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STAND
PUNT.

DE KRUIK GAAT ZO 
LANG TE WATER TOT…

Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Eens barst de etterbuil open. De klimaatjongeren ver-
woorden het helemaal juist. Hun en aanverwante beto-
gingen zijn géén uiting van wanhoop maar van hoop en 
de vaste wil om een ander beleid mogelijk te maken.
Een gelijkaardig verhaal geldt voor het interprofessioneel 
overleg in België. Alleen zitten we daar nu wel voorbij de 
grens van het betogen in Brussel. Blij dat massaal mani-
festeren in Brussel weer ‘sexy’ is. Alleen spijtig dat er geen 
fundamentele antwoorden op komen, en dus wordt de lat 
verlegd. Als de vakbonden 13 februari tot een algemene 
stakingsdag uitroepen, heeft dit alles te maken met een 
politiek die altijd alles beter weet, haar eigen ideologische 
ding doet en uiteindelijk de onderstromen in de samen-
leving straal negeert.
Begin december betoogden 65.000 mensen in Brussel 
voor een beter klimaat. Maar ons land presteerde het om 
als enige lidstaat tegen de Europese richtlijnen voor ener-
giebesparingen te stemmen.

Zo verging het inmiddels ook alle vakbondsmanifesta-
ties van de voorbije vier jaar. Onze koopkracht, het desas-
treuze eindeloopbaan- en pensioenverhaal, de wilde 
drang naar nog meer fl exibiliteit, de bescherming van 
onze sociale zekerheid: deze regering doet maar op, want 
ze is ‘legitiem verkozen’ en predikt dat er géén alternatief 
is voor haar beleid. Uit de grond van ons hart hopen we 
dat de kiezers de kaarten anders zullen schudden. Een 
ander beleid is perfect mogelijk én noodzakelijk!
Ook de regering in lopende zaken blijft uitgaan van haar 
grote gelijk. Het regeerakkoord van Charles Michel veran-
kerde het onevenwicht in het sociaal overleg structureel. 
Hoe kan het overleg over een nieuw Interprofessioneel 
akkoord (IPA) slagen als het structureel wordt onder-
mijnd door een ‘legitiem’ gestemde sjoemelwet die de 
loonvorming moet regelen? Hoe kan je over een einde-
loopbaanbeleid onderhandelen als de politiek alle ruimte 
daarvoor vernietigde? Hoe moet je serieus onderhande-
len over lonen als meer dan 9 miljard euro aan loonsub-
sidies niet mag worden meegeteld? En hoe vermijden we 
dat mensen stelselmatig in de ziekteverzekering belan-
den omdat werkgevers en regering hun verantwoorde-
lijkheid niet nemen?
Er is niet alleen een klimaatregering nodig maar ook een 
regering die sociaaleconomisch het middenveld de kans 
geeft om antwoorden te formuleren op maatschappelijke 
noden.
Op 13 februari richten we ons tot de werkgevers. Zij moe-
ten zich niet verschuilen achter de regering maar verant-
woordelijk onderhandelen over rechtmatige loonsverho-
gingen en eindeloopbaanregelingen. Aan de toekomstige 
regering zeggen we: weg met de kwalijke loonwet en 
creëer eindelijk een kader dat een fatsoenlijk eindeloop-
baanbeleid mogelijk maakt.
13 februari... omdat het moet!  |
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Loonwet komt neer op gesjoemel 
in het nadeel van werknemers
WAT ZEGT DE LOONWET VAN 1996, HERZIEN IN 2017?

Dominic Van Oosterwyck en Veerle Verleyen

De Loonwet van 1996 werd in 2017 
eenzijdig herzien door de regering-
Michel, onder druk van het werkge-
versfront. Er kwam bovendien een 

‘correctiemechanisme’ waardoor de 
opslag van vandaag mogelijk weer 

wordt ingehouden over twee jaar! 
De Loonwet dwingt ons om de lonen 
in België te vergelijken met die in 
de buurlanden. Maar het is subjec-
tief wat er al niet wordt in rekening 
gebracht: de wet is dus vergelijkbaar 
met sjoemelsoft ware! In Frankrijk 

werden overheidssubsidies voor de 
lonen niet meegerekend: de werke-
lijke, gesubsidieerde lonen lagen dus 
lager dan wat werd meegeteld. In 
ons land zette de regering ook al een 
rem op de loonopslag uit een vorig 
interprofessioneel akkoord (IPA).

JE LOONOPSLAG IN 2019-2020? MAXIMUM 0,8%...

Om de twee jaar onderhandelen werkge-
vers- en werknemersorganisaties over een 
IPA over de loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor alle werknemers in ons land. De even-
tuele stijging van de lonen is een erg belang-
rijk stuk van deze onderhandelingen. De 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 

berekent voor het begin van deze onderhan-
delingen hoeveel de lonen in de komende 
twee jaar maximaal mogen stijgen. Volgens 
de CRB is deze loonmarge amper 0,8% voor 
de komende twee jaren. 
Kijk naar de ‘beschikbare loonmarge’ in de 
opeenvolgende onderhandelingsrondes:

IPA 2019 – 2020 Max. 0.8% ?  Te weinig!

IPA 2017 - 2018 Max. 1,1%

IPA 2015-2016 indexsprong vanaf april 2015 en marge van 0,8% (0,5% bruto + 
0,3% netto) in 2016

GEEN IPA in 2013-2014 index + 0%

IPA 2011-2012 index + 0,3%

IPA 2009-2010 index + 250 euro netto

IPA 2007-2008 indicatieve norm van 5% (inclusief index)

IPA 2005-2006 indicatieve norm van 4,5% (inclusief index)

IPA 2003-2004 indicatieve norm van 5,4% (inclusief index)

IPA 2001-2002 indicatieve norm van 6,4% - 7% (al naargelang de economische 
prestaties) (inclusief index)

IPA 1999-2000 norm van 5,9% (inclusief index)

IPA 1997-1998 norm van 6,1% (inclusief index)

MINDER KOOPKRACHT
De regering-Michel deed de lonen dalen. 
Onder deze regering, die ondertussen in 
lopende zaken is, werden verschillende 
maatregelen genomen die de koopkracht 
verminderden. Heel wat facturen werden de 
afgelopen jaren fors duurder. Denk alleen 
al maar aan gas en elektriciteit.. Bovendien 
moesten werknemers een indexsprong slik-
ken waardoor de lonen de stijging van de 
dagelijkse kosten niet volgden. 

EERLIJK LOON 
VOOR EERLIJK WERK: 
DAT EISEN WIJ !

HOOG TIJD DUS VOOR 

LOON-
OPSLAG!

MET HOEVEEL PROCENT 
LOONMARGE KUNNEN WE MEER KOPEN?

Werknemers hebben het volste recht om 
hun aandeel in de groei van de economie op 
te eisen en gelijke tred te houden met de stij-
ging van de levensduurte. Willen we alleen 
al de lonen voor de komende twee jaren 
aanpassen aan de stijging van de levens-
duurte van het afgelopen jaar, dan zou er 
bovenop de verwachte indexaanpassing een 

minimale loonsverhoging moeten mogelijk 
zijn van 2%. Alleen dan houden we gelijke 
tred. Zonder 1 eurocent overschot, welis-
waar.

Er komt dus maar beter wel een betekenis-
volle loonsverhoging in plaats van een 0,8% 

-marge!
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De ‘slavenwet’ is een aanpassing van de 
arbeidswet waarmee president Viktor Orban 
het mogelijk maakt om meer overuren te 
presteren. Per jaar zou een werknemer tot 
400 overuren mogen presteren, voordien 
waren dat er 250. Gortig: die overuren zou-
den tot drie jaar ‘na de feiten’ kunnen wor-
den uitbetaald! Voordien moest dat ‘bin-
nen de 12 maanden’ gebeuren. Orban paste 
de wet aan zonder met de sociale partners 
te overleggen. De nieuwe regels werden in 
januari ingevoerd ondanks felle en massale 
protesten van de bevolking.

LAGELOONLAND

Hongarije behoort tot de lageloonlanden in 
de Europese Unie. Die lage lonen, het goede 
opleidingsniveau, de degelijke infrastruc-
tuur en de politieke stabiliteit hielpen de 
Hongaren lang om buitenlandse investeer-
ders aan te trekken. Na de val van de Muur 
deden bijvoorbeeld diverse Duitse autobou-
wers grote investeringen in Hongarije.

Net als andere landen van Centraal- en 
Oost-Europa kampt Hongarije al een tijd 
met enorme tekorten op de arbeidsmarkt. 
Door de lage werkloosheid en de blijvende 
economische groei schreeuwen bedrijven 
om arbeidskrachten. Gemiddeld 700 euro 
netto per maand verdienen is normaal in 
Hongarije. Bijna 5 procent van de werkende 
bevolking – vooral jongeren - is daarom 
uitgeweken naar andere EU-lidstaten. 
Tegelijkertijd doet Orban er alles aan om 
de grenzen dicht te houden. De immigratie 
wordt tot een minimum beperkt.

De Duitse autofabrieken in Hongarije zijn 
het meest bedreigd. Volgens sommigen 
verlangde die sector dat overuren veel 
gemakkelijker moesten kunnen. Maar de 
wetsaanpassing verslechtert wel de werk-
omstandigheden voor de Hongaarse werk-
nemer. Ook de Duitse vakbond IGmetall is 
bezorgd. De Duitse bonden vrezen voor druk 
op de cao’s in Duitsland. Het is niet uitgeslo-
ten dat het slechte Hongaarse voorbeeld ook 
andere Europese landen kan inspireren.

LEUGENACHTIGE REGERING

De inhoud en de wijze waarop deze wet 
tot stand kwam, is typerend voor het hui-
dige politieke klimaat in Hongarije. Over 
de acties worden veel leugens verspreid. 
Volgens de regering zijn ze het werk van 
‘een harde kern van opposanten die de 
democratie willen aanvallen’. De harde aan-
pak van opposanten door de politie kwam 
alleen in buitenlandse media aan bod. In 
de publieke media wordt veel nepnieuws 
verspreid. Vakbonden en andere midden-
veldorganisaties investeren bewust om de 
bevolking beter te informeren, bijvoorbeeld 
op de werkvloer. Het middenveld wil dat de 
slavenwet wordt ingetrokken en pleit voor 
onafhankelijke media. De machthebbers 
mogen niet langer de publieke media mis-
bruiken voor hun propaganda. Er is dus nog 
veel werk aan de winkel!  |

Trieste ‘slavenwet’ doet 
Hongaren massaal betogen 
ORBAN-REGIME TREKT ZICH NIETS AAN VAN SOCIALE PARTNERS

Annick Aerts

Al sinds begin december van vorig jaar is het onrustig in Hongarije. 
Tal van burgers kwamen op straat om te protesteren tegen de zoge-
naamde ‘slavenwet’. In 2019 zette dit protest zich niet alleen door in de 
hoofdstad Boedapest maar ook in tal van andere steden. Nogal wat 
Hongaren hebben het gehad met het autoritaire beleid van Orban.

Het autoritaire beleid van Viktor Orban wekt almaar meer weerstand op bij de Hongaarse bevolking.
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SNAPSHOTS

KLEDINGKETEN NEW LOOK SCHUIFT REKENING 
DOOR NAAR GEMEENSCHAP

De Belgische poot van de kledingketen 
New Look is in januari failliet verklaard. 
Daarmee viel het doek voor alle Belgische 
winkels.

"New Look is een Engelse keten en in 
Engeland blijven ze gewoon open", licht 
LBC-NVK-secretaris Jörgen Meulders toe. 

"Hier draait ons Fonds voor de sluiting van 
ondernemingen op voor de kosten die 
met het faillissement gepaard gaan en in 
Engeland is er zo niets aan de hand".
De werknemers krijgen dus geen opzegver-
goeding van New Look maar de hele maat-
schappij mag wel mee betalen. Door de 
beslissing van New Look worden 110 werk-
nemers in de kou gezet. Het personeel is 
kwaad, en terecht.

"New Look omzeilt zorgvuldig de regels uit 
de 'Wet Renault' door een faillissement in te 
roepen, wat totaal onaanvaardbaar is. Het 
is niet aan de gemeenschap om het sociale 
plan van de multinational te betalen. Wij 
vragen aan de politieke autoriteiten om 

hun verantwoordelijkheid te nemen en 
strengere wetgeving te maken voor zulke 
misbruiken."

OOSTENRIJKSE 
REGERING BRACHT AL 
VEEL ONHEIL VOOR 
WERKNEMERS

In Oostenrijk zijn er op 17 oktober 2017 nati-
onale verkiezingen geweest. Het land kreeg 
een zeer rechtse regering met daarin de ÖVP 
(conservatieve, neoliberale en populistische 
partij) en de FPÖ (een zeer rechtse populisti-
sche partij). Van bij de start kondigde deze 
regering ingrijpende veranderingen aan. De 
Oostenrijkse vakbond GPA-DJP maakte een 
jaar na de regeringsvorming een evaluatie. 
Oostenrijk tekende bijvoorbeeld het 
VN-Migratiepact niet. Roken is niet langer 
verboden in bars en restaurants. 

Er werden ook tal van maatregelen getrof-
fen in verband met de arbeidsmarkt. 
Vormingsorganisaties en sociale organi-
saties krijgen aanzienlijk minder centen. 
Het budget voor een ‘actief arbeidsmarkt-
beleid’ is enorm ingekrompen. Door een 
nieuwe wetgeving over arbeidstijden is het 
nu mogelijk om mensen 12 uur per dag en 
60 uur per week laten werken; dit kwam er 
zonder raadpleging van de sociale partners.
Onder het mom van besparingen werd sterk 
ingegrepen in de sociale zekerheid, uiter-
aard in het nadeel van de werknemers. In 
de gezondheidszorg zal dit leiden tot hogere 
kosten. In het beheer van de fondsen voor 
de gezondheidsverzekering zal niet lan-
ger worden geluisterd naar de stem van de 
werknemers. Alleen de werkgevers behou-
den hun zitje.  

