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Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de
Europese Commissie, heeft beloofd om binnen de 100
dagen na haar aantreden een initiatief te nemen voor
de invoering van waardige minimumlonen in alle
EU-lidstaten.
De beleidsverklaring van de nieuwe Commissievoorzitter
oogt goed. Haar ambities lijken de ultraliberale dogma’s
van de voorbije decennia te overstijgen. Je bouwt geen
Europa op een vermindering van welzijn, uitbuiting of
armoede. Volgens statistieken stijgen de gemiddelde
inkomens in Europa, maar de kloof tussen hoog en laag
is in veel landen wel uitgediept, en het is niet de grootste
groep die er het best bij vaart. De intenties van Von der
Leyen klinken wat hoopvoller en socialer, maar the proof
of the pudding is in the eating.
Het Europees Vakverbond (EVV) en het ACV staan klaar
om mee een Europees kader te creëren waarin de sociale
partners cao’s kunnen maken om waardige minimumlonen in alle lidstaten te realiseren. Het opzet is uitstekend,
laten we daar werk van maken.
In België zijn er al veel langer minimumlonen, algemene
en sectorale. Het jongste Interprofessioneel akkoord (IPA)
ging onder meer over een grotere verhoging van de minimumlonen, maar het lijkt aartsmoeilijk om die te verwezenlijken. De werkgevers willen het extra geld daarvoor bij de gemeenschap halen: foute boel! Het ACV wil
elke kleine vooruitgang met twee handen aangrijpen en
begrijpt niet dat het eerste deel van de verhoging (de 1,1%)
niet raakt uitgevoerd. 85.000 werknemers, die alleen het
minimumloon krijgen, wachten al sinds 1 juli 2019 op
hun verhoging. Een IPA moet je uitvoeren als je je handtekening hebt gezet.
In de non-profit kookt het water ook weer over. De
werkgeversorganisatie Zorgnet Vlaanderen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) is niet
van haar woord. Ze weigert afspraken en beloftes na te
komen die de werkomstandigheden moeten verbeteren.
Niet voor niets voerde ACV Puls op 24 oktober actie in alle
ziekenhuizen, zonder hierbij de patiënten te treffen. Een
cao afsluiten vergroot het welzijn en creëert vertrouwen.
Wie zijn beloften breekt, verliest aan geloofwaardigheid
en ondermijnt het sociaal overleg.
Cao’s zijn een ideaal middel om welzijn, welvaart en stabiliteit te verzekeren, op diverse niveaus. En hierbij heb
je vakbonden nodig. ACV Puls steekt elke dag zijn energie
in opbouwend overleg. Maar dit vergt ook partners die
in dezelfde geest willen werken. De weg naar welvaart
en welzijn passeert via cao’s, en die moeten we samen
maken. You never work alone! |
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NIEUWE AFSPRAKEN IN BANKSECTOR
Ook in de banksector gaat de koopkracht erop vooruit.

Elke Maes

ACV Puls heeft alles in het werk
gesteld om een goed akkoord af
te sluiten voor alle werknemers in
de banksector. De banken hebben
nog altijd resultaten die mogen
worden gezien, en dat is vooral de
verdienste van de werknemers.
De vakbonden waren bereid om in te stemmen met een eenmalige premie die geen
effect zou hebben op ‘de kosten van morgen’. Maar de werkgevers wilden niet verder
gaan dan de inhoud van het bereikte sector
akkoord. ACV Puls beseft dat de toekomst
er moeilijk uitziet, maar had er toch graag
meer uitgehaald. Uiteindelijk was onze
conclusie dat het beter was om 1 vogel in
de hand te hebben dan 10 in de lucht.
Wat zijn de voornaamste punten uit het
akkoord?

KOOPKRACHT
De sectorbarema’s van categorie 1 en 2 voor
de uitvoerende bedienden worden op 1
januari 2020 met 1,1% verhoogd. Daarnaast
krijgen àlle werknemers ten laatste op 1 juli
2020 een nettobedrag van 200 euro.
4
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Als de banken nog
goed presteren, is dat
vooral de verdienste
van de werknemers
TIJDSKREDIET BIJ EINDE
LOOPBAAN

werknemers. Het minimale aantal dagen
opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt opgetrokken.

Werknemers kunnen met een tussenkomst
van de RVA 1/5 minder gaan werken vanaf 55 NIET ALTIJD VERBONDEN ZIJN
jaar en halftijds gaan werken vanaf 57 jaar
als er sprake is van een loopbaan van min- Iedere werknemer – behalve iemand die een
‘kritieke functie’ uitoefent – heeft het recht
stens 35 jaar.
om niet ingelogd te zijn buiten de werkuren.
VORMING
TELEWERK
Vorming en opleiding worden almaar
belangrijker in een sector die zo’n grote Iedere onderneming moet tegen eind 2020
transformatie doormaakt. Daarom wordt een beleid uitwerken op het vlak van teleer sterk ingezet op loopbaanontwikkeling werk. |
en –begeleiding en op de omscholing van
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Beter 1 vogel
in de hand dan
10 in de lucht

Hoe gaan de bedienden in
paritair comité 200 erop vooruit?
LONEN ZIJN PER 1 SEPTEMBER 2019 GESTEGEN
Elke Maes

Voor de meer dan 400.000 bedienden die werken in paritair comité
200 werd al in juni een loonakkoord
afgesloten. Wat zit er in voor jou?
KOOPKRACHT
Per 1 september 2019 werden de lonen met
1,1% verhoogd.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE
LOOPBAAN EN SWT
Werknemers kunnen met een tussenkomst
van de RVA 1/5 minder gaan werken vanaf 55
jaar en halftijds gaan werken vanaf 57 jaar
als ze voldoen aan de loopbaanvoorwaarden. Wanneer je 1/5 vermindert vanaf 60
jaar, heb je ook recht op een sectorpremie
van 73,50 euro.

De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar
59 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep,
nachtarbeid doet of een lange loopbaan (40
jaar) heeft.

VORMING
Het minimale aantal dagen opleiding dat
een onderneming moet voorzien, wordt
opgetrokken. Daarover kon je al meer lezen
in Ons Recht van september.

TIJDSKREDIET MET MOTIEF

VERVOERSKOSTEN

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet nemen voor de opvang van
een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of voor het verzorgen van een
zwaar ziek gezins- of familielid. Dit kan ook
gedurende 36 maanden om een opleiding
te volgen.

Vanaf 1 juli 2020 wordt een fietsvergoeding
ingevoerd: een bedrag van 0,10 euro per km,
voor een maximum van 20 km, enkel traject. |

Vanaf juli 2020
komt er een
fietsvergoeding

Meer info vind je op www.acv-puls.be
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In het akkoord voor PC 200 staan ook interessante afspraken over tijdskrediet.
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Voordelig sectorakkoord bij
erkende controleorganismen
Filip Oosthuyse

Bij de erkende controleorganismen
(paritair comité 219) is op 17 september een nieuw sectorakkoord
gesloten. Wat staat daar zoal in?
In het akkoord staat dat de lonen van alle
bedienden en kaderleden per 1 oktober 2019
worden verhoogd met 1,1%. Kaderleden
kunnen dit individueel of collectief omzetten in een gelijkwaardig voordeel. In het
verleden werden sectorale loonsverhogingen dikwijls niet toegekend aan het kaderpersoneel. Op dit punt is er dus een belangrijke stap vooruit gezet.
De werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk gaan, krijgen hun abonnement volledig terugbetaald en werknemers die met de fiets naar het werk rijden
krijgen de maximale vergoeding van 0,24
euro per kilometer. De vervoerskosten voor
alle andere vormen van vervoer worden verhoogd met 1,1 %, zoals de lonen. Deze drie
maatregelen gaan eveneens in op 1 oktober
van dit jaar.
Werknemers die minstens 55 jaar oud zijn
en 35 jaren hebben gewerkt, kunnen hun
loopbaan verminderen met 1/5, met een uitkering van de RVA. Wie minstens 57 jaar oud
is en 35 gewerkte jaren kan bewijzen, kan de
loopbaan halftijds verminderen met een uitkering van de RVA. Word je ontslagen op een
moment dat je in deze eindeloopbaanregeling bent gestapt? Dan wordt je ontslagvergoeding berekend op basis van je oorspronkelijke arbeidsduur en niet op basis van de
verminderde arbeidsduur.
Heeft een inwonend familielid dringend
verzorging nodig en moet je daarvoor familiaal verlof nemen? Dan wordt de eerste dag
van het jaar hiervoor betaald. Ook dat is een
verbetering.
Verder werd een aantal maatregelen (SWT,
vorming, werkbaar werk) verlengd en werd
een kader opgesteld waaraan ondernemingen die een vorm van ‘geolokalisatie’ - achterhalen waar een werknemer zich juist
bevindt - invoeren moeten voldoen voor ze
de stap kunnen zetten. |
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Lees meer op www.acv-puls.be

Werkgevers uit zorg
tekenen cruciale cao’s niet
BOTER BIJ DE VIS, ZEGT VAKBOND
Olivier Remy

Met regelmaat verkondigen de
werkgeversorganisaties het in teksten en woorden: “We hebben veel
werknemers nodig voor een kwaliteitsvolle zorg, en des te meer in de
komende jaren”. Als ACV Puls gaan
we hier volledig mee akkoord.
Drie jaar geleden hebben we daarom een
campagne opgestart om een nieuw, globaal sociaal akkoord af te sluiten voor de
werknemers van de ziekenhuizen en in de
thuisverpleging. Daarbij lag de focus op de
werkomstandigheden en de arbeidsduur, de
nood aan meer personeel en de verbetering
van de lonen via de nieuwe functieclassificatie (IFIC).
Op 24 oktober 2017 konden we na lang
onderhandelingen een akkoord afsluiten
met de werkgevers en de ministers Maggie
De Block (Volksgezondheid) en Kris Peeters
(Werk). Er waren hiervoor ook acties nodig,
waaronder een betoging met meer dan
20.000 werknemers uit de zorg in november 2016. Een vergelijkbaar akkoord is in
juni 2017 afgesloten voor alle andere nonprofitsectoren.
Na bijna twee jaar onderhandelen om het
groot sociaal akkoord voort uit te voeren

weigert de werkgeverskoepel Zorgnet-Icuro
nog altijd om de noodzakelijke collectieve
arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Deze
cao’s zijn nodig om het sociaal akkoord te
vertalen naar de noodzakelijke wetgeving.

ZIEKENHUISNETWERKEN

Alle ziekenhuizen in België moeten samenwerken om op te gaan in een ziekenhuisnetwerk. In Vlaanderen zijn er 13 van die
netwerken. De overheid wil de kwaliteit verbeteren door meer samenwerking en ‘door
WERKOMSTANDIGHEDEN
schaalvergroting ook efficiëntiewinst boeDe meeste cao’s gaan over de werkomstan- ken’. Het luik over de rechten van de werkdigheden en de combinatie van werk en nemers, de werkzekerheid en de loon- en
privéleven. In sommige ziekenhuizen kun- arbeidsvoorwaarden is vergeten. Daarom
nen werknemers geen twee opeenvolgende willen de vakbonden een cao afsluiten met
volledige weken vakantie opnemen in de duidelijke garanties over de rechten van de
zomer. Maar in het sociaal akkoord werd werknemers. Ook de tekst van deze cao ligt
dit wel mogelijk gemaakt. De uurroosters klaar maar opnieuw weigeren de werkgezijn cruciaal om de zorg voor de patiënten vers uiteindelijk te tekenen.
te organiseren; de werknemers hebben ze ACV Puls wil de onderhandelingen een laatnodig om hun werk te combineren met het ste echte kans geven.
leven ernaast. Eén van de cao’s gaat over
betere uurroosters en het beter organise- MARK SELLESLACH, ALGEMEEN
COÖRDINATOR IN DE NON-PROFIT: “We geloren van de flexibiliteit.
ven nog altijd dat we tot een akkoord kunEr zijn veel klachten over de hoge werkdruk nen komen dat goed is voor de werknemers
in de ziekenhuizen. In die zin is het moei- en bij uitbreiding de zorg voor de patiënten.
lijk te begrijpen waarom Zorgnet-Icuro deze Maar dan zullen de werkgevers de laatste
cao’s nog niet wil ondertekenen.
stap moeten durven te zetten”.
Op 24 oktober is er actie gevoerd, maar niet
Om het personeelstekort in de zorg op te met een algemene staking. ACV Puls wilde
vangen wil men de vele deeltijdse werkne- de werknemers en de patiënten informeren
mers ook meer kansen geven om meer uren over de stand van zaken. Zonder oplossing
te werken en meer zekerheid bezorgen aan zullen er mogelijk later dit jaar opnieuw
wie een tijdelijk contract heeft.
acties komen waar de werknemers van de
andere non-profitsectoren zich bij kunnen
aansluiten. |
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SNAPSHOTS
ARMOEDE VERDWIJNT
ÉCHT NIET DOOR EROVER
TE ZWIJGEN

