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STAND
PUNT.

VERKIEZINGEN 
OP 26 MEI: RECHTS, 
LINKS OF GEWOON 
DOORRIJDEN?
Stefaan Decock
Algemeen Secretaris

Op 26 mei 2019 zijn er opnieuw verkiezingen. Gaan stemmen is 
niet alleen een democratisch recht, het is ook een plicht, en dat 
is maar goed ook.
De LBC-NVK is politiek onafh ankelijk. Door deze vrijheid kunnen 
we boven het gewoel uitstijgen, zien wat écht belangrijk is en de 
balans opmaken over beslissingen, beloftes, media-optredens of 
krantenberichten.
De afgelopen weken en maanden probeerden alle politieke par-
tijen u te verleiden. Wij smulden in de voorbije 5 jaar nooit echt 
van het beleid. ‘Een ander beleid is mogelijk’, vinden wij als vak-
bond.
Elke partij beweert het klimaat belangrijk te vinden. Hetzelfde 
geldt voor de sociale zekerheid, de leefb aarheid van jobs, het 
eindeloopbaanbeleid, armoedebestrijding. Wat is er dan zo ver-
schillend?
Soms is het de ideologische bril waarmee je naar een thema kijkt. 
Soms moeten de broodheren worden gediend en bepalen die hoe 
je kijkt. Soms bepaalt het populisme hoe een standpunt wordt 
ingenomen. Soms is het de partijstrategie. Soms...

Als iedereen écht werkbaar werk, de balans werk-gezin en de 
eindeloopbaan belangrijk vindt, waarom is de pensioenleeftijd 
dan lineair opgetrokken naar 67 jaar? Waarom sluit men quasi 
alle deuren om af te bouwen? Waarom zijn er almaar minder 
mogelijkheden om je loopbaan te beëindigen. En vooral: waarom 
is het nodig dat meer dan 400.000 mensen in de ziekteverzeke-
ring worden geduwd? Waarom is het niet mogelijk om positief 
naar de eindeloopbaan te kijken waarbij werken wordt gestimu-
leerd maar afb ouwen of stoppen evengoed een keuze kan zijn. 
Waarom zegt iedereen dat ‘ouderen te duur zijn’ als de sectorale 
minimumlonen meestal nooit langer dan 20 à 25 jaar evolue-
ren? Als de meesten nooit een loon bereiken dat boven de 3.000 
euro uitstijgt? Waarom worden ouderen en jongeren tegen elkaar 
opgezet?
Waarom werd ‘werkbaar werk’ vertaald in meer fl exibiliteit, meer 
overuren, meer goedkope uren, goedkopere ‘jobs jobs jobs’, mak-
kelijker en goedkoper nachtwerk ?
Waarom ondermijnde de regering de sociale zekerheid die ons al 
75 jaar trouwe diensten bewijst? Waarom worden jobs gecreëerd 
die amper of niet bijdragen tot de sociale zekerheid? Waarom 
die stimulansen voor cafetariaplannen, bonussystemen, salaris-
wagens, pensioensparen, betaalde klusjesdiensten die allemaal 
niet bijdragen tot het stelsel? Waarom die ongedekte taxshift 
die een gat sloeg van meer dan 4 miljard euro? En waarom stelt 
de politiek de vakbonden verantwoordelijk voor de zelf gecre-
eerde tekorten?
De politiek kan fundamenteel andere keuzes maken. Daar gelo-
ven we in.
We dragen met z’n allen bij tot de welvaart die er is. We willen 
dat iedereen in die welvaart kan delen. Stem bewust en zorg mee 
voor een ander beleid in dit land.
Wij duimen alvast.  |
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Is een ander beleid mogelijk?
JA, EEN ANDER BELEID IS MOGELIJK!

Op zondag 26 mei 2019 trekken we 
met z’n allen naar de stembus. Of 
je dat nu graag of minder graag 
doet, in ons land geldt, naast de 
opkomstplicht, vooral een alge-
meen stemrecht. Daarom roepen 
wij als LBC-NVK en als ACV op om dit 
stemrecht bewust en doordacht te 
gebruiken door een positieve stem 
te geven. Een stem voor kandida-
ten of partijen die, net zoals wij, 
staan voor een solidaire en warme 
samenleving. Een maatschappij 
waarbij iedereen kansen krijgt en 
gelijkwaardig wordt behandeld.

Graag geven we je deze checklist die je han-
dig kan gebruiken om je positieve keuze te 
maken op 26 mei. Aan de hand van dit over-
zicht kan je onze keuzes vergelijken met 
die van de verschillende politieke partijen. 
Hopelijk inspireert dit je om een positieve 
keuze te maken.
Is een ander beleid mogelijk? Ja, zeer zeker!

WIJ KIEZEN VOOR

LOON- EN INKOMEN

De LBC-NVK kiest voor een deftige verho-
ging van het minimumloon, het behoud 
van de automatische indexering van onze 
lonen en rechtmatige loonsverhogingen. En 
ook voor het behoud van barema’s als struc-
tuur voor een rechtvaardig en transparant 
loonbeleid en voldoende hoge starterslonen 
voor jonge werknemers. 

WERKEN EN LEVEN

De LBC-NVK kiest voor een duurzame com-
binatie gezin – werk – vrije tijd, de uitbouw 
van tijdskrediet en thematische verloven, 
het recht op landingsbaan met uitkering 
vanaf 50 jaar, SWT (brugpensioen) zonder 
beschikbaarheid vanaf 60 jaar en een vol-
waardig pensioen op 65 jaar. Bovendien 
kiest de LBC-NVK voor een herverdeling 
van de beschikbare arbeidstijd zodat 4/5 
het nieuwe voltijds werken wordt. Dit als 
hefboom voor het creëren van jobs en fij-
ner werken. 

SOCIAAL OVERLEG

De LBC-NVK kiest voor het behoud en het 
versterken van het huidig sociaal overleg-
model. Dit betekent algemene afspraken 
(cao’s) in een interprofessioneel akkoord, 
overgaand in sector-akkoorden en uitmon-
dend in bedrijfsakkoorden en dit tussen 
werkgevers en werknemers. 

SOCIALE ZEKERHEID

De LBC-NVK kiest voor een sterke en soli-
daire sociale zekerheid die genoeg  garan-
ties geeft aan mensen die werkloos worden 
en aan diegenen die ziek, langdurig ziek, 
mindervalide of met pensioen zijn. 

RECHTVAARDIGE 
FISCALITEIT

De LBC-NVK kiest voor een rechtvaardige 
en transparante fiscaliteit waarbij iedereen, 
ongeacht het inkomen uit arbeid, zelfstan-
dige activiteit, vrij beroep, ondernemen of 
kapitaal, evenredig bijdraagt om een soli-
daire samenleving voort uit te bouwen. Dat 
betekent ook het aanpakken van belasting-
fraude, achterpoorten sluiten en een belas-
ting op grote vermogens. 

DUURZAAM KLIMAAT

De LBC-NVK kiest voor een duurzaam kli-
maat dat de toekomst verzekert voor onze 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren. En dit op het vlak van ecologie, eco-
nomie en sociaal beleid. 

Wil je deze keuzes aftoetsen aan de diverse partijstandpunten? Surf dan naar onze par-
tijpuzzel op www.lbc-nvk.be en toets jouw keuze aan de partijstandpunten !
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Politiek neemt loon-
barema’s onder vuur
De partijen N-VA, Open VLD, 
Groen, Vlaams Belang en CD&V 
willen de automatische kop-
peling tussen loon en anciën-
niteit loslaten, of op z'n minst 
afvlakken. Dat is gebleken 
uit een rondvraag van Fift y-
fi ft y bij Radio 1. Alleen de PVDA 
neemt het zeer uitgesproken 
op voor de huidige loonbare-
ma’s. Volgens sp.a kan er alleen 
onder bepaalde voorwaarden 
worden geraakt aan de hui-
dige manier van belonen.

De meeste werknemers krijgen automa-
tisch opslag naarmate ze langer bij een 
bedrijf aan de slag zijn. Nu blijkt dat veel 
Vlaamse politieke partijen er veel voor voe-
len om de link tussen loon en anciënniteit 
op  te geven. De PVDA wil niet weten van dat 
idee. En ook sp.a heeft grote reserves: "Uit 
onderzoek blijkt dat bij arbeiders, waar de 
koppeling nauwelijks aanwezig is, de laag-
ste werkzaamheidsgraad van 55-plussers 
wordt vastgesteld”, klinkt het daar.

BAREMA BETAALT BETER

De vakbond is van mening dat bare-
ma’s beter zijn voor werknemers én 
werkgevers. Alles wijst erop dat rege-
ring en werkgevers de barema’s viseren om 
te kunnen besparen op de lonen. Jongeren 
zouden zonder barema’s meer verdienen, 
maar in de praktijk gebeurt net het omge-
keerde: starterslonen worden verlaagd. Laat 
je dus niet vangen! De LBC-NVK knokt voor 
hogere lonen voor jongeren.

Gaat het erom goede prestaties beter te kun-
nen belonen? Dat kan ook mét de barema’s. 
Een barema bepaalt het minimaal gegaran-
deerde loon. Je werkgever mag daar altijd 
iets bovenop doen.

De vakbond vindt dat barema’s vooral zeker-
heid bieden. Ze zijn objectief, eerlijk en 
transparant. Er is dan ook geen reden om 
zo’n goed systeem van tafel te vegen.

MYTHE

Nieuw onderzoek geeft aan dat het wel mee-
valt met het ‘te duur zijn’ van oudere werk-
nemers. Onderzoeker Sem Vandekerckhove 
van het onderzoeksinstituut Hiva (KU 

Leuven) 
zegt dat België in 
dit opzicht géén 
uitschieter is in 
Europa. “De stel-
ling dat de anciën-
niteitsverloning 55-plussers uit de markt 
duwt, is een mythe”, zegt de deskundige. 

Het Hiva werkte mee aan een studie van het 
Europese arbeidsinstituut Eurofound die in 
april werd voorgesteld. Wat blijkt? In ons 
land is het verband tussen de lengte van het 
dienstverband en de hoogte van het loon 
gematigd. België zit bij de landen waar anci-
enniteit wel een rol speelt bij de loonvor-
ming in de privésector, maar waar het ver-
band niet heel sterk is en na een bepaalde 
periode uitvlakt. Vandekerckhove stelt dat 
de lage arbeidsparticipatie van 55-plussers 
andere oorzaken heeft. Hij denkt aan een 

‘mentaliteitskwestie’. “Werknemers willen 
graag vroeger stoppen met werken en werk-
gevers geven vaak de voorkeur aan jongere 
werknemers.”  |

De vakbond is van mening dat bare-
ma’s beter zijn voor werknemers én 
werkgevers. Alles wijst erop dat rege-
ring en werkgevers de barema’s viseren om 
te kunnen besparen op de lonen. Jongeren 
zouden zonder barema’s meer verdienen, 
maar in de praktijk gebeurt net het omge-
keerde: starterslonen worden verlaagd. Laat 

 knokt voor 

Leuven) 
zegt dat België in 
dit opzicht géén 
uitschieter is in 
Europa. “De stel-
ling dat de anciën-

Slechts twee partijen 
verdedigen SWT
De meeste Vlaamse politieke par-
tijen willen korte metten maken 
met het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (SWT), het vroe-
gere brugpensioen. Dat werd door 
diverse media gemeld op basis van 
een enquête door arbeidseconoom 
Stijn Baert (Universiteit Gent).

In het kader van SWT krijgen werknemers, 
die hun job verliezen voor hun pensioen-
leeftijd, recht op een werkloosheidsuitke-
ring plus een toeslag die wordt betaald door 
de werkgever. SWT’ers moeten meestal wel 

‘beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt’.
De enige Vlaamse partijen die het SWT-
systeem niet willen laten uitdoven, zijn 
sp.a en PVDA. Open VLD en N-VA wil-
len dat het SWT-systeem tegen het einde 
van de volgende regeerperiode volledig 

is ‘uitgefaseerd’. CD&V, Vlaams Belang en 
Groen zijn akkoord met het verdwijnen van 
het SWT maar pleiten wel voor een ‘over-
gangstermijn’.
De bevindingen geven aan dat het SWT hele-
maal dreigt te verdwijnen als er opnieuw 
een federale regering komt met Open VLD, 
MR, N-VA en CD&V. Deze coalitie besliste 
eerder al om de leeftijd voor het wettelijk 
pensioen op termijn te verhogen naar 67 
jaar.
Sp.a en PVDA willen het SWT behouden en 
vinden dat er nu een verkeerd beeld wordt 
opgehangen van oudere werknemers. 
Volgens sp.a is het zaak om werk te maken 
van ‘een ambitieus herscholingsbeleid, 
levenslang leren en het responsabiliseren 
van werkgevers’. De VDAB moet 55-plussers 
beter begeleiden. 
De vakbonden willen ook het SWT behou-
den. Volgens het ACV is de SWT-formule 
zelfs goedkoper voor de samenleving.  | ©
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UPS werkt met eigen personeel en onderaannemers. De 
vakbond wil weten hoe de toekomst van de vestiging in 
Diegem eruit ziet en heeft  ernstige vragen bij de aange-
kondigde reorganisatie.
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Koerierbedrijf UPS 
kiest voor platte 
winstmaximalisatie

WERKNEMERS VINDEN OPSTELLING DIRECTIE 
ONBEGRIJPELIJK

Denis Bouwen

Het koerierbedrijf UPS 
verdient in ons land 

goed geld maar 
toch vindt de 

directie het 
noodza-

kelijk 
om 

meer 
dan 90 

banen 
te vernie-

tigen. “Een 
verhaal van 

pure winstmaxi-
malisatie waar we 

niet zomaar mee 
akkoord gaan”, zegt 

LBC-NVK-secretaris Hans 
Elsen. “In de nachtploeg 

dreigen werknemers op 
straat te belanden die 20 

jaar lang zware fysieke arbeid 
hebben geleverd om de winsten 

van UPS te helpen opkrikken.”

Momenteel is UPS in België nog goed voor 
circa 1.250 jobs, als het organiseren van zee-
vracht wordt meegerekend. Onzekerheid 
over de toekomst van de vestiging in 
Diegem stimuleerde de bonden eerder dit 
jaar om een bijzondere ondernemingsraad 
te vragen. De directie kondigde het verlies 
van 94 jobs aan. Bovendien moeten 17 per-
soneelsleden overschakelen van 8 naar 4 
werkuren per dag. UPS wil het werk van de 
nachtploeg naar Eindhoven verhuizen en 
ook in de administratie wordt gesaneerd.

ONDERAANNEMERS

Niet alleen in België maar ook in andere 
landen wil het koerierbedrijf meer en meer 
met onderaannemers samenwerken en 
minder een beroep doen op eigen perso-
neel. “In België wordt 70% van de pakjes 
geleverd door onderaannemers, UPS levert 

zelf vooral in het Brusselse”, vertelt Hans. 
“Bij de onderaannemers heb je erg veel soci-
ale dumping, het werkvolk wordt er slechter 
betaald en er zijn heel wat schimmige ven-
nootschapjes die komen en gaan.”

Volgens Hans wil UPS, dat zijn omzet fl ink 
ziet groeien, gewoon nog meer winst reali-
seren. “In Eindhoven hebben ze een com-
pleet nieuw, sterk geautomatiseerd depot 
neergepoot, in Diegem investeren ze niet 
veel meer. Vandaar ook onze ongerustheid 
over Diegem. Een jaar of drie terug open-
den ze een nieuwe vestiging in Lummen. 
UPS wilde daar alleen nog met onderaan-
nemers werken maar wij hebben dat toch 
deels kunnen voorkomen.”

