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Wie is er koning?
De zelfstandige kleinhandel is goed voor talloze 
boeiende jobs met aantrekkelijke voorwaarden 
en mooie vooruitzichten. Maar vooral voor jonge 
ouders zijn de uren soms minder interessant. 
Soms is de keuze niet zo gemakkelijk als je moet 

kiezen tussen tevreden klant of tevreden kind. 
Voor de opvang van kinderen tot 3 jaar en de 
buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar 
voorziet het Sociaal Fonds N° 201 daarom een 
forfaitaire premie.

Aarzel niet om er gebruik van te maken. Als ouder kan je een 
beetje hulp gebruiken en je hebt er simpelweg recht op! 

DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN: 

www.sociaalfonds201.be

2017-1340 SociaalFonds Koning - Zo-Magazine 220x280+5 NL.indd   1 9/04/18   16:11

NIET INDOMMELEN 
TIJDENS DE ZOMER

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Duizenden jongeren hopen in de zomer genoeg centen te 
vinden om naar festivals te kunnen gaan. En voor iedereen 
lonkt de vakantie, als uitgelezen moment om te ontspan-
nen, compleet af te haken, te wandelen, lekker niets te doen. 
Wie weet worden onze Rode Duivels wel wereldkampioen in 
het voetbal! Ik wens jullie allemaal een gelukzalige zomer 
zonder zorgen. Maar de zomer is ook een riskante tijd voor 
de werknemersbelangen!

Op de schitterende pensioenmanifestatie van 16 mei 2018 
toonden 70.000 Belgen dat ze géén pensioenhervorming 
willen die de klok terug draait. De politiek kan onze pensi-
oenen niet ‘hervormen’ zonder te luisteren naar het sociaal 
overleg of zonder klare wijn te schenken. Maar wat zal de 
regering beslissen tijdens de zomer? Over de pensioenen, de 
zware beroepen, het puntensysteem, het begrotingstekort?
Geen reden dus om naïef in te dommelen. Alle welkome 
doelpunten van Romelu Lukaku nemen niet weg dat we in 
de gaten houden wat de regering aanvangt met ons (ver-
vroegd) pensioen. De regering hoopt het debat te beslech-
ten tegen eind juni. Niet echt realistisch maar je weet maar 
nooit!

ECHT SOCIAAL OVERLEG

De vakbond wil geen debatje dat op een drafj e wordt afge-
haspeld. De huidige discussie over zware beroepen is er op 
een compleet fout moment en in een compleet foute con-
text. De pensioenen hervorm je op basis van echt sociaal 
overleg, gezonde loopbaanevoluties en een eindeloopbaan-
planning. Werknemers tot hun 67 willen laten werken, ein-
deloopbaanstelsels vóór 60 onmogelijk te maken en men-
sen tegen elkaar opzetten is niet in orde! Zeker niet als je ook 
nog wil schrappen in de gelijkstellingen voor het pensioen.
Wij willen een gezonde pensioenhervorming, betere 
pensioenen en een hogere - gezonde - activiteitsgraad. 
Arbeid moet zinvol zijn, fysiek en psychisch gezond uitvoer-
baar zijn, combineerbaar zijn met een gezinsleven en deftig 
betaald. Wie zijn werk graag doet, zal meer kans maken om 
het 40 jaar lang vol te houden. Er zijn ook verschillen op het 
vlak van gezondheid, levenswijze, privésituatie, fi nanciële 
middelen enzovoort. Voor het einde van de loopbaan is er 
nood aan een scala aan mogelijkheden. Werkgevers moeten 
mee hun verantwoordelijkheid nemen en niet alles afschui-
ven op de samenleving.
Primaat van de politiek? Foute mentaliteit. De pensioenen 
kan je alleen serieus hervormen als de sociale partners uit-
drukkelijk worden betrokken. Als vakbond pleiten we dan 
ook voor nieuwe, breed gedragen acties. 16 mei was zeker 
niet onze laatste pensioenbetoging! België moet wereld-
kampioen worden op het vlak van degelijke pensioenen.

Verder wens ik je een zonovergoten zomer!
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Samuel Bootsman en Elke Oeyen

Met de regel van drie van Ons Recht 
ben je klaar om te werken als job-
student. De informatie in dit arti-
kel schetst de grote lijnen en zwijgt 
over de uitzonderingsgevallen.

475 UREN?

Met een studentencontract mag je het vol-
ledige kalenderjaar werken. Elke student 
krijgt een individuele teller van 475 uren per 
kalenderjaar. Deze teller kan je consulteren 
via www.studentatwork.be.
Gedurende de eerste 475 uren wordt van je 
loon als jobstudent 2,71% aan socialezeker-
heidsbijdrage afgehouden. Langer werken 
mag zeker! Werk je meer dan 475 uren? Dan 
wordt de normale sociale zekerheidsbij-
drage van je loon afgehouden (13,07%) maar 
bouw je ook vakantierechten op. Werk je in 
de horeca, dan krijg je er nog 50 dagen bij 
via een horeca@workteller. In samenspraak 
met je werkgever kun je kiezen welke tel-
ler je gebruikt. Ga je soms aan de slag als 
speelpleinmonitor met vrijwilligersvergoe-
ding? Zolang je dit maximum 25 dagen per 
kalenderjaar doet, hoef je hier geen socia-
lezekerheidsbijdrage voor te betalen. Het 
is dus perfect mogelijk om 25 dagen lang 
speelpleinmonitor te zijn, 50 dagen in de 
horeca te werken én 475 uren te werken met 
een studentenovereenkomst.

BELASTINGEN?

Om thuis fi scaal ten laste te kunnen zijn, 
geldt voor het kind een maximumbedrag 

aan eigen inkomsten (‘netto bestaans-
middelen’). Voor het inkomstenjaar 2018 
(aanslagjaar 2019) gaat het om deze netto 
bestaansmiddelen: voor een kind van een 
gehuwd koppel 3.270 euro en voor een kind 
van een alleenstaande 4.720 euro. Wanneer 
die maxima worden overschreden, is het 
kind niet langer fi scaal ten laste en beta-
len de ouders hierdoor meer belastingen. 
Meer uitleg rond berekening netto belast-
baar inkomen (loon, alimentatiegeld, extra 
vrijgesteld bedrag) kan je terugvinden op 
www.acv-enter.be.

Zelf moet een jobstudent pas belastingen 
betalen wanneer zijn netto bestaansmidde-
len op jaarbasis hoger liggen dan 7.730 euro 
(bruto 11.042,86 euro).

KINDERBIJSLAG?

Als de jobstudent nog geen 18 jaar oud is, dan 
heeft hij een onvoorwaardelijk recht op kin-
derbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar 
waarin hij 18 jaar wordt. 

Tussen twee studie-of academiejaren mag 
je als jobstudent de hele zomervakantie 
(juli, augustus en september) werken zonder 
uur- en inkomstenbeperking. Gedurende het 
academiejaar mag je maximaal 240 uren per 
kwartaal werken als je je kinderbijslag wilt 
behouden.  

Gedaan met school eind juni 2018? Je behoudt 
het recht op kinderbijslag tijdens de laatste 
zomervakantie, als je tijdens de zomervakan-
tie (juli, augustus en september) minder dan 
240 uren werkt.

Je stopt met school al tijdens het schooljaar? 
Je kan niet meer tijdens je beroepsinscha-
kelingstijd werken tegen verlaagde socia-
lezekerheidsbijdragen. Ook niet tijdens de 
zomermaanden in datzelfde jaar. Vergeet 
niet het kinderbijslagfonds op de hoogte te 
brengen. 

PROEFPERIODE VAN 3 DAGEN

Een arbeidscontract voor studenten is een 
contract van maximum 12 maanden en heeft 
een proefperiode. Tijdens de proefperiode 
kunnen student en werkgever een duidelijk 
zicht krijgen op de wederzijdse verwachtin-
gen. De duur van de proefperiode bedraagt 
3 werkdagen. Tijdens deze 3 werkdagen kan 
de jobstudent of de werkgever het contract 
direct beëindigen. 

INFOLIJN STUDENTENARBEID

Met deze uitleg kom je al een heel eind. Mocht 
je toch ergens niet zeker over zijn, in een erg 
specifi eke situatie zitten of een andere vraag 
hebben, dan helpen we je graag voort.

Iedereen is welkom bij onze Infolijn 
Studentenarbeid. Je mag ons altijd mailen 
(isa@acv-csc.be) of in de namiddag bellen 
(02 244 35 00). Als je liever chat dan belt, 
mag je ons ook via www.chatmetisa.be of 
facebook aanspreken.   |

Aanraders zijn ook de ACV-folders 

‘Lonend studentenwerk’ en ‘Gids voor 

schoolverlaters’. Deze folders en meer 

informatie vind je op www.acv-enter.be. 

JOBSTUDENTEN
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SCHOOLVERLATERS
Jeroen van Ranst

Als je afstudeert moet je je zo snel 
mogelijk inschrijven als werkzoe-
kende bij de VDAB (www.vdab.be). 
Als je in het Brussels hoofdstede-
lijk gewest woont, is dat in één 
van de drie werkwinkels bij Actiris 
(www.actiris.be). Vergeet 
niet je inschrijving af te prin-
ten en goed te bewaren. 

Na je inschrijving als werkzoekende begint 
je beroepsinschakelingstijd. Die duurt 12 
maanden (310 dagen in een 6-dagenstel-
sel). Tijdens deze periode zal je worden uit-
genodigd voor verplichte gesprekken bij de 
VDAB als je nog niet aan het werk bent. Wil 
je info en ondersteuning op maat? Word lid 
van het ACV, als schoolverlater is dit gratis.
Het ACV biedt je de juiste ondersteuning 
aan de start van je beroepsloopbaan. Je kan 
bij ons terecht voor sollicitatieadvies, een 
analyse van je cv, nazicht van je contract 
en loonadvies. Neem zeker contact op met 
ACV-Enter! Samen gaan we de uitdaging 
aan. Wil je weten welk loon je bij je eerste 
job kunt verwachten? Voor een richtingge-
vend loonadvies aan de hand van marktcon-
forme loongegevens kun je online een aan-
vraag doorsturen op www.startersloon.be.

ZIEKENFONDS

Tijdens je beroepin-
schakelingstijd val je 
als werkzoekende onder 
het ziekenfonds van je 
ouders. Zodra je een 
inschakelingsuitkering 
ontvangt of begint te 
werken, moet je jezelf 
aansluiten bij een zie-
kenfonds. Die zorgt 
ervoor dat je bij ziekte 
wordt vergoed en dat je 
voor medicatie en dok-
tersbezoeken terugbeta-
lingen krijgt. Meer info 
via www.cm.be.

KINDERBIJSLAG

Na je studies nog aan de 
slag als jobstudent? Dat 
kan als je bent afgestu-
deerd in juni of augustus 
tot aan het einde van de 
zomervakantie (30 sep-
tember). Zolang je teller 

van 475 uren nog niet is opgebruikt gebeurt 
dit aan een verlaagde sociale zekerheidsbij-
drage (2,71%) en zolang je tijdens de laat-
ste zomervakantie niet meer dan 240 uren 
werkt blijft ook je kinderbijslag behouden.
Als je stopt met school tijdens het schooljaar 
kan je niet meer werken als jobstudent vanaf 
het moment dat je uitgeschreven ben als stu-
dent of bent ingeschreven als werkzoekende. 
Ook niet tijdens de zomermaanden in dat-
zelfde jaar.
Tijdens je beroepsinschakelingstijd kan je je 
kinderbijslag behouden als je het kinderbij-
slagfonds laat weten dat je niet langer studeert 
én dat je bent ingeschreven als werkzoekende. 
Tijdens die periode behoud je je kinderbijslag 

als je minder dan 541,09 euro per maand ver-
dient.

EERSTE JOB 
EN TOCH AL VAKANTIE?

