensen zon-
der papieren te regulariseren en hen offici-
eel te laten werken. Er zijn ook werkgevers 
die hiervoor vragende partij zijn, alleen zijn 
de administratieve regels een obstakel van 
formaat. Zowel de Brusselse werkgevers 
als Unizo hebben er al voor gepleit om de 
regels soepeler toe te passen. Niet noodza-
kelijk vanuit humanitaire overwegingen 
maar soit, het is toch positief.”

WERKEN OM TE OVERLEVEN

ONS RECHT: Moet de vakbond zich bezighou-
den met mensen zonder papieren?
EVA MARIA: “Als regiopropagandiste in 
Brussel volg ik al sinds 2012 de situatie op 
het terrein: de mensen zonder papieren, de 
asielzoekers, de vrouwen in gedwongen 
huwelijken, de zieken. Allemaal mensen die 
trachten te werken om te overleven. In prin-
cipe zijn het allemaal werknemers, dus moet 
de vakbond zich hun lot aantrekken. Er zijn 
minstens 100.000 tot 150.000 mensen zon-
der papieren in België. Het lukt nog maar 
zelden om mensen geregulariseerd te krij-
gen. De regularisatiecampagne van 2009 
werd voor velen spijtig genoeg een slag in 
het water. Ik ken latino’s die hier al 20 jaar 
verblijven en nog altijd papierloos zijn.”

“Als je alle sans-papiers in Brussel zou optel-
len, kom je al gauw aan een 20ste gemeente 
voor het gewest. Laten we ook ophouden 
om een verschil te maken tussen politieke 
en economische vluchtelingen: mensen 
vluchten voor dictaturen of repressie maar 
even goed voor een gebrek aan formele 
jobs en een leven zonder sociale bescher-
ming. Mensen zonder papieren zijn in dit 
land vaak de zondebok voor alles en nog wat 
maar dat is onterecht.”

PIONIERSWERK

ONS RECHT: Het Brusselse ACV heeft pio-
nierswerk geleverd rond werknemers zon-
der papieren?
EVA MARIA: “Inderdaad. In Brussel hebben 
we bewust centen vrijgemaakt om deze 
groep op te volgen. Het is één van onze pri-
oriteiten. Wij willen meer doen dan alleen 
maar liefdadigheid organiseren, samen met 
anderen ijveren we voor gelijke rechten voor 
de sans-papiers. Als we hen regulariseren, 
maken we onze arbeidsmarkt gezonder en 
onze sociale zekerheid sterker. Er zijn ook 
raakpunten met gedetacheerde werkne-
mers: die werken hier maar vallen onder 
de – slechtere – sociale zekerheid van hun 
thuisland.”
MAMADOU: “Ook in de sectoren moeten de 
syndicalisten actie ondernemen rond werk-
nemers zonder papieren. En ook daar moe-
ten ze ingaan tegen politieke propaganda. 
Als Caterpillar in Gosselies dichtgaat of als 
Carrefour volk afdankt, is dat niet de schuld 
van de sans-papiers.”
Eva en MAMADOU: “We zijn het absoluut 
oneens met het discours van sommige 
rechtse politici die zich opwerpen als ‘red-
ders van de sociale zekerheid’ en die vluch-
telingen en sans-papiers als een bedreiging 
afschilderen. Die politici zeggen graag dat 

‘ze’ ons werk komen inpikken, dat ‘ze’ van 
onze sociale zekerheid profiteren, dat ‘ze’ 
op hotel worden gestoken. Grote aantallen 
mensen worden ook ten onrechte gecri-
minaliseerd. Als wij manifesteren, zeggen 
onze sans-papiers op pancartes duidelijk dat 
ze wàt graag belastingen en sociale bijdra-
gen willen betalen!”

‘TRANSITMIGRANTEN’

ONS RECHT: Er is veel te doen geweest over 
de ‘transitmigranten’ die naar Engeland wil-
len?
MAMADOU: “Ook op dat punt is het uitkij-
ken voor de politieke propaganda van som-
migen. Het gaat om vluchtelingen die in de 
val zitten. Ze komen vaak via Griekenland of 
Italië en zouden volgens het Dublinverdrag 
naar daar moeten worden teruggestuurd. 
Meer dan eens willen ze geen vingerafdruk-
ken laten afnemen. Soms zijn ze mishan-
deld of gemarteld. België zou de toepassing 
van het Dublinverdrag een tijdlang kunnen 

opschorten. Deze mensen willen niet terug 
naar Griekenland of Italië, ze willen wel dat 
een eventuele asielaanvraag correct wordt 
behandeld. Ik heb zelf gebabbeld met een 
aantal van hen in het Maximiliaanpark en 
denk dat er zeker tussen zitten die wél inte-
resse hebben om hier asiel aan te vragen.”