YOUTUBERS
ORGANISEREN ZICH VIA
DUITSE VAKBOND
De sterren van vandaag zijn niet alleen
bekend via film en tv, er zijn ook vedettes op
YouTube. Het internetkanaal YouTube creëerde een geheel nieuwe groep van professionals die hun boterham verdienen door te
‘vloggen’. De vloggers krijgen een deel van
de inkomsten wanneer er reclame wordt
gezet bij hun video’s.
In 2017 besliste YouTube om een veel strikter advertentiebeleid in te voeren. Via
bepaalde algoritmes willen ze vermijden
dat er reclame naast ongepaste video’s verschijnt. Wie zulke video’s publiceert, verdient dus geen geld.
Tienduizenden Youtubers organiseerden
zich om transparante regels te vragen. Ze
krijgen bijvoorbeeld ook een score van het
platform op basis van een continue ‘monitoring’ maar weten niet op basis waarvan
dit gebeurt.
Jörg Sprave ligt aan de basis van de vraag
naar transparantie. Hij heeft een videokanaal met 2,2 miljoen volgers waarop
hij extreme katapulten en kruisbogen
test; dat is zijn voltijdse job. Zonder enige
reden verschenen er niet langer advertenties naast zijn video’s. Daarom startte hij in
maart 2018 de ‘Youtubers Union Group’ op
Facebook, met ondertussen al 20.000 leden.
Samen met de Duitse vakbond IGmetall lanceerde Jörg in juli de FairTube campagne. Ze
vragen transparantie in de algoritmes, een
directe communicatielijn met een vertegenwoordiger van het bedrijf, een onafhankelijk orgaan om klachten op te lossen en een
adviesraad waarin Youtubers hun stem kunnen laten horen. Duidelijk mag zijn dat de
traditionele notie van werk niet langer geldt
voor iedereen. Een eerlijke behandeling en
bescherming dringen zich op voor deze
nieuwe vormen van werk.
Kijk ook op www.fairtube.info
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In de aanloop naar de verkiezingen van mei
2019 was armoede een belangrijk thema.
Maar in de teksten van de nieuwe Vlaamse
regering is het zoeken naar het armoedebeleid. De ngo Welzijnszorg vindt dat een
gemiste kans.
“Armoede wordt niet erkend als het onrecht
dat het is. Minister-president Jan Jambon
vraagt alle Vlamingen om het pessimisme
te laten varen. Waarom wordt armoede in
de welvarende regio Vlaanderen dan nog
aanvaard? Waarom dan geen optimistische
boodschap dat we armoede in Vlaanderen
kunnen en zullen doen verdwijnen?”
Op het vlak van wonen vraagt Welzijnszorg
moed en ambitie. “Met 150.000 mensen op
de wachtlijst voor een sociale woning is er
nood aan een stevig groeipad voor sociale
huisvesting. De wachtlijsten los je niet op
door het voor mensen moeilijker te maken

OP NAAR EEN
ECHTE EUROPESE
ARBEIDSINSPECTIE?
Al 26 jaar lang heeft de Europese Unie één
interne markt met vrij verkeer van personen, diensten en goederen. Voor gewone
burgers heeft dit als voordeel dat op reis
gaan in de EU erg makkelijk is geworden.
Grenscontroles zijn al lang verleden tijd.
Voor goederen en diensten geldt hetzelfde.
Dit alles leidde in sectoren als de bouw en
het transport tot een grote mobiliteit van
werknemers. Poolse bouwvakkers die op
Belgische werven werken, Litouwse vrachtwagenchauffeurs die heel Europa doorkruisen, Roemeense vleesbewerkers die in
Duitse slachthuizen aan de slag zijn, het is
geen zeldzaamheid meer.
Deze mobiliteit is een probleem wanneer
werknemers via onderaanneming of andere
formules tegen slechtere arbeidsvoorwaarden werken dan de vaste werknemers uit de
sector. De Europese vakbonden klagen deze praktijken al
jarenlang aan. De nationale
inspectiediensten zaten met
de handen in het haar omdat
het heel moeilijk was om dit
te controleren.
Na aanhoudende druk zei
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese

om hun recht op een woning te laten gelden, wel door meer sociale woningen te
voorzien”.
Op het vlak van onderwijs wil Welzijnszorg
dat er wordt ingezet op gelijke onderwijskansen voor kinderen in armoede. “Een
gelijkekansenbeleid is meer dan taalachterstand wegwerken. Hoopvol is dat scholen
worden gestimuleerd om een kostenbewust
beleid te ontwikkelen”.
Welzijnszorg verzet zich tegen de maatregel die nieuwkomers de eerste 10 jaar voor
bepaalde delen van de ‘Vlaamse sociale
bescherming’ uitsluit. “Die maatregel is
fundamenteel onrechtvaardig”.
Ook de relativering van armoede duikt weer
op. “Maar een andere armoedegrens invoeren is geen armoedebeleid. Dat is weg relativeren van wat armoede is en wat het doet
met mensen. Armoede is een systeem van
sociale uitsluiting met impact op je hele
leven. Het is het niet kunnen participeren
in de samenleving. Armoede verdwijnt niet
door erover te zwijgen”.
www.welzijnszorg.be

Commissie, in 2017 dat er een Europese
arbeidsinspectie moest komen. Het doel
van deze inspectie is om erover te waken
dat arbeidsmobiliteit op een eerlijke manier
verloopt zodat loon en sociale zekerheid
voor mobiele werknemers correct worden
betaald. De inspectie moet het uitwisselen van informatie tussen verschillende
nationale diensten makkelijker maken.
Bovendien zal ze gezamenlijke, grensoverschrijdende inspecties coördineren en
bemiddelen in conflicten tussen verschillende lidstaten.
De eerste bestuursvergadering vond midden oktober 2019 plaats in Bratislava. De
Europese vakbonden maakten hun eisen
heel duidelijk door dossiers in te dienen
die om een oplossing vragen. Via een zitje
in de ‘stakeholdersgroep’ houden ze bovendien rechtstreeks toezicht op het functioneren van de arbeidsinspectie. Het startschot
is gegeven, nu moet de praktijk volgen.
https://ela.europa.eu/

#UNITEDFORCLIMATE:
OPROEP TOT EERLIJK
KLIMAATBELEID

Zowat 40 milieuverenigingen, sociale organisaties en vakbonden zoals het
ACV zijn begin oktober bijeengekomen
op de ‘Rainbow Warrior’, het vlaggenschip van Greenpeace dat aangemeerd
lag in Antwerpen. Onder het motto
#UnitedforClimate lanceerden ze samen
een oproep voor een eerlijk klimaatbeleid,
gebaseerd op vijf pijlers.
“Het klimaat overstijgt politieke tegenstellingen, want de klimaatopwarming gaat ons
allemaal aan”, verklaarden de organisaties.
“Een eerlijke klimaattransitie kan de levenskwaliteit van alle Belgen verbeteren en
zeker ook van zij die het vandaag moeilijk
hebben. Om dit mogelijk te maken, moeten
de nieuwe regeringen prioritair inzetten op
eerlijke klimaatmaatregelen in vijf sleuteldomeinen.”
Wat zijn de vijf pijlers?
• Een eerlijke bijdrage van de grote vervuilers en de grootste inkomens
• Het recht op energie- en klimaatneutrale
huisvesting
• Hernieuwbare energie voor iedereen
• Verbetering van het openbaar vervoer en
van het fietsnetwerk en vergroening van
het wagenpark
• Een eerlijke industriële transitie
De vijf pijlers moeten ervoor zorgen dat
niemand wordt uitgesloten door de omslag
naar een klimaatvriendelijke samenleving.
“De klimaattransitie is een grote uitdaging
voor de industrie en voor bedrijven zoals
het mijne”, vertelt Piet, die werkt bij een
groot chemiebedrijf in Gent. “Er is nood
aan technologische en sociale innovaties.
Dat vereist sociaal overleg tussen bedrijven
en hun werknemers en een stevig politiek
kader met een langetermijnvisie die rekening houdt met de sociale gevolgen voor de
werknemers.”
Kijk ook op www.lef-online.be

GROOT TEKORT AAN WERKKRACHTEN IN KROATIË
Al tientallen jaren maakt de familie van
Toni Katunar wijn. Hun talrijke wijngaarden bevinden zich op het eiland Krk, het
grootste eiland in Kroatië. Toni Katunar en
zijn familie hebben het almaar moeilijker
om werknemers te vinden voor het werk
op hun wijngaarden. Dit jaar moesten ze
voor het eerst 4 werknemers uit Albanië
aanwerven.
Arbeidstekorten zijn een acuut probleem
in heel Kroatië. De voorbije tien jaar zijn
500.000 werknemers van de arbeidsmarkt
verdwenen als gevolg van pensionering of
emigratie. Sinds de toetreding tot de EU in
2013 emigreren heel wat Kroaten. Geregeld
zijn er in het nieuws berichten over bussen
vol jonge mensen die naar Duitsland of
Oostenrijk trekken om daar werk te zoeken. De Kroaten vertrekken vooral vanuit
de armere regio’s in het centrum en oosten
van het land.
Politiek staat de kwestie hoog op de agenda.
Er zijn al positieve maatregelen genomen
om werknemers in het land te houden. De
kinderbijslag verhogen was één van die

maatregelen. Tegelijkertijd kon Kroatië
niet anders dan buitenlandse werkkrachten aantrekken. Het quotum in 2018
bedroeg 31.000 arbeidsvergunningen; in
2019 65.100. Tot op heden komen die werkkrachten vooral uit landen van het voormalige Joegoslavië. Ook die landen beginnen
nu dezelfde tekorten te kennen.
Kroatische werkgevers beginnen stilaan
uit te kijken naar werkkrachten uit India,
Pakistan, de Filipijnen. Ze willen af van de
quota en vragen een soepeler beleid rond
werknemers uit het buitenland. De vakbonden zijn het daarmee niet eens en vragen meer maatregelen die de ‘braindrain’
doen afnemen. Voor hen is het geen optie
om goede werkkrachten uit het land te zien
vertrekken en goedkoper personeel in te
voeren.
Kroatische werknemers zijn nog altijd bij de
slechtst betaalden in de EU, met een gemiddeld uurloon van 11 euro. Hogere lonen en
betere arbeidscontracten zouden een meer
duurzame oplossing zijn om werkkrachten
in het land te houden.

BELEIDSMAKERS MOETEN OUDEREN
EEN STEM GEVEN
De seniorenbeweging OKRA en de toegang tot zorg, een leefbaar pensioen en
ngo Wereldsolidariteit hebben zich op mobiliteit dé thema’s waar ouderen van
Internationale Ouderendag (1 oktober) wakker liggen. Maar ze zien die nauwelijks
gericht tot de beleidsmakers met de nadruk- op de politieke agenda terechtkomen.
kelijke vraag om senioren een stem te geven. JOHAN TRUYERS VAN OKRA: “In de jaren
Met een opvallende sociale media-actie. De ’80 hadden we nog heel wat oudere politici,
kopstukken van diverse politieke partijen onder andere dankzij de Senaat. Senatoren
werden door een ‘verouderingsapp’ gehaald moesten minstens 40 jaar oud zijn. Ook in
en kregen de prangende vraag: ‘Ooit had de Kamer waren er heel wat oudere volksik iets te zeggen, tel jij nog mee als je 67 vertegenwoordigers. Vanaf het ogenblik
bent?’ Aan de andere kant van de wereld, dat men is gaan spreken van politiek perin Bangladesh, deed de gezondheidsorga- soneel werd het logisch dat ook onze polinisatie GK dezelfde oproep aan hun beleid- tieke vertegenwoordigers ‘met pensioen
gingen’. Vandaag is het aantal 65-plussers
smakers.
Tussen 2015 en 2030 zal het aantal 60-plus- geminimaliseerd. Ook in de gemeenten is
sers stijgen van 901 miljoen naar 1,4 mil- de gemiddelde leeftijd sterk gedaald, sinds
jard. Ouderen worden geconfronteerd met het ogenblik dat burgemeesters en schediverse vormen van discriminatie. Dat was penen een hogere vergoeding ontvingen,
het algemene thema van de Internationale begin 2000”.
Ouderendag dit jaar.
Voor zowel de seniorenorganisatie OKRA als www.okra.be
de Bengaalse partner GK zijn gezondheid, en www.wereldsolidariteit.be

ooit had
ik iets te
zeggen.
Heb jij nog een
stem als je
67 bent?
1 o k to b e r 2 0 1 9
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Arrogante top en te veel schulden
nekten reisgroep Thomas Cook
SPANJAARDEN TRACHTEN MEER DAN 60 WINKELS IN BELGIË TE REDDEN
Denis Bouwen

