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STAND
PUNT.

VERSTOPPERTJE SPELEN 
DUURT VOORT

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

De sociale partners bereikten in het pensioendossier geen 
akkoord over de zware beroepen. Eens te meer rekenen de werk-
gevers op de regering om hun ‘oplossingen’ op te dringen. Nog 
liever meer dan 400.000 mensen in de ziekteverzekering dan een 
sereen eindeloopbaandebat. Het debat over de zware beroepen 
was van bij de start fout gekaderd. Balans tot nu toe: een knoei-
boel, getekend: de regering-Michel.

Afspraken om de sociale uitkeringen aan te passen komen er al 
evenmin. De werkgevers weigeren het gesprek, of gijzelen de 
werknemersorganisaties door een deal te eisen over ‘de histori-
sche loonhandicap’. De term alleen al. Ze verwijzen naar een con-
currentienadeel van vóór 1996, en vergeten dat nu we mogelijk 
zelfs een concurrentiële voorsprong hebben op de buurlanden. 
Wat een onzinnig debat. Zullen wij anders alle ingeleverde index-
sprongen opnieuw in rekening brengen als handicap?

Het gaat om schijngevechten die er kennelijk vooral op zijn 
gericht om een IPA onmogelijk te maken. Maar het legt helaas 
ook een ferme hypotheek op de inspanningen om tot afspraken 
te komen over een lagere werkdruk, een herverdeling van werk 
via arbeidsduurvermindering, een vergemakkelijking van de ‘ein-
deloopbaan’, de strijd tegen precaire jobs, betere jongerenlonen.

Waar willen die werkgevers eigenlijk naartoe?! Zelfs afspra-
ken over het vorige Interprofessioneel akkoord (IPA) worden 
niet nagekomen. Met haar Zomerakkoord zette de regering de 
bestaande afspraken over SWT en herstructureringen zo goed 
als buitenspel. De werkgevers zwijgen als vermoord.
Als we een solidair IPA willen dat iedereen meeneemt, hebben 
we werkgevers nodig die verantwoordelijkheid willen nemen. De 
vakbonden hebben 14 december als actiedag uitgeroepen in alle 
sectoren om de boodschap duidelijk te maken! We gaan sensi-
biliseren, informeren en hier en daar het werk onderbreken of 
neerleggen.

De LBC-NVK wil onderhandelen over jobs voor jongeren, minder 
werkdruk, meer handen op de werkvloer, arbeidsduurverminde-
ring als hefb oom voor arbeidsherverdeling, de kwaliteit van werk 
tijdens de hele loopbaan. We willen vrije loononderhandelingen 
en een fair deel van welvaart en welzijn voor de werkende bevol-
king. De brutolonen moeten worden versterkt, de gewaarborgde 
minimumlonen en de jeugdlonen moeten stevig stijgen.

Verder moet het gaan over eindeloopbaanafspraken volgens het 
55-60-65-plan. Jaag mensen aan het eind van hun loopbaan niet 
naar de ziekteverzekering! Laat ze duidelijke keuzes maken in 
functie van hun gezondheid, fysieke en psychische mogelijkhe-
den en levensvisie.

Niet alleen de aarde warmt op, ook de gemoederen in het sociaal 
overleg gaan een paar graden hoger. De LBC-NVK kiest voor con-
structief sociaal overleg over het IPA, de pensioenen, de sociale 
uitkeringen. Voor méér, beter en warmer!  |
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Lieveke Norga

De werknemers van de bagageafhan-
delaar Aviapartner op Zaventem heb-
ben met de moed der wanhoop hun 
directie tot een akkoord gedwongen. 
Zal de directie deze keer de toezeg-
gingen daadwerkelijk respecteren? 
Ons Recht zet de feiten op een rijtje.

DINSDAG 9 OKTOBER, 
VILVOORDE

We komen samen met zo’n 30 vakbondsmi-
litanten van Aviapartner. Het ongenoegen 
is groot bij de werknemers. De directie lijkt 
haar laars te willen vegen aan de afgespro-
ken minimale personeelsbezetting op de 
werkvloer. Vacatures worden niet ingevuld, 
ook al zijn er kandidaten. Langdurig zieken 
krijgen niet de kans om het werk te hervat-
ten. Interimmers hangen na maanden of 
jaren goed te hebben gewerkt nog altijd vast 
aan dagcontracten! Anciens wordt het leven 
zuur gemaakt. De directie doet alles om 
toch maar op personeel te kunnen bespa-
ren. Maar de activiteit winstgevend maken 
is onmogelijk met de huidige contracten 
met klanten.
Wat moet de vakbond doen? Praten met 
de directie levert al anderhalf jaar niets op. 

Talloze meetings en veel overleg, maar de 
directie geeft geen krimp. De werkgever 
lijkt de draak te steken met de verzuchtin-
gen. Oké, we zullen een brief sturen naar 
de raad van bestuur en de Europese direc-
tie. Staken om de druk te verhogen? Dat zal 
zich in de media tegen ons keren. Voorlopig 
plannen we alleen een symbolische actie op 
13 november.

25 OKTOBER

Weken te laat heeft de directie een beloofde 
premie uitbetaald, maar met een twijfelach-
tige berekening. Iedereen krijgt veel minder 
dan verwacht. Boze werknemers eisen uit-
leg van de directie. De vakbondsafgevaar-
digden worden verzameld. De uitleg van de 
directie is schijnheilig en respectloos. Het 
personeel wil niet meer aan de slag. De sta-
king, die we hoopten te vermijden, is een feit.

30 OKTOBER

Aviapartner heeft vijf pijnlijke, uitputtende 
stakingsdagen achter de rug. De directie 
blijft zeggen dat de werknemers overdrijven, 
onredelijk zijn, problemen zoeken waar er 
geen zijn. Eén van de directeurs aan tafel 
verstaat geen Nederlands maar vraagt ook 
geen vertaling. Iedere dag spelt hij ons de 
les over ‘de schade die de staking toebrengt 

aan het bedrijf’. Alsof we dat niet wisten. 
De werknemers willen wat graag het werk 
hervatten. Maar de directie wil geen com-
promis.

31 OKTOBER

Om 14.30u zit de Europese topman voor het 
eerst mee aan tafel. Vijftien uur later ligt 
een ondertekende tekst op tafel. De bedrijfs-
top heeft begrepen dat de uitrookstrategie 
niet werkt! De werknemers waren deze keer 
te eensgezind en vastberaden. Aviapartner 
moet toegevingen doen op het vlak van 
werkdruk en veiligheid. De ochtendploeg 
hervat het werk.

6 NOVEMBER

De vakbondsafgevaardigden en de Belgische 
directie buigen zich over de toepassing 
van het nieuwe akkoord. Al snel blijkt dat 
Aviapartner zijn streken niet heeft verleerd. 
De directie zoekt naar achterpoortjes en cre-
atieve lezingen van de tekst, om de toezeg-
gingen te minimaliseren. Het personeel is 
opnieuw aan de slag. Maar wat zullen we als 
vakbond deze keer weer uit de kast moeten 
halen om effectief de werkdruk te vermin-
deren, de minimumbezetting te verbeteren 
en de veiligheid op te krikken?  |

Zijn de werknemers van Aviapartner onredelijk? Neen, totaal niet. Ze willen gewoon dat de directie inspeelt op hun terechte verzuchtingen en dat ze gedane beloftes nakomt. 
Logisch.

Werknemers Aviapartner 
dwingen akkoord af
GROTE EENSGEZINDHEID EN VASTBERADENHEID BIJ PERSONEEL
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Ambulanciers zetten alarmsirene op
VEEL TE LANGE SHIFTS BRENGEN VEILIGHEID IN GEDRANG
 
Tom Van Aken

Vierhonderd tot vijfhonderd uur per 
maand werken. Shifts van 24 uur die 
uitlopen tot soms wel 96 uur, aan 
één stuk. Neen, je leest het goed: dat 
is de harde werkelijkheid voor som-
mige ambulanciers. Terecht zetten 
ze vorige maand hun alarmsirene 
op, om op te komen voor correcte 
arbeidsvoorwaarden en voor de 
veiligheid. Ons Recht praatte met 
vakbondssecretaris Bart Thys, ver-
antwoordelijk voor onder andere 
de sector van de ambulancedien-
sten. “Ik verbaas me er elke dag over 
hoe weinig ongevallen er gebeu-
ren met ambulances”, vertelt Bart.

 
“Ambulanciers die vast in dienst zijn bij een 
privaat ambulancebedrijf werken nu in 
shifts van 24 uren”, legt Bart Thys uit. “Dat 
wil zeggen van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur 
’s ochtends de volgende dag. Ze kunnen op 
elk moment een oproep krijgen. Soms zijn 
er wel 3 oproepen per nacht. Van veel rust 
is dan geen sprake meer, als je weet dat een 
interventie vaak een uur tot anderhalf uur 
duurt. Natuurlijk komt dat de veiligheid van 
de ambulancier, de patiënt en het andere 

verkeer niet ten goede, integendeel. Het 
is verwonderlijk dat er niet meer ongeval-
len gebeuren met ambulances. Bovendien 
presteren ze elf tot twaalf shifts per maand. 
Simpel uitgerekend wil dat zeggen dat ze 
zo’n 60 uur per week en meer werken, tegen 
een loon dat niet hoger ligt dan het gemid-
delde van een bediende.”
 
ONS RECHT: Wat is een mogelijke oplossing 
voor het probleem?
BART: “Zowel wij als de arbeidsinspec-
tie struikelen over die lange shifts van 24 
uren, waarvan ambulanciers er vaak maar 
11 betaald krijgen. Die shifts zouden moeten 
worden gehalveerd naar 12 uren. Maar voor 
ambulancebedrijven is werken in shifts van 
12 uren flink duurder. Zij geven aan dat dit 
onbetaalbaar is, ook al omdat de subsidië-
ring vanuit de overheid lang niet toereikend 
is. Er is een structurele onderfinanciering 
in de sector. De 35 miljoen euro die minis-
ter Maggie De Block (Volksgezondheid) in 
de sector heeft gepompt, is op zich welkom, 
maar in de praktijk is het vooral een doekje 
voor het bloeden.”
 
WINST MAKEN
 
ONS RECHT: Bijna alle ambulancediensten 
zijn privébedrijven, die dus vooral winst wil-
len maken?
 

BART: “Klopt, en dat is fundamenteel ver-
keerd. Hulp krijgen is een basisrecht. Iets 
waarin de overheid moet voorzien. Maar die 
trekt er haar handen vanaf. Private onderne-
mingen willen in de eerste plaats geld ver-
dienen. Dat valt niet te rijmen met hulpver-
lening, ook al verzorgen die privébedrijven 
voornamelijk niet-dringend ziekenvervoer. 
Je bent hoe dan ook met mensen en men-
senlevens bezig.”
 
ONS RECHT: Wat is de volgende stap?
BART: “Ziekenhuizen hebben ook een 
belangrijke verantwoordelijkheid. Zij schrij-
ven om de zoveel tijd aanbestedingen uit 
ter attentie van de ambulancediensten. Ze 
zouden veel meer rekening moeten houden 
met de loon- en arbeidsvoorwaarden bij de 
ambulancebedrijven. Zo kunnen ze bijvoor-
beeld de shifts van 12 uren als voorwaarde in 
de aanbestedingen zetten. Via de onderne-
mingsraad in de ziekenhuizen trachten wij 
de druk op de directie te vergroten. Alleen 
zo zal de kwaliteit van het ambulancever-
voer en de eerste hulpverlening kunnen 
verbeteren.”  |
 

Werknemers Aviapartner 
dwingen akkoord af
GROTE EENSGEZINDHEID EN VASTBERADENHEID BIJ PERSONEEL

Ziekenhuizen zouden veel meer rekening moeten houden 
met de loon- en arbeidsvoorwaarden bij de ambulance-
bedrijven.
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Jan 
Deceunynck

Hoe raak ik vlot 
en goedkoop mijn perso-
neel kwijt? Die vraag doemt blijk-
baar wel eens op in de hoofden 
van malafi de werkgevers. Want 
waarom dure opzegvergoedingen 
betalen als het ook creatiever – en 
gratis! – kan: door een dringende 
reden in te roepen of de werknemer 
te betichten van contractbreuk. 

Winkelbediende Samira kreeg de bons 
omdat ze volgens haar baas contractbreuk 
had gepleegd. Op 21 juli 2018 kreeg ze na 
het werk telefonisch te horen dat haar moe-
der, die nog in haar geboorteland woonde, 
was overleden. Normaal begon haar vakan-
tie een weekje later, maar om de begrafenis 
in goede banen te leiden, wilde ze zo snel 
mogelijk naar daar. Die week kon ze wel 
overbruggen met klein verlet. Haar collega 
Trish was bereid haar voor die paar dagen 
te vervangen in de slagerij. Dus dat zat wel 
snor. 
Samira wilde haar werkgever meteen ver-
wittigen maar dat liep niet zo makkelijk 
want de man vertoefde het hele weekend 
op een muziekfestival. De zoon van Samira 
stuurde dan maar een sms met info naar de 

werkgever. Samira 
zelf had ondertussen 

een vlucht gevonden. Zij ver-
trok op 22 juli.

‘ONWETTIGE AFWEZIGHEID’

Op 28 augustus keerde de werkneemster 
terug uit het buitenland. Op het postkan-
toor lagen twee aangetekende brieven op 
haar te wachten. Een dag later trok ze, met 
het overlijdensattest van haar moeder, naar 
de werkgever. Maar daar was ze niet meer 
welkom. Ze had namelijk ‘haar contract ver-
broken door onwettige afwezigheid’. Samira 
kreeg kopietjes mee van de aangetekende 
zendingen die de werkgever had verstuurd.
Voor de juridische medewerkers van de LBC-
NVK was daarmee de kous niet af. Samira 
had haar werkgever zo gauw mogelijk ver-
wittigd over het overlijden en aansluitend 
klein verlet opgenomen. Ze had ook het 
overlijdensattest zo vlug mogelijk bezorgd. 
Aangetekende brieven had ze niet kunnen 
ophalen, laat staan lezen. De feiten uitleg-
gen als ‘contractbreuk’ was dus erg kort 
door de bocht, en te kwader trouw.
Eén stevige brief van de vakbond volstond 
om de werkgever te doen bijdraaien. Het 
vertrek om dringende reden werd omgezet 
in een ‘gewoon’ ontslag. En Samira kreeg 
een faire opzegvergoeding, het rechtmatige 
deel van haar eindejaarspremie en een cor-
recte verrekening van haar vakantiegeld. 

AGRESSIEF GEDRAG

Een andere winkelbediende, Marleen, werd 
op 2 juli ontslagen om dringende reden 
‘omdat ze teveel kabaal maakte in de winkel 
waardoor diverse klanten het pand verlie-
ten’. De werkgever vond dat haar ‘agressief 
verbaal gedrag’ niet te dulden viel.
Ook in dit geval was er niet veel syndicale 
overredingskracht nodig om de werkgever 
op andere gedachten te brengen. Al na één 
brief besliste hij om de dringende reden in 
te trekken. De werkneemster, aangesloten 
bij de LBC-NVK, kreeg waar ze recht op had: 
een juiste verbrekingsvergoeding, ecoche-
ques en een eindejaars- en sectorpremie 
op basis van de gewerkte periode. En ook 
een vergoeding voor de gepresteerde over-
uren.  | 

(de namen van de werknemers zijn veranderd 
om hun privacy te beschermen)

Zet je werkgever je op een unfaire manier aan de deur? De vak-
bond is er dan om je bij te staan en op te komen voor je rechten en 

belangen.

Hoe raak 
ik vlot en 
goedkoop 
van mijn 
personeel af?

VAKBOND WEET WEL RAAD 
MET LASTIGE WERKGEVERS

In beide gevallen kon de LBC-NVK 

zonder al te veel problemen de zaak 

rechttrekken en de werknemers bezor-

gen waar ze recht op hadden. Heb 

je zelf ook vragen over dingen die je 

werkgever doet? Aarzel dan niet om 

ons advies te vragen. Je vindt de infor-

matie over onze regionale kantoren op 

p. 31 van deze editie van Ons Recht.
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EINDEJAARS
PREMIES 2018

DOSSIER
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Je eindejaarspremie 
is weer op komst!
Ben Catteau

Het is al weer december. De laat-
ste maand van het jaar, al dan niet 
met sneeuw en met de opwinding 
van de eindejaarsdagen. In veel 
ondernemingen en organisaties 
wordt in december de eindejaars-
premie of ‘dertiende maand’ uit-
betaald. Misschien heb jij vragen 
over deze premie. Ons Recht pro-
beert een bondig antwoord te geven 
op veel voorkomende vragen.