ONS RECHT: Grote beroering is er ook over de 
plannen van de regering om huiszoekingen 
te vergemakkelijken in de strijd tegen men-
sen zonder papieren?
EVA MARIA: “Dat gaat in tegen de Grondwet 
want die zegt duidelijk dat de woning 
onschendbaar is. In België is het ook geluk-
kig niet strafbaar om onderdak te geven aan 
een sans-papiers. De regering viseert niet 
alleen de sans-papiers maar ook diegenen 
die hen opvangen. Zo wordt geprobeerd om 
de solidariteit te kelderen. Niet voor niets 
hebben de onderzoeksrechters tegen het 
hele plan geprotesteerd. Het is nu al trou-
wens wettelijk mogelijk om iemand met 
papieren terug te sturen als hij ‘de openbare 
orde wil verstoren’. Vreemdelingenzaken 
mag over zoiets niet autonoom beslissen, 
dat is in strijd met de rechtsstaat. Het zou 
beter zijn om de massale belastingfraude 
en -ontwijking stevig aan te pakken en een 
einde te maken aan het ondergraven en 
onderfinancieren van ons gerecht.”

STRUCTUREEL GRAAG

ONS RECHT: De grote solidariteit met de 
ronddolende vluchtelingen in Brussel moet 
jullie veel plezier doen?
EVA MARIA EN MAMADOU: “Het Burger-
platform voor Steun aan Vluchtelingen 
levert goed werk omdat de vrijwilligers 
voedsel organiseren voor transitmigranten 
en hen ook zoveel mogelijk onderdak bie-
den. Maar vanuit vakbondsperspectief vol-
staat het niet om aan liefdadigheid te doen. 
Wij willen de situatie van mensen zonder 
papieren in het algemeen structureel ver-
anderen en verbeteren, zonder onderscheid 
te maken tussen subgroepen. We zouden 
graag zien dat het Burgerplatform zich 
aansluit bij die bredere strijd. Er moeten 
ook eerlijke en duidelijke criteria komen 
om mensen te kunnen regulariseren. In 
Frankrijk bijvoorbeeld kan een sans-papiers 
die in het zwart werkt naar de préfecture 
stappen om zijn situatie te laten regulari-
seren. Wat daar mogelijk is, zou in België 
ook moeten kunnen.”  |

Op 9 februari 2018 was er een inval van 
de politie bij de Brusselse vzw Globe 
Aroma. Als gevolg hiervan zitten ACV-
militant Mounir en kunstenaar Jiyed 
nog altijd in een gesloten centrum. 
Vakbonden en sympathisanten doen hun 
best om hen vrij te krijgen.

Eva Maria Jimenez Lamas en Mamadou Bah: “Grote aan-
tallen mensen worden ten onrechte gecriminaliseerd. Als 
wij manifesteren, zeggen onze sans-papiers op pancartes 
duidelijk dat ze wàt graag belastingen en sociale bijdra-
gen willen betalen!”
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God’s Own 
Country
Karin Seberechts

Hoe leger het ‘oude’ plat-
teland loopt, des te inten-
ser en mooier de fi lms 
erover worden. Enkele 
maanden geleden maak-
ten we in ‘Le petit paysan’ 
nog kennis met een jonge 
boer die serieus over de 
schreef ging om zijn boer-
derij te redden. Omdat hij, 
naar eigen zeggen, ‘niets 
anders kon’. Van John 
Saxby, de prille veehouder 
in Francis Lee’s ‘God’s Own 
Country’, kan je wellicht 
hetzelfde zeggen. Alleen: 
zelfs dat kan hij niet goed.