ACTIES

De onzekerheid bij UPS leidde tot diverse 
acties van het personeel. “Met 200 UPS-
busjes hebben we een onderaannemer 
geblokkeerd en zijn we naar het hoofdkan-
toor in Brussel gereden. Later hebben we 
ook het depot in Eindhoven geblokkeerd. 
De Nederlandse politie was compleet ver-
rast door ons bezoek.”

Na de acties was er één gesprek met de 
directie. “Die beloofde dat ze met garanties 
zou komen voor de vestiging in Diegem”, 
legt Hans uit. “We wachten nu af wat er op 
tafel zal komen.”

De hele pakjessector ervaart een vlijm-
scherpe concurrentie, met een sterke druk 
op de tarieven. “PostNL werkt uitsluitend 
met onderaannemers, wat de prijzen doet 
zakken. Bij onderaannemers heb je schan-
dalige arbeidsvoorwaarden en vaak oude 
bestelwagens die minder veilig en vervui-
lend zijn.”

Hans begrijpt niet dat een zo rendabel 
bedrijf als UPS het lef heeft om zoveel men-
sen op straat te willen zetten. “Misschien 
moeten we als vakbond ook minder gauw 
akkoord gaan wanneer winstgevende 
ondernemingen jobs willen kapotmaken 
zonder dat daar echt reden toe is. Zulke 
reorganisaties zijn op termijn voor niemand 
goed. Niet voor de werknemers en niet voor 
de samenleving als geheel.”  |©
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1OP HOEVEEL  
DAGEN VAKANTIE  
HEB IK RECHT?

Het aantal vakantiedagen waarop je in 2019 
(het huidig kalenderjaar of ‘vakantiejaar’) 
recht hebt, is afhankelijk van je prestaties 
in 2018 (het voorgaande kalenderjaar of 
‘vakantiedienstjaar’). Werk je in een zesda-
genweek, dan heb je recht op twee vakan-
tiedagen per gewerkte maand in het vakan-
tiedienstjaar. Werk je in een vijfdagenweek, 
dan wordt het aantal vakantiedagen waarop 
je recht zou hebben in een zesdagenweek, 
vermenigvuldigd met 5/6 en mag je het 
resultaat naar boven afronden. Heb je in 
2018 een volledig jaar gewerkt, dan heb 
je recht op vier weken betaalde vakantie 
in 2019. Dat zijn 24 vakantiedagen in een 

zesdagenweek of 20 vakantie-
dagen in een vijfdagenweek.

2IK BEN VORIG 
JAAR EEN PAAR 
KEER AFWEZIG 

GEWEEST, TELLEN DIE 
PERIODES MEE ALS 
GEWERKTE MAANDEN?

Sommige periodes wel. Een aantal 
afwezigheden wordt immers gelijk-

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

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

voor maximum de eerste 12 maanden), 
arbeidsongeschiktheid wegens arbeidson-
geval of beroepsziekte (volledige tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid wordt onbeperkt 
gelijkgesteld, gedeeltelijke arbeidson-
geschiktheid als de ongeschiktheid ten 
minste 66% bedraagt voor maximum 12 
maanden), moederschapsrust, volledige 
werkverwijdering in kader van de moeder-
schapsbescherming, profylactisch verlof,   
borstvoedingspauzes, economische werk-
loosheid, vaderschapsverlof, adoptieverlof, 
pleegzorgverlof, , betaalde vakantiedagen, 
wettelijke feestdagen of vervangingsdagen, 
ADV-dagen, aanvullende vakantiedagen, 
klein verlet, inhaalrust overuren, feestda-
gen, syndicaal verlof, afwezigheid  wegens 
sociale promotie of betaald educatief verlof, 
dagen erkende staking of lock-out, het ver-
vullen van burgerlijke taken of uitoefenen 

van een openbaar mandaat, de uitoefening 
van de functie van rechter in sociale zaken 
en de verplichting tot militaire dienst. Maar 
tijdskrediet of een thematisch verlof (ouder-
schapsverlof, palliatief verlof of medische 
bijstand), verlof om dwingende redenen en 
onbetaalde toegestane afwezigheid (onbe-
taald verlof), de ongerechtvaardigde afwe-
zigheden, gewerkte periodes in het bui-
tenland die niet zijn aangegeven aan de 
Belgische sociale zekerheid en de periode 
gedekt door de uitgekeerde opzeggingsver-
goeding worden niet gelijkgesteld. Je bouwt 
in die periodes dan ook geen vakantierech-
ten op voor volgend jaar.

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

VAKANTIEDAGEN HEB IK DAN 
RECHT?

Voor deeltijdsen gelden in principe dezelfde 
berekeningsregels als voor voltijdse werk-
nemers.   Als je in heel 2018 voltijds hebt 
gewerkt, heb je in 2019 ook recht op vier 
weken betaalde vakantie.  Maar je kan nooit 
meer vakantie opnemen dan mogelijk vol-
gens je arbeidsregime in het vakantiejaar 
(2019).  Het aantal vakantiedagen waarop je 
als deeltijdse recht hebt, moet dan ook wor-
den berekend in verhouding tot het aantal 
werkdagen per week:

vakantiedagen in een 6-dagenweek x aantal 
werkdagen per week/6 werkdagen per week

Charaz El Madiouni

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

BETAALDE
VAKANTIE 

vragen & antwoorden
in 10 
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Voorbeeld: als je in 2019 nog 19 uur per week 
werkt, gespreid over 3 werkdagen, heb je 
recht op (12 x 2) x 3/6 = 12 vakantiedagen.

4IK WERKTE EERST 
VOLTIJDS EN NU 
DEELTIJDS.  BEN IK 

DAN EEN DEEL VAN MIJN 20 
OPGEBOUWDE DAGEN GEWOON 
KWIJT?

Je kan nooit meer vakantie opnemen dan 
mogelijk volgens je arbeidsregime, maar 
die ‘verloren’ dagen worden wel uitbetaald. 
Als je in de loop van het vakantiejaar (2019) 
overstapt naar een arbeidsregime met 
gemiddeld minder arbeidsuren per week, 
wordt een ‘decemberafrekening’ opgesteld. 
Bij de overstap worden de (resterende) 
vakantiedagen immers onmiddellijk herre-
kend waardoor je niet meer alle vakantieda-
gen zal kunnen opnemen waarop je op basis 
van de prestaties in het vakantiejaar recht 
had.  Dat verlies aan vakantiegeld wordt dan 
gecompenseerd in december van het vakan-
tiejaar (2019).  Doordat je echter pas in de 
loop van het vakantiejaar bent overgestapt 
naar minder arbeidsuren, zal je in het vol-
gende jaar (2020) waarin je nog altijd min-
der arbeidsuren werkt óók recht hebben op 
minder vakantiedagen dan je eigenlijk vóór 
de vermindering van uren had opgebouwd.  
Dit verlies aan vakantiegeld zal ook worden 
gecompenseerd in december van het jaar 
volgend op het vakantiejaar (2020). 

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

WEKEN VAKANTIE?

Het Europese principe is dat iedereen recht 
heeft op vier weken vakantie. Maar als je 
bovenstaande Belgische berekeningsre-
gels volgt, kan je in dat geval geen 4 weken 
opbouwen. Daarom werd in 2012 een aan-
vullend stelsel van vakantie ingevoerd inge-
val van begin of hervatting van activiteit als 
werknemer. Dit wordt ook wel ‘aanvullende’ 
of ‘Europese’ vakantie genoemd.
Je kan genieten van aanvullende vakantie als 
je aan alle voorwaarden voldoet. Belangrijk 
is dat het altijd gaat om een recht. Je bent 
dus niet verplicht om gebruik te maken van 
dit extra stelsel. Bovendien dienen al jouw 
gewone vakantiedagen te zijn opgebruikt. Je 
kan genieten van aanvullende vakantie op 
voorwaarde dat:
- je een activiteit als werknemer begint 

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

-  Ook deeltijdse werknemers die hun 
arbeidstijd verhogen met minstens 
20% of overstappen naar een vol-
tijds regime, hebben onder bepaalde 

voorwaarden recht op aanvullende vakan-
tie. Zo moet  je minstens 4 dagen vakan-
tie te kort hebben om recht te hebben op 
4 weken gewone vakantie.

 Je kan bij je nieuwe werkgever aanvul-
lende vakantie vragen vanaf het moment 
dat je minstens drie maanden gewerkt 
hebt of 90 kalenderdagen) in 2019 bij één 
of meerdere werkgevers uit de privésector 
( men spreekt dan van de zogeheten aan-
loopperiode). 

 Je kan alleen aanvullende vakantie krij-
gen als je nog in werkelijke dienst bent 
en een aanvraag indient bij je werkge-
ver  (mondeling, schriftelijk of met een 
bedrijfsformulier).

De duur van je aanvullende vakantie wordt 
berekend op basis van:

- de effectief gewerkte dagen;
- de inactiviteitsdagen (dagen waarop je 

niet hebt gewerkt) die zijn gelijkgesteld 
met (worden beschouwd als) effectief 
gewerkte dagen.

De duur van de aanvullende vakantie wordt 
berekend in verhouding tot de periode die 
je in dat bedrijf werkt, maar kan nooit meer 
zijn dan vier weken.

Vanaf de laatste week van de aanloopperi-
ode heb je recht op één week vakantie (dit 
komt overeen met vijf vakantiedagen in 
een vijfdagenweek). Na de aanloopperi-
ode wordt de vakantieduur in een zesda-
genweek bepaald in verhouding tot twee 
vakantiedagen per maand prestaties (of 
daarmee gelijkgesteld). Als je volgens een 
ander arbeidsregime werkt, moet je het aan-
tal vakantiedagen berekenen in verhouding 
tot het aantal werkdagen in jouw arbeidsre-
gime. Bij omzetting naar een vijfdagenweek 
moet in principe per schijf van zes dagen 
één dag in mindering worden gebracht. 
Telkens wordt in de derde maand de schijf 
van zes vakantiedagen bereikt en wordt dan 
die ene dag in mindering gebracht. De eer-
ste maand worden dus twee vakantiedagen 
opgebouwd, de volgende maand nog eens 
twee dagen, de derde maand slechts één 
dag. Maar opgelet: je kan nooit meer dan 
vier weken vakantie opbouwen (inclusief de 
gewone vakantiedagen). 
De werkgever betaalt dan  het normale loon 
voor de aanvullende vakantiedagen. Ook 
belangrijk om te weten: dit loon wordt in 
mindering gebracht van je dubbel vakan-
tiegeld van het volgende kalenderjaar!  Je 
betaalt de aanvullende vakantie dus eigenlijk 
zelf.  Aangezien de regelingen jeugdvakan-
tie en seniorvakantie om die reden gunsti-
ger zijn, is het aan te raden om eerst na te 
gaan of je al dan niet op één van die regelin-
gen een beroep kan doen.

vragen & antwoorden
in 10 
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6KAN IK OM HET EVEN 
WANNEER MIJN 
VAKANTIEDAGEN 

OPNEMEN?

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

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

Volgende principes moeten sowieso in acht 
genomen worden:

-  vakantie moet worden toegekend 
vóór 31 december van het vakantiejaar. 
Vakantiedagen mag je dus in principe 
niet overdragen naar het volgende 
kalenderjaar. Wanneer het wegens over-
macht of een schorsing van de arbeids-
overeenkomst zoals bijvoorbeeld door 
langdurige ziekte of ongeval onmogelijk 
is om al je vakantiedagen op te nemen 
vóór het einde van het vakantiejaar, dan 
moeten die door de werkgever worden 
uitbetaald; 

-  een ononderbroken vakantieperiode van 
één week moet worden gewaarborgd;

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

-  tenzij je het anders vraagt, moet de 
opname gebeuren tussen 1 mei en 31 okto-
ber:
•  een ononderbroken vakantieperiode 

van drie weken moet worden gewaar-
borgd als je jonger bent dan 18 jaar;

•  een ononderbroken vakantieperiode 
van twee weken moet worden gewaar-
borgd tussen 1 mei en 31 oktober;

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

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

In principe geldt de regel dat de eerste schor-
sing primeert: word je ziek vóór het begin 

van je vakantie, dan primeert de ziekte en 
kunnen de vakantiedagen die samenvallen 
met ziektedagen later worden opgenomen. 
Word je pas ziek tijdens je vakantie, dan pri-
meert de vakantie en ben je die vakantieda-
gen gewoon kwijt. 

Als je echter ziek wordt of een ongeval hebt 
tijdens het weekend net voor het ingaan van 
de jaarlijkse vakantie behoud je je recht op 
vakantie. Het Europees Hof van Justitie 
heeft in 2012 nochtans duidelijk geoordeeld 
dat wie ziek wordt tijdens zijn vakantie 
het recht moet hebben om deze dagen 
later op te nemen, aangezien beide afwe-
zigheden een ander doel hebben (enerzijds 
genezing, anderzijds uitrusten, ontspan-
ning en vrije tijd). De Belgische wetgeving 
is hier jammer genoeg nog altijd niet aan 
aangepast. 

8WAT GEBEURT ER MET 
MIJN NIET OPGENOMEN 
VAKANTIEDAGEN 

WANNEER IK IN 2019 UIT DIENST 
TREED?

De niet opgenomen dagen worden op dat 
moment uitbetaald. Dat heet ‘vertrekva-
kantiegeld’ en het bestaat uit twee delen, 
namelijk:
1) saldo vertrekvakantiegeld: 15,34 %van je 

verdiende brutoloon tijdens het vakan-
tiedienstjaar voor de vakantierechten die 
je hebt opgebouwd voor het vakantiejaar;

2) vervroegd vertrekvakantiegeld: 15,34 % 
van je verdiende brutoloon tijdens het 
vakantiejaar voor de vakantierechten 
die je hebt opgebouwd voor het volgende 
jaar.

De werkgever die je vertrekvakantiegeld uit-
betaalt, bezorgt je ook de vakantieattesten 
waarop deze berekeningen vermeld staan.

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

NIEUWE WERKGEVER?

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

10WAAROM KRIJG IK HET 
JAAR DAAROP BIJ MIJN 
NIEUWE WERKGEVER 

DAN ZO WEINIG DUBBEL 
VAKANTIEGELD?

Omdat je vakantiedagen al werden uitbe-
taald op het moment dat je uit dienst trad, 
zal je nieuwe werkgever, op het moment dat 
hij je dubbel vakantiegeld moet uitbetalen, 
het al betaalde vertrekvakantiegeld daar-
van aftrekken. Vandaar dat je in het jaar 
daarop in die maand meestal niet zoveel 
dubbel vakantiegeld zal krijgen. De aftrek 
is wel altijd beperkt tot het vakantiegeld 
dat je nieuwe werkgever had moeten beta-
len als je gewoon bij hem in dienst zou zijn 
gebleven tijdens het vorige jaar. In onder-
ling akkoord kan ook worden overeengeko-
men met de werkgever om de afrekening te 
spreiden over verschillende maanden en zo 
de aftrek in de tijd te spreiden.   |

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

Ook in de ICT-sector blijken werk-
nemers meer en meer bereid 
om samen actie te voeren als ze 
tot het uiterste worden gedre-
ven. “Een goede zaak voor de sec-
tor”, vindt LBC-NVK-secretaris Tijs 
Hostyn. “Naarmate er in de ICT meer 
ruimte komt voor serieus vakbonds-
werk, wordt het ook meer mogelijk 
om resultaten te boeken voor de 
werknemers”. Tijs citeert de soci-
ale onrust bij Atos als voorbeeld.
Het Franse Atos is een grote speler in ICT 
en heeft drie bedrijven in ons land: Atos 
Belgium (ICT), Worldline (betalingsverkeer) 
en Unify (telecom). “Als je alle Belgische 
activiteiten samen neemt, praten we over 
1.600 tot 1.800 werknemers”, schat Tijs. “Tel 
er alle zelfstandigen bij, en je komt aan meer 
dan 2.000 personen.”
Atos is een beursgenoteerde groep die sterk 
wil groeien door overnames te doen en 
zoveel mogelijk werk te verschuiven naar 
een lageloonland als India. In het recente 

verleden kocht de groep het Amerikaanse 
Syntel, dat ook al zeer veel werk uitbesteedt 
aan Indiaas personeel.