Als je pas van school komt, gelden er spe-
ciale regels om te zorgen dat je mogelijks 
toch recht hebt op vakantiedagen. In de 
Gids voor schoolverlaters vind je meer terug 
over deze jeugdvakantie. Ook als je meer 
wilt weten over waar je op moet letten bij 
je eerste job is deze gids van harte aangera-
den. Je kan deze bestellen via jongeren@
acv-csc.be of via www.acv-enter.be.   |
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Joep Vanderbeke en Denis Bouwen

De LBC-NVK onderzoekt samen met 
een aantal andere ACV- centrales 
de mogelijkheden op het vlak van 
dienstverlening, overleg en bijstand 
voor zelfstandigen zonder personeel. 
Niet omdat de vakbond het prima 
vindt dat sommige werkende mensen 
zelfstandige (moeten) worden. Wel 
omdat we als moderne vakbond niet 
blind willen zijn voor maatschappe-
lijke ontwikkelingen. ZZP’ers kennen 
we stilaan allemaal: de fotograaf 
die als zelfstandige voor kranten 
en weekbladen werkt, de freelan-
cende journalist, de verpleegkun-
dige die thuiszorg verleent, de koe-
rier die thuis je pakjes brengt. En bij 
Deliveroo worden de fietskoeriers in 
een zelfstandig statuut gedwongen. 
Onderzoeker Jean-Benoît Maisin van 
de Université Saint-Louis (Brussel) 
vertelt meer over het ZZP-fenomeen.

 
ONS RECHT: Een 'zelfstandige zonder per-
soneel' of ZZP'er, wat is dat voor een beest? 
Wat zijn de kenmerken van dit type 'werk-
nemer'? 
JEAN-BENÔIT MAISIN: “Je zou kunnen 
zeggen dat een ZZP’er een gewone werk-
nemer is, maar dan wel met iets meer 

organisatorische ‘vrijheid’ dan een werk-
nemer ‘type jaren 80’. Hij of zij kan zelf zijn 
werkuren en werkmethodes kiezen. De 
werkgever profiteert van de gelegenheid om 
aan zo iemand het statuut van zelfstandige 
te geven. In wezen is zo’n ZZP’er niet min-
der economisch kwetsbaar dan een loon-
trekkende. Hij is zelfs kwetsbaarder! Als 
zelfstandige wordt hij niet beschermd door 
het arbeidsrecht, en zijn systeem van soci-
ale zekerheid is minder gunstig. Hij krijgt 
opdrachten en wordt betaald als zijn werk-
gever hem nodig heeft. Geeft de werkgever 
geen opdrachten, dan komt er ook geen geld 
in het laatje.”

“Dikwijls is het verschil tussen een zelfstandige 
en een loontrekkende virtueel. Dat verschil is 
eigenlijk gewoon gebaseerd op het soort con-
tract dat de werkgever of opdrachtgever geeft. 
Sinds een jaar of twintig zijn het de deelne-
mende partijen die beslissen of iemand het 
statuut van loontrekkende of zelfstandige 
krijgt. In de praktijk is het de werkgever die 
daarover beslist.”
 
STEEDS MEER BEDRIJFSTAKKEN
 
ONS RECHT: In welke jobs en sectoren vind 
je ZZP'ers terug?
MAISIN: “Zelfstandigen zijn in steeds meer 
bedrijfstakken terug te vinden. We mer-
ken een sterke opmars van deze groep in 
de bediendesectoren, vooral wanneer het 
werk wordt georganiseerd op basis van pro-
jecten of taken. Denk aan de media, de IT, 
onderwijs en vorming, vervoer of het werk 

dat wordt gedaan door psychologen, kine-
sitherapeuten en logopedisten. In al die sec-
toren zijn veel vaste jobs vervangen door de 
inzet van zelfstandigen.”
 
ONS RECHT: Het fenomeen groeit in 
België. Hoe zit dat in Nederland, Engeland, 
Frankrijk, Duitsland?
MAISIN: “De situatie in die landen is wis-
selend maar vaak ook nogal negatief. In 
Engeland hadden ze al de nulurencontrac-
ten of zero hours contracts. De regering daar 
bedacht ondertussen ook een statuut met 
nul rechten. Eigenlijk heb je zo ‘werkers’ die 
arbeid presteren zonder van werknemers-
rechten te genieten. De werkgevers over 
het Kanaal zijn in hun nopjes: zij kunnen 
zo werknemers aanwerven zonder hen cor-
rect te vergoeden.”

“In Frankrijk promoot de regering sinds een 
aantal jaar de ondernemer die op zichzelf 
werkt, de auto-entrepreneur. Wanneer jonge-
ren aan de slag willen maar geen job vinden, 
worden ze door de regering aangepord om 
voor zichzelf te beginnen. Hierdoor belan-
den velen in kwetsbare leefomstandighe-
den. Jongeren komen zo pas een aantal jaar 
later terecht in een situatie met een stabiele 
baan, woning en vestigingsplaats.”

“De Nederlandse arbeidsmarkt is heel versnip-
perd. Daar kunnen de werkgevers kiezen uit 
heel flexibele werknemersstatuten en allerlei 
zelfstandigen. Voor de Nederlandse vakbon-
den is dat een hele moeilijke toestand.”

“In Duitsland zien we dat de vakbonden 
beginnen te reageren en een dienstverlening 

Vakbond 
gezocht voor 
zelfstandigen 
zonder personeel?
NOOD AAN SOCIALE BESCHERMING 
EN COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN
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ontwikkelen voor zelfstandigen. Mogelijk 
laten onze oosterburen zich inspireren 
door landen als Denemarken en Zweden, 
waar de bonden al lang ook zelfstandigen 
lid maken.”
 
VRIJHEID: ECHT OF PSEUDO?
 
ONS RECHT: Wat zijn de positieve en nega-
tieve kanten van de trend naar meer ZZP'ers?
MAISIN: “Laten we onszelf niets wijsma-
ken. In een neoliberale maatschappij is het 
logisch dat er meer zelfstandigen bijkomen: 
er is een trend naar arbeidsvormen waarin 
de klemtoon ligt op het individu, persoon-
lijke projecten, het belang van netwer-
ken, vaardigheden en prestaties. Als je het 
belangrijk vindt om vrij diensten te kunnen 
consumeren en op elk moment je werk te 
kunnen onderbreken, is die ontwikkeling 
voor jou toe te juichen.”

“Maar ik zit zelf op een andere lijn. Voor mij 
ben je niet vrijer als je op ieder moment à 
volonté kunt consumeren of je werk kunt 
opzeggen. Echte vrijheid heb je in mijn 
ogen wanneer je autonoom kan beslissen 
in samenspraak met je werkcollega’s, en 
dat op duurzame basis. Verder zou ik niet 

te veel vergelijkingen maken op het vlak 
van werktijden of verwijzen naar telewerk. 
Op dat punt zijn er zowel voor loontrekken-
den als voor zelfstandigen dingen mogelijk.”
 
OPLOSSINGEN UITWERKEN
 
ONS RECHT: Hoe moet de vakbond met dit 
fenomeen omgaan? En welke dienstver-
lening en ondersteuning kan de vakbond 
geven aan ZZP'ers? 
MAISIN: “Eigenlijk kunnen de vakbonden 
doen wat ze altijd al deden: op de mensen 
afstappen, problemen in kaart brengen, 
oplossingen aanreiken en voorstellen, rege-
ringen onder druk zetten en op dezelfde 
nagel blijven kloppen, indien nodig ook 
met collectieve actie. Als de vakbonden 
nalaten om dat te doen, zullen anderen 
in het gat springen. Denk aan structuren 
als Smart of Nextconomy in de Belgische 
context. Ik denk dat het verkieslijk is om 
allianties aan te gaan tussen diverse spe-
lers. Als we praten over concrete oplossin-
gen, kan ik geen pasklaar antwoord geven. 
De meest betrokken mensen weten het best 
wat ze eigenlijk nodig hebben. De essen-
tie is dat we kwetsbare personen moeten 
beschermen.”
 
ONS RECHT: Volgens de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) kunnen ZZP'ers op 
grond van IAO-conventie 98 het recht opei-
sen om zich collectief te organiseren en col-
lectief te onderhandelen. Maar op basis van 
het Europees recht hebben ze dan weer niet 
de vrijheid om collectief te onderhandelen. 
Wat is het nu eigenlijk? 
MAISIN: “Er is nog geen enkele juridische 
of politieke overheid die deze knoop heeft 
doorgehakt. Maar als je even nadenkt, is 
het simpel: arbeid is geen ‘goed’, zoals het 
stond geschreven in de Verklaring van 
Philadelphia na de Tweede Wereldoorlog. 
Dat betekent dat we het marktdenken ver-
laten als we het hebben over arbeidsom-
standigheden of lonen. We moeten op deze 
punten eerder denken in termen van sociale 
bescherming en collectieve onderhandelin-
gen. We praten over verschillende rechtssfe-
ren, zoals de Amerikaanse filosoof Michael 
Walzer het uitdrukte.”

“Het idee van de verschillende sferen valt 
beter te begrijpen door een parallel te trek-
ken: niemand wil toch dat de regels uit het 
voetbal worden toegepast op een liefdesre-
latie? Naar analogie heeft ‘de markt’ niets 
verloren in de wereld van de collectieve 
onderhandelingen. We moeten de markt 
niet opzij schuiven maar hem wel die rol 
laten spelen die hij verdient: concurren-
tie mag géén doel op zich zijn. De markt is 
gewoon één van de middelen om tot een 
harmonieuze ontwikkeling te komen. Dat 
staat trouwens met zoveel woorden in het 
Verdrag over de Europese Unie!”

ONDERHANDELEN

ONS RECHT: ACV-voorzitter Marc Leemans 
verklaarde in een commissie van de IAO: "In 
de 19de eeuw werden vakbondsactiviteiten 
uit het strafrecht gehaald. Nu, in de 21ste 
eeuw, moeten we het recht op collectieve 
onderhandelingen voor ZZP'ers erkennen. 
Beide zijn van even groot belang." Leemans 
wil dat de concurrentieregels worden aan-
gepast zodat ZZP'ers hun recht op collectieve 
onderhandelingen kunnen uitoefenen. Heeft 
de onlangs herziene Europese pijler van soci-
ale rechten hier een afdoende antwoord op 
gegeven?
MAISIN: “Neen, ook al was dat wel de 
oorspronkelijke ambitie. De Europese 
Commissie wilde alle werkers, ook zelfstan-
digen, laten genieten van de sociale rechten. 
Maar uiteindelijk is het dus niet zo gelopen. 
De Commissie focuste op sommige deeltjes 
van de basisbescherming: informatie over 
het werkregime, beschermd zijn tegen ont-
slag of tegen deconnectie, het verzoenen 
van werk en privéleven. Maar alle aspec-
ten van collectieve rechten verdwenen uit 
beeld! Ongetwijfeld is dat te verklaren door 
de invloed van de Europese autoriteiten die 
zich met de concurrentie bezighouden.”

“Het is nochtans geweten dat het nut van een-
voudige rechten – bijvoorbeeld over over-
uren en werktijden – in werkelijkheid beperkt 
is omdat er geen sterke arbeidsinspectie is of 
omdat het ontbreekt aan collectieve werk-
nemersbewegingen. De concurrentievrijheid 
mag voor mij niet primeren op collectieve 
onderhandelingen. Het gaat om verschillende 
instrumenten die allebei wel het zelfde doel 
moeten dienen: het realiseren van een har-
monieuze ontwikkeling, zowel persoonlijk als 
collectief.”  |

In wezen is een zelfstandige zonder personeel of ZZP’er 
niet minder economisch kwetsbaar dan een loontrek-
kende. Hij is zelfs kwetsbaarder! Als zelfstandige wordt 
hij niet beschermd door het arbeidsrecht, en zijn sys-
teem van sociale zekerheid is minder gunstig. Hij krijgt 
opdrachten en wordt betaald als zijn werkgever hem 
nodig heeft.