HEB IK RECHT OP EEN 
EINDEJAARSPREMIE?

Er is geen algemene wettelijke regeling rond 
eindejaarspremies die van toepassing is op 
alle werknemers. Doorgaans wordt de ein-
dejaarspremie wel toegekend op basis van 
een sectorale cao. Zo’n cao bepaalt dan de 
voorwaarden waaraan je moet voldoen om 
een eindejaarspremie te kunnen krijgen. 
Het kan gaan over anciënniteitsvoorwaar-
den, gelijkstellingen voor mogelijke afwe-
zigheden (bijvoorbeeld wegens ziekte), de 
manier van berekenen, de rechten bij beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst enzo-
voort. 

Is er geen sectorale cao? Dan kan er ook 
een eindejaarspremie worden gegeven op 
basis van ondernemingsakkoorden (cao of 
arbeidsreglement) of op basis van een indi-
vidueel akkoord tussen werkgever en werk-
nemer, voorzien in de arbeidsovereenkomst. 
Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan 
kan de premie ook worden toegekend op 
basis van een gebruik in de onderneming. 

HOEVEEL BEDRAAGT DE 
EINDEJAARSPREMIE?

De manier waarop de premie wordt bere-
kend, staat uitgelegd in de overeenkomst 
die de toekenning regelt. In veel geval-
len gaat om een vast bedrag gelijk aan het 
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maandloon van de maand van betaling. 
Maar in andere gevallen wordt een percen-
tage op het loon uitbetaald. Soms geldt het 
maandloon, het jaarloon, het gemiddeld 
variabel loon of het uurloon als basis om 
de premie te berekenen. Kortom, er zijn 
veel verschillende manieren om de pre-
mie te becijferen. Alle sectorale afspraken 
overlopen zou ons hier te ver brengen. Voor 
meer informatie kan je zeker terecht op 
onze website www.lbc-nvk.be of in onze 
regionale kantoren.

HOEVEEL HOUD IK NETTO 
OVER? 

Op de betaalde eindejaarspremie moe-
ten zowel RSZ-bijdragen (13,07% over het 
bruto bedrag) als bedrijfsvoorheffing wor-
den ingehouden. De tarieven in de bedrijfs-
voorheffing zijn nogal hoog en afhankelijk 
van het belastbaar jaarinkomen. Als gevolg 
hiervan wordt meestal minder dan de helft 
van het bruto bedrag uitbetaald. Het tabel-
letje geeft aan hoeveel bedrijfsvoorhef-
fing er wordt afgehouden, in functie van je 
belastbaar jaarloon.

Details over de eindejaarspremie in jouw 

sector vind je op de volgende pagina’s of 

op www.lbc-nvk.be. Heb je nog vragen 

over de toekenning en de betaling van 

je premie, dan kan je altijd terecht bij de 

dienstverleners op onze regionale secre-

tariaten.  De adressen vind je op blz. 31.

BELASTBAAR JAARLOON /
% BEDRIJFSVOORHEFFING

Tot 8.290 euro 0
Van 8.290,01 tot 10.615 euro 23,22
Van 10.615,01 tot 13.500 euro 25,23
Van 13.500,01 tot 16.190 euro 30,28
Van 16.190,01 tot 18.320 euro  35,33
Van 18.320,01 tot 20.460 euro 38,36
Van 20.460,01 tot 24.730 euro 40,38
Van 24.730,01 tot 26.910 euro 43,41
Van 26.910,01 tot 35.630 euro 46,44
Van 35.630,01 tot 46.530 euro 51,48
Boven 46.530 euro 53,50

VRIJE UNIVERSITEITEN

De leden van het academisch en admi-
nistratief technisch personeel van de 
vrije universiteiten krijgen een einde-
jaarspremie zoals toegekend aan de 
personeelsleden van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap. Het 
bedrag is een percentage van het bare-
mamaandloon van november. En het 
toegepaste percentage hangt af van de 
graad van de werknemer.
Voor doctoraatsbursalen wordt de 
eindejaarspremie zo berekend dat het 
nettobedrag op hetzelfde neerkomt 
als dat van assistenten (AAP) - dus 59 
procent van het brutoloon van een 
assistent. Dit zou na belastingen op 
hetzelfde moeten neerkomen als 41 
procent van het (lagere) brutobeursbe-
drag, waar enkel nog RSZ van afgaat.
De uitzondering op de regel zijn de 
IWT-bursalen, die geen eindejaarspre-
mie krijgen aan het einde van het jaar, 
maar elke maand in hun beursbedrag 
één twaalfde van hun eindejaarspre-
mie ontvangen.

Academisch personeel: percentage 
van het brutoloon(beurs) van novem-
ber:
• het zelfstandig academisch personeel 

53 procent;
• het niet gerangschikt vastbenoemd 

wetenschappelijk personeel 53 pro-
cent;

• de doctor-assistenten en het bijzon-
der academisch personeel met de 
weddeschaal doctor-assistent of 
hoger 53 procent;

• de gastprofessoren 53 procent;
• de assistenten, praktijkassistenten en 

wetenschappelijke medewerkers 59 
procent;

• de doctoraatsbursalen 41 procent.

Administratief en technisch perso-
neel: percentage van het brutoloon 
van november:
• personeel met graad 10, 11, 12, 13, 15, 

16 en 17: 53 procent;
• personeel met graad 6, 7, 8, 9 en 14: 

59 procent;
• personeel met graad 3, 4 en 5: 65 pro-

cent;
• personeel met graad 1 en 2: 70 pro-

cent.

De eindejaarstoelage wordt volledig 
toegekend bij voltijdse prestaties tij-
dens de referteperiode 1 januari – 30 
september. Bij deeltijdse prestaties 
tijdens deze periode wordt het bedrag 
pro rata toegekend. Deze regeling geldt 
niet voor het integratiepersoneel.
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DIENSTEN

PC 200 Aanvullend Paritair 
Comité voor de Bedienden

Bedrag van de premie
• Volledig maandloon. 
• Voor handelsvertegenwoordigers met 

veranderlijk loon: maandgemiddelde van 
de laatste 12 maanden (evenwel begrensd 
op het hoogste bedrag van de 4de catego-
rie in de loonschaal). Als het vast gedeelte 
hoger ligt dan dit bedrag wordt de premie 
toegekend op dit vast gedeelte.

ToekenningsmodaliTeiTen
• 1/12 premie per gepresteerde maand, vanaf 

6 maanden tewerkstelling. Gelijkgesteld 
met arbeidsprestaties: vakantie, feestda-
gen, klein verlet, beroepsziekte, arbeids-
ongeval, bevallingsrust, eerste 60 dagen 
bij ziekte en ongeval, vaderschapsverlof, 
syndicaal verlof, betaald educatief verlof.

• Pro rata bij ontslag of einde arbeidsover-
eenkomst wegens definitieve medische 
overmacht, SWT (brugpensioen), einde 
tijdelijk contract of contract voor een dui-
delijk omschreven werk van minstens 6 
maanden.

• Pro rata bij ontslag op initiatief werkne-
mer, mits 5 jaar anciënniteit.

• Geen premie bij ontslag om dringende 
reden.

TijdsTip van BeTaling
Einde van het jaar, tenzij anders bepaald in 
de onderneming.

PC 226 Internationale handel

Bedrag van de premie
• Jaarlijkse premie gelijk aan de bezoldi-

ging van de maand waarin de uitbetaling 
plaatsvindt.

• Voor bedienden met een bezoldiging 
samengesteld uit een vast deel en een ver-
anderlijk deel is de premie gelijk aan het 
vast deel van de maand waarin de uitbe-
taling gebeurt, verhoogd met het maan-
delijks gemiddelde van de veranderlijke 
gedeelten die betaald werden in de loop 
van de twaalf maanden die aan de maand 
van uitbetaling van de premie voorafgaan.

• Voor de bedienden die in de loop van 
het refertejaar overstappen van een vol-
tijds naar een deeltijds arbeidsregime 
of omgekeerd of die in de loop van het 
refertejaar overstappen van een deeltijds 

arbeidsregime naar een ander deeltijds 
arbeidsregime, wordt de premie als volgt 
vastgesteld: de som van elk maandloon 
van het refertejaar (exclusief de jaarpre-
mie, het dubbel vakantiegeld en andere 
veranderlijke bezoldigingselementen die 
niet regelmatig en op voortdurende wijze 
worden toegekend) gedeeld door twaalf.

ToekenningsmodaliTeiTen
• Tegelijkertijd voldoen aan twee voorwaar-

den: in dienst zijn op de datum waarop de 
premie wordt uitbetaald en effectief in de 
onderneming tewerkgesteld zijn geweest 
gedurende het hele refertejaar.

• 1/12 premie per gepresteerde maand in de 
onderneming in de loop van het referte-
jaar voor de bedienden die in dienst zijn 
op de datum van de uitbetaling van de 
premie, maar die slechts in de loop van 
het refertejaar in dienst van de onderne-
ming zijn getreden of de bedienden van 
wie de arbeidsovereenkomst een einde 
neemt voor de datum waarop de premie 
wordt uitbetaald.

TijdsTip van BeTaling
Einde van het jaar.

PC 227 Audiovisuele sector

• Wie een volledig jaar ononderbroken bij 
dezelfde werkgever heeft gewerkt: bruto 
vast maandloon december

•  Wie tijdens het hele jaar met verschil-
lende contracten bij de werkgever heeft 
gewerkt: in december berekend op basis 
van het gemiddelde bruto maandloon van 
dat jaar

•  Wie niet het hele jaar maar minstens 130 
dagen heeft gewerkt bij de zelfde werkge-
ver: een pro rata premie.

•  Indien ontslagen door de werkgever, pro 
rata indien minstens 6 maanden anciën-
niteit of 130 dagen gewerkt.

•  Indien zelf ontslag gegeven, pro rata 
indien minstens 5 jaar anciënniteit.

•  Vanaf 2016 wordt deze dertiende maand 
verhoogd met 250 euro voor een vol-
tijdse werknemer die het hele jaar heeft 
gewerkt. Deze premie wordt geprora-
tiseerd overeenkomstig bovenstaande 
regels voor de gewone 13de maand.  Sinds 
2017 volgt deze premie de evolutie van de 
index.

Als u in een sector werkt waar een eindejaarspremie wordt uitbetaald, is het verstandig hieron-
der even te kijken of u wel krijgt waarop u recht hebt. Let wel: dit overzicht slaat op de regelingen 

zoals die per sector werden vastgelegd. Gunstiger regelingen op ondernemingsvlak zijn dus niet uit-
gesloten. Je vindt de informatie ook terug op http://eindejaarspremies.lbc-nvk.be. 

En daar is mijn eindejaarspremie
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PC 303 Filmzalen

• Eindejaarspremie 8,33% brutoloon 
betaald in refertejaar (1 december tot 30 
november), betaalbaar tussen 15 en 31 
december, mits minstens 5 maand anci-
enniteit of 120 niet opeenvolgende dagen.

• Bij opzeg door werkgever zelfde anciën-
niteitsvoorwaarde (5 maanden).

• Bij opzeg door werknemer minstens 6 
maanden anciënniteit.

PC 320 
Begrafenisondernemingen

BruTo Bedrag van de premie
• 8,33% van de brutolonen verdiend in de 

periode tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018
• Voor arbeiders wordt dit percentage bere-

kend op 108% van de brutolonen. 
ToekenningsmodaliTeiTen
• Alle werknemers die tijdens de refertepe-

riode tewerkgesteld waren in de sector van 
de begrafenisondernemingen ontvangen 
eind november een attest van het Sociaal 
Fonds voor de Begrafenisondernemingen. 
Daarop staat het bedrag van de einde-
jaarspremie vermeld. Het minimumbe-
drag per betalingsmandaat bedraagt 50 
euro netto (onder dit bedrag is er geen 
betalingsmandaat). Deze fiche bevat ook 
het attest voor de vakbondspremie. Leden 
bezorgen het formulier van de eindejaars-
premie en syndicale premie aan de LBC-
NVK, in plaats van het te sturen naar het 
Sociaal Fonds.

• De eerste 30 dagen zonder loon wegens 
ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval, 
bevallingsrust en vaderschapsverlof 

worden gelijkgesteld met arbeidspres-
taties.

• Volgende werknemers krijgen een einde-
jaarspremie als zij in het lopende jaar de 
sector verlieten: 

• werknemers met pensioen of SWT (brug-
pensioen).

• werknemers die ontslag hebben geno-
men.

• ontslagen werknemers, behalve bij drin-
gende reden.

• rechthebbenden na overlijden.  
TijdsTip van BeTaling
Vanaf 15 december, na verwerking van het 
attest.

PC 321 Groothandel verdelers 
van geneesmiddelen

Bedrag van de premie
Loon december voor wie het hele jaar in 
dienst is geweest.
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst zijn op 31 december en op die 

datum minstens 6 maanden anciënniteit 
hebben, 1/12 van de premie per maand 
tewerkstelling voor wie ten minste 6 
maanden anciënniteit heeft.

• In de loop van het jaar met pensioen of 
SWT (brugpensioen) vertrokken zijn of 
ontslagen zijn en 6 maanden anciënni-
teit hebben.

TijdsTip van BeTaling
Vóór 25 december.

PC 322 Uitzendkrachten

Bedrag van de premie
• De eindejaarspremie bedraagt 8,27% 

van de lonen die je als uitzendkracht 

verdiende tussen 1 juli 2017 en 30 juni 
2018.

• Het brutobedrag van de premie wordt ver-
minderd met de RSZ-bijdrage van werkne-
mers (13,07%) en met de bedrijfsvoorhef-
fing (23,22%).

ToekenningsmodaliTeiTen
• Leden bezorgen het formulier van de 

eindejaarspremie uitzendarbeid aan 
de LBC-NVK, dienst vakbondspremies, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

• Tewerkstelling gedurende 65 dagen 
of 494 uren als uitzendkracht   in de 
periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. 
Uitzendkrachten die vast in dienst tre-
den in de onderneming waarin ze voor-
heen als uitzendkracht werkten, hebben 
recht op de eindejaarspremie na 60 dagen 
tewerkstelling als uitzendkracht.

TijdsTip van BeTaling
Einde van het jaar.
vakBondspremie
Een uitzendkracht die recht heeft op een 
eindejaarspremie en lid is van een vak-
bond, krijgt ook een vakbondspremie. Die 
bedraagt nu 104 euro per jaar. De vakbonds-
premie wordt samen met de eindejaarspre-
mie uitbetaald.

Persbedrijven

• Idem APC.

Universiteiten

• zie artikel op p. 9

Automobielinspectie

• Idem APC.

DISTRIBUTIE

PC 201 Zelfstandige Kleinhandel

Bedrag van de premie
• Voor de bedienden van wie het loon vast 

is, wordt de eindejaarspremie berekend 
op basis van het gemiddelde van het effec-
tief ontvangen loon van al de geleverde 
prestaties van het betrokken jaar.

• Voor de filiaalhouders en de bedienden 
die volledig of gedeeltelijk met commis-
sieloon worden beloond, wordt de einde-
jaarspremie berekend op het maandelijks 
gemiddelde van de vaste en veranderlijke 
brutolonen die werden betaald tijdens het 
betrokken jaar.

ToekenningsmodaliTeiTen
• Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 

en het hele jaar gewerkt hebben. Voor 
de bedienden die op 31/12 ten minste 6 
maanden anciënniteit in de onderneming 
hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 

per volledige maand tewerkstelling.
• Zelfde regeling bij einde arbeidsovereen-

komst, wanneer werknemer niet zelf ont-
slag heeft genomen en tenminste 6 maan-
den in dienst is geweest.

• Ook pro rata toegekend als men op het 
ogenblik van de betaling met tijdskrediet, 
palliatief verlof, verlof voor verzorging 
van zwaar ziek familielid, ouderschaps-
verlof is.

• De premie kan worden verminderd met 
afwezigheden wegens ziekte, ongeval 
of zwangerschap (behalve de eerste 30 
dagen).

TijdsTip van BeTaling
Tussen 15 en 31 december.

PC 202 Kleinhandel in 
voedingswaren

Bedrag van de kersTpremie

• Administratief en verkooppersoneel: 
100% van het maandloon berekend op 
basis van het gemiddelde van al de effec-
tief ontvangen lonen in het lopende jaar

• Filiaalhouders: gemiddelde van de 
maandlonen waarop vakantiegeld wordt 
berekend, begrensd tot 1.487,36 euro.