De teloorgang van de reisgroep
Thomas Cook veroorzaakte wereldwijd heel wat deining. Ook in ons
land zijn er heel wat gedupeerden, zowel werknemers als klanten. Sommige Belgische werknemers hebben nieuwe houvast nu
het Spaanse Wamos meer dan 60
reiswinkels van het Neckermannmerk wil open houden. Twee ervaren vakbondssecretarissen van ACV
Puls, Patrick Van Holderbeke en
Paul Buekenhout, geven hun kijk.
10
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marktomstandigheden. Het aantal reserDe teloorgang van het 178 jaar vaties liep enorm terug, en de aandelenoude Thomas Cook is te wijten aan onbe- koers kelderde op de beurs. Thomas Cook
kwaamheid van het management, overdre- had extra centen nodig en moest dus flink
ven arrogantie bij de raad van bestuur, een lenen bij de banken.”
belabberde financiële situatie. Maar ook “Die belabberde financiële toestand, die
aan weersveranderingen, harde concurren- vooral te wijten was aan Groot-Brittannië,
tie van onlinespelers en lagekostenmaat- is de groep nooit te boven gekomen. Het
schappijen, politieke onrust. Wat is jullie werd een financieel zwaard van Damocles.
analyse van de oorzaken van het einde van Een aantal overnames draaide verkeerd
Thomas Cook?
uit. Ook bij de Belgische poot bleef dit
alles niet zonder gevolgen, er werd diverse
PATRICK VAN HOLDERBEKE: “Zo ergens
rond 2011 verkeerde Thomas Cook in een keren gereorganiseerd, met een verlies van
roes van grote ambities. Ze deden riskante tewerkstelling”.
overnames en wilden de volledige vliegtuigvloot vernieuwen. De liquiditeitspositie ver- PAUL BUEKENHOUT: “Via mijn contacten
slechterde als gevolg van minder gunstige met het vliegend personeel van Thomas
ONS RECHT:

aan bonussen. Hoe is dat te rijmen met de
slechte resultaten van de groep?
PATRICK: “Een lastige vraag. Als we hierover vragen stelden aan de Belgische
directie, kregen we nooit een fatsoenlijk
antwoord. Ze zeiden wel dat er alleen in
Groot-Brittannië zulke grote bonussen werden uitgekeerd. Als je het mij vraagt, hebben het slechte management, de bonussen
en het verschuiven van liquide middelen
naar de hoofdzetel allemaal mee geleid tot
de slechte resultaten van de groep”.
Een Belg speelt ook een prominente rol in het verhaal, Frank Meysman, de
voorzitter van de raad van bestuur van de
groep sinds 2011. Wat valt er te zeggen over
zijn rol en aanpak?
PATRICK: “Ik heb Meysman nooit ontmoet. Maar ik las wel hoe hij in de krant De
Standaard toeterde dat hij prima werk had
gedaan. Meysman ontkende iedere verantwoordelijkheid voor het debacle bij Thomas
Cook. Eén brok arrogantie. Voor de werknemers die hun werk kwijt zijn, moet het veel
pijn doen om zoiets te moeten lezen”.
ONS RECHT:
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KLANTEN

62 Belgische reisshops zullen open blijven, onder de
Neckermann-vlag.

Cook, dat in november 2017 bij Brussels
Airlines kwam, wist ik al langer dat Thomas
Cook een zinkend schip was. Bij de luchtvaartactiviteit van Thomas Cook was al
geherstructureerd in 2014, en dat had de
nodige wonden geslagen. De directie had
er beloftes gedaan in ruil voor inleveringen, maar die werden niet nagekomen,
goed vergelijkbaar met wat er was gebeurd
bij Brussels Airlines in 2012. Niet voor niets
werden diverse rechtszaken aangespannen
tegen Thomas Cook. Toen Brussels Airlines
de luchtvaarttak overnam, was het Thomas
Cook-personeel blij omdat er zo betere toekomstperspectieven kwamen. Ook al kan
je zeker ook vragen stellen over de toekomstige evolutie van Brussels Airlines.”

HOGE BONUSSEN
De top incasseerde in de voorbije vijf jaar nog meer dan 20 miljoen pond

ONS RECHT:

ONS RECHT: Voor veel klanten van Thomas
Cook, ook in België, was het faillissement
een lelijke streep door de rekening. Wat is jullie kijk op de schade die zij hebben geleden
en hoe die kan worden gecompenseerd? Wat
mogen zij verwachten van het Garantiefonds
Reizen?
PAUL: “Iedere reiziger die schade heeft geleden, kan bij het Garantiefonds een claim
indienen die normaal gezien zal worden
ingewilligd. Zo is het ook verteld op een
ondernemingsraad bij Brussels Airlines op
26 september”.
PATRICK: “Ik sluit me hierbij aan. Als ik een
beetje cynisch mag zijn: de klanten krijgen
in principe alles terugbetaald. Zij komen er
beter mee weg dan de werknemers die de
dupe zijn van het faillissement. Als gevolg
van het faillissement zullen de werknemers
maar beperkte compensaties uitgekeerd
krijgen”.

INZET VOOR WERKNEMERS
De tewerkstelling van 22.000
mensen in een reeks landen is nu weg, ook al
zijn er ondertussen deals waardoor een aantal jobs mogelijk toch wordt gered. Hoe gaat
de vakbond om met de gedupeerde werknemers, met name in België?
PATRICK: “Wij proberen er zoveel mogelijk te zijn voor de werknemers, vooral
op het hoofdkantoor dan. Het is ook heel
belangrijk om duidelijk en gestructureerd te informeren en te communiceren.
Mensen zitten immers met een pak vragen.
Vanzelfsprekend is dat niet in een bedrijf
ONS RECHT:

WERELDWIJD
Jaaromzet circa 9 miljard pond sterling (10,2 miljard euro)
Jaarlijks 19 miljoen klanten
22.000 werknemers in 16 landen

BELGIË
Circa 575 personeelsleden
91 winkels onder merknamen
Neckermann en Thomas Cook
In het buitenland waren er nog eens
gemiddeld 100 tot 150 Belgische
werknemers op toeristische locaties,
bijvoorbeeld animatoren en reisbegeleiders. Zij hadden contracten van
beperkte duur. Deze mensen vielen
onder Thomas Cook Zwitserland, dat
ondertussen ook failliet is verklaard.

met één hoofdkantoor en 91 reiswinkels,
verspreid over heel België. Er zijn personeelsvergaderingen geweest, en we hebben
ook een WhatsApp-groep. De massa e-mails
van werknemers, vooral in de Neckermannreisbureaus, trachten we vlot en snel te verwerken. En we doen ons best om niet-leden
te overtuigen om aan te sluiten bij de vakbond”.
ONS RECHT: Wat kunnen deze mensen nog
verwachten van de curatoren?
PATRICK: “De werknemers zullen van het
Fonds voor Sluiting van Ondernemingen
maximaal 25.000 euro bruto kunnen ontvangen. Eerst moet er een schuldvordering
worden opgesteld. Dat gebeurt bij de rechtskundige diensten van het ACV. We organiseren ook een speciale dag hierover bij het
ACV in Gent. Leden kunnen bovendien
altijd terecht in het ACV-dienstencentrum
in hun streek. Het kan toch al gauw een jaar
duren voor de gedupeerden hun centen te
zien krijgen. In afwachting daarvan krijgen
ze een voorlopige werkloosheidsuitkering”.
ONS RECHT: Velen weten zelfs niet meer hoe
ze nu moeten solliciteren omdat ze al zo lang
in dienst waren?
PATRICK: “Voor een deel van het personeel
zal dat zeker kloppen. Nogal wat werknemers van Thomas Cook hebben een lange
staat van dienst. Maar daarnaast is er ook
een behoorlijke groep jongere personeelsleden”.

De VDAB wil gedurende maximaal één jaar outplacement te organiseren
voor de werknemers. Ook Forem en Actiris
zullen dat vermoedelijk doen. Hoe zit dat
juist?
ONS RECHT:
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tussen het faillissement en de indiensttre- wilde TUI ook de buikriem aanhalen maar
PATRICK: “Als vakbond hebben we hier
zeker de nodige aandacht aan besteed. Er ding bij Wamos. Aan de werknemers geven een bijzondere ondernemingsraad daar
is al iemand van de VDAB uitgenodigd om we de raad om ook hiervoor langs te gaan werd afgeblazen als gevolg van ‘de nieuwe
op een personeelsvergadering het ver- bij de vakbond, want ook deze centen zul- ontwikkelingen op de markt’. TUI zal nu
haal van outplacement te komen brengen. len komen van het Fonds voor Sluiting van zijn huiswerk opnieuw moeten maken. Het
Ondertussen zijn de meeste data voor info- Ondernemingen”.
is wel een feit dat jongeren nu anders reimomenten in de verschillende provincies
zen, wat zeker zijn effect heeft op de sector.
bekend en zijn er uitnodigingen verspreid”. “Als vakbond achten wij het belangrijk dat Desondanks is er volgens mij nog altijd een
het oude brutoloon behouden blijft. In het stevige markt voor vakanties die in pakketalgemeen zal Wamos dit ook respecteren, vorm worden aangeboden, met name aan
SPANJAARDEN VAN WAMOS
op enkele uitzonderingen na. De jobs op het consumenten uit andere leeftijdsgroepen”.
ONS RECHT: Even werd gehoopt op een door- hoofdkantoor zullen inhoudelijk verandestart in België, maar dat liep mis. Maar posi- ren, met als gevolg dat de mensen daar een BRUSSELS AIRLINES
tief is dat de Spaanse reisorganisatie Wamos individueel voorstel zullen krijgen. Wie een
nu toch 62 van de 91 winkels van Thomas aanbod krijgt, moet hoe dan ook goed infor- ONS RECHT: Het verdwijnen van Thomas
Cook/Neckermann in België wil redden. Zo meren wat de voorwaarden zijn. Er moet Cook heeft ook grote gevolgen voor anderen.
Voor Brussels Airlines, voor erg veel hotels in
zouden bijna 200 mensen toch nog een job klare wijn worden geschonken”.
allerlei landen, voor een reeks landen waar
hebben?
Thomas Cook veel toeristen naartoe bracht
PATRICK: “Wij hebben al een goed gesprek
ONS RECHT: De Belgische winkels van
gehad met de nieuwe Belgische directie. De Neckermann en Thomas Cook waren eigen- (Spanje, Griekenland, Turkije, Tunesië, de
Spanjaarden willen er een positief verhaal lijk winstgevend. Maar ze betalen nu mee de Caraïben, Gambia). Hoe gaat Brussels
van maken maar het wordt zeker geen sim- prijs voor mismanagement en voor het laten Airlines met dit debacle om?
pele klus. Ze beginnen van nul, alles moet wegvloeien van geld naar ‘Londen’, is dat een PAUL: “Het faillissement van Thomas Cook
nog worden uitgewerkt. Dit zal nog wat juiste inschatting?
is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan
onderhandelingstijd vragen”.
bij Brussels Airlines. Logisch. In 2017 werd
PATRICK : “Dat klopt inderdaad. Heel
veel geld werd vanuit België naar Groot- de luchtvaartactiviteit van Thomas Cook
“Zeker is dat 62 shops zullen open blijven, Brittannië overgepompt zodat ze daar de overgenomen als aanvulling bij de vloot
onder de Neckermann-vlag. Wij hadden putten konden vullen”.
van Brussels Airlines. De chartervluchten
gevraagd om het personeel van die shops te
waren een welkome bron van inkomsten, ze
kiezen op basis van objectieve criteria. Maar ANDERE GEWOONTEN
hielpen om het vluchtschema van Brussels
de nieuwe directie wil het aan de nieuwe leiAirlines te optimaliseren en de verliezen op
dinggevenden overlaten om hun teams zelf ONS RECHT: Thomas Cook was, bij wijze sommige vluchten te compenseren”.
samen te stellen. Eerst wordt een nieuwe van spreken, de koning van de pakketreizen. “Thomas Cook vertegenwoordigde 10%
groep sleutelfiguren gekozen. Wie een job Maar jongeren lijken daar veel minder zin tot 15% van het volledige netwerk van
aangeboden krijgt in het nieuwe bedrijf, zal in te hebben. Zij organiseren hun reizen op Brussels Airlines, dat moet nu toch wel
ook duidelijkheid krijgen over de loon- en andere manieren. Wat zijn de trends op dit even anders worden bekeken. Sinds
arbeidsvoorwaarden om ja of neen te kun- vlak tegenwoordig?
begin juli zit Brussels Airlines niet meer
onder Eurowings en staat het meer op
nen zeggen”.
PAUL EN PATRICK: “Thomas Cook was een
grote aanbieder van pakketreizen, net als eigen benen; er loopt al een reboot-plan
“De mensen die een job aanvaarden, ver- concurrent TUI. Nu springt TUI in het gat om de maatschappij opnieuw rendabeliezen hun verbrekingsvergoeding en slui- dat is ontstaan, die groep kan er mogelijk ler te maken, overeenkomstig de maatstatingspremie. In de plaats krijgen ze wel van profiteren om de niet al te denderende ven van het moederbedrijf Lufthansa. Het
een overbruggingskrediet voor de periode financiële resultaten op te krikken. In België bedrijf moet meer winst maken. Ironisch
genoeg werd daarbij gerekend op de vluchten voor Thomas Cook, en die vallen nu weg.
Brussels Airlines zal zijn netwerk dus nog
grondiger moeten herdenken”.
“Het is nog wat koffiedik kijken maar ik verwacht me toch aan een grondige reorganisatie. Met het reboot-plan worden niet alleen
de werknemers op de grond geviseerd, ook
het vliegend personeel zou gevolgen kunnen ondervinden. Het is dus uitkijken
geblazen. De vakbonden volgen de situatie
op de voet”. |

Lees ook ‘Zorgeloos op reis’, het stukje
waarin Peter Bakema terugblikt op het
Thomas Cook-debacle in de digitale
versie van Ons Recht:
https://ons-recht.be/.
Kijk bij de editie november 2019.
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Geslaagde start voor lidmaatschap

UNITED FREELANCERS
AANBOD VOOR ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL
Joep Vanderbeke

Op 3 juni 2019 werd een nieuw ACVkindje geboren: United Freelancers.
Met dit lidmaatschap wil het ACV
freelancers en zelfstandigen zonder
personeel gelijke diensten aanbieden als werknemers in dienstverband, aangepast aan hun noden.
United Freelancers richt zich tot
zelfstandigen zonder personeel
(zzp’ers) en freelancers die voor één
of een beperkt aantal opdrachtgevers werken, en ook op zelfstandigen in bijberoep en op bijklussers via
digitale platformen. ACV Puls was
van bij de start één van de trekkers.

als moderne vakbond die inspeelt op de tendensen op de arbeidsmarkt.
Dat er onder de werkende bevolking nood
was aan zo’n dienstverlening beaamt
Christophe Boribon van het kenniscentrum
van United Freelancers: “Sinds de start van
United Freelancers hebben we al zo’n 300
dossiers behandeld. Dat gaat van eenvoudige vragen tot meer complexe dossiers
zoals nazicht van contracten en vragen over
sociale bijdragen van zelfstandigen. Indien
nodig vragen we ook achterstallige betalingen op bij de opdrachtgever of starten we
een dossier om een zelfstandige te herkwalificeren tot werknemer.”