Vroeger werkten werkgevers en vakbonden 
goed samen op alle niveaus. Zo konden ze 
wegen op wetgeving en arbeidsmarktbe-
leid. Vermits de regering haar oren vooral 
laat hangen naar de werkgevers, komt dit 
sociaal model onder druk. Sommige werk-
gevers zien niet de langer de noodzaak om 
afspraken te maken met vakbonden en val-
len eerder gemaakte akkoorden aan.
Ook het medialandschap staat onder druk. 
De federale overheid is erg beslagen in het 
controleren van publieke communicatie. 
Als er kritische stemmen in de media aan 
bod komen, is dat ‘fake news’ of zorgt de 
regering voor afleiding door andere kwes-
ties aan te kaarten. Heel vaak zijn dat popu-
listische uitspraken over migranten. GPA-
DJP is verontrust over deze evoluties en 
zal alles in het werk stellen om tegengas te 
geven. 

www.gpa-djp.at

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN BENGAALSE 
TEXTIELWERKNEMERS IN GEVAAR

Na de instorting van het Bengaalse textiel-
bedrijf Rhana Plaza, waarbij meer dan 1.100 
werknemers stierven, ondertekenden grote 
kledingmerken zoals H&M en Esprit een 
akkoord om meer veiligheid te garanderen. 
In het kader van dit akkoord werd een kan-
toor geopend in Dhaka om 1.450 productie-
bedrijven te controleren. Het eerste akkoord 
is al afgelopen, maar er loopt nu een tweede 
dat verstrijkt in 2021.
Nog altijd is er veel werk aan de winkel om 
de veiligheid te garanderen en inspraak 

te organiseren. Bangladesh is niet zo blij 
met het autonome kantoor en wil de con-
trole opnieuw in eigen handen nemen. De 
Bengaalse overheid vroeg aan de recht-
bank om het kantoor in Dhaka te laten slui-
ten. Die sluiting is ondertussen al diverse 
keren uitgesteld.
Het Europees Parlement uitte zijn ongerust-
heid over de mogelijke sluiting. Ook H&M 
en Esprit vinden een sluiting nu niet aan 
de orde. De Bengaalse overheid kan deze 
taak nog niet zelf uitvoeren, zeggen ze. 
Technische experts bevestigen dat.
In het middenveld is er ongerustheid over 
de mogelijke invloed van het Bengaalse par-
lement. Heel wat werkgevers uit de textiel 
zitten namelijk in dat parlement.
De rechtbank zou zich op 21 januari 2019 
definitief uitspreken. Als Bangladesh zijn 
zin krijgt, moeten het hele secretariaat en 
alle inspecteurs naar Amsterdam verhuizen. 
Zo’n operatie zou de ondertekenaars van het 
akkoord veel extra geld kosten.
Vakbonden en werknemers hopen nog op 
een oplossing. Het beste scenario is dat het 
kantoor in Dhaka kan blijven werken tot de 
regering van Bangladesh echt klaar is om 
het over te nemen. 

www.cleanclothes.org
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EUROPESE STUDIE OVER 
KANKER EN WERK

Volgens een eerdere studie van het 
Europese vakbondsinstituut ETUI brengen 
beroepsgebonden kankers heel wat kosten 
mee voor de economie. Elk jaar veroorzaken 
deze kankers meer dan 100.000 overlijdens 
in de Europese Unie. En elk jaar zijn er zo’n 
190.000 nieuwe slachtoffers, werknemers 
die werden blootgesteld aan kankerver-
wekkende producten. Long-, borst- en pros-
taatkanker komen het meest voor. In totaal 
maken ze 8% uit van alle nieuwe kankers. 
Er is sprake van geschatte kosten tussen 
270 en 610 miljard euro per jaar voor de 
hele EU. Het gaat over directe kosten, indi-
recte kosten en de menselijke kostprijs voor 
het slachtoffer. Ook als er abstractie wordt 
gemaakt van de menselijke factor, is er nog 
altijd een prijskaartje tussen 4 en 10 miljard 
dollar.
Zulke kankers blijven moreel onaanvaard-
baar omdat ze via goede preventie kunnen 
worden vermeden. Verder blijven de bedrij-
ven grotendeels buiten schot en zijn het 
vooral werknemers en de maatschappij die 
voor de kosten opdraaien.
In een vervolgstudie (eind 2018) hebben 28 
experts het over nieuwe preventiemaatrege-
len en schrijven ze over actueel onderzoek 
en de evolutie van wetgeving. De ETUI-
studie toont aan dat het aantal publicaties 
over het thema in medische tijdschriften 
drastisch is gezakt. Actueel onderzoek geeft 
aan dat een precies en gedetailleerd wetge-
vend kader nodig is om deze kankers te ver-
mijden. Het is nodig om het Europees wet-
gevend kader (1990) te herzien. Na druk van 
enkele lidstaten en de Europese vakbond 
EVV staat dit alvast opnieuw op de agenda 
van de Europese Commissie. 
Verder toont het onderzoek aan dat het 
belangrijk is te onderzoeken hoe deze kan-
kerverwekkende stoffen terecht komen in 
het milieu en in producten voor gewone 
consumenten. 
Meer info over de studie is te vinden op 

www.etui.org

IDES NICAISE: UITKERINGEN VOOR LANGDURIG 
WERKLOZEN MOETEN HOGER

De uitkeringen voor langdurig werklozen 
moeten naar omhoog, niet naar omlaag. Dat 
schreef armoedeonderzoeker Ides Nicaise in 
een opiniebijdrage voor VRT NWS. De expert 
reageerde op het politieke opbod over de 

‘degressiviteit van de werkloosheidsuitke-
ringen’. “Dit opbod illustreert het gebrek 
aan deskundigheid en de normvervaging 
bij onze beleidsmakers”, aldus Nicaise. Hij 
vindt het ongehoord dat de overheid weten-
schappelijk advies negeert, ‘beleid vanuit de 
buik voert’ en mensen ‘wetens en willens in 
de armoede duwt’.

Het is genoeg wetenschappelijk onder-
bouwd dat lagere uitkeringen de werkloos-
heid niet doen zakken. Nicaise weet dit uit 
zijn eigen onderzoek maar ook uit andere 
publicaties, onder meer van de Europese 
Commissie en de OESO.

“Het idee dat werklozen te weinig aange-
trokken worden tot werk omdat hun uit-
keringen te genereus zijn, is ‘passé’, zeker 
voor België. Op individueel niveau spelen 
immers twee onderling tegengestelde effec-
ten: enerzijds zullen werklozen die financi-
eel het mes op de keel hebben inderdaad 
geneigd zijn om de eerste job aan te nemen 
die zij kunnen krijgen; maar anderzijds zul-
len zij besparen op uitgaven voor scholing, 

gezondheid, connectiviteit, mobiliteit enzo-
voort, waardoor hun inzetbaarheid vermin-
dert. Het samenspel van deze twee factoren 
komt erop neer dat per saldo het effect van 
verlaagde uitkeringen (op micro-niveau) erg 
klein is.”

ACTIES LEVEREN SOCIALE VOORUITGANG OP  
BIJ MERCEDES-BENZ

Actievoeren loont niet? Vergis je niet: heel 
vaak juist wel! Bij de Belgische activitei-
ten van het automerk Mercedes-Benz is 
in januari een akkoord bereikt tussen 
werknemers en directie, en dat na drie 
stakingsdagen, volgehouden actievoe-
ren en lange onderhandelingen. Drie 
dagen lang organiseerde het perso-
neel stakingspiketten om betere loon-
voorwaarden af te dwingen.

De directie hield eerst het been stijf 
maar zag zich toch genoodzaakt om in 
te binden. Volgens het akkoord komen 
er maaltijdcheques voor de werknemers 
die geen firmawagen hebben. Er zal ook een 

'cao 90' (loonbonus) worden gesloten voor 
werknemers die geen variabele beloning 
hebben. En voor de verkopers van tweede-
handsvoertuigen wordt eindelijk een mini-
mumloon gewaarborgd, met commissies 
die zullen variëren op basis van het soort 
voertuig. Zij krijgen ook een collectieve 
premie per kwartaal en een jaarlijkse indi-
viduele premie.

Over de uitvoering van deze maatregelen 
zou worden onderhandeld na het Autosalon 

van Brussel. Uiterlijk eind juni moeten de 
nieuwe afspraken effectief worden toege-
past.

De werknemers zagen in de nieuwe voor-
stellen geen ‘perfect antwoord’ op hun ver-
zuchtingen maar vonden wel dat er een dui-
delijke vooruitgang was geboekt.
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Welke toekomst voor 
onze sociale zekerheid?  
NIEUW BOEK SCHETST UITEENLOPENDE VISIES

Gino Dupont

Als vakbonden zullen we onze sociale 
zekerheid zelf moeten promoten en 
het draagvlak ervoor moeten orga-
niseren. Zo verzekeren we dat er een 
gezond, solidair, publiek en collec-
tief systeem blijft  dat iedereen soci-
aal beschermt. Die boodschap geeft  
Stefaan Decock, algemeen secreta-
ris van de LBC-NVK, mee in het slot-
hoofdstuk van het boek ‘Welke toe-
komst voor onze sociale zekerheid?’, 
zopas verschenen bij Uitgeverij EPO.

Onze sociale zekerheid kwam vooral tot 
stand omdat vroegere generaties daar 
sociale strijd voor leverden. Velen van ons 
staan daar nog nauwelijks bij stil. De sociale 
zekerheid is er voor hen altijd geweest. Maar 
dit systeem is géén cadeau van werkge-
vers of politici, ook al denken velen van 
wel.
De vakbond beschouwt de sociale zeker-
heid niet als een ‘sociale verzekering die 
er alleen is voor diegenen die het kunnen 
betalen’. Het is een collectief en solidair 
systeem waarmee we zekerheid trachten te 
geven aan werknemers, die terecht verlan-
gen naar een menswaardig en fatsoenlijk 
bestaan. Zekerheid bij ziekte, bij zwanger-
schap, tijdens de vakantie, bij beroepsziek-
ten, als je ouder wordt, als je opleiding volgt.
Maar wat is sociale zekerheid en waarvoor 
dient ze? Waarom worden de verworvenhe-
den in een hoog tempo door rechtse poli-
tieke partijen afgebouwd? Wat zal er nog 
overblijven van onze zekerheid?

UITEENLOPENDE VISIES

ACV-voorzitter Marc Leemans en Stefaan 
Decock (LBC-NVK) verzorgden de redactie 
van het nieuwe boek. Ze probeerden de ver-
schillende visies op de sociale zekerheid en 
haar toekomst in beeld te brengen. Politici, 
academici en sociale partners verduide-
lijken hun eigen visie. Waarom vinden ze 
sociale zekerheid belangrijk, dient sociale 
zekerheid alleen om de armoede te bestrij-
den, is ze een verzekering of dient ze om een 
menswaardig bestaan mogelijk te maken? 
Blijft het systeem betaalbaar? Of heeft het 
alleen te maken met keuzes rond de vraag 
hoe we onze maatschappelijke middelen 
willen inzetten? Is het écht nodig om langer 
te werken om het systeem te behouden of 

kan het ook anders? 
Naast de diverse 
theorieën behandelt 
het boek nog enkele 
andere kwesties. In een 
eerste hoofdstuk wordt 
uitgelegd waar de soci- ale zeker-
heid vandaan komt. In het laatste hoofdstuk 
lees je wat voor de LBC-NVK belangrijk is.
In deze onzekere tijden lijken politici soms 
meer begaan met economische modellen 
dan met de belangen van de werknemers. 
Het loont de moeite om de uiteenlopende 
visies te kennen. Dit basiswerk, kan, naast 
de politieke partijprogramma’s, bijzonder 
handig zijn om met kennis van zaken naar 
het stemhokje te trekken en een doordachte 
stem uit te brengen.  |

Leden van 
de LBC-NVK kunnen het 

boek ‘Welke toekomst voor onze soci-
ale zekerheid?’ (EPO) bestellen tegen een 
voordeeltarief. Voor amper 17,50 euro 
krijg je een exemplaar netjes thuis gele-
verd. Surf naar deze plek om te bestel-
len: http://socialezekerheid.lbc-nvk.be. 

Graag je volledige naam, adres, e-mail-
adres en telefoonnummer. Het boek 
wordt opgestuurd na je betaling op 
rekeningnummer BE57 8939 4400 1035 
van de LBC-NVK. Vermeld bij je betaling 

‘boek sociale zekerheid + naam van de 
besteller’.

onze sociale zekerheid?  
NIEUW BOEK SCHETST UITEENLOPENDE VISIES

kan het ook anders? 
Naast de diverse 
theorieën behandelt 
het boek nog enkele 
andere kwesties. In een 
eerste hoofdstuk wordt 

Leden van 
de LBC-NVK kunnen het LBC-NVK kunnen het LBC-NVK

boek ‘Welke toekomst voor onze soci-

Marc Leemans 

en Stefaan Decock (red.)

welke toekomst 

voor onze 

sociale zekerheid?
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‘De strijd om de tijd’: recepten 
voor een kortere werkweek
ER ZIJN GOEDE ARGUMENTEN EN OOK MIDDELEN

Veerle Verleyen

Er zijn vele argumenten om te wer-
ken aan de kortere werkweek: voor 
veel werknemers is een doorde-
weekse werkdag er vaak één van 
deadlines en stress, schrijft  Olivier 
Pintelon in zijn boek ‘De strijd om 
de tijd’. Zijn individuele stelsels van 
loopbaanonderbreking dan geen 
oplossing? Dat is symptoombe-
strijding: op het spitsuur van ons 
leven werken we gewoon té veel.

Vrouwen eisten hun plaats op de arbeids-
markt, maar de voltijdse werkweek evolu-
eerde niet mee in de 20ste eeuw. Omdat de 

werkweek niet is aangepast aan het twee-
verdienersmodel, betalen vooral vrouwen 
hier de prijs voor. Daarnaast is een collec-
tieve arbeidstijdverkorting het geheime 
wapen voor meer gelijkheid tussen man en 
vrouw.

VERRASSEND REALISTISCH

De kortere werkweek met loonbehoud en 
compenserende tewerkstelling is verras-
send realistisch. In de loop van de geschie-
denis werd de werkveel vaak een stuk kor-
ter. Niet alleen in België. Ook in Spanje, 
Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Nederland, 
Groot-Brittannië. 
In bijna alle buurlanden zijn in het recente 
verleden afspraken gemaakt over minder 
werken. Soms door werknemers te laten 
kiezen tussen ‘tijd’ en ‘geld’. In ons land 

sloot de middenveldorganisatie Femma 
een cao af om de 30-urenweek in te voeren 
voor haar werknemers. Met de nodige strijd 
en druk is een kortere werkweek een haal-
bare kaart.