• Aanvullende Kerstpremie: 148,73 euro 
voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding 
tot hun prestaties).

ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst zijn op 31/12. 
• 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in 

de onderneming werkzaam zijn. 
• Ook toegekend aan bedienden die per 

31/12: 
• met tijdskrediet, palliatief verlof, verlof 

voor verzorging van zwaar ziek familie-
lid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens 
het beschouwde kalenderjaar arbeids-
prestaties hebben uitgevoerd; 
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• zich in een toestand bevinden die gelijk-
gesteld is met effectieve arbeid (cfr. wet-
geving jaarlijkse vakantie)

• Elke afwezigheid die in het kader van de 
wetgeving op de jaarlijkse vakantie wordt 
gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wordt 
beschouwd als effectieve arbeidsprestatie.

TijdsTip van BeTaling
Vóór Kerstdag.

PC 202.01 Middelgrote 
levensmiddelenbedrijven

Bedrag van de premie
• Bedienden met vast loon: 100% van het 

maandloon berekend op basis van het 
gemiddelde van al de effectief ontvangen 
lonen in het lopende jaar.

• Filiaalhouders of wanneer commissie-
loon wordt betaald: 100% maandelijks 
gemiddelde van de vaste en veranderlijke 
lonen van het betrokken jaar.

ToekenningsmodaliTeiTen
• Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 

en het hele jaar gewerkt hebben. Voor 
de bedienden die op 31/12 ten minste 6 
maanden anciënniteit in de onderneming 
hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 
per volledige maand tewerkstelling.

• Zelfde regeling bij einde arbeidsovereen-
komst, wanneer werknemer niet zelf ont-
slag heeft genomen en tenminste 6 maan-
den in dienst is geweest.

• Ook toegekend aan bedienden die op het 
ogenblik van de betaling met tijdskrediet, 
palliatief verlof, verlof voor verzorging 
van zwaar ziek familielid, ouderschaps-
verlof zijn.

• De premie kan worden verminderd met 
afwezigheden wegens ziekte, ongeval 

of zwangerschap (behalve de eerste 30 
dagen).

TijdsTip van BeTaling
Tussen 15 en 31 december.

PC 311 Grote kleinhandelszaken

Bedrag van de premie
• Voltijds: loon december.
• Deeltijds: maandelijks gemiddelde over 

de dienstperiode.
ToekenningsmodaliTeiTen
• Ten minste 3 maanden (al dan niet opeen-

volgend) in dienst zijn in de loop van het 
jaar.

• Volledige premie: volledig jaar in dienst. 
Geen volledig jaar in dienst of periodes 
gespreid over meerdere jaren: pro rata 
dienstperiode.

• Ook toegekend aan bedienden die per 
31/12: 

• met tijdskrediet, palliatief verlof, verlof 
voor verzorging van zwaar ziek familielid, 
ouderschapsverlof zijn en die tijdens het 
beschouwde kalenderjaar arbeidspresta-
ties hebben uitgevoerd;

• zich in een toestand bevinden die gelijk-
gesteld is met effectieve arbeid (cfr. wet-
geving jaarlijkse vakantie)

• De premie wordt niet verminderd wegens 
de eerste 30 dagen afwezigheid door 
ziekte, klein verlet, wettelijk verlof enz.

TijdsTip van BeTaling
December, tenzij andere overeenkomst of 
gebruik

PC 312 Warenhuizen

Bedrag van de premie
• Maandloon november, verhoogd met: 

• maandgemiddelde late uren, bijkomende 
uren, overuren voorbije 12 maanden; 

• aanvullende Kerstpremie 297,47 euro voor 
voltijdsen (pro rata voor deeltijdsen). 

ToekenningsmodaliTeiTen
• Einde december in dienst zijn. 
• Ten minste 3 maanden anciënniteit (al 

dan niet opeenvolgend) in het betrokken 
jaar.

• Ook toegekend aan bedienden die per 
31/12: 

• met tijdskrediet, palliatief verlof, verlof 
voor verzorging van zwaar ziek familielid, 
ouderschapsverlof zijn en die tijdens het 
beschouwde kalenderjaar arbeidspresta-
ties hebben uitgevoerd;

• zich in een toestand bevinden die gelijk-
gesteld is met effectieve arbeid (cfr. wet-
geving jaarlijkse vakantie)

TijdsTip van BeTaling
December.

PC 313 Apothekers en 
tarificatiediensten

• Een eindejaarspremie van 20% van het 
bruto maandloon wordt toegekend aan 
de werknemers die betaald worden vol-
gens het sectorale minimumbarema.

• Werknemers die beter betaald worden 
ontvangen een eindejaarspremie als hun 
bruto jaarloon lager is dan het barema-
loon x 12,2 (exclusief vakantiegeld, inclu-
sief alle extralegale voordelen).

• De eindejaarspremie bedraagt dan het 
verschil tussen het bruto baremaloon x 
12,2 en het ontvangen bruto jaarloon.

• Betaling met het loon van december.

FINANCIËN

PC 216 Notarisbedienden

Bedrag van de premie 
Volledig maandloon
ToekenningsmodaliTeiTen
• Gedurende het hele kalenderjaar contrac-

tueel verbonden zijn.
• Bij tijdelijke afwezigheid met loonderving 

in de loop van het kalenderjaar om andere 
redenen dan ziekte, ongeval of zwanger-
schap, wordt het bedrag verminderd in 
verhouding tot de dagen van loonderving 
ten overstaan van 250 werkdagen per jaar.

• Als de bediende in de loop van het jaar 
een notariskantoor verlaat om bij een 
ander notariskantoor in dienst te treden, 
moeten de beide werkgevers een deel van 
de premie betalen in verhouding tot de bij 
hen gepresteerde maanden en berekend 
op respectievelijk het maandloon bij ver-
trek en het maandloon voor december.
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TijdsTip van BeTaling
Uiterlijk op 20 december voor de bedien-
den die in de loop van die maand in dienst 
zijn; uiterlijk de dag van het vertrek voor de 
bedienden die uit dienst treden.

PC 307 Makelarij

Werknemers hebben recht op een ein-
dejaarspremie gelijk aan een volledige 
13de maand als ze op 31 december van het 
lopende jaar ten minste 6 maanden anci-
enniteit hebben in de onderneming en 
een arbeidsovereenkomst hebben met de 
onderneming op 31 december van het jaar. 
De 13de maand stemt overeen met evenveel 
twaalfden van het maandloon als het aan-
tal gewerkte maanden in het betrokken jaar.

PC 309 Beursvennootschappen

Bedrag van de premie
Volledig maandloon.
ToekenningsmodaliTeiTen
• Verbonden zijn door een contract van 

onbepaalde duur op het ogenblik van 
betaling.

• Anciënniteit van minstens 6 maanden 
op het ogenblik van betaling. De toeken-
ning gebeurt per volledig gepresteerde 

kalendermaand.
• Gepensioneerden ontvangen de premie 

pro rata wanneer zij de onderneming ver-
laten voor de datum van de betaling van 
de premie en mits een anciënniteit van 
6 maanden.

• Het bedrag van de premie mag worden 
herleid a rato van de afwezigheden in 
de loop van het jaar die niet voortsprui-
ten uit de toepassing van de wettelijke, 
reglementaire en conventionele bepa-
lingen rond jaarlijkse vakantie, wettelijke 
feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, 
arbeidsongeval en bevallingsrust en van 
30 dagen ziekte of ongeval.

TijdsTip van BeTaling
December of bij het indienen van de maat-
schappelijke rekeningen of volgens afspraak 
op ondernemingsvlak.

PC 310 Banken

• Volledig maandloon, alternatieve regelin-
gen zijn mogelijk via ondernemingscao’s.

• Pro rata indien geen volledige arbeids-
prestaties.

PC 341 Bemiddeling in bank- en 
beleggingsdiensten

Bedrag van de premie
De eindejaarspremie is gelijk aan een vol-
ledige 13de maand. 
ToekenningsmodaliTeiTen
Op het ogenblik van betaling moet je ver-
bonden zijn door een arbeidscontract en 
over minstens 6 maanden anciënniteit 
beschikken. Ook moet je in dienst zijn op 
de eerste dag van het betrokken werkjaar. 
Voor werknemers met een veranderlijke 
maandwedde wordt de eindejaarspremie 
berekend op het maandgemiddelde van de 
laatste 12 maanden.
De eindejaarspremie wordt pro rata bere-
kend in de volgende gevallen:
• Bij latere aanwerving dan de eerste dag 

van het werkjaar en meer dan 6 maanden 
anciënniteit

• Bij ontslag (geen dringende reden) en 
vroeger vertrek dan moment betaling en 
meer dan 6 maanden anciënniteit

• Bij vrijwillig vertrek vroeger dan moment 
betaling en minstens 5 jaar anciënniteit 
in de onderneming

Andere afspraken op ondernemingsniveau 
zijn mogelijk maar moeten minstens gelijk 
zijn aan de bepaling zijn van deze cao.
TijdsTip van BeTaling
De eindejaarspremie wordt uiterlijk in 
december betaald.

INDUSTRIE

PC 209 Metaal

Geen nationale overeenkomst of regeling.

anTwerpen en limBurg
Bedrag van de premie
Volledig maandloon van november (pre-
mies niet inbegrepen met uitzondering van 
productiepremie).
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst zijn op 30/11. 
• 6 maanden anciënniteit. 
• 60 dagen effectieve prestaties in referte-

periode van 1/12 tot 30/11 (gelijkgestelde 
dagen niet inbegrepen met uitzondering 
van dagen arbeidsduurvermindering).

• Pro rata bij vertrek uit de onderneming, 
behalve in geval van ontslag om drin-
gende reden.

TijdsTip van BeTaling
Uiterlijk op 31/12.

BraBanT
Bedrag van de premie 
7,94% van jaarlijks brutoloon (effectieve 
prestaties en gelijkgestelde periodes).
ToekenningsmodaliTeiTen
• 1 jaar anciënniteit. 
• Pro rata bij vertrek uit de onderneming, 

behalve in geval van ontslag om drin-
gende reden.

• Referteperiode van 1/12 tot 30/11.
TijdsTip van BeTaling
December.

oosT- en wesT-vlaanderen 
(Behalve waasland)
Bedrag van de premie 
Volledig maandloon van juli (zonder toe-
slagen). 
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst zijn op 30/11 behalve bij SWT, 

pensioen of overlijden. 
• Minimum 60 dagen effectieve presta-

ties in referteperiode van 1/12 tot 30/11, 
behalve bij SWT, pensioen of overlijden.

• Pro rata bij vertrek uit de onderneming, 
behalve in geval van ontslag om drin-
gende reden.

TijdsTip van BeTaling
Uiterlijk op 31/1 volgend jaar.

waasland  
Bedrag van de premie
Volledig maandloon van november. 
ToekenningsmodaliTeiTen
• Minimum 60 dagen effectieve prestaties 

in de referteperiode van 1/12 tot 30/11 
(gelijkgestelde dagen niet inbegrepen 
met uitzondering van arbeidsongeval en 
beroepsziekte), behalve bij pensioen of 
overlijden. 

• Pro rata bij vertrek uit de onderneming, 
behalve in geval van ontslag om drin-
gende reden.

TijdsTip van BeTaling
Uiterlijk de laatste werkdag vóór 25/12.

PC 219 Diensten en organismen 
voor technische controles en 
gelijkvormigheidstoetsing

• Geen regeling op sectorvlak. Het jaar-
loon (loon voor overuren en premies voor 
nachtarbeid, weekendwerk en andere 
voordelen niet inbegrepen) moet wel 
minstens gelijk zijn aan 13,92 keer het 
minimum baremaloon. 

• In de meeste ondernemingen hebben de 
bedienden wel recht op een 13de maand.

PC 220 Voedingsnijverheid

Bedrag van de premie
• Volledig maandloon. 
• Bij veranderlijk loon: gemiddelde van 12 

voorgaande maanden.
ToekenningsmodaliTeiTen
• Aan de bedienden die tijdens het dienst-

jaar gedeeltelijke prestaties hebben gele-
verd, wordt de premie betaald in verhou-
ding tot hun effectieve en gelijkgestelde 
prestaties, behalve: 
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• voor de bedienden die vrijwillig ontslag 
nemen en op dit ogenblik nog geen vol 
jaar anciënniteit hebben; 

• bij een ontslag door de werkgever om 
zwaarwichtige reden; 

• Bovenop de pro rata premie voor 
gewerkte maanden, geven de maanden 
van SWT (brugpensioen) recht op beta-
ling van 20% van de overblijvende pre-
mie en dit tot 31 december van het jaar 
van vertrek. 

• De gelijkstellingsperiode bij ziekte is 
beperkt tot 12 maanden, bij beroeps-
ziekte of arbeidsongeval is de gelijkstel-
ling onbeperkt (voor zover schadeloos-
stelling).

TijdsTip van BeTaling
Vóór 25 december van het lopend kalender-
jaar.

PC 221 Papiernijverheid

Bedrag van de premie
Volledig maandloon.
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst zijn op het ogenblik van de uit-

betaling; 
• 6 maanden anciënniteit hebben; 

• Pro rata indien geen volledig jaar anciën-
niteit. 

• Bedrag wordt verminderd a rato van niet-
gelijkgestelde afwezigheidsdagen.

TijdsTip van BeTaling
Bij het neerleggen van de maatschappelijke 
rekeningen of in de maand december, tenzij 
anders overeengekomen op ondernemings-
vlak.

PC 222 Papierverwerking

Bedrag van de premie
Minimum een maandloon.
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst zijn op het ogenblik van de uit-

betaling. 
• Minstens 6 maanden anciënniteit hebben. 
• Bedrag wordt verminderd naar rato van 

de niet-gelijkgestelde afwezigheden. 
• Voor bedienden die in dienst kwamen en 

die ten minste zes maanden anciënniteit 
hebben, staat de premie in verhouding tot 
het aantal gewerkte maanden.

TijdsTip van BeTaling
In de loop van de maand december, tenzij 
op ondernemingsvlak anders overeenge-
komen.

PC 224 Non-Ferro

Bedrag van de premie
Maandloon.
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst zijn op het ogenblik van de beta-

ling van de premie.
• Op het ogenblik van betaling een – even-

tueel onderbroken – anciënniteit hebben 
van ten minste zes maanden tijdens een 
periode van 12 maanden vanaf het begin 
van de tewerkstelling.

• In dienst zijn getreden ten laatste op de 
eerste dag van het beschouwde werkjaar. 
Wie na de eerste dag in dienst trad en aan 
de hierboven vermelde anciënniteitsvoor-
waarde voldoet, krijgt de premie pro rata 
toegekend. 

• Pro rata uitbetaling bij uitdiensttreding 
vóór de betaaldatum – uitgezonderd bij 
ontslag om een dringende reden – voor 
zover de hierboven vermelde voorwaar-
den vervuld zijn.

TijdsTip van BeTaling
December.

NON-PROFIT

PC 304 Podiumkunsten

• Eindejaarspremie voor de werknemers 
tewerkgesteld bij een werkgever uit de 
sector met maatschappelijke zetel in 
het Vlaamse Gewest of in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven 
op de Nederlandse taalrol + gesubsidi-
eerd (zowel structurele als projectmatige 
subsidies) op basis van één van volgende 
decreten/reglementeringen: het kunsten-
decreet, de organisaties van beleidsdo-
mein cultuur, jeugd, sport, media, circus-
decreet, jeugd- en kinderrechtenbeleid, 
het transitiereglement

• De continuering van de provinciale sub-
sidies.

• Het decreet houdende flankerende en sti-
mulerende maatregelen ter bevordering 
van de participatie in cultuur, jeugdwerk 
en sport (participatiedecreet). 

Bedrag van de premie
451,01 euro voor werknemers met een 
arbeidsovereenkomst van 4 of meer maan-
den
Toekenningsvoorwaarden
• minstens 4 maanden in dienst 
• effectieve prestaties of gelijkstellingen 

tussen 1/1/2018 en 31/12/2018 maar pro-
portioneel indien men minder gewerkt 
heeft

• voor deeltijdsen: pro rata
TijdsTip BeTaling

• December 2018. 
• Wie geen recht heeft op een eindejaars-

premie wegens contract van bepaalde 
duur of voor duidelijk omschreven werk, 
ontvangt per gewerkte/gelijkgestelde 
dag in 2017 een ecocheque van 10 euro 
en dit met een maximum van 250 euro.  
Dit maximaal bedrag kan eventueel lager 
liggen op basis van het beschikbare bud-
get en het aantal rechthebbenden.