HOEVEEL ZIJN ER?
 
Volgens een studie van de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen 
(SERV) uit 2017 zijn er in het Vlaamse 
landsdeel 120.000 btw-plichtige free-
lancers. Dat komt neer op 4 tot 5% 
van de werkende bevolking in hoofd-
beroep en 1 tot 2% van de werkende 
bevolking in bijberoep. Daarnaast zijn 
er ook niet-btw-plichtige freelancers 
in zorg, welzijn en cultuur.  

DOE JE MEE?
 
Ben je freelancer? Werk je als zelfstan-
dige zonder personeel en wil je jouw 
ervaringen met ons delen? Meld dan 
je belangstelling door te mailen naar 
zzp@acv-csc.be
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Ine Hermans

Het woord kunstenaarsstatuut wekt 
de suggestie dat er een apart sociaal 
statuut is voor kunstenaars. Maar dat 
is niet het geval; het woord is mislei-
dend. Er bestaat wel een verzame-
ling van regels die alleen van toe-
passing zijn op kunstenaars. Vooral 
de regels in de werkloosheidsregle-
mentering zijn bekend. Tijdelijke 
baantjes en onderbroken tewerk-
stelling zijn de norm in de artistieke 
wereld. Een goed en toegankelijk 
sociaal opvangnet is een must.  

Een artistieke carrière uitbouwen is al een 
hele klus. Het administratieve kluwen dat erbij 
komt kijken maakt het extra moeilijk. De LBC-
NVK wil zijn leden hierbij stevig helpen.  De 
werking die het ACV specifiek voor zelfstandi-
gen zonder personeel plant komt hierbij van 
pas. Want ook in de cultuursector neemt het 
aantal zelfstandigen toe.  
De werkloosheidsregels werden voor het laatst 
aangepast in april 2014; een evaluatie is nodig.  

INTERACTIE MET ONZE LEDEN

Op maandag 11 juni bespraken we op een spe-
ciale avond voor leden alles wat er moet wor-
den verbeterd aan het kunstenaarsstatuut. De 

discussie ging over de toegang tot de sociale 
zekerheid, het verwerven van het statuut, het 
behoud ervan, de administratieve verplich-
tingen, de combinatie van een uitkering met 
andere inkomsten en andere spelregels. En er 
ging ook aandacht naar de situatie van tech-
nisch personeel en andere flexwerkers.
We willen ook interactie met onze leden over 
het sectorakkoord waarover we nu onderhan-
delen. De regering maakte een budget vrij. De 
vakbond wil met die centen graag de einde-
jaarspremie optrekken. We onderhandelen 
ook met de werkgevers over betere werkom-
standigheden.

LAST MET DE RVA

Onlangs kwam een groot aantal artiesten met 
hun werkloosheidsdossier in de problemen. 
De RVA zei plots dat een taakloon niet zou 
kunnen in sectoren met cao’s waarin maand-
barema’s, uurlonen en dienstvergoedingen 
zijn afgesproken. Dit zou betekenen dat de 
minimumvergoedingen, die dienen om werk-
nemers een degelijk loon te garanderen, de 
opbouw van hun socialezekerheidsrechten 
bemoeilijken. Met behulp van een specifieke 
formule wordt dit loon omgezet naar tewerk-
stellingsdagen zodat je werkloosheidsgeld kan 
krijgen.  
Samen met de andere bonden en de werk-
geversorganisaties uit de podiumkunsten, de 
muziek, de film, de audiovisuele sector en de 
socioculturele sector gingen we in gesprek 

met de federale minister van Werk, Kris Peeters. 
We onderhandelden over een oplossing. De 
vakbonden stelden vele maatregelen voor om 
de knelpunten voor artiesten aan te pakken. 
Maar de minister bleek alleen bereid om de 
kwestie van het taakloon op te lossen. Als een 
taakloon een correcte vorm van vergoeding is, 
moet het ook worden aanvaard door de RVA, 
vinden de bonden. We werken nu collectieve 
arbeidsovereenkomsten (cao’s) uit. In afwach-
ting daarvan zal de RVA de oude manier van 
werken hanteren.  |

Meer info op www.cultuurvakbond.be. 

Je vindt ons ook op facebook en twitter.

Intens vakbondswerk om  
situatie kunstenaars te verbeteren
KNELPUNTEN GENOEG IN EEN SECTOR MET WEINIG VASTE JOBS

De LBC-NVK wil graag horen welke verzuchtingen er leven onder de leden die artiest zijn.

De vakbond 
wil graag de 
eindejaarspremie  
optrekken.
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RECHT OP OPLEIDING: 
de kloof tussen theorie en praktijk
INFORMATICA BLIJKT ERG IN TREK 

Peter Bakema

Vorming en opleiding zijn voor de 
LBC-NVK een prioriteit. In de dien-
stensector (PC 200) worden al 
jaren extra inspanningen gedaan 
om beroepsopleidingen toegan-
kelijk te maken voor alle werkne-
mers. Ze hebben nogal uitgebreide 
rechten op opleiding: ze hebben 
opleidingsdagen, ze kunnen kie-
zen uit diverse gratis opleidingen 
bij Cevora en als de werkgever 
geen voorstel voor een opleiding 
doet, krijgen ze de opleidingsda-
gen in de vorm van vakantiedagen.

Tot zover de theorie, maar hoe is de praktijk? 
Om daarachter te komen hield de LBC-NVK 
een kleine enquête met een stuk of tien vra-
gen. Ruim 26.000 LBC-NVK-leden kregen de 
enquête en meer dan 500 van hen vulden ze in.
Zo’n 73% weet dat ze recht hebben op oplei-
dingsdagen, maar slechts 54% kent het oplei-
dingsaanbod van Cevora. Er is dus nog volop 
ruimte om het recht op opleiding bekend(er) 
te maken. Jouw vakbond doet daarbij een ste-
vige duit in het zakje.

OPLEIDINGEN 
IN SOORTEN EN MATEN

Informatica is veruit de populairste opleiding, 
maar liefst 25% volgde zo’n opleiding. Talen, 
HR, marketing & communicatie en persoon-
lijke ontwikkeling scoren zo’n 10%. Uit het 
hoge percentage van informatica kunnen we 
afleiden dat werknemers zich voorbereiden op 
de digitalisering.
Opvallend is het hoge percentage van een 
‘pseudo-opleiding’ als training on the job 
(18%). Je kunt je afvragen welke inhoud 
hieraan is gegeven. Is ‘training on the job’ 
veel meer dan een beetje begeleiding bij het 
uitvoeren van het werk? Of neem een EHBO-
opleiding, door 14% gevolgd, die meestal 
voorgeschreven is door een cao. Zulke ver-
plichte en pseudo-opleidingen mogen niet 
ten koste gaan van de opleidingsdagen, 
want zo blijft daar weinig van over. In de 
lopende cao-onderhandelingen proberen 
we er iets aan te doen door het begrip oplei-
ding beter te omschrijven.
Wat weten we over het soort opleiding? Zo’n 
45% van de opleidingen was extern, dus niet 
door een bedrijf, maar door anderen zoals 
Cevora georganiseerd. Er is nog altijd een 
sterke voorkeur voor  klassikale opleidingen 
(67%), terwijl niet-klassikale opleidingen, zoals 
e-learning en zelfstudie een kleine minderheid 
aanspreekt (6%).

WERKGEVER 
ZIT SOMS IN DE WEG

Een grote meerderheid van de werknemers 
ziet opleidingen wel zitten. De meesten waren 
tevreden over de gevolgde opleidingen (84%) 
en zouden dan ook graag meer opleidingsda-
gen willen (79%).
Er is geen gebrek aan motivatie bij de werk-
nemer; de belangrijkste hinderpaal voor het 
volgen van opleidingen is de werkgever. 
Opleiding wordt volgens velen niet door de 
werkgever gestimuleerd (69%). Veel werkge-
vers doen ook geen voorstel om de opleidings-
dagen in te vullen (volgens 81%). En als de 
werkgever geen initiatief neemt, krijgt slechts 
65% van de werknemers de kans om dit zelf 
te doen. Ondanks alle praatjes dat de werkne-
mer zijn loopbaan zelf in handen moet nemen, 
krijgt hij hiertoe maar weinig kans. 
Het initiatief om opleiding te volgen moet 
meer bij de werknemer komen te liggen. 
Opleidingsverlof is een recht, net als andere 
vormen van verlof. Een mens kan perfect 
beslissen om op een bepaald moment met 
vakantie te gaan. Zo zou het ook moeten kun-
nen voor het volgen van opleidingen.  |

Intens vakbondswerk om  
situatie kunstenaars te verbeteren
KNELPUNTEN GENOEG IN EEN SECTOR MET WEINIG VASTE JOBS

Meer 
dan eens 
staat de 
werkgever 
het volgen 
van een 
opleiding in 
de weg.
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Probleempje op het werk? 
De LBC-NVK is er voor jou!
Jan Deceunynck

Bij jou op het werk loopt alles wel-
licht – en hopelijk – vlotjes. Maar 
helaas is dat niet altijd zo. En dan 
is het fijn dat iemand je professio-
neel helpt een oplossing te vinden. 
De juridische medewerkers van de 
LBC-NVK worden iedere dag gecon-
fronteerd met verhalen van werk-
gevers die het niet zo nauw nemen 
met werknemersrechten. Ons Recht 
plukte er een aantal verhalen uit.

Een werkneemster in een keukenzaak had van 
haar werkgever ecocheques gekregen. Plezant 
natuurlijk. Maar er bleek wel iets bijzonders 
aan de hand. “Het ging om een verzameling 
ecocheques van verschillende uitgevers en 
in een geopende omslag. De cheques ston-
den ook nooit op naam van de werkneemster, 
maar op andere namen van nobele onbeken-
den. Een aantal cheques was bovendien al 
over datum”, legt Tessa Aerts uit. Zij is juridisch 
medewerkster bij de LBC-NVK. 
Tessa nam contact op met de werkgever, die 
vertelde dat hij de cheques voor zijn werk-
nemers gewoon uit de kassa haalde. Dat 
ging veel eenvoudiger en sneller dan zelf 

officiële ecocheques aankopen bij pakweg 
Edenred of Ticket Restaurant. Het bespaarde 
hem bovendien ook de administratiekosten. 
En die vervallen cheques? Ach dat was toch 
geen probleem? Die konden de werknemers 
probleemloos opkopen in zijn eigen winkel! 

“Een win-win voor allebei, toch?” 
Na wat aandringen door de LBC-NVK besloot 
de werkgever uiteindelijk toch om netjes via 
de officiële weg ecocheques aan te kopen. 
Maar die oude cheques wilde hij wel graag 
terug.

SCHADEVERGOEDING BIJ 
VERBREKING

In een ander dossier werd een kaderlid door 
een nieuwe werkgever weggesnoept bij zijn 
bedrijf. Het was wikken en wegen voor het 
kaderlid. De man kreeg allerlei beloftes en 
stapte uiteindelijk over naar het nieuwe bedrijf. 
Hij gaf flink wat werkzekerheid op voor een 
nieuwe, letterlijk veelbelovende werkgever. 
Maar van die beloftes kwam niet veel in huis, 
integendeel. 
Na drie weken verbrak de nieuwe werkgever 
het contract. Eén week verbrekingsvergoeding. 
Een koude douche. Ons lid klopte aan bij zijn 
vakbond. “Wettelijk hadden we niet veel in 
handen,” legt juridisch medewerker Nico De 

Reycke uit. “De nieuwe werkgever had strikt 
genomen niets verkeerd gedaan. Toch konden 
we hem overtuigen om een schadevergoeding 
te betalen in de vorm van een dure gespeci-
aliseerde opleiding die het kaderlid moet 
helpen om na dit debacle weer snel aan de 
slag te kunnen. Naast die opleiding van 5.000 
euro betaalde de werkgever ook nog een bij-
komende vergoeding van 5.000 euro. Al bij al 
heeft de werknemer dus niet de 60.000 euro 
gekregen die hij eerder via een advocaat had 
gevorderd, maar was hij toch blij dat hij door 
onze bemiddeling een voor hem onbetaalbare 
opleiding kon volgen en daar bovenop nog 
een vergoeding ontving.”