MAAT VOL

In België is er beroering ontstaan omdat 
Atos de serviceafdeling van het filiaal Unify 
wil overdragen aan NSC Global, een onder-
aannemer van Engelse signatuur. Zowat 50 
werknemers dreigen te moeten overgaan 
naar NSC Global. “Het gaat onder meer om 
ingenieurs en IT’ers die niet zo gauw actie 
voeren. In dit geval was de maat voor hen 
vol. Ze zijn bang voor hun – vaak erg solide 

– loon- en arbeidsvoorwaarden en zien de 
overdracht niet zitten.”
Volgens Tijs zijn de betrokken personeelsle-
den bang voor een sterfhuisscenario. Hun 
toekomst lijkt erg onzeker als de deal met 
NSC Global doorgaat. “Ze zijn sowieso bang 
dat er zal worden gemorreld aan hun loon- 
en arbeidsvoorwaarden.”

Het zat deze werknemers zo hoog dat ze 
deelnamen aan de nationale staking van 13 
februari 2019. Nadien werd er ook gestaakt 
bij de geviseerde afdeling van Unify, met 

solidariteit van anderen bij andere takken 
van Atos in België.

DIRECTIE IS TOEGEEFLIJKER

“Die acties misten hun effect niet”, weet 
Tijs. “Voordien stelde de directie zich erg 
verwaand op. Ondertussen zijn ze toch al 
bereid om toezeggingen te doen over de 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Er zijn dus 
stappen vooruit gezet. Maar de werknemers 
zijn nog wel onzeker over wat er met hun 
groepsverzekering zal gebeuren.”  Tijs gaat 
ervan uit dat de overdracht aan NSC Global 
niet zal doorgaan voor er een akkoord over 
alle punten is bereikt.

Heel wat spelers in de ICT, niet alleen Atos, 
willen in toenemende mate een beroep 
doen op onderaannemers en zo een deel 
van de bedrijfsrisico’s naar anderen door-
schuiven. “De ondernemingen trachten hun 
kosten te drukken door veel werk in India 
te laten uitvoeren. Op langere termijn valt 
zelfs te vrezen dat een deel van het werk zal 
worden gedaan door computers, als we zien 
wat er allemaal in de pipeline zit op het vlak 
van artificiële intelligentie.”  |

Actiebereidheid 
groeit bij 
werknemers 
in ICT-wereld
SOCIALE ONRUST BIJ DOCHTER 
VAN ATOS IS VEELZEGGEND

Atos wil sterk groeien door overnames en zoveel mogelijk 
werk verschuiven naar een lageloonland als India.
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SNAPSHOTS
HONGERLONEN 
IN ALBANESE 
TEXTIELSECTOR MOETEN 
WORDEN AANGEPAKT

Sinds 24 juni 2014 is Albanië officieel één 
van de landen die kandidaat zijn om een 
lidstaat te worden van de Europese Unie. 
Van alle Europese landen heeft het de laag-
ste levensstandaard. De textielsector is één 
van de sectoren die een sterke groei heeft 
gekend. De komst van Europese investeer-
ders is hier een belangrijke verklaring voor.
Volgens officiële cijfers zijn er 51.000 werk-
nemers in deze sector, een groei met 10% 
tegenover vorig jaar. Daarnaast zijn er ook 
nog tienduizenden informele werknemers.
Voor de Europese industrievakbond 
IndustriAll is het niet aanvaardbaar dat 
deze werknemers moeten overleven op 
armoedelonen die nauwelijks meer dan 200 
euro per maand bedragen.  Bovendien zijn 
er nog andere problemen. Arben Seferaj, de 
baas van de nationale arbeidsinspectie, zegt 
dat zijn inspecteurs vorig jaar 500 van de 
1200 textielbedrijven hebben bezocht. Veel 
voorkomende problemen waren vertragin-
gen in het uitbetalen van loon, het niet beta-
len van sociale bijdragen, slechte arbeids-
voorwaarden en onterechte ontslagen. Deze 
problemen waren het ergst in de bedrijven 
waar vakbonden niet aanwezig waren op de 
werkvloer. Als je weet dat de twee textiel-
vakbonden slechts 3.000 betalende leden 
hebben, kan je je al inbeelden hoe weinig 
impact vakbonden er hebben.
IndustriAll heeft de koe bij de horens gevat 

en bekijkt heel concreet hoe het samen met 
deze twee bonden de macht van de textiel-
werknemers kan vergroten. Dit vraagt een 
goed wetgevend kader dat het werk van vak-
bonden mogelijk maakt en daarnaast collec-
tieve onderhandelingen en conflictbemid-
deling een plaats geeft. Uiteraard vergt dit 
de medewerking van de werkgeversorgani-
saties. Publiekelijk steunen de werkgevers 
alvast het idee van een nationaal overleg 
tussen werkgeversorganisaties, vakbon-
den en de overheid. Ook staan ze niet wei-
gerachtig tegenover een afsprakenkader op 
sectorniveau.
Het allerbelangrijkste dat vakbonden nu 
moeten doen is meer leden maken en aan-
tonen dat ze representatief zijn. IndustriAll 
helpt hen om tot een heel concreet plan te 
komen gebaseerd op een gedetailleerde 

‘mapping’ van bedrijven en merken aan-
wezig in het land. Ook ngo’s staan paraat 
om de lokale vakbonden hierbij te helpen. 
Kortom, nog veel werk aan de winkel maar 
er zijn belangrijke stappen in de juiste rich-
ting gezet.

ARBEIDSMARKT: 
‘MYSTERYCALLS’ 
LEVEREN NIETS OP

De ‘mysterycalls ‘tegen arbeidsmarktdiscri-
minatie hebben één jaar na invoering geen 
resultaat opgeleverd. Volgens het platform 
Praktijktesten Nu en oppositiepartij Groen 
is de maatregel zelfs nog geen enkele keer 
gebruikt. Dat meldde de krant De Morgen 
eind maart.
In januari 2018 zette de Kamer het licht op 
groen voor het gebruik van mysterycalls. 
Sociale inspecteurs kunnen zich zo bij 
bedrijven onder een valse identiteit voor-
doen als klanten of sollicitanten. De maat-
regel was bedoeld om discriminatie op de 
arbeidsmarkt op te sporen, bijvoorbeeld 
om na te gaan of mensen van buitenlandse 
afkomst minder kans maken bij een werk-
aanbieding.
De mysterycalls werden nog geen enkele 
keer aangewend, bevestigen verscheidene 
bronnen. Volgens minister van Werk Kris 
Peeters (CD&V) zijn er wel vier dossiers 
lopende “waarin mysterycalls ingezet zijn of 
zullen worden”. Aangezien hij geen inzage 
heeft in de dossiers, kan hij niet met zeker-
heid zeggen of er al dan niet mysterycalls 
gebeurd zijn.
Een deel van de oorzaak moet worden 
gezocht bij het juridisch kader. Inspecteurs 
zijn verplicht om zich te identificeren bij 
controles. Wanneer inspecteurs zich bij 
mysterycalls onder een valse naam of met 
een vals diploma aanbieden, overtreden 
ze dus de wet. Daarom moest eerst in een 
omzendbrief worden vastgelegd wanneer 
ze dat mogen doen zonder risico op vervol-
ging. Die omzendbrief werd pas in decem-
ber vorig jaar afgewerkt.
De huidige wetgeving ter zake lijkt dus 
niet goed te werken. Critici zeggen dat 
het beleid meer moet doen dan de schone 
schijn ophouden.
De benodigde databanken staan daarnaast 
niet op punt om discriminatie te kunnen 
opsporen. Minister Peeters ‘gaat ervan uit 
dat men de nodige gegevens en ondersteu-
ning heeft’.

www.praktijktestennu.be

WERKNEMERS HEBBEN 
LIEVER AUTO DAN EXTRA 
LOON

Het Brussels Studies Institute heeft onder-
zocht hoe verknocht Belgische werknemers 
zijn aan hun ‘salariswagen’. Volgens de 
resultaten zijn de meeste werknemers daar 
sterk aan gehecht. Zowat 45 procent zou 
overwegen om de salariswagen in te ruilen 
voor een hoger nettoloon dat op dezelfde 
manier wordt belast. En maar 20 procent 
zou de bedrijfswagen helemaal opgeven. 
De anderen zouden met het extra nettoloon 
een eigen wagen kopen.

Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat 
de interesse in alternatieve vervoersoplos-
singen nog altijd beperkt is. Tegelijk is er 
een evolutie merkbaar in het voordeel van 
het mobiliteitsbudget. Dat laatste maakt het 
mogelijk om de bestaande salariswagen te 
ruilen voor een kleiner, milieuvriendelijker 
exemplaar, aangevuld met andere vervoers-
oplossingen en meer nettoloon.

Vooral mensen die op het platteland wonen, 
zijn gehecht aan hun salariswagen. 82 pro-
cent van de salariswagens gaat naar de 30 
procent hoogste inkomens, slechts 6 pro-
cent gaat naar de 50 procent laagste inko-
mens.

Een oplossing vinden voor de salariswagen 
die iedereen bevredigt, is haast onmogelijk, 
besluiten de onderzoekers. Daarvoor zijn de 
belangen van de autohandelaars, gebrui-
kers en overheid te uiteenlopend.

Kijk ook op https://bsi.brussels/nl
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IERLAND: OVERWINNING 
VOOR DE LAAGST 
BETAALDE WERKNEMERS

Na een jarenlange vakbondscampagne kan 
de Ierse vakbond met zekerheid zeggen dat 
er een grote overwinning is behaald. Sinds 
eind maart hebben ze in Ierland een wet-
geving die ‘nulurencontracten’ onmogelijk 
maakt. Dat zijn arbeidsovereenkomsten tus-
sen werkgever en werknemer waarbij geen 
vaste uren of zelfs geen minimaal aantal 
uren werk gegarandeerd zijn. De werkne-
mer kan fl exibel worden opgeroepen om 
werkuren te presteren onder het contract. 
Heel concreet kan dit de ene week nul uur 
zijn en de andere week 30 uur. Vermoed 
wordt dat circa 10.000 Ierse werknemers 
zo’n contract hebben.
Voor Patricia King, algemeen secretaris van 
één van de Ierse bonden, is het nieuwe wet-
gevend kader dan ook één van de belang-
rijkste stukken in de arbeidswetgeving 
van de voorbije twintig jaar. Er staan drie 
belangrijke rechten in omschreven. Ten 
eerste is er een verbod op nulurencontrac-
ten. Daarnaast is er het recht op compen-
satie wanneer de werknemer bij aankomst 
op de werkplaats door de werkgever terug 
naar huis wordt gestuurd zonder werk. En 
tot slot hebben werknemers recht op gega-
randeerde werkuren per week.
Deze overwinning is inspirerend voor elke 
Europese vakbond die de rechten van de 
meest precaire werknemers verdedigt. 
Voor de Engelse vakbonden is dit zeker zo. 
Al jarenlang vechten ook zij tegen de nul-
urencontracten. In hun land zitten zelfs 
850.000 werknemers opgescheept met zo’n 
nulurencontract. De onzekerheid voor deze 
werknemers is ontzettend groot. Ze kun-
nen constant worden opgetrommeld om te 
komen werken. Financiële plannen maken 
om een huis of auto te kopen is onmogelijk. 
Uiteraard heeft dit zijn eff ect op de combi-
natie werk-gezin. De Engelse vakbonden 
zetten dan ook hun strijd tegen de nuluren-
contracten voort.

AMERIKAANSE VAKBOND 
SLUIT AKKOORD AF 
VOOR WERKNEMERS 
AHOLD DELHAIZE

Op 11 april beslisten 31.000 werknemers 
van het Amerikaanse Stop & Shop om het 
werk neer te leggen bij 240 winkels in de 
staat New England. Stop & Shop is één van 
de Amerikaanse uithangborden van de 
Nederlands-Belgische winkelketen Ahold 
Delhaize. De beslissing om tot actie over 
te gaan werd niet lichtzinnig genomen. De 
onderhandelingen die de Amerikaanse vak-
bond UFCW met het management voerde, 
zaten na 24 rondes in het slop. De voorstel-
len die de werkgever op tafel legde, leverden 
geen extra rechten op voor het personeel. 
Op sommige vlakken gingen ze er zelfs op 
achteruit.
Enkele voorbeelden om dit te illustreren. 
Parttime werknemers zouden in de toe-
komst minder verdienen op zondag en min-
der vakantiegeld krijgen. Het aantal dagen 
ziekteverlof voor nieuwe werknemers zou 
verminderen. Premies die personeelsleden 
moeten betalen voor de gezondheidszorg-
verzekering gingen omhoog. De pensioenen 
gingen omlaag. Geen loonsverhoging voor 
iedereen maar invoering van een bonussys-
teem.
Tegelijkertijd maakt het bedrijf wereld-
wijd elk jaar veel winst en keert het hoge 
dividenden uit aan zijn aandeelhouders. 

De Amerikaanse vestigingen dragen in 
belangrijke mate bij aan deze winst maar de 
werknemers worden er niet voor beloond. 
Een actie kon dus niet uitblijven. UFCW 
slaagde erin veel steun te krijgen van con-
sumenten en politici. Ook de Belgische en 
Nederlandse vakbonden waren verontwaar-
digd over dit voorstel.
Op 21 april besliste UFCW om te stoppen 
met staken. De werkgever kwam af met 
een nieuw voorstel waarover de vakbonds-
leden nog moeten stemmen. Met de inhoud 
van dit voorstel is UFCW vrij zeker dat het 
akkoord zal worden getekend.

KLACHTEN OVER OF 
GEVAAR OP BURN-OUT 
BIJ 1 OP DE 6 WERKENDE 
VLAMINGEN

Meer dan 7% van de werkende bevolking 
in het Vlaamse landsdeel kampt met burn-
outklachten. En nog eens 9% procent 
loopt het risico om een burn-out te krijgen. 
In totaal gaat het om 460.000 werkne-
mers, blijkt uit een enquête van onderzoe-
kers van de KU Leuven. De onderzoekers 
gebruikten een nieuwe vragenlijst om een 
beter zicht te krijgen op de problemen.
Een bevraging bij 1.500 werkende 
Vlamingen geeft aan dat 17%, meer dan 
één op de zes, in de gevarenzone zit: 9,5 
procent loopt risico op burn-out en 7,6 pro-
cent is meer dan waarschijnlijk opgebrand.
Bepaalde groepen in de werkende bevol-
king lopen een groter risico op burn-out, 
berichtte De Standaard. Het type beroep, 
het opleidingsniveau en de leeftijd zijn 
belangrijke factoren. Zo hebben admi-
nistratief bedienden en arbeiders meer 
te kampen met burn-out. Ook werkne-
mers in het hogere middenkader lopen 

een iets groter risico. Verder blijkt burn-
out vaker toe te slaan bij mensen met een 
lager opleidingsniveau. Ook leeftijd speelt 
een rol: tussen 18 en 34 jaar is het risico 
het hoogst.
De onderzoekers associëren burn-outs 
met vier kernsymptomen: uitputting, 
zowel fysiek als mentaal; sterke weerstand 
tegen het werk; geheugenproblemen, 
aandachts- en concentratiestoornissen; 
oncontroleerbare heftige emotionele reac-
ties. Ze spreken ook van drie bijkomende 
dimensies: psychische spanningsklachten, 
bijvoorbeeld slaapproblemen, piekeren of 
paniekaanvallen; psychosomatische span-
ningsklachten (lichamelijke klachten van 
psychische oorsprong); een depressieve 
stemming: zich somber en terneergesla-
gen voelen.

