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STAND
PUNT.

WORDEN WE 
BETER VAN EEN 
INTERPROFESSIONEEL 
AKKOORD?
Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Vakbonden en werkgevers hebben op 25 februari een 
akkoord bereikt over een ontwerp van Interprofessioneel 
akkoord (IPA) 2019-2020. Alle geledingen van het ACV zijn 
de achterban aan het raadplegen over dit ontwerp. Op 26 
maart wordt de defi nitieve beoordeling gemaakt.
Helaas was er een staking nodig op 13 februari 2019 om 
dit mogelijk te maken. Zonder die staking zou er geen ont-
werp gekomen zijn, wat de werkgevers daar ook over ver-
kondigen. Wat zij eff ectief aan een onderhandelingstafel 
vertellen, ligt soms mijlen ver van wat publiekelijk wordt 
verklaard.  
Dit ontwerp zal zowel inhoudelijk als vanuit strategisch 
oogpunt worden beoordeeld door onze vakbondsmilitan-
ten uit alle sectoren en regio’s. Het bevat afspraken over de 
loonmarge voor 2019-2020 (1,1 %), een hoger gewaarborgd 
minimumloon, mobiliteit, vrijwillige overuren, landings-
banen en SWT. Een belangrijk deelakkoord handelt over de 
aanpassingen van de sociale uitkeringen voor in totaal 720 
miljoen euro; 80 miljoen daarvan is afh ankelijk van het feit 
of de regering deze in 2020 al dan niet wegknipt.
Dit ontwerp IPA blijft gevangen in het keurslijf van een 
Loonwet die door en op vraag van de werkgevers is geschre-
ven. Het is pijnlijk duidelijk dat deze wet niet geloofwaardig 
is. Na de nationale staking werd er vlug wat opnieuw gecij-
ferd en hopla: plots was er iets meer loonmarge. Een nieuwe 
regering moet deze belachelijke wet schrappen of op zijn 
minst ernstig aanpassen. Dat was ook één van de duidelijke 
boodschappen van de stakers aan de politiek. Blijft de wet 
wat ze is, dan garanderen we nu al nieuwe moeilijkheden 
voor een volgend IPA. 
Ook voor het eindeloopbaanverhaal blijft het ploeteren 
binnen een onwezenlijk keurslijf: arbeid en eindeloopbaan 
worden steeds opnieuw geproblematiseerd, mensen wor-
den de ziekteverzekering in geduwd, alles wat nodig is om 
een sereen eindeloopbaandossier op te bouwen wordt de 
kop ingedrukt door werkgevers en regering.
We zullen het ontwerp van IPA beoordelen op zijn merites. 
Maar de politiek boycot structureel de mogelijkheden om, 
via sociaal overleg, ernstig werk te maken van betere lonen 
en contracten voor jongeren, discriminatie op de arbeids-
markt weg te werken, jobs écht werkbaar te maken, werk 
en gezin beter op elkaar af te stemmen en een duurzaam 
en sociaal transitiebeleid te voeren voor een klimaatneu-
trale economie.
Waait er na de verkiezingen van 26 mei géén nieuwe wind in 
België en Europa, dan zal de werkende bevolking nog meer 
aan de kant worden geschoven en zullen mensen nog meer 
dan nu tegen elkaar worden opgezet. Vakbonden zijn een 
belangrijke corrigerende, mensen-verbindende en sociale 
factor in dit landje. Dààrom zijn interprofessionele akkoor-
den belangrijk! En dààrom bent u zo belangrijk!  |
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Stefaan Decock

Je zal je herinneren dat de onder-
handelingen over een nieuw 
Interprofessioneel akkoord (IPA) 
tamelijk snel vastliepen. Na de alge-
mene staking van 13 februari 2019 
werden de gesprekken snel hervat. 
Heeft de staking iets veranderd? 
Absoluut. Is de voorgestelde loon-
marge van 1,1% groot genoeg? Neen.

De vakbond wilde namelijk een groter en 
eerlijker deel van de koek voor de werkne-
mers, zeker na alle ronkende verklaringen 
over een opbloeiende economie, de heerlijke 
vruchten van het regeringsbeleid, de krappe 
arbeidsmarkt. Alleen: om tot een akkoord te 
komen is het onderhandelen onder het juk 
van een Loonwet die werd gestemd in het 
parlement. We blijven gebukt gaan onder 
wettelijke keurslijven over de eindeloop-
baan en de pensioenen – die ook de zegen 
kregen van het parlement. Op 26 mei 2019 
moeten we stemmen voor een nieuw parle-
ment en een nieuwe regering. Vind jij een 
redelijk eindeloopbaanbeleid belangrijk? 
Wil je een rechtvaardige verdeling van de 
koek tussen werknemers, bedrijven en aan-
deelhouders? Weet dan nu al dat je je gading 
niet zal vinden bij de partijen die in voorbije 
vier jaar aan het bewind waren.

WAT IS ER VERANDERD?

Terug naar de staking van februari. Wat 
heeft die dan wel veranderd ? 
Om te beginnen is er wat hocus pocus toege-
past op de trieste Loonwet. Een paar nieuwe 
berekeningen en hopla: de beschikbare 
loonmarge steeg wonderlijk genoeg van 
0,8% naar 1,1%. Dit haalt elke geloofwaar-
digheid van deze Loonwet onderuit. We 
weten dus wat we de volgende keer moeten 
doen. Een dag staken en dan wat nieuwe 
berekeningen laten maken. We zullen deze 
Loonwet blijven bestrijden. Als een volgend 
regeerakkoord niet zegt dat deze wet gron-
dig moet worden bijgestuurd, dan kunnen 
we nu al aankondigen dat er nieuwe proble-
men zullen opduiken.
Ook veranderd is de houding van de werk-
gevers. Voor de staking kon er alleen wor-
den gepraat worden over netto loonsver-
hogingen. Een verhoging van het plafond 
cao-90 (winstbonus gekoppeld aan te berei-
ken doelstellingen) wat voor de meesten die 
daarvan genieten niets betekent want het 
gros van de cao’s 90 zit onder het plafond. 
Een verhoging van de maaltijdcheques op 
voorwaarde dat de werkgevers die stijging 
fiscaal kunnen verrekenen. Tegelijkertijd 
worden vakbonden en werkgevers ‘geres-
ponsabiliseerd’ in het beheer van de sociale 
zekerheid, lees: als er geld te weinig blijkt te 
zijn, regelen jullie zelf maar nieuwe bespa-
ringen in de sociale zekerheid. 

De vakbonden hebben tijdens de onderhan-
delingen het been stijf gehouden en zijn blij-
ven hameren op een bruto loonmarge van 
1,1%, en dit ook ter bescherming van de 
financiering van de sociale zekerheid én de 
individuele werknemersrechten. Ook hier 
hebben de werkgevers hun opstelling moe-
ten herzien.

WOON-WERKVERKEER

Eindelijk komt er een aanpassing van de 
terugbetalingstarieven voor het woon-
werkverkeer naar 70% van een treinabon-
nement in 2de klasse. Door het niet-indexe-
ren van de terugbetalingstarieven ging de 
werknemer er al jaren op achteruit. Ook op 
dit punt is er nu eindelijk een positieve ken-
tering.
De flexibiliteitshonger van de werkgevers 
op het vlak van vrijwillige overuren heb-
ben de bonden sterk gereduceerd: de werk-
gevers wilden er 360 mogelijke overuren 
bij, het werden er maar 20 extra. Akkoord, 
nog altijd 20 te veel! Maar deze toegeving 
was nodig om ook wat afspraken te kun-
nen maken over SWT en landingsbanen. 
Compromissen zoeken heet zoiets. Niet 
altijd plezant of smakelijk, maar in elke 
onderhandeling is het geven en nemen.

HOGER MINIMUMLOON

Het gemiddeld gewaarborgd minimumloon 

Het Interprofessioneel 
akkoord voor je uitgelegd
ALGEMENE STAKING HEEFT WEL DEGELIJK IMPACT
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wordt opgetrokken. Vóór de staking wilden 
de werkgevers niet horen van een aanpas-
sing van dit minimumloon. Maar nu komt 
er dus toch een verhoging, in twee fases. Per 
1 juli 2019 een stijging met 1,1%, en in een 
tweede fase moet er tegen 30 september 
2019 een voorstel komen voor een substan-
tiële verhoging zonder perverse effecten 
van de werkbonus op de reële loonstijging. 
Ook deze minima zijn veel te lang onaan-
gepast gebleven, en ook op dit punt is er nu 
een gunstige kentering.
Tot slot zijn er de afspraken over SWT en lan-
dingsbanen vanaf 55 jaar. Tot voor kort wei-
gerden de werkgevers om eerder gemaakte 
afspraken over een tijdspad voor SWT en 
landingsbanen te laten respecteren door 
de regering. In het Zomerakkoord deed de 
regering-Michel vooral haar eigen zin en 
zette ze de sociale partners een neus. Ook 
op dit vlak loopt het nu anders, en ook dat 
is een belangrijke kentering.

WAT IS ER NU AFGESPROKEN 
OVER SWT?

Voor de landingsbanen zijn er uitzonde-
ringsregimes: zware arbeidstijdregelingen, 
loopbanen van 35 jaar, arbeidsongeschikten 
in de bouw en bedrijven in moeilijkheden of 
herstructurering.
Deze afspraken zijn belangrijk omdat ze 
tijdelijk de mogelijkheden wat verlengen. 
Tegelijk moeten we dit ook relativeren. De 

vakbonden willen namelijk vooral dat het 
hele ‘kader’ voor het eindeloopbaanver-
haal wordt aangepast. Werknemers moe-
ten meer mogelijkheden krijgen om ‘af te 
bouwen’. Er moet opnieuw een zekere ver-
antwoordelijkheid worden gelegd bij de 
werkgevers: zij hebben alle kosten voor de 
eindeloopbaan afgewenteld op de gemeen-
schap. SWT moet mogelijk zijn wanneer lan-
ger werken niet meer houdbaar is. En we 
willen de wettelijke pensioenleeftijd op 65 
jaar, met mogelijkheden om vervroegd te 
vertrekken in functie van de lengte van de 
loopbaan.

SEREEN KADER IN PLAATS VAN 
GESCHREEUW

De politiek moet hier opnieuw zorgen voor 
een sereen kader dat faciliteert zodat er 
meer rust en zekerheid komt voor de werk-
nemers. Er zijn heus wel mensen die lan-
ger willen en kunnen werken, maar lineaire 
grendels instellen voor iedereen drijft velen 
noodgedwongen naar de ziekteverzekering 
en dat kan ook niet de bedoeling zijn. De 
schreeuwers van Open VLD en N-VA, die 
tegen een aantal afspraken zijn, tonen hoe-
veel voeling ze hebben met de werkvloer, 
met werkende mensen en met het sociaal 
overleg. Elke dag zien of horen wij  werk-
nemers die op zoek zijn naar oplossingen 
omdat het niet meer lukt. Dit beetje soelaas 
kan dus belangrijk zijn.    
Een ander belangrijk onderdeel van het ont-
werp van IPA gaat over de aanpassingen van 
de sociale uitkeringen, de zogenaamde wel-
vaartsenveloppe. De afspraken gaan over 
aanpassingen ter hoogte van 720 miljoen 
euro: voor de minima in de werkloosheid 
(113 miljoen), ziekte en invaliditeit (162 mil-
joen), beroepsziekten (7 miljoen), pensioe-
nen (413 miljoen) en een aantal aanvullende 

stelsels. 80 miljoen hiervan is nog onzeker: 
het is afwachten of een nieuwe regering die 
som niet wegsaneert in 2020.
Deze aanpassingen zijn belangrijk voor 
mensen die moeten leven van een uitkering. 
Elke verbetering is voor hen levensbelang-
rijk. Zeker voor de pensioenen zijn belang-
rijke aanpassingen voorzien. 

MOEITE WAARD

Was de staking van 13 februari nu de moeite 
waard? Kijk, ik staak niet zo graag maar ik 
ben wel blij dat deze staking heeft plaatsge-
vonden. Het was méér dan nodig om stevig 
aan de alarmbel te trekken. De politiek mag 
doen alsof ze hier immuun voor is, maar de 
bevolking toonde veel begrip en sympathie. 
Dit sterkt ons in de overtuiging dat we moe-
ten blijven aandringen op ‘een ander beleid, 
dat mogelijk is’. 
Aan kleine piketten ontmoette ik hele moe-
dige vakbondsmilitanten voor wie het niet 
simpel was om voor hun deur te staan. In 
stakerscafés voelde ik veel solidaire warmte 
van werknemers die hadden geprobeerd om 
hun collega’s te overtuigen en die daar ook 
sympathie voor kregen.
Geef ons opnieuw een speelveld om per-
spectief te kunnen geven aan jongeren, wat 
met het huidige keurslijf echt te weinig kan. 
Geef ons de ruimte om werk te maken van 
een klimaatneutrale economie. Bevorder 
het sociaal overleg in plaats van dit te boy-
cotten met allerlei keurslijven. Dit vraagt 
om een andere bril, andere ideologische 
benaderingen, misschien ook andere poli-
tici. Er zullen altijd compromissen moeten 
worden gezocht en gevonden, maar het kàn, 
sinds heel lang.
Dus ja, de recente algemene staking was 
zeker de moeite waard. En noodzakelijk.  |

Het Interprofessioneel 
akkoord voor je uitgelegd
ALGEMENE STAKING HEEFT WEL DEGELIJK IMPACT

Stelsel SWT Kadercao’s 2019-2020 Vrijstelling beschikbaarheid

Zwaar beroep, 
nacht, bouw, 33j 
beroepsverleden

59 jaar tot 30/06/2021
60 jaar vanaf 1/7/2021

62 jaar en 42 jaar BV

Zwaar beroep 35 
jaar beroepsver-
leden

59 jaar tot 30/06/2021
60 jaar vanaf 1/7/2021

62 jaar en 42 jaar BV

Lange loopbaan 59 jaar tot 30/06/2021
60 jaar vanaf 1/7/2021

62 jaar en 42 jaar BV

Medische proble-
men

Verlenging huidige regeling

Onderneming in 
moeilijkheden en 
herstructurering

58 jaar tot 30/12/2019
59 jaar tot 30/12/2020
60 jaar vanaf 31/12/2020

62 jaar en 42 jaar BV voor tot 31/12/2019
65 jaar en 43 jaar BV vanaf 31/12/2019

Landingsbaan Voor uitzonderingsregimes
1/5 opname vanaf 55 jaar
1/2 vanaf 57 jaar

NVT

BV = beroepsverleden; NVT = niet van toepassing
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Nieuw loonbeleid krijgt steun van 
meeste werknemers bij Belfius Bank
LBC-NVK VERDEDIGT AANTAL PRINCIPES MET SUCCES

Vic Van Kerrebroeck

In de banksector werken gemid-
deld gezien betrekkelijk veel oudere 
werknemers. Zij moeten niet alleen 
omgaan met de razendsnelle digita-
lisering in het bankiersberoep maar 
worden ook geconfronteerd met 
directies die de verloningssystemen 
onder de loep nemen. De evolutie bij 
Belfius Bank is kenschetsend. Daar 
kon de LBC-NVK een aantal belang-
rijke principes met succes verdedigen.

Enerzijds willen de banken de loonkosten 
‘beheersen’ of zelfs verminderen, ander-
zijds willen ze in de ‘war for talent’ de juiste 
mensen met een aantrekkelijk salarispak-
ket kunnen (blijven) aantrekken. Ook bij 
Belfius Bank leidde dit in het najaar van 
2018 tot onderhandelingen over een nieuwe 
‘toekomstbestendige’ aanpak van de lonen. 
Deze onderhandelingen pasten in een alge-
mene oefening om van Belfius Bank een 
aantrekkelijke werkgever te maken. Zowel 
voor de huidige als voor toekomstige werk-
nemers.
Ook de LBC-NVK zag een aantal redenen die 
onderhandelingen bij Belfius Bank interes-
sant maakten. Zo stopte de stijging van de 
lonen voor de bedienden van Belfius Bank 
vanaf een bepaalde leeftijd, en dat terwijl de 
politiek de mensen aanport en dwingt om 
langer te werken. Voor ons luidde de cruci-
ale vraag: hoe moet het loon in de toekomst 
evolueren? En op basis van welke criteria?
Volgens de werkgevers en de regering moe-
ten lonen stijgen op basis van productivi-
teit. Lees: op basis van individuele presta-
ties. En niet op basis van de leeftijd. Maar 
de LBC-NVK-ploeg bij Belfius Bank was van 
mening dat er ook in een modern loonbe-
leid plaats moet zijn en blijven voor auto-
matische loonsverhogingen. Die geven 
immers meer rust, transparantie, perspec-
tief en zekerheid.
Een modern loonbeleid moest volgens de 
LBC-NVK ook ruimte bieden tot individu-
alisering. Niet elke werknemer wenst het-
zelfde loonpakket. Ook hier waren in het 
verleden via het ‘flexplan’ al stappen gezet. 
Kon dat nog worden verbeterd voor de werk-
nemers van de bank? Waarbij we voorrang 
wilden geven aan een degelijk vast loon 
waarop sociale zekerheidsbijdragen wor-
den betaald. 