BETAALBAARHEID

Argumenten genoeg dus. Maar er is ook de 
eeuwige dooddoener: is dit wel betaalbaar? 
Ook daarvoor moet je zeker het boek lezen.
Het boek van Pintelon schetst historische 
feiten, geeft argumenten en biedt recepten. 
De auteur legt uit hoe en met welke mid-
delen de kortere werkweek werkelijkheid 
kan worden.
Misschien moeten we hem, samen met tv-
kok Jeroen Meus, zendtijd geven want de 
30-urenweek is verrassend realistisch en 
verdient minstens vijf sterren! Laten we er 
ons werk van maken !  |

voor een kortere werkweek
ER ZIJN GOEDE ARGUMENTEN EN OOK MIDDELEN

Veerle Verleyen

Er zijn vele argumenten om te wer-
ken aan de kortere werkweek: voor 
veel werknemers is een doorde-
weekse werkdag er vaak één van 
deadlines en stress, schrijft  Olivier 
Pintelon in zijn boek ‘De strijd om 
de tijd’. Zijn individuele stelsels van 
loopbaanonderbreking dan geen 
oplossing? Dat is symptoombe-
strijding: op het spitsuur van ons 
leven werken we gewoon té veel.

Vrouwen eisten hun plaats op de arbeids-
markt, maar de voltijdse werkweek evolu-
eerde niet mee in de 20ste eeuw. Omdat de 

Marc Leemans 

en Stefaan Decock (red.)

welke toekomst 

voor onze 

sociale zekerheid?

kiezen tussen ‘tijd’ en ‘geld’. In ons land 

Met de nodige strijd 
en druk is een kortere 
werkweek een 
haalbare kaart.

Ons Recht kan 5 exemplaren van 

het fi jne boek ‘De strijd om de tijd’ 

gratis wegschenken. Heb je belang-

stelling voor dit boek? Laat het ons 

weten door een e-mailtje te sturen 

naar lbc-nvk.communicatiedienst@
acv-csc.be. Vermeld duidelijk dat 

je graag een exemplaar wil winnen. 

Mail ons aub niet later dan 28 febru-

ari 2019. De onschuldige hand zal de 

vijf gelukkigen selecteren.
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KATI VERSTREPEN, 
ADVOCATE EN 
VOORZITTER VAN DE LIGA 
VOOR MENSENRECHTEN:

“Ik weet niet of ik echt meer racisme waar-
neem. Maar ik merk wel dat heel wat men-
sen zich steeds minder geremd voelen 
om racistische uitspraken te doen, daarin 
gevoed door sommige politici. Een discours, 

dat vroeger beperkt bleef tot de kringen van 
Vlaams Belang, duikt nu almaar vaker ook 
in andere middens op. Bij jongeren consta-
teer ik steeds minder racisme: zij zijn opge-
groeid in een multiculturele samenleving 
en hechten echt geen belang meer aan her-
komst, nationaliteit of huidskleur. Zij heb-
ben een vriendenkring waarin steeds meer 
gemengde koppels voorkomen. Dat stemt 
mij écht heel blij en sterkt me in de over-
tuiging dat we op een dag allemaal zullen 

spreken van één mensenras.”

“Het openlijker uiten van racistische 
gevoelens wijt ik grotendeels aan het 
taalgebruik van sommige van onze 
politici. Voor een aantal echte proble-
men kunnen zij geen oplossing bie-
den en dus zoeken ze maar een zon-
debok: de vreemdelingen, want die 
zijn electoraal weinig interessant en 
kunnen makkelijk worden afgeschil-
derd als een gemeenschappelijke vij-
and. Te weinig sociale woningen? Te 
lage leeflonen? Alleen flexi-jobs? Dat 
is dan de schuld van ‘de vreemden die 
onze welvaart aantasten’. Die teneur 
dus. Zo simpel kan het zijn. Bij jonge-
ren slaat dat verhaal veel minder aan, 
want zij weten dankzij hun dagelijkse 
leefwereld dat dit onzin is.”

“Onze jongeren zijn de toekomst. Zij 
moeten aan politici duidelijk maken 
dat een racistisch discours geen hout 
snijdt.  Meer diversiteit op de werk-
vloer leidt automatisch tot minder 
racisme.   Hoe beter mensen elkaar 
kennen, des te minder racistische 
gevoelens ze hebben.” 

Denis Bouwen

Een citaat van de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Nelson Mandela: 
“Niemand wordt geboren met de haat tegen anderen op grond van 

hun huidskleur, hun etnische afkomst of hun godsdienst. Haat is 
iets wat wordt aangeleerd. Als mensen kunnen leren haten, kun-
nen ze ook leren lief te hebben. Liefde is namelijk veel natuurlij-
ker voor het menselijke hart dan het tegenovergestelde.” 

Is er anno 2019 meer onverdraagzaamheid en racisme in onze samen-
leving? Of is dat alleen maar een indruk van velen? Ons Recht legt de 
kwestie voor aan een aantal fijne waarnemers en vraagt naar hun 
mening. En ook naar remedies om de samenleving en de werkvloer 
harmonieuzer te maken en racistische gevoelens aan te pakken.

BART REYNS, 
VAKBONDSMAN EN 
COÖRDINATOR  
BIJ ACV-SAMENWERKER:

“Het lijkt erop dat er nu meer racisme is in de 
maatschappij maar ik weet niet of dat effec-
tief ook zo is. Wat ik wel zeker weet, is dat 
we met een ander soort racisme te maken 
hebben. Met name op de sociale media 
wordt het debat over ‘onze identiteit’ ver-
sus ‘de rest’ harder en leper gevoerd. Je mag 
iemand steeds minder vaak racistisch noe-
men, mensen noemen zich liever ‘islamkri-
tisch’ of ‘realist’. Ik vind het zorgwekkend 
dat mensen dit meer en meer als het nieuwe 
normaal gaan zien.”

“Soms heb ik een gevoel van machteloos-
heid tegenover de bulldozers vol vooroor-
delen die meestal van rechts komen. Je kan 
wel wat thesissen volschrijven met analyses 
hierover. Maar toevallig is het allemaal niet.”

“Hoe we deze situatie kunnen verbeteren? 
Volgens mij is er nood aan méér ont-moeten. 
De meeste van ons kennen wel medemen-
sen met vreemde roots, maar hoe goed ken-
nen we hen écht? Openstaan voor elkaars 
cultuur creëert openheid om het over de 
moeilijke kanten van het samenleven te 
hebben. En net het gebrek aan respect voor 
elkaar is de voedingsbodem voor racisme. 
Soms lijkt het alsof we meer naast elkaar 
dan met elkaar leven. Daar ligt het kalf 
gebonden. Overigens, als je niet met elkaar 
over je cultuur praat, kan je ook niet uitleg-
gen waarom Zwarte Piet zo belangrijk is 
voor de Belg en kan die Belg ook niet leren 
waarom Afrikanen hun muziek altijd zo 
luid zetten (lacht).”

OPENLIJK RACISME 
lijkt steeds minder taboe
ELKAAR BETER KENNEN HELPT OM HET PROBLEEM AAN TE PAKKEN
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LUT CROMPHOUT, 
VAKBONDSMILITANTE 
EN VOORZITTER 
VAN DE LBC-NVK:

“Ken je de cartoon waarbij aan een kleuter 
gevraagd wordt: ‘Zijn er veel vreemden 
in je klas?” De kleuter antwoordt: “Neen, 
alleen maar kindjes”. Vanaf wanneer wordt 
Youssef dan een vreemde?” Als Youssef zich 
niet gedraagt, is dat dan omdat hij ‘een 
vreemde’ is en heeft het bij Mieke te maken 
met het feit dat ze Belgische ouders heeft?” 

“Of er meer racisme is, weet ik niet maar het 
is nu wel blijkbaar normaal om er open-
lijk voor uit te komen. Sommige groepen 

hebben daar duidelijk belang bij. Via de 
media en sociale media worden heel wat 
‘fake news’ en haat verspreid. Het is gemak-
kelijk om een zondebok te zoeken wanneer 
het wat minder goed gaat en de aandacht af 
te leiden van de echte oorzaken. Juiste infor-
matie geven met concrete cijfers en leuke 
cartoons die de aandacht trekken van het 
brede publiek kan helpen.”

“Op mijn werk, in het ziekenhuis, merk ik 
dat er minder racisme voorkomt in teams 
die divers zijn. Dan telt niet meer de origine 
maar ben je een collega met zijn goede en 
minder goede kanten zoals alle anderen. 
Elkaar beter leren kennen is de remedie 
tegen het racisme en taal is daarbij van cru-
ciaal belang.”

WALTER ZINZEN, 
GEWEZEN JOURNALIST 
VAN DE OPENBARE 
OMROEP VRT:

“Ik zie meer racisme maar de vraag is of 
er ook écht meer is. Het verschil met 
pakweg 20 jaar geleden zit hem uiter-
aard in de sociale media. Waar verbaal 
racisme vroeger beperkt bleef tot de 
keukentafel en de cafétoog, stroomt het 
nu volop door de riolen van facebook en 
twitter. Opvallend is wel dat de afk eer 
van “vreemden” zich vooral manifes-
teert tegenover de moslims en zich uit 
in de irrationele angst dat de islam hier 
alles zal overnemen.”

“Discriminatie op grond van ras is 
nog altijd structureel aanwezig op de 
arbeidsmarkt, op de huizenmarkt en in 
het onderwijs. Daar is weinig tot geen 
vooruitgang geboekt. Is het daar erger 
dan vroeger? Ja, omdat er ook meer 
mensen van vreemde afk omst zijn en 
dus ook meer slachtoff ers.”

“De xenofobie is natuurlijk aangewak-
kerd door de terreuraanslagen, daar-
over kan weinig twijfel bestaan. Dat 
was ook duidelijk de bedoeling van 

de terroristen. Daar bovenop is dan de 
zogenaamde vluchtelingencrisis geko-
men.”

“Vaak wordt ook gewezen op de sociale 
achterstand van autochtone blanken die 
geen toekomstperspectief meer hebben, 
er sociaal en fi nancieel op achteruit zijn 
gegaan en die de schuld voor hun situ-
atie afschuiven op de als massaal aan-
gevoelde toestroom van buitenlanders 

‘die onze sociale voorzieningen komen 
opsouperen’. Dat wordt dan ook nog 
eens aangewakkerd door politici als 
Bart De Wever. Dat zal wel een rol spe-
len, maar ik heb beslist niet de indruk 
dat racisme minder voorkomt bij de 
middenklasse of bij de meest gegoe-
den. Wat is daar dan de verklaring 
voor? Onwetendheid, foute informatie 
en domme superioriteitsgevoelens, wel-
licht.”

“Om dat allemaal te bestrijden heb je vor-
ming en informatie nodig, in de eerste 
plaats bij de werkgevers die in sollici-
tatiegesprekken meer vragen hebben 
over de godsdienst van de sollicitant 
dan over zijn of haar kwalifi caties. Maar 
ook bij de werknemers, die niet beseff en 
dat hun vijand niet de gekleurde mede-
mens is.”

In het ziekenhuis merk ik 
dat er minder racisme 
voorkomt in teams 
die divers zijn.
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SAÏDA ISBAI, 
VAKBONDSSECRETARIS 
BIJ DE LBC-NVK:

“Gediscrimineerd worden op basis van je 
etnische afkomst, dat breekt mensen. Het 
is een constant gevoel van afgewezen wor-
den, er nooit echt bij horen en steeds zoeken 
naar erkenning voor wie je bent en wat je 
doet. Dag in, dag uit.”

“Mijn indruk is dat er vooral op papier wordt 
gestreden tegen racisme en discriminatie. 
In de praktijk worden mensen doorverwe-
zen, met de vinger gewezen enzovoort en 
blijven instellingen, bedrijven en beleidslei-
ders buiten schot.”

In de Nationale Arbeidsraad wordt al sinds 
2013 gewerkt aan een aanpak van de discri-
minatie op de arbeidsmarkt, onder meer 
door anonieme sollicitaties en praktijktests. 
Maar de werkgevers vinden het allemaal te 
duur, te omslachtig, te veel werk. Aan mooie 
praatjes over diversiteit op de werkvloer is 
er geen gebrek, zowel bij werkgevers als bij 
beleidsmakers. Maar als je vraagt naar pre-
cieze afspraken en harde engagementen, 
geven de werkgevers niet thuis.”

“Op Vlaams niveau is het nog erger! De 
minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), 
beloofde een actieplan om discrimina-
tie in de werksfeer te bestrijden. Er kwam 
een advies van de sociale partners, maar 
het idee bleef verder een papieren tijger. 
Diezelfde minister maakte wel korte metten 
met het vroegere beleid waarbij overheid en 
sociale partners samen moesten proberen 
om in de ondernemingen een draagvlak te 
creëren voor diversiteitsprojecten!

“Racisme en discriminatie zijn harde rea-
liteit. Op de sociale media zijn duizenden 
getuigenissen verzameld onder verschil-
lende hashtags (‘dailyracism’, ‘notinmy-
name’, ‘refugeeswelcome’) en dat terwijl 
politici naar hartenlust haatdragende bood-
schappen op facebook en twitter lanceren. 
Uitingen van racisme worden hierdoor 
genormaliseerd en dat zogezegd onder het 
mom van vrije meningsuiting.”

Op de arbeidsmarkt liegen de cijfers er ook 
niet om: 50-plussers, jongeren, vrouwen, 
personen met een handicap en mensen uit 
etnisch-culturele minderheden hebben en 
krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt. 
Werk is belangrijk in het leven van men-
sen: je verdient er een inkomen mee, en 
het bepaalt ook je ‘status’ in de samenleving. 
Discriminatie en racisme maken vele slacht-
offers, en dat gaat verder dan één generatie.”

“Het wordt tijd dat we afstappen van het indi-
vidueel schuldmodel, niemand kiest ervoor 
om te worden uitgesloten. We mogen onze 
ogen niet sluiten voor structurele uitslui-
tingsmechanismen op de arbeidsmarkt.”