Het contact met de freelancers leert dat zij
gelijkaardige noden hebben als collega’s
met een arbeidsovereenkomst. Iedereen die
Als betrokken vakbond merkte ACV Puls dat werkt, heeft baat bij goede werkomstandiger meer en meer er vormen van zelfstandig heden, een degelijk inkomen en een optiwerken op de werkvloer opdoken. Soms kan male balans werk-privé. De reacties van
er sprake zijn van schijnzelfstandigheid, de betrokkenen op United Freelancers zijn
maar even vaak is werken in loondienst dan ook overwegend positief. Daarnaast is
geen optie; omdat het niet wordt voorge- United Freelancers ook een vorm van sersteld of omdat er goede redenen zijn om het vice naar bestaande ACV-leden. Heel wat
niet te doen. Met United Freelancers wil het ACV-leden zijn immers zelfstandige in bijACV inspelen op deze trend. Zo wordt er ken- beroep en die kunnen nu met hun vragen
nis verzameld rond de nieuwe manieren van terecht bij hun vertrouwde vakbond. |
werken, ondersteunt het ACV diegenen die
het nodig hebben en positioneert het zich

Meer weten? Kenniscentrum
United Freelancers :
02 244 31 00. E-mailen kan naar
unitedfreelancers@acv-csc.be. En er
is ook www.unitedfreelancers.be. Ook
te volgen via Facebook en LinkedIn.

De uitbouw van United Freelancers
is een van de vernieuwingstrajecten
waarmee ACV Puls zich wil profileren
als een partner gedurende de hele
loopbaan. Dat United Freelancers hier
een passend puzzelstuk in is, blijkt
uit het feit dat meer dan 40% van de
behandelde dossiers vragen van leden
van ACV Puls zijn.

© FOTO:SHUTTERSTOCK

Iedereen die werkt,
heeft baat bij goede
werkomstandigheden, een degelijk
inkomen en een
optimale balans
werk-privé.
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Nieuwe wet regelt verlof
voor mantelzorg
JE KAN NU OOK ZORGEN VOOR EEN VRIEND OF BUURVROUW

Charaz El Madiouni

De nieuwe wet over het mantelzorgverlof is op 1 oktober 2019 van
kracht geworden. Toch zal het
voorlopig nog niet mogelijk zijn
om dit verlof effectief aan te vragen. Het is namelijk nog wachten
op de nodige uitvoeringsbesluiten.
Het mantelzorgverlof is een nieuw thema
verlof, naast de al bestaande themaverloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Het statuut
van mantelzorger bestond al, maar vanaf nu
zal de erkenning belangrijk zijn omdat er
sociale rechten aan zullen worden gekoppeld. Vanaf nu kan je bijvoorbeeld zorg dragen voor een vriend of een buurvrouw die
speciale zorg nodig heeft als gevolg van een
ziekte of beperking.

tegenstelling tot het verlof voor medische
bijstand moet het hier dus niet om naaste
familieleden gaan.

verlof medische bijstand. Dan praten we
bijvoorbeeld over 750 euro netto voor een
samenwonende bij een voltijds verlof.

ERKENNING

OP TIJD AANVRAGEN

Alleen erkende mantelzorgers kunnen
mantelzorgverlof opnemen. De mantelzorger moet de erkenning aanvragen bij het
ziekenfonds, met de toestemming van de
zorgvrager of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, via een verklaring op eer.
Het mantelzorgverlof kan twee vormen
aannemen: ofwel neemt de werknemer het voltijds op, ofwel vermindert hij
de arbeidsprestaties met 1/5 of de helft.
De voltijdse werknemer kan dit mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon
opnemen onder diverse vormen: via de volledige schorsing van zijn prestaties, gedurende een maand; of via een vermindering
van zijn prestaties tot 1/2 of met 1/5, gedurende twee maanden.

De werknemer verwittigt zijn werkgever in
principe minstens zeven dagen op voorhand.
Dat kan op twee manieren: door de overhandiging van een geschreven document aan de
werkgever waarbij deze laatste een dubbel
voor ontvangst tekent, of per aangetekende
brief. In onderling schriftelijk akkoord kunnen de partijen een andere termijn overeenkomen. In het geschreven document moet
de werknemer wel vermelden voor welke
periode de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst. Wat je ook moet
toevoegen, is het bewijs dat de aanvrager is
erkend als mantelzorger van de zorgbehoevende persoon. |

UITKERING

Verwittig je
werkgever op tijd

VOOR WIE?
De wetgever kent dit nieuwe recht toe
aan erkende mantelzorgers die een als zorgbehoevende erkende persoon bijstaan. In
14
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De vergoeding is in eerste instantie even
hoog als de vergoeding voor het thematisch
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Alleen erkende mantelzorgers kunnen mantelzorgverlof opnemen.

Ook bij vertrek wegens
‘medische overmacht’
is er recht op

OUTPLACEMENT
Charaz El Madiouni

Tot voor kort had je twee regelingen
voor outplacement. Sinds 29 april
2019 is er een derde regeling bijgekomen. Die extra regeling geeft een
recht op outplacementbegeleiding
aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen
doordat de werkgever zich heeft
beroepen op ‘medische overmacht’.
Het was noodzakelijk om een derde regeling te voorzien omdat de algemene en
bijzondere regelingen voor outplacement
alleen gelden bij een ontslag door de werkgever. Wanneer de werkgever zich beroept
op medische overmacht, is er géén ontslag. De arbeidsrelatie stopzetten wegens
(medische) overmacht wordt immers niet
beschouwd als een ‘gewoon’ ontslag: een
overmachtssituatie ontstaat buiten de wil
van beide partijen, en geen van beide partijen treft schuld.
De extra regeling voor outplacement is
alleen van toepassing wanneer het de werkgever is die overmacht inroept. Ze is niet
van toepassing wanneer het de werknemer
is die zich beroept op medische overmacht
om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Ze is evenmin van toepassing

wanneer werkgever én werknemer gezamenlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vaststellen.

VOORWAARDEN
Aan welke voorwaarden moet dit outplacement beantwoorden? De werkgever moet
dit outplacementaanbod uiterlijk binnen
een termijn van vijftien dagen na de beëindiging van de overeenkomst doen. De wet
legt nog enkele voorwaarden op: het aanbod moet schriftelijk gebeuren, het moet
een waarde van 1.800 euro hebben en het
moet op maat van de arbeidsongeschikte
werknemer zijn.
Stemt de werknemer (schriftelijk) tijdig in
met het aanbod? Dan heeft hij recht op een
outplacementbegeleiding van minstens
dertig 30 uren gedurende een periode van
3 maanden, te tellen vanaf zijn akkoord. De
adviserende arts van het ziekenfonds moet
worden geïnformeerd over de start en de
inhoud van de outplacementbegeleiding
binnen een termijn van 15 dagen na de start
ervan. De werknemer moet zelf de adviserende arts informeren. Maar dit kan ook
gebeuren door het outplacementbureau, als
de werknemer daarmee akkoord is.

NIET VERPLICHT
De werknemer is niet verplicht het outplacementaanbod te aanvaarden. Het is
immers mogelijk dat hij een outplacementbegeleiding niet aangewezen acht, bijvoorbeeld omdat hij gedurende een zekere periode medisch niet in staat is om ze te volgen.
Reageert de werknemer niet schriftelijk
binnen de vier weken na het aanbod? Dan
vervalt zijn recht op outplacementbegeleiding. |

Ons Recht | 123ste jaargang | NOVEMBER 2019 |  15

Vlaams regeerakkoord
gewikt en gewogen
EEN COCKTAIL MET MINDER SMAKELIJKE KANTEN
Stefaan Decock

Oef! Er is een Vlaamse regering én
een Vlaams regeerakkoord. Nadat
het stof van de verkiezingen van
26 mei wat is gaan liggen en iedereen wat van de shock is gerecupereerd, tracht de politiek, althans in
Vlaanderen, Brussel, Wallonië en in
de Duitstalige gemeenschap, over te
gaan tot de orde van de dag. De kaarten zijn opnieuw geschud en de regerende politici zijn ervan overtuigd dat
ze met het bereikte regeerakkoord de
juiste antwoorden bieden op wat de
kiezer op 26 mei heeft willen duidelijk
maken. Tenminste, dat is de boodschap die de bewindslieden na het
sluiten van het Vlaamse regeerakkoord probeerden te doen geloven.
Volgens een handig uitgekiend scenario
werden eerst de principes en positieve
intenties bekendgemaakt. Iets later volgden dan de cijfers. Het werd duidelijk dat
nieuwe investeringen vooral moeten worden gefinancierd door besparingen. Is dat
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een verkeerd signaal? Niet per definitie
altijd, maar de vraag is natuurlijk wel wie
het slachtoffer wordt van de besparingen.

GOEIE EN SLECHTE DINGEN
Het Vlaams ACV heeft, voor zover mogelijk ,
het regeerakkoord beoordeeld op zijn merites en kwam tot de conclusie dat er goeie

en slechte dingen in staan. Dat zal wellicht
altijd zo zijn. Een regeerakkoord zal nooit
een vakbondstekst zijn en is altijd een politiek compromis van partijen die er elk hun
waarheid in willen en die dat ook trachten
te realiseren in verhouding tot hun politiek
soortelijk gewicht. Vanuit deze premisses
weet je hoe een reageerakkoord dan klinkt
en dat sluit meestal niet aan bij alles waar
een samenleving nood aan heeft.
De investeringen in zorg en welzijn belangen ACV Puls sterk aan omdat dit rechtstreeks impact heeft op de non-profitsectoren waar wij de belangen van vele
duizenden werknemers en de bevolking
behartigen. We zijn tevreden met elke euro
die gaat naar zorg en welzijn, ook al zijn de
ambities te laag en willen we uiteraard
zien hoe de middelen precies zullen
worden ingezet en hoe de vakbonden daarbij betrokken
zullen worden. Goed

weg te werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en aanverwante organisaties doen:
structurele drempels opsporen en oplossingen aanbieden. De vakbond is van mening
dat een beleid dat gelijke kansen creëert
voor kwetsbare groepen, ook positief is voor
burgers in een sterkere positie. Zonder slagkrachtige gelijkekansenorganisaties worden structurele drempels en discriminatie
niet langer opgespoord en aangekaart, laat
staan bestreden.

betaalde werknemers zijn noodzakelijk voor Onrechtvaardigheid en een gevaarlijk
een goeie dienstverlening, zorg en service. schuivende verrechtsing zullen we blijven
Dat staat uiteraard niet op die manier in het bestrijden, en daar raken we een pijnlijke
regeerakkoord.
snaar.
Werk en economie, de jobbonus voor de Elke regering moet worden beoordeeld
laagste inkomens, de betrokkenheid van op haar daden. Om ACV-voorzitter Marc
het sociaal overleg, de participatie van het Leemans te citeren: “De kleur van de kat
middenveld: dat zijn stuk voor stuk punten maakt ons niets uit, wel of ze muizen vangt
waar we als vakbond dagelijks voor op de of niet”.
bres staan.
Klimaat, armoede, integratie, mobiliteit zijn MIDDENVELD
stuk voor stuk thema’s die ons als sociale
beweging raken en waar we vanuit onze Dit Vlaamse regeerakkoord stemt ons
missie als vakbond ook onze eigen kijk op dus hoopvol én bezorgd, heel erg bezorgd.
hebben. Onze missie laat zich tot nader Daarom heeft ACV Puls in augustus al zijn
order nog altijd lezen als ‘ACV Puls komt op bekommernissen over de rol van het midvoor meer en sterkere rechten voor werk- denveld geuit samen met 102 andere midnemers (in de breedst mogelijke beteke- denveldorganisaties. De afschaffing van
nis) en daarbij zijn sociale rechten onze het Minderhedenforum zou te maken hebleidraad. Wij bepleiten ook een democra- ben met ‘een bekommernis om inclusie’.
tische samenleving , een solidaire samen- Het regeerakkoord stelt namelijk dat het
beoogde integratiebeleid streeft naar een
leving en een rechtvaardige samenleving’.
Met deze bril lezen we dus dit Vlaams inclusieve samenleving, en dat steun aan
regeerakkoord. Als de lezing van de verkie- ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herzingsuitslag dan wordt herleid tot het ver- komst of levensbeschouwing, haaks staan
haal van ‘We moeten wat socialer zijn maar op die inclusiviteit en dus niet langer zullen
ook wat rechtser, want dat is wat de kiezer worden ondersteund. Ai!
wil’, dan krijg je toch een beangstigende en
minder smakelijke cocktail.
Het is onze overtuiging dat belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen ondersteunen de inclusie preVERRECHTSING
cies bevordert. Overheidssteun voor en
Samen met het hele ACV zullen we goeie samenwerking met het middenveld is zelfs
intenties in dit regeerakkoord ondersteu- een fundamentele voorwaarde voor een
inclusieve samenleving. Inclusie betekent
nen en mee uitdragen. Dit
regeerakkoord ambieert sociimmers dat iedereen als volwaardige burger
participeert in alle domeinen van de samenale keuzes maar bevordert
evengoed een verrecht
leving. Dat doel bereiken we alleen door
drempels waar specifieke doelgroepen op
sing van de samenleving.
botsen zichtbaar te maken en systematisch

Zonder de talrijke middenveldorganisaties, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland, iemand
die zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt. Het
gelijkekansen- en integratiemiddenveld
ontmantelen in plaats van versterken is
nefast voor de inclusieve samenleving
en voor de democratie waar we naar streven. Middenveldorganisaties zijn de brug,
de onmisbare schakels tussen individuele
burgers en beleid. Ze bewaken en verdedigen onze grondrechten, luisteren naar individuele burgers en brengen hun stem bij
beleidsmakers. Een Vlaamse regering die de
bezorgdheden van mensen ernstig neemt,
erkent en steunt deze organisaties als volwaardige partners om samen doeltreffend
beleid te ontwikkelen, een beleid dat niet
over maar mét mensen wordt gemaakt.
Wie het gelijkekansen- en integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van versterken is geen voorstander van inclusie, en
handelt niet in het algemeen belang.