PC 318.02 Gezinszorg

Bedrag van de premie
• Idem opvoedingsinstellingen.
• Behalve voor werknemers dienstenche-

ques, die hebben de volgende eindejaars-
toelage:

• Variabel gedeelte: 2,5% van bruto jaar-
loon (= brutoloon maand oktober inclu-
sief haard- of standplaatstoelage x 12).

• Vast geïndexeerd gedeelte van 349,78 
euro.

• Vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 
euro.

ToekenningsmodaliTeiTen
• Referteperiode 1/1/18 – 30/11/18: iedere 

gewerkte of ermee gelijkgestelde maand 
geeft recht op 1/11 van de premie.

• Deeltijdsen: pro rata
TijdsTip van BeTaling
December.

PC 319.00 Door Brussel 
gesubsidieerde sectoren

Bedrag van de premie
1. Variabel gedeelte: 3,52% van brutojaar-

loon; brutojaarloon = brutoloon maand 
oktober inclusief haard- of standplaat-
stoelage x 12

2. Vast geïndexeerd gedeelte van 595,72 
euro
• Toekenningsmodaliteiten
• In dienst van 1/1/18 tot 30/9/18 maar 

proportioneel indien men minder 
gewerkt heeft. 

• Deeltijdsen: pro rata
TijdsTip van BeTaling
December.

PC 319.01 Opvoedingsinstellingen 
en -diensten (Vlaamse 
gemeenschap en VGC)

Bedrag van de premie
135,36 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= 
brutoloon maand oktober inclusief haard- 
of standplaatstoelage x 12)
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst van 1/1/18 tot 30/9/18 maar pro-

portioneel als je minder gewerkt hebt.
• Deeltijdsen pro rata.
TijdsTip van BeTaling
December.
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PC 327 Beschutte en sociale 
werkplaatsen/maatwerkbedrijven 

Bedrag van de premie
• Beschutte werkplaatsen:

- Productiepersoneel: 87% van maand-
loon

- Omkaderingspersoneel: 
 13de maand (+ septemberpremie van 

5,07% van jaarloon (= 12 x bruto-maand-
loon augustus) – 187,18 euro)

• Sociale werkplaatsen:
- Productiepersoneel: 87% van maand-

loon juli
- Omkaderingspersoneel: 133,82 euro + 

7,57% van jaarloon (werkelijk loon toe-
gekend in de periode van 1 december 
vorig jaar tot 30 november dit jaar)

ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst van 1/1/18 tot 30/9/18 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen: pro rata.
• Referteperiode septemberpremie: 1 sep-

tember voorafgaand jaar tot 31 augustus 
dit jaar. Proportioneel indien men minder 
gewerkt heeft.

TijdsTip van BeTaling
• 13de maand in de Beschutte en einde-

jaarspremie in de Sociale werkplaatsen: 
december.

• Septemberpremie in de Beschutte werk-
plaatsen: met loon september

PC 329 Sociocultureel werk

Bedrag van de premie
• Maatschappelijk opbouwwerk: idem 

opvoedingsinstellingen
• Integratiecentra: idem opvoedingsinstel-

lingen

• Andere sectoren sociaal-cultureel werk: 
135,36 euro + 5,76% van bruto jaarloon 
(bruto jaarloon = brutoloon maand okto-
ber inclusief haard- of standplaatstoelage 
x 12)

• Doelgroepwerknemers (onder andere 
WEP-plus): 4,17% van bruto jaarloon (= 
brutoloon maand oktober inclusief haard- 
of standplaatstoelage x 12)

ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst van 1/1/18 tot 30/9/18 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen: pro rata.
TijdsTip van BeTaling
December

PC 330 Gezondheidsinrichtingen 
en -diensten

ZiekenhuiZen
Bedrag van de premie
• Eindejaarspremie: 349,78 euro + 2,5% 

van bruto jaarloon (bruto jaarloon = bru-
toloon maand oktober inclusief haard- of 
standplaatstoelage x 12). 

• Attractiviteitspremie: 659,96 euro + 
0,53% van bruto jaarloon (bruto jaarloon 
= brutoloon oktober inclusief haard- of 
standplaatstoelage x 12).

ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst van 1/1/18 tot 30/9/18 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen pro rata.
TijdsTip van BeTaling
December, laatste kwartaal voor de attrac-
tiviteitspremie.

Thuisverpleging (onder 
andere Wit-Gele Kruis)

• idem ziekenhuizen

Wijkgezondheidscentra

• idem ziekenhuizen

Ouderenzorg

Bedrag van de premie
Eindejaarspremie: 1.009,74 euro + 3,03% 
van bruto jaarloon (bruto jaarloon = bru-
toloon maand oktober inclusief haard- of 
standplaatstoelage x 12).
ToekenningsmodaliTeiTen
• In dienst van 1/1/18 tot 30/9/18 maar pro-

portioneel indien men minder gewerkt 
heeft.

• Deeltijdsen pro rata.
TijdsTip van BeTaling
December

Revalidatiecentra

idem ouderenzorg

PC 331 Kinderopvang 

• Idem opvoedingsinstellingen 
• behalve voor zuivere FCUD-werknemers, 

die hebben de volgende eindejaarstoe-
lage: 
1) Variabel gedeelte: 6,55% van bruto-

jaarloon (= brutoloon maand oktober 
inclusief haard- of standplaatstoelage 
x 12)

2) Vast geïndexeerd gedeelte van 349,82 
euro

3) Verminderd met een vast niet-geïn-
dexeerd gedeelte: 600,31 euro

PC 331 Centra voor 
geestelijke gezondheidszorg

Idem opvoedingsinstellingen.

PC 331 Gezondheidspromotie 
en -preventie

• Idem opvoedingsinstellingen 
• behalve voor zuivere FCUD-werknemers, 

die hebben de volgende eindejaarstoe-
lage: 
1) Variabel gedeelte: 6,55% van bruto-

jaarloon (= brutoloon maand oktober 
inclusief haard- of standplaatstoelage 
x 12)

2) Vast geïndexeerd gedeelte van 349,82 
euro

3) Verminderd met een vast niet-geïn-
dexeerd gedeelte: 600,31 euro
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VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni

Wanneer de arbeidsongeschikt-
heid start, heeft  de werknemer een 
drieledige verplichting: de werk-
gever verwittigen dat hij of zij ziek 
is, een medisch getuigschrift  voor-
leggen en zich aan de controle van 
een controlearts onderwerpen. Als 
de ziekte langer duurt dan ver-
wacht, zegt de wet niet duidelijk 
wat de verplichtingen van de werk-
nemer dan zijn. In de rechtspraak 
zijn er wel drie strekkingen die 
hieromtrent wat houvast geven.

Een eerste strekking zegt dat de werkne-
mer dezelfde verplichtingen moet nakomen 
bij een verlenging als diegene die gelden bij 
het begin van de arbeidsongeschiktheid. 
De werknemer moet dus verwittigen én 
een medisch attest bezorgen als dit wordt 
gevraagd of als dit in een cao of arbeidsre-
glement staat. 
De tweede strekking stelt evenzeer dat 
de oorspronkelijke bepalingen ook van 

toepassing zijn bij een verlenging van de 
ziekte, maar maakt een uitzondering voor 
het geval dat de werkgever niet onwetend 
kan zijn over de gezondheidstoestand van 
de werknemer. 
De derde strekking ten slotte gaat ervan uit 
dat de verdere afwezigheid van de werkne-
mer een vermoeden van arbeidsongeschikt-
heid doet ontstaan wanneer de werkgever 
nalaat zich te informeren over de toestand 
van de werknemer.

VERWITTIGEN

Als de arbeidsongeschiktheid wordt ver-
lengd, is er rechtspraak die zegt dat het niet 
kan dat een arbeidsreglement bepaalt dat 
de werknemer op voorhand de werkgever 
moet verwittigen over zo’n verlenging. In 
de praktijk is het zo dat de werknemer uiter-
lijk op de eerste dag van de verlenging moet 
verwittigen.

SANCTIE

Heeft de werknemer verzuimd om de werk-
gever te laten weten dat de arbeidsonge-
schiktheid wordt verlengd? Dan blijkt uit 

de rechtspraak dat het niet indienen van 
een medisch attest niet kan worden inge-
roepen om het arbeidscontract te beëindi-
gen wegens dringende reden; dit kan ook 
niet worden gezien als een bewijs van de wil 
om het arbeidscontract te beëindigen. 

De werkgever mag dit loutere feit alleen 
‘met de nodige omzichtigheid’ beschou-
wen als een ‘wanprestatie’. Een sanctie in 
de vorm van een inhouding van het gewaar-
borgd loon is mogelijk.

Ons besluit: de werknemer moet bij een 
verlenging van de arbeidsongeschiktheid 
de werkgever altijd hierover verwittigen. 
Maar een medisch getuigschrift moet alleen 
worden voorgelegd als dit uitdrukkelijk 
wordt gevraagd door de werkgever of als dit 
is voorzien in een cao of arbeidsreglement. 
Er is dus geen automatische verplichting 
om de verlenging van de arbeidsongeschikt-
heid te bewijzen met een geneeskundig 
voorschrift. Ook bij een verlenging van de 
ziekte kan de controlearts nog altijd langs-
komen.

Wat moet de 
werknemer doen als de 
arbeidsongeschiktheid 
wordt verlengd?
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ACTIVITEITENKALENDER

STILSTAAN EN BEWUST KEUZES 
MAKEN ALS 50-PLUSSER

Deze workshop richt zich tot werkende 
50-plussers die willen stilstaan en naden-
ken over hoe ze in de tweede helft van 
hun loopbaan met plezier aan de slag 
kunnen blijven. Ook het wenkend per-
spectief van meer vrije tijd en pensioen 
komt aan bod. Tijdens vier  halve dagen 
gaan we dieper in op een reeks vragen. 
De uitwisseling van ervaringen staat cen-
traal. 

e	De workshop (vier halve dagen) 
vindt plaats in Antwerpen, in het 
Bondsgebouw van de LBC-NVK, 
Sudermanstraat 5.

r	In 2019: vrijdagen 29 maart 2019, 12 
april, 26 april, 10 mei (13.30u-16.30u)

Gratis voor leden van het ACV

Meer info?
www.jeloopbaan.be 
03 / 220 89 50 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be 

WORKSHOP SOLLICITEREN

Op dinsdag 9 januari 2019 is er een work-
shop solliciteren in het ACV-gebouw in 
Brugge, Koning Albert I-laan 132. Meer 
info op www.jeloopbaan.be 

LOOPBAANBEGELEIDING IN 
GROEP

Een loopbaanprogramma voor werkende 
en werkzoekende ACV-leden. Het gaat 
om een intensieve loopbaanbegeleiding 
in groep. Je doet aan uitwisseling met 
andere groepsleden die net zoals u beter 
willen omgaan met hun werksituatie of 
die willen uitzoeken of een andere werk-
situatie hen beter zou liggen. 

e	Gebouw LBC-NVK, Poel 7, 9000 Gent

r	Donderdagen 24 januari, 7 februari 
en 21 februari 2019 (9.30u-16.30u)

Meer info?
loopbaancentrum@avc-csc.be 
of 03 / 220 89 50 

INFOMOMENTEN

Er zijn infomomenten van het Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 7 december, 11 
januari, 8 februari en 8 maart), Brussel 
(vrijdag 15 februari), Brugge (maandag 28 
januari), Leuven (woensdag 12 decem-
ber), Gent (maandag 25 februari), Hasselt 
(woensdag 16 januari), Herentals (woens-
dag 19 december), Kortrijk (dinsdag 11 
december), Mechelen (dinsdag 15 janu-
ari), Turnhout (woensdag 12 december) 
en Sint-Niklaas (donderdag 17 januari).

Inschrijven/meer info:
gratis voor leden van het ACV
www.jeloopbaan.be 
03 / 220 89 50 
lbc-nvk.loopbaancentrum@acv-csc.be 

Meer info?
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be

“Ook holebi’s en transgenders 
moeten zich thuis kunnen 
voelen bij de vakbond”
Ook werknemers die homo, les-
bisch, biseksueel of transgender 
(LGBT) zijn, willen zich goed in 
hun vel kunnen voelen op de 
werkvloer en beschermd zijn 
tegen discriminatie, uitsluiting 
of pesterijen. “Waarom zouden 
we iemand discrimineren op 
grond van zijn of haar seksu-
ele geaardheid of gender-iden-
titeit?”, bedenkt Chris Vanmol, 
verbondssecretaris van ACV 
Brussel-Halle-Vilvoorde. “Wij 
willen LGBT-werknemers bewust 
een plaats geven in onze vak-
bondswerking.”
Vanmol sprak op 6 november 
2018 het slotwoord uit op de 
allereerste ACV-conferentie over 
LGBT’ers op de werkvloer. “Het 
ACV wil niemand uitsluiten”, 

onderstreepte de vakbondsman. 
“Uiteindelijk draait het hierom: 

iedereen moet zich kunnen thuis 
voelen bij de vakbond!”
De conferentie in Brussel was het 
werk van het nieuwe platform 
ACV CSC LGBT@Work, waarin 
beroepskrachten en militanten 
van het ACV intens samenwer-
ken. Het evenement sluit aan bij 
de inspanningen van onze vak-
bond om de samenleving inclu-
siever te maken. 
Ruimere verslaggeving over 
deze conferentie zal je vinden in 
Ons Recht van januari 2019. Ben 
je te nieuwsgierig? Surf dan nu al 
naar https://ons-recht.be/ en 
kijk onder Ons Recht december 
2018. Daar kan je het hele ver-
haal nu al lezen!  |
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Ik wil nu leven, niet straks
FEMMA MAAKT WERK VAN DE 30-URENWEEK

Sofi e Ostyn

In de sciencefi ctionroman ‘Heerlijke 
Nieuwe Wereld’ (1932) van Aldous 
Huxley moeten mensen meedraaien 
in een gecontroleerd systeem. Het 
systeem bepaalt hoe het leven op 
aarde draait, hoe mensen er uitzien, 
wat ze doen, voelen en willen. Alles 
en iedereen staat ten dienste van 
het systeem en is functioneel. Op het 
moment dat een eicel kunstmatig 
wordt bevrucht, beslist het systeem 
al wat de rol zal zijn van de nieuwe 
baby. Wijkt iemand af van het heer-
sende systeem? Dan wordt dat mee-
dogenloos afgestraft . De wereld die 
in de roman wordt gecreëerd blijkt 
helemaal niet zo zaligmakend als de 
makers ervan beweren. Mensen zijn 
niet vrij en kunnen niet openbloeien.

In onze huidige ‘heerlijke westerse wereld’ 
moeten mensen ook meedraaien in het 
systeem. We leven in België op één van 
de rijkste plekken op aarde, aan de top 
van de wereld. En toch. Waarom zijn net 
hier de burn-outs en depressies niet meer 
te tellen en zijn mensen vaak zo gestres-
seerd? Moeten we dat normaal vinden? 
Vertoont onze manier van werken trekjes 
van moderne slavernij? Is onze manier van 

leven de enige juiste of de beste? Kan het 
écht niet anders?
Bij Femma denken ze van wel. De vrouwen-
organisatie wil de 30-urenweek invoeren. 
Ze wil de norm van voltijds werken aanpas-
sen: 30 uur betaald werk komt voor Femma 
overeen met een voltijdse baan. Zo introdu-
ceert de organisatie een nieuw maatschap-
pijmodel dat een antwoord wil geven op 
problemen van vandaag en dat opgewas-
sen is tegen veel toekomstige uitdagingen.
Net als vakbonden kent Femma de bekom-
mernissen en verzuchtingen van gewone 
mensen. De organisatie werkt ook van 
onderuit. Met het experiment rond de 
30-urenweek snijdt Femma een van de 
belangrijkste syndicale onderwerpen aan. 
Elke syndicalist kan de grote problemen van 
werkende mensen uit het hoofd opsommen. 
Hoe combineer je je werk en privéleven, hoe 
werk je aan de gelijkheid van man en vrouw, 
hoe vermijden we het enorme banenverlies 
door de digitalisering, hoe zorgen we voor 
een eerlijke herverdeling van rijkdom, hoe 
gaan we om met een maatschappij waarin 
fl exibiliteit centraal staat?