“We moeten op onze hoede zijn voor de 
mogelijke impact van een samenleving die 
laat merken en voelen dat sommigen niet 
echt welkom zijn. Ook vakbonden spelen 
hier een belangrijke rol, enerzijds richting 
eigen achterban en anderzijds door het 
maatschappelijk debat mee te kleuren. Ik 
roep politici, ondernemers en vakbonden 
op om écht werk te maken van een serieus 
plan om uitsluitingsmechanismen aan te 
pakken: voor jong en oud, holebi’s, men-
sen uit de migratie, laaggeschoolden, hoog-
geschoolden, personen met een beperking, 
kortom voor iedereen!”

THEO NSENGIMANA, 
GEMEENTERAADSLID 
VOOR CD&V IN AALST:

“Dat er racisme bestaat, wil ik illustreren aan 
de hand van een heel recent voorval met 
een jonge vrouw die leeft in Aalst en die op 
zoek was naar een appartement. De vrouw is 
leidster geweest in de jeugdbeweging. Ze is 
actief in verschillende lokale initiatieven, ze 
is hoogopgeleid en ze beschikt over genoeg 
inkomen om zich een deftig appartement te 
kunnen veroorloven.  Het was ongelooflijk 
en triestig om vast te stellen dat iemand met 
zo’n profiel niet aan een appartement kon 
geraken op haar eigen kracht.”

“De vrouw in kwestie moest haar netwerk 
inschakelen om bij bepaalde makelaars tus-
sen te komen. Haar niet-Vlaams klinkende 
naam en haar niet-westerse uiterlijk staken 
stokken in de wielen. De boosdoeners zijn 
enerzijds de polariserende standpunten van 
de boegbeelden van de (extreme) rechtse 
partijen over mensen met migratieachter-
grond en anderzijds het onaanvaardbare 
gedrag van sommige mensen met migra-
tieachtergrond die zich keren tegen de 
westerse samenleving met het plegen van 
terroristische aanslagen met onschuldige 
slachtoffers als gevolg. Een simpele en een-
voudige oplossing hiervoor is dat iedereen 
zich zou verzetten tegen de veralgemening.”

Polariserende standpunten 
van rechts doen geen goed.
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Zoveelste aderlating bij verlichtings-
fabriek Signify in Turnhout
DIRECTIE LOST WEINIG INFORMATIE EN SLAAT GOEDE ADVIEZEN IN DE WIND

Peggy Schuermans en Paul Bax

Signify in Turnhout, het vroegere 
Philips Lighting, maakt sinds men-
senheugnis gasontladingslampen 
om straten, winkels, stadions en the-
aters te verlichten en voor gebruik 
in ‘beamers’. Maar de markt voor 
conventionele verlichting kwam 
zwaar onder druk door het succes 
van led-lampen. Al sinds 2008 wordt 
er constant geherstructureerd. Het 
aantal werknemers kelderde van 
2.500 in 2008 naar 650 nu. In decem-
ber 2018 zei de directie dat er in 
2019 nog eens 178 werknemers weg 
moesten. Een zoveelste aderlating.
 
De directie wijst op de kleinere vraag en 
acht de maatregel noodzakelijk om alsnog 
stand te houden. Maar voor de vakbond is 
het allemaal toch wel wat genuanceerder.

Voor de vakbond valt conventionele verlich-
ting nog lang niet af te schrijven. Het per-
soneel wordt vlugger afgebouwd dan nodig 
is. De directie had nooit oren naar de ste-
vige argumenten van de werknemersverte-
genwoordigers. Interessante, doordachte 

voorstellen en aanbevelingen van de vak-
bondsmilitanten werden koppig genegeerd 
en afgewezen. De vraag om extra bestellin-
gen binnen te halen viel in dovemansoren. 
Signify verschuift liever werk naar andere 
fabrieken in Europa én China. Een wrange 
vaststelling voor Turnhout, dat nog altijd 
bijdraagt tot de winsten. Worden we niet 
gewoon uitgeperst als een citroen?

CAO GEEFT HOUVAST

Gelukkig konden we in 2015 een stevige 
cao sluiten die een stukje zekerheid geeft 
bij ontslagen. Die loopt pas eind 2022 af. De 
goede regeling geeft werknemers die hun 
job verliezen de kans om rustig en zonder 
overhaasting ander werk te zoeken. Op 
dat vlak heeft de vakbond uitstekend werk 
geleverd voor de mensen. De hele LBC-NVK-
ploeg speelde daarbij een serieuze trekkers-
rol.

Toch is er ook ongerustheid. Signify 
Turnhout bouwt zijn personeel af en ver-
deelt het werk over de werknemers die 
kunnen blijven. Dat vergroot de stress en 
de werkdruk. Meer en meer werknemers 
krijgen het werk niet meer gedaan. De vak-
bond tracht het tij te keren via overleg met 
de directie. Wie een burn-out ontwikkelt, 

wordt bij volgende ontslagrondes buiten 
gekeerd. Signify dacht de kwestie aan te 
pakken door een wandelpad aan te leggen, 
met workshops over ‘energiemanagement’ 
en met gezond eten. Maar dat zijn pleisters 
op een houten been. Minder mensen moe-
ten ook minder (kunnen) werken. Via een 

‘werkgroep werkbaar werk’ trachten we het 
probleem op te lossen. Een moeizaam pro-
ces, maar als het lukt, kan dit echt een ver-
schil maken voor diegenen die nog kunnen 
blijven.

De vakbond wil ook precies weten welke 
toekomst er nog is. Op alle mogelijke 
momenten stellen we pertinente vragen 
aan het management. Spijtig genoeg is het 
dikwijls praten tegen een muur. De directie 
wil zelden verder kijken dan één jaar, wat de 
onzekerheid over de tewerkstelling alleen 
maar erger maakt. Wat zijn de verdere plan-
nen? Hoe ziet het ‘eindspel’ eruit? Komen er 
nog onheilstijdingen? Zijn er plannen voor 
overnames? Wordt de fabriek ooit gewoon 
gesloten? Dat willen wij dus weten!  |

Signify Turnhout bouwt zijn personeel af en verdeelt het 
werk over de werknemers die kunnen blijven. Dat ver-
groot de stress en de werkdruk.
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Denis Bouwen

De hele zorg voor kinderen en jon-
geren met een beperking op zijn kop 
zetten omdat de Vlaamse overheid 
per se de 'persoonsvolgende fi nan-
ciering' wil invoeren? Geen goede 
zaak, zegt de vakbond. "Wij willen 
niet dat de overheid de persoons-
volgende fi nanciering opdringt aan 
ouders die de zorg voor hun kinde-
ren liever willen toevertrouwen aan 
organisaties. En we eisen extra inves-
teringen om de serieuze werkdruk 
te verlichten. En om de wachtlijsten, 
die er zijn voor jongeren én volwas-
senen, terug te dringen", zegt Fatiha 
Dahmani, secretaris van de LBC-NVK.

Eerder besloot de Vlaamse overheid al om 
een 'rugzakje' met geld te creëren per volwas-
sene met een handicap of beperking. Maar 
die keuze had nogal wat negatieve gevolgen. 
De werkgevers in de zorg zijn nu bang om 
inkomsten te verliezen, voeren de werkdruk 
op, nemen geen voltijdse krachten meer in 

dienst of kennen alleen nog arbeidscontrac-
ten van bepaalde duur toe. Sommige organi-
saties besteden logistieke of medische dien-
sten uit, krimpen therapeutische teams in of 
steken geld in managers, juristen of fond-
senwervers.

EXTRA MIDDELEN

Aanvankelijk dacht de Vlaamse regering de 
persoonsvolgende fi nanciering in te voe-
ren zonder extra geld op tafel te leggen. De 
organisaties moesten de beschikbare mid-
delen maar onderling herverdelen of centen 
doorschuiven naar spelers die met tekorten 
kampten als gevolg van vroegere besparin-
gen. Die vlieger ging niet op. Door de acties 
van de Witte Woede en het VIA-akkoord (8 
juni 2018) dwong de vakbond toch extra 
budgetten af. In een eerste fase kunnen zo 
280 banen extra worden gecreëerd. Maar 
er is nog een tweede 'correctiefase', en die 
begint ergens in 2020. Opnieuw denkt de 
Vlaamse overheid te kunnen bijsturen zon-
der dat dit extra centen mag kosten. Fout!

"Wij pikken dit niet", onderstreept Fatiha. 
"Organisaties worden opnieuw tegen elkaar 
uitgespeeld en de race to the bottom is inge-
zet. Wij eisen dat de zorgnoden van iedere 

zorggebruiker voor 100 procent worden 
gefi nancierd. Dàt is pas échte zorg op maat!"
Voor de LBC-NVK moet het rugzakjessys-
teem worden geëvalueerd en bijgestuurd. 

"Als de rugzakjes niet de beste aanpak blij-
ken om collectieve zorg te organiseren, 
moet dat systeem ter discussie worden 
gesteld", zegt de vakbond.
Op vrijdag 22 februari aanstaande voert de 
sector dan ook actie in Brussel. Afspraak 
om 10.30u aan het NMBS-station Brussel-
Noord.  |

Met eerdere acties is het al gelukt om een bijsturing van 
het beleid af te dwingen. De werknemers en de vakbond 
zijn vastbesloten om de strijd voor een betere aanpak in 
de gehandicaptenzorg voort te zetten.

Bijsturen zonder extra 
centen, dat lukt niet.

Werknemers pikken afbraak 
in gehandicaptenzorg niet
LBC-NVK IN ACTIE OP VRIJDAG 22 FEBRUARI
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ONZE EISEN!

1. Omzetting van alle ROB-plaatsen 
naar RVT, met extra zorgverlenend 
en ondersteunend personeel

2. Modernere en ruimere personeels-
normen voor alle functies

3. Op langere termijn moet er 1 vol-
tijdse equivalent aan personeel 
komen per bewoner (nu is dat 
maar 0,64 VTE per bewoner)

4. In de gehandicaptenzorg leidt de 
‘persoonsvolgende fi nanciering’ tot 
veel onzekerheid. Dit systeem wil-
len we zeker vermijden in de oude-
renzorg en de thuiszorg

5. Verder inzetten op werkbaar werk 
en loopbanen die leefb aar zijn 
voor de werknemers

6. Verder uitbreiden van ‘mobiele 
equipes’ om afwezigheden op te 
vangen

7. Commerciële uitbaters van woon-
zorgcentra moeten beter worden 
gecontroleerd. Ze moeten ook 
transparanter worden. Geen uitke-
ring van winst uit zorgactiviteiten!

Dringend nodig: meer 
werknemers voor woonzorgcentra
BETOGING OP 7 FEBRUARI ZET EISEN KRACHT BIJ

Olivier Remy

De soms moeilijke situaties in woon-
zorgcentra zijn in de voorbije jaren 
geregeld aan bod gekomen in de 
media. In de meeste woonzorg-
centra is er een zware werkdruk 
en kampen ze met een tekort aan 
personeel. Van werkbaar werk is 
dan geen sprake meer. Nog niet de 
helft  (48%) van de werknemers in de 
ouderenzorg heeft  een werkbare job.

Tegenwoordig blijven ouderen zo lang 
mogelijk thuis wonen en verhuizen ze pas 
naar een woonzorgcentrum als het écht 
niet meer anders kan. De bewoners van 
woonzorgcentra hebben ook meer zorg en 
ondersteuning nodig dan vroeger het geval 
was. Maar de overheid heeft hierop te wei-
nig ingespeeld. De personeelsnormen, die 
aangeven hoeveel werknemers er moeten 
zijn, zijn nog gebaseerd op de toestanden 
van 20 jaar geleden.

TE WEINIG FINANCIERING

Erkenningen voor ROB’s (rusthuizen voor 
ouderen) waren bedoeld voor bewoners 
die weinig zorg vragen. Daar is de perso-
neelsfi nanciering beperkt. Bij rust- en ver-
zorgingstehuizen of RVT’s liggen de perso-
neelsnorm en de fi nanciering hoger. Anno 

2019 hebben de meeste ouderen in een 
woonzorgcentrum veel zorg nodig.

In het jongste sociaal akkoord voor de 
Vlaamse zorg- en welzijnssector zijn eerste 
afspraken gemaakt om de ROB-erkenningen 
om te zetten naar het RVT-regime. Voor 
2018 ging het om 11 miljoen euro, in 2019 
spreken we over 22 miljoen. De vakbond 
kon gedaan krijgen dat de extra fi nancie-
ring wordt gekoppeld aan overleg om extra 
werknemers aan te werven.

REGEERAKKOORD

De volledige omzetting naar RVT is brood-
nodig en kost ongeveer 200 miljoen euro. 
De LBC-NVK en ACV Openbare Diensten vra-
gen aan de politiek om in het regeerakkoord 
van de nieuwe regering - na de verkiezin-
gen van 26 mei 2019 - een investeringsplan 
te voorzien. Tegen 2023 moet er voor alle 
plaatsen in woonzorgcentra meer personeel 
komen, met fi nanciering door de overheid. 
In de Vlaamse rusthuizen werken gemid-
deld 0,64 personeelsleden per bewoner, 
weinig in vergelijking met andere sectoren 
uit de zorg.

Op donderdag 7 februari 2019 betogen de 
werknemers en vakbonden opnieuw om 
meer personeel te vragen. Afspraak om 
10.30u aan het station Brussel Centraal.
Boter bij de vis, politici!  |

ring van winst uit zorgactiviteiten!
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Sociaal plan beperkt schade 
voor werknemers BARCO
SOMMIGE BEDREIGDE WERKNEMERS KUNNEN MISSCHIEN TOCH BLIJVEN

Karel Hoorelbeke

Het technologiebedrijf Barco kon-
digde in november 2018 aan dat 
er wereldwijd 240 banen moes-
ten sneuvelen. In de vestiging in 
Kortrijk zouden 55 bedienden en 
kaderleden hun werk kwijtspelen. 
De vakbond kon gelukkig een dege-
lijk sociaal plan afdwingen. Barco 
heeft  wereldwijd zowat 3.600 per-
soneelsleden. De Belgische poot 
alleen geeft  werk aan 1.300 mensen.