TRANSPARANTIE

Het vroegere loonbeleid schoot voor de LBC-
NVK ook te kort op het vlak van transparan-
tie. Voor de kaderleden was de loongroei 
nog afhankelijk van de score in functie van 
de jaarafspraken. Maar dat was helemaal 
geen transparant systeem. De LBC-NVK 
wilde een aanpak waarbij de klemtoon ligt 
op één mathematische, automatische en 
transparante loonstijging. Extra prestaties 
kunnen daarbovenop worden beloond.
Als vakbond pleitten we ook voor een gelijke 
behandeling van alle werknemers. Voor de 
bedienden bij de bank waren er om histori-
sche redenen nog altijd verschillende loon-
systemen van toepassing, gekoppeld aan het 
statuut van de werknemers. Sinds de invoe-
ring van het geharmoniseerd loonbeleid 
voor kaderleden (2008) gold voor die groep 
al wel een zelfde loonsystematiek. Ook een 

nieuw loonbeleid moest hieraan dus tege-
moet komen, zonder uit het oog te verlie-
zen dat we de koopkracht wilden behouden 
en verworven rechten wilden beschermen.

LOONVORK

Eind 2018 bereikten de LBC-NVK en CNE een 
akkoord met de directie. Na intense onder-
handelingen, na een ruime raadpleging van 
het personeel en na de goedkeuring door 
onze eigen leden en andere werknemers 
van Belfius Bank.
In het nieuwe loonbeleid zullen alle werkne-
mers voortaan worden betaald in een ‘ban-
densysteem’ waarbij de personeelsleden 
kunnen vooruitgaan binnen een bepaalde 
loonvork. Elke werknemer wordt op basis 
van zijn of haar totale loonpakket inge-
schaald in deze band zodat hij of zij het 
totale loonpakket kan vergelijken met de 
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KOMAF MET ARMOEDE: 
MOEDIG BELEID 
GEZOCHT!
Meer dan 300 mensen uit alle hoeken 
van Vlaanderen en uit allerlei verenigin-
gen en organisaties zijn midden febru-
ari samen gekomen om de boodschap 
#komafmetarmoede centraal te zetten. 
Zij hebben hun steun al toegezegd via 
meer dan 50 videootjes op de facebook 
van #komafmetarmoede. De partners 
van Decenniumdoelen, de rectoren van 
de vijf universiteiten, verschillende wel-
zijnsorganisaties, de onderwijskoepels, 
de Gezinsbond, VVH, BBL en Rikolto, 
Transitienetwerk Vlaanderen, verschil-
lende professoren en mensen uit de cul-
turele wereld steunen allemaal de cam-
pagne.
Tien jaar armoedig beleid leidt vandaag 
tot meer armoede en meer kinderar-
moede: 1 op 5 Belgen leeft in armoede, 1 
op 3 Belgen leeft onder de dreiging van 
het einde van de maand, 1 op 5 gezinnen 
leeft in energiearmoede, 1 op 7 kinderen 
wordt in Vlaanderen in armoede gebo-
ren, de voedselbanken breken elk jaar 
een record, het aantal wachtenden voor 
een sociale woning blijft veel te hoog.
Uit recent onderzoek van André Decoster 
(KU Leuven) over het sociaaleconomisch 
beleid van de regering-Michel blijkt dat 
de hoogste inkomensgroepen er met 
meer dan 165 euro op vooruit zijn gegaan, 
terwijl de laagste groepen amper iets kre-
gen. Ondanks alle plannen en alle belof-
tes zijn de armoede en ongelijkheid in 
België en het Vlaamse landsdeel toege-
nomen.
Na 10 jaar armoedig beleid is er dus 
nood aan een moedige politieke 
aanpak, die van armoede een prio-
riteit maakt. Lees er meer over op 
www.komafmetarmoede.be

‘benchmark’. Deze positie in de loonvork 
bepaalt ook de toekomstige stijging van de 
werknemers. Een stijging die vanaf 2020 
opnieuw hoofdzakelijk automatisch is. 
Voor bedienden is de stijging uitsluitend 
mathematisch, waardoor een ‘baremiek’ 
systeem kan worden behouden. Voor kader-
leden is de stijging ook opnieuw voor 75% 
vast, dus ongeacht de evaluaties. Deze stij-
ging kan voor kaderleden voort worden 
aangevuld: voor deze groep kan 25% ‘dis-
cretionair’ worden verdeeld op basis van 
prestaties. De traditionele link tussen evalu-
aties en loon verdwijnt zodat er vanaf 2019 
geen stress meer zal zijn over evaluaties.
De directie van Belfi us Bank hoopte de auto-
matische stijging van het loon stop te zetten 
vanaf een bepaald niveau. Maar de LBC-NVK 
slaagde erin die stijging toch te behouden, 
met dien verstande dat een beginnende 
werknemer een grotere automatische 
loonsverhoging zal krijgen dan een collega 
met al enige jaren op de teller.

EXTRAATJE

Het variabel loon voor werknemers bij de 
hoofdzetels en de regionale zetels wordt 
vanaf 2019 omgezet in een budget dat moet 

dienen om werknemers die een pluim ver-
dienen – wegens persoonlijke of collec-
tieve prestaties – een stevig extraatje te 
geven. Een manier dus om extra prestaties 
te belonen.

OORDEEL VAN DE MILITANTEN

Is iedereen hiermee tevreden? Neen. Tijdens 
de onderhandelingen was al gauw duide-
lijk dat er bepaalde verschuivingen zouden 
plaatsvinden. Is de vakbond hiermee tevre-
den? Ja, want we hebben onze belangrijkste 
onderhandelingsprincipes – transparantie, 
harmonisering, vaste stijgingen, geen kop-
peling meer tussen evaluatiegesprek en 
verloning – kunnen vertalen in tastbare 
maatregelen. Wat we realiseerden, kreeg 
de steun van een grote meerderheid van 
onze leden en van het hele personeel, na 
een goed opgevolgde enquête. We hebben 
nu dus een nieuw gedragen loonbeleid dat 
de tand des tijds kan weerstaan.  |

Bij Belfi us Bank is er nu een nieuw gedragen loonbeleid 
dat de tand des tijds kan weerstaan.
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Sociaal plan bij BNP Paribas Fortis 
verlengt tewerkstellingsgarantie 
             met drie jaar
                                   AFBOUW 2.500 BANEN ZONDER BLOEDVERGIETEN

Patrick Van Holderbeke en Ilse Mus

Bij de bank BNP Paribas Fortis is 
na lange en moeizame onderhan-
delingen een akkoord bereikt om 
de tewerkstelling zoveel mogelijk 
te beschermen. Aan vakbondskant 
werken de LBC-NVK, CNE-GNC en BBTK-
SETCa mee aan het akkoord. Het doel 
is om een reorganisatie zo sociaal 
mogelijk te laten plaatsvinden. De 
directie wil wel sleutelen aan de 
arbeidsorganisatie waardoor er weke-
lijks 1 uur extra moet worden gewerkt.

Net als de hele financiële sector ziet BNP 
Paribas Fortis een drastische transformatie 
van het klantengedrag, gekoppeld aan de 
digitalisering. Klanten bezoeken steeds min-
der de kantoren en gebruiken steeds vaker 
apps en digitale tools om te bankieren. Dat 
heeft een belangrijke impact op het aantal 
jobs maar ook op de inhoud van functies en 
de noodzakelijke kennis en kunde van werk-
nemers. Een evolutie die, zo weten ook de 
werknemersvertegenwoordigers van de 
LBC-NVK, niet te stoppen is. Dat is de belang-
rijkste reden waarom de LBC-NVK als eerste 
vakbond het voorstel van de directie heeft 
aanvaard. 

“We kunnen er niet naast dat er geen func-
tie, dienst of business is die vroeg of laat 
geen gevolgen zal ondervinden”, zeggen de 

LBC-NVK-militanten. “Vanuit dat realisme 
hebben wij ervoor gekozen om zoveel moge-
lijk de tewerkstelling te beschermen.” Deze 
pragmatische aanpak is geen luxe want de 
bank wil het hoe dan ook tegen eind 2021 
met 2.500 werknemers minder doen.

Jaarlijks verlaten gemiddeld 500 werkne-
mers BNP Paribas Fortis ‘op een natuurlijke 
manier’. Ze gaan bijvoorbeeld met pensi-
oen of vertrekken uit eigen beweging. Voor 
zowat 1.000 werknemers die hun job verlie-
zen, moet nu een oplossing worden gezocht.

ANDER WERK INTERN

“In eerste instantie worden werknemers 
geholpen om ander werk te vinden binnen 
onze bank”, zegt de LBC-NVK-ploeg. “Door 
het akkoord is er een duidelijk kader en kun-
nen we dit als vakbond mee sturen en opvol-
gen. De bank engageert zich om te zorgen 
voor de nodige opleiding en begeleiding.”
Om ruimte te creëren binnen de bank zal 
deeltijds werken extra worden gestimu-
leerd. Zestigplussers die halftijds of 4/5 gaan 
werken, zullen financiële extra’s ontvangen. 

Naarmate meer werknemers van die moge-
lijkheden gebruik maken, wordt het gemak-
kelijker voor anderen om een nieuwe baan 
te vinden bij de bank.
Wie zijn functie verliest, kan er ook voor 
kiezen om vrijwillig weg te gaan. Ook in 
dat geval zorgt de bank voor begeleiding 
naar een nieuwe baan. En ook dan wordt 
een financieel rugzakje voorzien om de stap 
aantrekkelijker te maken. Vanaf 58 kan de 
werknemer kiezen voor een eindeloopbaan-
regeling. Tot 800 werknemers komen hier-
voor in aanmerking in de komende drie jaar.

UUR LANGER WERKEN

De vakbonden hadden het erg moeilijk met 
de vraag van de bank om wekelijks 1 uur 
extra te presteren voor hetzelfde loon. Die 
verhoging van de arbeidsduur stemt over-
een met de loonkosten van circa 300 werk-
nemers. “Zonder die ingreep zouden er nog 
meer jobs zijn vernietigd, en dat hebben we 
nu vermeden”, stellen de bonden.
Voor de LBC-NVK was het doorslaggevend 
dat de personeelsinkrimping op een sociale 
manier wordt aangepakt. “Zonder akkoord 
zou de bank ook onverminderd jobs afbou-
wen. Maar dan niet op een sociale manier 
maar door werknemers gewoon te ont-
slaan.”  |

BNP Paribas Fortis wil in de komende drie jaar 
267 van zijn huidige 678 kantoren sluiten. Dat 
raakte bekend bij het ter perse gaan.

Deeltijds werken 
zal extra worden 
gestimuleerd.
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Wij eisen 0 procent!
STRIJD TEGEN LOONKLOOF M/V GAAT VOORT

Diane Pardon

Jaarlijks verdienen vrouwen 21% min-
der dan mannen. Als ze met pensi-
oen zijn, is het verschil nog groter. 
Het pensioenbedrag dat vrouwen 
krijgen ligt 28% lager dan dat van 
mannen. Daarom heeft  de LBC-NVK 
samen met het ACV actie gevoerd 
op 8 maart, de Wereldvrouwendag. 
De vakbond ijvert voor een loon- 
en pensioenkloof van nul pro-
cent, of anders gezegd gelijkheid.

Er zijn diverse oorzaken voor de loon-en 
pensioenkloof. Al van bij de geboorte zien 
we dat meisjes en jongens anders worden 
behandeld, zowel thuis als op de schoolban-
ken. En dit heeft gevolgen voor hun studie-
keuze. Meisjes kiezen vaker voor studierich-
tingen en beroepen  waar zorg voor anderen 
en sociale contacten centraal staan. Terwijl 
jongens meer kiezen voor technologische 
en wetenschappelijke richtingen.

ANDERE KEUZES

Het verschil in studiekeuze leidt tot een ver-
schil in beroepskeuze. Vrouwen en mannen 
komen terecht in andere beroepen en vaak 
ook andere sectoren, met ongelijke loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Omdat vrouwen meer 
terechtkomen in functies en sectoren met 
lagere lonen, minder bonussen en extrale-
gale voordelen ontstaat er op de arbeids-
markt al vrij snel een loonkloof tussen vrou-
wen en mannen.
Die loonkloof wordt versterkt doordat vrou-
wen vaker deeltijds gaan werken door de 
precaire contracten waarin ze terechtko-
men, door de grote fl exibiliteit die van hen 
wordt gevraagd of door de noodzaak om 
werk en gezin beter met elkaar te combine-
ren. Anno 2019 is de zorg voor kinderen en 
zorgbehoevende ouders nog al te vaak een 
vrouwenzaak. Vrouwen zullen om die reden 
dan ook vlugger deeltijds gaan werken of 
hun loopbaan tijdelijk onderbreken.
Het glazen plafond en de ‘sticky fl oors’ lei-
den ertoe dat vrouwen veel meer moeite 
hebben om tot bovenaan de carrièrelad-
der te klimmen. Meestal blijven zij steken 
in lagere, minder goed betaalde jobs – dat 
noemen we ‘sticky fl oors – en slagen zij er 
niet in door te groeien tot leidinggevende of 
directiefuncties (het glazen plafond). Zo blij-
ven vrouwen tijdens hun carrière makkelij-
ker ‘hangen’ in die lager betaalde jobs, ter-
wijl hun mannelijke collega’s doorgroeien 

en promotie maken, en hun loon gedurende 
de loopbaan meer zien stijgen. 
Door het samenspel van al die factoren zijn 
er al van bij de start op de arbeidsmarkt 
reële verschillen tussen de lonen van vrou-
wen en die van mannen. Die verschillen stij-
gen tijdens de carrière en vertalen zich niet 
alleen in een loopbaankloof, maar op lange 
termijn dus ook in een pensioenkloof.

DUIDELIJKE EIS

Het ACV wil een loon- en pensioenkloof van 
0%. Daarom voeren we in maart, de maand 
van het gelijk loon, actie op straat en op de 
werkvloer. Niet om vrouwen of mannen met 
de vinger te wijzen. Wel om te informeren 

en sensibiliseren en samen na te denken 
hoe we kunnen werken aan meer gelijkheid.
De LBC-NVK voerde op 8 maart actie in de 
winkels van de Meir in Antwerpen en de 
Nieuwstraat in Brussel. We richtten ons in 
het bijzonder tot het winkelpersoneel en 
wilden hen die dag letterlijk in de bloeme-
tjes zetten. Tegelijkertijd verdeelden we fl y-
ers en promootten we onze campagne rond 
paritair comité 311 (grote kleinhandelsza-
ken). Op 8 maart namen de LBC-NVK, het hele 
ACV en vrouwenorganisaties ook deel aan de 
Wereldvrouwenmars in Brussel. En ook daar 
zetten we de campagne 0% in de kijker.  |

Lees meer op 
www.nulprocent.be 
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Veel vrouwen werken deeltijds.

De keuzes van vrouwen (studie, 
job, familie) worden vaak beïn-
vloed door stereotiepen.

Voor gelijk werk worden vrouwen 
gemiddeld minder betaald.

Een vrouw

dan een man.

krijgt gemiddeld

minder pensioen

Een vrouw

dan een man

van de leiding-
gevende functies 
wordt ingevuld 
door een vrouw.

‘Typische vrouwenjobs’ 
worden vaak minder goed betaald.

21% minder

34,2%

€ 882

Meer info: www.nulprocent.be

Wie werkt
deeltijds?

4 op 10 1 op 10
gevende functies 

door een vrouw.
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Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen., 
De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België, Rapport 2018.
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Bij het pensioen is het verschil zelfs 28%.

Wij vragen een verschil van 0%.

Vrouwen verdienen op jaarbasis 21% minder dan mannen.

‘Typische vrouwenjobs’ 
worden vaak minder goed betaald.

Meer info: www.nulprocent.be

Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen., 
De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België, Rapport 2018.

Gemiddelde terugbetaling 
woon-werkverkeer (per maand)

 € 34,74
 € 40,4(28% minder)

verdient jaarlijks gemiddeld

Slechts
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Denis Bouwen

Je vakbond LBC-NVK organiseert 
op 16 en 17 mei 2019 in Mol een 
nieuw Congres om de strategie voor 
de komende jaren uit te stippe-
len. ‘Samen voor meer’, is het motto 
van deze editie. Ons Recht praat 
met adjunct-algemeen secretaris 
Veerle Verleyen, die uitlegt welke 
grote thema’s deze keer aan bod 
komen. Duidelijk is dat de LBC-NVK 
een vernieuwingsproces wil doorlo-
pen en ook naar manieren zoekt om 
de leden veel beter te beluisteren 
en aan het woord te laten komen.

ONS RECHT: Met dit congres focust de LBC-
NVK vooral op zichzelf en wil de vakbond din-
gen in vraag stellen. Waarom is dat belang-
rijk voor onze leden?