Saxby, met zijn lethargische kop 
en zijn botte manier van doen, 
koestert het boerenleven in ‘zijn’ 
West Yorkshire namelijk niet. 
Maar hij moet wel dagelijks de 
hort op, want zijn zieke vader en 
zijn grootmoeder zijn afh anke-
lijk van hem. Alcohol en snelle 
seks met anonieme jongens vor-
men een schamel excuus voor 
verstrooiing in een kil en een-
zaam bestaan tussen beesten, 
stugge medemensen, meststal-
len en dry stone walls.
In de lammertijd huurt vader 
Saxby een Roemeense seizoens-
arbeider in om hen uit de nood 
helpen. Gheorghe weet hoe uit-
zichtloos het boerenbestaan kan 
zijn: “In mijn land kan je geen 
steen gooien zonder een groot-
moeder te raken die treurt om 

haar kinderen die zijn wegge-
trokken.” Maar hij weet ook hoe 
hij moet omgaan met de dieren 
op het land. En met mensen die 
het eerste woord dat naar gene-
genheid neigt nog over de lippen 
moeten krijgen...
Francis Lee tekent met zijn eer-
ste fi lm voor een vrank liefdes-
drama, dat qua verhaallijn ‘klas-
sieke’ paden lijkt te bewandelen. 
Maar het is niet zozeer het ver-
haal als de sensuele manier 
waarop het is verteld, dat dit 
debuut ver boven de middelmaat 
én het geheide coming-out-gege-
ven tilt. Lee poot zijn camera 
neer in een aarde die hem onmis-
kenbaar vertrouwd en lief is.
God’s Own Country zoomt het 
eerste kwartier zonder verscho-
ning in op een weggegooid, ach-
teloos leven. Een - letterlijke - 
seksuele worsteling schudt John 
dooreen, en wakker. Maar meer 
nog dan met zijn seksualiteit, 
brengt het even gedecideerde als 
delicate toedoen van Gheorghe 
de emotioneel verstarde boeren-
zoon in het reine met zijn eigen 
menselijkheid.
De warmte die Francis Lee daarbij 
door zijn scènes, zijn frames, zijn 
landschap én zijn mensen blaast, 
is hartveroverend en maakt van 
dit onsentimenteel maar teder 
drama een heerlijke kijkerva-
ring. Een ferme eersteling, met 
innemende vertolkingen van 
Josh O’Connor en Alec Secareanu, 
Ian Heart en Gemma Jones.  |

‘God’s Own Country’ is sinds 21 
maart te zien in de Belgische 
cinema’s.

UITGAANSTIP FILM

MUSEUM VAN DE NBB

De Nationale Bank van België heeft  zelf een heus 
museum! Dit museum werd in 1982 geopend maar 
onlangs werd de permanente tentoonstelling voor 
de tweede keer compleet vernieuwd. Het nieuwe 
museum wil de activiteiten van de Belgische centrale 
bank zo toegankelijk en interactief mogelijk presen-
teren. De bezoeker krijgt een beter inzicht in de rol 
van de Nationale Bank van België. Wat doet ze eigen-
lijk? Hoe gaat ze te werk? En waarom is ze actief op 
bepaalde domeinen?

De thema's die aan bod komen in het museum zijn 
hedendaags en soms heel actueel. Ze worden ook 
in een historische context geplaatst. In het histori-
sche verhaal speelt de museumcollectie de hoofdrol. 
Elk tentoongesteld voorwerp, betaalmiddel, visueel 
beeld of fi lmfragment vertelt het verhaal van één of 
andere geldkwestie uit het verleden. Aan de bezoeker 
om de gelijkenissen en verschillen te ontdekken met 
de geldkwesties van nu.

Het gebouw van het museum is een architecturale 
parel. Het werd in 1872 ontworpen door de Brusselse 
architect Nicolas Dekeyser, in opdracht van de mutu-
alistische bank UCB (Union du Crédit de Bruxelles). 
Bankgebouwen uit de 19de eeuw zijn zeer zeldzaam 
in onze hoofdstad. In het gebouw heb je een glazen 
overkoepeling, lokettenzalen, decoratie van Parijse 
makelij en een monumentale trappenzaal.

MEER INFO:

Museum van de Nationale Bank van België
Warmoesberg 57, 1000 Brussel
Tel. 02 / 221 22 06 en e-mail museum@nbb.be 

Surfen kan naar www.nbbmuseum.be/nl/ 

Onsentimenteel maar teder en hartveroverend drama (Josh O’Connor en Alec Secareanu).
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FILM VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Pensioen met pun-
ten betekent onzekerheid’. R.H. uit Kermt 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 
16 april 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 wedstrijd-
reglement. Dit reglement 
vind je hier online: 
bit.ly/wedstrijd-OR