De reorganisatie is naar verluidt nodig om 
het ‘Fit To Lead’-plan te realiseren. Een 
plan waarmee de technologiegroep de con-
currentie de loef wil afsteken. Barco maakt 
winst maar wil ‘beter inspelen op verande-
rende trends op de markt’. “Zo kunnen we 
groeikansen benutten en ons winstpoten-
tieel op lange termijn versterken”, luidt het. 
Opmerkelijk is dat het bedrijf werknemers 
wil afdanken terwijl er nog genoeg werk-
aanbiedingen niet ingevuld zijn.

Het doet allemaal sterk denken aan wat er 
gebeurt bij het telecombedrijf Proximus. 
Ook bij Barco sloeg het slechte nieuws in als 
een bom, bij de werknemers en bij de vak-
bondsafvaardiging. Toch kwam het sociaal 
overleg vlug op gang. De vakbonden hopen 
uiteraard zoveel mogelijk bedreigde werk-
nemers aan boord te houden.

VOORRANG VOOR VACATURES

Tijdens de onderhandelingen reduceerde 
directie het aantal bedreigde banen voor 
Kortrijk van 55 naar 46. De vakbonden kon-
den bedingen dat de bedreigde personeels-
leden een tijdlang voorrang zouden krijgen 
bij het invullen van openstaande en nieuwe 
vacatures. In dit verband is een begelei-
dingsproces bedacht en worden extra oplei-
dingen gepland. Als de betrokken mensen 
een nieuwe baan vinden, is er nog altijd een 
‘inloopperiode’ waarbij ze kunnen kiezen 
om alsnog weg te gaan, met behouden van 
alle rechten uit het sociaal plan.

Het hele dossier wordt goed bewaakt door 
de vakbondsmilitanten. Via het sociaal over-
leg houden zij in de gaten dat de gemaakte 

afspraken correct worden toegepast. De pro-
cedure loopt nu nog. Er bereiken ons signa-
len dat het toch moet lukken om een aantal 
bedienden bij Barco te houden.

DEGELIJKE VERGOEDINGEN

Diegenen die toch moeten weggaan, krijgen 
niet alleen de wettelijke opzegvergoeding 
maar ook ruime bijkomende vergoedingen 
en outplacementbegeleiding – met speci-
ale aandacht voor 55-plussers. Het sociaal 
plan beschermt ook werknemers die buiten 
de context van ‘Fit To Lead’ zouden worden 
ontslagen wegens economische redenen; 
die bescherming geldt tot 29 februari 2020.

Hiermee is de kous niet af.  Ook in de toe-
komst zullen de werknemersvertegenwoor-
digers de   strategische beslissingen van 
Barco en de mogelijke gevolgen hiervan 
voor de tewerkstelling erg kritisch blijven 
volgen.  |

De werknemersvertegenwoordigers bij Barco blijven 
de strategische beslissingen en de mogelijke gevolgen 
hiervan voor de tewerkstelling erg kritisch volgen.
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ACTIVITEITENKALENDER

KLOTEJOBS, DE SCHADUWZIJDE 
VAN ‘DE FLEXIBILITEIT’
VRIJDAG 15 MAART 2019

Worden wij ‘wegwerpwerknemers’ die kei-
hard moeten werken voor een hongerloon-
tje? En zijn er niet steeds meer ‘werkende 
armen’? De realiteit is soms dichterbij 
dan sommige denken. Socioloog Herman 
Loos heeft zeven jaar lang geploeterd in 
de marge van de Franse arbeidsmarkt. Zijn 
ervaringen waren vaak hallucinant.

Herman, die ondertussen opnieuw in 
België leeft, neemt ons, aan de hand van 
zijn boek ‘Menselijke grondstof – over 
leven op de bodem van de Europese 
arbeidsmarkt’, mee in de realiteit van 
de arbeidsmarkt. Wie denkt dat dit alles 
een ‘ver-van-mijn-bed-show is’, zal op 
deze avond wellicht op andere gedachten 
komen.

Naast Herman zal Kristien Keersmaekers 
(ACV Jongeren-verantwoordelijke) 
haar ruime ervaring en kennis over de 
Belgische arbeidssituatie met ons delen.

Deze avond is een must voor al wie jong is 
en een belangrijke avond voor wie al wat 
ouder is. Wie een syndicaal hart heeft, 
het belang van werknemersorganisaties 
onderschrijft en zich zorgen maakt over 
werkbaar werk en fatsoenlijke arbeids-
omstandigheden, mag deze avond zeker 
niet missen.

De organisatie is in handen van ‘The 
Coalition of the willing’, een samenwer-
king tussen het Masereelfonds en de vak-
bond ACV waarmee we Tegenlicht meet 

ups (VPRO-documentaires met nabespre-
king) en debatten organiseren. Deze ini-
tiatieven krijgen ook ondersteuning van 
Hart boven Hard.

r Vrijdag 15 maart, start om 19.00u.
e Jeugdhuis Centraal, Lusthovenlaan 10, 

Mortsel (nabij Antwerpen)

Inschrijven is gewenst maar niet verplicht. 
Toegang gratis.
Vragen of meer info: 
coalition.zuidrand@gmail.com 

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 wil-
len uitzoeken of een andere werksituatie 
hen beter zou liggen. 

e ACV-gebouw, Koning Albert I-laan 132, 
Brugge

r Woensdagen 13 maart, 3 april en 24 
april 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 8 maart, 5 april en 3 
mei), Brussel (vrijdag 15 februari), Leuven 
(woensdag 13 maart), Gent (maandag 25 
februari), Hasselt (woensdag 24 april), 
Herentals (woensdag 20 maart), Kortrijk 
(maandag 18 maart) en Turnhout (woens-
dag 6 maart).

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

Meer info op 
www.loopbaanontwikkeling.be 

www.lbc-nvk.be

-documentaires met nabespre-
king) en debatten organiseren. Deze ini-
tiatieven krijgen ook ondersteuning van 
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Filipijnse syndicalisten
worden bedreigd,
opgesloten en vermoord
ELEANOR DE GUZMAN VECHT VOOR VRIJLATING 
VAN HAAR MAN EN VELE ANDEREN
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Nel Van Slijpe

Wie aan vakbondswerk doet, riskeert 
in heel wat landen in het Zuiden te 
worden geïntimideerd, aangehouden, 
zelfs vermoord. Typerend is de toe-
stand in de Filipijnen, waar sociale 
bewegingen en syndicalisten stelsel-
matig de repressie van de staat moe-
ten ondergaan. Eleanor de Guzman is 
een mensenrechtenverdedigster in de 
Filipijnen. Zij vecht voor de vrijlating 
van haar man, Marklen Maojo Maga, 
een vakbondsleider die in februari 
2018 onwettig werd gearresteerd.

ONS RECHT: Waarom kwam je in december 
naar België om hier de actie van Stop the 
Killings mee te maken?
ELEANOR DE GUZMAN: “Ik ben zelf mili-
tante bij de Filipijnse vakbond KMU en ben 
daar als secretaris verantwoordelijk voor de 
mensenrechten. Mijn bezoek aan Brussel 
heeft inderdaad te maken met de campagne 
van Stop the Killings en met de strijd voor de 
vrijlating van mijn echtgenoot Marklen, die 
ook syndicalist is bij KMU. Hij werd onwet-
tig gearresteerd door de politie omdat hij 
aan vakbondswerk doet.”

“Mijn man is al bijna 10 jaar militant bij 
KMU. Hij hielp de arbeiders te organiseren 
in de havens en de fabrieken van Manilla 
en omstreken. Sinds 2018 organiseert hij 
de strijd bij PISTON, de vakbond van de 
bestuurders van jeepney’s (een soort taxi 
die je in de Filipijnen vaak ziet rondrijden, 
nvdr). Marklen organiseerde de stakingen 
van de chauff eurs, die protesteerden tegen 
een nieuwe wet die hun bedrijfstak wil libe-
raliseren. De Filipijnse president Rodrigo 
Duterte was razend over die stakingen: ze 
blokkeerden de toepassing van die wet die 
belangrijk is voor grote contracten met 
buitenlandse multinationals. Ieder verzet 
tegen of kritiek op de regeringspolitiek 
wordt systematisch onderdrukt.”

BRUTALE PRESIDENT

ONS RECHT: Hier bij ons vinden we jullie pre-
sident Duterte een brutale leider. Hoe wor-
den sociale bewegingen in de Filipijnen pre-
cies onderdrukt?
ELEANOR: “Voor hij werd verkozen, zei 
Duterte dat hij vrede wilde sluiten met de 
gewapende groepen, de revolutionairen 
van het New People’s Army en de Moro-
rebellen. Duterte ging met hen onderhan-
delen. Maar in november 2017 zette hij die 

onderhandelingen stop en verklaarde hij de 
oorlog aan alle progressief gestemde orga-
nisaties. Veel van deze organisaties worden 
nu door de staat beschouwd als terreurorga-
nisaties. Duterte liet ook een lijst opstellen 
met 600 namen van mensen uit vakbonden, 
vrouwenbewegingen, jongerenorganisaties 
enzovoort. Het lijkt alsof hij hen allemaal 
als terroristen bestempelt. Mijn man stond 
ook op die lijst. Duterte maakt van activis-
ten en progressieve organisaties crimine-
len om elk sociaal verzet tegen zijn poli-
tiek te kunnen onderdrukken. Mijn vader 
werd in januari 2018 opgepakt, mijn man 
een maand later. Sindsdien werden heel 
wat vakbondsleiders gearresteerd en opge-
sloten.”

ZWIJGEN IS GÉÉN OPTIE

ONS RECHT: Wat is jouw antwoord op die cri-
minalisering van de sociale strijd?
ELEANOR: “In oktober 2018 lanceerden 
wij de campagne ‘Free Our Unionist’ om 
de onmiddellijke vrijlating van alle opge-
pakte syndicalisten te eisen. Deze campagne 
is nationaal én internationaal. Wij wijzen 
erop dat syndicalisten worden geviseerd 
omdat ze werknemers organiseren, het zijn 
helemààl geen terroristen. De syndicalisten 
lopen voor Duterte en zijn regering serieus 
in de weg omdat ze de werknemersbelan-
gen verdedigen tegen de belangen van bui-
tenlandse multinationals en die van de lei-
dende klasse. En dat verklaart waarom de 
machthebbers de vakbondsmensen het 
zwijgen willen opleggen.”

“We willen ook dat syndicalisten in andere 
landen goed weten dat je in de Filipijnen 
wordt geviseerd als je aan vakbondswerk 
doet. De regering trekt zich niets aan van de 
mensenrechten in haar strijd tegen vakbon-
den en hun leden. Wij gebruiken wettelijke 
middelen en actie op straat om de repressie 
te bevechten. De actie op straat krijgt van 
ons de prioriteit. Politieke druk maakt het 
heel lastig om met wettelijke middelen te 
winnen. Vast staat dat we niet mogen zwij-
gen! Als we niks zeggen, zullen ze ons nog 
harder aanpakken. Als we vechten, zullen 
ze wel twee keer nadenken en misschien 
zelfs terugkrabbelen.”  |

Eleanor de Guzman: “Syndicalisten worden geviseerd 
omdat ze werknemers organiseren, het zijn helemààl 
geen terroristen.”

STOP THE KILLINGS

Het platform Stop the Killings 
heeft  op 10 december 2018 een 
symbolische actie georgani-
seerd naar aanleiding van de 70ste 
verjaardag van de Universele 
Verklaring van de Rechten van 
de Mens. De actie was bedoeld 
om aan te klagen dat vakbonds-
mensen wereldwijd het slachtof-
fer zijn van schendingen van de 
mensenrechten. Ze wilde ook 
bewegingen in het Zuiden steu-
nen. De Filipijnse activiste en 
syndicaliste Eleanor de Guzman 
kwam naar Brussel om de actie 
te steunen.

President Duterte wil elk 
sociaal verzet tegen zijn 
politiek onderdrukken.
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Kan het anders? 
We vroegen het 
aan BERNIE 
SANDERS!

Frederik Vermeulen

Hoe bouwen we onze vakbond uit in 
de 21ste eeuw? Bij wijze van slot laten 
we enkele wijze buitenlandse stem-
men aan het woord. Eén van hen is 
de legendarische Bernie Sanders.

BERNIE SANDERS, SENATOR 
EN GEWEZEN PRESIDENTS-
KANDIDAAT IN DE VS

Bernie Sanders  is volgens diverse peilin-
gen nog altijd de populairste politicus bij 
de Amerikanen. “Waarom zijn vakbonden 
belangrijk voor jonge mensen? Het is een-
voudig om daarop te antwoorden: als men-
sen samenkomen, staan ze sterker. Als jij 
alleen naar je baas gaat om opslag te vragen, 
zal je bot vangen, maar als je met z’n allen 
gaat heb je de macht om te onderhandelen 
en om te staken; dan moeten ze wel luisteren. 
Dat is historisch waar vakbonden voor staan. 
Voor de nieuwe generatie gaat het de foute 
kant op: het ziet ernaar uit dat zij het min-
der goed zullen hebben dan hun ouders. Het 
is dan ook essentieel om je te verenigen en 
bepaalde rechten af te dwingen. Op je een-
tje zijn er limieten aan wat je kan bereiken, 
maar samen met je medemensen kan je veel 
meer bereiken.”

MOHAMED SHAFIE, VOORZITTER 
VAN DE MALEISISCHE VAKBOND 
LABOUR CENTRE

“Een vakbond blijft nodig omdat er een even-
wicht nodig is tussen de macht van werkge-
vers en die van werknemers. Jonge mensen 
zullen het moeilijker krijgen door de snelle 
veranderingen in de industrie, digitalise-
ring en globalisering. De vakbonden zullen 
hen hierbij kunnen helpen om erop vooruit 
te gaan. Als wij er als werknemersvereni-
ging in slagen om meer kennis op te bou-
wen, meer werknemers te verenigen en de 
solidariteit te vergroten, zullen we een nog 
sterkere organisatie worden.”

BEN RICHARDS, 
INTERNATIONAAL MEDEWERKER 
BIJ DE BRITSE VAKBOND UNITE

“Vakbondsstructuren zijn vaak erg bureau-
cratisch en lijken soms gemaakt om men-
sen af te schrikken. We kunnen meer doen 
om ons dynamisch te organiseren en men-
sen meer kansen te geven om betrokken te 
worden.  In het openbaar kunnen vakbon-
den meer doen om te tonen wat hun rol is 

wanneer het misloopt. Er is een grotere rol 
voor hen weggelegd om zaken positief te 
doen keren in de samenleving. Veel mensen, 
die niet per se bij een vakbond zijn, komen 
wel op tegen racisme, voor een beter kli-
maat of bij lokale campagnes, en dat zijn 
ook thema’s waar wij als vakbond mee bezig 
zijn. We kunnen samen sterker staan als we 
ook hierin de link leggen.”

