
JANUARI 2020  |  ACV PULS MAGAZINE  |  JAARGANG 124 1

ANDER EN BETER BELEID
IS WEL DEGELIJK MOGELIJK!

Maandblad van de vakbond ACV Puls
124ste jaargang - nummer 1 - januari 2020  P3A9229

magazine

Ontdek meer op
www.acv-puls.be

BAREMA  
BETAALT BETER

WORKSHOP VOOR 
50-PLUSSERS IS SCHOT 
IN DE ROOS



JANUARI 2020  |  ACV PULS MAGAZINE  |  JAARGANG 124JANUARI 2020  |  ACV PULS MAGAZINE  |  JAARGANG 1242 3

06

10

19

ANDER EN BETER 
BELEID IS WEL 
DEGELIJK MOGELIJK!
Cultuur en middenveld 
geven van jetje

03 STANDPUNT
 Van Ons Recht  

naar Puls Magazine

04 VUURWERK
 Acteur Gert Winkelmans: 

“Gesprek aangaan zonder 
elkaar kapot te maken”

 Yves Aerts (çavaria): 
“Besparen op midden-
veld is contraproductief”

08 SNAPSHOTS

14 LOONBAREMA’S WORDEN 
OPGETROKKEN IN AUDIO-
VISUELE SECTOR

 “Duidelijke structuur 
geeft ook houvast aan 
werkgevers”

16 SOCIALE VERKIEZINGEN
 Van Ons Recht  

naar Puls Magazine

18 ACV PULS FELICITEERT 
WERKNEMERS MET HUN 
NIEUWE JOB

 Vakbond staat paraat 
voor constructief sociaal 
overleg

20 WE GAAN DE WERKBONUS 
GROEN KLEUREN

 Anita slaat lunch over om 
te besparen

21 HOE HOUDEN WE ONZE 
GOEDE GEZONDHEIDS-
ZORG BETAALBAAR?

22 VRIJE TIJD

23 UITBETALING  
VAKBONDSPREMIE

CAROLINE EN ISABELLE 
WETEN WAAR ZE 
NAARTOE WILLEN
Workshop voor 50-plussers 
valt in de smaak

ZONDER GENOEG 
VERS BLOED IS 
ER MORGEN GEEN 
VAKBOND MEER
Jongeren zoeken en vinden 
inspiratie op congres in Kroatië

ONDER WELKE 
VOORWAARDEN 
KAN IK EEN 
LANDINGSBAAN MÉT 
UITKERING KRIJGEN?

INHOUD

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER  Veerle Verleyen • Sudermanstraat 5 • 2000 Antwerpen – HOOFDREDACTEUR  Denis Bouwen
REDACTIECOMITÉ  Denis Bouwen, Jan Deceunynck, Tom Van Aken, Veerle Verleyen, Frederik Vermeulen, Chris Van Droogenbroeck

VORMGEVING  Peer De Maeyer – DRUKKERIJ  Hoorens Printing
REDACTIE EN ADMINISTRATIE  Sudermanstraat 5- 2000 Antwerpen – Tel. 03/220.87.11 • Fax 03/220.89.83 – communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be

ACV PULS MAGAZINE wordt gedrukt op verbeterd krantenpapier.Dit papier wordt gemaakt op basis van gerecycleerd materiaal.

STANDPUNT
Van Ons Recht naar Puls Magazine

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris

Een Gelukkig Nieuwjaar! 
Hoe fijn is het niet om een 
nieuw jaar te beginnen 
met een vernieuwde versie 
van ons ledenblad? Sinds 
1936 heette ons blad Ons 
Recht! Al die jaren kreeg je 
zo betrouwbare informa-
tie over verwezenlijkingen 
van je vakbond, wetgeving, 
rechten en plichten, maar 
ook reportages, interviews, 
nieuws over sociale con-
flicten, acties in woord en 
beeld. Nieuwsfeiten, beschouwingen over 
politieke keuzes, ontspanning maar ook 
nieuws uit jouw sector of bedrijf.

Puls Magazine blijft betrouwbare infor-
matie brengen en wil meer dan ooit jouw 
verhaal schetsen. Vakbondswerk is men-
senwerk, met vreugdevolle momenten 
en moeilijke verhalen. Puls Magazine wil 
meer dan ooit jouw magazine worden.