VEERLE VERLEYEN: “De LBC-NVK wil niet 
bang zijn voor nieuwe uitdagingen. Onze 
collectieve werking en onze individuele 
dienstverlening moeten dag na dag onze 
relevantie, representativiteit  en maatschap-
pelijke impact aantonen. Het is belangrijk 

dat leden mee  de vakbond ‘maken’ en ‘zijn’. 
De vernieuwing van de LBC-NVK als vak-
bond zal ook de brug slaan naar onze alter-
natieven voor een warme, solidaire samen-
leving waarbij wij als vakbond een stevige 
hefb oom willen zijn voor werknemers zodat 
zij vanuit hun werkomgeving sterker, weer-
baarder en gelukkiger kunnen worden. Een 
vernieuwde organisatie moet dit ook uit-
stralen.” 

DEMOCRATIE OP WERKVLOER

ONS RECHT: Eén van de grote thema‛s 
is ‘samen voor meer democratie op de 
werkvloer’. Hoe willen we meer democratie 
op de werkvloer in de hand werken? En wat 
dan met de velen in KMO’s, waar de vakbond 

‘niet binnen is’?
VEERLE: “Participatie, inspraak en overleg 
zijn cruciale elementen om iedereen de 
kans te geven om op gelijke wijze deel te 
nemen aan de samenleving. Het versterkt 
ook de democratische controle op het beleid. 
Bovendien is het zo dat er minder ongelijk-
heid is in landen, bedrijven, instellingen 
met een goed sociaal overleg en inspraak 
op de werkvloer. Werknemers in KMO’s –
bedrijven met minder dan 50 werknemers 

– hebben dikwijls geen recht op syndicale 

vertegenwoordiging op de werkvloer: dat 
is écht niet meer van deze tijd. Bovendien 
is het ook voor ons een uitdaging om niet 
alleen via individueel dienstbetoon, maar 
nog meer dan nu actief en collectief, aan 
deze werknemers een stem te geven, hen 
te betrekken en ons samen te organiseren.”

“Als vakbond hebben we een belangrijke rol 
te spelen om de democratie weer vitaler te 
maken. We moeten inspelen op verande-
ringen en evoluties door er een sociaal en 
democratisch antwoord voor te zoeken en 
het zelf aan te bieden.”

“Intern staan we ook voor grote uitdagingen 
waar we een antwoord moeten op geven. 
Allerlei maatregelen en beslissingen van de 
overheid komen met een hoge snelheid op 
mensen af. Er zijn nieuwe vormen van werk-
organisatie waardoor steeds grotere groe-
pen van werknemers ondervertegenwoor-
digd zijn in onze vakbond. En we moeten 
werk maken van meer interactie met onze 
leden. Wij vinden hun stem belangrijk.”

NIEUWE SOORTEN WERK

ONS RECHT: De LBC-NVK wil een ‘creatieve 
vakbond met expertise’ zijn. Maak dat eens 
tastbaar? 
V E E R L E :  “ N i e u w e  v o r m e n  va n 

“Uitdagingen aangaan en veel 
beter luisteren naar onze leden”
LBC-NVK ORGANISEERT CONGRES IN MEI
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werkorganisatie vergen ook een nieuwe 
aanpak. Onlangs hebben we een lidmaat-
schap en aanbod voor zelfstandigen zon-
der personeel (ZZP’ers) gelanceerd onder 
de naam ‘United freelancers by ACV’. Ook 
voor het ambassadepersoneel zetten we 
belangrijke stappen: nochtans zit deze 
werknemersgroep op het vlak van rechten 
in een grijze zone. We maken dus ook vak-
bondskeuzes die minder vanzelfsprekend 
zijn, maar daarom niet minder belangrijk.”

“Verder willen we ook de werknemers berei-
ken die in een bedrijf met veel vestigingen 
werken en waar vakbondsmilitanten nau-
welijks de mogelijkheid hebben om gere-
geld over de vloer te komen. Daarom wer-
ken we ook aan digitale ondersteuning: 
ga zeker eens snuffelen op onze website 
www.pc311.be als je werkt in de winkel-
sector!”

ONS RECHT: Hoe betrekken we leden sterker 
bij wat er reilt en zeilt binnen hun vakbond?
VEERLE: “Tweerichtingsverkeer in de com-
municatie en betrokkenheid zijn essenti-
eel. Actief bevragen, actief luisteren, actief 

naar een draagvlak zoeken voor 
standpunten die we innemen. Aan 
de hand van vragen die leden stel-
len moeten we ook proactief info en 

ondersteuning geven. Het is de uit-
daging om te bereiken dat leden een 

actieve stem hebben in hun vakbond.”

RECHTVAARDIGE 
MAATSCHAPPIJ

ONS RECHT: ‘Solidariteit’ is ook een 
sleutelbegrip op het congres. Is die 

solidariteit er genoeg tussen ‘sterke’ en 
‘zwakke sectoren?

VEERLE: “Vakbondswerk gaat niet lou-
ter over ijveren, strijden, versterken, het 
verdedigen van loon- en arbeidsvoorwaar-
den. Het sluit ook aan bij een bredere strijd 
voor een rechtvaardig maatschappijmodel 
waarin iedereen zijn of haar plek vindt en 
gelijke kansen krijgt. De solidaire waarden 
zijn de basis van waaruit we ons vakbonds-
engagement verwezenlijken.”

“De LBC-NVK onderstreept altijd het belang 
en de rijkdom van een interprofessionele 
bril en een globale benadering van vak-
bondsthema’s en maatschappelijke uit-
dagingen om niet te vervallen in een cor-
poratistische refl ex. Daarom blijft het de 
uitdaging om allianties te zoeken tussen 
verzamelsectoren, binnen het ACV en de 
beweging, met andere vakbonden (nati-
onaal, Europees en internationaal), maar 
ook met middenveldorganisaties en bur-
gerbewegingen. Wij willen een goed sociaal 
model waar iedereen de vruchten van plukt.”

LOONBAREMA’S

ONS RECHT: Wat is de link tussen het verde-
digen van loonbarema’s en solidariteit? In 
de pers wordt de suggestie gewekt dat veel 
werknemers de barema’s niet meer wensen: 
is dat eff ectief zo of is het een vorm van stem-
mingmakerij vanwege de tegenstanders?
VEERLE: “Voor de LBC-NVK blijven bare-
ma’s de solidairste vorm van verlonen, 
gebaseerd op eenvoudige en objectieve 
criteria die willekeur en ondermijning van 
de sociale zekerheid tegengaan. Barema’s 
zorgen voor zekerheid, billijkheid, duide-
lijkheid en transparantie, zowel voor werk-
nemers als werkgevers. Ze zijn contro-
leerbaar en afdwingbaar. En daarom voor 
ons de beste garantie op een rechtvaardig 
basis(minimum)loon met gegarandeerde 
loonsverhogingen tijdens de loopbaan.”

“Niets belet de werkgever om daar bovenop 
nog inspanningen te doen. Maar net daar 
knelt het schoentje wanneer er wordt 
bespaard op loonkosten en wanneer de 
sociale zekerheid wordt uitgehold. Aan 
het einde van de rit betekent de keuze voor 
nettoloon minder sociale bescherming voor 
de werknemer. Niet echt een bewuste keuze 
van de werknemer.”

MET IMPACT

ONS RECHT: We willen een ‘vakbond met 
impact’ zijn. Wat betekent dat in de praktijk? 
Geef eens 3 goede voorbeelden waaruit onze 
impact blijkt? En hoe krijgen we meer impact 
als het gaat om de verzuchtingen van jonge 
werknemers?
VEERLE: “De vooruitgang bij Ryanair, de jon-
gerenacties voor vast werk (#vast werk) en 
het klimaatprotest zijn voor mij voorbeel-
den die aantonen hoe de vakbond (mee) kan 
wegen. Opkomen voor de rechten van jonge 
werknemers vertrekt van hun verzuchtin-
gen: met hen en niet voor hen, we moeten 
opkomen voor een toekomst die perspectief 
biedt. Niet alleen over maatregelen onder-
handelen voor wie al in dienst is, maar ook 
stevige rechten afdwingen voor nieuwko-
mers in een bedrijf of organisatie.”

ONS RECHT: Dienstverlening vinden we ook 
erg belangrijk. Wat zijn de troeven van onze 
huidige dienstverlening? Wat kan er beter 
of anders? En meten we ook genoeg of onze 
leden tevreden zijn over de geboden dienst-
verlening?
VEERLE: “Als vakbond moeten we onze 
bereikbaarheid, de kwaliteit, het aanbod, de 
tevredenheid van leden altijd durven meten 
en nieuwsgierig onder de loupe nemen. We 
willen een sterke dienstverlening blijven 
geven waar we fi er op zijn en het verschil 
maken voor onze leden. Want zij zijn het 
waard en liggen ons na aan het hart!”

NIEUWE NAAM

ONS RECHT: De LBC-NVK wil in de loop van dit 
jaar van naam veranderen. Kan je al een tip 
van de sluier oplichten? Waarom die naams-
verandering? 
VEERLE: “Onze naam gaat al heel lang mee 
maar dekt de lading niet meer. Wij verte-
genwoordigen niet alleen bedienden en 
kaderleden maar ook arbeiders. Bovendien 
evolueren we naar één statuut voor alle 
werknemers.” 

“Om ons vernieuwingsproces ook extern 
zichtbaar te maken, lanceren we een nieuwe 
naam, een sterke naam, een sterk merk. Een 
nieuwe naam voor een vakbond met een 
individueel en collectief verhaal die inten-
sief samenwerkt met zijn leden, met vele 
sterke militanten en met bekwame beroeps-
krachten.”

“Uiteindelijk moet het congres van de LBC-
NVK richting geven aan de manier waarop 
we die samenwerking versterken en dit door 
samen met een rijk debat te starten. De con-
gresslogan ‘Samen voor meer’ vertalen we 
als samen sterker, weerbaarder en rele-
vanter. Een rijk debat omdat we weten dat 
samen nadenken en in gesprek gaan meer 
rendeert.”  |

naar een draagvlak zoeken voor 

len moeten we ook proactief info en 
ondersteuning geven. Het is de uit-

daging om te bereiken dat leden een 
actieve stem hebben in hun vakbond.”

RECHTVAARDIGE 
MAATSCHAPPIJ

ONS RECHT: 

sleutelbegrip op het congres. Is die 
solidariteit er genoeg tussen ‘sterke’ en 

‘zwakke sectoren?

Vakbondswerk gaat niet louter over loon- en arbeidsvoor-
waarden. Het sluit ook aan bij een bredere strijd voor een 
rechtvaardig maatschappijmodel

“Uitdagingen aangaan en veel 
beter luisteren naar onze leden”
LBC-NVK ORGANISEERT CONGRES IN MEI
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Het klimaat is ‘HOT’
VAKBOND HEEFT ZIJN ROL TE SPELEN IN HET DEBAT

 
Fredrik Snoeck

Het klimaatdebat beheerst nu al 
ettelijke maanden het maatschap-
pelijke debat. De klimaatmanifesta-
tie ‘Claim The Climate’, op 2 decem-
ber 2018, stak het spreekwoordelijke 
vuur aan de lont. Meer dan 70.000 
mensen kwamen die dag in Brussel 
op straat om meer klimaatambitie te 
eisen van de overheid. En het vuur is 
sindsdien alleen maar groter gewor-
den, aangewakkerd door de klimaat-
spijbelacties van Youth For Climate. 
Het klimaat (-beleid) is nu al één van 
de thema’s bij de verkiezingen in mei. 
En dat is geen moment te vroeg.
 
2018 gaat de geschiedenisboeken als één 
van de warmste jaren ooit. Net als de drie 
jaren daarvoor. De 20 warmste jaren ooit 
(sinds de metingen) vielen allemaal in de 
voorbije 22 jaar! De klimaatopwarming van 
de aarde, of misschien beter de klimaatont-
wrichting, zet zich door. Hittegolven en aan-
houdende droogte in de zomer worden stil-
aan het nieuwe normaal.
De tijd om er iets aan te doen raakt op! Over 
de oorzaken van de klimaatontwrichting is 
er geen wetenschappelijke discussie meer. 
Menselijke activiteiten en dan vooral het 
verbranden van fossiele brandstoff en, ont-
bossing en toegenomen landgebruik liggen 
voor bijna 100% aan de basis ervan.
 
ONTNUCHTEREND
 
De wetenschappelijke feiten zijn serieus 
ontnuchterend. Om de klimaatopwarming 
te beperken tot 2 graden Celsius moet de uit-
stoot van CO2 met ongeveer 25% verminde-
ren tegen 2030 en met zo’n 85% tegen 2050. 
Om onder de 1,5 graad te blijven, moet de 
uitstoot tegen 2050 zelfs netto gelijk zijn 
aan nul. Als we dit nog willen realiseren, 
moeten er nu meteen ingrijpende en struc-
turele maatregelen worden genomen. Hoe 
langer we wachten om de uitstoot van broei-
kasgassen terug te dringen, des te groter de 
inspanningen die later nodig zullen zijn om 

de opwarming (ruim) onder de 2 graden te 
houden.
En dat terwijl de huidige beleidsmaatrege-
len erg te kort schieten om de uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen. De CO2-
uitstoot neemt wereldwijd nog altijd toe, het 
omgekeerde van wat er moet gebeuren. Met 
de voorstellen die nu op tafel lijkt stevent de 
wereld af op meer dan 3°C opwarming tegen 
het eind van de eeuw. Dat lijkt misschien 
weinig, maar de gevolgen zijn enorm.
 
GEEN JOBS OP DODE PLANEET
 
Door nu in actie te schieten en maatrege-
len te treff en, kunnen we de kosten enigs-
zins beheersbaar houden en behoeden we 
onze kinderen en de toekomstige generaties 
voor een onzeker bestaan in een onveilige 
wereld. Iets doen tegen de klimaatverande-
ring is economisch gezien ook veel voordeli-
ger dan geen actie ondernemen. Niets doen 
leidt tot enorme kosten, onder andere door 
schade aangericht door overstromingen, 
stormen en bosbranden. Extreme droogtes 
en voedseltekorten kunnen in vele landen 
sociale onrust veroorzaken en tot wereld-
wijde migratiegolven leiden. 
De overgang naar een klimaatneutrale 
maatschappij is economisch veel voordeli-
ger en brengt zelfs extra jobs met zich mee. 
Dat blijkt ook uit een nieuw rapport van 
Eurofound, een agentschap van de Europese 
Unie. In België zouden er tegen 2030 bijna 
1 procent extra jobs bijkomen en ons bruto 
binnenlands product (BBP) zou met ruim 
2 procent extra stijgen als we de afspraken 
van het Parijse klimaatakkoord uitvoeren. 
België zou daarmee qua werkgelegenheid 
de grootste sprong in de EU maken. Vooral 
qua energie-effi  ciëntie heeft ons land nog 
een hele weg af te leggen. De isolatie van 
onze gebouwen moet nog veel beter. Een 
enorme uitdaging, maar ook een geweldige 
kans. De bouwsector kan zorgen voor heel 
wat extra jobs. Met de juiste investeringen 
maken we onze energiebevoorrading op ter-
mijn minder afh ankelijk, betaalbaarder én 
duurzamer; wordt onze leef- en woonomge-
ving gezonder; worden onze bedrijven con-
currentiëler enzovoorts.
 

VERDELINGSVRAAGSTUK
 
Het klimaatvraagstuk is een verdelings-
vraagstuk. Heel terecht gaat de discussie 
ook over vragen zoals: hoeveel zal dat kos-
ten? En wie betaalt de rekening? Je zou er 
nog aan kunnen toevoegen: en naar wie 
gaan de opbrengsten?
De politiek moet snel en doortastend ingrij-
pen om het tij nog te keren en de transitie 
naar een klimaatneutrale economie in te 
zetten. Maar een ambitieus klimaatbeleid 
kan pas slagen als dit op een sociaal recht-
vaardige manier wordt aangepakt. Alleen zo 
kan je een breed draagvlak creëren.  Als de 
protesten van de gele hesjes één ding aan-
tonen, is het wel dat de ecologische transi-
tie moet samengaan met een uitgesproken 
sociale benadering. 
Een rechtvaardige transitie betekent in de 
eerste plaats dat de lusten en lasten van het 
beleid op een eerlijke manier worden ver-
deeld over de hele bevolking, bedrijven en 
gezinnen, waarbij rekening wordt gehou-
den met de draagkracht van iedereen. De 
sterkste schouders zouden de zwaarte lasten 
moeten dragen. 
 