“De kloof tussen arm en rijk blijft groeien 
zodat 1% van de bevolking rijker is dan 
alle anderen samen. Collectief onderhan-
delen blijft dé manier om ervoor te zorgen 
dat iedereen mee geniet van onze samen-
leving. Nu ook de werkomstandigheden in 
snel tempo veranderen, moeten vakbonden 
ervoor zorgen dat uitbuiting wordt voor-
komen en bestreden. Zeker hier in de UK 
waar we slechtere werknemerswetten heb-
ben in vergelijking met de rest van Europa. 
Dit maakt onze vakbonden extreem kwets-
baar. Ideeën als solidariteit en samen knok-
ken voor een betere toekomst zijn tijdloos 
en daar blijven wij voor strijden.”  |

Ex-presidentskandidaat Bernie Sanders (VS): “Het is 
essentieel om je te verenigen en bepaalde rechten af te 
dwingen”.

WAAR NAARTOE MET

DE VAKBOND 
IN DE 21STE EEUW?
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Vakbond gaf als enige 
‘waardig afscheid’ aan 
vertrekkers bij Carrefour
HEEL WAT KENNIS IS NU WEL WEG

Frederik Vermeulen

Het is nu ongeveer één jaar gele-
den dat de distributeur Carrefour 
een nieuwe herstructurering aan-
kondigde. De aankondiging vond 
plaats op 25 januari 2018. In novem-
ber 2018 hebben veel werkne-
mers het bedrijf verlaten, en dezer 
dagen is er een tweede golf van 
vertrekken. De werknemers die 
weggaan, zijn blij met het sociaal 
plan dat de vakbond uit de brand 
sleepte. LBC-NVK-secretaris Kristel 
Vandamme zit bovenop het dossier.

“We stellen ons nu wel vragen over de ver-
dere werkbaarheid in de winkels en op het 
hoofdkantoor omdat daar echt wel veel 

kennis weg is”, bedenkt Kristel.

ONS RECHT: Welke feedback krijgen we van 
de werknemers?

KRISTEL: “De mensen zijn eigenlijk opge-
lucht. We horen wel dat Carrefour amper 
aandacht heeft voor de vertrekkers. Er zijn 
er bij die op hun laatste dag niet eens een 
bedanking hebben gekregen voor alle jaren 
inzet! Voor eigen militanten die vertrok-
ken, hebben wij als vakbond als enige een 
afscheid georganiseerd. Zo was er in novem-
ber in sommige winkels wel een kleine 
receptie voor de vertrekkers om 13.00u, 
maar wie tot 15.00u moest werken, mocht 
daar niet bij zijn van de directie.”

ONS RECHT: Blijven wij als vakbond in con-
tact met die mensen?
KRISTEL: “De werknemers die zijn 

weggegaan, zijn nu SWT’ers die vallen onder 
een tewerkstellingscel. We volgen dit op via 
de cel die de tewerkstellingscel begeleidt. 
Het is altijd fijn als je dan hoort dat werk-
nemers toch nog goed terechtkomen.”

ONS RECHT: Geef eens wat voorbeelden?
KRISTEL: “Er zijn mensen die bijvoorbeeld 
met een eigen zaak zijn begonnen, als con-
sultant. Als je de profielen op LinkedIn mag 
geloven, loopt dat goed. Bij de concurre-
rende winkels van Albert Hein en Delhaize 
zijn er expansieplannen: dat kan misschien 
kansen bieden aan gewezen personeelsle-
den van Carrefour-winkels.”

ONS RECHT: Wat mag de toekomst voor 
Carrefour nog brengen?
KRISTEL: “Een markt met veel concurren-
tie. Eind 2019 zal het Nederlandse Jumbo op 
de Belgische markt komen wat ook nieuwe 
slachtoffers kan maken. We blijven als vak-
bond dus erg op onze hoede.”  |

We blijven erg  
op onze hoede.
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Gewone Europeanen voelen zich 
al lang veel te weinig gehoord
VAKBOND MOET STRIJDEN VOOR SOCIAAL EUROPA EN TEGEN POPULISME

Bram Van Goethem en Nancy Pauwels

Almaar meer mensen voelen zich in 
de steek gelaten door de politiek en 
de vakbond. Ze hebben het gevoel 
dat er niet naar hen wordt geluis-
terd en dat ze weinig of geen impact 
hebben. En zo krijg je protestbewe-
gingen als de ‘gele hesjes’ of scho-
lieren die betogen voor een ambi-
tieuzer klimaatplan. Helaas leidt 
dit ook tot het succes van populisti-
sche, nationalistische en extreem-
rechtse bewegingen in heel Europa. 
Ook de Europese instellingen moet 
het vaak ontgelden omdat ze boven 
de hoofden van de mensen een 
beleid uitrollen dat meer op maat 
van grote bedrijven is geschreven.
Nochtans ligt de sleutel voor heel wat maat-
schappelijke uitdagingen net op dat niveau. 
Wel zullen we Europa opnieuw zelf in han-
den moeten nemen, als we een echt sociaal 
en progressief beleid willen voeren.

ONS RECHT: Een pak mensen lijkt nog weinig 
vertrouwen te hebben in de democratische 
instellingen en keert zich ook af van de EU. 
Hoe verklaart u dit? 
LUCA VISENTINI, algemeen secretaris van 
het Europees Vakverbond (EVV): “Ik zie een 
aantal redenen. Er zijn problemen op het 
vlak van migratie en onveiligheid maar daar 
zit niet de diepere oorzaak. In feite spelen er 
twee belangrijke kwesties. Om te beginnen 

de sociale crisis. Paradoxaal genoeg komen 
de meeste stemmen voor populistische en 
nationalistische partijen niet uit regio’s met 
het hoogste aantal migranten. Integendeel, 
ze komen uit regio’s waar hogere werkloos-
heid heerst, waar werknemers tegen lagere 
lonen werken en waar de globalisering, de 
economische crisis en de besparingsmaat-
regelen sterker hebben toegeslagen.”

“Er is een duidelijk verband. Op sociaal vlak 
verkeert Europa in crisis: werknemers, bur-
gers, families worden te weinig beschermd 
tegen de gevolgen van de crisis en de onge-
breidelde globalisering. Daar ligt de belang-
rijkste oorzaak van de algemene sociale mis-
noegdheid, de onrust en de angst voor de 
toekomst. Mensen hebben schrik dat het 
in de toekomst slechter zal worden, vooral 
voor hun kinderen.”

DEMOCRATISCHE CRISIS

ONS RECHT: Welke andere belangrijke kwes-
tie speelt volgens u nog mee?
LUCA: “Er is ook een democratische crisis. 
Kijk naar wat er gebeurde na de fi nancieel-
economische crisis: er kwamen ‘structurele 
hervormingen’ en besparingsmaatregelen 
zonder echte democratische participa-
tie van de burgers. Kijk ook naar wat er in 
België gebeurde met CETA, het handelsak-
koord tussen de EU en Canada. Lagere over-
heden voelden zich verplicht om te mobili-
seren en te sensibiliseren, om beslissingen 
die zonder enige consultatie op EU-niveau 
werden genomen, een halt toe te roepen en 
om het debat te heropenen. Dat was nodig 
om gedaan te krijgen dat de mensen echt 

konden deelnemen aan een meer democra-
tisch proces.”

“Dit zijn goede voorbeelden van de manier 
waarop werknemers compleet worden 
genegeerd bij het nemen van beslissingen 
op nationaal en EU-niveau. Het zwaarte-
punt van de EU-beslissingen ligt niet in het 
Europees Parlement, ook al is dat demo-
cratisch verkozen door de Europeanen. 
Het grootste gewicht ligt bij de Raad, in 
feite een optelsom van ministers. Maar die 
laatsten zijn helemaal niet verkozen om 
over Europa te regeren, wel om hun eigen 
land te besturen. Toch nemen zij beslissin-
gen voor andere landen zonder dat ze door 
de burgers van die landen ter verantwoor-
ding kunnen worden geroepen. De Duitse 
bondskanselier Angela Merkel of de vroe-
gere Duitse minister Wolfgang Schaüble 
(Financiën) hebben beslissingen genomen 
over Griekenland zonder inspraak en zon-
der akkoord van de Grieken.”

“Er is dus een kloof in de democratische 
besluitvorming, er bestaat een zekere min-
achting voor de burger. Met als gevolg dat 
veel mensen kwaad en ontgoocheld zijn 
over de institutionele en democratische 
omgeving.”   

BETERE TOEKOMST CREËREN

ONS RECHT: Hoe kan de vakbond bijdragen 
tot de strijd tegen extreemrechts en voor een 
socialer Europa?
LUCA: “Uiteraard zijn dit zeer belangrijke 
dossiers voor de vakbond. Heel wat van 
onze eigen leden stemden bij recente ver-
kiezingen op partijen die extreemrechts, 

EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER
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EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER
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populistisch, xenofoob, anti-migratie en 
anti-Europa zijn. We moeten aan onze 
leden, de werknemers, duidelijk vertel-
len dat stemmen voor zulke partijen totaal 
niets oplost. En we moeten ook en vooral 
een betere toekomst creëren voor de men-
sen in Europa. Hen uitleggen dat er een 
alternatief is voor een heel rechts en popu-
listisch Europa. Een beter Europa, met een 
meer hoopgevende toekomst voor de men-
sen, met economische vooruitgang, met een 
meer democratisch en transparant beslis-
singsproces, waarbij ook gewone burgers en 
werknemers meer invloed uitoefenen. We 
moeten ook aandringen op een ander bui-
tenlands beleid en op een progressief han-
delsbeleid dat sociale en ecologische voor-
uitgang laat primeren.”

“Dit is onze grootste uitdaging, zeker met 
het oog op de Europese verkiezingen in 
mei 2019. We moeten ons vooral niet blij-
ven blindstaren op migratie, veiligheid en 

defensie maar praten over de echte oorza-
ken van de problemen, de sociale crisis en 
de democratische crisis. Doen we dat niet, 
dan zal het erg moeilijk worden om onze 
mensen nog te overtuigen dat een ander 
en beter Europa mogelijk is en dat wij het 
kunnen waarmaken.”

MEER SYNDICALE INVLOED

ONS RECHT: Wat kunnen vakbonden en syn-
dicalisten doen om ook op regelgevend vlak 
meer controle te krijgen op onze eigen toe-
komst op het vlak van werk? 
LUCA: “Er zijn verschillende niveaus. We 
moeten zeker blijven focussen op de kern 
van ons werk, de sociale dialoog en het col-
lectief overleg om de transitie en de arbeids-
markt mee te managen. Daarnaast stelt zich 
op nationaal én Europees niveau de vraag 
hoe we beter kunnen participeren aan en 
invloed uitoefenen op het economisch 
bestuur en het wetgevend werk.”

“Voor de indivduele werknemer is de 

dimensie van werknemersparticipatie 
essentieel. We hebben goede wetgeving op 
EU-niveau, maar dat is niet genoeg. Zeker 
sinds de financieel-economische crisis is er 
ook op de werkvloer een democratische cri-
sis, waarbij werknemers almaar meer wor-
den uitgesloten van het besluitvormings-
proces in grote ondernemingen.”

WETGEVING HERZIEN

ONS RECHT: Hoe kan het ‘democratisch defi-
cit’ op de werkvloer worden aangepakt?
LUCA: “De wetgeving voor democratie 
op de werkvloer is aan herziening toe. 
Werknemers moeten een groter recht op 
participatie krijgen, denk aan de Europese 
Ondernemingsraad bijvoorbeeld. Ze moe-
ten een voldoende groot recht op informatie 
en consultatie krijgen. En er is ook de kwes-
tie van het medezeggenschap van werkne-
mers in raden van bestuur. Verder moet 
de wetgeving beter afdwingbaar worden 
gemaakt zodat ze veel meer wordt toegepast 
in de praktijk, wat nu vaak niet het geval 
is. Nu gebeurt veel op vrijwillige basis. Als 
de werkgever niet wil meewerken, is er van 
echte participatie geen sprake. Daarom is 
het belangrijk dat deze regels beter afdwing-
baar worden gemaakt.”  |

Niet blindstaren op migratie, 
veiligheid en defensie.

Samen kunnen en moeten we opkomen voor 
een ander, democratischer, veel socialer Europa. 
Werknemers moeten zich daartoe ook verenigen 
en samenspannen. De vakbonden zijn de geknipte 
structuren om die karwei te klaren.
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VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni 

Werknemers moeten zich houden 
aan ‘de tewerkstellingsbreuk’ die 
het gevolg is van hun verminderde 
prestaties bij het opnemen van 
tijdskrediet of thematisch verlof. 
Wie kiest voor loopbaanverminde-
ring, is tijdens de bewuste periode 
een deeltijdse werknemer. Je neemt 
juist tijdskrediet omdat je een tijd-
lang minder wil werken vanuit een 
bepaald motief. Maar soms kan 
het toch gebeuren dat de werkge-
ver je vraagt om wat extra te wer-
ken. ‘Meeruren’ kunnen zowel over-
uren als bijkomende werkuren zijn.

MAG ZOIETS WEL? 

Volgens de RVA mag een werknemer in 
deze situatie uitzonderlijk overuren of bij-
komende uren presteren, maar dan moeten 
de meeruren wel voldoen aan al deze voor-
waarden:
1.  De meeruren moeten een tijdelijk 

karakter hebben. Het is natuurlijk niet 
de bedoeling om evenveel te werken als 

vóór het tijdskrediet. Het moet gaan om 
extra uren of overuren die sporadisch 
worden gepresteerd, het mag niet gaan 
om een structurele situatie. Dit is bij-
voorbeeld het geval wanneer de werkge-
ver met overmacht af te rekenen krijgt.

 Een voorbeeld van de RVA: een werkne-
mer heeft 1/5 tijdskrediet en blijft nor-
maal gezien vrijdag thuis. Zo iemand 
mag uitzonderlijk op vrijdag komen 
werken, bijvoorbeeld om een jaarlijkse 
bijeenkomst met klanten bij te wonen of 
om een opleiding te volgen.