HART BOVEN HARD
Ondertussen onderschreven we ook de
alternatieve regeringsverklaring van Hart
boven Hard die pleit voor een warme, solidaire en verdraagzame inclusieve samenleving met respect voor grondwettelijke rechten van elke burger. Je kan ze integraal lezen
op www.acv-puls.be.
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Elke politieke verkiezing is de oogst van
een voorbije periode maar zet ook aan tot
hoop op een betere toekomst. Elke toekomst
wordt gemaakt door mensen en een breed
middenveld helpt de kleur en de warmte
van die toekomst te bepalen. Omarm dat
rijke middenveld en haal het niet langer
onderuit. Zien of een nieuw federaal regeerakkoord anders kleurt en in ieder geval
benieuwd wanneer we er de kleur van te
zien krijgen. Voor ACV Puls is groen prima,
want dat is de kleur van de hoop. |
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MILITANTENWERK | MENSENWERK

Tom Van Aken

SOCIALE
VERKIEZINGEN
Een vierjaarlijkse mijlpaal in
onze organisatie. In mei 2020 is
het weer zover, dan zijn opnieuw
honderden gepassioneerde
werknemers kandidaat om jou
en je collega’s op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen, om voor jou de best mogelijke werkomstandigheden te
creëren en om voor jou de vinger
aan de pols te houden bij de
werkgever. Misschien ben jij wel
de geknipte ACV Puls-militant?
Laat je in deze tweede aflevering
van ‘Militantenwerk mensenwerk’ inspireren door onze militanten van nu, en stel je ook kandidaat. Maak mee het verschil.

“Vakbondswerk
is het middel bij
uitstek om de
rechten van collega’s collectief
te verdedigen”

WOUTER MERTENS
42 JAAR, ‘PRODUCT VALIDATION ENGINEER’ BIJ BARCO (KORTRIJK)
MILITANT SINDS 2012
ONS RECHT: Waarom heb je je in 2012 kandidaat gesteld?
WOUTER: “Sociaal engagement en opkomen
voor anderen is me met de paplepel ingegeven. Mijn vader was lang vakbondsmilitant
bij de LBC-NVK (nu ACV Puls), en zelf was ik
jarenlang lid van een jeugdbeweging. Al in
2008 vroegen ze me als kandidaat bij de sociale verkiezingen. Dat leek me nog net iets te
vroeg. Vier jaar later was het toch zover”.
ONS RECHT: Wat spreekt je aan in vakbonds-

werk?

“Ik wil me engageren voor mensen en voor de rechten van collega’s. Het is
cruciaal dat de rechten van werknemers collectief worden verdedigd. Vakbondswerk is
hiervoor het middel bij uitstek. Het is iets
voor iedereen, over partij- en vakbondsgrenzen heen”.
WOUTER:

ONS RECHT: Wat verwachtte je van je werk
als militant?
WOUTER: “Ik heb het op mij laten afkomen. We hebben meer dan genoeg goede
militantenopleidingen bij ACV Puls. Onze
vakbondsploeg hier is echt een team, we
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verdelen de taken en niets wordt je als het
ware opgedrongen. Waar nodig, krijgen we
bijstand van onze secretaris; een enorme
hulp, want die heeft natuurlijk ervaring
opgedaan in heel wat bedrijven”.

‘problemen’ heeft, in the picture. Vakbonden
zijn broodnodig, zoveel is zeker. Zo kregen
we tal van complimenten na de onderhandelingen over een sociaal plan bij Barco”.
Is die erkenning voor jou het
ultieme doel?
WOUTER: “Een compliment of erkenning
krijgen van mensen van wie je het in eerste
instantie niet verwacht, dat doet bijzonder
veel deugd. Het geeft je energie om alles uit
de kast te halen”.
ONS RECHT:

ONS RECHT: Wat geeft jou het meeste voldoe-

ning in jouw werk als militant?
“De werkomstandigheden van
collega’s beter maken. We hebben lang
gelobbyd om de kilometervergoedingen
voor fietsers te laten verhogen, wat uiteindelijk is gelukt. Ook over thuiswerk hebben
we een goed akkoord gesloten, na heel lang
aandringen”.
WOUTER:

Wat vind je moeilijk in het vakbondswerk?
WOUTER: “Vakbonden worden nog te dikwijls aanzien als stakers, actievoerders die
anderen ‘gijzelen’. Volkomen fout, natuurlijk. In gesprekken met vrienden en familie
komt dit af en toe naar boven. Dan leg ik rustig uit wat wij als vakbond doen, en waarom
we bepaalde acties organiseren of handelingen stellen. Ik zet dan ook ons ruim aanbod
aan dienstverlening, ook voor wie geen
ONS RECHT:

Raad je anderen aan om militant te worden?
WOUTER: “Ja. Wie wil meewerken aan
betere werkomstandigheden voor zichzelf en collega’s, heeft absoluut zijn plaats
bij ACV Puls. We werken hier constructief
samen met de werkgever om de werksituatie te verbeteren. En af en toe houden we
ons been stijf, natuurlijk (lacht)”.

ONS RECHT:

ONS RECHT:

mei?

Ben je opnieuw kandidaat in

“Zonder enige twijfel. Met volle
overtuiging!”

WOUTER:
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“Mijn vakbondswerk is
een enorme
verrijking in
mijn leven”

Fathia (38): “Als ik iets beloof, hou ik mijn woord.”
Vier jaar geleden stond Fathia voor het eerst op de lijst. Haar collega’s verkozen haar tot hun
afgevaardigde en ze volgde via het ACV allerlei opleidingen. Met wat ze daar leert, kan ze haar collega’s
helpen en verdedigen. Wil jij ook opkomen voor de sociale verkiezingen?

Ga dan naar www.wordacvkandidaat.be

JAN MUTSAARS
57 JAAR, VOLTIJDS VAKBONDSAFGEVAARDIGDE (ACV KADER)
BIJ ING, 6 JAAR VAKBONDSMILITANT
Als voltijds werknemersvertegenwoordiger
is Jan echt goed vertrouwd met de werking
van de vakbond. “Ik ben altijd al heel sociaal
bewogen geweest”, vertelt hij. “Ik voel een
sterke drang om op sommige punten het
verschil te maken. Mijn werk als vakbondsafgevaardigde past perfect bij mijn drive om
het (werk)leven van mijn collega’s en mezelf
zo aangenaam mogelijk te maken.”
ONS RECHT: Is jouw rechtvaardigheidsgevoel dé reden dat je vakbondsafgevaardigde
bent?
JAN: “Toch de grootste reden, ja. Om uiteenlopende redenen werd de militantenploeg
bij ING Brussel gestadig kleiner. Het vakbondswerk had nieuwe impulsen nodig. Op
basis van mijn ervaring was ik ervan overtuigd een belangrijke bijdrage te kunnen
leveren om het vakbondswerk nieuw leven
in te blazen. Als vrijgestelde kan ik bij ING
echt een verschil maken. Zo heb ik al tientallen collega’s kunnen helpen.”
ONS RECHT: Wat spreekt je zo aan in je werk
als werknemersvertegenwoordiger?
JAN: “Opkomen voor mensen, de witte

ridder spelen. Ervoor zorgen dat werkomstandigheden niet verslechteren, zelfs verbeteren. Tegenwoordig bestaat vakbondswerk voor een groot stuk uit vechten voor
wat je verworven hebt. Alles wat erbij komt,
is dan een extra overwinning.”
ACV Puls was voor jou een logische keuze?
JAN: “Ik kom uit een christelijke omgeving.
Niet alleen daarom was het ACV een voor
de hand liggende keuze. Ik kan me ook het
beste vinden in de zaken waarvoor het ACV
en ACV Puls/ACV Kader staan. Ik ben bovendien al heel lang lid van het ACV. Bij mijn
eerste job heb ik de vakbond ooit zelf moeten aanspreken. Zij hebben me toen op de
best mogelijke manier geholpen. Sindsdien
ben ik altijd ACV-lid gebleven.”
ONS RECHT:

ONS RECHT: Waaruit haal jij het meeste voldoening?
JAN: “Tegenwoordig mogen we in onze
sector blijkbaar al blij zijn als we kunnen
beschermen wat in de vorige jaren verworven is. Maar cao’s afsluiten die zorgden voor
betere voorwaarden voor de werknemers,

en mensen helpen met hun vragen, daar
doe ik het allemaal voor.”
ONS RECHT: Wat vind je moeilijk aan je werk
als afgevaardigde?
JAN: “Omgaan met een enorme verscheidenheid aan karakters, zowel op de vloer
als bij de directie. Aan dat sociale aspect
zouden we nog iets meer aandacht moeten geven in de militantenopleiding. Soms
moet je ook tussenkomen voor mensen
waar je je niet goed bij voelt. En toch help
je ook hen nog zo goed mogelijk. Da’s mijn
job, mijn passie.”
ONS RECHT: Kan je collega’s of andere werk-

nemers aanraden om militant te worden bij
het ACV?
JAN: “Zeer zeker. Als je een wezenlijk verschil wil maken, als je je invloed wil hebben
op de loopbaan van jou en je collega’s en als
je graag met mensen omgaat en ervan houdt
hen te helpen, dan moet je militant worden.
Ikzelf heb helaas geen kinderen, maar door
mijn vakbondswerk heb ik het gevoel dat ik
op mijn manier iets teruggeef aan de maatschappij. En ja, soms is het zwaar. Maar ik
kan je garanderen, het heeft mijn leven
enorm verrijkt. Ik stel me zeker en vast
opnieuw kandidaat in 2020.” |
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Wereldsolidariteit wordt WSM
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De ngo
Wereldsolidariteit
heeft haar naam
omgevormd tot WSM,
wat staat voor ‘We
Social Movements’.
WSM komt op voor
waardig werk en
sociale bescherming.
Omdat het mensenrechten zijn. En de
beste garantie tegen
armoede en uitsluiting.
Samen met bijna 100
sociale bewegingen
uit 24 landen over heel
de wereld. In Burundi
strijden ze samen voor
een opleiding voor
deze jongeren. Meer
info op www.wsm.be

Onterecht ontslag leidt tot
creatief vakbondswerk
Dingen die fout lopen, bieden soms
ook kansen. Laurent Vanhaelen, de
hoofdafgevaardigde van de vakbond CNE die onrechtmatig werd
ontslagen bij de IT-dienstverlener
Econom, grijpt nu zijn kans. Sinds 21
oktober 2019 organiseert Laurent
met een heuse mobilhome ‘mobiel
vakbondswerk’ in de aanloop naar
de sociale verkiezingen in mei 2020.
Zo zal hij optimaal kunnen inspelen op vragen en verzuchtingen
van de Econocom-werknemers.
Laurent Vanhaelen (links op de foto) was
bij Econocom niet alleen de hoofdafgevaardigde van onze zustercentrale CNE maar ook
secretaris van de ondernemingsraad. Op 25
juli van dit jaar werd hij ontslagen na vele
jaren dienst. Laurent betwistte dit ontslag
en de vakbonden legden diverse mogelijke
compromissen op tafel, maar het mocht niet
baten. De directie van Econocom bleef OostIndisch doof en weigerde om hem opnieuw
in dienst te nemen. Een ultieme verzoeningsvergadering vond op 12 september
20
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plaats bij het federale ministerie van Werk.
Ook die vergadering bleef zonder resultaat.
Econocom kon niet anders dan de voorziene beschermingsvergoeding uitkeren
aan Laurent. De directie verweet hem dat
hij een deel van zijn werkuren besteedde
aan intern vakbondswerk. Door het ontslag

helpt Econocom nu de vakbondsman om
gedurende diverse jaren voltijds aan vakbondswerk te doen. Laurent wil van deze
situatie het beste maken en zijn ervaring
en engagement ten dienste stellen van zijn
vroegere collega’s en werknemers in andere
ondernemingen.