KINDEREN

De combinatie van werk en privé is maar 
voor weinigen een simpele klus. Dat heeft 

zeker ook te maken met de enorme brok tijd 
die we (moeten) spenderen aan werken.
Ons voltijds werken is niet afgestemd op 
een doorsnee gezinsleven. Vroeger leefde 
een gezin met twee ouders en kinderen van 
één loon en werkte de kostwinner voltijds 
meer dan 40 uur. Nu hebben gezinnen twee 
lonen nodig om rond te komen en werken 
de kostwinners opgeteld zo’n 76 uur. Als er 
76 uur betaald werk nodig is om een gezin te 
onderhouden, hoe moeten éénoudergezin-
nen het dan bolwerken? Die worden mees-
ter-puzzelaars.
Tegelijk merken we ook bij tweeouderge-
zinnen dat er almaar minder voltijds wordt 
gewerkt en meer wordt overgestapt naar 4/5 
of halftijds werk om toch iets meer de zorg 
en opvoeding te kunnen regelen. Niet ieder-
een vindt kinderen op de wereld zetten een 
natuurlijke keuze. Wie wil er nog kinderen 
als dat niet of moeilijk te combineren is met 
voltijds werk? Het lijkt er tegenwoordig op 
dat mensen moeten kiezen: ofwel puzzelen 
ze zich kapot, ofwel stellen ze dat gezin uit.
De 30-urenweek kan soelaas brengen. Als 
iedereen nu eens minder lang werkt, zon-
der loonverlies, dan zou er eindelijk weer 
genoeg tijd komen voor kinderen zonder 
dat we armer moeten worden. Met het 

‘nieuwe voltijds’ wordt de combinatiestress 
voor een groot stuk weggenomen. Gelukkig 
hebben we al langer tijdskrediet en ouder-
schapsverlof, maar meer dan eens volstaan 
die niet om het probleem fundamenteel aan 
te pakken.
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te tellen en zijn mensen vaak zo gestres-
seerd? Moeten we dat normaal vinden? 
Vertoont onze manier van werken trekjes 
van moderne slavernij? Is onze manier van 

hebben we al langer tijdskrediet en ouder-
schapsverlof, maar meer dan eens volstaan 
die niet om het probleem fundamenteel aan 
te pakken.

Bij Femma wagen 
ze de sprong.
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JOBS

Op onze Belgische arbeidsmarkt is er een 
onevenwicht tussen vraag en aanbod. Er 
zijn natuurlijk knelpuntberoepen waar-
voor moeilijk kandidaten worden gevon-
den, maar in het algemeen zijn er veel meer 
mensen op zoek naar werk dan dat er jobs 
beschikbaar zijn.
Blijf je in de 30-urenweek nog even veel 
werk verzetten als in een 38-urenweek? 
Uiteraard niet! Het werk dat jij niet meer zal 
doen, kan op twee manieren worden opge-
vangen: een stuk wordt door iemand anders 
gedaan - je creëert werk voor een ander die 
ernaar op zoek is! En een ander stuk zal via 
digitalisering niet meer door mensen hoe-
ven te gebeuren. De 30-urenweek kan dus 
zorgen voor extra banen en een middel zijn 
om deftig om te gaan met de digitalisering. 
Ook bij Femma komen er extra banen bij 
dankzij het experiment.

DIGITALISERING

Met het model van Femma kan de digi-
talisering positieve effecten hebben. 
Computertechnologie die ten dienste staat 
van de mens en die geen slachtoffers maakt 

- zou dat kunnen?
Nu merken vakbonden dat automatisering 
en digitalisering vaak verliezers opleveren. 
Ontelbare jobs worden vernietigd, proces-
sen gaan sneller en werknemers worden 
hoorndol. Ze verdrinken in hun e-mailver-
keer en de druk om almaar vlugger te ant-
woorden op steeds moeilijkere vragen stijgt. 
Mensen worden ook te weinig bijgeschoold 
om mee te zijn met nieuwe manieren van 
werken.
Wanneer een onderneming menselijke 
arbeid door computers laat doen, beslist de 
werkgever maar al te gemakkelijk om jobs 
te vernietigen. Mensen ontslaan is waar-
schijnlijk ook echt de gemakkelijkste oplos-
sing. Het blijft wel een verlies van menselijk 
kapitaal en een gemiste kans om een win-
win-situatie te realiseren.
Maar de digitalisering hoeft niet per se te 
leiden tot banenverlies. Stel dat deze evo-
lutie kan betekenen dat we allemaal minder 
kunnen gaan werken? Neem het voorbeeld 
van een werkgever die vaststelt dat 10 vol-
tijdse werknemers niet langer nodig zijn: 
waarom zou hij die 10 niet kunnen omscho-
len en hen werk laten doen dat collega’s in 
andere functies helpt en ondersteunt? De 
werkgever zou een wat moeilijkere puzzel 
kunnen leggen waarbij hij een hele groep 
minder laat werken en het werk ook ver-
deelt.
Deze oefening kan ook gebeuren bij orga-
nisaties die geen functies op overschot heb-
ben. In deze laatste groep zouden op die 
manier bijkomende jobs ontstaan. Al duikt 
dan natuurlijk de prangende vraag op hoe 
die extra jobs moeten worden betaald.

GEEN UITVLUCHTEN

Malawi is één van de armste landen ter 
wereld. Daar mogen autoriteiten en bedrij-
ven zeggen dat er geen geld is. Maar België 
is één van de rijkste landen op aarde. Er is 
veel geld, en dus zijn er op zich genoeg mid-
delen voor positieve veranderingen. België 
heeft ook een groot en onderbenut potenti-
eel aan creatieve denkers en doeners.

Mensen die zich vastrijden in technische 
kanttekeningen en bedenkingen zullen 
geen sociale vooruitgang boeken.

Bij Femma kiezen ze ervoor om de daad bij 
het woord te voeren. Vanaf 1 januari 2019 
werkt iedereen bij Femma een jaar lang in 
de 30-urenweek, het nieuwe voltijds wer-
ken. Zo wil de organisatie in kaart brengen 
wat de effecten zijn van het nieuwe maat-
schappijmodel. Het utopische idee wordt in 
de praktijk omgezet.

Hoe gaan ze dat doen? Om te beginnen 
zijn er heel wat werkprocessen onderzocht 
en aangepast. Met die efficiëntiewinsten 
wordt zorgvuldig omgesprongen: een aan-
tal taken valt weg, waardoor alle werkne-
mers meer tijd vrijmaken. Andere taken 
die niet meer kunnen worden gedaan door 
de bestaande groep werknemers, worden 
toevertrouwd aan nieuwe collega’s. Heel 
concreet zal 20% van de tijd worden opge-
vangen door een andere manier van werken 
en zal 80% van de vrijgekomen uren resul-
teren in bijkomende jobs. Concreet zijn er 
nu zo’n 60 werknemers en werft Femma 5 
extra voltijdse krachten aan. Tijdens de vol-
ledige duur van het proefproject worden 
er metingen gedaan naar de beleving van 
de 30-urenweek bij het personeel en hun 
omgeving.

Femma laat iedereen in de organisatie min-
der werken. Iedereen behoudt een voltijds 
loon en er worden extra banen gecreëerd. 
De moedige dames en heren wagen het 
avontuur.  |

Heb je interesse om dit onderzoekspro-

ject te steunen? Meer informatie vind je 

op www.gerichtopevenwicht.be

PROBLEMEN 
AANPAKKEN BIJ DE 
WORTEL

Femma doet niet aan symptoombe-
strijding. De organisatie gaat resoluut 
voor volledige genezing. Problemen 
aanpakken bij de wortel.

Femma zegt ‘neen’ tegen een wereld 
die ons in pijnlijke bochten wringt. Het 
werkt met de 30-urenweek aan een 
oplossing voor onze maatschappelijke 
problemen die slimmer is en gedurf-
der dan waar de meeste mensen van 
kunnen dromen. De organisatie wil de 
wereld naar onze hand zetten zonder 
dat mensen daarbij minder welvaart 
moeten accepteren.

De wereld naar onze hand zetten, hoe 
doen we dat? Met het klassieke recept 
van zien-oordelen-handelen? Met het 
Amerikaanse dromen-durven-doen? 
Of met het ingenieus uitgedokterd 
staaltje moed van Femma?
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Pijler van sociale rechten kan grote 
houvast worden voor al wie werkt
Nancy Pauwels en Bram Van Goethem

Hoe vaak horen we in de media niet 
over sociale dumping in Europa? 
Iedereen zag ook de voortdurende 
sociale miserie bij de lagekosten-
maatschappij Ryanair. Het is een feit: 
Europa en de term ‘sociaal’, het valt 
niet altijd goed te rijmen met elkaar. 
Dat zou nu moeten veranderen met 
de ‘Europese pijler van sociale rech-
ten’, die plechtig werd aangekon-
digd op de Europese Sociale Top in 
Göteborg van 17 november 2017.

“Vandaag onderschrijven we een reeks van 
twintig beginselen en rechten. Van het recht 
op een billijk loon tot het recht op gezond-
heidszorg; van een leven lang leren, een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven, 
en gelijkheid van mannen en vrouwen, tot 
een minimuminkomen: met de Europese 
pijler van sociale rechten komt de EU op 
voor de rechten van haar burgers in een 
snel veranderende wereld”. Met die woor-
den maakte de voorzitter van de Europese 
Commissie, Jean-Claude Juncker, de plan-
nen bekend.
De principiële aankondiging was en is erg 
belangrijk voor werknemers en vakbonden. 
De Europese bonden zijn in de coulissen ste-
vig aan het lobbyen om de wetsvoorstellen 
waar nodig serieus bij te sturen. Het verhaal 
van de sociale pijler mag géén lege doos 
worden. Dit verhaal moet handen en voe-
ten krijgen: de veranderingen moeten op de 
werkvloer, bij de mensen, te merken zijn!
Waar staan we nu één jaar later? Is er nu 

– eindelijk – écht meer kans op een socia-
ler Europa? Welke eff ecten mogen we ver-
wachten?

MEER SOCIALE DIALOOG

ONS RECHT: Hoe kan Europa een stuk soci-
aal rechtvaardiger gemaakt worden voor 
werknemers?

EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

2

Luca Visentini van het Europees Vakverbond (EVV).
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EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

2

LUCA VISENTINI, algemeen secretaris van 
het Europees Vakverbond (EVV): “Allereerst 
willen wij de onderhandelingspositie van de 
vakbonden versterken. In elke EU-lidstaat 
willen we een deftig systeem installeren dat 
een degelijke sociale dialoog en collectief 
overleg mogelijk maakt. We willen ook ijve-
ren voor een economie die door ‘de vraag’ 
wordt gestuurd. We pleiten voor jobs van 
een betere kwaliteit, betere lonen, een ster-
kere sociale dialoog.”

GEEN PAPIEREN TIJGER

ONS RECHT: Schieten we iets op met de aan-
kondiging van een pijler van sociale rechten?
LUCA: “De Europese pijler van sociale rech-
ten biedt een hele grote kans. Maar om dit 
verhaal te laten slagen moet er wel worden 
voldaan aan bepaalde voorwaarden. Eén 
voorbeeld: er is nu een politieke engage-
mentsverklaring. Die verklaring moet wor-
den omgezet in iets wat wettelijk bindend 
is.”

ONS RECHT: Wat is er nodig om de sociale 
pijler in de praktijk te brengen, met wetge-
ving en al?
LUCA: “De pijler van sociale rechten kan pas 
in de praktijk iets gaan betekenen als die 
zich vertaalt in echt afdwingbare Europese 
wetgeving. Het dient erkend dat de 

Europese Commissie al tal van initiatieven 
heeft genomen. In totaal kunnen we spre-
ken van een stuk of 13 initiatieven. Voor een 
vijftal belangrijke werven (zie kader) moe-
ten we een positief resultaat zien te boeken. 
Als dat lukt, dan staan we al een grote stap 
verder.”

LIDSTATEN

ONS RECHT: Stel dat dit allemaal lukt, dan 
is er op EU-niveau al veel gebeurd. Maar wat 
dan met het niveau van de individuele lidsta-
ten?
LUCA: “Het klopt dat het verhaal pas echt 
een succes kan worden als er wordt gegaran-
deerd dat de lidstaten de nieuwe Europese 
afspraken ook vertalen naar hun nationale 
wetgeving. Dat is absoluut nodig om de pij-
ler van sociale rechten impact te laten heb-
ben op nationaal niveau.”

ONS RECHT: Hoe kunnen de lidstaten onder 
druk worden gezet?
LUCA: “In elke lidstaat is een goed werkende 
sociale dialoog nodig om de regering onder 
druk te zetten om vooruitgang te boeken in 
dit dossier. Het EVV speelt een actievere 
rol op het nationale niveau. Samen met de 
aangesloten nationale vakbonden willen we 
contacten leggen met de eerste ministers en 
de ministers van Werk, met de boodschap 
dat de Europese wetgeving in praktijk moet 
worden gebracht. Geen gemakkelijke klus. 
Maar we timmeren aan de weg, boeken 
geleidelijk vooruitgang en zien voorzich-
tige resultaten in zicht komen.”

REFERENTIE VOOR RECHTERS

ONS RECHT: Wanneer zal die sociale pijler 
echt spijkers met koppen slaan?
LUCA: “We moeten er ook voor zorgen dat 
deze pijler een referentie wordt voor recht-
banken. Wanneer rechtbanken oordelen 
over geschillen op het vlak van arbeidsrecht 
en sociale bescherming, moeten ze de prin-
cipes uit de pijler als toetssteun kunnen 
gebruiken. Dat is iets waar de vakbonden 
moeten voor lobbyen. De juridische diensten 
van de Europese Commissie moeten daar ook 
werk van maken. Het is de bedoeling om in 
elke wet die iets te maken heeft met sociale 
thema’s te verwijzen naar de pijler. En zoals 
gezegd zullen de rechtbanken de sociale pij-
ler moeten hanteren als referentie.”

ONS RECHT: Wanneer kunnen we spreken 
van een echte stap in de goede richting op 
de werkvloer?
LUCA: “Je moet denken in termen van één 
groot geheel: de Europese wetgeving, de 
nationale wetgeving, de (Europese) recht-
spraak, en de Europese pijler als referentie. 
Met dat hele verhaal krijgen we een stevig 
pakket aan rechten voor werkende men-
sen.”  |

WAAR GAAT HET 
PRECIES OVER?

Het gaat om 20 principes rond 
1) gelijke kansen en toegang tot de 

arbeidsmarkt; 
2) billijke arbeidsvoorwaarden; 
3) sociale bescherming en inclusie.

Vijf Europese voorstellen zijn cruciaal. 
Op dit ogenblik zijn ze nog niet defini-
tief goedgekeurd, maar het gaat om:
• een wetsvoorstel over het evenwicht 

tussen werk en privé en de gelijke 
rechten van man en vrouw;

• een wetsvoorstel over transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. 
Bepaalde basisrechten moeten gelijk 
zijn voor iedereen, los van het soort 
contract (denk aan platformwerkers, 
zelfstandigen, freelancers, werkne-
mers uit de deeleconomie enzovoort). 
Dit punt is erg belangrijk voor wie 
werkt bij bedrijven à la Deliveroo en 
voor wie opgezadeld zit met onzekere 
arbeidscontracten en nulurencon-
tracten;

• een pakket over sociale rechtvaardig-
heid. Dat heeft te maken met de soci-
alezekerheidsrechten van ‘mobiele 
werknemers’ in de EU. Denk bijvoor-
beeld aan Ryanair, dat zijn werkne-
mers in verschillende landen kan 
inzetten. Dit luik is belangrijk om iets 
te doen tegen de sociale dumping en 
massaal gesjoemel met loonvoor-
waarden;

• een aanbeveling over socialezeker-
heidsrechten. Die breidt de sociale 
bescherming uit, ook voor zelfstan-
digen en atypische werknemers (bij-
voorbeeld mensen die werken met 
contracten van beperkte duur);

• politiek omstreden is het plan om 
een Europese Arbeidsautoriteit op te 
richten. Zeg maar een ‘sociale versie 
van Europol’ die fraude en misbrui-
ken op sociaal vlak moet aanpakken.

Om de sociale pijler genoeg ‘body’ te 
geven, zijn er ook centen nodig, bijvoor-
beeld om transities op de werkvloer te 
ondersteunen. De Europese Commissie 
stelt voor om zo’n 100 miljard euro te 
voorzien in de begrotingscyclus 2021-
2027.  
De Europese vakbonden roepen de 
politieke besluitvormers op om al de 
voorstellen (inclusief de vereiste begro-
tingsafspraken) nog goed te keuren vóór 
de Europese verkiezingen van mei 2019. 
Nadien zijn er ook nog acties noodzake-
lijk op nationaal niveau om de pijler toe 
te passen.
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“De waarheid is nooit zuiver en zel-
den eenvoudig”, schreef Oscar Wilde 
ooit. In dit tweede deel van onze 
zoektocht naar de essentiële rol van 
de vakbond in de 21ste eeuw leggen 
we ons oor te luisteren bij veteraan 
Herman De Croo (Open VLD), Jinnih 
Beels (sp.a), ondernemer Wouter 
Torfs en politica Yasmine Kherbache 
(sp.a). Stefaan Decock (LBC-NVK) en 
Sandra Vercammen (ACV-Kader) doen 
ook een stevige duit in het zakje.

