
©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E

MAANDBLAD VAN DE LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - NATIONAAL VERBOND VOOR KADERPERSONEEL   122STE JAARGANG - NUMMER 4 - MEI 2018

BEDENKELIJK BELEID 
ROND LANGDURIG ZIEKEN

ACV EN JONGEREN, 
EEN STERKE TANDEM

ALLES OVER
DE BETAALDE
VAKANTIE 



2  |  MEI 2018 | 122ste jaargang | Ons Recht

INHOUD

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E

©
 F

OT
O:

 D
AN

IË
L 

RY
S

08  cOveR
Alles over de betaalde vakantie

03 standPUnt
Pensioenen zijn hot!

04 WeRKneMeRs betOGen OP 16 Mei 
vOOR beteR dOORdacHte PensiOenPOlitieK
Betoging in Brussel is onderdeel van rui-
mer pakket aan acties

05 stUdieJaRen aFKOPen vOOR PensiOen: 
HOe WeRKt Het JUist?
Voorzichtigheid is geboden

 06 snaPsHOts

08 betaalde vaKantie
in 10 vRaGen & antWOORden

11  beetJe HOOP biJ caRReFOUR, MaaR Het 
WeRK is zeKeR nOG niet KlaaR

12 sOciale zeKeRHeid is nOOdzaKeliJK 
en PeRFect betaalbaaR
Geen vooroorlogs paternalisme aub

04

12

16
ONS RECHT
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: 
Veerle Verleyen • Sudermanstraat 5 • 2000 Antwerpen

HOOFDREDACTEUR: Denis Bouwen
REDACTIECOMITÉ: Veerle Verleyen, 
Sebastiaan Kok, Jan Deceunynck, Denis Bouwen, 
Peter Bakema
VORMGEVING: Peer De Maeyer
DRUKKERIJ: Corelio Printing

REDACTIE EN ADMINISTRATIE: 
Sudermanstraat 5- 2000 Antwerpen 
Tel. 03/220.87.11 • Fax 03/220.89.83
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be

Ons Recht wordt gedrukt 
op verbeterd krantenpapier. 
Dit papier wordt gemaakt 
op basis van gerecycleerd 
materiaal.

www.lbc-nvk.be

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E



Ons Recht | 122ste jaargang | MEI 2018  |  3

STAND
PUNT.

PENSIOENEN ZIJN HOT!
Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

We doen het uitstekend in ons land. De economie draait 
als nooit te voren. Jobs smeken om te worden ingevuld. 
De druk om aan ceo’s van grote bedrijven ferme loonsver-
hogingen toe te kennen is niet bij te houden. De offi  ciële 
werkloosheidsstatistieken dalen. En er is geld om voor 
miljarden nieuwe F16’s te kopen.
Dan is het toch hoog tijd om onze pensioenen te verster-
ken. Hervormingen moet je doorvoeren op het juiste 
moment. Nu dus!
Om te beginnen moet de pensioenleeftijd op 65 jaar wor-
den gebracht. 67 jaar is een idiotie en een aberratie voor 
vele werknemers, en niets anders dan een grove inleve-
ring.
De pensioenen moeten naar omhoog. Een pensioen moet 
hoog genoeg zijn om menswaardig van te kunnen leven. 
Het maximumpensioen voor bedienden per 1 januari 2018 
bedroeg bruto 2.988 euro voor een gezin en 2.390 euro 
voor een alleenstaande. Wel alleen voor bedienden/kader-
leden die 45 jaar voltijds hadden gewerkt en die voor elk 
van de kalenderjaren minstens aan het loonplafond voor 
de berekening van de pensioenen zaten. Je moet al over 
een brutoloon van 3.975 euro beschikken om dat plafond 
te halen. Niet heel België heeft dat, laat staan dat mensen 
een loopbaan lang, jaar per jaar, dat loonplafond halen.
 
TE LAAG
 
Het gros van de mensen die een loopbaan lang hebben 
gewerkt moeten het stellen met een pensioen tussen de 
1.000 en 1.700 euro. Onze pensioenen zijn te laag en de 
vervangingsratio – het verschil tussen je laatste loon en 
je eerste pensioenuitkering – varieert van 80% voor de 
laagste lonen tot minder dan 50% voor de hogere lonen. 
Laat solidariteit een principe zijn dat we met hand en 
tand verdedigen; de loonplafonds voor de pensioenbere-
keningen moeten stijgen want anders komt elk solidair 
systeem onder zware druk. De verhoging van de loonpla-
fonds moet hand in hand gaan met die van de minimum-
pensioenen, zonder daarbij de mensen met lagere pensi-
oenen te treff en.
Waarom trekken wij van leer tegen deze regering? Omdat 
ze voortdurend vertrekt van het principe van de commu-
nicerende vaten. Wat we aan de ene extra geven, halen we 
bij een ander weg. Als iemand met een ‘zwaar beroep’ min-
der lang moet werken, moet een ander maar langer pres-
teren. Als we aan de ‘hardwerkende Vlaming’ iets meer 
willen geven, halen we dat weg bij anderen, bijvoorbeeld 
door te prutsen aan de gelijkgestelde periodes voor het 
pensioen. Zo zet je groepen tegen elkaar op.
Het moet anders en beter. Met juiste en verstandige 
politieke keuzes zijn en blijven onze pensioenen perfect 
betaalbaar.
Als er geen positieve kentering komt in het pensioendebat, 
zal de bevolking zich roeren. Op woensdag 16 mei laten we 
van ons horen met de grote nationale betoging in Brussel. 
De pensioenen zijn van ons!
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Werknemers betogen
op 16 mei voor beter
doordachte pensioenpolitiek
BETOGING IN BRUSSEL IS ONDERDEEL VAN RUIMER PAKKET AAN ACTIES

Denis Bouwen

Het ACV organiseert op woensdag 16 
mei 2018 een nieuwe pensioenactie 
in Brussel. Samen met de collega’s 
van het ABVV en de ACLVB. Wettelijk 
pensioen op 67 is helemààl niet nodig 
en zeker niet wenselijk. De wettelijke 
pensioenen van velen blijven te scha-
mel. En de plannen voor een ‘pensi-
oen met punten’ zijn uitermate ver-
dacht en zeker niet bedoeld om ons 
pensioenstelsel beter en menswaar-
diger te maken, integendeel. Een 
andere, betere aanpak van onze pen-
sioenen is dan ook dringend nodig!

Welingelichte werknemers en werkzoeken-
den weten maar al te goed dat de liberale 
regering-Michel eigenzinnig besliste om 
de wettelijke pensioenleeftijd op te trek-
ken van 65 naar 67. Ook al zwegen de rege-
ringspartijen daar zedig over in hun verkie-
zingsprogramma’s. Zo neem je de kiezers 
natuurlijk in de maling.
De regels voor SWT (brugpensioen) en 

vervroegd pensioen zijn verstrengd. En ook 
op het vlak van tijdskrediet zijn de mogelijk-
heden minder ruim dan voordien.

ANDERS EN BETER

De LBC-NVK wil dat de wettelijke pensioen-
leeftijd van 65 jaar wordt hersteld. De gelijk-
gestelde periodes voor de berekening van 
het pensioen moeten worden gerespecteerd 
en niet afgebouwd. Een pensioen met pun-
ten wijzen we af omdat dit de werknemers 
alleen maar met meer onzekerheid en onge-
rustheid opzadelt. We zijn van mening dat 
het minimale pensioen netto 1.500 euro per 
maand moet bedragen. En voor de laagste 
pensioenen is een inhaalbeweging nood-
zakelijk: te veel van onze gepensioneerden 
leven nog onder de armoedegrens. Geef 
mannen en vrouwen gelijke pensioenrech-
ten. Versterk de sociale zekerheid om onze 
pensioenen te financieren, wat inhoudt dat 
ook de grote fortuinen moeten bijdragen. 
En laat ouderen met rust gaan zodat jon-
geren meer kansen krijgen op de arbeids-
markt.
De pensioenbetoging van 16 mei is maar één 
van de acties om te strijden voor een betere 

pensioenpolitiek. In het voorjaar werden 
alleen al door het ACV meer dan 1 miljoen 

‘pensioenkranten’ verspreid om de werkne-
mers te informeren en sensibiliseren. Een 
actie die enorm veel succes oogstte.

WIN YOUR PENSION

En er is meer. De LBC-NVK, haar Franstalige 
zustercentrale CNE en de ACV-verbonden in 
Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven lanceer-
den op donderdag 19 april een uniek ‘kras-
lot’ onder de noemer ‘Win Your Pension’. 
Een actie om in de verf te zetten dat het 
pensioen met punten een ware loterij zou 
maken van onze pensioenen. Deze kraslo-
ten zullen in heel wat bedrijven en organi-
saties worden uitgedeeld.
Op 29 maart voerden de drie vakbonden op 
de Brusselse Kunstberg actie om de pen-
sioenkloof voor vrouwen aan te klagen. 
Vrouwen krijgen een veel lager pensioen 
dan mannen. Gemiddeld krijgen vrouwen 
882 euro. Maar liefst de helft van alle vrou-
wen moet na hun pensionering rondkomen 
met minder dan 1.000 euro. Alles samen 
bedraagt de pensioenkloof 26 procent. Dat 
is een stuk meer dan de loonkloof.  |

De LBC-NVK, haar Franstalige zustercentrale CNE en de ACV-
verbonden in Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven lanceerden 
op donderdag 19 april in Brussel een uniek ‘kraslot’ onder de 
noemer ‘Win Your Pension’. Een actie om in de verf te zetten 
dat het pensioen met punten een ware loterij zou maken van 
onze pensioenen. 
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Studiejaren afkopen voor
pensioen: hoe werkt het juist?
VOORZICHTIGHEID IS GEBODEN

Chris Van Zeghbroeck

Sinds 1 december 2017 kunnen alle 
werknemers, zelfstandigen en amb-
tenaren met een diploma hoger 
onderwijs sommige van hun stu-
diejaren afkopen, om zo later een 
hoger pensioen te krijgen. Hoe werkt 
het? Ons Recht legt het even uit.

Studiejaren kunnen afkopen is niet nieuw 
voor werknemers. Voordien was het al 
mogelijk om sommige studieperiodes, de 
voorbereiding van een doctoraatsthesis en 
stages in te brengen voor het pensioen; wel-
iswaar binnen de 10 jaar na het einde van 
de studie.
Voor de nieuwe regeling komen alleen 
diplomajaren in aanmerking. Bisjaren zijn 
uitgesloten. Er kan bovendien maar één 
enkel diploma worden afgekocht. Dit omvat 
het einddiploma (bijvoorbeeld een master) 
en alle voorgaande diploma’s na het secun-
dair onderwijs (bijvoorbeeld een bachelor) 
die nodig waren om het einddiploma te 
behalen. 

HOEVEEL KOST HET?

Afkopen is nu op elk ogenblik mogelijk 
zolang de aanvraag gebeurt voor de start-
datum van het pensioen. Het tijdstip van de 
regularisatieaanvraag bepaalt wel de hoogte 
van de bijdrage die je betaalt. Wie binnen de 
10 jaar na de studies of het behalen van het 
doctoraat of de beroepskwalificatie afkoopt, 
betaalt 1.500 euro per studiejaar (een bedrag 
dat wordt geïndexeerd). Je kan dan ook stu-
diejaren voor de 20ste verjaardag afkopen. Is 
op 1 december 2017 de termijn van 10 jaar 
verstreken, dan betaal je toch 1.500 euro als 
je afkoopt binnen een overgangsperiode die 
start vanaf 1 december 2017 en die loopt tot 
30 november 2020. In dat geval kan je alleen 
jaren na de 20ste verjaardag afkopen. Betaal 
je meer, dan kunnen de voorafgaande jaren 
ook worden afgekocht. Na het verstrijken 
van de 10-jarige periode èn vanaf 30 novem-
ber 2020 zal de bijdrage duurder worden 
naarmate je pensioen nadert. Alle jaren die 
aan de vereiste voorwaarden voldoen, kun-
nen dan worden afgekocht.
Het bedrag is fiscaal aftrekbaar tegen het 
marginaal tarief. Dat is het belastingtarief 
op de hoogste inkomensschijf in de perso-
nenbelasting. Daardoor zal je netto minder 
betalen. De federale pensioendienst levert 
hiervoor een fiscaal attest af.

WAT LEVERT DIT AAN EXTRA 
PENSIOEN OP?

Per afgekocht studiejaar krijg je als alleen-
staande jaarlijks 266,67 euro bruto pen-
sioen extra. Het gaat om 333,33 euro als 
je een gezinspensioen geniet. Hoeveel dit 
netto oplevert is afhankelijk van het inko-
men van je partner, het toegepaste belas-
tingtarief, het aantal jaren dat je verwijderd 
bent van je pensioen en uiteraard hoe lang 
je kan genieten van je pensioen. En daar zit 
de moeilijkheid want een aantal van deze 
elementen heb je niet in de hand en kan je 
zelf niet inschatten. In sommige gevallen 
levert een regularisatie geen enkel netto-
voordeel op voor het pensioen. En wat als 
de spelregels in de loop van de jaren ver-
anderen en je daardoor op termijn toch je 
pensioenvoordeel verliest? Ministers blin-
ken uit in het nemen van zulke maatregelen. 
Voorzichtigheid is dus geboden.
Wie via zijn werkgever een aanvullend pen-
sioen opbouwt, doet er goed aan om ook 
de gehanteerde pensioenformule te chec-
ken. Studiejaren afkopen kan in sommige 
gevallen resulteren in een lager aanvullend 

pensioen. Er bestaan namelijk pensioen-
plannen waarbij het reële wettelijke pensi-
oen in mindering wordt gebracht van het 
aanvullend pensioen. In zo’n geval zal de 
stijging van het wettelijk pensioen een lager 
aanvullend pensioen geven. Zulke plannen 
zijn eerder beperkt in aantal en worden van-
daag in die vorm niet meer afgesloten. Toch 
doe je er goed aan dit even te controleren.
Studiejaren afkopen heeft alleen invloed 
op het pensioenbedrag. Je kan hiermee 
geen extra loopbaanjaren verwerven om 
bijvoorbeeld sneller met vervroegd pensi-
oen te gaan.

De regularisatie is mogelijk voor pensioe-
nen die ten vroegste starten op 1 december 
2018.  |

Wil je alle voorwaarden kennen om stu-
diejaren te kunnen afkopen? Dan verwij-
zen we je graag door naar de uitgebreide 
brochure van de federale pensioen-
dienst via www.koopuwstudiejaren.be 

of rechtstreeks op www.onprvp.fgov.be/
RVPONPPublications/NL/publications/
regulWN.pdf 
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SNAPSHOTS

WERELDWIJDE AANDACHT NODIG 
VOOR HOGERE LONEN 

De Organisatie voor Economische en 
Sociale ontwikkeling (OESO) heeft positieve 
prognoses voor de groei van de wereldeco-
nomie in 2018 en 2019. Meer investeringen, 
de wereldhandel die opveert en meer banen. 
Allemaal factoren die het economische her-
stel versterken. Wereldwijd vragen de vak-
bonden om ook de lonen van de werkne-
mers te laten groeien.
In Litouwen leidde een aanpassing van de 
arbeidswetgeving alvast tot een daling van 
het aantal werknemers die het moeten stel-
len met het minimumloon, of zelfs minder 
dan dat. In 2016 was deze groep goed voor 
20% van de actieve bevolking. Eind 2017 
was dat aandeel gezakt tot nog maar 14%.
In Turkije behaalden de vakbonden in ‘de 
metaal’ een overwinning nadat de achter-
ban stevige druk had uitgeoefend. De bon-
den tekenden met de werkgevers een collec-
tief akkoord voor een periode van twee jaar. 
Het akkoord gaat over een loonsverhoging 
van wel 24,6%. De sociale voordelen worden 
opgetrokken met 23%.
In Slovakije resulteert het tekort aan 
gekwalificeerde arbeidskrachten dan weer 
in hogere lonen. Vorig jaar was daar zelfs 
sprake van de grootste loonsverhoging in 
7 jaar. De werkloosheid is er lager dan ooit.