SOCIAAL RECHTVAARDIG 
GRAAG
 
Met de LBC-NVK, het ACV, Beweging.net en 
anderen zijn we permanent op zoek naar 
pistes om het klimaatbeleid vanuit sociaal 
oogpunt rechtvaardig te maken. Voor elk 
beleidsdomein en voor elke klimaatmaat-
regel willen we bekijken of een idee haal-
baar en betaalbaar is voor iedereen. Een 
rechtvaardige transitie betekent voor ons 
als vakbond ook dat werknemers in kwets-
bare of bedreigde sectoren worden gehol-
pen zodat ze zonder kleerscheuren door-
heen deze omschakeling worden geloodst 
en dat het sociaal overleg, op alle niveaus, 
wordt gerespecteerd.
We mogen ons ook niet laten vangen aan 
valse tegenstellingen zoals ‘jobs versus kli-
maat’ of ‘koopkracht versus ecologie’ die 
sommige politieke partijen en belangen-
groepen aanhalen.
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OP DE AGENDA VAN DE SOCIALE 
DIALOOG
 
In het verleden dachten vakbondsmilitan-
ten misschien te snel dat het klimaat een 
ver-van-mijn-bed-show was. Nu is het over-
duidelijk dat klimaat, energie en milieu 
rechtstreeks verbonden zijn met het behoud 
van tewerkstelling, werkbaar werk en de 
gezondheid van werknemers. Het besef is 
er, alleen krijgt het nog niet de aandacht die 
andere vakbondsprioriteiten wel krijgen. 
Het klimaat en het milieu verdienen het om 
hoger op de agenda van het sociaal overleg 
te staan, zowel in de sectoren als in bedrij-
ven en organisaties. Een klimaat- of tran-
sitieplan zou een vast onderdeel moeten 
zijn van de sociale dialoog. Het duurzaam 
maken van de bedrijfsmobiliteit moet aan-
zienlijk worden versneld: een volledige 
terugbetaling van de woon-werkverplaat-
singen met openbaar vervoer en fi ets en 
het uitdoven van de subsidies voor salaris-
wagens en tankkaarten moeten bespreek-
baar zijn.
Het volgende Nationaal Congres van het 
ACV is alvast een mooie gelegenheid om 
de ambities van de vakbond tastbaarder 
en concreter te maken. We moeten ervoor 
zorgen dat de huidige en toekomstige 

werknemers worden voorbereid op een 
omschakeling. Nieuwe producten en pro-
ductieprocessen vergen nieuwe competen-
ties. Met bijscholing en opleiding krijgen 
mensen de nodige tijd om zich aan te pas-
sen aan de nieuwe arbeidsmarkt.
 
INTERESSANTE MAATREGELEN
 
Op een hoger niveau zijn er talloze maatre-
gelen te treff en die én sociaal én ecologisch 
én economisch zinvol zijn. Denk bijvoor-
beeld aan de versnelde renovatie van sociale 
woningen of aan de uitbouw van een goed 
draaiend en betaalbaar openbaar vervoer 
dat een werkelijk alternatief kan zijn voor 
de auto. Ook op het vlak van energiebespa-
ring en energie-effi  ciëntie in de industrie is 
er nog heel wat winst te boeken. 
De discussie over het klimaatbeleid moet 
evengoed gaan over de vraag hoe we de 
opbrengsten uit belastingen en heffi  ngen 
aanwenden. Neem als voorbeeld de inkom-
sten uit de handel van emissierechten. Nu 
gaat het grootste deel van die inkomsten – 
in 2018 goed voor bijna 400 miljoen euro 

– nog altijd naar een rechtstreekse betaling 
aan de grootverbruikers in de industrie voor 
hun elektriciteitsverbruik. Terwijl het kli-
maatgeld veel beter kan dienen om sociale 
woningen te renoveren, het openbaar ver-
voer te verbeteren enzovoort.

De uitdagingen zijn gigantisch maar de 
vakbond schrikt er niet voor terug om in al 
zijn werk mee motor te zijn van de transitie 
naar een duurzame en klimaatneutrale eco-
nomie én samenleving. Het is aan ons om 
onze stem te laten horen. Als vakbond zitten 
we in een unieke positie om het klimaat op 
de agenda van de sociale dialoog te zetten 
op alle niveaus. Niet alleen als sterke verte-
genwoordiger van onze mensen in hun posi-
tie als werknemer, maar ook in hun maat-
schappelijke rol als burger en consument. 
Het momentum is er. Laten we er gebruik 
van maken om lokaal, regionaal, sectoraal, 
nationaal en internationaal de strijd voor 
meer rechtvaardigheid en die voor meer 
duurzaamheid met elkaar te verbinden.   |
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‘WORKERS FOR 
CLIMATE’: SAMEN VOOR 
HET KLIMAAT VAN 
MORGEN
 
De lBC-nvk heeft  ook opgeroepen om 
mee te doen aan de klimaatmars die 
op 15 maart in Brussel werd gehouden. 

“Er is nood aan een duurzame transitie 
naar een koolstofarme economie”, zegt 
de vakbond. “Dit vergt wel de inspraak 
van de werknemers. De eisen van de kli-
maatbeweging en vakbonden kunnen 
samengaan onder het motto ‘duurzaam 
en sociaal’. Want duurzaamheid moet 
sociaal rechtvaardig zijn.”
 
De vakbond steunt de strijd voor een 
degelijk openbaar vervoer, een goede 
zorg, een goed onderwijs, betaalbare 
energie, een zorgvuldig omgaan met 
openbare ruimte. Wij willen kwalita-
tieve jobs en genoeg levenskwaliteit 
voor mensen.
 
De strijd tegen groeiende ongelijkheid 
en tegen klimaatontwrichting moeten 
hand in hand gaan, en daarom zijn faire 
belastingen noodzakelijk. Wij vragen 
een rechtvaardige transitie met een 
sociale dialoog, waardig werk, fatsoen-
lijke inkomens, respect voor de men-
senrechten, een sterke sociale bescher-
ming en internationale solidariteit. 
Bedrijven, zeker de meest vervuilende, 
moeten op hun verantwoordelijkheid 
worden aangesproken. Laten we een 
versnelling hoger schakelen. De ‘wor-
kers for climate’ willen fatsoenlijke 
banen op een planeet die leeft  en per-
spectief heeft .

Allerlei acties en betogingen hebben het klimaatprobleem hoog op de agenda gezet.
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TUSSENKOMST VERVOERSKOSTEN 2019

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

tariefafstand
(in km)

treinkaart
geldig voor 1 maand

treinkaart 
geldig voor 3 maanden

treinkaart 
geldig voor 1 jaar

treinkaart railflex
(voor deeltijdsen)

A B A B A B A B
1-3 36.00 22,30   101.00 62,00    361.00 224,00 12.30 7,40
4 39.50 24,40 110.00 68,00 393.00 243,00 13.40 8,60
5 42.50 26,00 119.00 74,00 425.00 264,00 14.50 9,50
6 45.00 28,00 127.00 78,00 452.00 280,00 15.40 10,30
7 48.00 30,00 134.00 83,00 480.00 297,00 16.40 11,00
8 51.00 31,00 142.00 88,00 507.00 314,00 17.30 11,60
9 53.00 33,00 150.00 93,00 534.00 331,00 18.20 12,10
10 56.00 35,00 157.00 98,00 561.00 348,00 19.10 12,60
11 59.00 37,00 165.00 103,00 588.00 366,00 20.10 13,10

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

Zoals vorig jaar paste de NMBS haar tarie-
ven aan per 1 februari. Deze keer is er voor 
de woon-werkabonnementen een gemid-
delde stijging met 1,18 procent. Maar de 
werkgeverstussenkomst wordt niet aan-
gepast, net zoals in de voorbije jaren. Deze 
verhoging komt dus volledig ten laste van 
de werknemer.
Sommige werknemers verplaatsen zich eer-
der met de bus of de tram. Ook voor deze 
werknemers komt de werkgever tussen in 
de verplaatsingskosten. Voor verplaatsin-
gen vanaf 5 kilometer zijn er twee moge-
lijkheden voor deze tussenkomst.
Ofwel staat de abonnementsprijs bij bus 
en tram in verhouding tot de afstand: dan 
wordt de bijdrage van de werkgever bere-
kend op basis van de tabel met forfaitaire 
bedragen voor het treinvervoer (zie hierna). 
Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 75 pro-
cent van de werkelijk betaalde abonne-
mentsprijs. Ofwel is de abonnementsprijs 
bij bus en tram een eenheidstarief: dan 

wordt de bijdrage van de werkgever forfai-
tair bepaald op 71,8 procent van de eff ectief 
betaalde prijs. Dit bedrag mag niet hoger 
zijn dan het bedrag van de werkgeverstus-
senkomst berekend op basis van de tabel 
met forfaitaire bedragen voor het trein-
vervoer (zie hierna) voor een afstand van 7 
kilometer.

In het ontwerp van interprofessioneel 
akkoord 2019-2020 staan ook nieuwe 
afspraken over de tussenkomst van de 
werkgever in het woon-werkverkeer met 
het openbaar vervoer. Hierdoor zullen de 
nu gepubliceerde cijfers nog veranderen.

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

treinkaart
geldig voor 1 maand

treinkaart 
geldig voor 3 maanden

treinkaart 
geldig voor 1 jaar

treinkaart railflex
(voor deeltijdsen)

A B A B A B A B
12 62.00 38,50 172.00 108,00 616.00 383,00 21.00 13,60
13 64.00 40,00 180.00 113,00 643.00 402,00 21.90 14,20
14 67.00 42,00 188.00 118,00 670.00 420,00 22.80 14,60
15 70.00 43,50 195.00 122,00 697.00 436,00 23.80 15,00
16 72.00 45,00 203.00 127,00 724.00 455,00 24.70 15,50
17 75.00 47,50 210.00 132,00 752.00 472,00 25.50 15,90
18 78.00 49,00 218.00 137,00 779.00 489,00 26.50 16,40
19 81.00 51,00 226.00 142,00 806.00 507,00 27.50 16,90
20 83.00 53,00 233.00 147,00 833.00 524,00 28.50 17,30
21 86.00 54,00 241.00 152,00 860.00 542,00 29.50 17,70
22 89.00 56,00 248.00 157,00 887.00 560,00 30.50 18,20
23 91.00 58,00 256.00 162,00 915.00 579,00 31.00 18,70
24 94.00 59,00 264.00 167,00 942.00 596,00 32.00 19,10
25 97.00 62,00 271.00 172,00 969.00 614,00 33.00 19,50
26 100.00 63,00 279.00 177,00 996.00 632,00 34.00 20,20
27 102.00 65,00 287.00 182,00 1023.00 650,00 35.00 20,60
28 105.00 67,00 294.00 187,00 1051.00 667,00 36.00 21,00
29 108.00 68,00 302.00 191,00 1078.00 684,00 37.00 21,30
30 110.00 70,00 309.00 197,00 1105.00 701,00 37.50 21,70
31-33 115.00 73,00 322.00 206,00 1149.00 733,00 39.00 22,60
34-36 122.00 78,00 341.00 218,00 1216.00 776,00 41.50 24,10
37-39 128.00 82,00 359.00 229,00 1283.00 818,00 43.50 25,00
40-42 135.00 87,00 378.00 244,00 1350.00 871,00 46.00 27,00
43-45 142.00 91,00 397.00 256,00 1416.00 914,00 48.50 28,00
46-48 148.00 96,00 415.00 268,00 1483.00 957,00 51.00 29,00
49-51 155.00 101,00 434.00 282,00 1550.00 1008,00 53.00 31,00
52-54 160.00 104,00 447.00 291,00 1597.00 1039,00 54.00 32,00
55-57 164.00 107,00 461.00 299,00 1645.00 1070,00 56.00 33,00
58-60 169.00 111,00 474.00 310,00 1692.00 1108,00 58.00 34,50
61-65 176.00 115,00 492.00 322,00 1756.00 1149,00 60.00 36,00
66-70 183.00 120,00 514.00 336,00 1835.00 1201,00 63.00 38,00
71-75 191.00 126,00 536.00 354,00 1914.00 1265,00 65.00 40,50
76-80 199.00 132,00 558.00 368,00 1993.00 1317,00 68.00 42,00
81-85 207.00 137,00 580.00 383,00 2072.00 1369,00 71.00 44,50
86-90 215.00 143,00 602.00 400,00 2152.00 1429,00 73.00 46,00
91-95 223.00 148,00 625.00 415,00 2231.00 1481,00 76.00 47,50
96-100 231.00 153,00 647.00 430,00 2310.00 1534,00 79.00 50,00
101-105 239.00 160,00 669.00 447,00 2389.00 1597,00 81.00 52,00
106-110 247.00 165,00 691.00 462,00 2468.00 1650,00 84.00 53,00
111-115 255.00 171,00 713.00 477,00 2548.00 1703,00 87.00 55,00
116-120 263.00 177,00 736.00 493,00 2627.00 1763,00 90.00 57,00
121-125 271.00 181,00 758.00 509,00 2706.00 1816,00 92.00 59,00
126-130 279.00 187,00 780.00 524,00 2785.00 1869,00 95.00 61,00
131-135 286.00 192,00 802.00 538,00 2864.00 1922,00 98.00 62,00
136-140 294.00 198,00 824.00 553,00 2944.00 1975,00 100.00 63,00
141-145 302.00 203,00 846.00 568,00 3023.00 2028,00 103.00 65,00
146-150 313.00 211,00 877.00 592,00 3134.00 2114,00  107.00 67,00
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Maatwerkbedrijven 
mikken op nieuw elan
BEGELEIDING DOELGROEPWERKNEMERS 
ZOU MOETEN VERBETEREN

Kris De Block

Het nieuwe maatwerkdecreet is 
sinds 1 januari 2019 van kracht voor 
de maatwerkbedrijven, de vroegere 
beschutte en sociale werkplaatsen. 
Zo is er een einde gekomen aan een 
lang verhaal, waarmee overheid, 
vakbonden en directies de sector 
een nieuw elan wilden geven. In zijn 
eerste versie werd het maatwerkde-
creet geschorst: een valse start. Maar 
in januari was er dus de echte start.

‘Doelgroepwerknemers’ krijgen vanaf nu 
een financiële ‘rugzak’ die hun looncom-
pensatie en hun nood aan begeleiding 
individueel moet betalen. Een soort ‘per-
soonsvolgende financiering’, maar dan in 
de sociale economie. Overeenkomstig de 
EU-regels kan je met jouw rugzak zelf aan 
de slag gaan in een maatwerkbedrijf. Los 
van je psychosociale beperking of arbeids-
handicap kan je een job krijgen en ontvang 
je meteen – na een screening door de VDAB 

– een begeleidingssubsidie.

OP DE WERKVLOER

De begeleidingssubsidie is grondig aange-
past. Voortaan wordt de begeleiding op de 
werkvloer gefinancierd, met andere woor-
den dicht bij de doelgroepwerknemer. De 
problemen met een manke begeleiding zou-
den hiermee moeten verdwijnen. Iedereen 
heeft recht op begeleiding, maar dat is nu 
wel waar het schoentje na enkele maanden 
blijkt te wringen. Volgens het decreet moe-
ten doelgroepwerknemers degelijk worden 
begeleid door personeelsleden die genoeg 
ervaring hebben of een opleiding hebben 
gevolgd. Op dat vlak is de sector nu een 
inhaalbeweging aan het maken. Niet elke 
begeleider heeft deze ‘skills’ al onder de 
knie, of heeft deze sectoropleiding gevolgd. 
Werk aan de winkel dus! 
In de sector zal nog moeten worden uitge-
maakt welke functies je kan uitoefenen om 
de begeleiding op de werkvloer te geven. 
Dat mag niet uit de losse pols gebeuren. De 

doelgroepwerknemer heeft de begeleiding 
nodig, het moet dus kwalitatief goed zit-
ten. Of dat zo is, zal voor het eerst blijken 
wanneer eind 2019 een beleidsplan & duur-
zaamheidsrapport wordt opgesteld.

De nieuwe normering is strenger, met als 
gevolg dat de beschutte werkplaatsen extra 
moeten aanwerven, terwijl de sociale werk-
plaatsen de juiste inzet moeten bepalen. Een 
tweede uitdaging voor de sector. 

EXTRA JOBS MOGELIJK

Volgens het ACV kunnen in de sociale eco-
nomie meteen 5.500 extra jobs worden 
gecreëerd. Maar dan moet de politiek wel 
extra geld op tafel willen leggen. Voor de 
gemeenschap zou het minder kosten als die 
jobs allemaal worden ingevuld.
Bij de maatwerkbedrijven is nu een omslag 
gaande. De trend en vraag naar professiona-
lisering, automatisering en hoogwaardige 
technische jobs om te voldoen aan de vraag 
van klanten, is niet te stoppen. En dat hoeft 
ook niet. Alleen, is dat een opdracht voor 
de sociale economie, wetende dat een grote 
groep werknemers een reeks taken niet aan 
kan? Het is nu al een probleem om taken uit 
te splitsen en mensen aan het werk te hou-
den – lees hen een inkomen te bezorgen!. 
De vakbond moet ervoor zorgen dat perso-
neelsleden hun inkomen behouden, want 
nu al dreigt de armoede toe te slaan. 