HERMAN DE CROO (OPEN VLD):
“NIET OVERDREVEN 
BEHOUDSGEZIND ZIJN”

“Ooit leidde ik zelf de lijst van de liberale 
vakbond bij het wetenschappelijke perso-
neel en de assistenten van de ULB-VUB. Dat 
was in 1964-1968. Uiteindelijk werd ik daar 
docent en daar hoogleraar. Diverse keren 

heb ik een syndicale functie uitgeoefend.”
“Het woord vakbond doet mij denken aan 
werknemers die soms per categorie, soms 
per bedrijf,   in overleg treden met hun 
werkgever om concrete oplossingen te vin-
den die het werk werkbaar houden en die 
de veiligheid, de sfeer, de productiviteit en 
de kwaliteit van het geheel mee helpen te 
verzekeren.”
 “Vakbonden zijn en blijven nodig als ze een 
correcte spreekbuis zijn van de werknemers 
en als ze de werknemersbelangen verdedi-
gen, zonder overdreven behoudsgezindheid 
tegenover de enorme aanpassingen die in 
een zo snel veranderende wereld aangewe-
zen zijn. Voor een correct werknemerssta-
tuut lijkt het me beter dat de belangen van 
groepen werknemers rationeel en aanvaard-
baar worden behartigd. Dat is hun recht, dat 
een deel is van onze rechtsstaat.”

“Ik denk dat vakbonden genoeg overredings-
kracht hebben tegenover hun leden en dat 
ze niet stelselmatig neen zullen zeggen 
tegen hervormingen. Kwaliteit en produc-
tiviteit moeten zoveel mogelijk voorrang 

krijgen, zonder natuurlijk de veiligheid en 
de werkomstandigheden te verwaarlozen. 
Als het gaat over werkloosheidsuitkerin-
gen, pensioen, fl exi-jobs en belastingvrij 
beperkt bijverdienen, vind ik de reacties 
van de bonden te behoudsgezind. Ze kun-
nen altijd alternatieve voorstellen doen, met 
name in de Groep van Tien, waar werkge-
vers en vakbonden elkaar op hoog niveau 
ontmoeten.”

JINNIH BEELS (SP.A):
“VERDEDIGENDE POSITIE 
OPGEVEN EN OFFENSIEVER 
WORDEN!”

“Rechtse mensen vertellen graag dat vak-
bonden in het verleden goed werk heb-
ben geleverd bij de opbouw van onze wel-
vaartstaat. En daarna beginnen ze het nut 
van de vakbonden nu in twijfel te trekken. 
Ten onrechte, want ook werkgevers hebben 
belang bij sterke en gedisciplineerde vak-
bonden die weten wat er op de werkvloer 
leeft.”

“Vakbonden zijn vandaag meer dan ooit 
noodzakelijk. Niet alleen om de belangen 
van individuele werknemers te verdedi-
gen, maar ook om collectieve spelregels te 
bewaken. Maar het gaat veel verder. Zonder 
sterke vakbonden is elke werknemer op ter-
mijn bedreigd. Te veel mensen leven in de 
illusie dat wat ze nu hebben voor altijd ver-
worven is. Ze denken dat hen niks kan over-
komen.’’

“Jongeren beginnen hun loopbaan vaak in 
snertjobs: via uitzendkantoren, als freelan-
cer, met tijdelijk werk, in kleine bedrijven, 
in de platformeconomie of in callcenters. 
Daar genieten ze zelden de bescherming 
die vakbonden hebben opgebouwd via cao’s, 

WAAR NAARTOE MET

DE VAKBOND 
IN DE 21STE EEUW?

2

Herman De Croo Jinnih Beels
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wetten of een werknemersafvaardiging. 
Meer dan nu moeten vakbonden mensen 
en middelen investeren om die moeilijke, 
precaire en vaak nieuwe sectoren te organi-
seren en reguleren. En om steun en dienst-
verlening te verlenen aan de meestal jonge 
mensen die er werken.’’
Vakbonden moeten uit hun verdedigende 
positie komen. Ze moeten de toon voor de 
lange termijn bepalen. ‘Wat zou je zonder 
het werkvolk zijn?’, zeiden ze vroeger. 

“Vakbonden moeten mee het debat aangaan 
over de toekomst. Over werktijd, digitalise-
ring, de verhouding tussen werk en gezin. 
Ondernemer Wouter Torfs besefte pas hoe 
belangrijk onze gezondheidszorg was toen 
hij in het ziekenhuis terecht kwam. Hij had 
het toen meteen minder moeilijk met de 
belastingen die hij betaalde.”

“De Italiaans-Amerikaanse econome 
Mariana Mazzucato illustreert in haar 
wetenschappelijk werk dat radicale inno-
vatie - de iPhone van Apple en de farma-
cie op kop - bijna altijd het werk is van de 
gemeenschap. De winst gaat echter naar 
de privé, die daarna liefst geen belastingen 
wil betalen. De beste garantie voor goede 
banen in het openbaar vervoer is het debat 
zodanig domineren dat iedereen overtuigd 
is dat we zonder onze economie niet over-
eind houden.”

WOUTER TORFS (ONDERNEMER): 
“WANTROUWEN VERDWIJNT 
DOOR TRANSPARANT TE 
COMMUNICEREN”

“Wij hebben bij onze winkelketen Torfs de 
traditie om aan vakbonden advies te vragen 
over cao’s. Ik ben onze vorige vakbondsse-
cretaris dankbaar voor de goede samenwer-
king. Vakbonden en bedrijven zijn aan het 
transformeren en alle rollen aan het veran-
deren. De vakbond heeft ook de taak om 
uit te zoeken wat de achterban precies wil. 
Langer werken? Later met pensioen gaan? 
De discussie over zware beroepen? Rond al 
die thema’s hebben de bonden een collec-
tieve rol te spelen, met oog voor de context 
en realiteitszin.”

“Persoonlijk heb ik nooit een vakbond nodig 
gehad. In ons bedrijf zie ik natuurlijk wel 
soms dat werknemers een beroep doen op 
de dienstverlening van de vakbond: niet 
meer dan normaal. Voor een bedrijf is het 
trouwens stukken makkelijker om een 
akkoord te sluiten met een professional aan 
de andere kant van de tafel. Het is een ver-
haal van geven en nemen.”

“Ons bedrijf is negen keer uitgeroepen 
tot beste werkgever van het jaar. Dat is 
ondenkbaar als je voortdurend in conflict 
ligt met je werknemers. De overlegcultuur 
is echt ingebakken bij ons. Als je trans-
parant communiceert, verdwijnt immers 
het wantrouwen. Het mooiste bewijs dat 
vakbonden nodig zijn is het dossier van 

de lagekostenmaatschappij Ryanair. Een 
bedrijf dat weigert om het arbeidsrecht toe 
te passen dat geldt op de plaats van tewerk-
stelling, dat is écht niet in orde. En dat 
gebeurt dan op de kap van het eigen perso-
neel en van de passagiers.”

“Vakbonden moeten hun imago oppoet-
sen, maar zij niet alleen: de politieke par-
tijen hebben het even lastig. Je engage-
ren voor de samenleving is momenteel 
minder vanzelfsprekend. Onze cultuur is 

individualistischer geworden, en er is ook 
een enorme verscheidenheid aan ontspan-
ningsmogelijkheden, vroeger had je dat 
niet. Voor vakbonden lijkt me de uitdaging 
niet groter dan voor andere organisaties.”

YASMINE KHERBACHE 
(ADVOCATE EN POLITICA 
BIJ SP.A):

“WAAR DE VAKBONDEN 
STERK STAAN, IS ER MINDER 
ONGELIJKHEID’’

“Ook in de 21ste eeuw zijn vakbonden brood-
nodig. De economie is volop aan het ver-
anderen door de digitalisering en de glo-
balisering, wat de arbeidsvoorwaarden en 
bestaanszekerheid van werknemers onder 
druk zet. Via sociaal overleg en collectieve 
actie kunnen vakbonden nieuwe regels en 
collectieve afspraken afdwingen om het 
inkomen en het welzijn van werkenden te 
beschermen.” 

“Organisatorisch kunnen vakbonden meer 
jongeren bereiken door aanwezig te zijn 
waar er jongeren zijn. En door actief samen 
te werken met jongerenorganisaties en jon-
geren in de vakbond naar voren te schui-
ven en aan het woord te laten. Inhoudelijk 
moeten de bonden actief inzetten op the-
ma’s waar jongeren van wakker liggen: een 
evenwicht vinden tussen werk en privé (er 
komt een tsunami van burn-outs op ons af), 
zekerheid in tijden van stijgende flexibilise-
ring, maar ook samenleven in diversiteit en 
de klimaatverandering.”

“De sociale impact van globalisering, kli-
maatverandering en digitalisering is gren-
zeloos. Daarom vind ik het cruciaal dat de 
vakbonden in Europees en internationaal 
verband samenwerken en actievoeren. Iets 
waar ze nog meer werk moeten van maken.”

“Vakbond staat zeker 
open voor veranderingen”
MAAR NIET ALLES VAN VROEGER MOET OP DE SCHOP

Ook Stefaan Decock, algemeen 
secretaris van de LBC-NVK, en Sandra 
Vercammen, nationaal secretaris 
bij ACV-Kader, hebben hun kijk op 
de toekomst van de vakbond. Zij 
reageren op de meningen die een 
aantal mensen al uitspraken.

“Voor mij is de vakbond de stabielste maat-
schappelijke factor in een samenleving”, 
zegt Stefaan. “Bekeken vanuit een solidair 

kader dan.” Sandra denkt vooral aan de uit-
dagingen die voor ons liggen: bouwen aan 
een aantrekkelijke en inspirerende vakbond 
die ook jongeren aanspreekt.

ONS RECHT: Velen vinden dat de vakbond 
op zoek moet naar een, al dan niet nieuwe, 
identiteit?
STEFAAN DECOCK: “De vakbond heeft al een 
krachtige identiteit. We moeten die wel aan-
passen op de juiste manier. Iedereen zegt 
dat ‘de vakbond moet veranderen’, maar 
iedereen vult dat ook anders in of vertrekt ▸

Wouter Torfs

Yasmine Kherbache



24  |  DECEMBER 2018 | 122ste jaargang | Ons Recht

van een eigen analyse en agenda. De vak-
bond moet kijken naar nieuwe armoede, 
uitbuiting, vormen van onrechtvaardigheid, 
en dat lukt niet altijd met onze traditionele 
overlegstructuren. Het is de uitdaging om 
daar greep op te krijgen en om beter te wor-
den.”
SANDRA VERCAMMEN: “De commentaren 
van anderen mogen ons best uit onze com-
fortzone halen en ons de vraag doen stel-
len wat we anders én beter moeten doen om 
finaal meer mensen samen te brengen rond 
een warm solidariteitsverhaal.”

OUDE VERWORVENHEDEN

ONS RECHT: De werkgeversclub Voka en 
sommige politici vinden dat we te veel focus-
sen op ‘verworvenheden uit het verleden’. 
Hebben ze gelijk?
STEFAAN: “Wie daarmee schermt, wil 
eigenlijk een maximale flexibiliteit op de 
arbeidsmarkt opleggen. Als de vakbond 
opkomt voor betere werkomstandigheden, 
is hij zogezegd ‘ouderwets’. Laten we op dat 
punt dan gewoon ongecomplexeerd ouder-
wets zijn.”
SANDRA: “De dialoog aangaan blijft belang-
rijk. Maar we moeten ook de motieven 
van werkgevers en het beleid blootleggen. 
Bedoelen zij met sociale bescherming mis-
schien gewoon een sociale verzekering 
waar alleen de werknemers voor betalen? 
In de VS en het Verenigd Koninkrijk zie je 
al een sociale verzekering die mensen in de 
armoede duwt. Het is aan ons, de vakbond, 
om hierover met werknemers in gesprek 
te gaan en niet vanuit een ivoren toren het 
grote gelijk te verkondigen.”
STEFAAN: “Neem nu de cafetariaplannen, 
systemen waarbij werknemers kunnen 
kiezen uit een menu aan loon- en arbeids-
voorwaarden. Wij willen daar best over pra-
ten maar dan op één uitdrukkelijke voor-
waarde: die systemen mogen een goed 
collectief systeem van sociale zekerheid niet 
ondermijnen! Bij vele voorstellen van werk-
gevers zien wij dat die de sociale zekerheid 
verzwakken en ondergraven.”

“Hoeveel 55-plussers zijn er niet die nog 

altijd geen 3.000 euro bruto per maand ver-
dienen?! En toch beweren de media dat ‘de 
lonen te hoog zijn’ en dat vakbonden zich 
vastklampen aan achterhaalde barema’s. 
Dat is pure stemmingmakerij, het stemt niet 
overeen met de realiteit.”
SANDRA: “Veel werkgevers hangen een 
fraai verhaal op over cafetariaplannen. Ze 
vertellen er niet bij wat de gevolgen zijn op 
korte en lange termijn! Er worden centen 
onttrokken aan de grote pot van de sociale 
zekerheid, en dan krijg je de redenering dat 
er nieuwe besparingsmaatregelen noodza-
kelijk zijn: ‘uit respect voor de toekomst 
van onze kinderen’. Die redenering is op 
zijn minst misleidend, om het niet straffer 
uit te drukken.”

POLITIEKE VOORSTELLEN 

ONS RECHT: Meyrem Almaci van Groen vindt 
dat vakbonden er goed aan zouden doen om 
nadrukkelijker bepaalde wetsvoorstellen 
publiekelijk te steunen?
STEFAAN: “Dat kan een piste zijn. Maar we 
moeten ook opletten want banden met de 
politiek liggen moeilijk; wij staan op onze 
onafhankelijkheid als vakbond.”
SANDRA: “De kritiek op de verzuiling heeft 
ons bang gemaakt om politiek te netwerken. 
Maar in de praktijk doen de werkgevers de 
hele tijd niets anders dan dat!”

ONS RECHT: Een deel van de mensen snapt 
niet (meer) waarom werknemers staken.
STEFAAN: “Als een werknemer staakt, laat 
hij of zij een stuk loon vallen in ruil voor een 
kleine dagvergoeding. Het is onzin om te 
denken dat de gemiddelde Belg dit doet in 
een vingerknip! Als je het aantal stakings-
dagen afzet tegen het aantal gewerkte dagen, 
zie je hoe minuscuul weinig er eigenlijk 

wordt gestaakt in dit land. Als werknemers 
besluiten om te staken, wil dat gewoon zeg-
gen dat ze een minimum aan respect eisen.”

JONGEREN

ONS RECHT: Volgens Yasmine Kherbache 
van sp.a moeten vakbonden meer inspelen 
op onderwerpen waar jongeren van wak-
ker liggen. De balans tussen werk en privé 
bijvoorbeeld, of de groeiende flexibilisering.
SANDRA: “Uit een enquête onder hoger 
opgeleiden blijkt dat 80% vraagt om in hun 
vrije tijd écht onbeschikbaar te (mogen) zijn. 
Kenniswerkers, ook de jongeren, vragen de 
nodige autonomie en flexibiliteit om hun 
werk te kunnen doen maar ze willen ook 
praten over werktijd en het recht om offline 
te zijn. Dat overleg en die dialoog willen wij 
in de hand werken en afdwingen.”

ONS RECHT: De regering-Michel komt met 
hoeraverhalen over meer flexibiliteit. Meer 
flexibiliteit in je baan, bij sommigen zal dat 
als muziek in de oren klinken?
STEFAAN: “Inderdaad, maar de politiek 
geeft graag voorbeelden die goed klinken. 
Ik vraag me af hoe een thuisverpleegster, 
een bakker, een luchthavenarbeider het 
allemaal klaarspelen. Die situaties halen 
zelden het nieuws, maar zijn ook voor veel 
jongeren wel harde werkelijkheid.”
SANDRA: Er zijn twee kanten aan flexibili-
teit. Werkgevers willen wettelijke regels die 
hen zekerheid geven en willen hun arbeids-
organisatie efficiënter en productiever 
maken. Maar werknemers hebben ook flexi-
biliteit nodig voor een goede balans werk-
privé en om de nodige zuurstof te blijven 
hebben. Werknemers en werkgevers moe-
ten elkaar hierin kunnen vinden.”