Denk je dat er bij jou ook een kink in de kabel 
zit? Aarzel dan niet om met ons contact op te 
nemen. We onderzoeken met plezier hoe we 
je kunnen helpen. Je kan met je vragen terecht 
in elk regionaal LBC-NVK-kantoor. Een over-
zicht vind je op p. 23 van dit nummer van Ons 
Recht. Maak best vooraf via e-mail of telefoon 
even een afspraak. Zo word je sneller en zon-
der wachttijd geholpen! 

Bij je vakbond vind je een luisterend oor, steun, advies en 
deskundigheid.
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Tom Van Aken

Begeleiders uit de jeugd- en gehan-
dicaptenzorg willen geen ‘klop op 
hun job’. Ze hielden op 7 mei een 
symbolische sit-in aan het kabinet 
van de Vlaamse minister van Welzijn, 
Jo Vandeurzen (CD&V). Hun eis: meer 
middelen voor personeel en infra-
structuur. Want de emmer van de 
agressie is vol. Ons Recht sprak met 
begeleidster Reimborg Van Gool (50) 
van het Orthopedagogisch Centrum 
Broeders van Liefde in Brecht.: “Ik 
snap dat collega’s niet blijven”, ver-
telt Reimborg. “Je wil toch niet wer-
ken op een plaats waar je elke dag 
in elkaar kan worden geslagen.”

ONS RECHT: Reimborg, staat het water aan 
de lippen?
REIMBORG: “Zeer zeker. Als ik vergelijk met 
29 jaar geleden, toen ik begon, is het pro-
bleem van de agressie enorm toegenomen. 
Door een gebrek aan middelen escaleert 
het geweld ook veel vaker dan zou mogen. 
Je kan niet meer zomaar een jongere apart 
nemen in een situatie, want dan staat je col-
lega er alleen voor.”

ONS RECHT: Kreeg je zelf al vaak af te reke-
nen met agressief gedrag?
REIMBORG: “Oh ja! Misschien niet elke dag, 
maar zeker verscheidene keren per week. 

Alleszins, elke keer is een keer te veel. Dat kan 
gaan over slaan, schoppen, bijten, nijpen, tot 
zelfs kopstoten toegediend krijgen. Soms zo 
erg dat je voor verzorging naar het zieken-
huis moet en je een tijd arbeidsongeschikt 
bent. Er zijn ook ‘kleinere aanvallen’, waarbij 
je alleen maar blauwe plekken of schaafwon-
den oploopt. Dan mag je eigenlijk al blij zijn. 
Dat wordt bijna als normaal aanzien.”

ONS RECHT: Hoe verklaar je die toenemende 
agressie?
REIMBORG: “Vooral de niet aangepaste per-
soneelsnormen spelen daar een grote rol in. Ik 
heb het dan over het aantal begeleiders voor 
een groep jongeren. Onze leefgroepen wor-
den almaar groter, maar het aantal begeleiders 
blijft hetzelfde. Dat cijfer is al lang niet meer 
relevant ten opzichte van de situatie waar we 
nu in zitten.”

IDEALISME

ONS RECHT: Je doet deze job al bijna 30 jaar. 
Hoe hou je dit vol?
REIMBORG: “Ik doe mijn job nog altijd heel 
graag. Mijn energie haal ik uit de dingen 
die goed lopen. Word ik graag in elkaar 

geklopt? Natuurlijk niet! Maar dankzij mijn 
idealisme en de positieve ervaringen kan ik 
het volhouden. ’s Avonds ben ik altijd uitge-
put, want dit soort werk vraagt enorm veel 
energie en is fysiek en emotioneel enorm 
belastend.”

ONS RECHT: Een zwaar beroep, dus?
REIMBORG: “Ik vind van wel. Door de werk-
druk en het nijpende personeelstekort, maar 
ook door de spanning die elke minuut van de 
dag op de werkvloer hangt. Je moet ermee 
rekening houden dat er op elk moment van 
de dag iemand op je hoofd kan slaan of je kan 
schoppen. Je moet de hele dag uit je doppen 
kijken.”

ONS RECHT: Wat zou jij willen veranderd 
zien?
REIMBORG: “Ik wil dat er genoeg onder-
steuning voor de begeleiders komt. En, héél 
belangrijk, begrip en respect. Het kan toch niet 
de bedoeling zijn dat het als normaal wordt 
beschouwd dat jeugdwerkers of leerkrachten 
zo dikwijls met agressie te maken krijgen? De 
spoeling op het vlak van personeel is heel dun. 
Je kan niet zomaar zeggen ‘Ik ga naar huis’ na 
nog maar eens een aanval. Dat kan je je collega 
niet aandoen. Dus ga je vaak een paar minuten 
later gewoon weer aan het werk, bijna alsof er 
niets gebeurd is.”  |

Werknemers uit de jeugd- en gehandicaptenzorg krij-
gen meer en meer met agressie af te rekenen. Een pro-
bleem dat moet worden aangepakt.

Je moet de hele dag 
uit je doppen kijken.

“Je mag al blij zijn 
als je alleen met blauwe 
plekken naar huis gaat”
JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG KREUNT 
ONDER SCHRIJNEND TEKORT AAN PERSONEEL
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Strengere wetgeving rond 

PRIVACY van kracht
JE VAKBOND PAST ZICH OOK AAN

Leen Berthels

Je persoonlijke e-mailadressen, je 
foto’s op Instagram, je berichten 
op Facebook, je vakantiebestem-
ming, politieke voorkeur, zelfs je 
online winkelkarretje wordt digi-
taal bewaard. De nieuwe Europese 
privacywetgeving, de General 
Data Protection Regulation (GDPR), 
stelt daar nu paal en perk aan. 

Je las het ongetwijfeld al: Cambridge Analytica 
staat in het midden van het privacyschandaal 
dat Facebook en Mark Zuckerberg doet zweten. 
Het bedrijf ontwikkelde persoonlijkheidstests 
om gegevens van Facebookgebruikers te ver-
zamelen. Die werden verkocht aan bedrijven 
en politieke partijen, die zo gerichte adverten-
ties op Facebook konden zetten. Zo werd rond 
het Brexit-referendum en de Amerikaanse pre-
sidentsverkiezingen gerichte propaganda ver-
stuurd. En dat zonder medeweten of toestem-
ming van de gebruikers. Om zulke toestanden 
te vermijden, is er nu de GDPR.

WAT IS HET?

GDPR staat voor ‘General Data Protection 
Regulation’, of in het Nederlands: Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. De GDPR 

is van toepassing op alle bedrijven en orga-
nisaties die diensten of producten aanbieden 
aan Europese burgers en is de belangrijkste 
verandering in de databeschermingswetge-
ving van de voorbije 20 jaar. Het belangrijk-
ste doel is om de Europese burger controle te 
geven over zijn persoonlijke gegevens. Wie 
zich niet aan de regels houdt, riskeert hoge 
boetes, tot in de tientallen miljoenen euro’s. 

Welke gevolgen de nieuwe regels hebben 
op de onderneming hangt af van de manier 
waarop data worden verwerkt en niet van de 
grootte van de organisatie. Dus ook kleine 
ondernemingen als sportclubs, de buurtwin-
kel en het jeugdhuis moeten de regels volgen. 
Concreet: ondernemingen mogen alleen nog 
gegevens van je verzamelen die nodig zijn 
voor hun dienstverlening. Ze moeten ook dui-
delijk zeggen wat ze daarmee doen. 

RECHT OP INFORMATIE

Je moet op elk moment kunnen opvragen 
welke gegevens over jou worden bewaard. 
Als je een organisatie vraagt om bepaalde per-
soonsgegevens te wissen, moet ze dat doen. 
Je kan ook bezwaar maken tegen het verwer-
ken van je gegevens. De organisatie moet die 
dan schrappen. Let op: in een aantal gevallen 
betekent dit wel dat de onderneming je geen 
diensten meer kan verlenen. Elke organisatie 

moet ook alles in het werk stellen om je gege-
vens veilig te bewaren. Is er toch een datalek, 
dat moet je daarover worden geïnformeerd.  

Ook het ACV heeft in het kader van de GDPR 
zijn privacyverklaring aangepast. Omdat ACV-
medewerkers gevoelige persoonsgegevens 
verwerken op wettelijke basis, wordt er al lang 
op gehamerd om de privacy van onze leden te 
waarborgen en te beschermen. Het ACV stelde 
ook een ‘Data Protection Officer’ (dpo) aan. Die 
houdt zich alleen bezig met de privacy van de 
leden en kijkt erop toe of gegevens juist wor-
den bewaard.   |

Over het aangepaste privacybeleid van 

het ACV lees je meer in de nieuwe  folder 

verkrijgbaar in de ACV-dienstencentra of 

op https://gdpr.acv-online.be.  

Voor concrete vragen kan je mailen naar  

dpo@acv-csc.be.

Ondernemingen mogen alleen nog gegevens van je 
verzamelen die nodig zijn voor hun dienstverlening. Ze 
moeten ook duidelijk zeggen wat ze daarmee doen. 
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Sarah Vandoorne en Jaklien Broekx

Je kan het nu al voelen:  het WK voet-
bal en onze Rode Duivels houden 
heel België in de ban. De media 
schreeuwden alvast moord en brand 
toen rebel Nainggolan uiteindelijk 
toch niet werd geselecteerd. Toch 
zal iedereen als het WK begint als 
één man achter onze Duivels gaan 
staan. Ook wij zijn fan. Maar wij zou-
den nog grotere supporters zijn als 
de naaisters van hun Adidastruitjes 
een fatsoenlijk loon zouden krijgen, 
want ook zij leveren een cruciale 
bijdrage aan het hele WK-gebeuren. 

Adidas laat z’n spullen maken in meer dan 
1.000 fabrieken in 60 landen, waaronder 
Bangladesh, Vietnam, Cambodja en Oekraïne. 
Landen die niet bepaald bekend staan om hun 
goede arbeidsomstandigheden. In Oekraïne 
verdienen kledingarbeidsters 89 euro per 
maand. Net iets meer dan de prijs voor een 
supporterstruitje van de Rode Duivels. In 
Bangladesh moeten kledingarbeidsters véél 
overuren doen om aan 85 euro te geraken. 
Tijd om naar het voetbal te kijken hebben ze 
dus sowieso niet. In Cambodja worden vak-
bonden en activisten monddood gemaakt: 
wie durft te spreken, vliegt de gevangenis in. 
Kledingarbeidsters vallen er soms bij bosjes 
fl auw, bij gebrek aan goede voeding en door 
de extreme temperaturen in de fabrieken. 
Nee, voor miljoenen kledingarbeidsters is het 
WK voetbal geen feest. Voor hen betekent het 

nóg meer verplicht overwerk in slechte 
omstandigheden. 

MINDER DAN 1 PROCENT

De prijsopbouw van een supporters-
truitje illustreert heel duidelijk hoe 
het zit met de lonen van de vrouwen 
die onze kleding maken: van de 85 
euro die we neertellen om onze Rode 
Duivels aan te vuren, gaat slechts 0,60 
euro naar de kledingarbeidster.  

In de Bengalese hoofdstad Dhaka 
ontmoeten we Habeza (30), een van 
de arbeidsters die voor Adidas sport-
kleren stikt.

‘Soms lukt het niet om het tempo aan te hou-
den’, illustreert Habeza de zware arbeids-
omstandigheden. ‘In het verleden ben ik al 
meermaals geslagen toen dat gebeurde. Of 
begonnen collega’s tegen me te roepen. Zeker 
als er per ongeluk een scheur in de stof zou zit-
ten, dan werd iedereen razend op mij.’