2.  De werknemer moet akkoord gaan 
met de gevraagde meeruren.

3.  De extra gepresteerde uren moeten 
tijdig worden gerecupereerd. Dit moet 
gebeuren tijdens de periode waarin de 
prestaties worden verminderd in het 
kader van tijdskrediet.

Als er wettelijke toeslagen worden toege-
kend (20%, 50% of 100%) bovenop het deel-
tijds loon, zal er geen probleem zijn om dit 
te cumuleren met de onderbrekingsuitke-
ringen.

WAT MAG NIET?

Het is belangrijk om te weten dat de zoge-
naamde vrijwillige overuren volgens de 
federale overheidsdienst WASO niet mogen 
worden gecumuleerd met tijdskrediet. 
‘Vrijwillige overuren’ staan beschreven in 
het nieuwe artikel 25bis van de arbeidswet 
van 16 maart 1971: de werknemer mag maxi-
maal 100 overuren per kalenderjaar pres-
teren; in een sectorcao kan dit maximum 
zelfs worden verhoogd naar 360 overuren. 
Vrijwillige overuren moeten niet worden 
gerecupereerd. Ze moeten ook niet wor-
den gemotiveerd door overmacht of door 
een andere uitzonderlijke gebeurtenis 
zoals een ‘buitengewone vermeerdering van 
werk’. Klassieke overuren moeten wel op die 
manier worden gerechtvaardigd.
Klopt de werknemer toch stelselmatig meer-
uren? Of haalt hij de te veel gepresteerde 
uren niet tijdig in? Dan bestaat het risico 
dat de onderbrekingsuitkeringen worden 
teruggevorderd voor de weken of maan-
den waarin de werknemer de afgesproken 
arbeidsduur overschreed. De RVA kent 
immers uitkeringen toe op basis van een 
welbepaalde tewerkstellingsbreuk, en die 
wordt in het geval van bijkomende uren of 
overuren niet meer gerespecteerd.  |

Mag je bij tijdskrediet 
of thematisch verlof 
‘meeruren’ presteren?

©
 F

OT
O:

 B
EL

GA
IM

AG
E



Ons Recht | 123ste jaargang | FEBRUARI 2019 |  25

Werknemers Proximus krijgen 
solidariteit uit hele telecomsector
ONGERUSTHEID GROEIT BIJ ANDERE SPELERS

Robert Veekman

Het telecombedrijf Proximus wil 
1.900 banen afbouwen maar zegt ook 
1.200 nieuwe jobs te kunnen creëren. 
Netto hoe dan ook jobverlies dus. De 
werknemers van Proximus zijn in 
actie gegaan. Vakbondsmilitanten 
van andere telecombedrijven en 
externe contactcenters zijn solidair 
met hun actievoerende collega’s. Ze 
kijken ook met argusogen naar het 
verdere verloop van de onderhan-
delingen in de komende maanden.
In de eerste plaats valt het te hopen dat de 
collega’s van ACV-Transcom op basis van 
‘ernstige besprekingen’ veel jobs kunnen 
redden. Zij kunnen en mogen rekenen op 
alle steun die de LBC-NVK kan bieden.
Ook bij de LBC-NVK maken we ons zorgen. 
De raad van bestuur bij Proximus zou name-
lijk ook plannen bestuderen die tewerkstel-
ling bij externe contactcenters in gevaar 
kunnen brengen.

WERK NAAR HET BUITENLAND

Het is nog niet duidelijk welke afbouw 
Dominique Leroy, de ‘ceo’ van Proximus, 
voor ogen heeft als we praten over de 

‘facilitaire contactcenters’. Diverse onafhan-
kelijke bronnen vertellen ons dat Proximus 
een deel van deze ‘business’ naar het bui-
tenland wil overbrengen. Heel opmerke-
lijk, want jaren geleden werd zoiets al eens 
geprobeerd; de sector stelde toen vast dat dit 
niet bepaald resulteerde in een ‘kwalitatieve 
verbetering’.

Als vakbond stellen wij ons verder de vraag 
in hoeverre een regering met de slogan ‘Jobs, 
jobs, jobs’, ook al is ze dan in lopende zaken, 
kan meegaan in dit soort denken. Kan deze 
regering aanvaarden dat er in het buiten-
land banen worden gecreëerd door hier veel 
jobs op de arbeidsmarkt op te offeren? Jobs 
van werknemers die al heel kwetsbaar zijn!

TELENET EN ORANGE

Niet alleen de werknemers van de con-
tactcenters maken zich zorgen. Er is ook 

ongerustheid bij de werknemers van de 
twee andere telecombedrijven in België, 
Telenet en Orange. De mogelijke komst van 
een vierde operator leidt tot zenuwachtig-
heid. 
Wat zullen de gevolgen zijn op korte en mid-
dellange termijn voor de huidige operato-
ren? Niemand die het weet maar we kun-
nen niet ontkennen dat de telecommarkt 
aan het transformeren is. De digitalisering 
is nog maar ingezet en Europese beslis-
singen wegen op de resultaten van deze 
bedrijven. Iemand zal waarschijnlijk vroeg 
of laat de rekening gepresenteerd krijgen. 
De vakbond weet uit trieste ervaring dat het 
meestal niet de toppers in een bedrijf zijn 
die het gelag moeten betalen.

SOLIDE SOCIAAL 
OVERLEG IS NODIG

De LBC-NVK is vragende partij om via 
gezond en solide sociaal overleg te zoe-
ken naar oplossingen in het voordeel van 
de werknemers en de tewerkstelling in ons 
land. Momenteel hebben we de indruk dat 
de vakbonden voor de raden van bestuur 
en sommige bewindslieden eerder een 
deel van het probleem zijn. Dat klopt niet. 
De vakbond kan en zal bijdragen tot een 
oplossing voor het probleem, op basis van 
correct overleg.  |

Meestal zijn het niet de 
toppers die het gelag  
moeten betalen.
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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Menselijkheid is de hoogste 
deugd’. E.V.L. uit Belsele werd door loting uit de juiste antwoorden 
getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. Profi ciat!

We konden ook 5 exemplaren verloten van het boek ‘Hedendaagse 
Anti-verlichting’ (Uitgeverij EPO). De onschuldige hand trok een aantal 
winnaars uit de inzendingen. De winnaars zijn P.V.G. uit Borsbeek, N.F. 
uit Bouwel, R.D.B. uit Gent, H.G. uit Tielt en C.B. uit Ganshoren. Heel 
wat interesse was er ook voor het fi jne boekje ‘Gekonkelfoes in organi-
saties’. Daarvan gaat een gratis exemplaar naar C.D. uit Deurne, A.P. uit 

Heff en en M.G. uit Oudsbergen. Veel leesplezier aan alle gelukkigen!
Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 28 februari 2019. Of stuur 
een briefj e met de oplossing, naam, adres en lidnummer naar Ons 
Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt een 
boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

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

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

HORiZOnTaal
A.  Iets wat iedereen op het werk zou moeten 

hebben
B. Id est (afk orting)
C. Wedstrijdklok bij het dammen
D. Honderd vierkante meter
E. Van espenhout; beschermende goden bij 

de Romeinen
G. Vel papier; een wens bevattend voorstel
H. Zonder rekening te houden met een ander
I. Je moet niet altijd … taal spreken
J. In casu (afk orting)
K. Avond waarop gedichten worden voorge-

lezen

veRTicaal
1.  Overeenkomst om te wedden
2. Human resources (afk orting)
3. Nederlandse meisjesnaam
4. De verdachte gaf geen …
5.  Ontharen; croque-monsieur
7. Vrucht van een eik; moeder van Jezus
8. De vakbond LBC-NVK is een stuk van het …
9. Hartaanval
10. Muzieknoot
11. Causaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

G

Win een topboek!

ENJOY YOUR 
LIFE, FUCK 
THE STRESS 

– HÉT ANTI-
STRESSBOEK

Ken je dat gevoel? 
Dat je van voren 
niet weet dat je 
va n  a c h t e r e n 
leeft? Dat je bed 
je beste vriend is 
en dat je eigen-
lijk nergens meer 
echt zin in hebt? 
Je wilt er natuur-
lijk niet aan maar 
het lijkt erop dat 
de sluipschutter 
ook jou in het vizier heeft gekregen: stress! Welkom 
bij de club! Want laat één ding duidelijk zijn: voel je 
niet schuldig en heb geen spijt. Het moet maar eens 
afgelopen zijn met het denkbeeld dat mensen die stress 
hebben zwak zijn. Het is juist omgekeerd: stress over-
komt vooral de mensen die meer dan betrokken zijn, 
de mensen voor wie niets te veel is en die altijd bereik-
baar en verbonden zijn. De diehards die maar door blij-
ven buff elen. Juist zij zijn vatbaar voor stress en omdat 
zij zo betrokken zijn, komen stress en burn-out in hun 
woordenboek niet voor. Dus ben je gevallen en sta je 
stijf van de stress? Gefeliciteerd! Je bent een topper!

'Enjoy your life, fuck the stress' is een boek van 

Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen. Wil 

jij graag dit fi jne boek winnen? Ons Recht kan 5 

exemplaren gratis uitdelen!

Interesse? Stuur dan je naam en adres naar 

lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be en schrijf 

in je e-mail dat je graag kans maakt op één van de 

te verloten exemplaren. Mail ons niet later dan 28 

februari 2019 aub.
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Werk ohne Autor
Karin Seberechts

“Kijk nooit weg”, zegt een 
jonge vrouw in het aan-
schijn van de Tweede 
Wereldoorlog tegen haar 
kleine neefj e Kurt. “Alles 
wat waar is, is mooi”. Het 
tweetal keert net terug van 
de nazi-tentoonstelling over 
Entartete Kunst in Dresden, 
in 1937. Daar heeft  de natio-
naalsocialistische gids hen 
ingepeperd hoe Kandinsky, 
Chagall, Malevich, 
Mondriaan enzovoort ‘de 
Duitse cultuur verzieken’. De 
mooie, excentrieke tante 
wordt enkele jaren later 

‘opgeruimd’ in het kader 
van de ‘rassenhygiëne’. Het 
jongetje groeit uit tot kun-
stenaar; eerst als gewaar-
deerd schilder ‘in dienst van 
het volk’ in de DDR, vanaf 
1961 als experimenterend 
artiest in het ‘vrije’ Westen.

F l o r i a n  H e n c k e l  v o n 
Donnersmarck raakt in zijn 
drie uur durende ‘Werk ohne 
Autor’ zowat alle grote thema’s 
en trauma’s uit drie decennia 
Duitse geschiedenis aan: van 
het genadeloos uitrollende 
nazisme in de aanloop naar de 
oorlog tot halverwege de jaren 
1960, na het optrekken van de 
scheidingsmuur in Berlijn. Hij 
hangt ze op aan een melodrama 
waarin hoofdfi guur Kurt Barnert, 
tegen diens zin geïnspireerd op 

Duitslands befaamdste moderne 
kunstenaar Gerhard Richter, 
onbewust de liefde vindt bij 
de dochter van de SS-arts die 
zijn tante de dood injoeg. Een 
cynisch toeval dat Richter daad-
werkelijk overkwam.
Dat je nooit mag wegkijken 
omdat alles wat wààr is ook 
mooi is, is een iele wijsheid die 
Henckel von Donnersmarck 
zichzelf en zijn fi lm oplegt, maar 
waar hij nooit helemaal uitge-
raakt.
Ik zag in ‘Werk ohne Autor’ 
eigenlijk twee films: een inne-
mende zoektocht van een weife-
lend artiest naar een eigen stijl, 
elegant getoonzet door Caleb 
Deschanel (fotografie) en Max 
Richter (soundtrack), en timide 
vertolkt door Tom Schilling; en 
een vrij academisch geënsce-
neerde visie op de artistieke 
expressie van de werkelijkheid, 
stug en schematisch verteld door 
Henckel Von Donnersmarck zelf. 
Die twee insteken wrijven tegen 
elkaar aan en botsen hier en daar, 
maar vallen uiteindelijk toch 
samen in een fi lm die niet los-
laat, bijna ondanks zichzelf.
‘Werk ohne Autor’ is misschien 
wel exemplarisch voor de manier 
waarop Duitsland het nabije ver-
leden, met één van de gruwelijk-
ste episodes uit de geschiedenis, 
vaak met zich meedraagt: als een 
drama dat blijft wegen en waar-
van alles, hoe onuitgesproken 
ook, doordrongen is. Een film 
die ergert én intrigeert.

‘Werk ohne Autor’ komt op 6 
februari in de Belgische cine-
ma’s.

Artiest op zoek naar een eigen stijl in drie decennia woelige geschiedenis (Tom Schilling).

UITGAANSTIP FILM

Designed 
Landscapes 
– Brussels 
1775-2020
Een fi jne tentoonstelling in Brussel is 'Designed 
Landscapes — Brussels 1775-2020'.

'Designed Landscapes' biedt een ongeziene blik op 
het landschap van het Brussels Gewest en de unieke 
geschiedenis van zijn openbare parken en tuinen. 
Via tal van originele en in vele gevallen nooit eerder 
getoonde documenten geeft de tentoonstelling een 
totaaloverzicht van de Brusselse landschapsrealisaties 
tussen 1775 en vandaag, haar auteurs en de historische 
en politieke context. Ze plaatst de Brusselse ontwer-
pen ook in een internationale, culturele context en laat 
haar licht schijnen op de typische instrumenten van de 
landschapsarchitect.

Deze tentoonstelling loopt nog tot 31 maart 2019.