Het blad wil tonen wie we écht zijn als 
vakbond. Wat we écht doen. Wat jij bent, 
zegt en doet. Puls Magazine houdt de vin-
ger aan de pols in je bedrijf, sector, streek, 
land, continent, in de wereld. Jazeker, in 
jouw leven. Puls Magazine wil jouw con-
nectie zijn met je collega’s en de wereld 
van werk en leven, met zijn fijne en moei-
lijke momenten. 
Geen wereld die sneller draait dan de 
wereld van communicatie en media. Geen 
wereld die grondiger evoluties ondergaat 
dan de wereld van de informatie. We publi-
ceren veel meer dan vroeger via allerlei 
kanalen. Tijd dus om ook ons eigen leden-
blad te herpositioneren.
We zijn dan ook apetrots om je bij het 
begin van dit nieuwe jaar het allereerste 
nummer van Puls Magazine te kunnen 

aanbieden. Dit blad zal 
voort evolueren, net zoals 
de digitale versie die ons 
nieuwe mogelijkheden van 
nieuwsgaring biedt, en die 
je als lid van ACV Puls gra-
tis kunt ontvangen. Stuur 
een e-mailtje naar 
communicatiedienst.
acv-puls@acv-csc.be 
en je ontvangt ons leden-
blad voortaan via je smart-
phone, tablet of pc. 

We kijken met een hoopvolle maar ener-
gieke blik naar het jaar 2020. In mei 2020 
zijn er nieuwe sociale verkiezingen. Jouw 
kans om je samen met collega’s in te 
zetten voor een betere en aangenamere 
wereld van werken en leven. 

Hopelijk komt er een nieuwe federale 
regering die zal inzetten op eerlijker belas-
tingen, écht werkbaar werk en een einde-
loopbaanbeleid op mensenmaat, van aan 
de start tot landing. Starten in een fijne, 
waardige job, met combinatiemogelijkhe-
den tussentijds en eindeloopbaankeuzes 
vanaf 55, 60 en 65. 

Laat 2020 ook het jaar zijn waarin we een 
nieuwe eensgezindheid vinden om onze 75 
jaar oude sociale zekerheid écht te verster-
ken zodat deze kathedraal van warme soli-
dariteit er nog eens 75 jaar kan bij doen. 
Ze is er bij de geboorte van een kind, bij 
tegenslagen, voor onze oude dag.
We wensen jou een uitstekende gezond-
heid, want dat is het beste middel om 
samen in te zetten op een warme werkom-
geving, een warme samenleving en stérk 
vakbondswerk.

Vanuit ons warme Puls-hart.

12

RECHTVAARDIGE 
BELASTINGEN, FATA 
MORGANA ONDER DE 
REGERING-MICHEL?
Gat in de begroting schreeuwt 
om fiscale rechtvaardigheid

04



4 5JANUARI 2020  |  ACV PULS MAGAZINE  |  JAARGANG 124 JANUARI 2020  |  ACV PULS MAGAZINE  |  JAARGANG 124

Acteur, regisseur en schrijver 
Gert Winckelmans geeft zijn 
kijk op de besparingen op cul-

tuur: “Er is een ideologische strijd 
bezig. De Vlaamse regering heeft 
de miljoenen euro’s die nu worden 
bespaard niet nodig om de begro-
ting te doen kloppen. Integendeel, 
ze rekenen verkeerd. Als de discussie 
alleen met economische argumenten 
zou worden gevoerd, dan zou deze 
al zijn gewonnen in het voordeel 
van de kunsten. Elke euro die naar 
cultuur gaat, brengt driedubbel zo 
veel op. In Duitsland investeert men 
steeds meer in cultuur, omdat men 
zich daar bewust is van het alge-
meen belang van cultuur. Het raakt 
iedereen”.

Gert verwijst naar de projectsubsi-
dies, die erg gevoelig worden terug-
geschroefd door de regering-Jam-
bon: ‘Wanneer een gezelschap of een 
theatermaker een projectsubsidie 
binnenhaalt, zijn er meestal eerst 
twee voorstellingen gratis gemaakt. 
De toegekende middelen gaan naar 
de lonen van de technicus, van de 
decorbouwer, er wordt een repetitie-
ruimte mee gehuurd, materiaal mee 
aangekocht in doe-het-zelf-zaken, 
kostuums, catering, het verkoop-
bureau verdient erop, er worden 
flyers en affiches gedrukt, auteurs-
rechten op de tekst worden veref-
fend en voor de dagen dat er wordt 
opgetreden krijgen de artiesten een 
loon. Tijdens de repetitieperiode, 
die gemiddeld ongeveer zes weken 

duurt, wordt er vaak gratis gewerkt. 
De middelen zijn namelijk altijd 
minder dan nodig”.

Solidariteit kan ook in deze het tij 
keren maar Gert praat liever over 
‘convivialisme’. “Dit betekent uit-
genodigd zijn en met elkaar het 
gesprek aangaan zonder elkaar 
kapot te maken”. 