Bij onze Nederlandse buren ontstond een 
groot publiek schandaal toen de loonsver-
hogingen van de toplui bij Unilever en ING 
bekend raakten. In heel wat Nederlandse 
bedrijven worden jobs vernietigd of staan 
de lonen van de gewone werknemers onder 
druk; tegelijk blijkt dat het loon van de 
ceo’s bij 21 beursgenoteerde Nederlandse 
bedrijven gemiddeld 83 keer groter is dan 
het gemiddelde loon van de werknemers. 
Bij Unilever verdient de ceo zelfs 292 keer 
méér dan het gemiddelde loon van de werk-
nemers!

Lees meer op www.payrise.eu

GLOEDNIEUWE 
BROCHURES VOOR 
JOBSTUDENTEN EN 
SCHOOLVERLATERS!

Heb je binnenkort een studentenjob? Of 
studeer je bijna af en ga je aan het werk? 
Dan moet je met heel wat rekening houden. 
Check daarom de nieuwe brochures van het 
ACV!
Je bent jong, je zit op school en je zoekt een 
studentenjob. Je wil wat geld om je studies 
te betalen of je droomt van een auto, een 
laptop of een nieuwe smartphone. Je ver-
dient graag wat geld bij, je wil bezig zijn of 
bent op zoek naar avontuur. Veel studenten 
hebben een fijne werkervaring, maar ieder 
jaar raken sommige jongeren toch ontgoo-
cheld. Het beloofde loon was er niet. Ziek 
zijn betekende ontslag.Wat doe je dan? De 
brochure ‘Lonend studentenwerk’ legt het 
haarfijn uit!
Op een dag zet je natuurlijk de stap naar 
een echte baan. Maar je hebt nog een hoop 
vragen. Hoe zit dat precies met je inschrij-
ving bij de VDAB? Hoe pak je een sollicita-
tie aan? Welk loon kan je verwachten en 
wat staat er allemaal in je contract? Wat als 
je ziek wordt? Wat kan ACV of CM voor je 
doen? Zit je met deze vragen of andere? Dan 
moet je zeker lezen in de ‘Gids voor school-
verlaters’.

Je kan deze brochures vinden in de ACV-

kantoren. Of downloaden via deze link:

https://goo.gl/6FYBHb 

MEER INSPELEN OP DIGITALISERING EN 
ROBOTISERING DRINGT ZICH OP

Bouwvakkers, schoonmakers, keukenhulp-
jes of bandwerkers zijn geen lang leven 
meer beschoren. Volgens de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) is de kans groot dat 
deze laaggeschoolde jobs op termijn sneu-
velen door de robotisering van onze eco-
nomie. Dat schreven diverse kranten in 
maart. In totaal gaat het om 1 op de 6 jobs. 
En nog veel meer jobs zullen er in de toe-
komst helemaal anders uitzien. Opleiding, 
bijscholing en levenslang leren zijn volgens 
specialisten meer dan ooit aangewezen. 
De automatisering en digitalisering van 
onze economie zou ook veel nieuwe banen 
opleveren. Maar het zijn wel vooral de hoog-
geschoolden die daarvan profiteren.
De federale minister van Werk, Kris Peeters 
(CD&V), verwijst in het debat hierover naar 
de aanbeveling aan ondernemingen om vol-
tijdse werknemers vijf dagen per jaar oplei-
ding te gunnen. “Kennis, innovatie en maat-
werk nemen in de digitale economie een 

centrale plaats in”, aldus Peeters. “Daarom 
is het zo belangrijk dat werknemers regel-
matig worden bijgeschoold. Het maakt 
bedrijven concurrentiëler en geeft werk-
nemers nieuwe kansen en waardering.”
Vakbonden en werkgevers kregen van 
Peeters de vraag om maatregelen voor te 
stellen die inspelen op de digitalisering. 
Het resultaat van die oefening zou moeten 
zichtbaar worden in het volgende interpro-
fessionele akkoord (IPA).
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BENGAALSE 
TEXTIELARBEIDERS 
HEBBEN NOG ALTIJD 
NOOD AAN BETERE 
ARBEIDSVOORWAARDEN 

Op 24 april 2013 was er een enorme indus-
triële ramp in het Rana Plaza-complex in 
Bangladesh. 1.138 textielarbeiders lieten 
daarbij het leven. De verontwaardiging en 
de druk van de publieke opinie leidden tot 
het ‘Bangladesh Veiligheidsakkoord’. Een 
overeenkomst tussen kledingmerken, win-
kelketens en – netwerken van – ngo's zoals 
de Schone Kleren Campagne waarbij het 
identifi ceren en oplossen van veiligheids-
problemen centraal staat. Meer dan 200 kle-
dingmerken en -winkelketens onderteken-
den het akkoord dat juridisch bindend is. 
Sinds 2013 zijn meer dan 1.600 fabrieken 
geïnspecteerd. Er waren ook meer dan 
7.000 inspecties bij wijze van opvolging. 
Daarbij werden 130.000 veiligheidsover-
tredingen vastgesteld. 82% van de gecon-
stateerde veiligheidsproblemen is ondertus-
sen opgelost. 
Het akkoord loopt in mei 2018 af maar er 
is al een vervolg met het ‘Transitieakkoord 
2018’. Al 125 kledingmerken en ketens 
tekenden dit vervolgakkoord. Het nieuwe 
document geldt vanaf mei 2018 en loopt 
tot 2021. Het doel van de verlenging is 
om de vooruitgang, bereikt onder het eer-
ste akkoord, te behouden en om nog meer 
fabrieken te inspecteren en renoveren. 
Marks & Spencer, Abercrombie & Fitch, 
Decathlon, KIABI, Next, Nike, Levis en 
nog vele anderen zijn niet bij de onderte-
kenaars. Gebruik met ons mee de sociale 
media om aan bedrijven en merken diets 
te maken dat ze hun verantwoordelijkheid 
moeten opnemen voor werknemers in hun 
toeleveringsketen. Doe je mee?

Wie tekende het nieuwe akkoord nog 

niet?

https://cleanclothes.org/safety/no-
one-should-risk-their-life-at-work-
which-companies-have-not-signed-the-
2018-bangladesh-accord

Wil je de actie steunen? Dat kan hier:

https://cleanclothes.org/safety/2018-
accord

'DE GROTE PENSIOENROOF', EEN AANRADER!

Pensioenexpert Kim De Witte (KU Leuven) 
heeft eerder dit jaar zijn nieuwe boek 'De 
grote pensioenroof' voorgesteld. Het boek 
is uitgegeven door EPO. In zijn werk wil De 
Witte duidelijk maken dat een goed pen-
sioen voor iedereen mogelijk, eerlijk en 
betaalbaar is.

"Wie zijn leven lang heeft 
gewerkt en bijgedragen, heeft 
recht op een degelijk wettelijk 
pensioen", stelt De Witte in 'De 
grote pensioenroof'. "Dat is een 
kwestie van eerlijkheid, van res-
pect en van effi  ciëntie: de wette-
lijke pensioenen kosten minder 
en beschermen ons beter tegen 
verlies en waardevermindering. 
Er is dringend een ommezwaai 
nodig. We dienen hoognodig een 
begin te maken met de geleide-
lijke verbetering van het wettelijk 
pensioen op vier grote werven: de 
leeftijd, het bedrag, de gendergelijkheid en 
het werkbaar werk."
Televisiemaker en regisseur Jonas Geirnaert 
tekent voor het voorwoord bij het boek. Hij 
verwijst daarbij naar de historische evolu-
tie: "Sinds de voltooiing van de eerste twee 
industriële revoluties aan het einde van 

de 19de eeuw – met de komst van stoom-
kracht, motoren en elektriciteit -  zijn we als 
mensheid theoretisch gezien altijd in staat 
geweest om de hele wereldbevolking te voe-
den en een menswaardig bestaan te geven. 
M a c h i n e s verlichtten de arbeid, moto-

ren de landbouw, verlich-
ting verlichtte… welja alles. 
En sindsdien – ondertussen 
staan we anderhalve eeuw 
verder – zijn de mogelijkhe-
den alleen maar exponenti-
eel toegenomen."
En Geirnaert gaat voort: 

"Als iemand u dus probeert 
te vertellen dat degelijke 
pensioenen in een land 
als België onbetaalbaar 
zijn, hou dat dan in uw 
achterhoofd. Hetzelfde 
geldt trouwens voor de 
gezondheidszorg, werk-

loosheidsuitkeringen, steun voor mensen 
met een beperking, menswaardige gevan-
genissen, vluchtelingenopvang en ga zo 
maar verder. Er is welvaart genoeg om het 
allemaal te bekostigen, meer dan ooit zelfs. 
Alleen is die welvaart nu wraakroepend 
onrechtvaardig verdeeld."

VAKBONDEN IN ACTIE 
VOOR WERKNEMERS VAN UBER

Uber is een sterk groeiende internetonder-
neming die bemiddelt tussen reizigers en 
aanbieders van personenvervoer in ver-
schillende landen. Het bedrijf verbindt 
via zijn mobiele app klanten in 67 landen 
met offi  ciële taxichauff eurs, maar vooral 
ook met privéchauff eurs die een zelfstan-
digenstatuut hebben. Met dit laatste is de 
Zwitserse vakbond Unia het niet eens. De 
Uber-chauff eurs in Zwitserland gingen in 
staking wegens de verschrikkelijke werk-
omstandigheden. Hun lonen liggen erg 
laag en socialezekerheidsbijdragen betaalt 
Uber niet. 
Unia wil dat het sectorakkoord voor de 
taxibedrijven wordt toegepast. Uber is een 
werkgever en de chauff eurs zijn geen zelf-
standigen maar werknemers. Dus moet het 
minimumloon ook voor hen van toepassing 
zijn. Om dit af te dwingen richt de vakbond 
zich nu tot de Zwitserse overheid. 
Ook in Slovenië zijn de vakbonden bezorgd. 
Daar is de overheid inspanningen aan het 
doen om de komst van Uber te vergemak-
kelijken. De vakbonden zijn bang dat er 
zo nog meer fl utjobs zullen ontstaan. Wat 
zal leiden tot een verdere uitholling van 
het werknemersstatuut en oneerlijke con-
currentie. Het is verontrustend dat de 
sociale partners niet betrokken zijn bij dit 

overheidsinitiatief. 
De Australische vakbonden richten hun pij-
len op UberEats, een platform voor fi etskoe-
riers die maaltijden van restaurants bedelen. 
Deze koeriers hebben geen recht op ziekte-
verlof, geen vakantiedagen, geen arbeids-
ongevallenverzekering. Ook zij worden als 
zelfstandigen behandeld en werken eigen-
lijk als onderaannemers voor het Uber-
platform. Ze worden betaald per bestelling, 
en niet per gepresteerd uur. Uit onderzoek 
blijkt dat 24% van de ondervraagden vol-
tijds werkt voor UberEats. Meer dan 76% 
van hen verdient minder dan het minimum-
loon van koeriers die wel met een werkne-
merscontract zijn aangeworven bij andere 
bedrijven. Volgens de vakbond is UberEats 
dan ook helemaal niet ‘vernieuwend’ ver-
mits het vooral armoede creëert.

verlies en waardevermindering. 
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1OP HOEVEEL  
DAGEN VAKANTIE  
HEB IK RECHT?

Het aantal vakantiedagen waarop je in 2018 
(het huidig kalenderjaar of ‘vakantiejaar’) 
recht hebt, is afhankelijk van je prestaties 
in 2017 (het voorgaande kalenderjaar of 
‘vakantiedienstjaar’). Werk je in een zesda-
genweek, dan heb je recht op twee vakan-
tiedagen per gewerkte maand in het vakan-
tiedienstjaar. Werk je in een vijfdagenweek, 
dan wordt het aantal vakantiedagen waarop 
je recht zou hebben in een zesdagenweek, 
vermenigvuldigd met 5/6 en mag je het 
resultaat naar boven afronden. Heb je in 
2017 een volledig jaar gewerkt, dan heb je 
recht op vier weken betaalde vakantie in 

2018. Dat zijn 24 vakantieda-
gen in een zesdagenweek of 20 

vakantiedagen in een vijfdagen-
week.

2 IK BEN VORIG JAAR 
EEN PAAR KEER 
AFWEZIG GEWEEST, 

TELLEN DIE PERIODES MEE 
ALS GEWERKTE MAANDEN?

Sommige periodes wel. Een aantal 
afwezigheden wordt immers gelijk-

gesteld met gewerkte periodes. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor arbeidson-

geschiktheid wegens ‘gewone’ ziekte 
of ‘gewoon’ ongeval (gelijkstelling 

voor maximum 12 maanden), arbeids-
ongeschiktheid wegens arbeidsongeval of 
beroepsziekte (volledige tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid wordt onbeperkt gelijk-
gesteld, gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
heid als de ongeschiktheid ten minste 
66% bedraagt voor maximum 12 maan-
den), moederschapsrust, volledige werk-
verwijdering in het kader van de moeder-
schapsbescherming, profylactisch verlof,  
borstvoedingspauzes, economische werk-
loosheid, vaderschapsverlof, adoptieverlof, 
pleegzorgverlof, geboorteverlof, betaalde 
vakantiedagen, wettelijke feestdagen of ver-
vangingsdagen, ADV-dagen, aanvullende 
vakantiedagen, klein verlet, syndicaal ver-
lof, stages en betaald educatief verlof, dagen 
erkende staking of lock-out, het vervullen 

van burgerlijke taken of uitoefenen van 
een mandaat en verplichting tot militaire 
dienst of burgerdienst. Maar tijdskrediet of 
een thematisch verlof (ouderschapsverlof, 
palliatief verlof of medische bijstand), ver-
lof om dwingende redenen en onbetaalde 
toegestane afwezigheid, de ongerechtvaar-
digde afwezigheden, gewerkte periodes in 
het buitenland die niet zijn aangegeven aan 
de Belgische sociale zekerheid en de periode 
gedekt door de uitgekeerde opzeggingsver-
goeding worden niet gelijkgesteld. Je bouwt 
in die periodes dan ook geen vakantierech-
ten op voor volgend jaar.

3 IK WERKTE VORIG 
JAAR VOLTIJDS EN NU 
DEELTIJDS.  OP HOEVEEL 

VAKANTIEDAGEN HEB IK DAN 
RECHT?

Voor deeltijdsen gelden in principe dezelfde 
berekeningsregels als voor voltijdse werk-
nemers.  Als je in heel 2017 voltijds gewerkt 
hebt, heb je in 2018 ook recht op vier weken 
betaalde vakantie.  Maar je kan nooit meer 
vakantie opnemen dan mogelijk volgens je 
arbeidsregime in het vakantiejaar (2018). 
Het aantal vakantiedagen waarop je als 
deeltijdse recht hebt, moet dan ook wor-
den berekend in verhouding tot het aantal 
werkdagen per week:
vakantiedagen in een 6-dagenweek x aantal 
werkdagen per week/6 werkdagen per week.
Voorbeeld: als je in 2018 nog 19 uur per week 

Charaz El Madiouni

De zomermaanden zitten er opnieuw 
aan te komen en heel wat mensen kij-
ken uit naar hun vakantiegeld om een 
mooie reis te maken, gewoon uit te 
blazen of uitgaven te kunnen doen die 
anders moeilijk te betalen zijn. Ons 
Recht geeft antwoord op tien vragen 
die dikwijls worden gesteld rond de 
betaalde vakantie voor bedienden.

BETAALDE
VAKANTIE 



Ons Recht | 122ste jaargang | MEI 2018  |  9

werkt, gespreid over 3 werkdagen, heb je 
recht op (12 x 2) x 3/6 = 12 vakantiedagen.

4 IK WERKTE EERST 
VOLTIJDS EN NU 
DEELTIJDS. BEN IK 

DAN EEN DEEL VAN MIJN 20 
OPGEBOUWDE DAGEN GEWOON 
KWIJT?