Ondanks die slechte arbeidsomstandigheden, 
verdient Habeza amper genoeg om rond te 
komen. ‘Ik draai veel overuren, zo kom ik aan 
een loon van 110 euro per maand. Mijn huur 
alleen al bedraagt maar liefst 60 euro per 
maand. Als ik mijn loon optel bij dat van mijn 
man, kunnen we maximaal 10 euro per maand 
sparen. Dat is te weinig.’

VRAGEN STELLEN

‘Zo weinig betalen,  zo’n slechte 

werkomstandigheden: dat zijn grove 
schendingen van mensenrechten’, zegt 
Jessie Van Couwenberghe, verantwoor-
delijke van #cleanekleren, een campagne 
van Wereldsolidariteit en het ACV. ‘Het 
argument van de sportmerken, dat hun 
klanten geen vragen stellen, doorprikken 
wij aan de hand van een petitie’, zegt Van 
Couwenberghe. ‘Tijdens het eerste campag-
nejaar haalden we maar liefst 31. 471 hand-
tekeningen op.’
Wil jij sportkledingarbeidster Habeza steu-
nen? Dan kan ook jij tekenen voor #clea-
nekleren. Brecht Dejaegere (AA Gent), 
Thomas Buff el (KRC Genk) en een aantal 
Red Flames-speelsters gingen jou voor.  |

Teken de petitie op: 

www.cleanekleren.be

werkomstandigheden: dat zijn grove 

Ik steun 
jullie ploeg, 
wie steunt 
de mijne?
MAKERS VAN SPORTKLEDING 
VERDIENEN BETER
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SNAPSHOTS

DELIVEROO DUITSLAND  
MAAKT VAKBONDSWERK MOEILIJK

Twee jonge werknemers van Deliveroo 
Duitsland zijn ontslagen nadat ze hadden 
geprobeerd om een ondernemingsraad op te 
richten. De Duitse vakbond NGG veroordeelde 
dit erg scherp. Hun eis is dat de twee werk-
nemers opnieuw in dienst worden genomen. 
Het bedrijf moet iets doen aan de belabberde 
arbeidsvoorwaarden die aan werknemers 
geen werkzekerheid, sociale bescherming en 
deftig loon geven. 
Deliveroo werknemers worden aangeworven 
met kortetermijncontracten of als schijnzelf-
standigen. Hun ziekte- en ongevallenverzeke-
ring moeten ze zelf betalen. Ze staan in voor 
hun eigen fiets en bijhorend veiligheidsmate-
riaal. Tegelijkertijd ligt hun uurloon onder het 
minimumloon. Per levering krijgen ze 4,75 
euro. Ze krijgen geen compensatie voor de 
tijd dat ze wachten op werk en ook niet voor 
arbeidsongevallen. 
De vakbond NGG en zijn afgevaardigden eis-
ten nu concrete onderhandelingen. Deliveroo 
tracht elke stap in die richting af te blokken. Ze 
hebben niet alleen twee werknemers ontsla-
gen maar proberen ook nog meer met free-
lancers te werken. Te mondige werknemers 
krijgen geen verlenging van hun contract. Via 
aanpassingen van hun app verhinderen ze de 
vrije communicatie tussen hun werknemers. 
Op 13 april was er alvast een actiedag om 

dit in de openbaarheid te brengen. NGG 
riep consumenten op om de eisen via een 
online actie te ondersteunen. De centrale 
boodschap van NGG is duidelijk: “Deliveroo 
verdient onrust omdat we hun 19de eeuwse 
arbeidsvoorwaarden afwijzen. Laten we ons 
niet blindstaren op buzzwords zoals flexibi-
liteit en gig-economie.”

VAKBOND IN DE BRES 
VOOR 300 WERKNEMERS 
BIJ TELENET

Het telecombedrijf Telenet kondigde eind april 
de verschuiving aan van 300 werknemers naar 
een nieuwe onderneming. De toenemende 
digitalisering van onze woningen, kantoren en 
steden gaat gepaard met een enorme vraag 
naar diensten voor deze activiteiten en Telenet 
wil zich op deze markt begeven.  
Omdat Telenet geen ervaring heeft met zulke 
diensten werkt het hiervoor samen met het 
Franse Solution30, dat in België vooral actief 
is via Janssens Field Services. Het nieuwe 
bedrijf zal voor 70 procent in handen zijn van 
Solution30 en voor 30 procent in handen van 
Telenet.  
De onderhandelingen over de overgang 
lopen momenteel. Voor de vakbond zijn er 
twee grote bezorgdheden. De huidige loon- 
en arbeidsvoorwaarden moeten uitgebreid 
worden beschreven in een cao die zowel door 
Telenet als door het management van het 
nieuwe bedrijf wordt onderschreven.  Als het 
nieuwe bedrijf geen succes heeft, moeten de 
300 werknemers naar Telenet kunnen terug-
keren. De gesprekken met de directie verlo-
pen in een positieve sfeer waardoor een goed 
akkoord zeker haalbaar is.

BELASTINGKRANT UITGEDEELD  
IN KADER VAN TAX JUSTICE DAY

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) heeft 
op 7 juni 2018 weer een geslaagde Tax 
Justice Day georganiseerd. Het netwerk pro-
beert zo al jaren de aandacht te vestigen op 
de prangende nood aan rechtvaardige fis-
caliteit. Dit jaar werd een fraaie belasting-
krant uitgedeeld aan de grote treinstations 
in België om de treinreizigers goed te infor-
meren over het nut van belastingen. 
De krant legt uit waarvoor de inkomsten uit 
belastingen worden gebruikt, zoals bijvoor-
beeld ziekenhuizen en onderwijs. Maar de 
lezer constateert ook dat er nog altijd veel 
geld ontsnapt door fraude, wel 18 miljard 
euro per jaar. De bestaande taksen die de 
regering heft, volstaan niet om de fraude te 
compenseren. Zo is er het bekende verhaal 
van de ‘kaaimantaks’ die, in plaats van het 
verwachte half miljard euro, amper 5 mil-
joen opbracht in 2017. Het FAN pleit onder 
meer voor een vermogenskadaster zodat de 

grote fortuinen eindelijk eerlijk zullen bij-
dragen. Want we hebben allemaal veel baat 
bij een rechtvaardige fiscaliteit.
Ontdek meer over het FAN op www.face-
book.com/FinancieelActieNetwerk/. En 
de belastingkrant kan je op deze plek lezen: 
goo.gl/8ai18C.
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AMSTERDAM 
EXPERIMENTEERT 
MET ZESURIGE WERKDAG

Het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur wil 
experimenteren met een zesurige werkdag 
voor ambtenaren. Steeds meer organisaties 
hebben fl exibele werktijden, werken van 8 
tot 17 uur raakt uit de tijd. “Mensen beoor-
delen op het aantal uren is grote onzin”, zeg-
gen de voorstanders van het experiment.
Arbeidseconoom Joop Schippers ziet het 
Amsterdamse plan goed zitten. “Door men-
sen vrijer te laten zijn in de invulling van 
hun werkdag zie je dat ze relaxter worden.” 
Schippers stelt voor om mensen eerst thuis 
te laten werken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
tussendoor de kinderen naar school bren-
gen of aan mantelzorg doen. “Op die manier 
worden werknemers relaxter als ze hun 
werk moeten doen. En dus productiever.”
Volgens de arbeidseconoom kan iemand die 
6 uur per dag werkt net zo productief zijn als 
iemand die 8 uur presteert. “Mensen die vol-
tijds werken doen namelijk veel privédin-
gen in werktijd en stressen meer over privé-
zaken waardoor ze minder productief zijn.”
Het Nederlandse adviesbureau &Samhoud 
laat zijn 250 werknemers volledig vrij in het 
bepalen van hun werktijden. “Onze mensen 
zijn vrij om te werken wanneer ze willen. Of 
ze nu 6, 8 of 10 uur per dag werken, maakt 
niet uit. Ik ga dat echt niet controleren. Tijd 
is irrelevant”, zegt directeur en oprichter 
Salem Samhoud.

SOCIALE ONRUST EN ACTIES 
IN EUROPESE LUCHTVAART

Een Nederlandse vakbond confronteert 
bedrijven in de bagageafh andeling met een 
ultimatum. Spaanse piloten gaan in actie bij 
Vueling. Bij Aer Lingus in Ierland vreest de 
directie voor acties. Poolse vakbonden sta-
ken bij LOT. Maar enkele van de berichten 
over sociale onrust in de luchtvaart.
Ryanair is één van de bedrijven die vaak 
in het nieuws komen in dit verband. 
Vakbonden uit verschillende Europese 
landen legden het bedrijf een deadline op. 
Tegen 30 juni willen ze dat Ryanair stappen 
vooruit zet in het naleven van de nationale 
wetgeving. Gebeurt dat niet, dan mag de 
lagekostenmaatschappij zich de hele zomer 
lang aan vakbondsacties verwachten.
In Portugal was er eerder dit jaar al een actie, 
onder meer omdat het bedrijf de regels rond 
ziekteverlof niet naleeft. Werknemers wor-
den daar gedwongen om een arbeidscon-
tract naar Iers recht te aanvaarden. Ryanair 
doet alles om stakingen te breken. Via uit-
gelekte opnames blijkt dat het Spaanse cabi-
nepersoneel zwaar onder druk is gezet als 

het weigerde om vluchten over te nemen 
van hun stakende Portugese collega’s. Dit 
zou gelijk staan aan schuldig verzuim en 
contractbreuk. 
Eerdere acties van de piloten bij Ryanair 
leverden al positieve resultaten op. De 
piloten kregen loonsverhogingen, betere 
arbeidscontracten en een erkenning van 
hun vakbond. 
Voor het cabinepersoneel heeft Ryanair een 
andere strategie. De vele problemen die 
deze werknemers aankaarten, worden niet 
aangepakt. Het personeel zelf slaagde er 
nog niet genoeg in om de druk te verhogen. 
Daarom kwamen vakbonden uit diverse lan-
den bijeen om tot een gemeenschappelijke 
aanpak te komen. 
Uit Duitsland is er toch positief nieuws. 
Daar slaagde de vakbond Ver.di erin om offi  -
cieel te worden erkend als vertegenwoordi-
ger van het cabinepersoneel. Een eerste stap 
om de arbeidsvoorwaarden van het cabine-
personeel te kunnen verbeteren.

TSJECHIË: MINDER WERKEN VOOR HETZELFDE LOON

CMKOS, de grootste vakbond van Tsjechië, 
wil dat werknemers minder moeten werken 
voor hetzelfde loon. Daarom vragen ze aan 
de werkgevers om te onderhandelen over 
het collectief inkorten van de arbeidstijd 
met een half uur per dag. Bedoeling is om 
iedereen 7,5 uur per dag te laten werken en 
zo tot een werkweek van 37,5 uur te komen. 
Josef Stredula, de voorzitter van CMKOS, is 
alvast optimistisch. In tegenstelling tot vele 
andere landen lijken de werkgevers en de 
overheid in Tsjechië niet diametraal tegen 
het voorstel te zijn. De eerste minister rea-
geerde dat collectieve arbeidsduurvermin-
dering nu niet op de agenda staat maar sloot 
niet uit dat dit in de toekomst kan verande-
ren. Ook de werkgevers zijn geen grote tegen-
stander als het niet ten koste gaat van de pro-
ductiviteit van de werknemers. 
Als je naar de offi  ciële voltijdse werkweek 
kijkt, telt die iets meer dan 38 uur. Ongeveer 
even veel als het Europees gemiddelde. De 
gewerkte uren liggen een stuk hoger, met 

bijna 41 uur per week. Maar gemiddelden 
zeggen niet alles. Tsjechië is het land met 
het op één na hoogste aantal werknemers 
(37 procent) die meer dan 41 uur per week 
werken. 
Daarnaast is de eis voor werktijdverkorting 
ingegeven door de mogelijke eff ecten van 
digitalisering en robotisering op de werk-
gelegenheid in de belangrijke autosector. 
Verder geniet het land momenteel van erg 
lage werkloosheidscijfers. Zo wordt het 
voor de werknemers gemakkelijker om de 
off ensieve eis ‘minder werken met behoud 
van loon’ naar voren te schuiven en door te 
drukken.
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Etterbuil bij winkelketen Lidl  
is er al langer dan vandaag
“WERK IS NOG LANG NIET KLAAR”, ZEGT DE LBC-NVK

Frederik Vermeulen

Nationaal secretaris Distributie 
Chris Van Droogenbroeck en secre-
taris Johan Lippens hebben er een 
helse strijd op zitten. Toen er begin 
mei maar liefst acht dagen van aan-
houdende acties bij supermarktke-
ten Lidl waren, kwamen directie en 
vakbonden na een verzoening tot 
een akkoord. Maar de weg blijft nog 
lang. “In zulke ondernemingen zijn 
de discussies over de arbeidsorgani-
satie en de werkdruk eigenlijk nooit 
van de baan. De etterbuil die nu 
opengebarsten is, dateert in essen-
tie al van 2011”, verklaarde Chris in 
een solide opiniestuk in De Morgen.