ACTIVITEITENKALENDER
INFOMOMENTEN
LOOPBAANBEGELEIDING

Er zijn infomomenten loopbaanbegeleiding van het Centrum voor
Loopbaanontwikkeling (CLO) in Aalst
(donderdag 7 november), Antwerpen
(vrijdagen 8 november en 6 december),
Brussel ( woensdag 18 december), Gent
(maandag 2 december), Hasselt (woensdag 20 november), Herentals (woensdag 11 december), Herk-de-Stad (vrijdag 13 december), Kortrijk (woensdag 4
december), Leuven (woensdag 8 januari),
Turnhout (woensdag 6 november).
ACV-leden krijgen de eerste loopbaancheque terugbetaald!

WORKSHOPS

aan de slag. Je doet aan uitwisseling met
andere groepsleden die ook beter willen
omgaan met hun werksituatie.

Deze vierdaagse richt zich tot werknemers die aan het herstellen zijn van een
burn-out.

In Hasselt op vrijdagen 22 en 29 november en 13 december 2019.
In Brugge op woensdagen 15 en 29 januari en 12 februari 2020.
In Gent op donderdagen 23 januari en 6
en 13 februari 2020.

Je kan alleen voor het hele traject van
drie dagen inschrijven. Best volg je éérst
de infosessie 20 december 2019.

Gratis voor leden van het ACV.
Infomoment en hersteltraject burn-out
Voor mensen die meer willen weten over
burn-out, voor zichzelf, voor iemand uit
zijn/haar omgeving of voor zijn/haar
werkvloer.
Een infomoment burn-out in Antwerpen
op vrijdag 20 december 2019.
Wie deze infosessie volgt, kan zich ook
inschrijven voor het vierdaags hersteltraject op 9, 16, 23 en 30 januari 2020.

Leden van het ACV en ACV Puls kunnen
gratis deelnemen. Niet-leden storten 100
euro op het ACV Puls-rekeningnummer
BE46 7895 5000 1536 met vermelding
‘CLO hersteltraject burn-out Antwerpen’.

INSCHRIJVEN / MEER INFO:

www.jeloopbaan.be
www.loopbaanontwikkeling.be
acv-puls.loopbaancentrum@acv-csc.
be
Tel. 03 220 89 50
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Groepsloopbaanbegeleiding 3-daagse
In deze loopbaandriedaagse kan je met
alle thema’s uit loopbaanbegeleiding

www.acv-puls.be
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Alle werknemers
bij Janssen Pharma
hebben nu
bediendestatuut
VROEGERE OBSTAKELS ZIJN VERDWENEN
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Denis Bouwen

Bij het bekende bedrijf Janssen
Pharmaceutica is er sinds 1 oktober 2019 nog maar één werknemersstatuut. Vakbondssecretaris
Peter Goris van ACV BIE legt
uit hoe dat er is gekomen.
“Enkele jaren geleden was er al een
vraag naar één statuut voor alle werknemers bij Janssen Pharma, maar toen
bleek de tijd er nog niet helemaal rijp
voor”, vertelt Peter aan Ons Recht.
“Destijds wilde de directie geen compensaties voorzien op het vlak van vakbondspremies en vakantiegeld. En ACV
BIE hield op dat moment de boot nog
wat af”.

“Bij de jongste onderhandelingen wilden wij ervoor zorgen dat geen enkele
arbeider erop achteruit zou gaan.
Daarom is er ook een kleine compensatie afgesproken voor de arbeiders.
We keken ook naar de mandaten in
de vakbondsafvaardiging: na de sociale verkiezingen van mei 2020 moeten
gewezen arbeiders nog altijd genoeg
worden vertegenwoordigd.”
ONS RECHT: In welke mate is dit
akkoord ‘uniek’?
PETER: “Het woord uniek is op zich
best op zijn plaats. Je kan spreken van
een ‘opschoning’ die ik nog in geen
enkele andere onderneming zag. In
bedrijven als Nike en Sanofi zijn alle
werknemers ook bedienden maar daar
kregen ze van bij de start het bediendestatuut”.

OBSTAKELS AANGEPAKT

Het woord ‘uniek’ is op
zijn plaats
“Janssen Pharma legde de kwestie
opnieuw op tafel met het oog op een
administratieve vereenvoudiging. Een
groot deel van het administratieve
werk van de personeelsafdeling van
Janssen gebeurt sinds enige tijd vanuit de Tsjechische hoofdstad Praag.
Voor het kleine aantal arbeiders, dat
apart moest worden verwerkt, werden in verhouding te veel kosten aangerekend door het ‘service center’ in
Praag. We spreken over minder dan
300 arbeiders op een totaal van 4.600
personeelsleden. Janssen Pharma
wilde de dingen vereenvoudigen om
de aangerekende kosten structureel
te verlagen”.

ONS RECHT: Wat is er allemaal gedaan
om dit ene statuut gedaan te krijgen?
PETER: “Het was de werkgever die het
dossier opnieuw op tafel smeet, en als
vakbond zijn we daarop ingegaan. De
obstakels van vroeger werden netjes
aangepakt, en er kwam een compensatie voor het verlies van vakantiegeld.
Een akkoord bereiken was nu ook
makkelijker omdat ACV BIE ondertussen zowel de arbeiders als de bedienden vertegenwoordigde”.

KADERLEDEN
In de chemie en de farma
heb je werkgevers die een deel van de
bedienden kaderlid maken om ze uit
het collectief loonoverleg te halen. Hoe
denk jij daarover?
ONS RECHT:

PETER: “Ik weet niet of dat een bewuste
politiek is, maar het klopt wel dat die
mensen zo uit het collectief loonoverleg verdwijnen. In onze jongste bedrijfscao bij Janssen Pharma maakten
wij slechts afspraken voor 2.000 van
de 4.600 werknemers; de kaderleden
zijn nu de grootste personeelsgroep in
het bedrijf!”

ONS RECHT: Wat staat er in grote lijnen
in het akkoord? Wat winnen de werknemers erbij?
PETER: “In wezen is het akkoord niet
zo uitgebreid omdat de statuten van
arbeiders en bedienden in het bedrijf
al behoorlijk op elkaar waren afgestemd. Zo waren de loonschalen al “Bij de komende sociale verkiezingen
gelinkt; de opzegtermijnen waren al moeten we goed nadenken hoe we
dezelfde; er was geen onderscheid hier mee omgaan. Als we deze evomeer voor de groeps- en hospitalisa- lutie laten voortduren, hoeven we
tieverzekeringen; en de cao-onderhan- over enkele jaren geen loononderhandelingen vielen voor iedereen samen”. delingen meer te voeren, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het spreekt
vanzelf dat we over deze kwestie heel
behoedzaam en doordacht zullen
moeten communiceren, want sommiDe statuten van arbeiders en bedienden bij
gen vinden het ‘een eer’ om als kaderJanssen Pharma waren eerder al behoorlijk op
elkaar afgestemd.
lid te worden gezien”. |
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Nieuwe voorzitter Europese
Commissie volgt neoliberale
koers op economisch gebied
URSULA VON DER LEYEN VINDT ‘MINDER REGELS’ ERG BELANGRIJK

Denis Bouwen

De nieuwe Europese Commissie
zal uit 27 mannen en vrouwen
bestaan. Ze wordt geleid door de
Duitse Ursula von der Leyen. Nancy
Pauwels van de studiedienst van
ACV Puls vertelt wie de nieuwe
Commissievoorzitter is en wat haar
ambities zijn voor de Europese Unie.
“Ursula von der Leyen is een nogal eigengereide politica, heel ambitieus, ervaren
en met verstand van communicatie”, weet
Nancy. “Ondanks haar lidmaatschap van de
conservatieve christendemocratische CDU
is ze sociaal progressief als het over maatschappelijke kwesties gaat. Als Duits minister zorgde ze voor betaald ouderschapsverlof en meer kinderopvang; ze pleitte voor
een nationaal minimumloon en quota voor
vrouwen in de bestuursraden van grote
ondernemingen. En ze vindt dat homo- en
lesbienneparen moeten kunnen trouwen”.
“Een serieus minpunt is dat ze op economisch gebied strak de neoliberale lijn volgt
van haar CDU: een grote begrotingsdiscipline. Wat we willen uitgeven, moeten we
eerst verdienen, zei ze toen ze zich kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de
Commissie. In officiële brieven aan de toekomstige commissarissen is deregulering
een sleutelwoord. Ze wil in de EU alleen
een nieuwe wet maken als er een andere wet
24
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verdwijnt. Regels ziet ze als administratieve China aanmoedigen om méér te doen”.
overlast, vooral voor de KMO’s. Op economisch vlak verwacht ik van deze voorzitter “In het klimaatverhaal focust de Duitse ook
geen grote ommezwaai”.
sterk op het principe dat de vervuiler moet
betalen, met een prijs per ton uitstoot van
“Von der Leyen is erg pro-Europees. Als koolstofdioxide. Ze wil dat alle takken van
Duits minister van Defensie drong ze aan de economie en ieder individu hun bijdrage
op een Europese defensie en probeerde ze leveren tot de strijd tegen de klimaatopwarbruggen te slaan naar Oost-Europa, onder ming.
meer als gevolg van de crisis in Oekraïne.
Dat gaf haar een zeker krediet in het oos- “Met het ACV zijn we van mening dat er voor
internationale productie- en dienstenketen van de EU”.
tens in Europa een ‘voorwaardelijk recht om
“Volgens collega’s is Von der Leyen te weinig te ondernemen’ moet komen. Dat wil zegeen teamspeler. Ze is geen grote diplomate gen dat we multinationals moeten kunnen
en schuwt geen uitgesproken standpun- weren als ze zich niet houden aan belangten. In november 2017 ontstond een kleine rijke sociale of ecologische normen. Zoiets
diplomatieke rel toen ze in een tv-debat betekent ook dat er genoeg middelen moepleitte voor een gezonde oppositie bij de ten zijn om te controleren en handhaven.
Vakbonden kunnen de bewakers zijn die
jongere generatie in Polen”.
erop toezien dat normen worden nageleefd”.
‘GREEN DEAL’
RECHTVAARDIGE TRANSITIE
ONS RECHT: Via een ‘Europese Green Deal’
wil de nieuwe Commissie Europa omtove- ONS RECHT: De transitie naar een ander
ren tot het eerste ‘klimaatneutrale continent’. soort economie moet ‘rechtvaardig’ zijn, verDat klinkt heel ingrijpend en imposant?
klaarde Von der Leyen. In dat verband wil ze
NANCY: “Von der Leyen wil gedragsver- bijvoorbeeld een ‘Fonds voor rechtvaardige
andering sterk aanmoedigen. Tegen 2050 transitie’ in het leven roepen. Hoe wil ze op
wil ze een koolstofvrij Europa verwezen- dit vlak punten scoren?
lijken. Er moet ook een Europese klimaat- NANCY: “Ze mikt op de bestaande Europese
wet komen. Ze mikt op een grootscheeps solidariteitsfondsen om bijvoorbeeld platplan om tegen 2030 ‘op een verantwoorde telandsgebieden te ondersteunen. De meest
manier’ de uitstoot van koolstofdioxide met getroffen regio’s en personen wil ze onderminstens 55% te verminderen. Europa moet steunen, zodat niemand ‘achter blijft’. Als
ook andere grote vervuilers zoals India en vakbonden willen wij dat werknemers

© FOTO:BELGAIMAGE

Ursula von der Leyen wil tegen 2050 een koolstofvrij
Europa verwezenlijken. Er moet ook een Europese klimaatwet komen.

mogelijkheden krijgen om zich om te scholen. We moeten anticiperen op veranderingen in plaats van ze te ondergaan”.
Als het gaat over sociale rechten, valt op dat er een fair minimumloon
moet komen voor alle werknemers in de EU.
Is zoiets politiek haalbaar in Europa?
ONS RECHT:

NANCY: “Dit kan lukken als er genoeg politieke druk is. We hebben zeker nood aan
een waardig loon waardoor iedereen die
werkt in Europa fatsoenlijk kan leven. In
ons land ligt het nationale wettelijke minimumloon onder de armoededrempel! Het
Europees Vakverbond (EVV) eist een eerlijk
minimumloon in iedere lidstaat: minstens
60% van het ‘nationaal mediaanloon’, en
liefst meer natuurlijk”.

“Met een minimumloon van 9,66 euro per
uur heeft België één van de hoogste minimumlonen in de Europese Unie. Maar in
vergelijking met het mediaanloon – het loon
waarboven precies de helft van de werknemers zit – is het Belgische minimumloon
maar laag. Twee jaar geleden bedroeg het
minimumloon 47,2 procent van het mediaanloon. Vertaald naar België wil dit zeggen
dat ons minimumloon zou moeten stijgen
naar 12,28 euro per uur”. |

DE PLANNEN VAN
URSULA OP EEN
RIJTJE*

BETERE LONEN VERGEN
VEEL STERKER COLLECTIEF
SOCIAAL OVERLEG

· Een Europese ‘Green Deal’:
met Europese klimaatdoelstellingen tegen 2050 (klimaatwet) en een strategie
rond biodiversiteit tegen
2030. Op dit vlak is sprake
van een Europees plan voor
‘duurzame investeringen’
· Een economie die werkt
voor de mensen: duurzamer
(eerlijk minimumloon, gelijk
loon voor gelijk werk, eerlijke belastingen), democratischer, concurrentiëler, productiever. Ook ‘structurele
hervormingen’ in ruil voor
meer jobs en investeringen
· Europa klaarmaken voor
het digitale tijdperk:
investeren in supersnelle
mobiele netwerken, zelflerende computers, artificiële
intelligentie (AI). Gevolgen
van AI voor mens en maatschappij Europees opvolgen
· Europese ‘manier van leven’
beschermen: principes
van de rechtsstaat doen
naleven, vrijheid van pers
en van meningsuiting; een
Europese openbare aanklager die in heel de EU
kan optreden; beleid rond
asiel en migratie herzien;
versterken van de buitengrenzen; meer humaan
handelen tegenover vluchtelingen op zee
· Een sterker Europa in de
wereld: pleidooi voor open
en eerlijke handel, duurzaamheid inbouwen in
nieuwe handelsakkoorden, meer met één stem
spreken, sneller beslissen
en handelen, meer centen
voor ‘externe actie’, betere
Europese defensie
· Een stevige duw voor meer
Europese democratie:
een grotere stem voor de
Europese burger, grotere
rol voor het Europees
Parlement, een conferentie over de toekomst van
Europa, de EU efficiënter
besturen (beslissen bij
meerderheid).