Surf naar 

http://burnoutassessmenttool.be/
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Denis Bouwen

De glorietijd van de kleine familiale 
speelgoedwinkel is al lang voor-
bij. Wie speelgoed wil kopen, moet 
het tegenwoordig vooral stellen 
met vestigingen van grote ketens of 
bestelt via webwinkels. De verlies-
latende Belgische winkels van Bart 
Smit zijn sinds kort in handen van de 
keten Maxi Toys. “Wij hopen dat de 
nieuwe eigenaar de winkels van Bart 
Smit weer winstgevend zal kunnen 
maken”, zegt LBC-NVK-secretaris Marc 
Jacobs. “Als dat lukt, is er hopelijk 
weer meer ruimte om extra volk in 
de winkels aan het werk te zetten.”

In ons land is de verkoop van speelgoed 
tegenwoordig voor een flink deel in handen 
van ketens als Dreamland (een onderdeel 

van Colruyt), Bart Smit en Maxi Toys. Bart 
Smit is vooral bekend in het noorden des 
lands, terwijl Maxi Toys sterk staat in 
Franstalig België en Noord-Frankrijk. Alle 
winkels van Bart Smit zullen op korte ter-
mijn onder de naam Maxi Toys gaan werken.
Dreamland vind je vooral in winkelcen-
tra of langs grote verbindingswegen. Bart 
Smit is veel meer te vinden in stadskernen. 
Ook Fun en Happyland hebben een zekere 
bekendheid.

PORTUGEES 
INVESTERINGSFONDS

Eigenlijk was Bart Smit eigendom van het 
Nederlandse Intertoys, dat eerder dit jaar 
failliet werd verklaard. Een faillissement 
waarmee in Nederland het doek viel voor 
286 speelgoedwinkels en twee distribu-
tiecentra. Maar het ziet ernaar uit dat het 
Portugese investeringsfonds Green Swan 
Intertoys in Nederland nieuw leven zal 

inblazen. In België is Green Swan al de 
eigenaar van Maxi Toys, dat zijn marktpo-
sitie gevoelig versterkte door de Bart Smit-
winkels in te lijven.

“Intertoys was ooit een onderdeel van de 
Nederlandse Blokker Holding”, weet Marc 
Jacobs. “Op zeker ogenblik zag Blokker 
Holding zich genoodzaakt om allerlei acti-
viteiten van de hand te doen, ook de speel-
goedpoot. Intertoys en ook de Belgische 
activiteiten (Bart Smits) kwamen zo in han-
den van het Britse investeringsfonds Alteri. 
Een nieuw management bij Bart Smit leek 
verstandige plannen te hebben. Ze wilden 
spijtig genoeg een aantal winkels slui-
ten maar ook de resterende vestigingen 
moderniseren. Eind 2018 draaide de wind 
bij Alteri: het investeringsfonds wilde geen 
inspanningen meer doen en wilde zich ont-
doen van Intertoys en Bart Smit. Het is me 
niet duidelijk waarom ze van gedacht ver-
anderden. Mogelijk speelde het brexitdos-
sier een rol.”

Speelgoedwinkels Bart Smit 
gaan op in keten Maxi Toys
NIEUWE EIGENAAR HOOPT WINSTGEVENDHEID TE LATEN TERUGKEREN
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Toen Intertoys uiteindelijk failliet ging, bleef 
de Belgische poot van Bart Smit buiten dat 
faillissement. De teloorgang van Intertoys 
was wel erg lastig voor de Belgische acti-
viteiten want die werden beleverd vanuit 
Nederland.
Het investeringsfonds Green Swan had 
ambitie om te groeien in de speelgoed-
handel en zag investeringen in België en 
Nederland wel zitten. “Met Maxi Toys 
zaten zij al in Spanje, Portugal, Frankrijk en 
Franstalig België. En die keten maakt geluk-
kig wel winst.”

FELLE CONCURRENTIE

De speelgoedketens zijn onderling stevige 
concurrenten maar moeten ook optornen 
tegen webwinkels als Bol.com en ketens 
als Kruidvat en Action. “Bij Kruidvat en 
Action is speelgoed maar een stukje van het 
assortiment. Bol.com kan veel meer speel-
goedartikelen leveren. Maxi Toys denkt 

een meerwaarde te kunnen bieden door te 
investeren in wat zij ‘belevingswinkels’ noe-
men: kinderen moeten artikelen kunnen 
voelen en vastpakken. Volgens Maxi Toys 
vallen er goede zaken te doen door fysieke 
winkels te combineren met online verkoop.”
Colruyt-dochter Dreamland is, net als Maxi 
Toys, winstgevend. Ze wil ook ‘bricks’ (ste-
nen) en ‘clicks’ (internet) combineren. Maar 
die keten verkoopt niet alleen speelgoed, ze 
heeft ook veel schoolartikelen en multime-
dia in haar aanbod.

“Maxi Toys maakte op een drafje een speci-
ale folder om nog zoveel mogelijk te verko-
pen rond de paasvakantie. Bart Smit zal dus 
van naam veranderen en zal systemen zoals 
informatica en kassa’s moeten afstemmen 
op die van Maxi Toys.”

HERSTRUCTURERINGSPLAN

“De directie van Maxi Toys wil bij de ex-Bart 

Smit-winkels het eerder afgesproken her-
structureringsplan en de daaraan gekop-
pelde cao naleven”, vertelt Marc. “Dat plan 
dateert nog uit de Intertoys-periode. Maxi 
Toys wil de situatie nog wel wat grondiger 
bestuderen en daarna een update geven aan 
de vakbonden. Een beetje verdacht is dat de 
nieuwe eigenaars spreken van 30 Bart Smit-
winkels in België, terwijl het er in werkelijk-
heid nog 39 zijn.”

“Wij hopen dat de speelgoedbusiness niet 
volledig zal moeten wijken voor het online 
geweld en dat de sector in zijn geheel weer 
wat rendabeler zal worden. Momenteel is er 
in veel winkels een gebrek aan personeel en 
te veel werkdruk. Als de sector winstgeven-
der kan worden, krijgt de vakbond mogelijk 
weer meer ruimte om aan te dringen op een 
betere personeelsbezetting. Maar de digita-
lisering is en blijft natuurlijk een stoorzen-
der voor alles wat met werkzekerheid te 
maken heeft.”  |

Bart Smit zal van naam veranderen en zal systemen zoals informatica en kassa’s moeten afstemmen op die van Maxi Toys.
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Frans Geerts

We zeggen en schrijven het al jaren, 
het autoverkeer heeft zijn limie-
ten bereikt. België staat stil. De 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) berekende dat de stilstand en 
de onderbrekingen van het trein-
verkeer ons maar even 2% van het 
bruto binnenlands product (BBP) 
kosten. Het gaat zelfs zover dat de 
radio geen waarschuwingen meer 
geeft voor files met een vertraging 
van minder dan tien minuten. We 
willen niet sarcastisch worden maar 
laten we misschien gewoon een uur 
nemen, dan staan de files er nog wel 
maar praten we er niet meer over.
Nochtans stellen we vast dat de Vlaming 
tegenwoordig 65% van zijn verplaatsin-
gen nog altijd met de auto doet. De fiets 
komt ver achterop op de tweede plaats, bus 
en tram bengelen onderaan het rijtje. De 
meeste verplaatsingen gebeuren ’s morgens 
rond 6.00u en ’s avonds rond 19.00u. 60% 
van de verplaatsingen valt onder de noemer 
‘functionele verplaatsingen’: woon-werk-
verkeer, naar school en naar de winkel. De 
overige gevallen zijn recreatieve verplaat-
singen, om iemand te bezoeken of om naar 
de fitness of sporthal te trekken. Voor het 
woon-werkverkeer wordt in bijna 70% van 
de gevallen de auto gebruikt. Dit ondanks 
de files, tijdverlies, stress en aanverwante. 
Als we kijken naar oplossingen voor het 
mobiliteitsprobleem is het dan ook niet 
verwonderlijk dat er al gauw met de vin-
ger gewezen wordt naar Koning Auto. 
Theoretisch is het gemakkelijk: we moeten 
verplaatsingen voorkomen en een betere 
infrastructuur ontwikkelen. Er wordt 
ook gepleit voor een grotere en betere 
beschikbaarheid van het openbaar vervoer. 
Alternatieven voor de auto financieel aan-
moedigen en promoten dringt zich meer en 
meer op. 

NIEUWE WETGEVING

De jongste tijd zijn er twee wettelijke  initi-
atieven ontwikkeld die ervoor moeten zor-
gen dat een aantal auto’s van de wegen ver-
dwijnt. Enerzijds de mobiliteitsvergoeding, 
anderzijds het mobiliteitsbudget.
De wet over de mobiliteitsvergoeding 
geeft aan werknemers die lang genoeg 
over een bedrijfswagen beschikken, de 
mogelijkheid om die in te leveren voor een 

Stilstaan in de file, 
dat is geen leven
MOBILITEITSVERGOEDING EN –BUDGET 
DRAGEN BIJ TOT EEN OPLOSSING

Voor het woon-werkverkeer wordt in bijna 70% van de 
gevallen de auto gebruikt. Dit ondanks de files, tijdverlies, 
stress en aanverwante. ©
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mobiliteitsvergoeding, die fiscaal en soci-
aal even voordelig wordt behandeld als de 
bedrijfswagen. Werkgevers moeten lang 
genoeg bedrijfswagens ter beschikking heb-
ben gesteld van één of meerdere werkne-
mers om de mobiliteitsvergoeding te kun-
nen opnemen in hun loonpakket. Ze zijn 
niet verplicht om het stelsel in te voeren en 
werknemers kunnen niet worden verplicht 
om hun bedrijfswagen in te leveren. 
Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding 
wordt berekend op basis van de catalogus-
prijs van de ingeleverde bedrijfswagen en 
wordt jaarlijks geïndexeerd. De mobiliteits-
vergoeding zelf zal net zoals de bedrijfswa-
gen worden onderworpen aan een solidari-
teitsbijdrage; ze is ook aftrekbaar voor de 
werkgever alsof het om een bedrijfswagen 
gaat. De werknemer betaalt belastingen op 
een bedrag dat vergelijkbaar is met het privé 
belastbaar voordeel auto.
We moeten alleen vaststellen dat er van 
deze regeling tot nu toe weinig gebruik 
wordt gemaakt. Mogelijk in afwachting van 
de tweede regeling waarover al lang wordt 
gepraat en die meer mogelijkheden geeft.

BUDGET

Nieuw sinds 1 maart 2019 is het mobiliteits-
budget dat mikt op multi-inzetbaarheid. Bij 
deze regeling is het mogelijk om gebruik te 
maken van verschillende vervoermiddelen 
(voor het woon- werkverkeer). Hier wordt in 
ruil voor een bedrijfswagen een budget ter 
beschikking gesteld dat de werknemer op 
diverse manieren kan gebruiken. 
De werknemer kan vrij kiezen hoe hij dit 
budget zal gebruiken. Hij moet kiezen uit 
drie pijlers/mogelijkheden. De werkgever is 
niet verplicht om een regeling in te voeren.
De eerste mogelijkheid is om te kiezen voor 
een bedrijfswagen, zij het dan wel een mili-
euvriendelijke auto die voldoet aan speci-
fieke ecologische eisen. Deze wagen wordt 
fiscaal en parafiscaal behandeld zoals een 
klassieke bedrijfswagen. 
De tweede mogelijkheid bestaat uit een heel 
aantal alternatieve en duurzame vervoers-
modi zoals het openbaar vervoer, de fiets, 
deeloplossingen enzovoort. Opvallend is 
dat met duurzame vervoermiddelen huis-
vestingskosten, (onder meer huurgelden 
en interesten van hypothecaire leningen), 
voor een woonplaats die binnen een straal 
van 5 kilometer van de normale plaats van 
tewerkstelling ligt ook tot de mogelijkhe-
den behoren.  
De derde optie geeft de werknemer het recht 
om het resterende bedrag van het mobili-
teitsbudget uitbetaald te krijgen dat niet 
werd aangesproken voor de twee andere 
pijlers.
Om het gebruik van alternatieve vervoers-
modi zoveel mogelijk aan te moedigen 
wordt voorzien in een fiscale vrijstelling 
voor de eerste twee mogelijkheden terwijl 

de derde optie wordt onderworpen aan een 
specifieke sociale bijdrage van 38,07%.
Opvallend is dat beide regelingen niet 
alleen gelden voor werknemers met een 
bedrijfswagen maar ook voor diegenen die 
er aanspraak op kunnen maken volgens het 
bedrijfswagenbeleid van de werkgever. In 
de praktijk wil dit zeggen dat wie volgens 
zijn functie recht heeft op een bedrijfswa-
gen die ook kan omzetten in een budget of 
vergoeding.

Of het budget meer zal aanslaan dan de ver-
goeding valt nog af te wachten. Maar reke-
ning houdend met de mogelijkheden ver-
wachten we dat het budget meer succes zal 
kennen.

INVESTERINGEN ZIJN NODIG

Om het mobiliteitsprobleem op te lossen 
moet er wel meer gebeuren. Werknemers 
wensen in ieder geval meer efficiëntie voor 
ze overstappen naar alternatieven. Wie lan-
ger onderweg is met het openbaar vervoer 

dan met de wagen, met de files er bovenop, 
zal altijd geneigd zijn om te blijven kiezen 
voor de auto. Daarom zijn er ook dringend 
investeringen nodig die zorgen voor een 
beter en ruimer beschikbaar openbaar ver-
voer. Bedrijfsgebouwen en kantoren in de 
buurt van de stations. Meer mogelijkheden 
voor gedeeld vervoer. 
Als vakbond kunnen we in ieder geval ons 
steentje bijdragen om ervoor te zorgen 
dat deze mogelijkheden ook op bedrijfs-
vlak hun intrede kennen. Maar we kunnen 
meer doen. Ook thuiswerk, hoewel niet voor 
iedereen mogelijk, is één van de deeloplos-
singen. Flexibiliteit intomen evenzeer. Hoe 
meer mensen gezamenlijk kunnen stoppen, 
des te meer zij zelf zullen proberen om te 
carpoolen. 
Elk bedrijf met meer dan 100 werknemers 
moet een bedrijfsvervoerplan opstellen en 
bespreken in de ondernemingsraad. In de 
ondernemingsraad hebben we de bevoegd-
heid om de uurroosters aan te passen om 
onder meer carpooling gemakkelijker te 
maken. We kunnen er regels voor thuiswerk 
en telewerk afspreken. Naast de fietsvergoe-
ding kunnen we ook afspraken maken over 
het ter beschikking stellen van fietsen en 
het aanbieden van onderhoud. 
Op het preventiecomité (CBPW) kunnen we 
vragen om douches, fietshelmen, hesjes en 
dergelijke ter beschikking te stellen. De vak-
bondsafvaardiging kan gesprekken starten 
over alternatieven voor de verplaatsingsver-
goedingen die nu in de onderneming wor-
den betaald. We kunnen zelfs initiatieven 
nemen om over de grenzen van ons bedrijf 
te kijken en samenwerkingsverbanden te 
organiseren met naburige bedrijven. 
Met het vingertje wijzen zal niet veel oplos-
sen. Het is een kwestie van mogelijkheden 
aan te bieden en samen met de werknemers 
te zoeken naar alternatieven.   |

Werknemers 
wensen meer 
efficiëntie voor ze 
overstappen naar 
alternatieven.
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“Vakbondswerk doen is taken goed 
verdelen en nauwgezet luisteren”
MILITANTEN LBC-NVK PRESTEREN PRIMA BIJ ARCELORMITTAL GENT

Swat Clerinx

De groep ArcelorMittal is de grootste 
staalfabrikant ter wereld, en Gent is 
één van de best draaiende vestigin-
gen. Hoe kan je binnen zo’n masto-
dont aan vakbondswerk doen en het 
verschil maken voor de aangesloten 
werknemers? Ons Recht ging het 
gesprek aan met de gemotiveerde 
militanten bij ArcelorMittal Gent, 
ook met Tanya, de jongste aanwinst.