Het spontane protest was dan ook nooit 
gezien in België. In maar liefst de helft van 
de winkels van Lidl werd het werk spontaan 
neergelegd. Sommige politieke partijen spra-
ken al voorzichtig van de ‘start van een sociale 
lente’, maar zijn we al zover?  ‘’Zo ver zijn we 
zeker nog lang niet’’, stelt Johan Lippens. ‘’De 
acties bij Lidl zijn het gevolg van een jaren-
lange opeenstapeling van veranderingen aan 
de werkorganisatie en complexe werkmetho-
des. De werknemers hunkeren al jaren naar 
duurzame oplossingen voor werkbaar werk. 
Toen bleek dat het overleg opnieuw een maat 
voor niets ging zijn werd het de werknemers 
gewoon te veel en wilden zij een duidelijk sig-
naal geven.’’
De werkdruk bij deze winkelketen is zeker niet 
te onderschatten. We spraken met Peter, een 
filiaalleider van een grote winkel van Lidl (*). 
Sinds 2016 wordt de meewerkende filiaallei-
der geleidelijk aan vervangen door een ‘filiaal-
manager’.
PETER: “De voorbije maanden zijn er van 
hogerhand geregeld extra taken toegevoegd. 
Bijvoorbeeld de controle van de arbeidsuren, 
de controle van de kassa’s en het kluisbeheer. 
De voorbereiding van de kadermeeting en de 
planning opstellen voor de komende weken.”

HET IS AL TE GEK

“Alle producten liggen in de winkel op een 
plaats die door het hoofdkantoor is bepaald”, 
legt  Peter uit. “Dat is normaal en gebeurt in 
zowat alle ketens. Alleen wordt bij Lidl de 
plaats van de producten zo vaak aangepast 
dat we bijna elke week minstens een volle-
dige  rayon moeten ombouwen! Er was ook 
een periode dat je de voorraad tot drie keer 

per dag moest nakijken en info daarover 
aan het hoofdkantoor moest doorsturen. 
Daar zijn ze ondertussen vanaf gestapt. Nu 
moet de vers-verantwoordelijke elk uur de 
voorraad nakijken.  Die taak komt bovenop 
het feit dat hij of zij de klanten moet helpen, 
moet bijspringen op andere diensten of de 
diepvries moet uitladen.” 

‘SPIEGELPLAN’

EN PETER GAAT VOORT: “Twee keer per week 
krijg je een spiegelplan dat je tot op de letter 
moet toepassen: het aanpassen van displays, 
acties, alles moet tot in de puntjes gebeuren. 
Daar is op zich niets mis mee, integendeel, 
commercieel is dat slim bekeken.  Maar je 
moet er wel de tijd voor krijgen. Met alle eisen 
die er nu zijn is het niet werkbaar. Je moet 
weten dat zo één briefing of ‘spiegelbericht’ 
zoals we dat hier noemen 15 tot 20 pagina’s 
bevat! Ik moet dat allemaal tot in detail door-
lezen én perfect uitvoeren. Dat is te veel. Als 
je de non-foodbriefings erbij telt, kom je aan 
40 pagina’s! Die werkdruk is ook kwalijk voor 
het personeel.  Er heerst een algemeen onge-
noegen. Mensen kunnen zowat nooit met een 
tevreden gevoel naar huis gaan en dat maakt 
het enorm frustrerend. Dit haalt de motivatie 
van de mensen onderuit.”

POLYVALENTIE

“Lidl zet enorm in op de polyvalentie van de 
werknemers”, aldus de filiaalleider.  “Elke 
medewerker moet kunnen worden inge-
zet op elke afdeling. Dat is in andere super-
markten zeker niet zo. Het probleem is dat 
de polyvalentie zodanig groot wordt dat je 

op één dag bijvoorbeeld kassa, bakkerij én 
fruitafdeling moet bemannen. Door al dat 
wisselen wordt er ook enorm veel tijd verlo-
ren. Mentaal is dat enorm belastend.”

KIEKEN ZONDER KOP

ONS RECHT:  Wat is de situatie nu bij Lidl?
CHRIS: “De Lidl-winkel van zeven jaar 
terug kan je niet meer vergelijken met 
de vestiging van nu.   Vandaag is Lidl een 
aangename buurtwinkel met een uitge-
breid aanbod aan artikelen. Precies daar 
wringt het schoentje. De personeelsinzet 
bij de voormalige discounter is gekoppeld 
aan een berekening op basis van de omzet. 
Maar het assortiment is aangepast zodat 
de processen niet meer zo gestandaardi-
seerd kunnen verlopen. Er zijn veel meer 
manipulaties nodig, met als gevolg dat er 
dus veel meer tijd nodig is dan vroeger om 
de winkel te laten draaien. De personeels- 
inzet per winkel wordt becijferd op basis 
van de verwachte omzet en niet op basis van 
de tijd die nodig is om alle processen hele-
maal en juist af te werken. Met als gevolg 
dat het personeel bijna wordt gedwongen 
om van hot naar her te lopen als een ‘kie-
ken zonder kop’, met een veel te grote taken-
lijst waarvan je al meteen weet dat je die 
nooit afgewerkt krijgt. De directie bepaalt 
de spelregels, maar heeft niet het minste 
begrip voor de werknemer als de takenlijst 
niet afgewerkt geraakt. Alleen perfectie is 
namelijk goed genoeg.”
De handel in levensmiddelen is een sector met 
veel concurrentie, maar de vraag groeit nau-
welijks.  Je kan dus alleen winst boeken door 
marktaandeel te winnen of op de kosten te 
besparen. Bij Lidl is de grens bereikt, of beter, 
zwaar overschreden.   |

* Peter is niet zijn echte naam. 
De filiaalmanager wilde graag anoniem getuigen.

De directie van Lidl bepaalt de spelregels, maar heeft niet het minste begrip voor de werknemer als de takenlijst niet 
afgewerkt geraakt. Alleen perfectie is namelijk goed genoeg.
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ACTIVITEITENKALENDER

DE VAKBOND VAN MORGEN

The Coalition of the Willing is een werk-
groep in de Antwerpse Zuidrand waarin 
ACV’ers, het Masereelfonds en verwante 
geesten samenwerken om boeiende 
gespreksavonden te organiseren en het 
maatschappelijke debat aan te zwenge-
len.
Eind juni is het weer zover, met een 
nieuwe avond over ‘De vakbond van mor-
gen’. Is de vakbond een reliek uit de tijd 
van priester Daens? Of denken de fiets-
koeriers van Deliveroo en de vele werk-
nemers met interimbaantjes daar heel 
anders over? Moeten we meegaan in het 
verhaal van sommigen dat ‘de arbeids-
markt niet flexibel genoeg kan worden 
gemaakt’? Of valt er juist veel te zeggen 
voor vaste en stabiele arbeidscontracten? 
Waarom zijn de werkgevers zo gebeten 
op onze loonbarema’s? En waarom heeft 
de vakbond zo’n probleem met flexi-jobs? 
Deze en andere vragen kunnen allemaal 
de revue passeren.

Drie prima sprekers vertellen over hun 
ervaringen met de vakbond en hun 
visie op de werknemersorganisaties 
van de toekomst. Het gaat om Maria 
Vindevoghel (ex-ACV-déléguée, bekend 
van het Sabenadossier), Jeroen Van 
Ranst (ACV Jongeren) en Jos D’Haese 
(PVDA).

We geven onze drie sprekers de kans 
om eerst hun verhaal te doen. Daarna 
gaan we met hen in discussie. Uiteraard 
niet alleen met hen maar ook met het 
publiek.

Kom mee kijken en discussiëren! 
Inschrijven kan via coalition.zuidrand@
gmail.com. Inschrijven mag maar moet 
niet.
e	Ons Huis, Drie Eikenstraat 65, 2650 

Edegem
r	Donderdag 28 juni, aanvang om 

20.00u, deuren open vanaf 19.30u

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

 
DRIEDAAGSE LOOPBAAN-
BEGELEIDING IN GROEP

Een loopbaanprogramma voor wer-
kende en werkzoekende ACV-leden. Een 

intensieve loopbaanbegeleiding in groep. 
Je doet aan uitwisseling met andere 
groepsleden die net zoals jij beter willen 
omgaan met hun werksituatie of die wil-
len uitzoeken of een andere werksituatie 
hen beter zou liggen. 
Aansluitend is er een individueel traject 
van twee gesprekken: je eigen persoon-
lijke loopbaanvragen krijgen verhelde-
ring onder begeleiding van een coach. 
Het individuele stuk kan plaatsvinden 
in Gent, Kortrijk, Antwerpen, Mechelen, 
Leuven, Hasselt of Herentals. De data 
worden ingepland met je coach. 

e	De drie groepsbijeenkomsten worden 
gehouden in het Bondsgebouw van 
de LBC-NVK, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen.

r	Op maandag 24 september, maandag 
1 oktober en donderdag 11 oktober 
2018 (10.00u-16.00u).

Inschrijven / meer info:
www.jeloopbaan.be 
03 / 220 89 50 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be 
 
 
INFOMOMENTEN

Er zijn infomomenten van het Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 27 juli en 7 sep-
tember), Brugge (woensdag 24 oktober), 
Gent (maandag 10 september), Herentals 
(woensdag 26 september), Kortrijk 
(woensdag 12 september), Mechelen 
(dinsdag 2 oktober) en Turnhout (woens-
dag 5 september).
Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be
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VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni

Marijke besluit om zich tijdens haar middag-
pauze wat te ontspannen. Ze gaat joggen. Of 
misschien wandelen, of fi tnessen. Maar wat als 
ze zich daarbij bezeert? Is dit dan wel of geen 
arbeidsongeval?
Je kan pas van een arbeidsongeval spreken als 
het ongeval gebeurt tijdens en door het feit van 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een 
arbeidsovereenkomst is ‘in uitvoering’ zolang 
de werkgever zijn gezag kan uitoefenen én 
zolang de uitvoering van de arbeidsovereen-
komst je zogenaamde persoonlijke vrijheid (of 
privétijd) beperkt.
Een arbeidsongeval moet niet noodzakelijk 
gebeuren tijdens de werkuren waardoor een 
ongeval tijdens de pauze-en rusttijden als 
een arbeidsongeval kan worden omschre-
ven. Maar de aard van de activiteit tijdens de 

middagpauze is wel van belang.  
Middagpauzes zijn in eerste instantie bedoeld 
om iets te eten en zich te ontspannen. Zo zal je 
bij een ongeval tijdens de middagpauze ver-
zekerd zijn als je naar een restaurant of een 
broodjeszaak gaat. Het zelfde geldt wanneer 
je even langs de winkel loopt om wat bood-
schappen te doen, een korte wandeling in de 
buurt maakt of even op een bank van de zon 
gaat genieten. Uitgebreid shoppen, sporten, 
met vrienden iets gaan drinken, dat heeft niets 
met het werk te maken. 