“In heel wat Europese landen kunnen vakbonden en sociale partners in het algemeen hun
verantwoordelijkheid niet opnemen omdat
er allerlei obstakels zijn die een autonoom en
robuust sociaal overleg, in het bijzonder in de
sectoren, bemoeilijken”, legt Nancy Pauwels uit.
“Deze situatie maakt het lastig om de loon- en
arbeidsvoorwaarden te verbeteren”.

(*) We sommen een aantal punten op zonder volledigheid na te streven.

Logisch dus dat de vakbonden aandringen
op een veel sterker collectief overleg in heel
Europa zodat werkende mensen hun eerlijk deel van de koek krijgen. “Het Europees
Vakverbond (EVV) wil niet alleen een eerlijk
minimumloon maar ook een bredere Europese
wetgeving om het sectoraal overleg overal te
verstevigen. Het zou overal moeten worden
verplicht om het recht op collectieve onderhandelingen te eerbiedigen. Alleen zo kunnen de lonen voor alle werknemers in Europa
worden verhoogd. Het moet de ambitie zijn om
een groter deel van de voortgebrachte welvaart
naar lonen te laten gaan”.

ONDERHANDELEN
OP HOGER NIVEAU
Sterke vakbonden zijn méér dan ooit noodzakelijk. “Samen met de rest van het middenveld
moeten de bonden de EU-agenda trachten te
bepalen en beïnvloeden”, vertelt Nancy. “Veel
van de problemen van werknemers of mensen met een sociale uitkering zijn niet nationaal op te lossen. Er zijn sterke en eensgezinde
Europese vakbonden nodig om de werknemersbelangen te verdedigen op een hoger niveau”.

EEN AANTAL PERTINENTE
VASTSTELLINGEN:
· Bijna 1/10 van de Europese beroepsbevolking
kan in armoede belanden
· In 2018 verdienden de werknemers uit acht
van de EU-lidstaten minder dan tien jaar
voordien, toen de financiële crisis uitbrak. In
wel 18 EU-lidstaten steeg het reële loon tussen 2009 en 2016 minder dan tussen 2001 en
2008. En in 11 van de lidstaten zakte het aandeel van de lonen in de toegevoegde waarde
· Een te klein deel van de beroepsbevolking in
de EU wordt gedekt door cao’s. Sinds de crisis
van 2008 daalde het cijfer ter zake in bijna
alle lidstaten. Tussen 2014 en 2016 ging het
collectief sociaal overleg in minstens 15 lidstaten over minder dan 50% van de beroepsbevolking
· In een aantal EU-lidstaten is er een ongunstige trend, waarbij het sociaal overleg wordt
verplaatst naar een lager niveau, dat van de
onderneming. Nadelig voor werknemers
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“Belgische
armoede moeilijk in te dijken”. “680.000
Vlamingen
onder armoededrempel”. “Eén
Vlaming op de
vijf kan zich geen
weekje vakantie veroorloven”.
Zulke krantentitels lees je met
de regelmaat
van de klok.
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Horizontaal

A. Met de nieuwe Vlaamse regering mogen we ons
verwachten aan de zoveelste ...
B. Soort speelgoed; vrouwelijk hert
C. Vader; muzieknoot; Islamitische Staat; voorganger van Carrefour in ons land
D. Mannelijke voornaam; berichtje; runderen
E. Orgaan; soms ben je beter af zonder ...
F. Stad in Bolivia
G. Kanaal van internationaal belang; vrouwelijke
voornaam
H. Tijdperk; onder- ; wederhelft
I. Muzieknoot; Nieuw Testament; Zonnegod; nietJ. Latijnse groet; Uitgebreid lager onderwijs (in
Nederland)
K. Houding van afzijdigheid, vooral in politiek
opzicht

18

33

In het boek ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’,
geschreven door de ATD Vierde Wereld-medewerkers
Marijke Decuypere en Guy Malfait, lees je over
Kevin, die op school de foto’s van zijn bezoek aan de
Kalmthoutse Heide toont en zegt dat hij op safari naar
Kenia is geweest. Over Elsa, moeder van drie, die van
de VDAB te horen krijgt: ‘Wij gaan u activeren’. Maar
ook over congé in Frankrijk en over voor het eerst in
uw leven naar de opera gaan.
Actrice en regisseuse Reinhilde Decleir beschrijft
het boek zo: “’Triestig en hoopgevend tegelijkertijd.
Triestig wanneer je de angst, onzekerheid en schaamte
voelt. En tegelijkertijd is er die enorme strijdlustigheid
en solidariteit. Verhalen die ontroeren en hopelijk diep
in onze ziel doen kijken”.
Een uitgave van Mammoet i.s.m. ATD Vierde Wereld.
Verkrijgbaar via www.epo.be.
Interesse in dit boek? Stuur dan je naam en adres naar
communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be en laat
ons weten dat je graag kans maakt op één van de drie
exemplaren die we gratis kunnen weggeven. Mail ons
niet later dan 18 november 2019 aub.
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VERTICAAL

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Harnassen (werkwoord)
Streling; rivier in North Yorkshire
Politieke partij in Nederland; lidwoord; en
andere; uitroep van pijn
Surinaamse ovenschotel; Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid; niet van toepassing
Egyptische godheid; hemellichaam
Klein stadseiland aan de zuidelijke kust van
China
Bloem; vorm van brullen
Oud woord voor landtong; mannelijke voornaam;
mannelijke voornaam
General Electric; vader; dat is (Latijn); gecastreerde stier
Aardgodin; niet-gouvernementele organisatie
Wie blijft leven wanneer een familielid overlijdt

PRIJSVRAAG
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Wie zal weer mogen
opdraaien voor het torenhoge begrotingstekort?’ E.V. uit Roeselare
werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbon van 20 euro. Proficiat!

Veel leesplezier!
Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar
puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 18 november 2019. Of
stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en lidnummer naar
Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt
een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het boek ‘Kleine
mensen, grote oorlogen’ van Jan Reyniers (EPO). De onschuldige hand
bepaalde dat deze lezers / lezeressen een exemplaar toegestuurd krijgen: D.B. uit Langemark, J.V.L. uit Zottegem en N.P. uit Bree.

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:
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UITGAANSTIP

FILM

Bitterzoet portret van twee vrienden en hun gedroomde dance-ervaring
(Cristian Ortega en Lorn MacDonald).

Beats
Karin Seberechts

BRUEGEL IN DE
SCHIJNWERPERS
Er lopen nu diverse tentoonstellingen met werken
van de Brabantse meester Bruegel.
In Antwerpen kan je terecht voor de expo ‘Madonna
ontmoet Dulle Griet’. Eén van de hoogtepunten
daar is de recent gerestaureerde Dulle Griet van
Pieter Bruegel de Oude, ooit aangekocht door Fritz
Mayer van den Bergh. De Dulle Griet ontmoet er de
Madonna van Fouquet, één van de mooiste Franse
schilderijen.
In de KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) wordt
ingezoomd op de prenten van Bruegel. Zo’n 450 jaar
geleden, tijdens de 16de eeuw, waren de Zuidelijke
Nederlanden het centrum voor de productie van
en de handel in prenten. Bruegel en zijn uitgever,
Hiëronymus Cock, speelden een sleutelrol in deze
periode. Hun meesterlijk vakmanschap en ondernemingszin staan centraal in de tentoonstelling.
WAAR EN WANNEER?
‘Madonna ontmoet Dulle Griet’, van 5 oktober 2019 tot
en met 31 december 2020
Surf naar www.museummayervandenbergh.be
The World of Bruegel in Black and White, van 15 oktober 2019 tot 16 februari 2020
Surf naar www.kbr.be

Lang voor de Brexit-saga
het enige Britse onderwerp
werd, waren er ook al politici met lumineuze invallen. Die waren er vooral
op gericht om het achtergestelde plebs goede
manieren bij te brengen. Zo
maakte in 1994 de Criminal
Justice and Public Order
Act zijn opwachting. Die
wet verbood ‘openluchtbijeenkomsten met muziek
die volledig of hoofdzakelijk werd gekenmerkt
door de uitstoot van repetitieve beats’. Echt waar.

Maar op het pad naar hun
gedroomde dance-ervaring liggen nogal wat hindernissen:
Johnno’s stiefvader is een duffe
klabak die op het punt staat zijn
huishouden naar een fatsoenlijker wijk te verkassen, Spanners
gezin beperkt zich tot een halvegare criminele broer met een
‘impulsieve’ entourage. Gelukkig
is er nog een verre nicht met
goede voelsprieten voor clandestien dancevertier…
Britse films met aanstekelijke soundtracks over bleke
schreeuwlelijkers uit bleke
buurten: we hebben ze wel
vaker gezien. Denk maar aan
‘Trainspotting’ en ‘This is
England’, om het bij twee voorbeelden te houden. En met op
de achtergrond een opkomende
Tony Blair, die de toenmalige
werkmens veel beterschap op de
mouw spelt, lonkt uiteraard ook
Ken Loach ergens in de coulissen.

Lang voor dit soort beruchte
bijeenkomsten commercieel ‘Beats’ schetst op een aandoenwerden gerecupereerd tot de lijke manier de zwanenzang van
Tomorrowlands van vandaag, de oude Britse ravescene, die in
heetten ze ‘raves’ en keken de een tanend Tory-tijdsgewricht
jongelui van toen er even reik- het licht uitdeed. Maar Brian
Welsh, die zijn film grotendeels
halzend naar uit.
in zwart-wit draaide (omdat
Zo ook Johnno en Spanner, boe- kleur te vaal oogt?), tekent met
zemvrienden uit één van de dit bitterzoet en geestig portret
mottige wijken die stedelijk bovenal voor een ander orgelSchotland (en bij uitbreiding het punt; dat achter de vriendschap
hele Verenigd Koninkrijk) sieren. van makkers die op het punt
Voor de wet officieel uit de start- staan uit elkaars leven te verblokken schiet, willen de maten dwijnen. Omdat het klassenonminstens een keer in hun leven derscheid ook onderaan de socieen heuse rave meemaken. Dat is ale ladder verdeelt en heerst.
namelijk nog wat anders dan in Melancholie op repetitieve beats,
hun eentje en in hun onderbroek om kort te gaan. |
meedreunen op Ultra-Sonic, The
Prodigy en ander technogeweld.
‘Beats’ komt op 13 november in
de Belgische cinema’s.
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CONTACTCENTERS

Actieweek in teken
van sociale verkiezingen

Robert Veekman

UNI ICTS, de wereldvakbond voor
werknemers uit de telecom en
contactcenters, organiseert sinds
2006 elk jaar in oktober een actieweek in de contactcenters. Elk jaar
nemen onze vakbondsafgevaardigden deel aan een ‘bewustmakingsactiviteit’ en organiseren ze
ontmoetingen met hun collegawerknemers in de contactcenters.

accent op de boodschap dat de uitzendkrachten kunnen mee stemmen. Het is de
eerste keer dat deze collega’s het recht hebben om ook effectief te stemmen bij sociale
verkiezingen. Het resultaat van de jarenlange inzet van de verschillende vakbonden.

ACV Puls maakt er ook een punt van om
er in zoveel mogelijk contactcenters voor
te pleiten dat uitzendkrachten na verloop
van tijd een vast contract krijgen. In sommige bedrijven zijn daarover collectieve
arbeidsovereenkomsten afgesloten. Door
goed overleg hebben we in een deel van de
contactcenters een vakbondspremie kunBij deze ontmoetingen ontvangen de col- nen afdwingen. De vakbond zet de inspanlega’s traditiegetrouw een plezant gadget. ningen voort om zo’n premie te realiseren
Deze keer werd gekozen voor een ‘future voor alle werknemers van contactcenters. |
proof ’ gadget, een usb-oplaadkabeltje.
Kwestie van geconnecteerd te kunnen blijven met de digitale buitenwereld.

UITZENDKRACHTEN
Dit jaar stond alles in het teken van de sociale verkiezingen in 2020. We leggen het
28
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Ook interesse om kandidaat te zijn
voor de sociale verkiezingen in 2020?
Neem dan vlug een kijkje op www.
hetacv.be/sociale-verkiezingen-2020

Elk jaar nemen onze vakbondsafgevaardigden
in de contactcenters deel aan een ‘bewustmakingsactiviteit’.

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 uitdrukkelijk 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:
communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be.

HET VERHAAL VAN PIA
W.B. - PER E-MAIL

De mediastorm rond baby Pia
is wat gaan liggen. Ik engageerde mij niet. Een sms’je heb
ik dus niet gestuurd. Liet het verhaal mij dan koud? Zeker niet.
Kinderen en hun ouders zouden
die zorgen niet mogen hebben.
Geen enkele overheid zou dat
mogen toestaan. Desondanks
bleef ik dus aan de kant staan.
Maar ik had zo mijn redenen.