UITKIJKEN GEBLAZEN

Een ander aandachtspunt is de tewerk-
stelling van werknemers met een grotere 
arbeidshandicap, die uit de boot dreigen 
te vallen. De huidige evolutie mag er niet 
toe leiden dat we binnen dit en tien jaar 
opnieuw beschutte en sociale werkplaatsen 
moeten oprichten voor deze groep.
De sector is in volle transitie, maar ook in 
volle evolutie. En dat hoort ook zo te zijn. 
Stilstaan is achteruitgaan, maar vooruit-
gaan over een hobbelig pad is ook niet van-
zelfsprekend. En net daar ligt de rol van 
de vakbond. Via het laatste VIA5-akkoord 
hebben we in deze sector een pakket nieuwe 
maatregelen kunnen afdwingen.   |

De problemen met een manke begeleiding zouden moe-
ten verdwijnen in de maatwerkbedrijven.©
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Annick Aerts

De Britse premier David Cameron 
beloofde in 2015 – in volle verkie-
zingsstrijd – om een referendum 
te organiseren over het Britse lid-
maatschap van de Europese Unie. 
Cameron legde zo de basis voor een 
heel chaotisch politiek schouwspel. 
Het idee leidde tot een campagne 
waarbij cynisme en bittere uitspra-
ken de toon zetten. In vakbonds-
kringen wordt gevreesd voor kwa-
lijke gevolgen voor werknemers.
In de Britse pers werden de gemoederen 
verhit door de waarheid over de EU te ver-
draaien of zelfs flagrante leugens te verko-
pen. “De EU betaalt werkloze migranten om 
naar het Verenigd Koninkrijk te komen” of 

“De EU bant hoge hakken in kapsalons”. 
Geen krantenkoppen leken zot genoeg!
De uitslagen van het referendum illustreer-
den de grote verdeeldheid van de Britse 
publieke opinie. 72% van de bevolking nam 

deel aan het referendum: 51,89% verklaarde 
voorstander te zijn van de Brexit. Vooral 
werklozen, laaggeschoolden, autochtonen 
en ouderen bleken een vertrek uit de EU te 
wensen. Ook regionaal waren er verschillen. 
Schotland, Noord-Ierland en Londen zaten 
in het remain-kamp, elders domineerde 
het leave-kamp. En nog altijd is het laatste 
woord niet gezegd over de langetermijnge-
volgen die het hele debat zal hebben voor 
het Verenigd Koninkrijk en zijn bewoners.

EURO-SCEPTICI

In de rest van Europa had de uitslag van refe-
rendum meteen politieke gevolgen. Euro-
sceptische partijen in andere EU-lidstaten 
zagen hun kans schoon om voor een eigen 
exit te pleiten. Swexit, Nexit, Frexit, het 
kon allemaal niet op. Maar de Brexit-stem 
over het Kanaal veroorzaakte ondertussen 
zo’n chaos dat de grote roepers in landen als 
Nederland en Zweden wel gedwongen waren 
om een toontje lager te zingen over een exit.
De Europese en nationale politiek en de 
interne markt zijn zo sterk met elkaar 

vervlochten dat er geen simpele uitweg is. 
Stilaan worden ook de economische risico’s 
zichtbaarder. Onzekerheid en investerin-
gen zijn twee woorden die niet samen gaan. 
Multinationals geven een voorkeur aan een 
stabiel politiek kader op een grotere interne 
markt. De beslissing om de Honda-fabriek 
in Swindon te sluiten is niet alleen aan de 
Brexit te wijten maar het verhaal speelde 
zeker mee.
In het hele debat kwam de stem van vakbon-
den minder vaak aan bod op het publieke 
forum. Zowel in het VK als op het Europese 
vasteland vrezen de vakbonden dat de effec-
ten op de rechten van werknemers nefast 
zullen zijn. Al helemaal als er geen akkoord 
is tussen het VK en de EU. Bij een no deal-sce-
nario zullen de chaos en de onduidelijkheid 
nog groter zijn. De vrees is er voor werkne-
mers aan beide kanten van het Kanaal.

CAMPAGNE VAN UNITE

Formeel is de grootste Britse vakbond, Unite, 
altijd blijven zeggen dat het land bij de EU 
moest blijven. Intern en bij hun leden werd 

Brexit mag in geen geval werk
nemersrechten naar beneden trekken
VAKBONDEN HOUDEN HUN HART VAST
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die keuze niet altijd gemaakt. Unite pro-
beert nu om de schadelijke gevolgen van 
de Brexit maximaal te beperken. Na het 
roemruchte referendum lanceerde Unite 
een campagne onder de slogan ‘Een Brexit 
op onze voorwaarden’. Die campagne gaat 
uit van vijf grote eisen:
1. De werknemers mogen niet de reke-

ning betalen voor de Brexit. Het ver-
trek uit de EU mag niet resulteren in een 
zoveelste aanval op jobs en werknemers-
rechten;

2. Er is nood aan een ambitieuze eco-
nomische strategie. De impact van 
de Brexit beperken kan alleen door een 
strategie te ontwikkelen die rekening 
houdt met de realiteit in alle sectoren 
en waarbij de overheid de nodige mid-
delen op tafel legt; 

3. De Britse openbare diensten moeten 
op hoog niveau blijven. Dit betekent 
dat er in deze openbare diensten genoeg 
moet worden geïnvesteerd, in een duur-
zaam kader; 

4. Voor het vrij verkeer van goederen 
en diensten is het belangrijk om de 

toegang tot de Europese eenheids-
markt te garanderen. Een tariefvrije 
import en export van producten en dien-
sten is noodzakelijk om jobs te behou-
den;

5. Aan de tafel van de politiek moet ook 
een stoel voor de werknemers staan. 
Om een economische strategie te ont-
wikkelen moeten de miljoenen wer-
kende mensen hun stem kunnen laten 
horen.

Unite beseft dat het niet gemakkelijk zal zijn 
om deze eisen ingevuld te krijgen. Uit ana-
lyses die zij hebben gemaakt, blijkt dit ook. 
Neem nu bijvoorbeeld de Europese steun 
die de Britten ontvangen: het Verenigd 
Koninkrijk geniet nu van 10,9 miljard euro 
structurele steun, vooral via het Europees 
Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. Beide fondsen 
ondersteunen publieke diensten, sociale 
cohesie, tewerkstelling en ontwikkeling van 
achtergestelde en achtergebleven gebieden 
met heel wat inzet van organisaties en aan-
nemers uit de openbare sector. Verder is 
er aanzienlijke steun voor onderzoek, ont-
wikkeling en innovatie; dat onderzoek heeft 
onder meer te maken met gezondheid en 
geneesmiddelen. Het zijn maar enkele voor-
beelden die illustreren dat de bestaande 
programma’s in gevaar komen als er niet 
onmiddellijk eigen centen op tafel komen. 
Om overheidsinvesteringen mogelijk te 
maken vraagt Unite de oprichting van een 
publieke investeringsbank die ook aan 
KMO’s financiële steun kan verlenen. Via de 
invoering van een financiële transactietaks 
hopen ze dat commerciële investeringsban-
ken en ‘the City’ – het Londense hart van 
de financiële sector – hun bijdrage zullen 
leveren.

AUTOFABRIEKEN

Een andere belangrijke uitdaging is er in de 
auto-industrie. De Britten presteren zeker 
niet slecht met hun autofabrieken. Sinds 
2011 was er een mooie groei in die bedrijfs-
tak. De link met de rest van Europa was 
daarbij wel cruciaal. Op een jaarproductie 
van 1,6 miljoen voertuigen in het VK wordt 
niet minder dan 80% uitgevoerd naar het 
Europese vasteland.
De Britse productielijnen behoren in grote 
mate tot een internationale keten. De fabrie-
ken zijn in handen van de Amerikanen 
General Motors (Vauxhall) en Ford, de 
Duitsers Opel en BMW (Mini, Rolls-
Royce), de Japanners Nissan en Toyota en 
het Indiase Tata Motors (Jaguar en Land 

Rover). Voor de grote productie over het 
Kanaal wordt een beroep gedaan op talloze 
Europese toeleveranciers die onderdelen – 
van bouten en zetels tot boordcomputers 

– aanleveren. De toeleveringsketen profi-
teerde tot nu toe van een vrij verkeer van 
goederen zonder invoer- en uitvoerkosten 
op de eenheidsmarkt. In de Duitse deelstaat 
Beieren alleen al zijn er 1.500 bedrijven die 
auto-onderdelen exporteren naar het VK. 
Alles wat die handel onder druk zet, ver-
kleint de kans op investeringen in het VK. 
De handelsrelatie die de EU met het VK zal 
ontwikkelen, zal doorslaggevend zijn. 
We mogen zeker niet vergeten dat veel rech-
ten van werknemers op het spel staan. Ook 
in het VK vloeit een groot stuk van de wet-
geving voort uit Europese richtlijnen. Denk 
aan de regels over veiligheid en gezondheid, 
deeltijdse tewerkstelling, anti-discrimina-
tie, gelijk loon, moederschaps- en vader-
schapsverlof, Europese ondernemingsraden 
en collectief ontslag. Als bepaalde regels 
worden aangepast of afgeschaft, heeft dat 
een onmiddellijk effect en leidt dat tot een 
lagere kostprijs van arbeid. De Europese en 
Britse vakbonden zullen zulke veranderin-
gen niet aanvaarden. Het VK mag geen land 
worden met te lage belastingen, beperkte 
werknemersrechten en een offshore-eco-
nomie. Wij willen geen Europees Panama. 

GEVOLGEN VOOR BELGIË

België is een buurland van het Verenigd 
Koninkrijk en zal dan ook ontegenspreke-
lijk gevolgen ondervinden van de Brexit. 
Zeker in West-Vlaanderen zullen de gevol-
gen te voelen zijn. Volgens een studie van 
Leuvense economen zou een ‘harde Brexit’ 
voor België een verlies van 42.000 jobs bete-
kenen. Voor het VK gaat het om 526.000 
jobs en voor de EU in totaal om 1,2 miljoen 
jobs. 
Volgens de brexitgroep die minister van 
Werk Kris Peeters oprichtte, zouden de dou-
anekosten tot ruim 2,2 miljard euro oplopen. 
De Britten zouden ook hoge invoerheffin-
gen hanteren voor bijvoorbeeld auto’s, fruit-
sap en textiel. Een ramp voor Belgische 
fabrikanten! Zulke invoertarieven zouden 
Belgische producten veel duurder maken 
over het Kanaal. Voor het Vlaamse lands-
deel is het VK de op drie na grootste han-
delspartner. 45% van de trafiek in de haven 
van Zeebrugge heeft te maken met het VK 

– we spreken daar over 5.000 banen.
De Europese en Engelse vakbonden wil-
len dan ook aan één zeel blijven trekken 
om ervoor te zorgen dat jobs, werknemers-
rechten en een sociaal Europa voor iedereen 
gegarandeerd blijven. De politieke oplossin-
gen die zullen worden gevonden, moeten 
daarmee rekening houden.  |

Wil je nog meer informatie? Surf naar 

www.unitebrexitcheck.org 

Brexit mag in geen geval werk
nemersrechten naar beneden trekken
VAKBONDEN HOUDEN HUN HART VAST

De werknemers van Honda (Swindon) voerden actie om 
hun fabriek te redden. Desondanks heeft de Japanse 
autoproducent beslist om zijn Britse vestiging mettertijd 
op te doeken. Het verhaal van de Brexit zal daarbij zeker 
hebben meegespeeld.
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Stem sociaal om een ander beleid 
in Europa mogelijk te maken
VAKBONDEN VRAGEN OMMEZWAAI OP VIJF GEBIEDEN

Bram Van Goethem en Nancy Pauwels

Op 26 mei 2019 zijn er ook belang-
rijke Europese verkiezingen. Een 
uitgelezen kans om het beleid van 
de afgelopen legislatuur eens gron-
dig tegen het licht te houden. Welke 
partijen en kandidaten kunnen 
voor jou als werknemer het verschil 
maken op de werkvloer en in de 
huiskamer? Een belangrijke vraag 
om over na te denken als kiezer.

De vakbond wil iedereen wakker schud-
den en nogmaals aan de alarmbel trekken: 
er is nood aan een échte koersverandering 
in de richting van een sociaal rechtvaar-
dig Europa. De Europese Unie is nog altijd 
vooral een economisch project op maat van 
de bedrijven. Landen worden tegen elkaar 
uitgespeeld met sociale en fi scale dumping 
als gevolg, en dit ten koste van werknemers 
en burgers. Een Europees sociaal project op 
maat van werknemers is broodnodig.
Sociale rechten moeten voorrang krijgen 
op economische vrijheden. Alleen zo kun-
nen de krachtsverhoudingen in het voor-
deel van de werknemer en de burger wor-
den gekeerd.
Een stemadvies geeft de vakbond niet. Maar 
we geven je wel de belangrijkste prioritei-
ten van het EVV en het gemeenschappelijk 
vakbondsfront. Luca Visentini, algemeen 
secretaris van het Europees Vakverbond 
(EVV), geeft tekst en uitleg hierbij.

ONS RECHT: Zit het EVV zelf al in verkiezings-
modus? 
LUCA VISENTINI: “Wij bereiden ons verkie-
zingsmanifest voor en nemen in dat ver-
band contact op met alle Europese politieke 
partijen. Iedere partij stelt een lijsttrekker 
voor in de strijd om het nieuwe voorzit-
terschap van de Europese Commissie. Een 
goed moment om aan de partijen te vragen 
wat hun engagementen zijn. Wij beperken 
ons tot vijf grote prioriteiten.”

VRAGEN AAN DE KANDIDATEN

ONS RECHT: Wat vraagt het EVV aan de kan-
didaten voor het Europees Parlement, in de 
aanloop naar de verkiezingen van 26 mei?
LUCA: “Wij dringen aan op een ommezwaai 
van het beleid op vijf gebieden. Om te begin-
nen eisen we een ander macro-economisch 
model als leidraad, dat meer steunt op de 
vraagzijde in de economie en op investerin-
gen, om kwaliteitsvolle jobs te creëren. Dit 
kan door overal in Europa in te zetten op 
collectief overleg om hogere lonen te rea-
liseren.”

“Ten tweede is er nood aan een sociaal recht-
vaardige transitie als we het hebben over 
het klimaat- en milieubeleid, digitalise-
ring en globalisering. Ten derde moet het 
Europees model worden versterkt door de 
Europese Sociale pijler af te werken en door 
bindende regels voor sociale bescherming 
te voorzien.”

“Ten vierde is in de strijd tegen sociale 
dumping een gelijke behandeling en inte-
gratie van migranten op de Europese 
arbeidsmarkt absoluut nodig, zodat elke 

werknemer op een gelijkwaardige manier 
wordt behandeld.”

“En tot slot moeten we ook knokken voor 
onze democratie en haar beschermen 
tegen extreemrechtse partijen en bewegin-
gen. We hebben hervormingen nodig zodat 
het tekort aan democratie wordt aangepakt 
en het proces van Europees besluitvorming 
verandert. We moeten garanderen dat de 
stem van werknemers wordt gehoord door 
de politici, zowel op Europees als op natio-
naal niveau.”

WAT EISEN DE VAKBONDEN 
VAN DE BELGISCHE 
EUROPARLEMENTSLEDEN?

Ook in België hebben de vakbonden de 
krachten gebundeld en gezamenlijke eisen 
op papier gezet. Ze willen van de Belgische 
kandidaten voor het Europees Parlement 
een actief engagement rond 10 speerpun-
ten. Deze engagementen verwijzen naar 
een lijst van prioritaire thema’s voor de 
Europese verkiezingen, die richtinggevend 
moeten zijn voor het Europese beleid in de 
volgende legislatuur. Het gaat om prioritei-
ten voor de bonden.

Degelijke jobs en hogere lonen 
De term ‘sociaal Europa’ mag geen hol 
begrip zijn. In de volgende periode moe-
ten de werknemersrechten daadwerke-
lijk worden versterkt. Dit kan door van de 
indicator ‘kwaliteitsvol werk’ een sleutele-
lement te maken bij het evalueren van het 
tewerkstellingsbeleid van de lidstaten, met 

EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

5

slot
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EUROPA OP 
DE WERKVLOER, 
IN DE HUISKAMER

5

slot

als belangrijke toetsstenen: een goed loon, 
werkzekerheid (contract van onbepaalde 
duur) en toegang tot sociale bescherming, 
kansen op levenslang leren, goede arbeids-
voorwaarden op veilige en gezonde werk-
plekken, een redelijke arbeidsduur en een 
goed evenwicht tussen beroeps- en privéle-
ven, vakbondsvertegenwoordiging en recht 
op onderhandelen. 

Europese Arbeidsautoriteit 
Fratsen, zoals het niet goedkeuren van een 
Europees sociaal akkoord van de Europese 
vakbonden en werkgevers voor kappers en 
voor de publieke sector, zijn een ‘sociaal 
Europa’ onwaardig. Europa mag het collec-
tief sociaal overleg niet ondermijnen, op 
welk niveau dan ook.
Integendeel, de Belgische vakbonden eisen 
dat ons systeem van algemeen bindend 

verklaarde cao’s, met zo’n breed mogelijk 
toepassing op werkgevers en werknemers, 
tot voorbeeld kan dienen in heel Europa. 
De strijd tegen sociale dumping, schijn-
zelfstandigen en frauduleuze constructies 
moet bovendien handen en voeten krijgen, 
via de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit. 
Deze autoriteit kan helpen bij gezamenlijke 
inspecties en samenwerking en snelle en 
efficiënte uitwisseling van informatie tus-
sen de administraties bevorderen.