YVAN: “We hebben hier een LBC-NVK-
ploeg met 8 militanten. Telkens wanneer 
er nieuwe mensen instappen, houden wij 
een studiedag. Op zo’n studiedag overlo-
pen we de interne taakverdeling. Wie houdt 
gegevens over onze leden bij, wie onthaalt 
nieuwe werknemers, wie antwoordt op 
e-mails, wie schrijft de verslagen, wie houdt 
het klassement bij? In een groep van 8 per-
sonen moet je de taken heel duidelijk verde-
len. De gemaakte afspraken zetten we in een 
schema. Zo heeft ook de nieuweling meteen 
een goed beeld van onze werking. Hij of zij 

kan aangeven welke taken hem of haar het 
meest interesseren.”

RENAAT: “Ook de zoneverdeling is een vast 
onderwerp op zo’n studiedag. ArcelorMittal 
Gent telt 1.850 bedienden en kaderleden, 
verspreid over heel wat afdelingen en enti-
teiten. Ieder van onze vakbondsafgevaar-
digden is de aanspreekfiguur voor een 
bepaalde zone. Voor zijn of haar zone moet 
de afgevaardigde goed weten wat de activi-
teiten daar zijn, wat er leeft, wie daar onze 
leden zijn, welke problemen zich voordoen. 
Geregeld op bezoek gaan in de zone is dan 
ook belangrijk. De délégué moet aanspreek-
baar zijn voor de leden, dat is cruciaal.”

DEUR STAAT OPEN

DAVID: “Ons vakbondslokaal ligt op de eer-
ste verdieping, vlak boven de entree. Wij 
zorgen ervoor dat er tijdens de kantooruren 
altijd iemand van de délégués aanwezig is. 
Collega’s kunnen makkelijk binnen lopen, 
de deur staat open, wij zijn altijd aanspreek-
baar. Zo krijgen collega’s meestal meteen 
een antwoord op hun vragen. Onze grote 
toegankelijkheid is een enorme troef. Zo 

hoeven leden zich niet te verplaatsen naar 
het LBC-NVK-secretariaat of naar het ACV-
dienstencentrum.”

SILVIA: “Er is een grote variatie op het vlak 
van leeftijden, statuten en arbeidsregimes 
zodat we erg uiteenlopende vragen voor-
geschoteld krijgen. Die situatie heeft als 
gevolg dat we zelf veel kennis en ervaring 
opbouwen. Het overgrote deel van de loon- 
en arbeidsvoorwaarden staat beschreven in 
de cao’s van onze onderneming. Over die 
bedrijfscao’s hebben we zelf met de direc-
tie onderhandeld, we weten dan ook heel 
goed wat erin staat.”

“We weten ook maar al te goed dat we de 
actualiteit op de voet moeten volgen. Als er 
in het tv-journaal wordt gepraat over ver-
anderingen aan het tijdskrediet, mag je er 
donder op zeggen dat we de dag nadien een 
resem vragen krijgen. En dat geldt voor veel 
onderwerpen.”

YVAN: “Wij willen het allemaal zo gemakke-
lijk mogelijk maken voor onze leden. Moet 
er bijvoorbeeld een attest bij de RVA wor-
den ingediend voor de berekening van het 
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beroepsverleden of bij economische werk-
loosheid? Dan verzamelen wij de attesten 
van onze leden en zorgen wij ervoor dat 
die snel en goed – via het ACV – bij de RVA 
belanden.”

CHRISTINE: “Belastingbrieven invullen voor 
onze leden doen we ook. Enkele jaren gele-
den was dat zelfs nog onze voornaamste 
bezigheid in de maand juni. Nu is dat heel 
wat minder omdat nogal wat loontrekken-
den hun aangifte elektronisch indienen. 
Maar toch springen er jaarlijks nog altijd 
zo’n 100 collega’s bij ons binnen om de 
belastingbrief te laten invullen.”

YVAN: “We krijgen nu veel meer vragen over 
het eindeloopbaanverhaal. Die vragen gaan 
over het SWT (brugpensioen), het vervroegd 
wettelijk pensioen, de landingsbanen. Over 
deze kwesties is er veel onzekerheid bij de 
mensen, en ook een bepaalde boosheid. Ze 
vinden het niet kunnen dat werknemers 
op hun 57ste of 58ste geen zekerheid heb-
ben over de rest van hun loopbaan. Vanaf 
wanneer kan je uitstappen? Welke uitloop-
mogelijkheden zijn er op welke leeftijd? En 
wat met de gelijkstellingen voor de sociale 
zekerheid?”

“In het verleden namen regeringen beslissin-
gen waardoor loopbanen, bijna van de ene 
dag op de andere, twee of drie jaar langer 
werden gemaakt. Dat zijn de werknemers 
zeker niet vergeten. De recente verhoging 
van de leeftijd voor landingsbanen – van 55 

naar 60 jaar – is het zoveelste voorbeeld in 
de reeks. Hoe kan je dan vertrouwen hebben 
in het beleid?”

DAVID: “Keuzes die werknemers aan het 
einde van hun loopbaan maken, hebben een 
almaar grotere invloed op hun groepsver-
zekering. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale 
afstraffing bij een vervroegde pensionering. 
Iets wat we niet uit het oog mogen verlie-
zen. Wij helpen onze leden om de keuze te 
maken die voor hen het beste is.”

HOGERE WERKDRUK

RENAAT: “Ook bij ArcelorMittal wordt 
almaar meer verlangd van de werknemers. 
De werkdruk stijgt. Velen kampen met een 
hoge stress of krijgen een burn-out. Wij 
volgen dit van heel nabij op. Voortdurend 
moeten we er bij afdelingschefs en mana-
gers op aandringen om mensen zeker te ver-
vangen. Dikwijls verwijzen zij, al dan niet 
terecht, naar het hogere echelon. Ze krijgen 
geen toestemming, er zijn veranderingen op 
til, het is altijd wel iets. Maar wij blijven op 
alle fora hameren op het belang van werk-
baar werk, ook al is dat moeilijk. Onze leden 
weten dat we niet inbinden. Soms is hun job 
te zwaar geworden, en dan komen collega’s 
naar ons; wij zoeken dan naar een oplos-
sing die voor de werknemer en het bedrijf 
aanvaardbaar is. In een grote onderneming 
moet zoiets zeker mogelijk zijn. Het vergt 
wel een grote terreinkennis: je moet weten 
welk werk waar gebeurt, informele con-
tacten onderhouden, vertrouwen opbou-
wen. Bij ArcelorMittal Gent is de LBC-NVK 
al lang een belangrijke vakbond. Dat geeft 
ons mogelijkheden, maar je moet er dag na 
dag blijven aan werken.”

LEDEN BESLISSEN

RENAAT: “Binnen de groep ArcelorMittal is 
Sidmar – zoals onze fabriek nog vaak wordt 
genoemd – één van de belangrijkste ves-
tigingen. Dat is mogelijk omdat we sterk 
gemotiveerde werknemers hebben, colle-
ga’s die zich ten volle inzetten. De werkgever 
verwacht dat ook. Wij verwachten dan wel 
van onze werkgever dat de loon- en arbeids-
voorwaarden ook tot de beste behoren. Het 
ene gaat niet zonder het andere.”

“We hebben het dan niet alleen over goede 
lonen. Net zo goed over loopbanen die je 
zelf mee in handen kunt nemen, thuiswerk, 
interessante werktijden, promotiekansen, 

opleiding en vorming, noem maar op. In de 
loop der jaren kregen de werknemers hier 
een goed ‘statuut’. Wij willen daarvoor blij-
ven ijveren, samen mét de mensen. Voor we 
aan onze tweejaarlijkse bedrijfsonderhan-
delingen beginnen, organiseren we altijd 
eerste een enquête bij onze leden; we willen 
namelijk precies weten wat hun verlangens 
zijn, wat ze willen veranderen, wat ze wil-
len gedaan krijgen. Tegenwoordig is het niet 
meer zo dat iedereen hetzelfde wil. Als we 
eisen op tafel gooien, moeten we rekening 
houden met alle groepen. Maar uiteindelijk 
zijn het de leden die beslissen of we een ont-
werp van cao ondertekenen of niet. Ze kun-
nen ook aangeven dat we nog meer moeten 
onderhandelen. Wij willen een vakbond zijn 
voor de werknemers, maar vooral tussen de 
mensen. Die houding verklaart waarom we 
ook veel leden hebben.”

ISABELLE EN PETER 

Isabelle en Peter zijn er vorig jaar bijgeko-
men.

ISABELLE: “Als beginnende vakbondsafge-
vaardigde schrikt het wel wat af als je ziet 
met hoeveel thema’s, regels, besprekingen 
de vakbond hier bezig is. Meestal zijn dat 
dingen waar je bij de start zo goed als niks 
van afweet. Maar het is een sterke ploeg 
en we werken goed samen: zo leer je veel 
van elkaar. De buitenwacht denkt vaak dat 
vakbondswerk gaat over ‘misnoegden die 
actievoeren’, maar dat is totaal onjuist. Het 
is ons werk om problemen op te vangen, 
mee te zoeken naar oplossingen, afspraken 
te maken. Dat is waarmee we bezig zijn. 
Zonder onze constructieve vakbondswer-
king zou ArcelorMittal Gent vandaag nooit 
zo goed scoren. Iets wat we allemaal samen 
waarmaken.”

PETER: “Ik sluit me graag aan bij Isabelle. Ik 
heb het me nog geen moment beklaagd dat 
ik délégué ben geworden namens de LBC-
NVK. Het is echt iets wat je blik verruimt. 
Je bent bezig met dingen waar je vroeger 
nooit bij stil stond. Bij veranderingen kan 
je mee nadenken, luisteren hoe collega’s 
erover denken, je mening uiten, meepra-
ten. Ik zie nu pas goed hoe alles voortdu-
rend evolueert: ons bedrijf, de wetgeving, de 
maatschappij. Als délégué ben je daar actief 
mee bezig, en dat is heel verrijkend.”

TANYA: “Aan het eind van de studiedag was 
ik wel wat overrompeld. Maar tegelijk ook 
gerustgesteld. Ik zit goed bij de LBC-NVK.”

SILVIA SLUIT AF MET EEN OPMERKELIJKE 

VASTSTELLING: “Nu Tanya erbij is, zijn de 
vrouwen niet langer in de minderheid in 
de vakbondsploeg van de LBC-NVK. Al eens 
nagedacht wat daarvan de impact zou kun-
nen zijn?”  |

De LBC-NVK-militanten bij ArcelorMittal Gent doen hun 
best om het verschil te maken voor hun collega’s. Op 
de foto, van achteraan naar voren: Yvan, Renaat, Peter, 
David, Isabelle, Silvia, Christine en Tanya.
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Uitzendkracht? Loop 
je rechten niet mis!
Eva Van Laere

Het ACV constateert dat uitzendkrach-
ten vaak te weinig geïnformeerd zijn. 
Dikwijls kennen ze hun rechten niet 
goed, en als gevolg daarvan lopen 
ze ook heel wat mis. Als ze dan toch 
hun rechten redelijk goed kennen, 
blijkt het meer dan eens moeilijk om 
die te laten gelden. Het ACV wil op 
dat vlak een belangrijke rol spelen 
en een meerwaarde zijn. Via de ACV-
dienstencentra, vakbondsmilitanten 
op de werkvloer, de Commissie Goede 
Diensten voor uitzendkrachten.

De situatie van een uitzendkracht verschilt 
van die van een vaste werknemer in dienst 
van een bedrijf of onderneming. Als uit-
zendkracht ben je een werknemer van het 
interimkantoor. Dat maakt je positie toch 
enigszins anders. Wat verstaan we onder 
uitzend- of interimarbeid? Wie betaalt je 
loon? Heb je recht op betaalde feestdagen? 
Wat voor gevolgen heeft je interimwerk 
voor de sociale zekerheid? En wat als je ziek 
wordt, of als je contract is afgelopen?
Het ACV ijvert voor gelijke rechten voor 
iedereen op de werkvloer, man, vrouw, 
Belg, niet-Belg, vaste werknemer en uit-
zendkracht. Deze rechten en plichten staan 

beschreven in wetteksten en collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Helaas worden 
deze rechten niet altijd nageleefd.  Vaak zijn 
uitzendkrachten te weinig op de hoogte van 
hun rechten.
Het ACV bundelde de belangrijkste rech-
ten in een handige gids die je online kan 
raadplegen op www.acv-interim.be. Met 
de gids willen we je wegwijs maken in de 
soms ingewikkelde materie over uitzend-
arbeid. Blijf je toch met vragen zitten, heb 
je een probleem met je uitzendopdracht of 
met je contract? Krijg je niet waar je recht 
op hebt? Neem dan contact op met het ACV. 
Wij helpen je graag!
Ga langs bij de ACV-vakbondsafvaardiging 
in de onderneming waar je werkt.  Zij ken-
nen het reilen en zeilen in de onderneming 
en kunnen je informeren over loonbarema’s 
en voordelen, het arbeidsreglement enzo-
voort. Zij kunnen je ook in contact brengen 
met de vakbondssecretaris van het ACV die 
je onderneming volgt of met de rechtskun-
dige diensten van het ACV als dat nodig zou 
zijn.
Als er geen vakbondsafvaardiging is in de 
onderneming waar je werkt,  neem je best zo 
snel mogelijk contact op met een diensten-
centrum van  het ACV in je buurt of contac-
teer je het Interim-team via het contactfor-
mulier op www.acv-interim.be.  
Voor meer uitgebreide informatie kan je 
altijd terecht op www.acv-interim.be. 

Eindelijk stemrecht bij 
sociale verkiezingen! 
Actie voeren loont. Het ACV behaalde 
een belangrijke overwinning in het 
belang van de uitzendkrachten. Bij 
sociale verkiezingen mogen uit-
zendkrachten voortaan stemmen 
in de onderneming waar ze eff ectief 
aan de slag zijn. Een mooie over-
winning voor de democratie in de 
onderneming én een versterking van 
de rechten van uitzendkrachten!

Het recht op inspraak voor uitzendkrach-
ten is belangrijk. Want afspraken over loon, 
vakantie, veiligheid, uurregelingen enzo-
voort worden gemaakt in het bedrijf waar 
ze werken. Nadat deze discussie in 2016 nog 
uitliep op een sisser, werd er deze keer wel 
een heel ruime meerderheid gevonden in 

de bevoegde commissie van de Kamer. Alle 
fracties in de commissie steunden het stem-
recht voor uitzendkrachten. Alleen de MR 
onthield zich bij de stemming. 