Je kan nooit meer vakantie opnemen dan 
mogelijk volgens je arbeidsregime, maar 
die ‘verloren’ dagen worden wel uitbetaald. 
Als je in de loop van het vakantiejaar (2018) 
overstapt naar een arbeidsregime met 
gemiddeld minder arbeidsuren per week, 
wordt een ‘decemberafrekening’ opgesteld. 
Bij de overstap worden de (resterende) 
vakantiedagen immers onmiddellijk herre-
kend waardoor je niet meer alle vakantieda-
gen zal kunnen opnemen waarop je op basis 
van de prestaties in het vakantiejaar recht 
had. Dat verlies aan vakantiegeld wordt dan 
gecompenseerd in december van het vakan-
tiejaar (2018). Doordat je echter pas in de 
loop van het vakantiejaar bent overgestapt 
naar minder arbeidsuren, zal je in het vol-
gende jaar (2019) waarin je nog altijd min-
der arbeidsuren werkt óók recht hebben op 
minder vakantiedagen dan je eigenlijk vóór 
de vermindering van uren had opgebouwd. 
Dit verlies aan vakantiegeld zal ook worden 
gecompenseerd in december van het jaar 
volgend op het vakantiejaar (2019). 

5 IK HEB GEEN VOLLEDIG 
JAAR GEWERKT.  HEB IK 
DAN OOK RECHT OP VIER 

WEKEN VAKANTIE?

Het Europese principe is dat iedereen recht 
heeft op vier weken vakantie. Maar als je 
bovenstaande Belgische berekeningsre-
gels volgt, kan je in dat geval geen 4 weken 
opbouwen. Daarom werd in 2012 een aan-
vullend stelsel van vakantie ingevoerd inge-
val van begin of hervatting van activiteit als 
werknemer. Dit wordt ook wel ‘aanvullende’ 
of ‘Europese’ vakantie genoemd.
Je kan genieten van aanvullende vakan-
tie als je aan alle voorwaarden voldoet. 
Belangrijk is dat het altijd gaat om een recht. 
Je bent dus niet verplicht om gebruik te 
maken van dit extra stelsel. Doe je dat toch, 
dan moet je wel eerst de gewone vakantie-
dagen opnemen.

Je kan genieten van aanvullende vakantie 
op voorwaarde dat:
-  je een activiteit als werknemer begint 

(bijvoorbeeld afgestudeerde jongeren die 
in het vakantiedienstjaar geen arbeids-
prestaties hebben geleverd of bedienden 
die in het vorige kalenderjaar als ambte-
naar of zelfstandige hebben gewerkt) of 
hervat (bijvoorbeeld na volledige werk-
loosheid, na tijdskrediet, na onbetaald 
verlof, na een niet-gelijkgestelde peri-
ode van arbeidsongeschiktheid, maar 
ook na deeltijds ouderschapsverlof); ook 

deeltijdse werknemers die hun arbeids-
tijd verhogen met minstens 20% of over-
stappen naar een voltijds regime, heb-
ben onder bepaalde voorwaarden recht 
op aanvullende vakantie. 

-  je tijdens het vakantiejaar arbeidspres-
taties hebt verricht (of daarmee gelijkge-
steld) gedurende minstens drie maanden, 
de zogenaamde ‘aanloopperiode’.

Vanaf de laatste week van de aanloopperi-
ode heb je recht op één week vakantie (dit 
komt overeen met vijf vakantiedagen in 
een vijfdagenweek). Na de aanloopperi-
ode wordt de vakantieduur in een zesda-
genweek bepaald in verhouding tot twee 
vakantiedagen per maand prestaties (of 
daarmee gelijkgesteld). Als je volgens een 
ander arbeidsregime werkt, moet je het aan-
tal vakantiedagen berekenen in verhouding 
tot het aantal werkdagen in jouw arbeidsre-
gime. Bij omzetting naar een vijfdagenweek 
moet in principe per schijf van zes dagen 
één dag in mindering worden gebracht. 
Telkens wordt in de derde maand de schijf 
van zes vakantiedagen bereikt en wordt dan 
die ene dag in mindering gebracht. De eer-
ste maand worden dus twee vakantiedagen 
opgebouwd, de volgende maand nog eens 
twee dagen, de derde maand slechts één 
dag. Maar opgelet: je kan nooit meer dan 
vier weken vakantie opbouwen (inclusief de 
gewone vakantiedagen). 
De werkgever betaalt het normale loon 
voor de aanvullende vakantiedagen. Maar 

vragen &
antwoorden

in 10 
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dit loon wordt in mindering gebracht van 
je dubbel vakantiegeld van het volgende 
kalenderjaar. Je betaalt de aanvullende 
vakantie dus eigenlijk zelf.  Aangezien de 
regelingen jeugdvakantie en seniorvakan-
tie om die reden gunstiger zijn, is het aan te 
raden om eerst na te gaan of je al dan niet op 
één van die regelingen een beroep kan doen.

6 
KAN IK OM HET EVEN 
WANNEER MIJN 
VAKANTIEDAGEN 
OPNEMEN?

De vakantiedagen moeten binnen hetzelfde 
kalenderjaar allemaal worden opgenomen 
en dit kan in principe om het even wan-
neer. Maar dit gebeurt – behalve wanneer 
in de sector of op ondernemingsvlak col-
lectieve vakantiedagen werden vastgelegd 

– altijd bij individueel akkoord tussen jou 
en je werkgever. Je kan dus niet eenzijdig 
je vakantiedagen opnemen. In het arbeids-
reglement kunnen regels zijn afgesproken 
over de opname van de vakantiedagen (bij-
voorbeeld wijze en termijn van aanvraag, 
voorrangsregels). Wanneer je niet tot een 
akkoord komt, kan het geschil worden voor-
gelegd aan de arbeidsrechtbank (eventueel 
in kort geding).

Volgende principes moeten sowieso in acht 
genomen worden:
-  vakantie moet worden toegekend 

vóór 31 december van het vakantiejaar. 
Vakantiedagen mag je dus in principe 
niet overdragen naar het volgende kalen-
derjaar. Wanneer het wegens overmacht 
of een schorsing van de arbeidsovereen-
komst zoals bijvoorbeeld door langdu-
rige ziekte of ongeval onmogelijk is om 
al je vakantiedagen op te nemen vóór het 
einde van het vakantiejaar, dan moeten 
die door de werkgever worden uitbetaald; 

-  een ononderbroken vakantieperiode van 
één week moet worden gewaarborgd;

-  voor gezinshoofden wordt de vakantie bij 
voorkeur tijdens de schoolvakantie toege-
kend;

-  tenzij je het anders vraagt, moet tussen 1 
mei en 31 oktober:
• een ononderbroken vakantieperiode 

van drie weken worden gewaarborgd 
als je jonger bent dan 18 jaar;

• een ononderbroken vakantieperiode 
van twee weken worden gewaarborgd 
tussen 1 mei en 31 oktober;

-  de vakantie mag niet in halve dagen wor-
den genomen, behalve als de vakantie 
met een halve dag van gewone inactiviteit 
of aanvullende vakantie wordt genomen 
of als het gaat om de laatste drie dagen 
van de vierde week vakantie (de werkge-
ver mag zich tegen dit laatste verzetten 
als zij het goede verloop van de arbeid 
kunnen verstoren).

7 WAT ALS IK ZIEK WORD 
TERWIJL IK AL VAKANTIE 
HAD GEPLAND?

In principe geldt de regel dat de eerste schor-
sing primeert: word je ziek vóór het begin 
van je vakantie, dan primeert de ziekte en 
kunnen de vakantiedagen die samenval-
len met ziektedagen later worden opge-
nomen. Word je pas ziek tijdens je vakan-
tie, dan primeert de vakantie en ben je die 
vakantiedagen gewoon kwijt. Als je echter 
ziek wordt of een ongeval hebt tijdens het 
weekend net voor het ingaan van de jaar-
lijkse vakantie behoudt je je recht op vakan-
tie. Het Europees Hof van Justitie heeft in 
2012 nochtans duidelijk gezegd dat wie ziek 
wordt tijdens zijn vakantie het recht moet 
hebben om deze dagen later op te nemen, 
aangezien beide afwezigheden een ander 
doel hebben (enerzijds genezing, ander-
zijds uitrusten, ontspanning en vrije tijd). 
De Belgische wetgeving is hier echter jam-
mer genoeg nog altijd niet aan aangepast. 

8 WAT GEBEURT ER MET 
MIJN NIET OPGENOMEN 
VAKANTIEDAGEN 

WANNEER IK IN 2018 UIT DIENST 
TREED?

De niet opgenomen dagen worden op dat 
moment uitbetaald. Dat heet ‘vertrekva-
kantiegeld’ en het bestaat uit twee delen, 
namelijk:
1)saldo vertrekvakantiegeld: 15,34 procent 
van je verdiende brutoloon tijdens het 
vakantiedienstjaar voor de vakantierech-
ten die je hebt opgebouwd voor het vakan-
tiejaar;
2)vervroegd vertrekvakantiegeld: 15,34 pro-
cent van je verdiende brutoloon tijdens het 
vakantiejaar voor de vakantierechten die je 

hebt opgebouwd voor het volgende jaar.
De werkgever die je vertrekvakantiegeld uit-
betaalt, bezorgt je ook de vakantieattesten 
waarop deze berekeningen vermeld staan.

9 KAN IK DE REST VAN MIJN 
VAKANTIEDAGEN DAN 
NOG OPNEMEN BIJ MIJN 

NIEUWE WERKGEVER?

Op het vakantieattest dat je van je vorige 
werkgever krijgt, staat ook vermeld hoeveel 
dagen je dat jaar al had opgenomen. De rest 
kan je nog gewoon opnemen bij je nieuwe 
werkgever.  

10 WAAROM KRIJG IK HET 
JAAR DAAROP BIJ MIJN 
NIEUWE WERKGEVER 

DAN ZO WEINIG DUBBEL 
VAKANTIEGELD?

Omdat je vakantiedagen al werden uitbe-
taald op het moment dat je uit dienst trad, 
zal je nieuwe werkgever, op het moment dat 
hij je dubbel vakantiegeld moet uitbetalen, 
het al betaalde vertrekvakantiegeld daarvan 
aftrekken. Vandaar dat je in het jaar daarop 
in die maand meestal niet zoveel geld zal 
krijgen. De aftrek is wel altijd beperkt tot 
het vakantiegeld dat je nieuwe werkgever 
had moeten betalen als je gewoon bij hem 
in dienst was geweest tijdens het vorige jaar.

Heb je nog vragen? Klop dan even aan 
bij één van de LBC-NVK-afgevaardigden 
in jouw onderneming of organisatie. Of 
neem contact op met één van onze LBC-
NVK-secretariaten. De lijst met al onze 
secretariaten vind je op p. 31 van Ons 
Recht.



Ons Recht | 122ste jaargang | MEI 2018  |  11

Beetje hoop bij 
Carrefour, maar 
het werk is zeker 
nog niet klaar
Kristel Van Damme &  
Chris Van Droogenbroeck

Carrefour haalde midden april het 
nieuws omdat er minder wordt gesa-
neerd dan eerst was aangekondigd. 
Het eerste resultaat van stevig vak-
bondswerk! Maar er is nog veel werk.

Aanvankelijk wilde Carrefour 2 hyper-
markten sluiten en 4 andere ombouwen tot 
Carrefour Markets. Onze vakbondsafge-
vaardigden speelden het klaar om een ste-
vig dossier voor elk van deze vestigingen te 
schrijven. Resultaat: voorlopig wordt geen 
enkele winkel dichtgedaan.
Turnhout kan als hypermarkt voort, maar 
de verdeling tussen voeding en niet-voeding 
wordt wel ‘geoptimaliseerd’. Brugge Sint-
Kruis en Westerlo kunnen worden omge-
bouwd tot een ‘Market’ in eigen beheer. Ook 
Genk kan tot het eind van het lopende huur-
contract voort als geïntegreerde Carrefour 
Market. Daarna wil Carrefour in Genk naar 
een nieuwe plek uitwijken. Alles bij elkaar 
zouden zo 191 van de 1.233 bedreigde banen 
worden gered.

Maar daarmee is de kous zeker niet af. Het 
blijft onaanvaardbaar dat er nog altijd meer 
dan 1.000 banen in gevaar zijn! Carrefour 
wil werknemers vlotter kunnen inzetten en 
hen laten pendelen tussen diverse afdelin-
gen van een winkel. De openingsuren moe-
ten worden verruimd. 
De loon- en arbeidsvoorwaarden in de 
hypermarkten en bij de centrale diensten 
moeten worden ‘afgestemd op die van de 
markt’. De hypermarkten vallen onder een 
voor werknemers beter paritair comité, 
Carrefour wil hen dus geld of garanties 
afpakken. Als sommige hypermarkten wor-
den omgevormd tot ‘markets’, valt het per-
soneel onder een ander PC en een andere 
cao.
Hoe dan ook heeft de vakbond nog flink wat 
werk op de plank. De LBC-NVK mikt op een 
maximaal behoud van jobs, het behoud van 
de loonvoorwaarden en ‘werkbaar werk’.  |

Meer over de loon- en arbeidsvoorwaar-
den in de distributie lees je hier:
https://lbc-nvk.acv-online.be/lbc-nvk/
Ik-werk/Distributie

DIVERSE PARITAIRE 
COMITÉS IN 
DISTRIBUTIE

De lonen en werkafspraken voor win-
kelbedienden variëren al naargelang 
ze werken in (grote) winkelketens of 
in winkels uitgebaat door zelfstandige 
ondernemers. Cao’s verschillen ook 
voor werknemers in voedingswinkels en 
hun collega’s in niet-voedingswinkels.
Wie werkt voor een zelfstandige win-
keluitbater of een franchiseketen, valt 
onder paritair comité 201 (werkweek 
van 38u, werken over 6 dagen in de 
week, loonbarema tot 12 jaar anciën-
niteit, aanvangsloon 1.549 euro, na 10 
jaar 1.798 euro bruto). Voor een voe-
dingswinkel met méér dan 30 perso-
neelsleden geldt de cao van PC 202.01 
(werkweek van 36,5u, vijfdagenweek, 
loonbarema met 24 ervaringsjaren, 
aanvangsloon 1.557 euro, na 10 jaar 
1.889 euro bruto).
Werk je in een winkel van de grotere 
voedingsketens, dan geldt de cao van 
PC 202 (werkweek van 35u, vijfdagen-
week, loonbarema met 22 ervarings-
jaren, aanvangsloon 1.657 euro, na 10 
jaar 1.953 bruto). Winkels van grotere 
niet-voedingsketens zitten in PC 311 
(werkweek van 35u, vijfdagenweek, 
loonbarema met 22 ervaringsjaren, 
aanvangsloon 1.646 euro, na 10 jaar 
1.928 euro bruto).
Warenhuizen die ongeveer even veel 
voeding als niet-voeding verkopen val-
len onder PC 312. De hypermarkten van 
Carrefour zitten in deze groep (werk-
week van 35u, vijfdagenweek, loonba-
rema met 22 ervaringsjaren, aanvangs-
loon 1.688 euro, na 10 jaar 1.996 euro).
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Politici, academici, vakbondsmensen en 
werkgeversorganisaties kregen van het 
ACV een forum om hun ideeën uit te leggen 
over de toekomst van de sociale zekerheid. 
De vakbond wilde het ideologisch georga-
niseerde geheugenverlies tegengaan en het 
solide inhoudelijke debat aanzwengelen.
Het mag duidelijk zijn dat onze sociale 
zekerheid is ontstaan door de volgehou-
den strijd van de werknemers en vanuit 
een geest van onderlinge solidariteit. Ze 
had niet alleen als bedoeling om armoede 
te voorkomen of om mensen te laten ‘overle-
ven’ in moeilijke tijden. Ze paste in het stre-
ven om iedereen te helpen aan een mens-
waardiger en gelukkiger bestaan. Wie zijn 
geschiedenis goed kent, weet dat dit unieke 
systeem van werknemerssolidariteit de 
basis legde voor een moderne maatschap-
pij waarin iedereen meer kansen krijgt om 
vooruit te komen in het leven.
Sommigen in de politiek en in ondernemers-
kringen lijken de spons te willen vegen over 
onze sociale en syndicale geschiedenis. Ze 
denken alleen in termen van ‘winst maken’ 
en geloven in een kapitalisme dat de mens 
vooral als ‘consument’ ziet. Ze hopen terug 
te keren naar het vooroorlogse klimaat van 
betutteling en paternalisme. Eigenlijk wil-
len ze onze sociale zekerheid reduceren tot 
iets wat louter tegen armoede beschermt.