Waar?
CIVA
Kluisstraat 55, 1050 Elsene 

Meer info?
www.civa.brussels 
Tel. 02 / 642 24 50 
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Premies voor werknemers  
in zelfstandige kleinhandel  
en levensmiddelenbedrijven
WERKNEMERS KUNNEN TERECHT BIJ SOCIALE FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Chris Van Droogenbroeck

In de paritaire comités van de mid-
delgrote levensmiddelenbedrij-
ven (PC 202.01) en de zelfstandige 
kleinhandel (PC 201) bestaan er 

‘sociale fondsen voor bestaansze-
kerheid’ die een aantal premies 
kunnen uitkeren aan bedienden en 
werkgevers die daarnaar vragen.
Werknemers kunnen in PC 202.01 een 
financiële tegemoetkoming krijgen voor 
de opvang van hun kinderen voor zover die 
wordt erkend door Kind & Gezin. Als aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn 
er ook aanvullende premies voor oudere 
bedienden, in het kader van een ‘landings-
baan’ en voor zover deze werknemers al 
een uitkering van de RVA ontvangen. Voor 
werkzoekenden die in de sector willen wer-
ken zijn er opleidingssubsidies.
Werkgevers in dit deel van de distributie 

kunnen tewerkstellingspremies aanvragen 
als ze werknemers uit ‘risicogroepen’ (jon-
ger dan 26) aanwerven of wanneer ze het 
aantal werkuren van deeltijdse bedienden 
optrekken. Zij kunnen ook subsidies ont-
vangen voor personeelsopleidingen die ze 
organiseren.
In PC 201 zijn er ook interessante premies 
en tegemoetkomingen. Ook daar heb je 
tegemoetkomingen voor werknemers die 
een beroep doen op kinderopvang en aan-
vullende premies voor oudere bedienden – 
in het kader van een ‘landingsbaan’. En sub-
sidies voor werkzoekenden die bijscholing 
willen volgen om in de sector aan de slag 
te kunnen.
Voor werkgevers in deze sector zijn er 
tewerkstellingspremies als ze mensen uit 

‘risicogroepen’ aanwerven. Het gaat om 
‘gewone’ en ‘verhoogde’ jongerenpremies. 
Er zijn ook premies voor werkgevers die 
hun deeltijdse bedienden meer werkuren 
laten presteren.

AANGEPASTE VOORWAARDEN

Het is belangrijk om te weten dat de voor-
waarden om deze premies te krijgen zijn 
veranderd sinds 1 januari 2019. Als gevolg 
van het jongste sectorakkoord zijn de bedra-
gen van bepaalde premies gevoelig ver-
hoogd. Bovendien zijn de meeste voorwaar-
den versoepeld. In sommige gevallen zijn de 
voorwaarden verstrengd om misbruiken te 
vermijden.  |

Meer informatie over de premies 

en tegemoetkomingen vind je op 

www.sociaalfonds202-01.be 
(middelgrote levensmiddelenbedrij-

ven) en www.sociaalfonds201.be 

(zelfstandige kleinhandel).  

En op  

http://socialezekerheid.lbc-nvk.be
Je kan ook aankloppen bij één van 

onze LBC-NVK-secretariaten 

(lijst op p. 31).
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ZELFSTANDIGEN
P.P. - PER E-MAIL

Goede vakbondsvrienden, met 
stijgende verwondering heb ik 
het interview over zelfstandi-
gen zonder personeel in Ons 
Recht van januari 2019 gelezen. 
In het interview zegt Michel 
Piedfort dat de traditionele 
opdeling  tussen werknemers en 
zelfstandigen, voor zover ze bei-
den onder het gezag van iemand 
staan, achterhaald is. Hij komt 
op voor één statuut en gelijke 
toegang tot sociale rechten voor 
iedereen die werkt. Op die stel-
ling komt geen kritische reactie 
van de vraagsteller. 
Ik kan echt niet volgen. Een 
zelfstandige werkt per definitie 

voor verschillende opdrachtge-
vers en / of klanten. Zodra een 
zogenaamde zelfstandige voor 
één enkele opdrachtgever of 
eventueel voor meer dan één 
opdrachtgever werkt, maar dat 
doet onder het gezag, leiding en 
toezicht van   die authentieke 
werkgever, dan is die werker 
een valse zelfstandige en kan 
het alleen de opdracht zijn van 
een vakbond om die persoon uit 
dat statuut te ‘bevrijden’.
We beleven een tijd waarin eco-
nomische machthebbers, daarin 
gesteund door politieke bewe-
gingen, alsmaar meer een beleid 
willen voeren met zoveel moge-
lijk opgedrongen flexibiliteit in 
de organisatie van het werk in 

dienstverband. De vakbeweging 
bestrijdt dit met wisselend suc-
ces. De krachtsverhoudingen 
tussen de sociale partners zijn 
immers niet zo gunstig. Maar 
als in mijn eigen vakbondsblad 
dat fenomeen tamelijk goed-
moedig aan bod komt, breekt 
toch wel mijn klomp. Gelukkig 
lees ik in hetzelfde nummer van 
Ons Recht een bemoedigend 
artikel over de ACV Jongeren 
die actie voeren tegen tijdelijke 
baantjes en interims, maar dat 
kan mijn onvrede niet volledig 
wegnemen. Ik kan niet aanvaar-
den dat mijn vakbond service 
wil verlenen aan zelfstandigen 
zonder personeel die zogezegd 

‘atypisch werken’, terwijl die 

werkers in de eerste plaats recht 
hebben op een volwaardig sta-
tuut van werknemer en op een 
vakbond die opkomt voor dat 
recht.

N.v.d.r.
Michel Piedfort heeft in het 
interview in Ons Recht zijn 
persoonlijke visie vertolkt. 
Als vakbond blijven we uit-
drukkelijk de strijd tegen 
schijnzelfstandigheid en voor 
een goed werknemersstatuut 
voeren. Denk maar aan de 
syndicale en juridische acties 
tegen het zelfstandigensta-
tuut van de Deliverookoeriers.

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.

Heeft niet 
elke werker 
recht op een 
volwaardig 
statuut?
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN - 2

ZINLOOS WERK
H.D.W. - LEUVEN

Als lid van de LBC-NVK ont-
vang ik al zo’n goede 30 jaar 
Ons Recht. Een degelijk en 
belangrijk blad. Ik las daarin 
het artikel ‘Waarom werken 
we?’ van Peter Bakema. Een 
interessant artikel over een 
thema dat me, ook als speci-
alist in de arbeidspsychologie, 
erg na aan het hart ligt: arbeid. 
Maar met één bedenking heb 
ik wel veel moeite: de stelling 
dat ‘maar liefst 37% van de 
werknemers zijn baan zinloos 
vindt’. Die stelling is mani-
fest onjuist. Ik doe zelf sinds 
vele jaren onderzoek naar de 
beleving van arbeid maar heb 
nooit zo’n cijfer kunnen vast-
stellen. Deze bewering is voor 
mij ‘fake news’. Verder wens ik 
de LBC-NVK alle succes toe met 
zijn blad, een belangrijke bron 
van informatie in een wereld 
die almaar meer verrechtst.

N.v.d.r.
De vaststelling dat 37% van 
de werknemers zijn baan zin-
loos vindt, is toch niet echt 
uit de lucht gegrepen. Dit 
cijfer komt uit onderzoek 
van het Britse marktonder-
zoeksbureau YouGov. Uit 
onderzoek van de Antwerp 
Management School kwam 
een vergelijkbaar resul-
taat naar voren: zo’n 33% 
van de werknemers vindt 
zijn werk zinloos. De in het 
artikel genoemde David 
Graeber schat het aandeel 
van de nutteloze jobs zelfs 
op 73%. In het Nationaal 
Geluksonderzoek van pro-
fessor Lieven Annemans 
(UGent) geeft 23% van de 
werknemers zijn werk een 
o nvo l d o e n d e .  Vo l g e n s 
diverse studies zitten heel 
wat werknemers dus niet 
goed in hun vel op hun werk.

GEPEST DOOR DE 
OVERHEID
M.D.D. - KROMBEKE

Ik ben 59 jaar oud en ben 
sinds september 2018 met 
SWT. Gedurende 41 jaar heb ik 
gewerkt als begeleidster van 
mensen met een mentale beper-
king en gedragsproblemen. Mijn 
uren waren heel onregelmatig; 
ik werkte zowel overdag als ’s 
nachts, en ook op zon- en feest-
dagen.
In januari 2015 ging mijn opzeg-
termijn van start. Ik moest wel 
mijn nachtdienst volhouden 
tot mijn laatste dag, ook al ben 
ik sinds 15 jaar reumapatiënte 
met 30% invaliditeit. Ik wilde 
volhouden, maar dat was een 
zware dobber in de praktijk.
Bij de organisatie waar ik werkte, 
was ik ook 30 jaar lang vak-
bondsafgevaardigde. Ik hielp er 
om te knokken voor de rechten 
van de collega’s rondom mij.
De gepresteerde jaren tellen niet 
meer volledig mee, ook al werd 
het anders gezegd bij de start van 
mijn landingsbaan. Kan de rege-
ring zomaar de afspraken veran-
deren? Ik moet nu elke maand 
naar de VDAB gaan, actief sol-
liciteren en een opleiding volgen 
om eventueel werk in een andere 
sector te kunnen aanvaarden. 
Ben ik verplicht om verder van 
huis werk te aanvaarden, in een 
minder gunstig paritair comité 
en zonder landingsbaan? Waar 
kan ik klacht indienen wegens 
pesterijen van de overheid? 
Kunnen ze zomaar mijn medisch 
dossier naast zich neerleggen? 
Wat met de vele collega’s die nu 
hun opzeg aan het uitdoen zijn 
en niet op hun stappen kunnen 
terugkeren? Wat moet ik doen?

N.v.d.r.
Dit lid heeft van onze LBC-
NVK-diensten grondig ant-
woord gekregen op haar vra-
gen.

DESINFORMATIE OVER 
LONEN
G.V.B.

In de krant heb ik een artikel 
gezien met als titel ‘55-jarige 

verdient 76 procent meer dan 
een 25-jarige’. Met erbij de tekst 
dat ‘de loonkloof een blok aan 
het been is voor de werkgevers’. 
Het ging over een studie van het 
sociaal secretariaat Acerta en 
over de loonsverhogingen die 
bedienden in de privésector krij-
gen op basis van anciënniteit.
Veertig jaar lang werkte ik als 
bediende in het paritair comité 
218, tegenwoordig spreken ze 
over PC 200. In mijn bedrijf 
was een systeem van loons-
verhogingen op basis van het 
aantal gewerkte jaren totaal 
onbestaande, en ik hoor het-
zelfde van veel andere werkne-
mers uit kleine ondernemin-
gen. Loonbarema’s werden 
alleen gebruikt om het loon bij 
indiensttreding te bepalen, ver-
der lieten de bedrijven die links 
liggen. Gevolg: wie nieuw in 
dienst kwam, kreeg een geactu-
aliseerd startloon, en de oudere 
werknemers bleven werken 
tegen hun oude startloon; het 
enige wat zij erbij kregen was de 
indexaanpassing.
Ik vraag me af in welke mate 
die ‘studie’ van Acerta weten-
schappelijk onderbouwd was, en 
vooral wat er met die ‘resultaten’ 
zal worden gedaan. Hopelijk zal 
dit niet leiden tot een polarisa-
tie tussen jonge en oude werkne-
mers. Als vakbond voor de 21ste 
eeuw zou het interessant zijn als 
de LBC-NVK de resultaten van 
deze ‘studie’ eens zou kunnen 
bestuderen en analyseren.

OPENBAAR VERVOER
L.M. - PER E-MAIL

Een Gelukkig Nieuwjaar aan 
de ploeg van Ons Recht en alle 
lezers! Wanneer eens aandacht 
voor de nood aan beter open-
baar vervoer met trein, tram en 
bus? Het openbaar vervoer is 
echt rampzalig. Ik zie veel bus-
sen met de boodschap ‘Geen 
dienst’ passeren. Soms daagt er 
zelfs geen bus op, met als uitleg 
dat de bus een panne heeft of dat 
de chauffeur ziek is. En mensen 
die van de trein komen, moeten 
vaak rennen om hun bus te halen. 
Hier moet écht iets aan gebeuren.



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.

SOCIO-CULTURELE SECTOR

In de socioculturele 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 1 januari 2018 en 31 december 
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 onder-
tekend worden terugbezorgd aan uw plaat-
selijke LBC-NVK-secretariaat. De uitbetaal-
periode  loopt tot 31 maart 2019.  

PODIUMKUNSTEN

Met een sectorale vakbondspremie is lid 
zijn van de LBC-NVK een heel pak goedko-
per. Werk je in de podiumkunsten en ben 
je lid van de vakbond? Dan heb je recht op 
een vakbondspremie als je in 2018 recht-
streeks hebt gewerkt voor een gesubsidi-
eerde organisatie in de sector van de podi-
umkunsten. 
De vakbondspremie bedraagt 65 euro. 
Dat bedrag wordt bepaald door het aantal 
aanvragen. Wij streven naar een zo hoog 
mogelijke premie. Als je minstens zes 
maanden lid bent op 30 november 2018 
krijg je de volle premie. Ben je minstens 
drie maanden lid, dan ontvang je de helft. 

Je lidmaatschap is een flink stuk goedko-
per maar je krijgt wel de dienstverlening 
en belangenbehartiging voor de volle 
100%. 

Als je in 2017 rechtstreeks hebt gewerkt 
voor een organisatie in de sector van 
de podiumkunsten, heb je ondertussen 
een attest ontvangen. Dat moet je inge-
vuld terugsturen naar de LBC-NVK, t.a.v. 
Ingrid Janssen, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. Je kan het ook ingevuld mai-
len naar cultuur.lbc-nvk@acv-csc.be of 
afgeven in je ACV-dienstencentrum of bij 
je lokale LBC-NVK-kantoor.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN JANUARI 2019

200.00  PC voor het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden Vorige lonen x 1,0216 (1) 
202.00 PC voor de kleinhandel in voedingswaren Vorige lonen x 1,01 (1) 
216.00 PC voor de notarisbedienden Vorige lonen x 1,0074 (1) 
220.00 PC voor de voedingsnijverheid Vorige lonen x 1,0210 (1) 
221.00 PC voor de papiernijverheid Vorige lonen x 1,0119 (1) 
222.00 PC voor de papier- en kartonbewerking Vorige lonen x 1,0119 (1) 
226.00 PC voor de internationale handel en logistiek  Vorige lonen x 1,0126 (1)  
306.00 PC voor het verzekeringswezen  Vorige lonen x 1,0220787 (3) 
309.00 PC voor de beursvennootschappen  Vorige lonen x 1,004453 (3) 
310.00 PC voor de banken en spaarbanken  Vorige lonen x 1,0045 (2) 
313.00 PC voor de apotheken en tarificatie  Vorige lonen x 1,02 (1)
341.00 PC  voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Vorige lonen x 1,0216 (1) 

(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

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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