ONGEVALLEN TIJDENS 
PRIVÉUITSTAPJES WORDEN NIET 
ERKEND ALS ARBEIDSONGEVAL.

Het is belangrijk om de juiste feiten na te gaan. 
Ook van belang is hoe je het ongeval toelicht 
in de aangifte: bij een kleine ‘nuance’ zou er 

al kunnen verschil van mening ontstaan over 
de vraag of bepaalde feiten nu wel of geen 
arbeidsongeval waren.
Twee voorbeelden. Even gaan wandelen in een 
park dicht bij je werkplek. Of uitgebreid gaan 
fi tnessen in een sportclub. In de eerste situ-
atie ben je verzekerd. In het tweede geval niet.
Sporten wordt beschouwd als een privé-acti-
viteit en zal niet verzekerd zijn. Maar als de 
werkgever bijvoorbeeld georganiseerde sport-
activiteiten regelt om het welzijn van de werk-
nemers te bevorderen of het groepsgevoel te 
versterken, dan sta je wel onder het gezag van 
de werkgever. En dan ben je dus verzekerd.  |

Tijdens de 
middagpauze verlaat 
je de werkplek maar 
je bezeert je. Is zoiets 
te beschouwen als 
een arbeidsongeval?
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Kosten voor kinderopvang 
terugbetaald voor wie 
werkt in een winkel-KMO 
Chris Van Droogenbroeck

Werk je in een ‘kleine’ winkel, een 
zaak die niet behoort tot één of 
andere winkelketen, maar die wordt 
uitgebaat door een zelfstandige 
ondernemer en die behoort tot het 
paritair comité 201 of 202.01 (kijk op 
je loonfi che)? Dan heb je recht om 
een stuk terugbetaald te krijgen 
van de kosten die je maakt om kin-
deropvang te regelen voor je kroost.

In kleine winkels werken de werkne-
mers dikwijls op atypische uren: ’s och-
tends vroeg, ‘s avonds laat, in het week-
end. Werk en gezin combineren is dan 
niet simpel. Dat geldt overigens ook 
voor wie wel werkt bij een grote win-
kelketen.

Ouders moeten almaar vaker kinder-
opvang voorzien. De kosten hiervoor 
kunnen oplopen want de bijdragen 
die ouders betalen, zijn niet altijd fi s-
caal aftrekbaar of gekoppeld aan het 
gezinsinkomen. 
Concreet is er een tegemoetkoming 
voor:
· de opvang van kinderen tot 3 jaar 
· buitenschoolse en f lexibele 

opvang van kinderen van 2,5 tot 
aan de 12e verjaardag

De tussenkomst in de kosten voor 
deze beide vormen van kinderop-
vang kan maximaal 780 euro per jaar bedragen, en dat per 
opvangvorm. De voorwaarden en het aanvraagformulier kan je 
krijgen op het LBC-NVK secretariaat in je streek. 

· Opvang zieke kinderen (alleen voor PC 201)

Wordt je kind onverwacht ziek, is het zorgverlof opgebruikt of kan 
het uurrooster niet worden aangepast? Dan kan je nog altijd een 
beroep doen op de thuisopvang voor zieke kinderen. Je ziekenfonds 
of de plaatselijke opvangvoorziening kunnen je hierbij verder hel-
pen.
Via de LBC-NVK krijg je een tussenkomst in de ouderbijdrage. De 
premie bedraagt maximaal 17,35 euro per dag, gedurende maximaal 
5 opeenvolgende werkdagen.
Uiterlijk tot en met 30 september 2018 kan je bij het Sociaal Fonds 
nog aanvragen indienen voor opvang uit 2017.

Meer info: www.lbc-nvk.be en 

www.sociaalfonds201.be 
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SOCIAAL FONDS N° 201

SOCIAAL FONDS N° 201

CSC Confédération belge de la Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie - Glacerie (B.P.C.G.) a.s.b.l.

Belgische Confederatie van de Broodbakkerij - Banketbakkerij - Chocoladebewerking - IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.

Als werkgever in de zelfstandige kleinhandel kom je al snel handen te kort. Geschikt personeel vinden valt niet altijd mee. Daarom steekt het Sociaal Fonds N° 201 je een handje toe. 

Bied een langdurig werkloze, deeltijds leerplichtige, tijdelijk werkzoekende of laag-geschoolde een bediendecontract aan en wij belonen je hiervoor met een forfaitaire premie.

Wil je graag een hand extra?

Geef met onze steun iemand uit een risicogroep een kans en geef je 
zaak extra dynamiek met een gemotiveerde nieuwe werkkracht!

DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN: www.sociaalfonds201.be

2017-1340 SociaalFonds Hand Extra - Buurtsuper 220x320+5 NL+FR.indd   1
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Confédération belge de la 

Boulangerie - Pâtisserie -  

Chocolaterie - Glacerie 

(B.P.C.G.) a.s.b.l.
Belgische Confederatie van de 

Broodbakkerij - Banketbakkerij -  

Chocoladebewerking -  

IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.

Wie is er koning?

De zelfstandige kleinhandel is goed voor talloze 

boeiende jobs met aantrekkelijke voorwaarden 

en mooie vooruitzichten. Maar vooral voor jonge 

ouders zijn de uren soms minder interessant. 

Soms is de keuze niet zo gemakkelijk als je moet 

kiezen tussen tevreden klant of tevreden kind. 

Voor de opvang van kinderen tot 3 jaar en de 

buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar 

voorziet het Sociaal Fonds N° 201 daarom een 

forfaitaire premie.

Aarzel niet om er gebruik van te maken. Als ouder kan je een 

beetje hulp gebruiken en je hebt er simpelweg recht op! 

DIEN NU ONLINE JE PREMIEAANVRAAG IN: 

www.sociaalfonds201.be

2017-1340 SociaalFonds Koning - Zo-Magazine 220x280+5 NL.indd   1
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De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Rijkemansclub De Warande’. M.V. uit Overijse werd door loting 
uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord naar puzzel-
onsrecht@acv-csc.be, ten laat-
ste op 15 juli 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 wed-
strijd verklaar je je akkoord met 
het wedstrijdreglement. Dit regle-
ment vind je hier online: bit.ly/
wedstrijd-OR

Met de letters van de genummerde vakjes 
kan je vier woorden vormen:

HORizOntAAl
A. brede, platte zeevis met een lange, smalle staart; vlees van de achterkant van 

een varken; taak risico analyse (afk.)
B. afkorting van ingenieur; schieten; wat overblijft na het verbrandingsproces
C. de dato; onderdeel van een weefgetouw; synoniem voor apenstaartje
D. ordinaire vrouw; muzieknoot; erfgenaam of nazaat
E. voorzetsel; symbool voor mangaan
F. grote boerderij met veel grond errond (USA); bijbelse echtgenoot van Maria
G. ... en vloed; synoniem voor mij
H. domoor; de ... maag is één van de magen van de koe; uitholling in de muur
I. letter uit het Griekse alfabet; verdedigingslijn; afkorting van biseksueel
J. slee; afscheidsgroet in het Spaans; ‘integrated circuit’
K. dat valt ... te bezien; opletten in de ... !; de infolijn studentenarbeid van het ACV 

(afk.)
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VRIJE TIJD

Win 
een top-
boek!
Kim De Witte - 
De Grote Pensioenroof 
(uitgeverij EPO)

Langer werken voor 
minder pensioen? 
Pensioenspecialist Kim De 
Witte (KU Leuven) verkent 
het grote pensioengevecht 
en toont met ‘De Grote 
Pensioenroof’ aan dat een 
goed pensioen voor ieder-
een mogelijk, eerlijk én 
betaalbaar is. Voorwoord: 
Jonas Geirnaert.

Wil jij graag dit topboek 
winnen? Ons Recht kan 5 
exemplaren gratis uitde-
len!

Interesse? Stuur dan 
je naam en adres naar 
lbc-nvk.communicatie-
dienst@acv-csc.be en 
vermeld in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één 
van de te verloten exem-
plaren.

Veel succes!

De redactie van Ons Recht.

VeRtiCAAl
1. middeleeuws verhaal over ridder-

avonturen
2. …… op zaken stellen; Europese 

munteenheid
3. de vakbond wil dat werknemers fat-

soenlijke ...... krijgen
4. land waar Donald Trump president 

is; poly chloor bifenyl (afk.); schuif
5. dartel; winkelketen waar de werk-

nemers staakten wegens te veel 
werkdruk

6. aroma; oranjekleurige anorgani-
sche verbinding van lood en zuur-
stof die gebruikt wordt als roestwe-
rende grondverf

7. bestanddeel van deeg; Griekse jon-
gensnaam die ‘leven’ betekent

8. afkorting van Nederland; hij doet 
dat onder het ... van liefdadigheid; 
boomsoort

9. ...... André is niet thuis (bezittelijk 
voornaamwoord, dialect)

10. grashalm; Egyptische watervogel
11. tak van de astronomie die chemi-

sche processen in sterren en het 
heelal tracht te verklaren
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Disobedience
Karin Seberechts

“Hashem (God) gaf de mens 
een vrije wil en dat is tege-
lijk een voorrecht en een 
last”, preekt rabbi Kruschka 
in zijn Noord-Londense 
synagoge. Net wanneer de 
rabbijn wil uitleggen hoe 
dat voorrecht en die last in 
het echte leven te rijmen 
vallen, zijgt hij dood neer. 
Voor de dodenwake keert 
zijn ‘verloren’ dochter Ronit 
vanuit New York terug naar 
haar joods-orthodoxe roots.

De fotografe is een vreemde eend 
in deze devote bijt, vol heilige ritu-
elen en onuitgesproken wetten. Ze 
is niet bijster welkom en stelt zich 
ook niet bijster ontvankelijk op. 
Haar vaders pupil en aangewezen 
opvolger Dovid ontvangt haar des-
ondanks hoff elijk in zijn huis. Maar 
bij alle gestremde ontmoetingen 
en gesprekken in haar oude omge-
ving botst Ronit telkens weer op 
een enorme ‘olifant in de kamer’. 
Dat heeft bij nader inzien veel, zo 
niet alles, te maken met Dovids 
wederhelft Esti. Ronits vroegere 
hartsvriendin laat haar jaren na 
hun kennelijk abrupte afscheid 
allesbehalve onbewogen.
Zeer kort door de bocht geno-
men is ‘Disobedience’ langzaam, 
somber en zelfs een beetje stuurs. 

Maar voor u afh aakt: deze fi lm zin-
dert van hartstocht én hartzeer. 
Chileens Oscarwinnaar Sebastian 
Lelio troont ons in zijn Engelstalige 
debuut van bij het begin mee in 
een liefdesrelatie waar - in dit 
vrome en gesloten milieu - een 
zwaar taboe op rust. Dat levert 
halverwege zijn fi lm een ondertus-
sen veelbesproken erotische pas-
sage op tussen de dames. Maar het 
zijn de wegen naar en van die vrij-
moedige vrijscène die deze fi lm zo 
intens en aangrijpend maken.
Lelio’s tedere zoektocht langs iden-
titeit, verlangen en liefde resulteert 
in een empathisch portret, dat wikt 
en weegt en weifelt tussen inge-
kapseld blijven en uitgesloten 
worden, en alles wat daarbinnen 
ligt. Lelio toonde in vorige fi lms 
(‘Gloria’, ‘Una mujer fantastica’) al 
dat hij bijzondere vrouwenrollen 
in pacht heeft. En Rachel Weisz en 
Rachel McAdams geven zonder 
enige reserve het beste van zich-
zelf. Maar om eerlijk te zijn: het is 
Alessandro Nivola als aankomende 
rabbijn, incasserende echtgenoot 
en gehavende deel van een aloud 
vriendentrio (‘wij gedrietjes’) die 
in alle stilte nog het meest ontwa-
pent. De vrije keuze is inderdaad 
een lastig ding, hoe je het hier ook 
bekijkt.