MEER UITWISSELING MET LEDEN

ONS RECHT: Waar wil de vakbond LBC-NVK 
over 10 jaar staan?
STEFAAN: “We zullen nog sterker voor de 
dag komen dan nu. Misschien praten we 
wel te veel ‘namens’ werknemers. We zul-
len weer veel meer moeten praten met de 
groepen werkenden die we verdedigen. Lid 
zijn op zich levert niet genoeg betrokken-
heid op. In onze collectieve werking moeten 
we méér doen om onze leden te laten par-
ticiperen zodat onze voorstellen nog veel 
meer aansluiten bij wat hen bezighoudt en 
beweegt.”
SANDRA: “We moeten terug naar dialoog en 
verbondenheid. In deze enorm concurren-
tiele samenleving, met een mensbeeld dat 
draait om het nemen van verantwoordelijk-
heid, lopen we het risico te verharden. Maar 
waartoe leidt dat? Laten we opnieuw zoeken 
naar wat ons bindt en op basis daarvan iets 
gemeenschappelijks opbouwen. Dat is mijn 
droom.”  |

We willen onze leden  
veel meer laten  
participeren.

Stefaan Decock Sandra Vercammen
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Arbeiders en bedienden 
bundelen hun krachten
ACV-CENTRALES HERTEKENEN SYNDICALE GRENZEN

Jeroen Vandamme

Vanaf 1 januari 2019 verwelkomt de 
LBC-NVK de arbeiders uit de far-
maceutische groothandel (paritair 
comité 321) en de pers- en mediabe-
drijven (PC 130). Tegelijkertijd dra-
gen we de vakbondswerking voor de 
bedienden (PC 200) uit onder meer 
de bouwsector, de glasnijverheid, de 
hout- en meubelsector, de drukkerijen 
en de papier- en kartonbewerking 
(PC 222) over aan onze collega’s van 
ACV BIE (bouw, industrie en energie). 
Beide ACV-centrales kiezen ervoor 
om in deze sectoren en ondernemin-
gen arbeiders en bedienden bijeen te 
brengen en op die manier nog beter 
vakbondswerk te kunnen neerzetten.

Alle werknemers van bijvoorbeeld Roularta 
of Mediahuis kunnen voortaan een beroep 
doen op de dienstverlening van de LBC-NVK. 
Hetzelfde geldt voor de chauffeurs en logis-
tieke medewerkers van Febelco die de apo-
theken beleveren. En of je nu werkt bij een 
kleine zelfstandige bouwondernemer of in 
een grote betoncentrale, je kan rekenen op de 
ondersteuning en begeleiding door ACV BIE.

GOEDE DIENSTVERLENING

Uiteraard vergt zo’n verschuiving heel 
wat praktische afspraken, en die werden 
ook gemaakt. Leden en militanten hoeven 
van deze nieuwe taakverdeling niet veel te 
merken. De kwaliteit van de dienstverle-
ning staat voorop, en ook de deskundige 
ondersteuning van onze militanten uit die 
sectoren blijft gegarandeerd, zowel bij de 
LBC-NVK als bij ACV BIE. Dat is voor ons 
de absolute prioriteit. Alle leden die van 
centrale zullen veranderen krijgen daarover 
ook een persoonlijk bericht.

Met deze nieuwe afspraken wil de LBC-
NVK duidelijk maken dat we de koers in de 
richting van een eengemaakt werknemers-
statuut blijven volgen. Er is nog een lange 
weg te gaan, en daarom bundelen we nu 
de krachten van arbeiders, bedienden en 
kaderleden.
Sterk sociaal overleg heeft nood aan een 
sterke, solidaire achterban. Dit is dus een 
belangrijke stap en een positieve keuze van 
beide ACV-centrales. Werknemers verbin-
den en versterken om samen vooruit te gaan 
is onze missie. Gezamenlijk sociaal overleg 
voor alle werknemers uit eenzelfde sector is 
in dat opzicht zeker een meerwaarde. 
Een woord van dank voor het engagement 
van al onze vakbondsafgevaardigden in 
de betrokken ondernemingen is zeker op 
zijn plaats! Aan de collega’s die vertrekken, 
wensen we veel succes in het traject dat 
nu voortloopt binnen ACV BIE. En vanaf 1 
januari 2019 zullen we alle nieuwe leden en 
militanten bij de LBC-NVK een warm ont-
haal geven.  |

Vanaf 2019 zorgt de LBC-NVK voor àlle werknemers uit de sector van de pers- en mediabedrijven.
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SNAPSHOTS

OPNIEUW SOCIALE ONRUST  
BIJ AMAZON IN DUITSLAND 

Amazon is een Amerikaanse webwinkel 
waar je bijna alles kan kopen. Van boeken 
en videogames over kleren en speelgoed 
tot zelfs huishoudapparaten. Het bedrijf is 
eigendom van de rijkste man ter wereld, Jeff 
Bezos. Bij vakbonden heeft het bedrijf een 
kwalijke reputatie. 

“Amazon beweert altijd een goede werkge-
ver te zijn maar het blijft bij woorden”, zegt 
Mathias Bolton van UNI Commerce, de 
wereldvakbond voor werknemers uit de 
distributie. “De onderneming stelt zich zeer 
anti-syndicaal op, wat aangeeft dat het een 
riskant bedrijf is om voor te werken.”
De anti-vakbondsmentaliteit van Amazon 
leidde in de voorbije jaren tot heel wat pro-
testacties in Duitsland. Gelukkig sloten de 
werknemers zich massaal aan bij de vak-
bond Ver.di.
Op maandag 1 oktober 2018 was het weer 
prijs. In vijf vestigingen legde de och-
tendshift het werk neer. Amazon weigert 
namelijk te onderhandelen over betere 
lonen. Het bedrijf was enkel bereid tot een 
kleine loonsverhoging die amper de inflatie 
zou volgen. De werknemers wezen die hab-
bekrats af. Ze blijven achter hun vakbonds-
afgevaardigden staan. Het personeel eist 
loonzekerheid via een collectief akkoord 
en verlangt een beter aanbod.

De vijandigheid van Amazon tegenover 
vakbonden is wereldwijd. Eind september 
kwam de nieuwszender Yahoo Finance in 
het bezit van een video die bedoeld was om 
Amazon-managers te trainen bij de Whole 
Foods-vestigingen. In de video werd uit-
gelegd hoe managers kunnen voorkomen 
dat werknemers zich organiseren via een 
vakbond. Managers krijgen bijvoorbeeld 
de raad om HR aan te spreken als ze ver-
moeden dat werknemers naar de vakbond 
stappen.
UNI Commerce blijft, samen met de natio-
nale distributiebonden, dit verwerpelijke 
gedrag bestrijden en zet sterk in op inter-
nationale samenwerking en campagnes.

www.uniglobalunion.org

DISTRIBUTIE: WEBSITE 
PC 311 VOLLEDIG 
VERNIEUWD!

De 'grote kleinhandelszaken' - winkelbe-
drijven die non-food verkopen in diverse 
filialen, met minstens 50 werknemers - 
hebben al een hele tijd een eigen website:  
www.pc311.be. Die website is nu compleet 
vernieuwd. Als je in deze sector werkt, kan 
je nu nog gemakkelijker en sneller een hoop 
nuttige informatie vinden.

De vernieuwde website vertelt je klaar en 
duidelijk wie we zijn, waarom we er zijn en 
wat we voor jou persoonlijk kunnen bete-
kenen. 

De informatie is nu sneller toegankelijk 
gemaakt zodat je nu op alle mobiele appa-
raten optimale toegang hebt.  We ontwik-
kelden een handige zoekmachine ‘Van A tot 
Z’ en dankzij de 'barematool' kan je meteen 
zien hoeveel jij moet verdienen.

We willen dat deze website echt de jouwe 
wordt, een brug slaat tussen jou en ons en 
je in staat stelt om op elk moment terug te 
vinden wat wij voor jou kunnen doen.  

Geniet ervan en schrijf je ook meteen in op 
onze nieuwsbrief!

www.pc311.be 

RYANAIR: ÉÉN STAP VOORUIT, TWEE STAPPEN...?
 
De vakbonden en de werknemers van 
Ryanair waren in de wolken toen de direc-
tie van de lagekostenmaatschappij eindelijk 
aanvaardde om het Belgische arbeidsrecht 
toe te passen. Maanden van vergaderen, 
actievoeren, lobbyen en doorbijten resul-
teerden zo in een geweldige overwinning. 
Een jaar geleden konden we hier alleen 
maar van dromen.
 
Een week later stond we al met onze voetjes 
op de grond.  Het tweede geplande overleg 
kon niet doorgaan omdat ‘de bedrijfspolicy’ 
het ‘niet mogelijk maakte’ om tegelijkertijd 
over de werkomstandigheden van de pilo-
ten en het cabinepersoneel te praten. Wat 
de Belgische wetgeving te zeggen heeft over 
sociaal overleg deed er volgens de Ryanair-
directie niet toe.
 
Op 5 december komen we bijéén met 
onze Europese partners. We zullen daar 
de vooruitgang meten in het dossier en 
samen beslissen hoe we het best deze 

lagekostenmaatschappij voort moeten aan-
pakken en ervoor zorgen dat de spelregels 
worden nageleefd. Als we één ding heb-
ben geleerd, is het wel dat we alleen samen, 
op Europees niveau, genoeg druk kunnen 
ontwikkelen om dit hardleerse bedrijf van 
koers te doen veranderen. Avanti!
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MEER GELD MAAKT SOMS 
GELUKKIG, MAAR OOK 
NIET ALTIJD

Een ruime meerderheid van de Belgen is 
niet tevreden met zijn of haar inkomen. 
Dat schreven de kranten in november. Meer 
centen maken aanvankelijk ook gelukkiger, 
zo blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek 
van de Universiteit van Gent. Maar vanaf 
een netto-inkomen van 4.000 euro daalt 
de levenstevredenheid.

Geld maakt gelukkig, maar verlangen naar 
steeds meer geld maakt ongelukkig. In 
totaal werden bijna 3.800 Belgen onder-
vraagd door gezondheidseconoom Lieven 
Annemans (UGent) en zijn collega's. De Belg 
heeft een netto persoonlijk inkomen (dat 
rekening houdt met de gezinssamenstel-
ling) van 1.716 euro per maand. De groot-
ste groep (bijna een kwart) heeft tussen de 
1.500 en 2.000 euro. Eén vijfde heeft tussen 
1.000 en 1.500 euro en even veel mensen 
hebben tussen de 2.000 en 2.500 euro. Een 
kleinere groep (15 procent) kan maandelijks 
rekenen op meer dan 2.500 euro. 

Hoe meer inkomen, des te gelukkiger 
we zijn. Iemand met een netto persoon-
lijk inkomen van 2.500 euro, scoort in dit 
onderzoek een half punt hoger op de schaal 
van levenstevredenheid dan wie 2.000 euro 
heeft. Wie 3.000 euro heeft, voelt zich nog 
wat gelukkiger. Eén op de vijf moet het met 
minder dan 1.000 euro per maand doen, en 
zij voelen zich veel ongelukkiger dan al de 
rest die meer verdient.

Vanaf 4.000 tot 4.500 euro zorgt nog meer 
inkomen niet voor extra geluk. Integendeel. 
Bij deze kleine groep zakt het geluksgevoel 
naarmate er meer geld bij komt. “Hogere 
werkstress, het voortdurend verlangen naar 
nog meer, in combinatie met minder goede 
vriendschapsbanden maken het groepje 
met de grootste inkomens toch weer onte-
vredener", stelt Annemans. "We zien ook 
dat mensen dikwijls dure zaken kopen om 
gebrek aan echt geluk te compenseren, ter-
wijl we weten dat het genot dat we halen uit 
materiële rijkdom van korte duur is."

Lees meer op https://gelukkigebelgen.
be/nationaal-geluksonderzoek/

VOETBALSTADIONS IN QATAR: 
BETERSCHAP MAAR NOG NIET GENOEG!

Qatar is in 2022 het gastland voor het 
Wereldkampioenschap voetbal. Diverse 
stadions en andere infrastructuur moeten 
worden gebouwd om dit mogelijk te maken. 
Het werk wordt vaak gedaan door buiten-
landse werkkrachten. 
De werkomstandigheden in de bouw zijn er 
verschrikkelijk. En de vrije meningsuiting 
wordt aan banden gelegd. De rechtspraak 
gebeurt niet volgens internationale normen. 
Kort samengevat: de arbeidskrachten zijn er 
een speelbal van de werkgever. Deze uitbui-
ting is in de media al herhaaldelijk onthuld 
en aangetoond.
De wereldvoetbalbond FIFA kon de ogen 
niet blijven sluiten en installeerde begin 
2017 een adviesraad op het vlak van men-
senrechten. Deze raad is onafh ankelijk en 
bestaat uit 8 internationale experts op het 
vlak mensen- en arbeidsrechten, waaronder 
de internationale vakbond voor de bouw. De 
experts geven advies en worden daarvoor 
niet betaald. Bedoeling is om stappen voor-
uit te zetten in het respect voor arbeidsrech-
ten in de praktijk. 
Begin oktober vond de vierde vergadering 
van de adviesraad plaats in Doha in Qatar. 
Dat gaf de leden de kans om het terrein op  
te gaan. Ze bezochten het Al Rayyan-stadion 
en spraken daar met vakbondsafgevaardig-
den. De experts vergaderden ook met het 
organiserend comité.  
Een volledig rapport van deze missie volgt 

in januari 2019. Over enkele discussiepun-
ten werden al in het publiek verklaringen 
afgelegd. De experts constateren dat de 
lokale overheid al enigszins werkte aan een 
beter arbeidsrecht. Vanaf 2019 is er een wet-
geving die de vrijheid van meningsuiting 
beter waarborgt. In stadions onder controle 
van het organiserend comité wordt de nale-
ving van de rechten van buitenlandse werk-
nemers ook al (iets) beter gecontroleerd.
De adviesraad vraagt verder onderzoek naar 
een aantal dodelijke ongevallen die niet te 
maken hadden met het werk, maar eerder 
met een gebrek aan voeding. Het onderzoek 
moet resulteren in tastbare maatregelen.

MAATREGELEN TEGEN SOCIALE 
DUMPING ZINNEN HONGARIJE NIET

Uit onderzoek van het Europees Parlement 
blijkt dat België in de top 3 staat van de 
EU-lidstaten die de meeste Europese werk-
nemers binnen krijgen uit andere landen. 
Samen met Duitsland en Frankrijk ontvan-
gen we 50% van alle Europese werknemers 
die in een andere lidstaat werken. 
Het bekendste voorbeeld is de bouw die 
werknemers uit landen met lagere lonen 
hier aan het werk zet via detachering en 
andere constructies. Een andere vorm van 

‘mobiliteit’ heeft te maken met tekorten aan 
gespecialiseerd personeel, bijvoorbeeld in 
de gezondheidszorg.
Vakbonden pleiten altijd voor gelijk loon 
voor gelijk werk. Een Poolse werknemer 
die in België werkt, mag niet minder ver-
dienen dan zijn Belgische collega’s. Dit 
controleren is moeilijk. In mei ging de EU 
ermee akkoord om de regels van detache-
ring te verbeteren opdat dit makkelijker zou 
worden. Detachering zou nog maximaal 12 
maanden mogelijk zijn. Als de tewerkstel-
ling daarna voortduurt, val je automatisch 
terug op de arbeidsvoorwaarden van het 
land waar je werkt. 

Hongarije besloot om deze hervorming aan 
te vechten. Het land diende een klacht in 
bij het Europees Gerechtshof. De Hongaren 
zeggen dat er geen recht op vrijheid van 
diensten meer geldt in Europa en dat lidsta-
ten met deze maatregel hun arbeidsmarkt 
afschermen. Ook Polen steunt het protest. 
Het Europees Vakverbond (EVV) reageert 
verontwaardigd. “Wij vinden het onbegrij-
pelijk dat een Poolse of Hongaarse werkne-
mer in Duitsland of Frankrijk minder mag 
verdienen dan lokale werknemers. Dat is 
absurd.”
In het Europees Parlement stemden 21 lid-
staten voor het nieuwe kader. Drie lidsta-
ten onthielden zich en 4 stemden tegen. 
Afwachten welk oordeel het Europees 
gerecht zal vellen.
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Niemand wil een klotejob’. 
M.R. werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een 
boekenbon van 20 euro. Profi ciat!