Meer inspraak en participatie 
Werknemers moeten inspraak hebben over 
de manier waarop jobs aan het veranderen 
zijn en moeten sterke ondersteuning kun-
nen krijgen wanneer jobs worden bedreigd, 
door openbare en privé-investeringen, soci-
ale dialoog, collectieve onderhandelingen 
en een doeltreffend opleidingsbeleid.
Hiervoor zijn betere inspraak- en participa-
tierechten voor werknemers nodig. De wet-
geving over de Europese ondernemingsra-
den moet in die zin worden versterkt. Ze 
moet beter worden toegepast, met inbe-
grip van ‘ontradende sancties’ wanneer de 
regels niet worden nageleefd. Het Europees 
Globaliseringsfonds moet worden omge-
vormd tot een Fonds voor een rechtvaar-
dige transitie dat geld steekt in vorming en 
begeleiding van werknemers van wie de job 
wordt bedreigd.
In plaats van besparingen eisen we in de 
Europese en nationale begrotingen meer 
ruimte voor publieke investeringen. Om 
de doelstelling in het Parijse klimaatak-
koord te halen is een ambitieus pact voor 

klimaatfinanciering nodig. Dit pact moet 
elke EU-lidstaat helpen om jaarlijks zo’n 2% 
van de nationale rijkdom te investeren in 
duurzame mobiliteit, energietransitie, kli-
maatverandering, digitalisering.
Europa zelf heeft ook eigen inkomsten 
nodig zoals Europese milieu- en klimaat-
belastingen en een omzetbelasting voor 
digitale giganten, btw op de vliegtuigtic-
kets, accijnzen op kerosine.

Sociale en fiscale rechtvaardigheid 
Sociale rechtvaardigheid is nodig over 
de hele waardedeketen, van aankopers 
en onderaannemers tot verkoop. Eerlijke 
en duurzame EU-handelsakkoorden met 
afdwingbare sociale, milieu- en mensen-
rechtenclausules zijn nodig. De bonden ijve-
ren voor een Europees wettelijk kader dat 
bedrijven bepaalde verplichtingen geeft op 
het vlak van waardig werk en respect voor 
de mensenrechten.
Als we de fiscale dumping aan de bron wil-
len aanpakken moeten volgende recepten 
worden toegepast: het vetorecht over fis-
caliteit moet verdwijnen, de intra-Euro-
pese belastingparadijzen moeten worden 
ingeperkt, er moet een minimaal effectief 
belastingtarief van 25% komen voor ven-
nootschappen. Andere noden zijn bijvoor-
beeld een minimaal tarief om dividenden 
te belasten en een belasting op financiële 
transacties.  |

KIES SOCIAAL!
Jij kan het verschil maken door te stem-
men op partijen en kandidaten die onze 
vakbondseisen willen steunen. Het aCv 
zoekt ook ambassadeurs voor een meer 
sociaal en rechtvaardig Europa! Het 
Europese vakbondswerk staat nog in 
zijn kinderschoenen. Wil je actief mee 
je schouders zetten onder dit verhaal? 
Kom dan naar de aCv-studiedag op 
8 mei 2019. Meer info en inschrijven: 
Jolien.Paerewijck@acv-csc.be

TIEN EISEN VAN DE 
VAKBONDEN

Het aCv, het aBvv en het aClvB eisen 
in gemeenschappelijk front dat de kan-
didaten voor het Europees Parlement 
zich actief engageren:

1  voor een echt sociaal Europa
2 voor kwaliteitsvolle banen
3  voor een sterke sociale dialoog en 

de versterking van de collectieve 
onderhandelingen

4  voor een efficiënte strijd tegen soci-
ale dumping

5 voor meer democratie in de onder-
nemingen

6  voor een begrotingsbeleid dat de 
eU-lidstaten de ruimte geeft om in 
de toekomst te investeren

7  voor een ambitieuze Europese 
begroting die investeert in een 
rechtvaardige transitie

8  voor een progressief en duurzaam 
internationaal handels- en ontwik-
kelingsbeleid

9 voor een rechtvaardiger migratiebe-
leid

10  voor een ambitieus Europees belas-
tingbeleid

Een actie van de Duitse vakbond Ver.di voor betere lonen voor cinemapersoneel. Er moet een ommekeer komen op 
Europees niveau. Hogere lonen afdwingen via collectief overleg is daarbij een belangrijk punt op de vakbondsagenda.

Luca Visentini (EVV)
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VRAAG VAN DE MAAND

Bram Van Goethem

Mijn werkgever is van plan om de 
afdeling waar ik werk te verhui-
zen naar een andere locatie. Kan 
mijn werkgever mij zomaar opleg-
gen om ook daar te gaan werken? 

BINDEND CONTRACT

Je werkgever is verplicht om werk te ver-
schaff en op de overeengekomen wijze, tijd 
en plaats. Je werkplek is in principe een 
essentieel bestanddeel van je arbeidsover-
eenkomst. Dit betekent dat je werkgever de 
overeengekomen werkplek moet respecte-
ren en deze dus niet eenzijdig mag veran-
deren. 
Soms is een variabele plaats van tewerk-
stelling eigen aan de functie (bijvoorbeeld 
bij mobiele werknemers). Ook wordt soms 
in arbeidsovereenkomsten een clausule 

opgenomen die de werkgever het recht 
geeft om eenzijdig sommige arbeidsvoor-
waarden te kunnen aanpassen. Zulke clau-
sules kunnen geldig worden overeengeko-
men op het vlak van de werkplek, zolang 
redelijke grenzen worden in acht genomen.

ACTIEMOGELIJKHEDEN

Als je wordt geconfronteerd met een 
onrechtmatige eenzijdige verandering van 
de werkplek, dan bestaan er verschillende 
actiemogelijkheden. Zo kan je je werkgever 
in gebreke stellen en eisen dat je werkplek 
niet verandert.
Als het gaat om een eenzijdige en belang-
rijke onrechtmatige verandering, zou je 
zelfs kunnen inroepen dat je werkgever 
hierdoor het contract heeft verbroken en 
dus een verbrekingsvergoeding moet beta-
len. Of een verandering belangrijk is, zal 
onder meer afh angen van het verschil in 
afstand, de bijkomende verplaatsingstijd, 

de eventuele voorziene compensaties. Als 
je zegt dat er sprake is van een impliciet 
ontslag ben je wel sowieso je job kwijt. Het 
is ook een risicovolle piste. Als later wordt 
geoordeeld dat je de verbreking onterecht 
hebt ingeroepen, kan je immers zelf verant-
woordelijk worden gesteld voor het einde 
van je contract. 

OVEREENKOMST 

Je werkgever kan de overeengekomen werk-
plek dus niet op eigen houtje wijzigen. Wel 
kan een overeenkomst worden afgesloten 
tussen werkgever en werknemer waarin 
uitdrukkelijk staat dat de werkplek – al dan 
niet tijdelijk – wordt veranderd. Uiteraard 
mag er geen onrechtmatige dwang zijn uit-
geoefend op de werknemer opdat hij of zij 
akkoord zou gaan. Bij onrechtmatige dwang 
kan de overeenkomst immers ongeldig 
zijn.  |

Kan mijn werkgever 
zomaar mijn werkplek 
veranderen?
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ACTIVITEITENKALENDER

WERK JE IN EEN  
KINDERDAGVERBLIJF? 

Schrijf je dan snel in voor de infoavond 
van de lBC-nvk. Dankzij de vakbond heb 
je als werknemer in een vroeger zelfstan-
dig kinderdagverblijf sinds december 
2018 recht op een hoger loon én op een 
eindejaarspremie. Wat betekent dit voor 
jou? Hoeveel moet je verdienen? Telt 
werkervaring mee? Worden je overuren 
betaald? Wanneer moet je je uurrooster 
ontvangen? Heb je recht op pauzes? Hoe 
lang mogen ze duren? Wat met deeltijds 
werk? Wat bij vervanging van (zieke) col-
lega’s?

Op de infoavond geeft de vakbond een 
antwoord op al je vragen. Iedereen is van 
harte welkom (ook werknemers die nog 
geen lid zijn van de lBC-nvk). 

Er zijn avonden in Antwerpen (dinsdag 
12 maart), Kessel-Lo (dinsdag 19 maart), 
Hasselt (donderdag 21 maart), Sint-
Niklaas (donderdag 14 maart), Turnhout 
(maandag 25 maart), Gent (woensdag 
27 maart), Genk (donderdag 28 maart), 
Zottegem (maandag 1 april) en Kortrijk 
(woensdag 3 april).

Meer info en inschrijven: 
www.wittewoede.be/werk-je-een-
kinderdagverblijf-schrijf-je-dan-snel-
voor-de-info-avond-van-de-lbc-nvk  

INFOMOMENT BURN-OUT 
(KORTRIJK)

Een infomoment burn-out van het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) in Kortrijk op woensdag 22 mei. 
Voor mensen die meer willen weten over 
burn-out, voor zichzelf, voor iemand uit 
zijn/haar omgeving of voor zijn/haar 
werkvloer. 
Wie deze infosessie volgt kan zich ook 
inschrijven voor het driedaags herstel-
traject op 28 mei, 11 juni en 25 juni in 
Kortrijk. Deze driedaagse richt zich tot 
werknemers die aan het herstellen zijn 
van burn-out. 

e	aCv, Pr. Kennedypark 16D, 8500 
Kortrijk

r	Telkens op dinsdag van 13.30 
 tot 17.00 u. 

Je kan alleen voor het hele traject van 
drie dagen inschrijven. 
Best volg je eerst de infosessie van 22 
mei in Kortrijk.

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

INFOMOMENT BURN-OUT 
(SINT-NIKLAAS)

Een Infomoment burn-out via CM Sint-
Niklaas 

e	Raadzaal CM-gebouw (ingang naast 
apotheker),De Castrodreef 1, 9100 
Sint-Niklaas

r	Op woensdag 27 maart, van 19.30u 
tot 21.30u.

WORKSHOPS BURN-OUT 
VIA CM SINT-NIKLAAS

Wie zich meer in het thema burn-out 
wil verdiepen, kan zich inschrijven voor 
workshops.
e	Castrohof, De Castrodreef 2, 9100 

Sint-Niklaas
r	Op 24 april, 8 mei, 22 mei en 5 juni, 

telkens van 13.30u tot 17.00u. 

Inschrijven / meer info:
https://www.cm.be/selfservice/
agenda#/activity/7749/detail 

INFOMOMENTEN 
LOOPBAANBEGELEIDING

Er zijn infomomenten loopbaan-
begeleiding van het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 5 april en 3 mei), 
Mechelen (donderdag 23 mei), Brussel 
(woensdag 15 mei), Gent (maandag 
6 mei), Hasselt (woensdag 24 april), 
Herentals (woensdagen 20 maart en 
29 mei), Roeselare (dinsdag 14 mei) en 
Turnhout (woensdag 15 mei).
Gratis voor leden van het aCv.

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

WEEK VAN DE TIJD 
(4 TOT 12 MEI)

Op 4 mei 2019 start de eerste Vlaamse 
editie van de Week van de Tijd. De hele 
week vinden er, verspreid over de vijf 
Vlaamse provincies, activiteiten plaats 
die rond (vrije) tijd draaien. Tijdens deze 
week maakt Pasar, in samenwerking met 
partners uit het middenveld, de omgang 
met tijd en vrije tijd zo breed mogelijk 
bespreekbaar met extra aandacht voor 
de kortere werkweek, vrije tijd als basis-
recht en bewuster omgaan met vrije tijd.

Hoewel we vandaag minder uren wer-
ken dan vroeger,  geven mensen almaar 
vaker aan dat ze te weinig vrije tijd heb-
ben. Steeds meer winkels zijn open op 
zondag, het tijdskrediet is afgebouwd, 
we ‘moeten’ met z’n allen langer werken, 
er is meer (gedwongen) deeltijds werk, 
flexibelere arbeidstijden, uitbreiding van 
de nachtarbeid.

Steeds meer mensen gaan minder wer-
ken om de zorg voor kinderen en het 
huishouden gecombineerd te krijgen, het 
aantal burn-outs en langdurig zieken is 
aanzienlijk, ouders geven aan te weinig 
kwalitatieve tijd door te kunnen brengen 
met hun kinderen.

Deze eerste editie van de Week van de 
Tijd wil zowel de ogen als het debat ope-
nen. Lees meer over de geplande activi-
teiten op www.pakjetijd.be/
weekvandetijd

www.lbc-nvk.be
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SNAPSHOTS

HEEL WAT VROUWEN 
MELDEN DISCRIMINATIE 
OP HET WERK

Het Instituut voor de gelijkheid van vrou-
wen en mannen heeft vorig jaar 818 mel-
dingen van genderdiscriminatie ontvangen: 
355 vragen om informatie, 258 klachten en 
205 mededelingen. In vijf jaar tijd is het aan-
tal meldingen verdubbeld, schreven diverse 
kranten.
De meest gesignaleerde vormen van discri-
minatie zijn directe discriminatie, discrimi-
natie op grond van geslacht en discrimina-
tie op grond van moederschap. Vrouwen 
vormen de grootste groep slachtoffers. De 
helft van de meldingen komt van vrouwen, 
ongeveer 30% van mannen.
Vormen van discriminatie op het werk zijn 
goed voor 45% van de meldingen. Vrouwen 
worden in elke fase van de arbeidsrelatie 
(aanwerving - arbeidsvoorwaarden - ont-
slag) gediscrimineerd, en in het bijzonder 
op grond van (zelfs toekomstige) zwanger-
schap en moederschap. 90% van de meldin-
gen van discriminatie op grond van zwan-
gerschap of moederschap houdt verband 
met arbeid.
Het aantal meldingen over transgende-
risme steeg tussen 2017 en 2018 met wel 
63%. Mogelijk heeft dat deels te maken met 
de wet over de wijziging van de registratie 

van het geslacht en administratieve pro-
blemen die daarmee samenhingen. Ook 
bij transgenders komt redelijk wat discri-
minatie in de werksfeer voor. Een verze-
kering afsluiten blijkt nog altijd vaak pro-
blematisch voor transgender personen en 
is goed voor bijna 30% van de meldingen 
met betrekking tot goederen en diensten.

“Een gezin stichten terwijl je werkt, het-
zelfde loon krijgen als je collega, aangeno-
men worden voor je competenties, de sport 
van je keuze beoefenen, met respect worden 
behandeld: het lijkt vanzelfsprekend, maar 
we zijn nog ver af van een samenleving 
waarin iedereen vrij kan leven, ongeacht 
haar of zijn gender”, zegt Liesbet Stevens 
van het Instituut. “Maar seksisme, gender-
stereotypen, discriminatie omdat men een 
vrouw is, een man, geen van beide of beide,
worden almaar minder getolereerd.”

https://igvm-iefh.belgium.be

FRANKRIJK PROBEERT 
DE LOONKLOOF TE 
VERKLEINEN

De Franse regering heeft een nieuw instru-
ment ontwikkeld om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen aan te pakken. Dit 
instrument meet in ondernemingen de ver-
schillen die er zijn op het vlak van verloning. 
Nadien krijgen bedrijven een score geba-
seerd op een aantal criteria: onder meer de 
gelijke behandeling bij loonopslag of bij 
promoties, of nog, het aantal vrouwen bij 
de hoogst betaalde werknemers.
Op 22 november 2018 pakte de Franse 
minister van Werk, Muriel Pénicaud,  met 
het initiatief uit. Met dit nieuw wetgevend 
kader verplicht ze bedrijven om resultaten 
te tonen op het vlak van ‘gelijk loon voor 
gelijk werk’. Transparantie is voor haar 
erg belangrijk om de kloof te dichten. Elk 
bedrijf zal vanaf nu verplicht zijn om de 
score en resultaten te presenteren op zijn 
website. Aan de werknemersafgevaardig-
den moet de directie uitleggen waarom een 
bepaalde score is behaald. Er is een sanc-
tie tot 1% van de totale loonmassa als het 
bedrijf niet alle verplichtingen naleeft.
Natuurlijk moet deze kloof niet in één keer 
worden aangepakt. Bedrijven krijgen drie 
jaar de tijd om hun lonen aan te passen. 
Voor grotere bedrijven is dit zelfs vier jaar. 
Voor bedrijven kleiner dan 50 werknemers 
is het wetgevend kader niet van toepassing. 
Zij vormen spijtig genoeg wel een groot stuk 
van de Franse economie. Dat neemt niet 
weg dat het een heel ambitieus verhaal is 
dat nu moet worden in de praktijk gebracht.