ONDERMIJNEN 
EN ANDERE TRUCS

Hoe gaan de tegenstanders van een sterke 
sociale zekerheid te werk? Ze proberen om 
het systeem af te bouwen en het te onder-
mijnen, toeteren dat het ‘onbetaalbaar is’ en 
trachten jongeren te overtuigen dat de hui-
dige sociale zekerheid niet vol te houden is.
De sociale zekerheid wordt afgebouwd door 
werkloosheidsuitkeringen te verminderen, 
mensen langer te laten werken, het SWT 
(brugpensioen) te willen afschaff en en aan 
jongeren een werkloosheidsvergoeding te 
ontzeggen. Ook door ‘landingsbanen’ moei-
lijker te maken, de re-integratie van zieke 
werknemers belangrijker te vinden dan hun 
genezing en het tijdskrediet ‘zonder motief’ 
af te schaff en.
CD&V-voorzitter Wouter Beke omschrijft 
het als volgt:  “De sociale zekerheid afb ou-
wen naar een bijstandssysteem is de grond-
slag onder de sociale zekerheid wegnemen. 
Waarom zou je nog bijdragen als je er toch 
weinig of niet kan van genieten?” Op deze 
manier wordt het mogelijk om de weerstand 
tegen het systeem te organiseren. Maar de 
tegenstanders moeten aan werknemers ook 

‘uitgelegd krijgen’ waarom het systeem per 
se moet worden ingekrompen, en dat kan 
alleen door het eerst genoeg te ondergraven.
De sociale zekerheid wordt wel degelijk 
ondermijnd. “Ze zwijgen over de inkomsten 

van het systeem”, stelt Kim De Witte van 
oppositiepartij PVDA. “Nog nooit waren 
de sociale zekerheidsbijdragen zo laag! De 
sociale zekerheid is uitgehold. Waar is het 
geld naartoe?”
Als de inkomsten voor de sociale zekerheid 
zakken, is het natuurlijk niet mogelijk om 
dezelfde ‘prestaties’ te blijven verzekeren. 
De enige oplossing is dan ook ‘besparen’. 
Onder het voorwendsel dat de overheid de 
gaten wel zou vullen, werden de afdrachten 
door werkgevers in diverse stappen terug-
geschroefd. Denk aan de vrijstelling bij de 
aanwerving van een eerste werknemer, de 
lagere bijdragen bij de aanwerving van de 
tweede tot de zesde werknemer, de maatre-
gelen rond jongeren, ouderen, mentoren en 
stagiairs, de werkbonus, de vermindering 
bij collectieve arbeidsduurvermindering, de 
maatregel voor huispersoneel, de vermin-
dering bij de aanwerving van werknemers 
die een herstructurering meemaakten, de 
maatregelen rond onthaalouders en kunste-
naars, de RSZ-vrije vergoeding voor ‘zachte 
landingsbanen’, de structurele bijdragever-
mindering, de ‘taxshift’ van de regering-
Michel. Enige tijd terug was er terechte 
ophef over de veel te lage RSZ-bijdragen die 
profvoetballers betalen. 
En, laten we ook in eigen boezem kijken, de 
maaltijdcheques, de ecocheques en occasi-
onele voordelen in het kader van ‘cao 90’ 
doen de sociale zekerheid ook geen deugd. 

SOCIALE ZEKERHEID
is noodzakelijk 
en perfect betaalbaar
GEEN VOOROORLOGS PATERNALISME AUB

Gino Dupont

Zijn de we de geschiedenis en 
de betekenis van onze sociale 
zekerheid vergeten? Vinden we 
onze huidige sociale bescher-
ming niet véél te vanzelfspre-
kend? De Zuid-West-Vlaamse 
poot van het ACV vond die vra-
gen belangrijk genoeg om er 9 
lezingen aan te wijden tussen 
oktober 2017 en april 2018. Aan 
de gastsprekers, uit diverse hoe-
ken, werd gevraagd om hun ant-
woord te geven op de vraag hoe 
we de sociale zekerheid kun-
nen behouden en versterken.©
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Op den duur kan je je afvragen wie er nog 
wél bijdraagt tot onze sociale zekerheid?

ONBETAALBAAR, HOEZO?

Tegenstanders van de sociale zekerheid 
zoals ze nu is schermen graag met ‘de onbe-
taalbaarheid van het systeem’. Eerst vermin-
der je de inkomsten van de sociale zekerheid 
genoeg, en daarna doe je mensen geloven 
dat het allemaal ‘niet meer betaalbaar is’.
Een aanpak die altijd scoort is het er bij 
iedereen blijven inrammen. Je herhaalt de 
boodschap tot de meesten ermee weg zijn. 
Om de haverklap verklaren politici en aca-
demici – zelf werknemers met een riant sta-
tuut – dat ‘het niet meer te betalen is’. Heel 
wat politici debiteren om het even wat, als 
het maar past in de strijd tegen de sociale 
zekerheid. Zo vindt de liberaal Vincent Van 
Quickenborne (Open VLD) dat het ‘popu-
lisme is om de rijken te willen laten betalen’. 

“Je moet besparen in het systeem”, meent hij. 
De gouverneur van de Nationale Bank van 
België, Jan Smets, zegt dat ‘de overheidsfac-
tuur moet verminderen’. En wel door ‘een 
selectieve vermindering van de uitgaven en 
door efficiëntiewinsten’. Smets stelt verder 
dat ‘de pensioenhervorming de factuur van 
de vergrijzing moet beperken. Deze hervor-
ming moet de kosten van de vergrijzing hal-
veren’.
Het is altijd handig als je jongeren ervan kan 
overtuigen dat de sociale zekerheid klei-
ner moet worden gemaakt. Tegenstanders 
trachten dan de jongeren te doen geloven 
dat het systeem geen enkele overlevings-
kans heeft. Zo kunnen ze bij hen de aver-
sie tegen de sociale zekerheid vergroten: ze 
moeten nu bijdragen voor voorzieningen 

waarvan ze denken dat ze er later ‘toch niet 
meer van zullen genieten’. Als je jongeren 
zo doet denken, wordt het makkelijker om 
de sociale zekerheid te reduceren tot een 
middel om alleen nog wat aan armoedebe-
strijding te doen, en niet meer.
Bye bye solidariteitsgedachte dus!

MILTON FRIEDMAN EN CO

Heel deze ‘strategie’ is gestoeld op de ideeën 
van neoliberale figuren als Milton Friedman, 
Ronald Reagan en Margaret Thatcher. De 
strategie helpt de weg te effenen voor een 
nog grotere rol van ‘de markt’ zodat er kan 
worden werk gemaakt van de platte priva-
tisering en commercialisering van het sys-
teem. En zo dreigen we af te glijden van een 
solidaire bescherming naar een private ver-
zekering! Alleen werknemers die het zich 
nog kunnen veroorloven, kunnen dan nog 
betalen en zo van een aantal vormen van 
bescherming genieten. Aanvankelijk zal dit 
nog kunnen voor een grotere groep werkne-
mers, vanaf de middenklasse. Maar gaande-
weg zal de groep ‘gelukkigen’ (en bescherm-
den) kleiner worden. Zo evolueren we meer 
en meer naar een klimaat waarin de ‘ik’-cul-
tuur de toon zet. Willen we dat wel?!

HET KAN ZEKER ANDERS

Moeten we blijven geloven in de sirenezang 
van ‘de markt’ en zijn platte winstbejag? 
Neen. Uit de reeds plaatsgevonden lezingen 
hebben we onthouden dat een goed sociaal 
systeem voor alle werknemers mogelijk 
is en blijft. Volgens sp.a-voorzitter John 
Crombez hangt alles af van ‘de politieke 
keuzes die worden gemaakt’. Jan Smets 
(NBB) wees erop dat de benodigde inkom-
sten ‘correcter moeten worden geïnd’.
Laten we, om te beginnen, het vertrouwen 
in ons systeem van sociale zekerheid her-
stellen. Dat kan alleen door de basis van het 

systeem te verzekeren voor de toekomst. Dit 
wil zeggen: door ervoor te zorgen dat er soli-
dair, correct en kostendekkend geld wordt 
afgedragen.
Verder moet voor ons iedereen op dezelfde 
manier kunnen genieten van de sociale 
zekerheid: bij werkloosheid, bij ziekte, bij 
pensionering enzovoort. Ook zelfstandi-
gen. Maar op voorwaarde dat ook zij eerlijk 
(willen) bijdragen. Goocheltrucs zoals bij 
het aanvragen van studiebeurzen hoeven 
we heus niet!
Om een eerlijk systeem te hebben moeten 
we ook afstappen van vormen van ‘subsidi-
ering’ om privéverzekeringen aan te smeren. 
Hospitalisatie- en groepsverzekeringen zou-
den overbodig moeten worden door ernaar 
te streven dat de ‘basisverzekering’ meer 
dan genoeg garanties en bescherming biedt. 
Als dat laatste wordt bereikt, is het perfect 
mogelijk om de fiscale gunstmaatregelen af 
te schaffen die het werken met privéverze-
keringen aanmoedigen.  |

Meer over de lezingen en oplossingen 
lees je op www.9oplossingen.be

ER WAS OOK NOG 
EEN STAARTJE

Het succes van de eerste 9 lezingen 

deed de organisatoren beslissen om 

bijkomende gastsprekers uit te nodi-

gen. Zo kwamen ook Danny Pieters 

(hoogleraar aan de KU Leuven), Bea 

Cantillon (directeur Centrum voor 

Sociaal Beleid), Meyrem Almaci 

(Groen), Bart Buysse (VBO) en Marc 

Leemans (ACV) nog aan het woord 

in Zuid-West-Vlaanderen. Ook over 

hun lezingen vind je meer toelichting 

op www.9oplossingen.be

“Het beeld van de sociale zekerheid is 

verwaterd, alsof sommige mensen uit 

het geheugen willen wissen dat ze in 

de eerste plaats één van de mooiste 

voorbeelden is van een constructie 

gebaseerd op menselijke solidariteit, 

die langzaam is ontstaan, waar veel 

tijd voor nodig is geweest, gedra-

gen door protagonisten van alle slag, 

van de nederigste tot de machtig-

ste. Mensen die elkaar vonden in 

hetzelfde broederlijke en coöpera-

tieve elan, in dezelfde zoektocht naar 

bescherming en wederzijdse steun, 

geconfronteerd als ze waren met 

een bulderende economische groei, 

die destijds al rijkdom creëerde voor 

enkelingen terwijl de basisbekom-

mernis helemaal zoek was, namelijk 

een menswaardiger en gelukkiger 

leven mogelijk maken voor vrouwen, 

mannen, kinderen en ouderen.” 

Bron: expo ‘Bread & Roses, een 

ander licht op vakbondsaffiches’ 
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Denis Bouwen

De regeringspolitiek rond langdu-
rig zieke werknemers jaagt heel wat 
mensen de stuipen op het lijf. Voor de 
regering-Michel komt het erop aan 
om zieken te ‘reactiveren’, te bespa-
ren op de uitgaven en zo nodig sanc-
ties uit te delen. ACV-expert Herman 
Fonck doet het verhaal uit de doeken.

“Al vele jaren geleden oordeelde de vakbond 
zelf dat er iets moest gebeuren ten bate 
van langdurig zieke werknemers”, vertelt 
Herman. “Geregeld kregen we klachten 
van werknemers met kanker, psoriasis en 
andere ziekten of aandoeningen. Zij wer-
den met allerlei problemen geconfronteerd 
wanneer ze zelf het werk deeltijds wilden 
hervatten tijdens hun herstelperiode. De 
regels bleken in de praktijk te stroef. We 
beseften dat er nood was aan meer soe-
pele regels. In de Nationale Arbeidsraad is 
er jarenlang gewerkt rond de vraag hoe je 
een vrijwillige werkhervatting kan mogelijk 
maken en bevorderen. De vakbonden zaten 
daarbij wat tussen hamer en beeld: konden 
ze aanpassingen van essentiële arbeidsvoor-
waarden aanvaarden als dat werd gevraagd 
door zieken?”

“Maar de regeringen-Di Rupo en –Michel 
bekeken de kwestie door een andere bril. 
Zij waren vooral ongelukkig over de stij-
gende uitgaven voor langdurig zieke werk-
nemers. Ze wilden zieken reactiveren en 
besparen. Met de huidige liberale regering 
zitten we in een sfeer waarbij al gauw wordt 
gepraat over ‘profi teurs’ en ‘fraudeurs’. De 
politiek stuurde aan op strengere regels 
maar aanvaardde toch een compromis dat 
in de Groep van Tien was uitgewerkt door 
vakbonden en werkgevers. Dat compro-
mis ging uit van re-integratie op het werk 
strikt op basis van vrijwilligheid en zonder 
sancties: niet voor werkgevers en niet voor 
werknemers.  Ondanks hun aanvankelijke 
instemming met dat compromis van de 
sociale partners veranderde de regering-
Michel nadien opnieuw het geweer van 
schouder: de sancties zijn weer opgedoken, 
en er liggen nu wetteksten klaar. Ze willen 
zieke werknemers activeren, bezuinigen en 
gesjoemel bestrijden.”

IDEOLOGISCHE MOTIEVEN

“Binnen de regering is vooral de N-VA erop 
gebrand om sancties te hebben”, weet 
Herman. “Het wetsontwerp dat nu op tafel 

ACV-expert Herman Fonck: “Sommige externe preventie-
diensten communiceren in heel repressieve bewoordin-
gen met zieke werknemers. En er zijn zeker werkgevers 
die graag de voorraad langdurig zieke werknemers 
opkuisen.”

AANPAK ZIEKE 
WERKNEMERS 
staat in teken 
van ‘activeren’ 
en ‘besparen’
OP HET TERREIN ZIT NIEMAND 
TE WACHTEN OP SANCTIES
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ligt spreekt van sancties voor werkgevers 
en werknemers. Het gaat over de privésec-
tor met uitsluiting van kmo’s (maximaal 50 
werknemers). Zieken zouden een boete ris-
keren als ze een medische vragenlijst niet 
invullen of als ze niet opdagen voor een 
afspraak bij de adviserende geneesheer van 
het ziekenfonds. Er zijn sanctieregels uit-
gewerkt maar op het werkveld zit niemand 
hierop te wachten! Het hele sanctieverhaal 
stoelt vooral op ideologische en populisti-
sche motieven: de regering wil graag dat er 
met straffen kan worden geschermd voor 
onwilligen.”

Volgens cijfers die het ACV eerder dit jaar 
publiceerde kunnen bijna 7 op 10 langdu-
rige zieke werknemers niet terug naar hun 
vroegere job. Zij worden ‘wegens medische’ 
overmacht ontslagen, zonder opzegvergoe-
ding. “Een ernstig probleem”, zegt Herman. 

“Het is onrechtvaardig dat deze werknemers 
geen compensatie ontvangen of zelfs geen 
minimale vorm van outplacement krijgen. 
In de praktijk komt het wel voor dat zieken 
zelf komen vragen om een ontslag wegens 
medische overmacht omdat ze het niet meer 
zien zitten, moedeloos zijn, een kapotte rug 
hebben of aan te veel stress lijden.”

ONS RECHT: Maaike H. was een verkoopster 
in een winkel. Ze kreeg af te rekenen met lym-
fleklierkanker. De werkgever wilde haar niet 
opnieuw aan de slag zetten en ontsloeg haar, 
in dit geval wel met een opzegvergoeding. 
Maaike won haar zaak tegen de werkgever 
in beroep. Een belangrijk vonnis?
HERMAN: “Inderdaad. Bij ons weten was 
dit de eerste keer dat een Belgische rech-
ter een Europees arrest uit 2014 toepaste 
in zijn rechtspraak. De rechter oordeelde 
dat Maaike was gediscrimineerd en dat het 
bedrijf redelijke inspanningen had moeten 
doen om haar opnieuw te laten werken. In 
vergelijking met de vroegere vaste recht-
spraak van Cassatie is dit een trendbreuk.”