Zo wordt verwezen naar een idee
van de Europese Commissie en de
WHO om niet langer met patenten te werken. Patenten zouden overboord kunnen worden
gegooid. Op grond van het volksbelang. Zo zou iedereen kunnen
concurreren om het product
aan te bieden tegen de laagst
mogelijke prijs. Helaas bleef het
slechts bij een idee.

De farma-industrie schermt
graag met haar ‘hoge ontwikkelingskosten’ maar geeft daarover veel te weinig cijfers vrij. Wij
kunnen niet langer gedogen dat
zulke gegevens niet publiekelijk beschikbaar zijn en dus niet
wetenschappelijk kunnen worden afgetoetst. Vanuit Europa
zou onafhankelijk onderzoek
kunnen worden opgezet om na
te gaan hoe die torenhoge prijzen
tot stand komen. En er moet ook
onderzoek komen naar de echte
werkzaamheid van medicijnen.
De overheid moet dringend een
leidende rol gaan spelen in dit
verhaal. Nu ondergaat ze de feiten. Het spreekt voor zich dat
oplossingen best op Europees
vlak worden uitgewerkt. Dit
debat is een mooie kans om
het sociale gelaat van Europa
gestalte te geven.

Naar aanleiding van de zaak
van Pia duiken plots nog allerhande voorstellen op. Er zouden verplichtingen kunnen
worden gekoppeld aan het fiscale gunstregime waarvan vele Aan Pia en haar ouders wens ik
farmareuzen genieten. Eén van verder het allerbeste.
die verplichtingen zouden aanvaardbare prijzen kunnen zijn.
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Ik wil niet komen tot een systeem
waarbij elke ouder moet hopen

om genoeg marketeers, copywriters en digital storytellers
in zijn vriendenkring te hebben.
Een systeem waarbij elke ouder
moet hopen genoeg BV’s tot zijn
vrienden te mogen rekenen. Zo’n
systeem wil ik niet. De toegang
tot een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een
basisrecht. Dat basisrecht zou
de overheid moeten garanderen.
Eerder dan zich te bekommeren
over al dan niet terugbetaling
zou haar eerste bekommernis
de buitensporige prijszetting
door farmagiganten moeten zijn.

In de reportage ‘Peperdure pillen’
(VPRO Tegenlicht) wordt de farmaceutische industrie omschreven als een maffia. Zware
beschuldigingen, ik besef het.
De reportage toont ook aan dat
er heel wat mogelijkheden zijn
om de prijzen zwaar te drukken.
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WAT ONZE LEZERS ERVAN DENKEN
JOBVERLIES BIJ KBC
V.P. - ANTWERPEN

DEMOCRATISCH, DIE
VLAAMSE REGERING?
P.D. - ASSENEDE

‘Wat we zelf doen, doen we
beter’, is het pocherige Vlaamse
gezegde. Op politiek vlak is dat
‘beter doen’ toch een beetje raar.
Het Vlaamse regeerakkoord
werd onderhandeld door zeer
rechtse of extreemrechtse partijen maar vermits die samen
geen meerderheid haalden,
mogen de ‘losers’ dit regeerakkoord uitvoeren. Elk van de partijen in die Vlaamse regering
verloor een behoorlijk deel van
haar kiezers. Hoewel het hier
gaat om een naoorlogs record
oordelen deze verliezers dat
met de wil van de kiezers geen
rekening moet worden gehouden en dat ze het desastreuze
beleid nog moeten opvoeren.
Bart De Wever, de grootste verliezer, gedraagt zich als de overwinnaar maar is nog steeds te
bang om zelf de kastanjes uit
het vuur te halen. Dat moeten
zijn ondergeschikten, deze keer
Jambon, voor hem doen. Die
heeft nogal rare ideeën over
democratie: toen de oppositie
de begrotingscijfers vroeg, werd
dit door Jambon botweg geweigerd. Nochtans kregen sommige NVA-burgemeesters de
begroting wel, maar de democratisch verkozen parlementairen dus niet. Nu vindt Jambon
dat er voor degenen die de
regels maken geen regels zijn,
dus lapt hij de democratie maar
aan zijn ministeriële laars.
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Ik heb in Ons Recht van oktober
met aandacht het interview met
twee vakbondsmensen over het
grote jobverlies bij KBC gelezen.
Uiteraard moet de werknemer
centraal staan voor een vakbond,
zoals daarin wordt gezegd. Maar
een bank die haar klanten wegjaagt, brengt de werkzekerheid
nog meer in gevaar. Sommige
uitspraken die ik in het artikel
las, dat was voor mij ‘his master’s voice in het kwadraat’.
Ik ben vooral erg verontwaardigd over de zin: ‘Veel consumenten klampen zich vast aan
hun spaarboekjes, we krijgen
ze niet meer aan het beleggen’.
Wat zouden de heren dan willen? Dat we als gewone man
gaan speculeren en gokkers
worden na de crash van 2008
en een debacle waaraan ik niet
hoef aan te herinneren? Ik heb
trouwens mijn spaargeld nodig
om mijn bescheiden huis ‘beter
te isoleren’ maar dat geeft wel
het zaligmakende gevoel dat de
ijskap van Groenland daarmee
minder smelt.
En dan lees ik: ‘Ze zullen een heel
ecosysteem moeten uitbouwen
om de klant maximaal aan zich
te binden”. Wat een holle peptalk: ik ga bij de bank om mijn
spaarcenten veilig te stellen en
wens dat de bank voor de rest
uit mijn leven blijft.
Om van het voortdurende

gezaag en gefleem af te zijn
heb ik een tijdje geleden eens
wat spaargeld bij KBC belegd.
Instapkosten op het kapitaal
1,75% (‘Maar alleen voor jou’,
wat uiteraard slijmerige kletskoek was). Na een half jaar was
het rendement op het nog resterende kapitaal -3% (ondertussen
nog minder), en dat voor een heel
voorzichtige belegger. Minus
het bedrag dat je betaalt voor al
die ongevraagde gouden raad.
Tegelijk betaal je op de zichtrekening waarlangs je geld noodgedwongen binnenkomt en buitengaat ook nog eens 3 euro per
maand (36 euro/jaar) en krijg je
om de haverklap eindeloze uittreksels waaruit moet blijken
dat het reglement ‘aangepast’
is: geen mens die dat leest maar
telkens steek je je kop allicht nog
meer in de strop.
Ondertussen blijken de bankkantoren steeds meer te worden gesloten ‘om u nog beter te
dienen’. En alsof dat nog niet
volstaat, bestoken die arme
‘persoonlijke raadgevers’ je om
digitaal bankieren door de strot
rammen ‘omdat iedereen er om
vraagt’: gezever.
De banken boeken blijkbaar ook
‘te weinig inkomsten’. “Nou breekt
mijn klomp. KBC maakt gigantische winsten en ‘is inderdaad bij
de rendabelste banken’. En dat
is nà aftrek van de mega-vergoedingen aan de directie maar zonder hun bonus in aandelen”.
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In Nederland zou hij mogen
opstappen maar Vlaanderen
is natuurlijk anders. Soit.
De nieuwe regering wou haar
slinkende kiezerspubliek
bedanken voor bewezen diensten en schafte de woonbonus
voor de eerste woning af. Die
voor de tweede woning blijft
bestaan. Een welgemeend
‘fuck you’ dus van de kersverse
regering in de richting van de
overgrote meerderheid van
hun kiezers. Ze hebben hun
stem uitgebracht en mogen nu
oprotten.
De ‘grote democraat’ Jambon
voert ook diverse punten
van het VB uit. De Vlaamse
overheid trekt zich terug uit
het gelijkekansencentrum
Unia, iets waarvoor Jambon
al gelukwensen ontving van
Filip De Winter. Ook het
Minderhedenforum en alle
migrantenorganisaties worden financieel drooggelegd.
Nieuwkomers moeten 5 jaar
wachten voor ze op een wachtlijst (die makkelijk nog eens 10
jaar kan duren) kunnen komen
voor een sociale woning. Het
gemorrel aan de kinderbijslagen is ook bedroevend.
Het bruine reukje dat aan de
regering-Bourgeois kleefde is
nu omgeslagen in een onmiskenbare stank. En sommige
democratische partijen blijken
alleen maar geïnteresseerd
zijn in de vet betaalde postjes
en werken mee aan het nieuwe
‘beleid’.

ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

UITBETALING VAKBONDSPREMIE
PC 319 - OPVOEDINGSINSTELLINGEN
Bij de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (paritair comité 319) wordt in
de periode van oktober tot december de
vakbondspremie van 86,76 euro uitbetaald aan leden die de voltijdse bijdrage
betalen. Wie een verminderde bijdrage
betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.
Van de werkgever heb je bij de loonstrook een lichtblauw formulier
gekregen dat dient als attest voor de

vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen
aan het acv Puls-secretariaat in jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 oktober 2019
lid geworden zijn van de vakbond en nog
steeds aangesloten zijn op het moment
van betaling. Je moet ook in het refertejaar
2019 minstens één dag hebben gewerkt in
een opvoedings- en huisvestingsinstelling
die erkend is door de Vlaamse overheid.

VOEDING
Vanaf 3 november 2019 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de voeding hun
vakbondspremie. De premie bedraagt
maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is
afhankelijk van het aantal gewerkte dagen
en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan een aantal voorwaarden
worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april
2018 en 31 maart 2019 minstens elf dagen
gewerkt hebben in een onderneming die
valt onder het paritair comité voor de
bedienden uit de voeding (PC 220). Ook

moet je ten laatste op 1 maart 2019 lid zijn
van het ACV en nog altijd aangesloten zijn
op het ogenblik van de uitbetaling. In orde
zijn met de betaling van de ledenbijdrage
is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening
van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar
attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke acv Pulssecretariaat.

• ACV PULS AALST
Hopmarkt 45
9300 Aalst
T + 32 9 265 43 00
acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be
• ACV PULS ANTWERPEN
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
T + 32 3 222 70 00
acv-puls.antwerpen@acv-csc.be
• ACV PULS BRUGGE-OOSTENDE
Kan. Dr. L. Colensstraat 7
8400 Oostende
Steunpunt:
Koning Albert I laan 132
8200 Brugge
T + 32 56 23 55 61
acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be
• ACV PULS BRUSSEL
Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
T + 32 2 557 86 40
acv-puls.brussel@acv-csc.be
• ACV PULS GENT
Poel 7
9000 Gent
T + 32 9 265 43 00
acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be
• ACV PULS HALLE
Vanden Eeckhoudtstraat 11
1500 Halle
T + 32 2 557 86 70
acv-puls.halle@acv-csc.be
• ACV PULS HASSELT
Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
T+ 32 11 29 09 61
acv-puls.limburg@acv-csc.be
• ACV PULS KEMPEN
Korte Begijnenstraat 20
2300 Turnhout
T + 32 14 44 61 55
acv-puls.kempen@acv-csc.be
• ACV PULS KORTRIJK-ROESELARE-IEPER
President Kennedypark 16D
8500 Kortrijk
Steunpunten:
H. Horriestraat 31
8800 Roeselare
Sint-Jacobsstraat 34
8900 Ieper
T + 32 56 23 55 61
acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be
• ACV PULS LEUVEN
Martelarenlaan 8
3010 Kessel-Lo
T + 32 16 21 94 30
acv-puls.leuven@acv-csc.be
• ACV PULS MECHELEN-RUPEL
Onder Den Toren 5
2800 Mechelen
T + 32 15 71 85 00
acv-puls.mechelen@acv-csc.be
• ACV PULS VILVOORDE
Toekomststraat 17
1800 Vilvoorde
T + 32 2 557 86 80
acv-puls.vilvoorde@acv-csc.be
• ACV PULS WAAS & DENDER
H. Heymanplein 7
9100 Sint-Niklaas
T + 32 9 265 43 00
acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be

ALGEMEEN SECRETARIAAT

VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
PC 331 (GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG,
KINDEROPVANG EN GEZONDHEIDSPROMOTIE)
In de centra geestelijke gezondheidszorg,
de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbondspremie van 86,76 euro voor wie de voltijdse
bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 43,38
euro. De premie wordt uitbetaald tussen
oktober en december 2019.
Van de werkgever heb je bij de loonstrook
een crèmekleurig formulier gekregen dat

dient als attest voor de vakbondspremie.
Dit attest moet je bezorgen aan het acv
Puls-secretariaat in jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2019 lid
zijn geworden van de vakbond en betalend
lid zijn op 1 oktober 2019. Je moet ook in
het refertejaar 2019 hebben gewerkt in een
centrum of dienst erkend door de Vlaamse
overheid.

ACV PULS
Sudermanstraat 5
B-2000 Antwerpen
www.acv-puls.be – T + 32 3 220 87 11
F + 32 3 220 89 83 – acv-puls@acv-csc.be

Missie van acv puls

acv Puls is een vakbond die als deel van het
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt
voor meer en sterkere rechten voor werknemers
(m/v). acv Puls is een onafhankelijke democratische organisatie met leden en militanten,
die streeft naar solidariteit onder werknemers.
Nationale en internationale solidariteit is een
belangrijk doel en bindmiddel. acv Puls staat
voor een democratische kijk op de samenleving.
Samen met gelijkgezinde bewegingen wil ze een
strijdbare tegenmacht zijn.
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