MEER FIETSERS BIJ 
VZW LEVENSVREUGDE 
VERBLIJVEN

De vzw Levensvreugde Verblijven is een 
organisatie in Aalst die zorg verstrekt aan 
minderjarigen en volwassenen met een 
handicap. In het najaar van 2018 werden 
op de campus van de vzw heel wat meer 
fietsen gespot dan voordien. De reden? 
Het ‘fietscomité’ had actie gevoerd om 
alle werknemers aan te moedigen om hun 

woon-werkverplaatsing vaker met de fiets 
te doen.
Elke werknemer van de organisatie kreeg 
een ‘fietskaart’ waarop 10 ritten moesten 
worden aangeduid. 51 enthousiaste perso-
neelsleden fietsten die kaart gemakkelijk 
vol. Per volledig ingevulde fietskaart spon-
sorde de vzw een bedrag van 10 euro en zo 
werd in totaal maar liefst 510 euro verza-
meld. Met dat geld wordt weldra een schom-
melbank aangekocht ten behoeve van de 
gebruikers van Levensvreugde Verblijven. 
Knap werk van de fietsers!
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“GEEN CENTEN UIT 
OUDERENZORG 
GEBRUIKEN OM 
DIVIDENDEN TE BETALEN”

De rusthuisgroep Armonea komt in han-
den van de Franse zorggroep Colisée. De 
nieuwe eigenaar van Armonea is eigendom 
van het internationale investeringsfonds 
IK Investments Partners. De drie grootste 
groepen van voorzieningen voor ouderen in 
België zijn nu in handen van Franse groepen.
Orpéa en Korian (eigenaar van Senior Living 
Group) zijn deels beursgenoteerde bedrij-
ven. Armonea komt in handen van een pri-
vate-equity fonds. De drie Franse spelers 
vertegenwoordigen bijna 29.000 ‘woonge-
legenheden’ in België. Hun Belgische acti-
viteiten zijn samen goed voor zowat 18.000 
werknemers.
Ondernemingen van deze omvang zijn ‘too 
big to fail’, zegt secretaris Olivier Remy van 
de LBC-NVK. Als de continuïteit in gevaar 
zou komen, dan zal de samenleving onver-
mijdelijk voor de kosten opdraaien. “Zo’n 
concentratie van zorgaanbod in buiten-
landse handen vergt een betere opvolging 
door het beleid. Het organisatiemodel van 
zulke groepen is in eerste instantie gericht 
op winst.”

“De Vlaamse overheid heeft met bepalin-
gen in het nieuwe woonzorgdecreet en de 
geplande versterking van de zorginspectie 
belangrijke stappen gezet. Woonzorgcentra 
zullen de overheid moeten informeren over 
veranderingen in kapitaal en eigendom en 
over de garanties voor de continuïteit. Dat 
is positief.”

“Maar over de bestemming van de winst in 
commerciële woonzorgcentra en het toe-
zicht op de interne financiële stromen rept 
het nieuwe woonzorgdecreet met geen 
woord. En dat is een gemiste kans.”
Voor de vakbond moeten goede, sociaal 
rechtvaardige en toegankelijke zorg en 
ondersteuning het uitgangspunt zijn voor 
alle aanbieders in zorg en welzijn. Openbare 
middelen voor zorg moeten volledig wor-
den gebruikt voor het eigenlijke doel: het 
verbeteren van de zorg en welzijn van bewo-
ners, patiënten en gebruikers en het voor-
zien van genoeg personeel en degelijke 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Centen uit 
de zorg mogen niet dienen om dividenden 
uit te keren.

www.wittewoede.be

VOETBAL: ACTIE ‘RED 
HAKEEM’ HEEFT SUCCES

Met de hashtag #SaveHakeem voerde de 
internationale vakbondsconfederatie ITUC 
samen met de World Players Association 
actie om de professionele voetballer 
Hakeem El-Araibi terug veilig in Australië 
te krijgen.

Op 27 november 2018 ging Hakeem met 
zijn vrouw op huwelijksreis naar Thailand. 
Vooraf had hij de garantie van de Thaise 
autoriteiten gekregen dat het veilig was om 
te reizen. Maar bij zijn aankomst in Bangkok 
werd de voetballer op de luchthaven meteen 
opgepakt. In Australië had Hakeem in 2014 
namelijk de status van vluchteling gekre-
gen na zijn vlucht uit Bahrein. In zijn thuis-
land werd hij gemarteld en ten onrechte ver-
oordeeld tot 10 jaar gevangenschap omdat 
hij de koninklijke familie had bekritiseerd.

De voetballer was veroordeeld zonder enig 
bewijs. Een half uur voor zijn zogenaamde 

‘misdaad’ was hij een professionele voetbal-
match aan het spelen die op televisie werd 
uitgezonden. Deze match vond plaats aan 
de andere kant van het stad, terwijl de auto-
riteiten beweerden dat de man  schade had 
aangericht in een politiekantoor.

Het vermoeden bestaat dat Hakeem werd 
veroordeeld na kritische uitspraken over de 

Bahreinse sjeik Salman, die ondervoorzit-
ter is van de FIFA. Hakeem deed die uitspra-
ken na protestacties voor meer democratie 
in 2011; tal van sportmannen werden toen 
opgepakt en gefolterd.

Thailand werd duidelijk onder druk gezet 
door Bahrein om de voetballer uit te leve-
ren. Maar de Thaise wetten verbieden om 
iemand uit het land te zetten wegens poli-
tieke redenen. De vakbondskoepel ITUC 
riep Thailand dan ook op om zijn eigen 
regels na te leven. ITUC en anderen gaven 
uiting aan hun ongerustheid. En met suc-
ces! Uiteindelijk kon Hakeem veilig terug-
keren naar zijn nieuwe thuisland, Australië.

Maar Bahrein blijft veel invloed hebben bin-
nen de FIFA en is ook gastland voor Formule 
1-races. Om de mensenrechten in dit land te 
verbeteren zal extra druk nodig blijven, ook 
vanuit de sportwereld.

www.ituc-csi.org

VERVOERSVAKBONDEN 
VOEREN CAMPAGNE 
VOOR FAIR TRANSPORT

Transport houdt Europa in beweging. 
Reizen en handel drijven is niet mogelijk 
zonder deze sector. Miljoenen Europeanen 
zijn er in tewerkgesteld. Maar de Europese 
transportvakbond ETF is ongerust.
In de afgelopen tientallen jaren hebben 
politici op nationaal en Europees niveau 
gepusht om het vervoer sterker te liberali-
seren. Zonder te zorgen voor deftige inter-
nationale regels die werknemers en ook 
ondernemingen beschermen. Een extreme 
concurrentiestrijd leidde tot  sociale dum-
ping.
Voorbeelden om dit te illustreren zijn snel 
gevonden. De rusttijden van chauffeurs niet 
respecteren leidt tot gevaarlijk lange werk-
tijden. Concurreren op basis van kosten en 
niet op basis van kwaliteit vernietigt (dege-
lijke) jobs. Werknemers worden gedwongen 
om tijdelijke en precaire arbeidscontracten 
te aanvaarden.
Maar het is mogelijk om de sector anders 
te organiseren, met kwaliteitsvolle banen. 
Zekere arbeidscontracten, deftige lonen 
en faire arbeidsvoorwaarden zijn geen 

uitzinnige eisen. Het zijn gewoon univer-
sele rechten.
Om dit te realiseren slaan ETF en al de 
aangesloten nationale vakbonden de han-
den in elkaar. Ze gaan erg actief campagne 
voeren voor een faire transportsector in 
Europa. Hiermee willen ze politici dwingen 
om regels te maken die oneerlijke en dubi-
euze praktijken verhinderen. Het Europees 
niveau is het juiste om hier onderzoek naar 
te voeren en misbruiken aan te pakken. Om 
deze eisen kracht bij te zetten organiseren 
de bonden eind maart over heel Europa 
acties. Ook in België komt er een actie.

Lees meer op 
www.fairtransporteurope.eu
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Dominic Van Oosterwyck

Renaat De Witte is een onmiskenbare 
duizendpoot. Hij werkt bij de Gentse 
staalproducent ArcelorMittal als 
vrijgestelde vakbondsafgevaardigde. 
Daarnaast is Renaat de oprichter van 
de internationale volksdansgroep 

‘Wa? Da?’ en is hij actief in de lokale 
cultuurraad en verkeerscommissie. 
Hij is ook de stichter en bezieler van 
de vzw Go Nuts, die wasnoten ver-
koopt als alternatief voor traditio-
nele wasmiddelen. En er is nog méér.

Het gezin van Renaat is één van de twee 
families die het scholenproject Pasparou 
dragen in het Afrikaanse land Malawi. De 
bal ging aan het rollen toen dochter Minne 
De Witte onverwacht besloot om een stage 
te doen in Malawi. “Dat is nu al twaalf 
jaar geleden en sindsdien is er heel veel 
gebeurd”, vertelt Renaat.
Toen ze stage deed in Malawi, kwam dochter 
Minne in contact met een Belgische fami-
lie die al actief was bij Pasparou. “Toen we 
Minne daar bezochten, raakte ik meteen in 
de ban van dit mooie scholenproject”, legt 
Renaat uit. “En sindsdien heeft het me niet 
meer losgelaten.”

VEEL CENTEN NODIG

De oprichter van Pasparou, Ziba Wyson, is 
een gepensioneerde schooldirecteur. Hij 
wilde zijn droom verwezenlijken in zijn 
geboortedorp Kafukule: de bouw van een 
middelbare school. Maar Ziba had nog veel 
meer dromen, en dus was er geld nodig. 
Véél geld.

“Sinds twaalf jaar maken de twee Belgische 
gezinnen jaarlijks een kalender, met het ver-
haal van Pasparou en zelf gemaakte beelden. 
Deze actie wordt gesponsord door lokale 
ondernemingen zodat we de opbrengst 
van de kalenderverkoop volledig kunnen 
besteden in Malawi”, zegt Renaat. “Van 

Fraaie Kronkels brengt verhalen over gedreven, geënga-
geerde, gepassioneerde vakbondsmilitanten. Stuk voor 

stuk hebben ze een bijzondere hobby, een opmer-
kelijke passie of een uitgesproken engagement. Ze 
zetten zich niet alleen voor hun collega’s maar ook 
buiten het werk vrijwillig in. Maak kennis met lBC-nvk-

vakbondsmilitanten met opvallende of opmerkelijke 
nevenactiviteiten. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

“Opgenomen worden in een gemeen
schap is het prachtigste wat er is”
DUIZENDPOOT RENAAT VERZET MEE BERGEN IN MALAWI

5
slot



Ons Recht | 123ste jaargang | MAART/APRIL 2019  |  27

rendement gesproken. We krijgen steun van 
de gemeente Destelbergen en van scholen 
die activiteiten organiseren. De plaatselijke 
Noord-Zuidwerking doet ook inspanningen 
voor ons. En de verkoop van wasnoten, via 
de vzw Go Nuts, brengt extra centen in het 
laatje. Die wasnoten kan je gebruiken om de 
traditionele middelen voor de wasmachine 
te vervangen.”

RIJK PALMARÈS

Het palmarès van Pasparou is niet minne-
tjes! In de afgelopen twaalf jaar werd er ont-
zettend veel gerealiseerd.
Om te beginnen lukte het om de zogeheten 
Lozwati-school te bouwen: een middelbare 
school met 16 klassen, een internaatswer-
king, een grote polyvalente zaal en 9 huizen 
voor leerkrachten. De school is uitstekend 
uitgerust, met een eigen elektriciteitsnet op 
basis van zonnepanelen en een eigen water-
bevoorrading. Tegenwoordig krijgen 220 
leerlingen daar degelijk onderwijs.
Pasparou bouwde ook twee kleuterklassen 
die 60 kleintjes opvangen. De muren van 
de klassen werden versierd met tekeningen 
van dochter Minne en haar echtgenoot. Die 
tekeningen hebben een educatief karakter: 
ze gaan over taal en rekenen.
Er is ook een kippenkwekerij gebouwd. 
Vijftig plaatselijke boeren worden onder-
steund met microkredieten. En er zijn 
zowat 20 groentetuinen op basis van per-
macultuur. Bij permacultuur wordt gemikt 
op een menselijke leefomgeving die ecolo-
gisch duurzaam en economisch stabiel is.
Twee jaar geleden werd gestart met een 
campagne om meisjes sterker te maken. 
‘Girl empowerment’, heet zoiets. Vijf groep-
jes vrouwen uit vijf verschillende dorpen 
verdienen een eigen inkomen door brood-
jes te bakken.
Een nieuw project wordt de bouw van een 
technische school die jongeren zal opleiden 
om nadien lokale ondernemers te worden. 
Bij dit project zal plaatselijk ondernemer-
schap worden aangemoedigd met behulp 
van microkredieten.
In naburige dorpen werkt Pasparou mee aan 
de bouw van diverse lagere scholen. Daar 
gaat het om schoolgebouwen met telkens 
twee of drie klassen. 

DANSEN OP DJEMBÉ-MUZIEK

Renaat: “Mijn mooiste ervaring was een 
uitnodiging voor het huisje van een belang-
rijke vrouw uit Kafukule. Er werd daarbij 
djembé-muziek gespeeld, en er daagde veel 
volk op om het project in de bloemetjes te 
zetten. Samen met dochter Minne hebben 
ik toen de dorpsbewoners leren walsen op 
djembé-muziek. In Malawi is het niet van-
zelfsprekend om man en vrouw samen te 
laten dansen waarbij ze elkaar vasthouden. 
Het leidde tot veel hilariteit. We lachten ons 

krom. Opgenomen worden in een gemeen-
schap is het prachtigste wat er is.”
Als hij over zijn vrijwilligerswerk praat, wil 
Renaat het niet hebben over moeilijkhe-
den. Wel zijn er soms nare omstandigheden. 

“Hoe meer problemen ik tegenkom, des te 
creatiever ik word. Ik ondervind erg vaak 
dat chaos tot creativiteit leidt.”

ALTIJD JA ZEGGEN

Het levensmotto van deze geëngageerde 
vakbondsman is ‘altijd ja zeggen’. “Het 
gaat om keuzes maken, grijpen wat er op 
je afkomt en glijden van de levensglijbaan 
zonder je krampachtig vast te klampen en 
tot je de kriebels in je buik voelt.”

“Ik hoop dat ik ja mag blijven zeggen op alles 
wat er op mij afkomt, en verder zien we wel”, 
zegt Renaat. “Ik wil graag iedereen oproe-
pen om aan vrijwilligerswerk te doen, wat 
het ook moge zijn. Vrijwilligerswerk is voor 
mij de hoeksteen van onze samenleving.”
Muzikaal heeft Renaat een boon voor het 
liedje ‘Don’t Worry, Be happy’ van Bobby 
McFerrin omdat hij ondanks de armoede 
toch heel veel geluk ziet. 

Je leest meer over het project Pasparou 

op www.pasparou.be. Informatie over de 

wasnoten is te vinden op www.go-nuts.eu. 

BIO
Naam  Renaat De Witte (58)
Woont in  Wachtebeke.
Burgerlijke staat  getrouwd met 
Noene. Ze hebben samen 4 kinderen, 
Blijde, Minne, Liefke en Frede.
Werkt bij  ArcelorMittal en is vrijge-
stelde vakbondsafgevaardigde. 
Vrijwilliger bij de vakbond  Renaat 
is hoofdafgevaardigde sinds 2010 met 
taken in de ondernemingsraad, het 
preventiecomité (CPBW) en de vak-
bondsafvaardiging. Renaat nam ook 
vijf jaar lang deel aan de Europese 
vakbondswerking. Hij is volledig 
vrijgesteld om het vakbondswerk in 
goede banen te leiden, samen met zijn 
gedreven militanten. Bij ArcelorMittal 
zijn 8 militanten deels of volledig vrij-
gesteld om aan vakbondswerk te doen. 
Dit resulteert in een syndicalisatie-
graad van 95% bij de bedienden. Het 
overgrote deel van de bedienden is lid 
van de lBC-nvk. 
Fraaie kronkels  Renaat is bezie-
ler van het scholenproject Pasparou, 
oprichter van de internationale volks-
dansgroep ‘Wa?Da?’ en oprichter van 
de vzw Go Nuts. Hij is ook actief in 
de lokale aCv-werking en lid van de 
gemeentelijke verkeerscommissie en 
de lokale cultuurraad.

“Opgenomen worden in een gemeen
schap is het prachtigste wat er is”
DUIZENDPOOT RENAAT VERZET MEE BERGEN IN MALAWI

Samen met anderen speelde Renaat De Witte het klaar 
om een school, twee kleuterklassen en een kippenkweke-
rij te realiseren in Malawi.
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VRIJE TIJD

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Te veel regeringen in één land’. E.V. uit 
Roeselare werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boe-
kenbon van 20 euro. Profi ciat!

We konden ook 5 exemplaren verloten van het boek ‘Enjoy Your Life. Fuck the 
Stress’ (Thema, uitgeverij Van Schouten & Nelissen). De onschuldige hand trok 
een aantal winnaars uit de inzendingen. De winnaars zijn J.C. uit Deurne, M.V.B. 
uit Herenthout, G.J. uit Lommel, P.D. uit Temse en A.D.K. uit Berchem. Ons Recht 
kon ook 5 exemplaren wegschenken van ‘De strijd om tijd’ (uitgeverij EPO). Die 

boeken gaan naar L.S. uit Harelbeke, I.H. uit Aarschot, M.L. uit Dendermonde, 
P.E. uit Turnhout en G.P. uit Deurne.