PROGRESSIEVE 
WERKHERVATTING

ONS RECHT: Een zieke werknemer kan ‘pro-
gressief het werk hervatten’. Maar sinds 1 
april 2018 mag de adviserende geneesheer 
van het ziekenfonds een traject progressieve 
werkhervatting slechts toestaan voor hoog-
uit 2 jaar. Die toestemming kan daarna wel 
worden hernieuwd. Voor de werknemers in 
kwestie zijn er financiële gevolgen?
HERMAN: “De financiële gevolgen voor de 
zieke werknemer hangen af van diverse 
factoren: de hoogte van de ziekte-uitke-
ring, de omvang van de werkhervatting 
en het loon dat je verdient in een progres-
sieve werkhervatting. In vele gevallen zijn 
werknemers met hoge lonen beter af met 
de nieuwe regels dan diegenen met een laag 
loon. Maar het effect is niet eenduidig: soms 
zijn ook lage lonen beter af.”

ONS RECHT: Het ACV raadt langdurig zieke 
werknemers aan om zelf een discrete con-
sultatie te vragen bij de arbeidsgeneesheer. 
Waarom is dat voordelig?
HERMAN: “Wie zo’n consultatie aanvraagt, 
officieel een bezoek voorafgaand aan de 
werkhervatting, moet dat binnen de 10 
dagen krijgen. Dat is ook gratis. En de werk-
gever wordt niet op de hoogte gebracht als 
je dat meteen vraagt. Zo’n gesprek is ideaal 
om af te tasten of je kans maakt om het werk 
te mogen hervatten. Het kan nooit tegen de 
werknemer worden uitgespeeld, er kunnen 
op dat moment geen negatieve beslissin-
gen vallen. Als vakbond geloven we sterk 
dat een werkhervatting kan slagen àls de 
werknemer zelf het initiatief neemt.”

INTIMIDATIE

ONS RECHT: Werknemers worden dikwijls 
geïntimideerd om op gesprek te gaan bij de 
arbeidsgeneesheer. Meer dan eens zoekt de 
werkgever naar een bewijs voor medische 
overmacht om de zieke snel te kunnen ont-
slaan zonder opzegvergoeding.
HERMAN: “In de voorbije maanden zagen we 
hierover opvallend veel klachten binnenlo-
pen. We stelden ook vast dat de werkgevers 
soms nogal gortig verwoorde ‘uitnodigin-
gen’ versturen. Zo wordt ermee gedreigd dat 
de zieke werknemer het aan zijn uitkering 
zal voelen als hij niet meewerkt, maar dat 
is eigenlijk een loos dreigement. Sommige 
externe preventiediensten communice-
ren in heel repressieve bewoordingen met 
zieke werknemers. En er zijn zeker werkge-
vers die graag de voorraad langdurig zieke 
werknemers opkuisen.”

ONS RECHT: Stel dat de werkgever er op uit 
is om iemand te ontslaan wegens medische 
overmacht. Wat kan de zieke werknemer 
dan best doen?
HERMAN: “Hij kan zelf om een consultatie 

vragen bij de arbeidsgeneesheer, dat bezoek 
voorafgaand aan de werkhervatting. Of hij 
kan de boot afhouden en om medische rede-
nen niet ingaan op een uitnodiging van de 
arbeidsgeneesheer: dat verhindert een ont-
slag om medische overmacht. Bij het ACV 
hebben we hiervoor een standaardbrief 
opgesteld die de leden kunnen gebruiken.”  |

WAT DOEN ZE PRECIES?

De adviserende geneesheer van het 
ziekenfonds is, zoals de naam al zegt, 
verbonden aan één van de ziekenfond-
sen. Hij of zij heeft wel een speciaal 
statuut. De adviserende geneesheer 
oordeelt over de lichamelijke of gees-
telijke arbeids(on)geschiktheid van de 
werknemer. Wanneer de periode van 
het gewaarborgd loon voorbij is, krijgt 
de zieke werknemer een ziekte-uitke-
ring. Het komt toe aan de adviserende 
geneesheer om te beslissen of het 
recht op die uitkering behouden blijft.
De arbeidsgeneesheer is een arts die 
zich specialiseerde in de arbeidsge-
neeskunde. Sommige grote werkge-
vers hebben eigen arbeidsgeneeshe-
ren in dienst. De meeste bedrijven 
doen een beroep op een arbeidsge-
neesheer die verbonden is aan een 
externe preventiedienst. De arbeids-
geneesheer waakt erover dat werk-
nemers in goede omstandigheden 
kunnen werken en staat werknemers 
bij wanneer ze gezondheidsklachten 
hebben. Hij beoefent geen controle-
geneeskunde maar vervult eerder een 
bemiddelaarsrol.
De controlearts is een arts die in 
opdracht van de werkgever optreedt. 
Hij kan worden ingeschakeld om na 
te gaan of een werknemer wel dege-
lijk ziek is of nog altijd ziek is. Aan de 
werkgever mag hij alleen iets ver-
tellen over de arbeids(on)geschikt-
heid van de werknemer en over de 
mogelijke duur van de arbeidsonge-
schiktheid. Zijn rol is eerder repressief. 
Werkgevers verwachten ook dat hun 
controlearts een bepaald ‘rendement’ 
behaalt.

TIEN HANDIGE TIPS!

Het ACV bedacht tien handige tips 
voor langdurig zieke werknemers.  
Een aanrader. De tips vind je op  
www.teruginhetzadel.be 

De sancties 
zijn weer 
opgedoken, 
en er liggen 
nu wetteksten 
klaar.
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Voor deze jonge syndicalisten is het 
overduidelijk waarom jongeren van-
daag meer dan ooit baat hebben bij een 
krachtige vakbond. De tijd van starten 
en afzwaaien in dezelfde job is voorbij. 
Deeltijdse contracten zijn in sommige 
bedrijfstakken al meer de regel dan de 
uitzondering. “Omscholen en bijscho-
len”, “Focus op talent”, dat  zijn de man-
tra’s. Op zichzelf klinkt dat allemaal best 
wel spannend. En er bestaan ongetwij-
feld jongeren die blij zijn met de afwisse-
ling die uitzendwerk hen biedt. Anderen 
vinden het eigenlijk wel oké om voorlo-
pig met een tijdelijk contract te werken. 
Voorlopig zitten ze toch nog thuis veilig 
onder moeders rokken en kan het ‘echte 
leven’ nog even op zich laten wachten. 
Maar met het ACV hebben we ook de 
jongeren ondervraagd. Wat verwach-
ten zij van hun loopbaan, van hun job, 
van hun loon? En zo kregen we een heel 
ander beeld van de ‘millennials’. “Doe 
maar normaal”, geef ons een stabiele job 

en dito inkomen. Een eigen plek, een lening 
kunnen afsluiten voor een huis of apparte-
ment. Blijkbaar zijn we dan toch niet zo avon-
tuurlijk ingesteld. 

HET VERHAAL VAN YOUNES

Eerder dit jaar waren de ACV Jongeren, in het 
kader van hun jongerenactieweek, uitgeno-
digd op het kabinet van de federale minister 
van Werk, Kris Peeters (CD&V). Younes was 
één van de gasten uit de jongerendelegatie. 
Een jonge kerel die kwam vertellen over zijn 
ervaringen met korte, opeenvolgende interim-
contracten. Vier jaar lang was Younes van het 
ene naar het andere bedrijf gestuurd, en toen 
dacht hij eindelijk een vaste stek te hebben 
gevonden bij een koerierbedrijf. Zeven maan-
den lang beloofden ze hem een vast contract, 
zolang hij maar elk werk accepteerde en de lat 
voor zichzelf hoger legde dan wat van de vaste 
werknemers werd verlangd. En toch werd zijn 
contract uiteindelijk niet meer verlengd.
Kunnen doorgroeien in de onderneming, een 

ACV rolt groene loper 
uit voor jonge starters
en werknemers
JONGEREN ZIJN AL TE VAAK SPEELBAL VAN WERKGEVERS

Jeroen Van Ranst

“Wordt het eens geen tijd dat de 
vakbonden zich wat meer met jon-
gerenproblemen gaan bezig hou-
den?” Niet zolang geleden schoven 
zo’n 30 jonge vakbondsmilitanten 
van het ACV in Brussel rond de tafel 
om uit te wisselen over het orga-
niseren, samenbrengen, mobilise-
ren van jongeren. Militanten met 
uiteenlopende achtergronden. 
Maar wel stuk voor stuk mensen 
die zich dag na dag inzetten om 
jongeren dichter bij de vakbond 
te brengen. En de vakbond dich-
ter bij jongeren. Een engagement 
dat bijna altijd bovenop een al 
goed gevuld takenpakket komt. 
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lening los krijgen voor een huisje, je eigen 
gezin uitbouwen: voor heel wat jongeren 
in de situatie van Younes zijn dat verre dro-
men.
Jongeren lijken dikwijls de speelbal van 
werkgevers in de ‘proeftuin’ die de arbeids-
markt in neoliberale tijden is. De boxen van 
Deliveroo worden vooral rondgebracht door 
jonge mensen. Het grootste deel van de 
interimjobs is voor de jeugd gereserveerd. 
Ja, zelfs met de omstreden pensioenmaat-
regelen van de regering wordt de jongste 
generatie op de arbeidsmarkt hard getrof-
fen. Jongeren betalen nu mee voor de pen-
sioenen van ouderen maar zijn erg onzeker 
over wat ze zelf ooit als pensioen zullen ont-
vangen.

Onlangs voerde regering-Michel opnieuw 
de jeugdlonen in. Ze noemde dat alleen 
‘startersjobs’ en verlaagde de brutolonen 
voor jongeren onder de 21 jaar. De regering 
voorzag compensaties op de kap van de 
belastingbetaler: het IMF spreekt van een 
prijskaartje van bijna 72.000 euro per job. 
De startersjobs zijn ook een flagrante dis-
criminatie op basis van leeftijd. Je zou voor 
minder op straat komen. 

ONMACHT OF ONWETENDHEID?

Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Heel 
wat wordt duidelijk wanneer je hierover 
babbelt met jongeren. Diegenen die hun 
eerste baan op de luchthaven van Zaventem 
hebben gevonden, zitten meestal met een 
interimstatuut of met tijdelijke, deeltijdse 
contracten. Ze hebben nooit iets anders 
gekend. Hun werksituatie is dus onzeker, 
wat ook op privégebied heel wat problemen 
met zich meebrengt. Denk maar aan het ver-
haal van Younes. Tegelijk verzetten jonge-
ren zich niet al te veel tegen misbruiken. 

Want een rotjob is soms beter dan geen werk, 
en het contract van een ‘klokkenluider’ zal 
allicht niet worden verlengd. Desondanks 
is het verontrustend dat vele jongeren zich 
gewoon neerleggen bij de gang van zaken. 
Uit onmacht, of omdat ze hun rechten als 
werknemer weinig of niet kennen? 
Het ACV beseft maar al te goed dat het 
onderwijs hierin een belangrijke rol speelt. 
Daarom doet de vakbond ook zijn best om 
jongeren al op de schoolbanken te infor-
meren. Ieder jaar bereikt het ACV met zijn 
scholenwerking en op jobbeurzen tiendui-
zenden scholieren en studenten. Zo weten 
heel wat jongeren dat ze aan de vakbond een 
betrouwbare partner en bondgenoot kun-
nen hebben en waarom het belangrijk is om 
lid te worden.

INFOLIJN STUDENTENARBEID

Na een eerste contact wordt natuurlijk niet 
elke jongere meteen militant bij ACV Enter, 
de werking voor schoolverlaters. Toch merkt 
het ACV dat almaar meer jongeren de weg 
vinden naar de Infolijn Studentenarbeid 
(ISA). Via die infolijn kunnen jongeren én 
hun ouders ons aanspreken met vragen over 
studentenarbeid. Ze kunnen bellen, chatten 
of schrijven via facebook: 02 244 35 00, 
www.chatmetisa.be, isa@acv-csc.
be. De infolijn helpt om de drempel naar 
de vakbond te verlagen. We hebben ook een 
‘Jobstudentenkaravaan’ waarmee we jonge-
ren in hun eigen biotoop opzoeken.
Het is belangrijk om jongeren laagdrem-
pelig en persoonlijk te ondersteunen en 
adviseren. Daarom wil het ACV zijn service 
uitbreiden naar jonge starters op de arbeids-
markt. De vakbond kan pertinent antwoor-
den op vragen over het startersloon, eerste 
arbeidscontracten, statuten, zelfstandiger 
worden. Zo wordt de organisatie aanspreek-
baar voor een breed publiek. Uiteraard blij-
ven we onze jonge leden informeren zodat 
ze sterker in hun schoenen staan.

SAMENWERKEN EN 
ORGANISEREN

Is dat genoeg? Neen, want de meest fun-
damentele problemen los je niet op door 
alleen maar informatie te geven. Je moet 
ook samenwerken en organiseren. Met ACV 
Jongeren verzamelen we kennis, zoeken we 
naar alternatieven en betrekken we jonge-
ren voortdurend wanneer we ons buigen 
over een bepaald probleem of een bepaalde 
kwestie. Soms leidt dit ook tot actie.
Rond de jaarwisseling legden we met onze 

actieweek de fundamenten voor een brede 
strijd tegen discriminerend loonbeleid en 
bedenkelijke jobs. Ondertussen zijn er in 
diverse provincies al acties gevoerd tegen 
het misbruiken van interimcontracten. De 
strijd tegen de herinvoering van de jeugdlo-
nen wordt onverminderd voortgezet. Jonge 
ACV-militanten roepen werkgevers op om 
dit systeem links te laten liggen. Affiches, 
stickers en pamfletten zijn massaal ver-
spreid via lokale acties. Er zijn ook diverse 
opiniestukken gepubliceerd. En internati-
onaal wordt de Belgische regering aange-
klaagd omdat de maatregel ronduit discri-
minerend is.

ACV Jongeren mobiliseert jonge vakbonds-
militanten en sluit de rangen met andere 
jongerenwerkingen. We blijven de druk 
opvoeren om de jeugdlonen weg te krijgen 
en de misbruiken met interimcontracten te 
bestrijden.
Werkloosheid bij jongeren pak je aan met 
kwaliteitsvolle opleidingen, een betere 
waardering van technische beroepen en met 
werkplekleren. Op die manier creëer je een 
toekomst voor de jonge generatie, niet door 
hun loon te verminderen. Samen met het 
uitzicht op een kwaliteitsvolle job is dat wat 
er nodig is om jongeren een deftig parcours 
te bezorgen op de arbeidsmarkt.  |

Kijk ook ’s op www.acv-jongeren.be.  

Daar vind je bijvoorbeeld informatie over 
de voordelige lidmaatschapsformules 
ACV Enter en ACV GO.

“Er zijn al in diverse provincies acties gevoerd tegen het 
misbruiken van interimcontracten”, zegt Jeroen Van 
Ranst (ACV Jongeren). “De strijd tegen de herinvoering 
van de jeugdlonen wordt onverminderd voortgezet. 
Jonge ACV-militanten roepen werkgevers op om dit sys-
teem links te laten liggen.”

Vier jaar lang was Younes 
van het ene naar het 
andere bedrijf gestuurd, 
en toen dacht hij ein-
delijk een vaste stek te 
hebben gevonden bij een 
koerierbedrijf.

De boxen van Deliveroo 
worden vooral 
rondgebracht door jonge 
mensen. Het grootste 
deel van de interimjobs 
is voor de jeugd 
gereserveerd. 
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OOK KADERPERSONEEL 
EN KENNISWERKERS ZIJN 
WERKNEMERS!

Werk je in een kaderfunctie, als lei-
dinggevende of als kenniswerker? 
Dan ben je vast geïnteresseerd in wat 
ACV Kader jou te bieden heeft . Met de 
Kadernieuwsbrief en het magazine 
Kader informeren wij geregeld over 
individuele coaching en workshops 
die je helpen om nog meer voldoe-
ning te halen uit je job. Heb je vragen 
over je loon, aanvullende voorde-
len, je rechten als kaderlid, je loop-
baankansen? Wij staan klaar om je 
discreet te helpen. Meer info vind je 
op www.acv-kader.be. Registreer 
je daar als kaderlid of e-mail naar 
kader@acv-csc.be

DEMOTIE 
zwanenzang of nieuwe kans? 

Jan De Paepe  

Demotie is het 
tegenovergestelde 
van een promo-
tie. Onderzoekers 
becijferden dat 1/5 
van de beroepsbe-
volking er al mee 
te maken kreeg en 
dat het zowel arbei-
ders, bedienden als 
kaderleden van alle 
leeft ijden te beurt 
valt. Het fenomeen zit 
in de taboesfeer want 
geef nu toe: wie geeft  
graag publiekelijk toe 
dat hij een stap heeft  
moeten terugzetten?