“Wij zijn hier heel erg tevreden mee”, vertelt 
Herman Fonck van het ACV. “Vaste of tijde-
lijke werknemers krijgen vanaf drie maan-
den anciënniteit stemrecht. Maar uitzend-
krachten, die daar vaak veel langer werker, 
kregen dat tot nu toe niet. Dat was funda-
menteel onrechtvaardig en discriminerend. 
Het was niet vol te houden om deze mensen 
te blijven beschouwen als onmondige twee-
derangs werknemers die niets te zeggen 
hebben in de onderneming waar ze werken. 
Het is goed dat onze volksvertegenwoordi-
gers dit nu ook hebben ingezien. In landen 
als Nederland, Frankrijk en Duitsland is dit 
trouwens al lang netjes geregeld.”

David Wytinck

De LBC-NVK voerde in het kader van 
de week rond ‘fair transport’ van de 
Europese Transportfederatie (ETF) 
actie rond de precaire arbeids-
omstandigheden in de logistieke 
sector. In de week vóór 27 maart 
2019 werden in heel Europa acties 
opgezet om de vele misbruiken in 
de logistiek aan de kaak te stellen 
met als orgelpunt een grote mani-
festatie in Brussel met delegaties 
uit verschillende Europese landen.
Spijtig genoeg werken ook in België nog 
heel wat werknemers in de logistieke 
sector onder precaire omstandighe-
den. Honderden logistieke werknemers 
uit heel Europa zijn aan het werk in de 
depots van Katoennatie in de haven van 
Antwerpen (Linkeroever). Zij werken 
altijd met uitzendcontracten op dagbasis. 
Vanuit Antwerpen-centrum kunnen deze 
uitzendkrachten de bus nemen van het 
uitzendbureau. Uiteraard tegen betaling 
van een vergoeding, die een belangrijke 
hap neemt uit hun loon. Voor velen is 
deze bus de enige optie om naar het werk 
te gaan.
Elke avond krijgen deze mensen een sms 
van het uitzendkantoor om te horen of ze 
de dag nadien een contract krijgen of niet. 
Veel uitzendkrachten werken zo maanden 
aan een stuk van dag tot dag. Elke dag 
onzekerheid!
Omdat ze niet zo goed Nederlands ken-
nen, kan er van deze uitzendkrachten 
gemakkelijk misbruik worden gemaakt 
door de uitzendkantoren. Wie teveel 
vragen stelt, riskeert niet meer te wor-
den opgeroepen en verliest dus zijn/haar 
inkomen. Dit is de dagelijkse realiteit in 
Antwerpen anno 2019!
De vakbond heeft de uitzendkrachten 
aangesproken terwijl ze stonden te wach-
ten op de bus die hen naar de depots 
brengt. Met een pamfl ettenactie hebben 
we hen uitgelegd dat zij met al hun vra-
gen en problemen op het vlak van werk 
bij de vakbond welkom zijn. Veel uitzend-
krachten zaten met heel wat vragen over 
hun tewerkstelling en uitten ook hun 
ongenoegen en vooral onmacht over hun 
situatie. Als vakbond moeten we ons blij-
ven inzetten om de werkomstandigheden 
van deze mensen te verbeteren!

Honderden logistieke werknemers uit heel Europa 
zijn aan het werk in de depots van Katoennatie in 
Antwerpen. Zij werken altijd met uitzendcontracten 
op dagbasis. Een schrijnende toestand!
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Geluk en 
werk in de 
toekomst: 
lessen van 
Harari
Peter Bakema

Voor de verschijning van de boeken 
'Sapiens’ (2011) en ‘Homo Deus’ (2016) 
had niemand van Yuval Noah Harari 
gehoord. Hij was hoogleraar in een 
obscuur historisch specialisme aan 
de Universiteit van Jeruzalem. Nu is 
hij een bestsellerauteur die de wereld 
rondreist om lezingen te geven en 
instemmend door wereldleiders als 
Barack Obama en Bill Gates wordt 
aangehaald. Met zijn beschouwingen 
over de toekomst heeft hij de allures 
van een profeet gekregen die zich zo 
nu en dan langdurig terugtrekt om 
te mediteren en tot rust en inzicht te 
komen. Het is een van de lessen uit 
zijn jongste boek, ‘21 lessen voor de 
21ste eeuw’ (2018), dat zich niet richt 
op de hoofdlijnen van de geschiede-
nis, maar op de actualiteit. Hierin 
besteedt hij onder meer aandacht 
aan de arbeidsmarkt, de globalise-
ring, het migratiethema, het opko-
mend nationalisme, religie en het 
belang van reflectie en meditatie.

‘Sapiens’ gaat over de geschiedenis van de 
mensheid van de prehistorie tot nu. Volgens 
Harari is er vooruitgang, het gaat steeds 
beter. Steeds als we een stap vooruit zet-
ten, ontstonden er aanvankelijk problemen, 
maar die losten we in de loop van de tijd op. 
Zo leidde de overgang van jagen-verzame-
len naar een landbouweconomie aanvanke-
lijk tot schaarste en gebrek. Het heeft even 
geduurd voor planning, organisatie en con-
trole tot ontwikkeling kwamen en de situ-
atie geleidelijk verbeterde.

De geschiedenis is in hoofdzaak een grote sprong voor-
waarts, zegt bestsellerauteur Yuval Noah Harari. Maar 
nu de grootste problemen de wereld uit zijn, ontstaat 
vanzelf de vraag: wat gaan we nu doen?©
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De belangrijkste voorwaarde voor voor-
uitgang ziet Harari in het typisch mense-
lijk vermogen om een verbindend verhaal 
te maken waar grote groepen mensen zich 
achter scharen en zich mee identificeren. 
De verhalen zijn in de loop van de geschie-
denis altijd anders geweest: mythen en 
sagen, religies en ideologieën als fascisme, 
communisme en liberalisme. Zulke verha-
len verenigen mensen over de landsgrenzen 
heen, maar er zijn ook meer lokale verha-
len, zoals de bedrijfscultuur. Ze zijn altijd 
een combinatie van feit en fictie. Verhalen 
zijn allerminst onschuldig. Een blik op de 
geschiedenis leert Harari dat de kracht van 
een verhaal afhangt van het aantal mensen 
dat bereid is om zijn leven ervoor te geven.

RAMPEN VOORSPELLEN

In ‘Homo Deus’ stelt Harari vast dat de 
grootste problemen waarmee de mens-
heid altijd heeft geworsteld nu grotendeels 
overwonnen zijn: natuurrampen, honger 
en armoe, gezondheid en oorlog. We zijn 
beter in staat om rampen te voorspellen en 
maatregelen te treffen. De mensheid is gro-
ter dan ooit en we zijn in staat om de meeste 
monden te voeden. Er sterven nu meer men-
sen door obesitas dan door honger. We 
hebben een beter en langer leven dan ooit 
mogelijk was, want we begrijpen ziekten 
beter en we zijn sterker door de betere voe-
ding. Plagen en epidemieën behoren tot het 
verleden en als ze opduiken krijgen we ze 
vrij snel onder controle. Oorlog komt welis-
waar nog voor, maar wereldoorlogen liggen 
al bijna een eeuw achter ons. Jaarlijks eist 
het verkeer twee keer zo veel slachtoffers 
als oorlog. Vroegere, primitieve gemeen-
schappen waren gewelddadig, maar onze 
moderne rechtssystemen hebben het recht 
van de sterkste, het vuistrecht vervangen. 
Kortom, de geschiedenis is in hoofdzaak 
een grote sprong voorwaarts. Maar nu de 
grootste problemen de wereld uit zijn, ont-
staat vanzelf de vraag: wat gaan we nu doen?

GELUK EN EEUWIG LEVEN

Volgens Harari gaan we onze dromen van 
geluk en een eeuwig leven achterna. Hij 
ziet hierin vooral een cruciale rol wegge-
legd voor de biotechnologie en de informa-
tica. We zijn steeds beter in staat om onze 
gevoelens en emoties te reguleren met pil-
len, medicijnen en elektrische stimulansen. 
Misschien slagen we erin om onszelf geluks-
gevoelens te bezorgen en gevoelens van 
onvrede de baas te worden. Harari verwacht 
dat de mogelijkheden van implantaten en 
chips nog groter zullen worden en dat die 
onze zenuwknopen zullen weten te vinden. 
Daarnaast verwacht hij veel van prothesen: 
niet goed werkende organen of lichaams-
delen zullen almaar vaker worden vervan-
gen, de toekomstige mens is een collectie 

vervangbare implantaten en prothesen die 
een langer leven garanderen. De plastische 
chirurgie zal een hoge vlucht nemen, want 
als er mogelijkheden zijn, ontstaat vanzelf 
de sociale verplichting om ze te gebruiken.

INFORMATICA KENT ONS BETER

De informatica heeft tot de digitalisering 
geleid, waardoor niet alleen onze spier-
kracht maar ook onze denkkracht groten-
deels aan machines kan worden overgelaten. 
Sterker nog, de computer kent ons karakter 
en onze persoonlijkheid beter. Op basis van 
ons zoekgedrag op Google, onze contacten 
en reacties op facebook, ons koopgedrag op 
Amazon ontstaat een juister beeld van ons 
dan we zelf hebben. Ons zelfbeeld is immers 
gekleurd door allerlei wensvoorstellingen 
en subjectieve indrukken. Ons zoekgedrag 
en onze virtuele reacties op anderen lei-
den tot vrij exacte en juiste voorspellingen 
over onze interesses en politieke voorkeu-
ren. In de toekomst is stemmen niet meer 
nodig. Harari vertelt over zijn moeizame 
coming-out in een orthodox joods milieu. 
In de toekomst is zo’n worsteling nergens 
voor nodig: de digitale elektronica zal ons 
feilloos vertellen wie we zijn.

IS ER WERK VOOR IEDEREEN?

Harari behoort niet tot de optimisten die 
verwachten dat er werk voor iedereen zal 
zijn. De digitalisering zal er volgens hem toe 
leiden dat het meeste werk overbodig wordt. 
Werk als zingeving van het leven komt daar-
mee voor velen te vervallen. Maar zinloos 
werk zal ook tot het verleden behoren. Twee 
grote voordelen van computers boven men-
sen zijn hun connectiviteit in netwerken en 
hun ‘updatebaarheid’. Anders dan mensen 
kun je alle computers van een netwerk op 
elkaar afstemmen en dezelfde (nieuwe) 
informatie of instructies geven. Hierdoor is 
zelfsturend verkeer mogelijk dat veel veili-
ger zal zijn. 
Artificiële artsen krijgen allemaal dezelfde 
recente kennis op hetzelfde moment en zul-
len dezelfde beslissingen nemen, zodat de 
betrouwbaarheid van de geneeskunde toe-
neemt. Veel beroepen zullen verdwijnen en 
de nieuwe die erbij komen zullen een hoge 

graad van expertise vragen en niet voor 
iedereen weggelegd zijn. Omscholing en 
herscholing zullen geen oplossing bieden 
want de ontwikkelingen in bio- en info-
tech zullen almaar sneller gaan en steeds 
meer kennis vragen, terwijl de menselijke 
veerkracht er niet tegen is opgewassen. In 
de toekomst hebben we geen baan voor het 
leven, we hebben zelfs geen beroep voor het 
leven. Volgens Harari zal het voor de vak-
bonden een hele opgave worden om zulke 
werknemers te verenigen.

PRIJS VAN DE VOORUITGANG

De prijs die we voor het najagen van ons 
geluk en het eeuwige leven zullen moeten 
betalen is  aanzienlijk. Tot nu toe hebben 
we een humanistisch beeld van de mens 
als een uniek en onvervangbaar individu. 
Dit zelfbeeld zal sneuvelen: we zijn uiter-
lijk en innerlijk maakbaar en veranderbaar, 
zelfs ons brein en onze persoonlijkheid 
zijn manipuleerbaar. Van onze uniciteit 
blijft niets over wanneer een apparaat ons 
beter kent dan wij onszelf. En naarmate we 
meer op apparaten vertrouwen, zullen onze 
vermogens afnemen. Wie heeft er nog een 
ruimtelijke voorstelling van een gebied als 
hij blind vertrouwt op zijn gps? Waarom 
nog nadenken over de route als een appa-
raat feilloos de weg weet? Om onszelf niet 
te verliezen, moeten we reflecteren en medi-
teren, vindt Harari. Ons concentreren op 
onszelf kan ons weer in evenwicht met de 
wereld brengen.
In de toekomst mogen we nieuwe vormen 
van ongelijkheid verwachten. Niet iedereen 
zal de mogelijkheden hebben om toegang te 
krijgen tot de biotechnologische hulpmid-
delen die hem kunnen verbeteren, dat zal 
afhangen van wat je kunt betalen. Zo ont-
staat er een tweedeling met een elite die 
zich toegang tot het geluk en het eeuwige 
leven kan verschaffen en een grote groep 
achterblijvers.
Harari geeft geen antwoord op de vraag 
hoe we deze gevaren het hoofd moeten bie-
den, hij wil ze alleen signaleren. Laat staan 
dat hij tevoorschijn komt met waar we het 
meest behoefte aan hebben: een nieuw 
verhaal. We kennen de prijs van die verha-
len inmiddels en leven in een tijd zonder 
bezield verband. We hebben niet veel meer 
dan liberalisme: mensenrechten, democra-
tie, vrije markt. Tenzij de boeken van Harari 
het begin van een nieuw verhaal vormen. Ze 
zijn helder en scherp geschreven, bevatten 
vele goede voorbeelden uit de geschiede-
nis en zetten aan tot denken. Hij heeft een 
goed oog voor de grote lijnen en zal nooit in 
details ten onder gaan. De optimist leest dat 
de geschiedenis vooruitgang heeft gebracht, 
de pessimist komt aan de weet dat dit pro-
ces niet zonder slag of stoot is gegaan. We 
betalen voor iedere vooruitgang een prijs, 
dat zal in de toekomst niet anders zijn.  |

In de toekomst mogen 
we nieuwe vormen 
van ongelijkheid 
verwachten.
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VRAAG VAN DE MAAND

Charaz El Madiouni 

Je wettelijke vakantiedagen moe-
ten verplicht worden opgenomen 
binnen de 12 maanden die volgen 
op het einde van het vakantie-
dienstjaar, dit is het jaar waarin de 
arbeidsprestaties werden geleverd 
(of waarin er sprake is van gelijkge-
stelde periodes). Bovendien is het de 
werknemer verboden om afstand 
te doen van zijn recht op vakantie.

De dagen vakantie waarop de werknemer 
recht heeft, kunnen wettelijk niet naar het 
volgend kalenderjaar worden overgedragen. 
In de praktijk zullen werkgevers wel de 
mogelijkheid laten om de eventuele reste-
rende vakantiedagen over te hevelen naar 
het volgend jaar, zij het dat dit vaak ook 
wordt beperkt in de tijd, bijvoorbeeld door 
een vermelding in het arbeidsreglement.
Er zijn uitzonderingen waarbij de over-
dracht wel (wettelijk) toegestaan is, dit 

wanneer het voor de werknemer onmoge-
lijk is om zijn of haar wettelijke vakantie op 
nemen als gevolg van:
-  een ongeval of ziekte van gemeen recht;
-  een arbeidsongeval of beroepsziekte;
-  moederschapsrust;
-  vaderschapsverlof (bij omzetting van 

moederschapsverlof in vaderschapsver-
lof bij overlijden of hospitalisatie van de 
mama);

-  een volledige werkverwijdering van het 
werk als maatregel tot moederschapsbe-
scherming;

-  profylactisch verlof;
-  een deelname aan cursussen of studieda-

gen in het teken van sociale promotie;
-  de vervulling van een syndicale opdracht;
-  de vervulling van de functie van rechter 

in sociale zaken;
-  de vervulling van een openbaar mandaat;
-  de vervulling van burgerplichten, zonder 

behoud van loon;

Als het niet mogelijk is wegens één van 
deze redenen de wettelijke vakantie op te 

nemen, dan moet het vakantiegeld uiterlijk 
op 31 december van het vakantiejaar worden 
uitbetaald door de werkgever.