Veel leesplezier!
Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzzelonsrecht@
acv-csc.be, ten laatste op 15 april 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.

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

HORiZOnTaal
A.  Wat je verdient door te werken; afge-

maaide strook gras
B.  Algemeen Beschaafd Nederlands; drie 

keer; collectieve arbeidsovereenkomst
C.  Multiple sclerose; Afrikaanse Unie; de 

aarde draait rond haar ... ; woord waarmee 
je naar jezelf verwijst

D.  Eén van de keizers van Japan
E.  Een zustercentrale van de lBC-nvk, aCv ... ; 

soms heb je een ... - Erlebnis
F.  Muzieknoot; neen in het Engels; bazige 

vrouw; muzieknoot
G.  Erfelijk materiaal; de atleet ziet er erg ... uit
H.  Oude vorm van mannelijk
I.  Afgepeigerd; muzieknoot; lidwoord; soort 

groente
J.  Achterkant van een mens; klein chemisch 

afval (afk .); arbeidsduurverkorting
K.  Dunne plek in stof; vogel die lijkt op een 

struisvogel

veRTicaal
1.  Voorwerp waarmee je een kamer verlicht; 

de werkdruk is groot in de ...
2.  Open Broadcaster Soft ware; meubelstuk 

om in te slapen; bierkan
3.  Ontkennend voorvoegsel; artifi ciële intel-

ligentie; namiddag; kenteken van Georgië
4.  Inwoner van de stad Aken
5.  Scheepstouw; achterste deel van de hals
6.  Ander woord voor ‘zij’; hectogram; reeds; 

casu quo
7.  Italiaanse openbare omroep; vrouwelijke 

voornaam
8.  Cilindervormig voorwerp
9.  Toilet; uiting van spijt; ego; ante meridiem
10.  Oude wijnmaat; lage vrouwenstem; 

Duitse mannelijke voornaam
11.  Oost-Vlaams dorp vlakbij Antwerpen; 

Amerikaanse dans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

N

Win een topboek!

VIGLIUS 
VAN AYTTA

Geen Fries heeft 
zo'n belangrijke 
bijdrage aan de 
Europese cultuur 
geleverd en zoveel 
invloed uitgeoefend 
op de politieke en 
geleerde wereld van 
zijn tijd als Viglius 
van Aytta (1507-
1577). Maak ken-
nis met deze voor 
het brede publiek 
nobele onbekende. 
O p  19  o k to b e r 
2018 werd op de 
Turfmarkt in Leeuwarden een standbeeld van Viglius 
onthuld door Herman van Rompuy, oud-premier van 
België en gewezen voorzitter van de Europese Raad.

Sinds de vroege jaren 1540 bekleedde Vigilius tal 
van sleutelposities in de Habsburgse regering van de 
Nederlanden in Brussel. Tientallen jaren lang was hij 
direct betrokken bij de belangrijkste politieke beslis-
singen in deze roerige periode. Bekende fi guren zoals 
Willem van Oranje, Karel V, Filips II, Alva en de gra-
ven van Egmond en Horn zaten bij hem aan tafel. Hij 
ligt begraven in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Daar 
heeft hij een praalgraf in de Sint-Nicolaaskapel .

'Viglius van Aytta' (auteur Kees Sluys) is een uitgave 
van EPO in samenwerking met de Werkgroep Viglius.

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 drie te 
verloten exemplaren. Mail ons niet later dan 10 april 
2019 aub.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 
Dit reglement vind je hier online: bit.ly/wedstrijd-OR
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Ash is the 
Purest White
Karin Seberechts

Tv-debatten, betogen 
en onheilsverhalen over 
China en de Chinezen: het 
gele gevaar - zoals we dat 
ruimdenkend plachten te 
noemen - houdt ons bezig. 
Wakker zelfs, misschien. 
Veelal afwezig in al die tij-
dingen zijn de Chinezen 
zelf. Wat weten we über-
haupt over die 1,4 miljard 
zielen, behalve dan dat 
ze voor geen geld contai-
nerladingen vol nuttige 
en minder nuttige koop-
waar onze kant opsturen?

China’s meester-chroniqueur Jia 
Zhangke steekt de westerse leek 
alvast een handje toe. In ‘Ash is 
the Purest White’ schetst de cine-
ast andermaal de rotvaart waar-
mee zijn land door de 21ste eeuw 
dendert. Dat doet hij fi lm na fi lm 
op nagenoeg identieke manier: 
hij hangt een beklijvende kro-
niek op aan episodes uit een 
leven, gedeeld door mensen van 
vlees en bloed. Want die zijn er 
namelijk ook in China.
Zhangke trapt zijn verhaal af 
een jaartje na de eeuwwisse-
ling. De coole Qiao geniet nogal 
wat aanzien in het tanend mijn-
stadje waar zij leeft. Zij is de vrij-
gevochten vriendin van Bin, een 
vedette in het lokale criminele 
milieu. Bij een fi kse knokpartij 
om het leiderschap trekt Qiao 
een wapen om de toegetakelde 

Bin uit de penarie te helpen. Die 
tussenkomst kost haar vijf jaar 
cel, aan de andere kant van het 
land. Bij haar vrijlating is niets 
meer wat het ooit was: niet 
alleen de liefde is in de tussen-
tijd bekoeld, het land is herscha-
pen in een gigantisch (bouw)pro-
ject met kolossale nieuwbouw, 
fl itsende hogesnelheidstreinen, 
een kersverse jet set en mensen 
op drift, van stilgevallen regio’s 
naar nieuwe oorden en - hopelijk 

- meer welvaart...
Jia Zhangke maakt zich in het 
eerste deel van zijn film nog 
vrolijk over de lichtjes potsier-
lijke ‘invloeden’ uit het westen 
die het oude China bij het aan-
breken van het nieuwe millen-
nium binnenwaaien. Maar met 
het verdwijnen van kleur en vita-
liteit uit zijn personages ebt ook 
de ironie weg en grijpen melan-
cholie en bitterheid je bij de keel. 
Bijna twee decennia dieper in de 
eeuw zien we de immense voor-
uitgang die de bruuske economi-
sche expansie heeft opgeleverd. 
Maar ook wat erdoor is wegge-
slagen: emotionele verhoudin-
gen en maatschappelijke richt-
snoeren, die mensen en buurten 
samenhielden en houvast boden.
Zhangke geeft ons een inkijk in 
de ziel van zijn Chinese mede-
mens. En die is taai, maar ver-
toont ook krassen. We kijken uit 
naar zijn volgende relaas, voor 
een update.

‘Ash is the Purest White’ loopt 
in de Belgische cinema’s.

UITGAANSTIP FILM

ONZE BOURGONDISCHE 
ERFENIS

Ken je het Museum Hof van Busleyden al? Treed bin-
nen in dit groots en prachtig renaissance stadspaleis 
in Mechelen, de hoofdstad van de Bourgondische 
Nederlanden. Stap in de voetsporen van Hiëronymus 
van Busleyden, Margareta Van Oostenrijk, Erasmus 
en Thomas More. Wissel ideeën uit en sta stil bij een 
wereld in verandering, net als toen. 

In de vijft iende en zestiende eeuw gaat de wereld 
open. Je voelt de sensatie van een nieuwe tijd, de 
renaissance, waarin de mens centraal staat. Tijden 
waarin alles lijkt te veranderen. Dit huis is vandaag 
opnieuw een plaats van ontmoeting en gesprekken, 
een broedplaats van ideeën en een verzamelplek van 
kunst.

Beleef de verrassende Bourgondische geschiedenis 
en dring steeds dieper door in het Hof van Busleyden, 
met zijn schatten en verhalen. Je ontdekt hoe 
Bourgondiërs naar de stad keken, hoe ze met macht 
omgingen, en wat voor hen meesterschap en vak-
manschap betekende. Je beweegt van levendige en 
drukke ruimtes naar meer private en verstilde plek-
ken. Je gaat mee op zoek naar de echte Margareta en 
staat oog in oog met de intrigerende en kwetsbare 
Besloten Hofj es. 

In dit museum blikken we terug op de glorieuze 
geschiedenis van de stad Mechelen. Reis heen en 
weer tussen toen en nu. 

Waar?
Museum Hof Van Busleyden, Sint-Janstraat 2a, 2800 
Mechelen

Meer info?
www.hofvanbusleyden.be 
Tel. 015 / 29 40 30

Beklijvende kroniek van ontwrichte levens en relaties in het China van nu (Zhao Tao en 
Liao Fan).

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

RACISME AANPAKKEN
P.T. - PER E-MAIL

Ik heb in Ons Recht van febru-
ari 2019 het artikel ‘Openlijk 
racisme lijkt steeds minder 
taboe’ gelezen. Daarin geven 
diverse waarnemers sugges-
ties voor een aanpak om het 
racisme in onze samenleving 
terug te dringen.
Vakbondsman Bart Reyns 
(ACV) zegt dat we racisme kun-
nen bestrijden door meer in te 
zetten op ‘ontmoeting’. Open 
staan voor elkaars cultuur, 
vertellen waarom Zwarte Piet 
zo waardevol is voor sommige 
Belgen. Of waarom Afrikanen 
hun muziek zo luid zetten. 
Helaas zal dit weinig zoden 
aan de dijk zetten. Omdat in 
zulke dialogen gepraat wordt 
over identiteit. En net deze 
dialoog over identiteit, vaak 
gedaan met de beste bedoe-
lingen, draagt bij aan de toe-
nemende polarisatie. Het 

anders-zijn krijgt namelijk zo 
de volle aandacht, de schuld-
vraag moet worden gesteld en 
opgelost. Met zo’n aanpak ont-
staan conflicten omdat mensen 
verschillen van elkaar.
Volgens mij hebben we een 
andere benadering nodig: men-
sen willen precies hetzelfde, 
en daarom ontstaan er ook 
geschillen. Los van identiteit. 
Mensen willen graag dezelfde 
toegang tot de arbeidsmarkt, 
huisvesting, studiemogelijk-
heden, maatschappelijke waar-
dering. Leren omgaan met con-
flicten, wetende dat zij kiemen 
vanuit gelijkenis en dus niet 
vanuit (identiteits)verschil, 
is de enige weg die we kun-
nen bewandelen om vredevol 
samen te leven, zonder racisme. 
Belangrijk bij dit alles is om 
duidelijk positie te nemen in 
het midden en niet bij één van 
de twee uiterste polen te gaan 
staan, ‘wij’ tegenover ‘zij’.

FILIPIJNSE 
SYNDICALISTEN
B.R. - PER E-MAIL

Ons Recht van februari 2019 
heeft een artikel gebracht over 
de situatie van vakbondsmen-
sen op de Filipijnen. Ik las in het 
artikel alleen negatieve dingen 
en vind dat onterecht. Hebben 
jullie eigenlijk iets gevraagd aan 
de Filipijnse president Rodrigo 
Duterte? Deze president heeft 
levens van mensen positief ver-
anderd en heeft aan drugge-
bruikers gevraagd om zich over 
te geven. Hij probeert de situ-
atie van de bevolking te verbe-
teren. Duterte geeft gratis rijst 
aan de bevolking en zorgt voor 
centen om kinderen naar school 
te laten gaan. Hij herstelt ook de 

watervoorziening waar nodig. Ik 
weet dit allemaal omdat mijn 
familie daar leeft.

N.v.d.r.
De informatie in het arti-
kel komt van Eleanor de 
Guzman, een Filipijnse acti-
viste die vecht voor de vrijla-
ting van haar man - een syn-
dicalist - en die het opneemt 
voor Filipijnse syndicalisten 
in het algemeen die worden 
bedreigd, opgesloten en soms 
zelfs vermoord. Als vakbond 
hechten wij uiteraard grote 
waarde aan de werknemers-
rechten, de situatie van syn-
dicalisten en het respect voor 
de mensenrechten. Op de 
Filipijnen loopt op dit vlak 
toch heel wat fout.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten 
in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit 
die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg 
welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en 
het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we 
de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdruk-
kelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we 
een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we 
een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie 
het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: 
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 
E-mailen kan uiteraard ook: 
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.
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MiSSie van de lbc-nvK
De Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond 
voor Kaderpersoneel (lBC-nvk) is een vakbond die als 
deel van het Algemeen Christelijk Vakverbond (aCv) 
opkomt voor meer en sterkere rechten voor werkne-
mers (m/v). De lBC-nvk is een onafhankelijke democra-
tische organisatie met leden en militanten, die streeft 
naar solidariteit onder werknemers. Nationale en inter-
nationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmid-
del. De lBC-nvk staat voor een democratische kijk op de 
samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil 
ze een strijdbare tegenmacht zijn.

INTERNATIONALE HANDEL, VERVOER EN LOGISTIEK

Ben je tussen 1 januari 2019 en 30 juni 
2019 aangesloten bij de LBC-NVK en ben 
je tijdens deze periode ook minstens 1 dag 
tewerkgesteld in een onderneming die valt 
onder paritair comité 226 (internationale 
handel, vervoer en logistiek)?  Dan heb je 
recht op een vakbondspremie van 145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. 
Het vereiste attest wordt naar je thuisadres 
opgestuurd. Kijk even na of je gegevens 
op het attest, zoals adres en naam van de 
werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens 

aan als er iets is veranderd. Controleer ook 
of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan 
een vakbondsmilitant(e) in jouw onder-
neming. Is er geen militant beschikbaar? 
Stuur het attest dan op naar het LBC-NVK-
secretariaat in je streek.
Had je eind februari nog geen attest voor 
de vakbondspremie ontvangen? Laat dit 
dan even weten aan jouw vakbond LBC-
NVK. 
De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 
oktober 2019.

UITBETALING VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN FEBRUARI 2019

201.00  PC voor de Zelfstandige kleinhandel    Vorige lonen x 1,02 (1)  
202.01  PC voor de Middelgrote levensmiddelenbedrijven Vorige lonen x 1,02 (1)  
309.00  PC voor de Beursvennootschappen   Vorige lonen x 1,003490 (3)  
310.00  PC voor de Banken    Vorige lonen x 1,0035 (2) 

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

ACTIES BIJ RYANAIR  
MISSEN HUN EFFECT NIET!

Tussen 1 april en 1 mei 2019 krijgen 
350 leden van het cabinepersoneel 
van Ryanair, in dienst bij onder-
aannemer Crewlink, een contract 
bij Ryanair zelf. Crewlink zal dan 
zijn activiteiten in België stopzet-
ten. “Dit is een geweldige overwin-
ning voor het personeel”, onder-
streept vakbondssecretaris Hans 
Elsen van de LBC-NVK. “Dit punt was 
namelijk één van de belangrijkste 
eisen bij de stakingen die we in de 
zomer van 2018 organiseerden.”
Crewlink werkte met nog slechtere con-
tracten dan Ryanair. Zo zat een deel van het 
Crewlink-personeel in Brussel opgezadeld 
met een nulurencontract. Dit wil zeggen dat 
deze werknemers geen minimaal gegaran-
deerd aantal werkuren hadden en dus ook 
geen minimale financiële zekerheid. “Dit 
soort contracten is onwettelijk volgens het 
Belgische arbeidsrecht. Vermits het perso-
neel nu een contract van Ryanair zelf krijgt, 
valt die onzekerheid weg”, legt Hans uit. 
De volledige personeelsgroep van Ryanair 
zal vanaf 1 april 2019 onder het Belgische 
arbeidsrecht vallen. Vanaf die dag zal elk 

personeelslid dus recht hebben op onder 
andere ziekteverlof, moederschapsrust, 
betaald verlof en een minimumloon. “Dit 
betekent voor veel werknemers een ste-
vige stap vooruit", zegt Hans. "Deze beslis-
sing zorgt in elk geval voor meer financiële 
zekerheid.”

Met dit akkoord zijn de twee belangrijkste 
eisen ingevuld die aan de basis lagen van 
de vele stakingen in de afgelopen zomer. 
De werknemers en hun vakbonden eisten 
dat het Belgische arbeidsrecht zou worden 
toegepast op het volledige personeel. En 
verder wilden ze dus dat de discriminatie 
tussen de werknemers van Crewlink en die 
van Ryanair zou verdwijnen.

“Zonder de stakingen, die we trouwens hiel-
den in diverse Europese landen, zouden we 
er nu niet in zijn geslaagd om deze fantasti-
sche overwinning te behalen voor de werk-
nemers. Hoed af voor de werknemers, die 
in moeilijke omstandigheden altijd bleven 
actievoeren en ijveren voor hun basisrech-
ten. Het resultaat mag zeker worden gezien", 
aldus een enthousiaste Hans. Actie voeren 
loont dus wel degelijk, en dat blijkt ook 
meer en meer bij de lagekostenmaatschap-
pij Ryanair.

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
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