O n d e r z o e k s te r  Ta n j a 
Verheyen (VU Brussel) vindt 
het woord ‘demotie’ te nega-
tief. In het boek ‘Remotie. 
Een stap terug is een stap 
vooruit’ lanceerde ze daarom 
het begrip ‘remotie’. Anno 
2018 praat ze liever over ‘car-
rièrewendingen’. 
Demotie kan gevolgen hebben 
voor je functie, loon, gezag of 
werkinhoud. Soms is het verlies aan status 
de hardste noot om te kraken: je bent niet 
langer een sleutelfi guur. Je leidt geen team 
meer, je beheert geen budgetten meer, je 
wordt niet meer betrokken bij beslissin-
gen. Soms zakt je loon of verlies je bepaalde 
extralegale voordelen.
Aan een demotie gaat doorgaans een peri-
ode van spanningen vooraf: het kader-
lid voelt aan dat er ‘iets’ is. Wanneer het 
management de knoop doorhakt, is dat 
voor niemand makkelijk. De werkgever is 
bang dat de werknemer zal opstappen of 
verweesd en gedemotiveerd zal achterblij-
ven. Na de mededeling voelt de werknemer 
de grond onder zijn voeten wegzakken.
Tanja Verheyen: “Leg de gang van zaken 
goed uit en laat het kaderlid niet aan zijn lot 
over. Dan kan die er weer bovenop komen. 
Het gedemoveerde kaderlid moet 

zijn verhaal kunnen doen en steun kun-
nen vinden bij vrienden, familie, collega’s, 
zelfs een therapeut. Hoe dan ook heeft de 
werkgever hierbij een grote verantwoorde-
lijkheid.”

WORKSHOP 
OP 15 JUNI 2018

Het thema demotie ligt gevoelig bij 
kaderleden. Wie het meemaakt, voelt 
zich meer dan eens bekocht of onheus 
behandeld. Kaderleden krijgen te wei-
nig inspraak of zijn voor het blok gezet. 
Sommigen kiezen zelf voor een demo-
tie en oogsten onbegrip bij collega’s. 
Het NVK en het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling organiseren 
over dit thema een workshop op vrij-
dag 15 juni (Bondsgebouw LBC-NVK, 
Sudermanstraat 5, Antwerpen, van 
13.30u tot 16.00u). Tanja Verheyen 
komt aan het woord, Marc Van den 
Broeck vertelt over het aanbod van 
het CLO.

Inschrijven kan via kader@acv-csc.
be. Leden betalen niets. Stuur ons je 
contactgegevens en we bevestigen je 
inschrijving. Maximaal 30 deelnemers. 
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Vlaamse overheid laat leeftijds
discriminatie bij DXC vlotjes passeren
LEVERANCIER VAN ITDIENSTEN LAPT REGELS AAN ZIJN LAARS

Koen Dries

De IT-dienstenleverancier DXC 
Technology is ontstaan door de fusie 
van het bedrijf CSC met de service-
afdeling van HP. Bij CSC werd nau-
welijks geherstructureerd. 20% van 
het personeel liep er elk jaar zelf 
weg. Een hallucinant en veelzeg-
gend cijfer. DXC koopt dan ook jaar-
lijks het label 'Top Employer' om 
telkens opnieuw nietsvermoedende 
schoolverlaters tot een contractje 
te verleiden. Voor even dan toch.
Bij HP liep dat anders. Sinds 2004 ontsloeg 
dat bedrijf elk jaar of om de twee jaar dui-
zenden werknemers in zijn EU-poot. Die 
jobs gingen vooral naar India. Tot India 'te 
duur' werd. Toen switchte HP naar Polen, 
Roemenië en Bulgarije. In oktober 2017 was 
het dan ook geen verrassing dat het nieuwe 
DXC 89 ontslagen aankondigde. Voor het 
ontstaan van DXC was er altijd wel een soci-
aal plan om de gedupeerde mensen te hel-
pen, zonder persoonlijke sociale drama's. 
Van die aanpak wil DXC nu graag af.

TE NEMEN OF TE LATEN

Op 10 januari 2018 voerde DXC telefonisch 
de druk op. De directie wilde geen overleg 
meer; de 89 geviseerde werknemers moes-
ten voor eind januari buiten, met respect 
voor de cao; en vanaf 1 november 2018 zou-
den de meeste 45-plussers in kleine groepjes 
worden afgedankt, zonder overleg én zon-
der begeleiding. Te nemen of te laten! Als de 
vakbonden niet mee wilden, zouden de 89 
werknemers meteen worden buitengesme-
ten, zonder naleving van de cao en met ver-
zonnen motieven. Gedelegeerd bestuurder 
Philippe Jaeken wilde voortaan alleen nog 
teams van -35-jarigen naar klanten sturen. 
Driekwart van het personeel is ouder dan 
45 jaar!
De werknemers verwierpen de chantage 
van de directie met een overweldigende 
meerderheid. Ze stemden voor actie, des-
noods tot 2022, wanneer de herstructure-
ring eindigt. 
Eén kwart van het personeel werkt in de 
praktijk bij de Vlaamse overheid. Je zou 
verwachten dat de overheid optreedt tegen 
zoveel illegaliteit en leeftijdsdiscrimina-
tie. In overheidscontracten staat ook dat 
de wetgeving moet worden nageleefd. Via 
de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen eist de overheid ook dat 
bedrijven hun onderaannemers ertoe aan-
zetten om de sociale wetgeving te volgen. 
Zo niet mogen ze niet meer meedingen bij 
overheidsopdrachten. Zo werkte dat toch in 
het verleden. 

HOMANS ‘LEEFT MEE’

Nu is voor het eerst een personeelsverga-
dering bij de Vlaamse overheid verboden. 
De informatie vertrok daarom schriftelijk 
en belandde zo in het Vlaams Parlement. 
Yasmine Kherbache (sp.a) vroeg aan 
bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) 
hoe ze wilde optreden tegen de misdrijven 
en de discriminatie. Coup de théâtre: de 
N-VA excellentie stelde officieel dat ze op 
de hoogte was en meeleefde met de slacht-
offers. Maar ze ging niets doen. Misdrijven 
bij de Vlaamse overheid, voor Homans moet 
het voortaan kunnen. Van een krachtige 
'verandering' gesproken.
Op 30 maart legde quasi het voltallige 
personeel dan ook het werk neer. In de 
komende maanden vragen we aan de 
andere grote klanten of ze even harteloos en 
wetteloos zijn als het 'nieuwe Vlaanderen' 
van Homans.  |

De chantage van de directie van DXC Technology maakt weinig indruk op de werknemers. Op 30 maart 2018 legden ze bijna allemaal het werk neer.
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Over gelijke
opleidings-
kansen
STEREOTYPES 
EN VOOROORDELEN
BEPALEN ONS DENKEN 
EN GEDRAG

Peter Bakema

Je zou denken dat iedereen nu zo langzamerhand wel gelijke 
kansen op opleiding en werk heeft . Niets is minder waar. 

De afk omst van een leerling bepaalt nog altijd in grote 
mate zijn studiekeuze en resultaten. Zo blijkt dat de 

10% leerlingen van 15 jaar oud met de hoogste soci-
aaleconomische achtergrond 79% kans heeft  om op 

een ASO-school te zitten. Bij de 10% leerlingen met 
de zwakste achtergrond is die kans maar 22 %.

EEN KWESTIE VAN

GELUK
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De schoolresultaten bevestigen dit beeld. 
Een leerling van betere komaf met hoger 
opgeleide ouders en meer fi nanciële mid-
delen scoort hoger op vaardigheden als 
lezen en wiskunde, zoals blijkt uit een ana-
lyse van de Pisa-resultaten door de profes-
soren Kristof De Witte (KU Leuven) en Jean 
Hendriks (UCL). Voor zittenblijven geldt 
hetzelfde. Slechts 8% van de rijkste leerlin-
gen heeft een jaar overgedaan, bij de armste 
leerlingen is dit maar liefst 45%.

We zien dus dat armoede nog altijd 
iemands opleidingskansen beïnvloedt. 
Het is een kwestie van geluk: wie in een 
gegoed milieu ter wereld komt, heeft de 
meeste kans om een goede opleiding te 
genieten en om tot het zelfde milieu te 
behoren. Hoe kunnen we deze verschillen 
in kansen tussen arm en rijk verklaren?

STEREOTYPES EN 
VOOROORDELEN

Als leerkrachten leerlingen beoordelen, 
laten ze zich leiden door vooroordelen en 
stereotypes. Zo deden de UGent en de KU 
Leuven bij honderden leraren onderzoek 
naar de vraag welk attest ze een leerling 
uit het vierde middelbaar zouden geven. 
Het ging om fi ctieve leerlingen met pre-
cies dezelfde punten.

En wat blijkt? Wanneer de naam Lars wordt 
veranderd in Mohammed of het beroep 
van de ouders van bankbediende in vracht-
wagenchauffeur, stijgt het aantal B- en 
C-attesten: bij armere leerlingen met 14% 
en bij leerlingen met een migratieachter-
grond met 12%. Voor die leerlingen hebben 
de leerkrachten blijkbaar lagere verwach-
tingen. De onderzoekers stelden vast dat 
leerkrachten er nog altijd vanuit gaan dat 
rijkere, blanke leerlingen voort zullen stu-
deren en zo lang mogelijk in het ASO moe-
ten blijven. Op die manier ontstaat een ‘self-
fulfi lling prophecy’: aan diegenen voor wie 
we de laagste verwachtingen hebben, geven 
we ook de minste kansen, wat dan weer de 
mindere verwachtingen bevestigt.

SOCIALE APARTHEID 
OF SOCIALE MIX?

De Vlaamse regio is op het vlak van oplei-
dingskansen één van de slechtste leerlingen 
van de internationale klas: haast nergens 
voorspelt afkomst zo sterk de schoolre-
sultaten. Blijkbaar zijn we er na jaren van 
democratisering en emancipatie nog altijd 
niet in geslaagd om iedereen gelijke kansen 
te geven. We hebben nog altijd een systeem 
dat zichzelf reproduceert: wie arm is, heeft 
minder opleidingskansen en maakt daar-
door ook minder kans om uit de armoede 
te raken, want een betere opleiding levert 
meestal een betere baan op. 
Voor leerlingen met een migratieachter-
grond geldt dit des te meer. Niet alleen hun 
sociaaleconomische en culturele achter-
grond maar vaak ook de school waar ze les 
volgen speelt in hun nadeel. De vrije school-
keuze brengt immers met zich mee dat rijke 
ouders een school kiezen waar ook andere 
rijke gezinnen hun kinderen naartoe sturen. 
Op andere scholen zijn leerlingen van arme 
ouders oververtegenwoordigd, die worden 
dan wel concentratiescholen (!) genoemd. 
Omdat de rijken doorgaans blank zijn en 
de armen meestal gekleurd, zijn er witte en 
zwarte scholen ontstaan. 
Vrije schoolkeuze werkt segregatie in de 
hand, er ontstaat sociale apartheid. Om 
dat te vermijden is een sociale mix op 
school het beste antwoord en er gaan dan 
ook stemmen op om de vrije schoolkeuze 
te beperken om de kansengelijkheid te ver-
groten. Je steekt er immers weinig van op 
als je in een klas vol klonen van jezelf zit.

INTELLIGENTIE OF MILIEU?

Zijn arme leerlingen dommer dan rijke? 
Uiteraard niet, maar stel dat het zo zou 
zijn, dan zou de verdeling van het IQ over 
de bevolking volkomen de verdeling van 
het inkomen moeten volgen. Het is aanne-
melijker dat beide elementen betrekkelijk 
los van elkaar staan en dat we dus zowel bij 
de armen als bij de rijken mensen met een 

hoger en mensen met een lager IQ aantref-
fen. Het is daarom onrechtvaardig wan-
neer een arme minder opleidingskansen 
heeft. Niet zozeer zijn IQ maar vooral zijn 
milieu beperkt zijn mogelijkheden. Vaak 
stimuleert dat milieu leren niet omdat 
de ouders weinig hebben gestudeerd. En 
opleiding volgen kost geld. Armere leerlin-
gen die een keer blijven zitten, krijgen niet 
altijd de kans om het nog eens te proberen 
of stoppen noodgedwongen na het middel-
baar onderwijs.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
er wel een zeker verband is tussen armoede 
en IQ. Aanleg is gedeeltelijk erfelijk en het 
is waarschijnlijk dat hoger opgeleiden vaker 
onderling trouwen, net als lager opgelei-
den. Hierdoor wordt de sociale ongelijk-
heid bestendigd.

Toch kun je je afvragen of een IQ-test een 
goede graadmeter van iemands intelligen-
tie is. De nadruk ligt sterk op analytische, 
rekenkundige vaardigheden; synthetische, 
talige en creatieve vaardigheden blijven gro-
tendeels buiten beschouwing. Er is daarom 
wel gezegd dat een IQ-test typisch intellec-
tuele vaardigheden meet die in het wes-
terse onderwijs centraal staan. We weten 
ook dat iemand die vaker een IQ-test doet 
er almaar beter in wordt, terwijl zijn intel-
ligentie in werkelijkheid natuurlijk niet is 
gestegen. Het is ook bekend dat iemand in 
verschillende situaties een ander resultaat 
kan behalen: je scoort beter wanneer je goed 
uitgeslapen bent dan wanneer je een kater 
hebt. Je IQ is niet zo’n vaststaand en objec-
tief gegeven als je lengte of je schoenmaat.
Vlaams volksvertegenwoordiger Koen 
Daniëls (N-VA) heeft voorgesteld om het 
gelijkekansenbeleid te evalueren door het 
IQ van kinderen te meten. Hij lijkt er vooral 
op uit om vast te stellen dat arme kinderen 
de capaciteiten niet hebben en we dus niet 
verbaasd moeten zijn over hun mindere 
schoolprestaties. Welke conclusies zou hij 

EEN KWESTIE VAN

GELUK
Het is een kwestie van geluk: wie in een 
gegoed milieu ter wereld komt, heeft de 
meeste kans om een goede opleiding te 
genieten en om tot het zelfde milieu te 
behoren. Hoe kunnen we deze verschillen 
in kansen tussen arm en rijk verklaren?

STEREOTYPES EN 
VOOROORDELEN

Als leerkrachten leerlingen beoordelen, 
laten ze zich leiden door vooroordelen en 
stereotypes. Zo deden de UGent en de KU 
Leuven bij honderden leraren onderzoek 
naar de vraag welk attest ze een leerling 
uit het vierde middelbaar zouden geven. 
Het ging om fi ctieve leerlingen met pre-
cies dezelfde punten.

De Vlaamse regio is 
op het vlak van 
opleidingskansen één 
van de slechtste leerlingen 
van de internationale klas: 
haast nergens voorspelt 
afk omst zo sterk de 
schoolresultaten.
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DUAAL 
LEREN 
is een deel van 
het antwoord

uit de evaluatie van het gelijkekansenbeleid 
willen trekken? Dat het niet de moeite loont 
om te investeren in leerlingen uit kansarme 
gezinnen? We hoeven er niets aan te doen, 
want we kunnen er niets aan doen? Eigen 
schuld, dikke bult? Het eindpunt is dan 
een kastesysteem met maximale segregatie. 
Van een samenleving is geen sprake. Je kunt 
alleen in opstand komen en zo’n wereld is 
een ideaal biotoop voor radicalisme en ter-
rorisme. Zo blijft het terreurniveau op peil 
en verdwijnen de militaire duo’s nooit uit 
het straatbeeld.

VROEGTIJDIG VAN SCHOOL

Als armoede, opleiding en werk zo sterk 
samenhangen is het geen wonder dat vooral 
armere leerlingen ontmoedigd afhaken en 
hun geloof in de rechtvaardigheid van het 
onderwijssysteem verliezen. Zij verlaten 
zonder enige kwalificatie het secundair 
onderwijs. In Vlaanderen zijn er ruim 10% 
vroegtijdige schoolverlaters, maar in de pro-
vincie Antwerpen gaat het om 13,5% en in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs om 
15,2%. Maar te vroeg van school gaan is niet 
alleen een probleem van de steden. En het 
komt ook in ASO-scholen voor.
Jongeren zonder diploma komen vaker 
in de werkloosheid terecht of vinden een 
laagbetaalde job met weinig perspectief. 
Vroegtijdige schooluitval brengt extra 
maatschappelijke kosten met zich mee. 