‘Disobedience’ komt op 13 juni 
in de Belgische cinema’s.

UITGAANSTIP FILM
UIT IN LUIK, MECHELEN EN 
BRUGGE!

De zomermaanden liggen voor ons. Niet alleen buiten 
onze landsgrenzen maar ook in België is van alles te bele-
ven voor wie zich wil ontspannen of iets wil opsteken. Wij 
geven je graag enkele fi jne tips voor uitstappen naar Luik, 
Mechelen en Brugge!

EN LUTTE

In Luik, de Vurige Stede aan de Maas, kan je gaan 
kijken naar 'En Lutte -Histoires d'émancipation'. Een 
tentoonstelling over de grote inspanningen die wer-
kende mensen hebben moeten leveren om een fl ink 
stuk sociale bescherming af te dwingen. De bezoekers 
merken dat je sociale vooruitgang kan verwezenlijken 
door collectieve actie. Onze sociale bescherming is 
zeker geen vanzelfsprekendheid, ook nu moet ze wor-
den verdedigd en verbeterd. Zeker in een neoliberaal 
politiek klimaat waarin de balans tussen arbeid en 
kapitaal nog meer dreigt te worden ontwricht.
Waar? 
La Cité Miroir, Place Xavier Neujean 22, 4000 Luik
Meer info? www.citemiroir.be 

WETENSCHAP

Technopolis in Mechelen is een vaste waarde voor 
jong en oud. Je kan er jezelf opsluiten in een zeep-
bel, een wandeling op de maan maken, fi etsen op 
een kabel op 5 meter boven de grond of een bloed-
stollende rit maken boven de Grand Canyon met een 
VR-bril op je snoet. In het kinder-doe-centrum kun-
nen kinderen een trein besturen, producten scannen 
en een knikkerbaan maken. Oudere kinderen kunnen 
iets leren over hun favoriete beroep en kennis maken 
met de spectaculaire kantjes van wetenschap en 
technologie. En er is veel meer!
Waar? Technopolis, Technologielaan, 2800  Mechelen
Meer info? www.technopolis.be 

ANDY WARHOL

Brugge is altijd een toeristische trekpleister. In het 
XPO Center Bruges loopt nog tot 30 december 2018 
een expo over kunstenaar Andy Warhol. De artiest 
van Slovaakse oorsprong bleek al zeer jong veel 
talent te hebben. Vanaf 1960 maakte Warhol zijn 
eerste schilderijen waarvoor hij zich liet inspireren 
door Amerikaanse striphelden als Popeye, Dick Tracy, 
Superman of Mickey. Later deed hij inspiratie op in de 
supermarkten in de Bronx, in Queens en in Brooklyn, 
en gebruikte hij de soepblikken van Campbell’s, de 
zeep van Brillo en de fl essen van Coca-Cola als model. 
In stripverhalen en kranten vond hij materiaal om 
beelden uit het dagelijkse leven van de Amerikanen 
om te zetten in symbolen. 

Waar? XPO Center Bruges, Mariastraat 38, 8000 Brugge
Meer info? https://xpo-center-bruges.be/nl/
andy-warhol-nl/ 

‘Wij gedrieën’: hartverscheurend relatieportret tegen een joods-orthodoxe achtergrond 
(Rachel Weisz, Rachel McAdams en Alessandro Nivola).
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

PENSIOEN (1)
H.J. - PER E-MAIL

Graag een kritische noot bij het 
boek ‘De grote pensioenroof ’ 
van Kim De Witte waarover ik 
iets las in de mei-editie van Ons 
Recht. In De Standaard van 26 
maart 2018 kraakte pensioen-
expert Frank Vandenbroucke 
dit boek wegens grote tekort-
komingen en de selectieve 
aandacht die de auteur ten-
toonspreidt. Zelf vind ik het 
verbazingwekkend dat De 
Witte het ongerijmde en de 
ongelijkheden van onze drie   
belangrijkste pensioenstelsels 

- ambtenaren, werknemers & 
contractuelen, zelfstandigen 

- niet ter sprake brengt. Voor 
mij moeten we mikken op een 

fatsoenlijk wettelijk basis-
pensioen voor iedereen van de 
komende generaties, en dat 
via een systeem van repartitie. 
Laten we een gelijkvormig, fat-
soenlijk basispensioen bepa-
len voor iedereen, ongeacht 
hoe de loopbaan is verlopen. 
Dat basispensioen is dan de 
start voor een nieuwe periode 
in het leven. En tot slot nog de 
bedenking dat er individueel 
en na grondig onderzoek moet 
kunnen worden afgeweken van 
regels wanneer mensen om één 
of andere reden niet meer kun-
nen werken; zij moeten met ver-
vroegd pensioen kunnen blijven 
gaan. Ongeacht de leeftijds-
grens die wordt vastgelegd.

PENSIOEN (2)
A.V.D.G. - ZELE

Je hoort vaak pleiten voor een 
basisinkomen voor iedereen. Als 
we nu al eens zouden starten met 
een basispensioen voor iedereen 
vanaf 63 jaar, waarbij 1.200 euro 
netto per maand het minimum 
zou zijn? Wie meer pensioen wil, 
kan bijklussen, sparen tijdens de 
loopbaan enzovoort.

Laten we niet langer een onder-
scheid maken tussen zelfstan-
digen, ambtenaren, mensen die 
werken in de privésector. Sinds 
het optrekken van de ambte-
narenlonen hebben ambtena-
ren geen achtergesteld loon 
meer. En verdienen zij tijdens 
hun loopbaan minstens even-
veel als hun collega's in de privé. 
Zelfstandigen hebben ook recht 
op hetzelfde basispensioen van 
1.200 euro, vind ik.

Laten we ook geen onderscheid 
maken tussen zware en lichte 
beroepen. Zorg ervoor dat men-
sen niet heel hun loopbaan 
zwaar werk moeten doen. Zet 

in op de veerkracht van de wer-
kende mens, zodat hij of zij zelf 
capaciteiten ontwikkelt om op 
tijd te kunnen wisselen van job.

GESLAAGDE 
PENSIOENACTIE
J.V.D.W. - WETTEREN

Ik was erbij toen 70.000 men-
sen op 16 mei 2018 in Brussel 
betoogden voor een andere 
en betere pensioenpolitiek. 
Proficiat voor het hele ACV maar 
ook proficiat en dankjewel aan 
de NMBS. Dank zij het perso-
neel en de directie van de NMBS 
konden we massaal naar Brussel 
reizen.
Volgens sommige krantencom-
mentatoren was het weer alle-
maal 'de schuld van de vakbon-
den'. Of hoe kan je de geesten 
nodeloos vergiftigen?!
Ik vind het bijzonder aanmati-
gend en arrogant dat sommi-
gen zo beschuldigend met de 
vinger wijzen naar werknemers 
en werkzoekenden die opkomen 
voor hun rechten. We mogen 
vooral niet opgeven! En ik ben 
blij dat ik erbij was!

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.

VOORUITGANG VOOR 220.000 
WERKNEMERS IN NON-PROFIT!
De non-profitpoot van de vakbond LBC-NVK 
heeft op 1 juni 2018 het ontwerp van sociaal 
akkoord goedgekeurd voor de private non-
profit sectoren die vallen onder de bevoegd-
heid van de Vlaamse overheid. Met 537 mil-
joen euro wordt de koopkracht verhoogd, de 
kwaliteit van de zorg verbeterd en het aan-
bod aan zorg, welzijn en cultuur uitgebreid. 
Het akkoord is van toepassing op 220.000 

werknemers en geldt voor 2018-2020.
De werknemers uit de gezinszorg, de gehan-
dicaptenzorg, jongerenwelzijn en het alge-
meen welzijnswerk, de beschutte en soci-
ale werkplaatsen, de socioculturele sector, 
de kinderopvang en de centra voor geeste-
lijke gezondheidszorg krijgen vanaf 2020 
een volledige dertiende maand. Daarnaast 
wordt onder andere de vergoeding voor 

flexibel en onregelmatig werken opgetrok-
ken.
Het sociaal akkoord bevat ook maatrege-
len om de kwaliteit van het werk, de zorg 
en de hulpverlening te verbeteren. Om te 
beantwoorden aan de stijgende zorgzwaarte 
komen er jobs bij. In de gehandicaptenzorg, 
jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk 
gaat het om 605 voltijdse banen. Die zullen 
worden toegewezen aan die organisaties 
waar de personeelsbezetting het laagst is. 
In de ouderenzorg zullen met het beschik-
bare budget 525 voltijdse banen worden 
gecreëerd.



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.

DISTRIBUTIE PC 202, 311 EN 312

Wie lid is van de LBC-NVK, krijgt jaarlijks 
135 euro terug van de betaalde bijdragen. 
Zo kost het vakbondslidmaatschap je 
eigenlijk maar enkele eurocenten per dag! 
Voor die prijs hoef je het dus niet te laten! 
Mogelijk wordt het bedrag nog opgetrok-
ken. Als minister De Block het ministeri-
eel besluit over een toegelaten verhoging 
nog tekent vóór 15 juni, wordt de premie 
145 euro waard.
Voor wie een verminderde bijdrage betaalt 
of wie met SWT of brugpensioen is en de 
pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, 

bedraagt de vakbondspremie 67,5 euro 
(of 72,5 euro als minister De Block nog 
voor 15 juni het betreffende ministerieel 
besluit tekent). 
Eind mei of begin juni krijg je van je werk-
gever een attest bij je loonfiche van de 
maand mei. Bezorg de beide luiken van dit 
attest, degelijk ingevuld, en voorzien van 
je bankrekeningnummer en van je hand-
tekening aan het LBC-NVK-secretariaat van 
je woonplaats. De premie wordt betaald 
van 15 juni tot 30 september.

BESCHUTTE WERKPLAATSEN

Sinds 29 mei 2018 wordt in de sector 
van de beschutte werkplaatsen (paritair 
comité 327) de vakbondspremie uitbe-
taald. Om recht te hebben op de premie 
moet je ten laatste op 15 december 2017 
aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je 
vorig jaar minstens één dag gewerkt heb-
ben in een onderneming die valt onder de 
sector van de beschutte werkplaatsen. De 
premie geldt niet voor uitzendkrachten en 

jobstudenten. De premie bedraagt 86,76 
euro of 7,23 euro per gepresteerde maand 
voor wie de volle bijdrage betaalt.
De rechthebbenden kregen van hun 
werkgever een tewerkstellingsattest 
dat recht geeft op de premie. Dat attest 
moet worden terugbezorgd aan de Dienst 
Vakbondspremies van de LBC-NVK, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of 
aan het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

DIENSTEN EN ORGANISMEN  
VOOR TECHNISCHE CONTROLE PC 219

Tussen 1 juni en 31 augustus 2018 wordt 
aan de gesyndiceerde bedienden uit de 
diensten en organismen voor technische 
controle (paritair comité 219) de vakbonds-
premie uitbetaald. Die bedraagt 135 euro. 
Om recht te hebben op de premie moet je 

minstens één maand in dienst zijn geweest 
in 2017 
Om de premie te krijgen moet je het inge-
vulde en ondertekende attest bezorgen 
aan je vakbondsafgevaardigde of aan je 
LBC-NVK-secretariaat.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN MEI 2018

216.00 notarisbedienden Vorige lonen x 1,0061 
224.00 non - ferrometalen Vorige lonen x 1,0143 
309.00 beursvennootschappen Vorige lonen x 1,003746
310.00 banken en spaarbanken Vorige lonen x 1,0037 

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:
 Peter Benoitstraat 13 - 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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