Iets wat dikwijls wordt vergeten: als de 
werkgever deze vakantiedagen ‘uitbetaalt’, 
is het uitbetaalde enkel vakantiegeld voor 
de niet opgenomen vakantiedagen vrijge-
steld van socialezekerheidsbijdragen. Er 
mag wel geen misbruik worden gemaakt 
van deze vrijstelling.

De werkgever die misbruik maakt van deze 
wetgevende bepalingen en geen aanstalten 
maakt om de werknemer te laten weten dat 
de resterende vakantiedagen komen te ver-
vallen, handelt in strijd met de wetgeving. 
Zo handelen benadeelt de werknemer waar-
door die wel de mogelijkheid heeft om die 
dagen of de uitbetaling van het vakantie-
geld alsnog op te eisen.

De werkgever moet de vakantie toekennen 
voor het verstrijken van het vakantiejaar, 
ook al eist de werknemer deze niet op.  |

Je wil jouw 
vakantiedagen niet 
dit vakantiejaar 
opnemen, maar wel 
in het volgende jaar. 
Kan de werkgever 
zoiets weigeren? 
Mag de werkgever 
dit weigeren?

©
 F

OT
O:

 S
HU

TT
ER

ST
OC

K



Ons Recht | 123ste jaargang | MEI 2019  |  25

ACTIVITEITENKALENDER

INFOMOMENT BURN-OUT 
(KORTRIJK)

Een infomoment burn-out van het 
Centrum voor Loopbaanontwikkeling 
(CLO) in Kortrijk op woensdag 22 mei 
om 19.00u. 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 13.30u tot 
17.00 u. 

Je kan alleen voor het hele traject van 
drie dagen inschrijven. 
Best volg je éérst 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 

INFOMOMENTEN  
LOOPBAANBEGELEIDING

Alle werknemers die aan de slag zijn, 
kunnen terecht voor advies en begelei-
ding over hun loopbaan bij het Centrum 
voor loopbaanontwikkeling LBC-NVK.

Er zijn infomomenten loopbaan-
begeleiding van het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling (CLO) in 
Antwerpen (vrijdagen 3 mei en 21 juni), 
Mechelen (donderdag 23 mei), Brussel 
(woensdag 15 mei), Gent (maandag 
6 mei), Hasselt (woensdag 24 april), 
Beringen (vrijdag 26 april), Herentals 
(woensdag 29 mei), Herk-de-Stad (woens-
dag 22 mei), Roeselare (dinsdag 14 mei), 
Kortrijk (woensdag 19 juni), Leuven 
(woensdag 19 juni) en Turnhout (woens-
dag 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

www.lbc-nvk.be

Vraag naar belasting op grote 
vermogens is springlevend
 
Het Financieel Actie Netwerk (FAN), de coa-
litie van vakbonden en middenveldorgani-
saties die ijvert voor rechtvaardige belas-
tingen, is verheugd. Reden: er lijkt een 

‘opgefrist links front’ te zijn dat ervoor pleit 
om (grote) vermogens ernstiger te belasten.
 
Groen mikt op een vermogenswinstbe-
lasting voor wie meer dan 1 miljoen euro 
bezit. De sp.a is voorstander van een belas-
ting op meerwaarden op aandelen en op 
huurinkomsten. En de PVDA verdedigt het 
idee van een ‘miljonairstaks’, een correcte 
belasting op grote fortuinen (waarbij de eer-
ste woning voor maximaal 500.000 euro 
wordt vrijgesteld).
 
De pleidooien voor vormen van vermo-
genstaks vergen ook de uitbouw van een 

vermogenskadaster of -register. De linker-
zijde van het politieke spectrum is voorstan-
der van zo’n vermogenskadaster. Ter rech-
terzijde is er veel weerstand, al helemaal bij 
de liberale partijen.
 
Volgens de krant De Tijd kan er alleen een 
vorm van vermogensbelasting komen als de 

kiezers een regering van socialisten, groe-
nen en christendemocraten aan de macht 
brengen. Bij andere coalities is er weinig 
kans dat het idee in de praktijk wordt uitge-
voerd. Partijen als Open VLD en N-VA voelen 
niets of bitter weinig voor vermogensbelas-
tingen. Ook bij CD&V lijkt er weinig animo 
voor maatregelen van deze aard.  |
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PRIJSVRAAG

De oplossing van de 
vorige prijsvraag was 

‘Veel jongeren gaan naar 
een klimaatactie’.  J. H. 
uit Stal-Koersel werd 
door loting uit de juiste 
antwoorden getrokken 
en wint een boekenbon 
van 20 euro. Proficiat!
We konden ook 3 exem-
plaren verloten van het 
fraaie boek ‘Viglius van 
Aytta. Friese Europeaan 
avant la lettre’, geschre-
ven door Kees Sluys 
en uitgegeven bij EPO. 
De onschuldige hand 
lootte de winnaars uit 
de inzendingen. L.S. uit 

Bornem, L.M. uit Deinze 
en G.D. uit Merksem 
krijgen een gratis exem-
plaar van het boek toe-
gestuurd.
Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor 
het nieuwe kruiswoord-
raadsel naar puzze-
lonsrecht@acv-csc.
be, ten laatste op 20 
mei 2019. Of stuur een 
briefje met de oplos-
sing, naam, adres en 
lidnummer naar Ons 
Recht, Sudermanstraat 
5, 2000 Antwerpen. 
De winnaar ontvangt 
een boekenbon van 
Standaard Boekhandel 
ter waarde van 20 euro.

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

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

HORizOntaal
A.  Iets wat elke werknemer nodig heeft en 

verdient; klein chemisch afval
B.  Klein varken; inhoudsmaat (meestal bij 

graan); reeds
C.  Stad in Nigeria; 100 vierkante meter
D.  Egyptische zonnegod; niet droog maar ... ; 

dienst die werkzoekenden moet begelei-
den

E.  Duitse jongensnaam die ‘nobele leider’ 
betekent; heilige oorlog

F.  Regeringen doen gewone mensen vaak ...
G.  Handelsnaam voor bont van de muskus-

rat; aanval
H.  Toen ze de feiten ontdekte, was ze hele-

maal van de ... ; afkorting van tablet; voor-
zetsel

I.  Engelse jongensnaam die ‘uit Texas’ bete-
kent; Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Extra (afkorting / begrip uit Nederland)

J.  Product van een kip; grote, tamme dieren, 
die melk, vlees of wol leveren; spinnenweb

K. Verwonding als gevolg van overbelasting 
door herhaalde bewegingen (Engelse 
afkorting); plaats in de provincie Limburg

VERtiCaal
1.  Grof; officiële papieren
2.  Brusselse concertzaal; neef van de profeet 

Mohammed; uiting van verrassing
3.  Nachtvogel; plek waar je e-mails worden 

verzameld
4.  Zo goed als nieuw (afk.); aanraking met de 

tong; Amerika
5.  Amsterdams woord voor ‘slecht mens’; 

vulkanische explosiviteitsindex (afk.)
6.  Iets wat je moet hebben om goed te kun-

nen functioneren
7. Zoen; stoer manspersoon
8.  Medium voor het opslaan van geluidsin-

formatie of computergegevens; Vlaamse 
Audiovisuele Regie (afk.); soort boom

9.  Kronkelend dier; horizontale as in een 
assenstelsel

10.  Soort papegaai; maatschappelijke waarde; 
symbool voor het element germanium

11.  Gepeupel; keurig
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Win een topboek!
DE BUIK VAN BRUSSEL

In de jaren 1950 sprak men over de markt van Sint-
Katelijne en over de Vismet als de Buik van Brussel. 
Die Buik ontstond na het dempen van de oude haven-
dokken. 
Een haven in hartje Brussel? Jazeker. Deze vergeten 
historie begint dan ook bij keizer Karel en de aanleg 
van het kanaal Brussel-Willebroek. Maar het boek 
gaat ook over de staminees rond de haven, de dok-
werkers, de handelaars en de hoeren. Het verhaalt 
over de eerste karakollen, de mosselen, de paling, de 
boestering, het gevogelte, de koffie, de cacao en de 
banaan. Centraal staan ook de restaurants en de boî-
tes waarin Brussel zijn roaring twenties beleefde. C'était 
au temps où Bruxelles bruxellait, zong Brel daar al 
over. Maar Lucas Catherine besteedt niet alleen aan-
dacht aan het feestgedruis. In de wijk speelden zich 
ook grote drama's af, bezongen in Brusselse liekens: 
de verschrikkelijke moord op Jeanneke van Calck, de 
prachtige liefdeshistorie van de Peerlemoergang, of 
het trieste einde van twee brouwersknechten die zich 
in de Bummelstraat na een uit de hand gelopen wed-
dingschap dood zopen.

'De Buik van Brussel' is geschreven door Lucas 
Catherine en uitgegeven bij EPO.

Interesse? Stuur dan je naam en adres naar lbc-nvk.com-
municatiedienst@acv-csc.be en schrijf in je e-mail dat je 
graag kans maakt op één van de vier te verloten exempla-
ren. Mail ons niet later dan 20 mei 2019 aub.
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Karin Seberechts

Dure eden zijn soms snel 
gezworen, zeker met 
enige hoeveelheden alco-
hol achter de kiezen. U 
weze dus gewaarschuwd: 
de ‘Wij eindigen alle-
maal samen’ bovenaan 
Guillaume Canets nieuw-
ste fi lm weegt niet per se 
zo zwaar als hij klinkt...

Bijna tien jaar na dato brengt 
regisseur/scenarist Canet ons 
samen met het Parijse vrienden-
clubje uit ‘Les petits mouchoirs’ 
opnieuw naar de rijkemans-
badplaats Cap Ferret. De vrien-
den hebben elkaar opgetrom-
meld om Max in zijn idyllische 
vakantiehuis te verrassen voor 
zijn 60ste verjaardag. De opge-
draaide restauranthouder is 
niet bepaald opgetogen over hun 
komst. Hij is het troepje al drie 
jaar uit het oog verloren, baalt 
van zijn verjaardag en heeft ken-
nelijk allerminst behoefte aan 
samenhorigheid. Maar les potes 
weten van geen wijken: het moet 
en het zal gezellig worden.
Er zijn in de voorbije decennia 
ongetwijfeld ensemblefilms 
gedraaid die meer egards ver-
dienen dan dit kwistig gebekt, 
bitterzoet vriendenportret van 
Canet, die overigens wel een 
beetje gespiekt heeft bij die voor-
gangers. En toegegeven: het had 
geen kwaad gekund als hij som-
mige geestigheden aan het adres 

van homo’s en lelijke vrouwen 
achterwege had gelaten.
Dat neemt niet weg dat ik geno-
ten heb van ‘Nous finirons 
ensemble’. Van het geleuter en 
geneuzel, de opgeschroefde dis-
puten, de beuzelarijen, de over-
moedige uitdagingen (te land, 
ter zee en in de lucht), de over-
tollige popdeunen, de gedeelde 
kommer en plaisanterieën. De 
spreekwoordelijke olifanten in 
de kamer - de afwezige Ludo en 
de reden voor Max’ rothumeur 

- wegen op het doen en laten, 
maar houden tegelijk iedereen 
behoorlijk aan de waggel.
Guillaume Canet heeft de gesle-
pen messen van de critici op zijn 

‘Petits mouchoirs’ goed onthou-
den. Geen larmoyante uitschui-
vers dus dit keer en geen gefl irt 
met drie uur speelduur. Blijft 
over: een pittig geschreven én 
geacteerde tragikomedie met 
een hoog vermakelijkheidsge-
halte. ‘Nous finirons enemble’ 
ademt een ‘certain je ne sais quoi’ 
uit dat wonderwel past bij dit 
bemiddelde (alhoewel...) gezel-
schap, dat als u het mij vraagt 
nooit samen zal eindigen; licht-
jes aandoenlijke would-be bohe-
miens, die zichzelf af en toe hard 
tegenkomen en verloren lopen 
in hun eigen besognes.
Heerlijke cinema voor wie alvast 
een beetje zomer wil opsnuiven.

‘Nous fi nirons ensemble’ is 
vanaf 1 mei te zien in de 
Belgische cinema’s.

Nous fi nirons 
ensemble

UITGAANSTIP FILM

TURNHOUTS DRUKWERK

In het Nationaal Museum van de Speelkaart loopt 
nog tot 31 augustus van dit jaar de tentoonstelling 

'Turnhouts Drukwerk'.

Turnhout is sinds meer dan twee eeuwen een cen-
trum van industriële grafi sche bedrijven die alle 
soorten drukwerk produceerden. Van boeken, devo-
tieliteratuur, behangsel, agenda’s en stripalbums tot 
speelkaarten. In de marge van de productie werkten 
in de stad gespecialiseerde vaklui bij de drukvoorbe-
reiding, de reproductie en de opmaak van andere gra-
fi sche producten. Met de tentoonstelling ‘Turnhouts 
Drukwerk’ biedt het Museum van de Speelkaart een 
blik op 200 jaar drukkunst.

Het begon met politiek. In 1795 vluchtte de Leuvense 
drukker Pieter Corbeels (1755-1799) naar de Kempen 
om aan een arrestatie door de Franse revolutionaire 
bezetter te ontkomen. Corbeels bekocht zijn overtui-
ging, als aanvoerder van de Boerenkrijg, uiteindelijk 
met de dood. Zijn leerjongen P.J. Brepols (1778-1845) 
nam de bescheiden drukkerij over. Brepols was aan-
vankelijk vooral handelaar, hij kocht en verkocht alles 
wat zijn pad kruiste.

Maar Brepols realiseerde zich dat hij meer kon ver-
dienen door zich te specialiseren. Hij ging voluit voor 
zijn drukkerij. Eigenlijk was dat een merkwaardige 
keuze, want in Turnhout waren vakmensen noch 
machines aanwezig en ook grondstoff en moesten van 
elders komen. Maar Brepols bleek een onvermoei-
bare ondernemer en zijn drukkerij legde hem geen 
windeieren.

Beroemde bedrijven, zoals Mesmaekers, Splichal of 
Proost, behoren tot de geschiedenis. En ook de impo-
sante drukkerij van Brepols ging ter ziele.

Waar?
Nationaal Museum van de Speelkaart
Druivenstraat 18 
2300 Turnhout

Meer info?
https://speelkaartenmuseum.turnhout.be 
museum.speelkaart@turnhout.be 
of 014 / 41 56 21
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Parijse bohemiens in vakantiesfeer: pittige tragikomedie met een hoog vermakelijkheids-
gehalte (met onder meer Marion Cotillard en François Cluzet)
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Crelan neemt een loopje met 
loon- en arbeidsvoorwaarden
VAKBONDEN VRAGEN DRINGEND OVERLEG BIJ COÖPERATIEVE BANK

Sabine Ruys

Bij de coöperatieve bank Crelan heeft 
de directie op een vergadering met 
de vakbondsafgevaardigden aan-
gekondigd dat ze een lopende cao 
eenzijdig wil opzeggen. Het gaat om 
een cao die slaat op 137 overgebleven 
bedienden van de bank Centea, die 
in 2012 werd overgenomen door het 
toenmalige Landbouwkrediet. De 
cao regelt de jaarlijkse loonsverho-
gingen voor deze groep personeels-
leden, die bijna 20 % uitmaakt van 
de actieve werknemers van Crelan.