“Wanneer er meer jongeren ongekwalifi-
ceerd uitstromen, leidt dit tot hogere werk-
loosheids- en gezondheidsuitgaven, een 
lagere economische groei en hogere veilig-
heidsuitgaven en gerechtelijke kosten”, zegt 
professor Marc Swyngedouw (KU Leuven). 
Volgens hem gaat het in totaal om zo’n 264 
miljoen euro. 
Toch is er geen reden om fatalistisch te wor-
den en de moed te laten zakken. Maar liefst 
90% van de kwetsbare leerlingen gelooft 
sterk in het onderwijs als middel voor soci-
ale mobiliteit, zoals blijkt uit een groot-
schalig, vijfjarig onderzoek naar vroegtij-
dig schoolverlaten in Europa, uitgevoerd 
door de Universiteit Antwerpen. Juist dat 
vertrouwen kan ervoor zorgen dat zij min-
der vaak de school verlaten zonder diploma. 
Maar hun geloof in het onderwijs wordt 
bepaald door de mate waarin leerlingen zich 
ondersteund weten door hun leerkrachten 
en meer persoonlijke aandacht krijgen, 
door de omkadering en door het geld dat 
daarvoor wordt uitgetrokken. Vroegtijdige 
schooluitval is vooral een kwestie van cen-
ten en van onze bereidheid om te investeren 
in kansarme leerlingen.
Waren we het er niet over eens dat in onze 
samenleving geen talent verloren mag 
gaan? Staan de werkgevers niet te springen 
om werknemers? In zo’n situatie moeten we 
denken, durven en doen en dus geen groe-
pen van opleiding en werk uitsluiten.  |
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Wie in een goed milieu ter wereld komt, 
heeft nog altijd de meeste kans op een 
goede opleiding en dito baan. Vooral leer-
lingen uit gezinnen in armoede zijn de klos: 
zij raken ontmoedigd en verlaten vroegtij-
dig de school. Eén van de antwoorden om 
vroegtijdige schooluitval te voorkomen is 
‘duaal leren’. Daarbij volgen jongeren een 
deel van hun opleiding op de werkvloer. Zo 
is de band tussen opleiding en werk dui-
delijker: je ziet waarvoor je leert. Jongeren 
krijgen ook een beter, op ervaring geba-
seerd idee van wat werken is. Maar is dat 
wel genoeg en werkt het voor iedereen?
In Zwitserland heeft duaal leren veel succes 
en zijn de resultaten veelbelovend. Slechts 
5% van de jongeren verlaat daar het onder-
wijs zonder diploma. Bovendien sluit een 
keuze voor duaal leren niet uit dat je voort 
studeert. Zo gaat in Zwitserland de helft van 

de jongeren aan de slag in hun stagebedrijf, 
een kwart stroomt door naar een arbeids-
marktgerichte bacheloropleiding aan een 
hogeschool. Duaal leren trekt vooral goede 
leerlingen aan, zo’n 80% van de jonge 
Zwitsers geeft aan dat duaal leren hun eer-
ste keuze is.
Er zijn al verschillende systemen die oplei-
ding en werk combineren, maar nu komt er 
een totaaloplossing. De Vlaamse overheid 
wil van duaal leren een volwaardig alterna-
tief maken waar jongeren bewust voor kie-
zen, zoals dit in Duitsland en Zwitserland 
bestaat. Het mag niet langer een tweede 
keuze zijn of het resultaat van het ‘waterval-
systeem’. Momenteel lopen er bij ons proef-
projecten met 125 leerlingen in 34 scholen. 
Ook werkgevers en vakbonden zien duaal 
leren zitten. Werkgevers krijgen goed-
kope arbeidskrachten van wie sommige 

na hun opleiding in dienst kunnen komen. 
Vakbonden zien in duaal leren een goed 
instrument in de strijd tegen schooluitval 
en kansarmoede.

EI VAN COLUMBUS?

Duaal leren is niet het ultieme antwoord 
op schoolmoeheid en schooluitval. Om te 
beginnen komt de ‘totaaloplossing’ te laat 
in het schooltraject. De basis van kennis 
wordt al in de lagere school gelegd en dáár 
begint de differentiatie van leerlingen al. 
Goed begonnen, is half gewonnen, maar 
dat geldt alleen voor de rijkere leerlingen 
uit een beter milieu: zij beginnen met een 
voorsprong.
Bovendien leeft de vrees dat duaal leren 
sterkere leerlingen aantrekt en dat kwets-
bare jongeren uit de boot vallen. Het is dus 
geen oplossing voor iedereen en verkleint 
daardoor de kansenongelijkheid niet. Zo 
zou slechts 1 op de 6 leerlingen in het hui-
dige deeltijds onderwijs terecht kunnen in 
het duaal leren. Lieven Boeve, de topman 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zegt 
hierover: “De doelgroep van het duaal leren 
zijn jongeren die voltijds naar school gaan, 
niet schoolmoe zijn en arbeidsrijp. De leer-
lingen in het systeem van leren en werken 
zijn in veel gevallen wel schoolmoe en niet 
meteen arbeidsrijp. Niet alle jongeren zul-
len dus aan de verwachtingen van werkge-
vers voldoen. Zij dreigen uit de boot te val-
len. Hen weer inschakelen in het voltijds 
onderwijs biedt geen oplossing”.
Verder hebben niet alle opleidingen een 
praktische inhoud die ook in een bedrijfs- 
en werkcontext kan worden geleerd. Duaal 
leren is geen oplossing voor een 16-jarige 
die zucht onder de portie Grieks en Latijn 
die hij onder de knie moet krijgen en er na 
4 jaar van begint te balen. Een accusativus 
cum infinitivo-constructie is nu eenmaal niet 
cool. Hoe abstracter de stof, des te moeilij-
ker die in een praktische context te leren is.
Ten slotte is het geen wonder dat sommigen 
struikelen en dat schoolmoeheid, spijbelen 
en schooluitval in deze leeftijdsfase zo veel 
voorkomen. We zetten jonge mensen van 12 
tot 18 jaar vast tussen vier muren als zij het 
drukst, het beweeglijkst en het energiekst 
zijn. We verwachten dat ze braaf de les-
sen volgen en er iets van opsteken. School 
is eigenlijk saai en er is zoveel afleiding… 
Bijna alles is interessanter dan de leerstof: 
de smartphone, films, festivals, alles twit-
tert en tettert om aandacht. Het is de tijd om 
zich voor het eerst bezig te houden met exis-
tentiële vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wie zijn 
de anderen?’, ‘Hoe krijg ik een lief ?’, ‘Hoe 
hou ik het vol?’, ‘Wat heeft het voor zin? 
Vragen waarop alleen vastgeroeste volwas-
senen het antwoord weten. En wie zou wil-
len beweren dat zij nooit struikelen?  |
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‘Help! Mijn collega is een robot!’
KAN TECHNOLOGIE EEN BETERE WERKPLEK CREËREN?

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'.

Op 4 juni 2018, om 20.00u, is er weer een 
debat in het Kaaicafé, Sainctelettesquare, 
1000 Brussel. Deze keer met Bert 
Vanrompaey (personeelsdirecteur BNP 
Paribas Fortis), Matthias Somers (denktank 
Minerva), Sandra Vercammen (ACV).

Robots en algoritmes. De troepen van de 
Digitale Revolutie. Automatisering zal 

onze maatschappij en werkplek ingrijpend 
veranderen. Sommigen voorspellen dat de 
helft van de bestaande jobs niet meer zal 
bestaan. Kassavrije winkels, advies voor een 
nieuwe woonlening krijg je via de chatbot, 
en je pakje via je favoriete geautomatiseerde 
webshop wordt geleverd door een telege-
leide drone. Leidt deze creatieve destructie 
tot de massale afbraak van jobs of ontstaan 
er nieuwe behoeftes en nieuwe banen?

En wat met onze werkplek? Verscherpt 
automatisering de dualiteit tussen afstom-
pende jobs en 'high end' jobs? Of kan nieuwe 
technologie de kwaliteit van jobs opwaarde-
ren: minder routineus, afstompend en ver-
nederend werk. 

En wat met nieuwe manieren van werken? 
Verdwijnt het klassieke kantoor? Meer en 
meer bedienden werken van thuis uit, tot 
ieders tevredenheid. Vervagen de grenzen 
tussen werken en leven? Bepalen we zelf 
wanneer en waar we werken? Of is deze 
vrijheid een gouden kooi? Tijd- en plaats-
onafhankelijk werken. Anywhere & any-
time. Worden we meester van onze tijd? Of 
leidt dit alleen maar tot meer burn-outs en 
isolement?

Of kan technologie ons helpen beter en min-
der te werken?  |

Meer info? Surf naar 

www.helpmijnwerkgeveriseenapp.be   
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ACTIVITEITENKALENDER

TEGENLICHT MEET-UP 
ANTWERPEN ZUIDRAND
DE WIJ-SAMENLEVING

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 zwengelen.
Eind mei is het weer zover, met een 
avond over de Wij-samenleving. De deel-
nemers bekijken samen de Tegenlicht-
documentaire ‘De Wij-samenleving’ en 
gaan daarna onderling de discussie aan.
De documentaire focust op Rotterdam, 
het epicentrum voor de opkomst van het 
populisme in Nederland. Rotterdam is de 
meest diverse stad bij onze noorderburen, 
met 180 nationaliteiten en de helft van de 
inwoners die afkomstig is uit niet-westerse 
landen. Je hebt er partijen zoals het popu-
listische Leefbaar Rotterdam en het door 
de islam geïnspireerde NIDA. Hoe wordt er 
aan politiek gedaan in een stad waar het 
politieke midden almaar meer lijkt af te 
brokkelen?

De situatie doet natuurlijk ook denken 
aan ontwikkelingen bij ons. Ook in de 
Belgische politiek zijn er voorbeelden van 
populisme die tegenreacties uitlokken.

Kom mee kijken en discussiëren! 
Inschrijven kan via coalition.zuidrand@
gmail.com. Inschrijven mag maar moet 
niet.

r	Woensdag 30 mei, 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.

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.

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

Gratis voor ACV-leden.
Inschrijven via www.jeloopbaan.be 
of www.loopbaanontwikkeling.be 

Infomomenten
Er zijn infomomenten van het Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 1 juni en 27 juli), 
Brugge (dinsdag 29 mei), Brussel (vrij-
dag 1 juni), Gent (maandag 10 september), 
Herentals (woensdag 30 mei), Kortrijk 
(woensdag 12 september) en Turnhout 
(woensdag 5 september).

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Overtuiging uitdragen’. H.V. uit Brugge 
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 22 mei 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 drie woorden vormen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

W

HORizOntaal
C. Democratische reiziger
F.  De … van Hakendover
G. Als een kosmopoliet
H.  Waarde die onder druk staat
I. Betoverend
J.  Mededogen tonen tegenover mensen in nood.
K. … maakt onbemind.

veRticaal
A. Was ooit een taak van de openbare omroep
B. Beroemd reservaat met gorilla’s in Oost-Congo
D. Deel van Palestina
E. De regering krijgt het … moeilijk onder controle
L. Dapperheid

A

K
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Under the Tree
Karin Seberechts

Wat weten we eigenlijk van 
IJsland, behalve dan dat 
Björk, Sigur Rós en wel-
licht een voetballer of twee, 
drie er vandaan komen? 
En dat het eiland bijna 
kapseisde door de banken-
crisis? Niet zo veel eigen-
lijk. Daar zal Hafsteinn 
Gunnar Sigurdsson met 

‘Under the Tree’ alvast geen 
verandering in brengen. 
Maar wie een glimp wil 
opvangen van de curieu-
zere kantjes van ‘gewone’ 
IJslanders: met alle plezier. 

‘Under the Tree’ gaat van start 
in het echtelijke bed van Atli 
en Agnes, waar nog weinig 
actie te noteren valt. Als Atli 
door vrouwlief betrapt wordt 
met homevideo’s van het betere 
werk uit vroeger tijden, mag hij 
zijn boeltje pakken, en krijgt hij 
zijn kind niet meer te zien. De 
dertiger trekt dan maar naar pa 
en ma Baldvin en Inga, in een 
nette buitenwijk. Maar dat ‘net’ 
nog niet hetzelfde is als ‘vre-
dig’, is een understatement om 
u tegen te zeggen… Sinds buur-
man Konrad zijn beklag deed 
over Baldvins weelderige boom, 
die zijn tuin én zonnebadende 
eega in de schaduw zet, gaan 
de verwensingen en pesterijen 
heen en weer. Wanneer behalve 
Inga’s favoriete zoon – niet Atli 

welteverstaan – ook de huiskat 
spoorloos verdwijnt, gaat de 
ratio in de burenvete helemaal 
aan het zwalpen. 
Ik zou de brave burgers niet 
te eten willen geven, die met 
elkaar in de clinch gaan wegens 
overhangende takken en zonwe-
rend gebladerte. Maar zo bont 
als onder deze IJslandse boom 
maken die het hopelijk niet. 
Sigurdsson overschouwt de tot 
pure manie aanzwellende explo-
ten van zijn ruziënde buren in 
een nuchtere toonaard, tot ook 
die stevig van het padje af suk-
kelt. Hij drenkt zijn donkere 
satire in een zonnig zweem en 
zoekt plagerig de grenzen op 
tussen rede en waanzin. Van 
bewonersvergaderingen die 
over de riolering moeten gaan, 
maar steevast op heibel over 
luidruchtige seks uitdraaien, 
over een dwalende vader die 
zijn kind uit school plukt om te 
gaan picknicken naast de Ikea-
parking tot lugubere wandaden 
met huisdieren: dit maatschap-
pelijk doorkijkje dokkert aldoor 
geamuseerd tussen burleske en 
drama. Enig mededogen moeten 
we de IJslandse cineast – naast 
zijn sardonische blik – toch wel 
meegeven: al zijn personages 
zijn in wezen wellicht aardige lui, 
met littekens op hun ziel. Dat ze 
daar nog lang niet mee klaar zijn 
kan u hier, hopelijk even geamu-
seerd, aanschouwen.

‘Under the Tree’ (Undir trénu) 
komt op 9 mei in de Belgische 
cinema’s.

UITGAANSTIP FILM

DE SLAG OM DE NOORDZEE

De tentoonstelling ‘1914-18, de slag om de Noordzee’ 
vertelt het minder bekende verhaal van de oorlog op 
zee en de rol van de stad Brugge hierbij. 

Dat de Vlaamse IJzerstreek vier jaar lang het bloe-
derige strijdtoneel van de Groote Oorlog vormde, is 
algemeen bekend. Soms wordt echter vergeten dat 
de Eerste Wereldoorlog niet alleen werd uitgevoch-
ten in de loopgraven rond de IJzer, maar dat ook in het 
kustgebied tussen de frontlinie en de Nederlandse 
grens een goed geoliede oorlogsmachine werd opge-
zet door het Duitse Marinekorps Flandern. Wegens 
het uitzonderlijke strategische belang van deze con-
treien als uitvalsbasis voor de strijd op en boven de 
Noordzee, installeerden de Duitse bezetters een uit-
gebreid netwerk van oorlogshavens, artilleriebatte-
rijen, bunkers en vliegvelden in dit gebied. 

De onderzeeërs en torpedojagers van het 
Marinekorps, dat zijn hoofdkwartier opzette in het 
Provinciaal Hof op de markt van Brugge, zaaiden 
vanuit de havens van Oostende en Zeebrugge jaren-
lang algemene terreur op de Noordzee en brachten 
in totaal 2.550 geallieerde schepen tot zinken. Deze 
ongebreidelde duikbotenoorlog zou uiteindelijk mee 
aan de basis liggen van het Amerikaanse besluit 
om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog, een 
beslissing die het verdere verloop van de Groote 
Oorlog grondig beïnvloedde.

Wie de expo bezoekt, krijgt historische objecten en 
nooit eerder vertoonde illustraties te zien.