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

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

V G D G

HORizOntaal
B. Overdreven sentimenteel zin-

gen
C.  Amerikaanse president die 

graag twittert
G. Smaakvol
I.  Orgeldraaier
L. Bekende figuur van de Italiaanse 

Vijfsterrenbeweging
M.  Eén van de partijen uit de 

nieuwe Duitse bondsregering.
N. Knuffelachtig dier uit het oosten 

van Australië.
O. Omstreden pensioensysteem
R. Populaire Antwerpse hiphop-

queen met Congolese roots
S. Engelse prins die op trouwen 

staat.

veRticaal
A. Het herhaaldelijk weerkeren
D. Heel diep nadenken
E. Minister van Pensioenen
F. Deel van een ziekenhuis
H. Tante … was geliefd bij vele kin-

deren
J. Vrouw van ons staatshoofd
K. Indruk
P. Hoofdstad van een rijk Aziatisch 

land
Q. Abnormaal ademgeluid

Onsentimenteel maar teder en hartveroverend drama (Josh O’Connor en Alec Secareanu).
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

PENSIOENMYTHES
W.C. - PER E-MAIL

Ons Recht van januari 2018 
heeft een artikel gepubliceerd 
waarin docent pensioenrecht 
Kim De Witte (KU Leuven) pleit 
voor een forse verhoging van de 
pensioenuitgaven. Oostenrijk 
wordt op dat vlak als gidsland 
aangeprezen: het besteedt 15% 
van zijn bruto binnenlands pro-
duct (BBP) aan pensioenen, ter-
wijl België er slechts 10,5% voor 
veil heeft. “Als dat in Oostenrijk 
kan, waarom dan niet hier?”, is 
in het besluit van het artikel te 
lezen. Het loont de moeite om 
op die vraag nader in te gaan.

Kan Oostenrijk zich die hoge 
pensioenuitgaven permitte-
ren omdat de belastingdruk er 
hoger ligt dan in België? Neen: 
de belastingdruk, en overigens 
het geheel van de overheids-
inkomsten, zijn er iets minder 
hoog dan in België. Aanvaardt 
Oostenrijk misschien een hoger 
overheidstekort? Ook hier is 
het antwoord negatief: het 
Oostenrijks overheidstekort is 
iets lager dan het Belgische.

Dat de pensioenuitgaven in 
Oostenrijk in verhouding tot 
het BBP 4,5 procentpunten 
meer bedragen dan in ons land, 
vindt dan ook een verklaring in 
het lagere niveau van een hele 
reeks andere   overheidsuitga-
ven. Zo geeft het Alpenland 1,6 
procentpunten minder uit aan 
uitkeringen wegens ziekte inva-
liditeit, 1,4 procentpunten min-
der aan onderwijs, 0,7 procent-
punt minder aan fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, 
0,5 procentpunt minder aan 
milieuzorg en 0,4 procentpunt 
minder aan werkloosheidsuit-
keringen.

Vinden Ons Recht en Kim De 
Witte dat België ook op die 
vlakken het Oostenrijks voor-
beeld moet volgen, en dus dras-
tisch de overheidsuitgaven op 

die domeinen moet beperken? 
Vinden ze het bijvoorbeeld een 
goed idee om de onderwijsuit-
gaven met 1/5 te verminderen, 
om met die besparing de pensi-
oenen te verhogen? Als dat hun 
advies zou zijn, verschil ik zeker 
daarover met hen van mening.

N.v.d.r.

Uiteraard deelt de vakbond 
de mening van de briefschrij-
ver dat het niet opgaat om 
het mes te zetten in bepaalde 
andere overheidsuitgaven 
zoals die voor ziekte-uitke-
ringen en onderwijs. Is het 
dan wel mogelijk om onze 
wettelijke pensioenen te 
verhogen? Ja zeker. Dat kan, 
op voorwaarde dat multina-
tionals en superrijken eer-
lijke belastingen betalen. 
Sommige bedrijven en menig 
superrijke zijn zeer bedreven 
in het ontduiken en ontwij-
ken van belastingen. Er zijn 
zelfs bedrijven die haast geen 
belastingen betalen. Dat is 
écht niet meer van deze tijd. 
De vakbond dringt niet voor 
niets aan op een rechtvaar-
dige fiscaliteit. Maar het zijn 
wel politieke partijen die dit 
moeten mogelijk maken en 
realiseren. En die de poli-
tieke wil moeten opbrengen 
om dit te doen.