We konden ook 5 exemplaren verloten van de boeken ‘Menselijke 
grondstof. Over leven op de bodem van de Europese arbeidsmarkt’ 
(Herman Loos, Uitgeverij EPO) en ‘Achter tralies’ (Hans Claus, 
Uitgeverij Borgerhoff  & Lamberigts). De onschuldige hand deed ook 
nu haar werk. Van het eerste boek gaan er exemplaren naar U.B. uit 
Diepenbeek, K.M. uit Zwijndrecht, A.V. uit Ninove, N.N. uit Kessel-Lo 
en M.H. uit Grobbendonk. En het tweede boek is gewonnen door E.K. 

uit Zwalm, C.B. uit Deerlijk, S.C. uit Aalter, H.F. uit Zoersel en A.M. uit 
Arendonk. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzze-
lonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 10 december 2018. Of stuur een 
briefj e met de oplossing, naam, adres en lidnummer naar Ons Recht, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt een boe-
kenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro. 

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

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

HORiZOnTaal
A.  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; orthopedische 

standafwijking van de knie, die in verschillende 
vormen kan voorkomen

B.  Bast; uitroep wanneer je verrast bent of pijn hebt
C.  Langspeelplaat; aquariumvisje uit Zuid-Amerika; 

kosten koper (afk .)
D.  Genereus; grof; arbeidsduurvermindering
E.  Kikvorsachtige; Evangelische Omroep
F.  Aanhanger van een uit Frankrijk afk omstige 

expressionistische stroming in de schilderkunst
G.  Zuurtegraad; fi jne, gladde stof
H.  Droog; term uit het tennis; vergif
I.  Afk orting voor Luxemburgs; Japanse munt; neen in 

het Engels
J.  Afgekorte vorm van Samuel; Brusselaar
K. Oud woord voor gapen; houten wig

veRTicaal
1.  Wier; loonsverhoging
2.  Hondje; vorm van het werkwoord hebben
3.  Politieke partij in Nederland; niet moedig; klooster-

orde van de jezuïeten
4.  Werknemers willen hun … doen; begroeting; geen 

vrouw maar een …
5.  Mannelijke voornaam; Myalgische encefalomyeli-

tis (afk orting)
6.  Onze … komt meer en meer in gevaar
7.  British Airways (afk orting); ander woord voor azijn
8.  Grafi sche weergave van de elektrische activiteit in 

de hartspier; Pacifi c Standard Time (afk .); het dor-
sale gedeelte van de hals

9.  Hotelketen; verborgen stukje html-code; in
10.  K Desktop Environment (afk .); inwoner van Finland
11.  Volledig gevuld; één van de zeilen op een zeilschip
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Win een 
topboek!

YVONNE WITTER  – 100% 
LEVEN: LEVENSLESSEN 
VAN HONDERDPLUSSERS  
(UITGEVERIJ EPO)

“Niet klagen, bezig zijn en drie radijs-
jes per dag eten”. Het zijn slechts drie 
van de vele tips die meer dan twintig 
honderdplussers met ons delen in het 
mooie ‘100% leven’. Auteur Yvonne 
Witter is sociaal-gerontoloog, en richt 
haar aandacht vooral op de ouder wor-
dende mens. Als adviseur bij Aedes-
Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg houdt 
zij zich dagelijks bezig met thema’s als 
dementie, eenzaamheid, burgerinitiatie-
ven en wooninnovaties.

Wil jij graag dit topboek winnen? Ons 
Recht kan 5 exemplaren gratis uitdelen!

Interesse? Stuur dan je naam en adres 
naar lbc-nvk.communicatiedienst@
acv-csc.be en vermeld in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één van de te verlo-
ten exemplaren. Mail ons niet later dan 
10 december 2018 aub.
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Shoplifters 
Karin Seberechts

Soms zien fi lms er zo écht 
en ongedwongen uit dat 
ze door niemand gemaakt 
lijken, dat ze zomaar 
gebeuren. Dat is zo bij onze 
gebroeders Dardenne en, 
heel zeker, bij Hirokazu 
Kore-eda. De Japanner 
vervolmaakt met iedere 
nieuwe fi lm zijn geraf-
fi neerde kijk op familie-
relaties en gezinsleven 
in heden- en alledaags 
Japan. Met ‘Shoplift ers’ 
komt hij andermaal in de 
buurt van de perfectie. 

Niet dat de leefwereld waarin we 
het gezin Shibata aantreff en nu 
zo perfect is. Dagloner en pater 
familias Osamu, zoontje Shota, 
grootmoeder Hatsue, partner 
Nobuyo en haar zus Aki zijn 
niet bepaald modelburgers. Ze 
draaien hun hand niet om voor 
een kruimeldiefstal meer of min-
der, houden de kinderen weg van 
school, lopen er op hun werk de 
kantjes af en zijn niet te beroerd 
om her en der geld af te trog-
gelen. Het gezin woont – ken-
nelijk illegaal – in Hatsua’s vol-
gestouwde bungalow. Ondanks 
rommel en rumoer heerst er een 
zekere harmonie onder dit zootje 
ongeregeld. 
Wanneer Osamu en Shota na 
een avondje shopliften naar 
huis keren, plukken ze een ver-
kleumde kleuter van een balkon. 

Ze willen het meisje later, opge-
warmd en wel, weer thuis afl e-
veren. Maar de kleuter lijkt mis-
handeld, en de zin om haar bij 
de rechtmatige ouders te depo-
neren deemstert snel weg… 
Ergens onderweg kantelt 
‘Shoplifter’s van een morsige 
tranche de vie in het Tokio van 
vandaag en stoemelings in een 
vreemde intrige, die veel vragen 
oproept en de antwoorden (en 
het oordeel) in het midden laat. 
Wat voor gezin is dit? Wat is dat 
eigenlijk, ‘een gezin’? Wie mag 
zich met recht en reden vader of 
moeder (laten) noemen? Wat zou 
er van deze genegeerde zielen 
geworden zijn, mochten ze niet 
bijeen gesmeten zijn tot de smoe-
zelige familie die ze vormen? En 
kunnen lieden die in de regel 
niet helemaal deugen, ergens, 
misschien, af en toe, moreel en 
menselijk toch een streepje voor 
hebben op hun zogezegd voor-
beeldige medeburgers? 
Kore-eda sprokkelde de inspi-
ratie voor zijn toegankelijke én 
onorthodoxe refl ectie over leven 
onder de radar van de moderne 
maatschappij samen uit kran-
tenberichtjes. Onder zijn mees-
terlijke regie komt daar twee 
uur schrandere, medelevende en 
tegelijk confronterende cinema 
uit tevoorschijn over waarde en 
waarachtigheid van familieban-
den. Pure cinema, die net zo vlot 
je hart steelt als de Shibata’s hun 
huisraad.

‘Shoplifters’ komt op 12 decem-
ber in de Belgische cinema’s.

Harmonieus ‘familieleven’ onder de radar van de maatschappij.

UITGAANSTIP FILM

WAT STENEN VERTELLEN 
OVER MENSEN

Stonehenge is wereldberoemd. Ieder jaar reizen meer 
dan 1,5 miljoen mensen naar het zuiden van Engeland 
om de mysterieuze steencirkel te bewonderen. In het 
Gallo-Romeins Museum in Tongeren vertellen ze het 
verhaal van de mensen achter de stenen. 

Wat heeft  deze mensen 5.000 jaar geleden bezield 
om samen te beginnen bouwen? Waarom net daar, 
op die plek? En hoe gingen ze precies te werk? Welke 
plaats had het monument in hun leven? Topspecialist 
Mike Parker Pearson geeft  antwoorden. Hij neemt je 
mee… voorbij het mysterie. 

De groots opgezette tentoonstelling bulkt van de 
multimedia. Dat maakt ze ook geschikt voor gezinnen 
met kinderen. Archeologen geven uitleg bij tal van 
intrigerende objecten: authentieke voorwerpen uit 
gereputeerde Britse musea. 

Wedden dat ook jij in de ban raakt?  

Deze tentoonstelling loopt nog tot 21 april 2019.

Waar?
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 
Tongeren.

Meer info?
grm@stadtongeren.be 
www.galloromeinsmuseum.be 
Tel. 012 / 67 03 30
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

OP DE BODEM VAN 
DE ARBEIDS MARKT 
(1)
J.V. - KESSEL-LO

Met interesse heb ik in 
Ons Recht van november 
het interview gelezen met 
Herman Loos, die een 
boek schreef over zijn 
zware ervaringen op de 
bodem van de arbeids-
markt. Ik ben zelf 
onlangs 56 jaar gewor-
den en ben al vele jaren 
ziek. 
Ik kan u verzekeren 
dat het leven met een 
ziekte ook geen mak-
kie is. Andere men-
sen krijgen een ander 
beeld van u. Je komt 
terecht in de catego-
rie van ‘de armen’.
Over mijn eigen verhaal heb ik 
al interviews gegeven aan een 
krant en aan het studenten-
blad Veto. De ontmoeting met 
Veto deed me vaststellen dat er 
ook onder studenten heel wat 
onwetendheid bestaat over 
armoede. Ook al zijn er, vol-
gens mij, genoeg studenten die 
samen met hun ouders stiekem 
fors moeten ploeteren en wrin-
gen om de hoge kosten van stu-
dies te kunnen betalen.

OP DE BODEM VAN DE 
ARBEIDSMARKT (2)
G.B. - NEDERBRAKEL

Met veel interesse las ik het 
interview over ‘klotejobs’ met 
Herman Loos. Eerst dacht ik 
dat deze socioloog het had 
over de ervaringen van ande-
ren. Daarna besefte ik dat hij 
al deze jobs zelf heeft gedaan. 
Respect!   Zo iemand weet ten 
minste waarover hij schrijft. 
Het activeringsverhaal is niet 
alleen actueel bij de VDAB. 
Ook de CM en andere zieken-
fondsen doen gretig mee aan 
dit verhaal. 

Een tijdje geleden kon mijn 
echtgenote niet gauw genoeg 
worden ‘gereactiveerd’, na een 
medische ingreep met com-
plicaties. Mijn vrouw werd 

uitgenodigd door de advi-
serende geneesheer. Maar ze 
kreeg die niet te zien. De advi-
serende geneesheer laat zich 
nu bijstaan door een verpleeg-
kundige of een andere parame-
dicus die een computervragen-
lijst overloopt en invult; met 
als enig doel de zieke zo vlug 
mogelijk weer aan het werk te 
krijgen.

De tijd krijgen om volledig 
te herstellen kwam niet ter 
sprake. Wel ging het over een 
voorstel om ontslag te nemen/
krijgen om medische redenen 
en daarna uit te kijken naar 
een andere job die ze wel zou 
aan kunnen. Dat je dan in een 
lagere loonklasse terechtkomt 
en los van je diploma gaat wer-
ken doet niks ter zake en is zelfs 
niet bespreekbaar. Een kopie 
achterlaten van haar volledig 
medisch dossier werd afgewim-
peld als niets ter zake doende. 
Dat ging toch in de papier-
mand belanden want het paste 
niet in het vragenlijstje op de 
computer. 

Na 15 minuten kreeg mijn 
vrouw het verzoek om te ver-
trekken: haar tijd was om, en 
er zaten anderen in de wacht-
zaal met een afspraak. Het 
totale VDAB-gevoel, zeg maar. 
Ziedaar de rauwe realiteit.

VAKBOND IN DE 21STE 
EEUW
E.L. - HINGENE

“Vasthouden aan verworven rech-
ten is het verkeerde antwoord”, 
zegt Niko Demeester (VOKA) in 
een artikel in Ons Recht over de 
toekomst van de vakbond. Deze 
man van een werkgeversvereni-
ging zegt dat we in de 21ste eeuw 
leven en dat het dus hoog tijd 
wordt om de rechten van werk-
nemers aan banden te leggen. 
Dat is toch waar het voor VOKA 
zo te zien op neerkomt. Is er voor 
sterke vakbonden dan nog wel 
een plaats in die redenering?

Werkzekerheid is blijkbaar iets 
uit het verleden. De hedendaagse 
werknemer moet maar beseff en 
dat niets vanzelfsprekend is. 
Een werkloosheidsuitkering zou 
moeten worden beperkt in de tijd, 
velen moeten het nu stellen met 
een leefloon, langdurig zieken 
worden aangepord om weer aan 
het werk te gaan, de gedurende 
vele jaren opgebouwde rechten 
van ambtenaren worden van de 
ene dag op de andere afgepakt.

De werkgeverslasten zijn door 
de regering-Michel gevoelig 
verminderd door een ‘taxshift’ 
die duidelijk een gat sloeg in 
de begroting van onze sociale 
zekerheid. Minister Maggie De 

Block (Volksgezondheid) wil 
richtlijnen bedenken over de 
duur van de arbeidsongeschikt-
heid bij ziekte. Meer dan 400 
geneesmiddelen zijn niet nor-
maal verkrijgbaar. En veel zie-
kenhuizen trekken het niet meer. 
Maggie is ‘goed bezig’. Nog meer 
besparingen dus op de kap van 
de werknemers.

Ik heb nog geen énkele minis-
ter horen verklaren dat de noti-
onele intrestaftrek op de schop 
moet. Er is ook een EU-richtlijn 
die ervoor moet zorgen dat bui-
tenlandse werknemers uit de EU 
bij gelijk werk evenveel moeten 
verdienen als hun Belgische col-
lega’s: wanneer wordt die einde-
lijk in een Belgische wet omge-
zet?!

Méér dan ooit zijn de vakbon-
den nodig om nauwlettend in 
de gaten te houden wat deze 
regering uitspookt. Ze moeten 
op tijd de alarmbel luiden, men-
sen mobiliseren en hen steu-
nen in de voortdurende strijd 
tegen sociaal onrecht. De 
sociale confl icten bij de lage-
kostenmaatschappij Ryanair 
en de bagageafhandelaar 
Aviapartner tonen aan dat we 
zeer beducht moeten zijn voor 
nieuwe vormen van slaverij in 
de 21ste eeuw!

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

VOEDING

Vanaf 3 november 2018 krijgen de gesyn-
diceerde bedienden uit de voeding hun 
vakbondspremie. De premie bedraagt 
maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is 
afhankelijk van het aantal gewerkte dagen 
en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te heb-
ben, moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 
2017 en 31 maart 2018 minstens elf dagen 
gewerkt hebben in een onderneming die 
valt onder het paritair comité voor de 
bedienden uit de voeding (PC 220). Ook 

moet je ten laatste op 1 maart 2018 lid zijn 
van het ACV en nog altijd aangesloten zijn 
op het ogenblik van de uitbetaling. In orde 
zijn met de betaling van de ledenbijdrage 
is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening 
van de rechthebbende. Uitbetaling in spe-
ciën of via circulaire cheque is niet moge-
lijk. De rechthebbende moet zijn of haar 
attest ingevuld en ondertekend terug-
sturen naar het plaatselijke LBC-NVK-
secretariaat. 

SOCIOCULTURELE SECTOR

In de socio-culturele sector (PC 329) 
krijgen de gesyndiceerde werkne-
mers een vakbondspremie van 86,76 
euro uitbetaald als ze de volledige vak-
bondsbijdrage betalen.  Wie de bij-
drage voor deeltijdse werknemers 
betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.   
Om recht te hebben op de premie 
moet je ten laatste op 1 april 2018 bij 
de vakbond aangesloten zijn. Je moet 

ook minstens één dag in de sector 
gewerkt hebben tussen 01/01/2018 en 
31/12/2018. Uiteraard moet je ook in orde 
zijn met de betaling van de vakbondsbij-
drage op het ogenblik van de uitbetaling.   
De tewerkstellingsattesten die recht 
geven op de premie, moeten ingevuld en 
ondertekend worden terugbezorgd aan 
uw plaatselijke LBC-NVK-secretariaat. De 
uitbetaalperiode   loopt tot 31/03/2019.    

UITBETALING VAKBONDSPREMIE
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INDEXAANPASSINGEN NOVEMBER 2018

307.00 PC voor de makelarij en verzekeringsagentschappen   Vorige lonen x 1,02 (1) 
309.00 PC voor de beursvennootschappen   Vorige lonen x 1,004186 (3) 
310.00  PC voor de banken   Vorige lonen x 1,0042 (2) 

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

Plaatsgebrek noopt ons om aflevering 4 van onze reeks ‘Fraaie Kronkels’ even uit te stellen.
De volgende aflevering publiceren we in Ons Recht van januari 2019. 

Afspraak in het Nieuwe Jaar!

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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