Waar? Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge
Wanneer? Van 23 april tot en met 31 augustus 2018

Meer info
Website: www.vliz.be/battle-for-the-north-sea

Van wrevel naar waanzin: geamuseerd schipperen tussen burleske en drama.
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

Je werkgever heeft  je arbeidsover-
eenkomst beëindigd via een opzeg-
termijn. In principe betekent dit dat 
je nog een tijdlang arbeidspresta-
ties zal moeten leveren. Het kan zijn 
dat je werkgever voorstelt om je vrij 
te stellen van prestaties tijdens de 
opzegtermijn. In dat geval hou je best 
rekening met een aantal punten.

OVEREENKOMST

Zo kan de vrijstelling van prestaties niet 
eenzijdig worden opgelegd door je werk-
gever. Zo’n eenzijdige vrijstelling zou zelfs 
kunnen worden geïnterpreteerd als een 
onmiddellijke beëindiging van je arbeids-
overeenkomst door je werkgever waardoor 
deze een verbrekingsvergoeding moet beta-
len.   

De vrijstelling van prestaties moet dus 
onderling worden overeengekomen. Bij 
voorkeur wordt met je werkgever schrifte-
lijk afgesproken dat je tijdens je opzegter-
mijn geen prestaties meer moet leveren. 

LOONBEHOUD

In principe is loon alleen verschuldigd wan-
neer arbeidsprestaties worden geleverd. 
Daarom is het belangrijk dat in de overeen-
komst over de vrijstelling van prestaties 
uitdrukkelijk wordt afgesproken dat het 
normale loon tijdens deze periode gewoon 
doorloopt. 
Er zal hierbij bijzondere aandacht moeten 
zijn voor looncomponenten die verband 
houden met effectieve arbeidsprestaties 
(zoals een eindejaarspremie) of bepaalde 
extralegale voordelen (zoals een bedrijfs-
wagen). 

ELDERS AAN DE SLAG?

Wanneer je als werknemer tijdens de opzeg-
termijn vrijgesteld bent van prestaties, mag 
je al bij een andere werkgever aan de slag 
gaan. Maar let op! Je arbeidsovereenkomst 
loopt nog altijd voort tijdens deze periode, 
zodat je (nog) niet kan starten met concur-
rerende activiteiten.

EINDE OPZEGTERMIJN

In principe loopt je opzegtermijn af na het 
verstrijken van de door je werkgever bete-
kende opzegtermijn. Schorsingen zoals 
ziekte of vakantie kunnen eventueel deze 
termijn verlengen. Soms wordt overeenge-
komen dat de vrijstelling van prestaties pri-
meert op deze schorsingen, zodat de opzeg-
termijn niet wordt verlengd. Maar zulke 
afspraken kunnen nog niet geldig worden 
gemaakt op het ogenblik van betekening 
van de opzeg.  | 

Je contract wordt 
opgezegd en je 
werkgever stelt 
voor om je vrij te 
stellen van prestaties. 
Waarop let je best?
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INDEXAANPASSINGEN MAART 2018

INDEXAANPASSINGEN APRIL 2018

309.00 PC voor de beursvennootschappen vorige lonen x 1,003664 (3)
310.00 PC voor de banken vorige lonen x 1,0037 (2)
(2) aanpassing enkel voor baremalonen 
(3) aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon 
en reëel loon wordt behouden

201.00 PC voor de zelfstandige kleinhandel vorige lonen x 1,02 (1)
202.01 PSubC  voor de middelgrote 
 levensmiddelenbedrijven vorige lonen x 1,01 (1)
219.00 PC voor de diensten en organismen 
 voor technische controles en 
 gelijkvormigheidstoetsing  vorige lonen x 1,016 (1)
312.00 PC voor de warenhuizen vorige lonen x 1,02 (1)
(1) aanpassing voor baremalonen en reële lonen

Schieten op ervaringsbarema’s
is een afgezaagd refrein
OUDERE WERKNEMERS HEBBEN GEEN BUITENSPORIGE LONEN

Onderzoeker Xavier Baeten van de 
Vlerick Business School verklaarde 
in de pers dat ‘we boven onze stand 
leven’ en dat ‘wat we verdienen niet 
meer in verhouding staat tot onze 
productiviteit’. Hij vindt de loon-
kloof tussen jongere en oudere 
werknemers ‘heel bedreigend’ en 
zegt dat die ‘onhoudbaar is’. De 
onderzoeker behoort tot diegenen 
die graag schieten op onze loon-
barema’s. Maar algemeen secreta-
ris Stefaan Decock (LBC-NVK) en 
zijn collega Erwin De Deyn (BBTK-
SETCa) dienen hem van antwoord.

“De correlatie tussen leeftijd en salaris moet 
drastisch verminderen”, predikte Baeten 
eind april op HLN.be. “We moeten af van 
het idee dat onze lonen een hele carrière 
lang blijven stijgen. Kijk naar de loonbare-
ma’s, die bevatten soms 30 stappen. Dat is 
niet meer van deze tijd.” En de onderzoeker 
zegt ook: “Na verloop van tijd zouden onze 
lonen beter stoppen met stijgen.”
De ACV-beroepscentrales LBC-NVK en 
CNE en de collega’s bij BBTK-SETCa delen 
de visie van de Vlerick Business School 
niet. “Volgens onderzoek van Vlerick en 
het adviesbureau Hudson zou de hoge 
loonspanning tussen jongere en oudere 
werknemers in België uit de markt duwen. 
Maar de lonen van de oudere werknemers 
in België zijn niet buitensporig, ook niet 
na een internationale vergelijking”, stellen 
Stefaan Decock en Erwin De Deyn.

FABELTJE

België is geen uitzondering: systemen van 
verloning naar ervaring bestaan in alle 
Europese landen. Baremieke verhogingen 
tot 15 of 20 jaar zijn heel courant. Het is dus 
ook een fabeltje dat ervaringsbarema’s bete-
kenen dat je tot in de eeuwigheid een hoger 
loon zou krijgen. Je loon zal doorgaans op 
een bepaald punt bevriezen.
Een ander veelgehoord argument tegen 
ervaringsbarema’s is dat oudere werkne-
mers minder productief zouden zijn. Ze 
zouden niet meer ‘mee met hun tijd’ zijn. 
Deze redenering is niet alleen denigrerend, 
er is ook geen wetenschappelijk bewijs voor.
Je kan ook niet zomaar stellen dat erva-
ringsbarema’s verantwoordelijk zijn voor 

een vervroegde ‘uitdrijving van ‘de werk-
nemers’ uit de arbeidsmarkt. Om te begin-
nen is er de vaststelling dat arbeiders geen 
barema’s kennen. Daarnaast vinden we de 

‘steile’ barema’s vooral bij de hogere bedien-
den. De minder betaalde bedienden zien 
hun loon stijgen met 21 procent over een 
periode van 20 jaar, voor de hogere func-
ties is dat 36 procent. Vooral voor die laat-
ste groep lopen de barema’s ook langer door.

Sectorale loonbarema’s zijn vaak ook mini-
mumbarema’s. De terugkerende kritiek op 
de ervaringsbarema’s is misplaatst. Wie zich 
zorgen maakt over de vraag hoe we oudere 
werknemers aan de slag kunnen houden, 
moet de bredere discussie durven aangaan. 
Om werknemers langer aan de slag te hou-
den is werkbaar werk nodig, op alle leeftij-
den.  |
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

LONEN IN DE 
ZORGSECTOR
L.M. - PER E-MAIL

Ik heb in Ons Recht van febru-
ari 2018 met aandacht het 
artikel gelezen over de nieuwe 
functieclassificatie (IFIC) in 
de zorgsector.   Ik stel me toch 
vragen over de lonen van som-
migen in de zorgsector. Ook bij-
voorbeeld over die van opvoe-
ders in de instellingen voor 
gehandicapten en voor jeugd-
zorg.

N.v.d.r.
De onderhandelingen over 
een nieuw sociaal akkoord 
voor de Non-Profit 2018-
2020 (Vlaams Intersectoraal 

Akkoord of VIA) zitten in de 
slotfase. De toepassing van 
de IFIC-functieclassificatie 
voor de sectoren die nu 
onder de Vlaamse overheid 
vallen - ouderenzorg, reva-
lidatieziekenhuizen, centra 
voor autonome revalidatie, 
psychiatrische verzorgings-
tehuizen en initiatieven voor 
beschut wonen - komt mee 
aan bod tijdens deze onder-
handelingen. Dit dossier zal 
ook een deel worden van 
het sociaal akkoord waar-
aan wordt gewerkt. Sinds de 
start van de onderhandelin-
gen ijvert de LBC-NVK ervoor 
om IFIC ook in die sectoren te 
laten toepassen.

PENSIOENEN (1)
D.L. - OOSTENDE

Wat een gedwee en rap te mislei-
den volk zijn we toch. Jarenlang 
krijgen we het idee ingelepeld 
dat er geen geld genoeg is om 
de pensioenen te blijven beta-
len tegen de geldende voorwaar-
den. Als dat maar genoeg wordt 
herhaald, neemt de massa deze 
gedachte over.
Tijdens de jaren 60 en 70 had-
den ze, bijvoorbeeld, bij open-
bare werken centen nodig voor 
beton. Ze hadden zelf niet het 
nodige geld en haalden het waar 
het wel zat. De kas van de pensi-
oenen werd gemolken. Er kwam 
immers meer geld binnen dan er 
uit ging. Ondertussen weten we 
wel beter. 
Verander dus niet de pensioen-
voorwaarden! Maar vraag het 
geld terug aan die diensten die 
het afroomden. Of werd dit geld 
ontleend zonder voorwaarden? 

PENSIOENEN (2)
S.C. - HELCHTEREN

Als je 47 dienstjaren hebt en de 
leeftijd van 60 jaar hebt bereikt 
is het toch logisch dat je met 

pensioen gaat. Alle bijkomende 
jaren zijn dan nutteloos want je 
pensioen wordt maar berekend 
op je effectieve 45 jaren.
Als je effectief op pensioen gaat 
op je 60ste   moet je echter per 
jaar vroeger 5%  inleveren. Het 
is natuurlijk wel zo dat je al op je 
60ste een vaste maandelijkse uit-
kering krijgt maar die heb je toch 
ook verdiend door het feit dat je 
al meer jaren hebt gepresteerd? 
Waarom heeft iemand in zo’n 
situatie dan niet het recht om 
op zijn 65ste een aanpassing van 
zijn pensioenbedrag te krijgen?

PENSIOENEN (3)
M.S. - PER E-MAIL

Ik ben 57 jaar en begin meer 
en meer me ongerust te maken 
over mijn pensioen. Ik werk als 
bediende in de privésector en ben 
bang dat ik moet opdraaien voor 
de eisen van de ambtenaren en 
hun vakbonden. Zelfs voor leer-
krachten en politieagenten is er 
al sprake van een ‘zwaar beroep’, 
wat volgens mijn bescheiden 
mening niet juist  is. Als dit ooit 
doorgedrukt wordt, dan zal ik 
mijn vertrouwen in de vakbond 

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.

opzeggen. Ik hoop dat jullie de 
meerderheid van publieke opi-
nie volgen.

GECONVENTIONEERDE 
ARTS
V.B. - LUMMEN

Het ziekenfonds CM geeft aan 
zijn leden de raad om bij het 
zoeken van een arts hun website 
te raadplegen en een geconven-
tioneerde arts te zoeken. Anders 
dreig je te worden verrast door 
een torenhoge rekening.
Mijn zoon vond zo een gecon-
ventioneerde plastisch chirurg 
in Hasselt. Hij betaalde voor een 
gewone raadpleging 50 euro. Bij 

inlevering van het ziekenbriefje 
kreeg hij van het ziekenfonds 
maar 8,75 euro terugbetaald. 
Het normale tarief bedraagt 
20,75 euro. De plastisch chi-
rurg was dus geconventioneerd 
maar rekende méér dan het dub-
bele aan. Toen ik de CM hierover 
informeerde, luidde het antwoord 
dat een arts bij een afspraak zelf 
zijn honorarium mag bepalen.
Hoe is het mogelijk dat een 
geconventioneerde arts zo van 
twee walletjes kan eten? Hij ver-
dient aan de CM én aan zijn pati-
enten. Zo’n egoïstische opstelling 
betekent een grote belasting voor 
onze sociale zekerheid.
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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 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.

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.

METAALSECTOR

In de metaalsector (paritair comité 209) 
wordt dit jaar een vakbondspremie van 110 
euro uitbetaald. De uitbetalingsperiode 
loopt van 15 april tot 15 juli. 
De premie wordt betaald aan de gesyndi-
ceerde bedienden en kaderleden die in 2017 
werkten in de metaalsector. Onder PC 209 
vallen alle metaalbedrijven met een produc-
tieactiviteit in België en de studiebureaus 
die voor die ondernemingen werken. Het 
gaat niet om garages, carrosseriebedrijven, 
de metaalhandel of de controleorganismen. 
Om recht te hebben op de premie moet je 
in 2017 ten minste één maand in dienst 
geweest zijn van een metaalbedrijf en ten 
laatste op 1 oktober 2017 aangesloten zijn 
bij het ACV. Ook moet je in orde zijn met de 

bijdrage op het moment van de betaling. 
Werkloze bedienden, gepensioneerden en 
bruggepensioneerden hebben nog recht op 
deze vakbondspremie wanneer zij in 2017 
minstens één maand in dienst geweest zijn 
van een metaalbedrijf (en aan de voorwaar-
den qua lidmaatschap voldoen). 
Bedienden en kaderleden in de metaal-
sector, aangesloten bij de LBC-NVK, krij-
gen een formulier. Dat formulier moet je 
ingevuld terugbezorgen aan je vakbonds-
afgevaardigde of aan het gewestelijke LBC-
NVK-secretariaat van je woonplaats. Kreeg 
je geen formulier, neem dan contact op met  
het regionale LBC-NVK-secretariaat. Het 
premiebedrag wordt overgeschreven naar 
je individuele bankrekening.

NONFERROMETALEN

In de sector van de non-ferrometalen (pari-
tair comité 224) is er een vakbondspremie 
van 105 euro. De premie wordt uitgekeerd 
van 15 april tot 31 juli 2018. Voor de bedien-
den en kaderleden bij Umicore, Aurubis en 
Nyrstar is er een eigen bedrijfspremie.
Om de vakbondspremie in de non-ferro-
metalen te krijgen moet je in 2017 min-
stens één maand lang in de sector hebben 
gewerkt. Langdurig zieken worden gelijk-
gesteld. Gepensioneerden en bruggepen-
sioneerden hebben recht op de premie als 

ze in 2017 nog minstens één maand lang 
effectief gewerkt hebben.
De premie geldt alleen als je uiterlijk op 1 
april 2018 lid was van de LBC-NVK. Je moet 
ook in orde zijn met de betaling van je bij-
dragen op het ogenblik dat de premie wordt 
uitgekeerd. 
Het geld wordt uitbetaald op basis van een 
origineel attest dat je ontvangt van de werk-
gever. Je moet het ingevulde attest bezor-
gen aan je LBC-NVK-secretariaat.

PAPIER EN KARTONBEWERKING

Tussen 1 april en 30 juni krijgen de gesyn-
diceerde bedienden uit de sector Papier- en 
Kartonbewerking hun vakbondspremie. De 
premie bedraagt maximaal 100 euro. Het 
precieze bedrag is afhankelijk van het aan-
tal gewerkte dagen en de duur van het lid-
maatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, 
moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Zo moet je tussen 1 januari en 
31 december 2017 hebben gewerkt in een 
onderneming die valt onder het paritair 

comité voor de bedienden uit de voeding 
(PC 222). Bruggepensioneerden moeten 
in 2017 minstens 1 maand in dienst zijn 
geweest. Ook moet je aangesloten zijn bij 
het ACV en in orde zijn met de betaling van 
de ledenbijdrage.
De premie wordt gestort op de rekening van 
de rechthebbende. Uitbetaling in speciën 
of via circulaire cheque is niet mogelijk. 
De rechthebbende moet zijn of haar attest 
ingevuld en ondertekend terugsturen naar 
het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

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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de verbeeldingaan de macht!

verbied
hetverbieden!