RUGOPERATIE
D.L. - BLANKENBERGE

Ik heb onlangs een delicate 
operatie aan de rug ondergaan. 
Gelukkig is alles goed verlopen. 
Al mijn waardering voor het ver-
plegend personeel dat erg attent 
en professioneel was. Als dat 
geen zware beroepen zijn, wat 
dan wel? Deze sector verdient 
méér waardering van de rege-
ring te krijgen. Het zelfde geldt 
bijvoorbeeld voor de gehandi-
captenzorg.

Ik kreeg ook een reeks voorschrif-
ten om kinesitherapie te volgen 
in het behandelende ziekenhuis. 
Prijs per beurt: zo'n 70 euro. Het 

ziekenfonds betaalt 63 euro en 7 
euro is voor de patiënt zelf. Is dat 
niet veel geld voor maar een uur-
tje oefeningen? Welk deel van dit 
bedrag gaat naar wie? Ik heb dit 
gemeld aan de sociaal assistente 
van het ziekenfonds, maar daar 
betalen ze uit zonder vragen te 
stellen. Naar mijn mening lig-
gen de 'misbruiken' zeker niet 
altijd bij de patiënten of bij de 
mensen die in de zorg werken. 
Het verschil tussen wel of niet 
geconventioneerde artsen zou 
ook beter moeten worden uitge-
legd aan de burgers. Wij betalen 
als brave burgers zonder ons veel 
vragen te stellen.

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.
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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 onafh ankelijke 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.

INTERNATIONALE HANDEL, VERVOER EN LOGISTIEK

Ben je tussen 1 januari 2018 en 30 juni 
2018 aangesloten bij de LBC-NVK en ben 
je tijdens deze periode ook minstens 1 dag 
tewerkgesteld in een onderneming die valt 
onder paritair comité 226 (internationale 
handel, vervoer en logistiek)?  Dan heb je 
recht op een vakbondspremie van 135 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. 
Het vereiste attest wordt naar je thuisadres 
opgestuurd. Kijk even na of je gegevens 
op het attest, zoals adres en naam van de 
werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens 
aan als er iets is veranderd. Controleer ook 

of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan 
een vakbondsmilitant(e) in jouw onder-
neming. Is er geen militant beschikbaar? 
Stuur het attest dan op naar het LBC-NVK-
secretariaat in je streek.

Had je eind februari nog geen attest voor 
de vakbondspremie ontvangen? Laat dit 
dan even weten aan jouw vakbond LBC-
NVK. 
De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 
oktober 2018.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

Help, mijn werkgever 
is een app!
DELIVEROO, AIRBNB, UBER: PLATFORM- OF ROOFECONOMIE?

LBC-NVK Brussel, Beweging.net en 
ACV Brussel organiseren dit jaar 
enkele discussieavonden over wer-
ken en leven in Brussel. Meer bepaald 
over werken & de stad in tijden 
van digitalisering en ‘disruptie’.

‘Help, mijn werkgever is een app!’ is de titel 
van de eerste avond, op donderdag 26 april 
2018.

WAAR? 
Kaai Café (Kaaitheater Brussel).

START? 
Om 20.00u

Keren we met Deliveroo terug naar het 19de 
eeuwse stukloon, of dit is gewoon een inte-
ressante manier om wat bij te verdienen? 

Hoe kunnen we zulke spelers inpassen 
in onze bestaande systemen van sociale 
bescherming?  Zal Airbnb ook in Brussel 
leiden tot toestanden die de woningmarkt 
en de leefbaarheid van wijken ontwrich-
ten? Moet de overheid ingrijpen? Creëren 
de platforms nieuwe groepen van winnaars 
en verliezers? En kan digitalisering nieuwe 
vormen van spontane solidariteit en burger-
initiatieven zoals Growfunding Brussels 
aanmoedigen?

Hoofdsprekers zijn Rogier De Langhe (eco-
nomiefilosoof Ugent) en Dirk Holemans 
(fi losoof bij Oikos). Ook Frederik Lamote 
(Growfunding Brussels) en Martin Willems 
(CNE) worden verwacht.

MEER INFO?
Surf naar 
www.helpmijnwerkgeveriseenapp.be

INDEXAANPASSINGEN FEBRUARI 2018

202.00 PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren vorige lonen x 1,01 (1)
313.00 PC voor de apotheken en tarifi catiediensten   vorige lonen x 1,02 (1)

(1) aanpassing voor baremalonen en reële lonen

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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