In de voorbije jaren probeerde Crelan her-
haaldelijk om een meer geharmoniseerd 
loonbeleid te ontwikkelen. De vakbonden 
waren altijd bereid om hierover overleg te 

voeren. Spijtig genoeg is er van een gehar-
moniseerd loonbeleid nog altijd niets in 
huis gekomen. Het ontbreekt bij Crelan 
namelijk aan een samenhangende lange-
termijnvisie en de directie is niet bereid om 
over het thema met de bonden constructief 
te overleggen en cao’s te sluiten.

GEBREK AAN OVERLEG

In een nota aan de werknemers heeft de 
directie laten uitschijnen dat ze vanaf 2019 
een nieuw systeem van loonsverhogingen 
wil hanteren. Hierover is er geen overleg 
geweest met de vakbonden. De nieuwe 
loonronde zou in de praktijk worden toe-
gepast vanaf april. Als de directie zo te 
werk gaat, schendt ze de bepalingen van de 
betrokken cao van onbepaalde duur, die pas 
na drie maanden kan worden opgezegd. De 
cao heeft bovendien een doorwerking in de 
individuele arbeidsovereenkomst voor de 

betrokken werknemers, zoals de cao-wet 
van 1968 (art.23) voorziet. Het systeem van 
deze loonsverhogingen kan dus slechts met 
een nieuwe cao worden aangepast.

Voor de vakbonden LBC-NVK, BBTK en 
ACLVB is het onaanvaardbaar dat een juri-
disch bindende tekst op een eenzijdige 
manier met voeten wordt getreden. De bon-
den zullen niet aarzelen om de nodige juri-
dische stappen te ondernemen.

De vakbonden willen dringend sociaal over-
leg plegen met de directie. Ze wijzen eenzij-
dige beslissingen over de loon- en arbeids-
voorwaarden af. De bonden vragen aan de 
directie om de opzegging van de cao meteen 
in te trekken en om de vakbondsafgevaar-
digden met het nodige respect te behande-
len – zoals het de gewoonte is in de bank-
sector.  |

Van een geharmoniseerd loonbeleid is bij Crelan nog altijd niets in huis gekomen.
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

KLIMAAT
E.L. - HINGENE

Bart De Wever (N-VA) vindt de 
houding van de ‘pubers van de 
klimaatacties’ aanmatigend. 
Het Vlaamse parlements-
lid Daniëlle Vanwesenbeeck 
(Open VLD) meent er te moe-
ten op wijzen dat politici geen 
magische knopjes hebben. De 
CD&V kantte zich tegen een 
wijziging van de Grondwet 
om een klimaatwet mogelijk 
te maken. Die wet zou volgens 
hen ‘een lege doos’ zijn, terwijl 
de toepassing ervan wel via de 
rechter kan worden afgedwon-
gen. De salariswagen zou geen 
probleem zijn maar een deel 
van de oplossing. En de nieuwe 
Vlaamse minister van Milieu 
gaf subsidies aan veeboeren om 
de schade te compenseren die 
zou zijn aangericht door twee 
wolven.

Het is duidelijk dat de bedrij-
ven en de Boerenbond zodanig 
op de politieke besluitvorming 
wegen dat dit verlammend 

werkt. Politici zitten nochtans 
wel aan de knoppen, daar zijn 
ze namelijk voor verkozen, en 
kiezers rekenen op hen. Waar 
is de tijd dat de CVP nog een 
grote volkspartij was waarin 
alle ‘standen’ waren vertegen-
woordigd? De huidige CD&V 
komt op voor de belangen van 
werkgevers en landbouwers. 
Beweging.net heeft er nauwe-
lijks nog een vinger in de pap.

Alleen de vakbonden nemen het 
op voor zowel de werknemers-
belangen als het klimaat. Beide 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In een aantal geval-
len wordt er zelfs geen actie 
gevoerd voor meer loon maar 
voor werkbaar werk; kijk naar 
het onderwijs of de acties van 
de luchtverkeersleiders. Totaal 
niet onredelijk toch? Hopelijk 
valt de oproep om sociaal te 
stemmen en een ander beleid 
mogelijk te maken niet in dove-
mansoren bij de leden van de 
vakbonden.

WERKUREN IN WINKELS
L.V. - PER E-MAIL

Ik werk bij een bekende super-
marktketen en heb net gehoord 
dat één van de geranten van onze 
winkels het nieuwe uurstelsel al 
naar zijn hand wil zetten. Als er 
werknemers ziek vallen of afwe-
zig zijn, zouden hun werkuren 
moeten worden opgevangen 
door werknemers die kiezen voor 
laatavonduren; zij zouden moe-
ten presteren na het sluitingsuur, 
tot 22.00u of zelfs 24.00u.
De bewuste gerant is zeker niet 
aan zijn proefstuk toe. Het 
kwam al voor dat hij de uren 
van werknemers, die 4/5 wilden 
werken, spreidde over vijf werk-
dagen. Met als gevolg dat ze dus 
geen dag vrij hadden.
Het vrijdagwerk tot 21.00u bij 
onze keten is al zwaar genoeg 
voor het personeel. De vakbond 
mag akkoorden in de zin van wat 
de aangehaalde gerant wil zeker 
niet aanvaarden. Als dat wel 
gebeurt, hebben we niets meer 
in de pap te brokken.
Ik heb al ferme tegenwind gekre-
gen omdat ik kritiek uitte op de 

plannen maar ik wil er staan 
voor mijn jongere collega's op 
het werk. Ik reken erop dat de 
vakbond deze kwestie serieus zal 
aanpakken, in het belang van de 
werknemers.

LONEN
J.G. - PER E-MAIL

Het is niet bepaald vlot verlo-
pen met de onderhandelingen 
over de lonen, over het nieuwe 
Interprofessioneel akkoord (IPA) 
dus. Waarom pleit de vakbond er 
niet gewoon voor om 1 of 2 pro-
cent af te romen van de winsten 
van de aandeelhouders? Die 
laatsten hangen thuis in hun 
luie zetel en verdienen geld 
dankzij het zweet van de werkne-
mers. Ze vergeten daarbij dat dit 
zweet voor hen wordt omgezet in 
geld! Er is nood aan een ander 
politiek beleid, met andere keu-
zes. De winsten van onze bedrij-
ven moeten rechtvaardiger wor-
den verdeeld, en er moet een fair 
deel gaan naar diegenen die de 
winsten helpen te realiseren: de 
werknemers.

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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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN

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.

INDEXAANPASSINGEN

De zetduivel heeft ons wat parten gespeeld met de indexaanpassin-
gen, verschenen in Ons Recht van maart-april 2019. Om alle misver-
standen weg te nemen publiceren we hier de juiste indexaanpassin-
gen, en wel voor de maanden februari, maart en april 2019.

FEBRUARI 2019
312.00  PC voor de Warenhuizen Vorige lonen x 1,02 (1)

MAART 2019
201.00 PC voor de Zelfstandige Vorige lonen x 1,02 (1) 
  kleinhandel 
202.01 PC voor de Middelgrote Vorige lonen X 1,02 (1) 
 levensmiddelenbedrijven 
309.00 PC voor de Beurs-
 vennootschappen Vorige lonen x 1,003490 (3)
310.00 PC voor de Banken Vorige lonen x 1,0035 (2)

APRIL 2019
219.00 PC voor de Technische 
 controle en gelijkvormigheid Vorige lonen x 1,0212 (1) 

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

behouden

JACHT OP LANGDURIG ZIEKEN
E.L. - BORNEM

Ik heb onlangs telefoon gekre-
gen van het ziekenfonds CM, 
met de vraag om mij aan te 
bieden bij de adviserende 
geneesheer in Mechelen. Op 
24 januari 2019 ben ik 64 jaar 
geworden. Ik lijd aan een endo-
gene angstdepressie waarvoor 
ik sinds vele jaren word behan-
deld door een psychiater/psy-
chotherapeute. Verder heb ik 
diabetes en lijd ik aan poly-
neuropathie (een zenuwaan-
doening waardoor spieren en 
gevoel niet langer naar beho-
ren functioneren). Ik val ook 
geregeld, tot nu toe gelukkig 
zonder veel erg. Onlangs heb 
ik twee behandelingen aan de 
facetgewrichten ondergaan. 

Ik kreeg ook een infiltratie in 
een pijnkliniek in het zieken-
huis in mijn gemeente. In het-
zelfde ziekenhuis, op de afde-
ling kiné, krijg ik twee dagen 
per week behandelingen die te 
maken hebben met mijn poly-
neuropathie. Elke dag komt de 
thuisverpleging langs om mij 
te helpen bij het douchen.

De oproep van de CM heeft mij 
enorm doen schrikken. Het 
huilen staat me nader dan 
het lachen. Ik ervaar dit als 
een pure pesterij. Waar is de 
minister van Volksgezondheid, 
Maggie De Block (Open VLD), 
in godsnaam mee bezig?!

Beschikbaarheid 
voor arbeids-
markt bij SWT
Ons Recht van maart-april 2019 publiceerde op p. 4 en 5 een bij-
drage waarin het nieuwe Interprofessioneel akkoord (IPA) werd 
uitgelegd. Er stond ook een kadertje bij met de afspraken die wer-
den gemaakt over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe-
slag (SWT). Werknemers die met SWT gaan, moeten in bepaalde 
omstandigheden niet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 
In de daarover gepubliceerde informatie is een foutje geslopen, 
dat we bij deze graag rechtzetten. Om te worden vrijgesteld, moet 
je 62 jaar oud zijn ofwel 42 jaar beroepsverleden hebben. Voldoen 
aan één van deze criteria volstaat dus. Het is niet nodig om aan 
beide criteria tegelijk te voldoen.

©
 F

OT
O:

 S
HU

TT
ER

ST
OC

K



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.

METAALSECTOR - PC 209

In de metaalsector (paritair comité 209) 
wordt dit jaar een vakbondspremie van 
110 euro uitbetaald. De uitbetalingsperi-
ode loopt van 15 april tot 15 juli. 
De premie wordt betaald aan de gesyn-
diceerde bedienden en kaderleden die in 
2018 werkten in de metaalsector. Onder PC 
209 vallen alle metaalbedrijven met een 
productieactiviteit in België en de stu-
diebureaus die voor die ondernemingen 
werken. Het gaat niet om garages, carros-
seriebedrijven, de metaalhandel of de con-
troleorganismen. 
Om recht te hebben op de premie moet je 
in 2018 ten minste één maand in dienst 
geweest zijn van een metaalbedrijf en ten 
laatste op 1 oktober 2018 aangesloten zijn 
bij het ACV. Ook moet je in orde zijn met 

de bijdrage op het moment van de betaling. 
Werkloze bedienden, gepensioneerden 
en bruggepensioneerden hebben nog 
recht op deze vakbondspremie wanneer 
zij in 2018 minstens één maand in dienst 
geweest zijn van een metaalbedrijf (en 
aan de voorwaarden qua lidmaatschap 
voldoen). 
Bedienden en kaderleden in de metaal-
sector, aangesloten bij de LBC-NVK, krij-
gen een formulier. Dat formulier moet je 
ingevuld terugbezorgen aan je vakbonds-
afgevaardigde of aan het gewestelijke LBC-
NVK-secretariaat van je woonplaats. Kreeg 
je geen formulier, neem dan contact op 
met  het regionale LBC-NVK-secretariaat. 
Het premiebedrag wordt overgeschreven 
naar je individuele bankrekening.

BESCHUTTE WERKPLAATSEN

Vanaf 29 mei 2019 wordt in de sector 
van de beschutte werkplaatsen (paritair 
comité 327) de vakbondspremie uitbe-
taald. Om recht te hebben op de premie 
moet je ten laatste op 15 december 2018 
aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je 
vorig jaar minstens één dag gewerkt heb-
ben in een onderneming die valt onder de 
sector van de beschutte werkplaatsen. De 
premie geldt niet voor uitzendkrachten en 

jobstudenten. De premie bedraagt 90 euro 
of 7,5 euro per gepresteerde maand voor 
wie de volle bijdrage betaalt.
De rechthebbenden kregen van hun 
werkgever een tewerkstellingsattest 
dat recht geeft op de premie. Dat attest 
moet worden terugbezorgd aan de Dienst 
Vakbondspremies van de LBC-NVK, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of 
aan het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

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 onderne-
ming. Is er geen militant(e) 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
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LBC-NVK-SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• LBC-NVK AALST
  Hopmarkt 45 - 9300 Aalst
  tel. 053/73.45.20 - fax 03/220.88.01
  lbc-nvk.aalst@acv-csc.be
• LBC-NVK ANTWERPEN
  Nationalestraat 111-113 - 2000 Antwerpen
  tel. 03/222.70.00 - fax 03/220.88.02
  lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be
• LBC-NVK BRUGGE-OOSTENDE
  Kan. Dr. L. Colensstraat 7 - 8400 Oostende
 Steunpunt: 
  Koning Albert I laan 132 - 8200 Brugge
  tel. 059/55.25.54 - fax 03/220.88.15
  lbc-nvk.brugge-oostende@acv-csc.be
• LBC-NVK BRUSSEL
  Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel
  tel. 02/557.86.40 - fax 03/220.88.05
  lbc-nvk.brussel@acv-csc.be
• LBC-NVK GENT
  Poel 7 - 9000 Gent
  tel. 09/265.43.00 - fax 03/220.88.08
  lbc-nvk.gent@acv-csc.be
• LBC-NVK HALLE
  Vanden Eeckhoudtstraat 11 - 1500 Halle
  tel. 02/557.86.70 - fax 03/220.88.06
  lbc-nvk.halle@acv-csc.be
• LBC-NVK HASSELT
  Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt
  tel. 011/29.09.61 - fax 03/220.88.09
  lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be
• LBC-NVK KEMPEN
  Korte Begijnenstraat 20 - 2300 Turnhout
  tel. 014/44.61.55 - fax 03/220.88.20
  lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be
• LBC-NVK KORTRIJK-ROESELARE-IEPER
  President Kennedypark 16D - 8500 Kortrijk
 Steunpunten:
  H. Horriestraat 31 - 8800 Roeselare
 St. Jacobsstraat 34 - 8900 Ieper
  tel. 056/23.55.61 - fax 03/220.88.12
  lbc-nvk.kortrijk-roeselare-ieper@acv-csc.be
• LBC-NVK LEUVEN
  Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo
  tel. 016/21.94.30 - fax 03/220.88.13
  lbc-nvk.leuven@acv-csc.be
• LBC-NVK MECHELEN-RUPEL
  Onder Den Toren 5 - 2800 Mechelen-Rupel
  tel. 015/71.85.00 - fax 03/220.88.14
  lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be
• LBC-NVK VILVOORDE
  Toekomststraat 17 - 1800 Vilvoorde
  tel. 02/557.86.80 - fax 03/220.88.07
  lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be
• LBC-NVK WAAS & DENDER
  H. Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas
  tel. 03/765.23.70 - fax 03/220.88.18
  lbc-nvk.waasendender@acv-csc.be

ALGEMEEN SECRETARIAAT

Sudermanstraat 5 - 2000 Antwerpen
Tel. 03/220.87.11, Fax 03/220.89.83
lbc-nvk@acv-csc.be | www.lbc-nvk.be
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