“De meeste ideo-
logieën zetten 
ons in vakjes: 

links-rechts, rijk-arm en leiden tot 
conflicten. Maar mensen hebben 
andere behoeftes, hebben er nood 
aan om zich te verbinden met elkaar. 
Moderne ideologieën hebben daar 
geen antwoord op en houden te wei-
nig rekening met de diepere behoef-
ten van de mens. Dit is ook duidelijk 
zichtbaar in de maatschappij: veel 
eenzaamheid, zelfdoding, mensen 
met psychiatrische problemen, iso-
lement, armoede. Sinds 2011 is er 
een heus ‘Convivialistisch manifest’, 
over de kunst van het samenleven en 
het verklaren van onderlinge afhan-
kelijkheid. Die tekst is het resultaat 
van een colloquium in Tokio, met 40 
sociologen, schrijvers en economen 

van over de hele wereld’.

 Ine Hermans |  Daniël Rys + Adobestock  Denis Bouwen

Het verenigde middenveld geeft flink van jetje met allerlei acties tegen de 
drastische besparingen van de Vlaamse regering. Acteur Gert Winckelmans en 

Yves Aerts van çavaria geven hun kijk vanuit de praktijk op het terrein.

De koepel van holebi-, trans-
gender- en interseksever-
enigingen çavaria ver-

liest 6% van haar basissubsidie 
als sociaal-culturele vereniging, 
wat betekent dat ze een halftijdse 
kracht minder overhoudt om de 
aangesloten verenigingen te onder-
steunen. “We vrezen ook minder 
kans te maken op projectsubsi-
dies uit het cultuurbudget”, 
weet algemeen coör-
dinator Yves Aerts. 
“Projectsubsidies 

gaven ons juist wat extra adem-
ruimte om nieuwe dingen te kunnen 
doen”.

“Heel wat collega’s uit het midden-
veld, welzijnsorganisaties, steun-
punten en federaties verliezen heel 
wat van hun basismiddelen. Denk 
aan Sensoa, het expertisecen-
trum rond seksuele gezondheid, 

of het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde (ITG). Wij wer-

ken heel goed en graag 
met hen samen. Als 

Sensoa 200.000 euro 
minder ontvangt, is 
dat ook nefast voor 
onze doelgroepen: 

holebi’s, transgender 
en intersekse personen”.

Volgens Yves is er zeker onge-
rustheid bij de werknemers. “Over 

de eigen job maar ook over het bre-
dere plaatje. Wie zal het werk opne-
men als wij of onze collega’s het niet 
meer kunnen doen? Dit alles leidt 
natuurlijk ook tot onbegrip.”

Ook çavaria neemt met overtuiging 
deel aan de acties van het midden-
veld. “Besparen op het middenveld, 
welzijn, cultuur is contraproductief. 
Het is ook onrechtvaardig, want het 
raakt de zwaksten het hardst”. 

Volgens Yves is een andere aanpak 
perfect mogelijk. “De huidige aan-
pak van de Vlaamse regering getuigt 
niet van respect. Waarom is er 

geen voorafgaand overleg geweest? 
Waarom moesten we alles uit de 
pers vernemen? De Vlaamse minis-
ter van Gelijkekansenbeleid, Bart 
Somers, toont dat het ook anders 
kan: hij wil eerst een grondige eva-
luatie uitvoeren in 2020, overleggen 
met de gelijkekansenorganisaties 
en dàn bekijken of centen moeten 
worden geheroriënteerd. In afwach-
ting daarvan raakt hij niet aan onze 
basissubsidie. Dat is volwassen én 
verstandig”.
 
Yves onderstreept het belang van 
een sterk middenveld dat kritisch is 
en ook open staat voor samenwer-
king. “Zonder samenwerking tussen 
politici en LGBTI-beweging in de 
voorbije decennia zouden we qua 
wetgeving nooit zo geweldig zijn 
vooruitgegaan in België”.

Ook çavaria neemt 
met overtuiging deel 
aan de acties van het 
middenveld. “Besparen 
op het middenveld, 
welzijn, cultuur is 
contraproductief. Het 
is ook onrechtvaardig, 
want het raakt de 
zwaksten het hardst”. 

ACTEUR GERT WINCKELMANS:
“GESPREK AANGAAN ZONDER 
ELKAAR KAPOT TE MAKEN”

A

  www.cultuurvakbond.be

YVES AERTS (ÇAVARIA): 
“BESPAREN OP MIDDENVELD 
IS CONTRAPRODUCTIEF”

D
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CAROLINE EN ISABELLE 
WETEN WAAR ZE 
NAARTOE WILLEN

Workshop voor 50-plussers valt in de smaak

Het Centrum voor Loopbaanontwikkeling (CLO) van ACV Puls organiseert af en toe ‘De Kracht 
van ervaring’, een workshop voor oudere werknemers (vier halve dagen). Deze workshop 

helpt de deelnemers om bewust keuzes te maken voor hun verdere loopbaan en hun 
privéleven. Caroline en Isabelle kijken met voldoening terug op hun deelname.

 Denis Bouwen |  Shutterstock

“Ik had me met een verkeerd beeld 
ingeschreven voor ‘De kracht van 
verandering’. Maar uiteindelijk bleek 
de workshop een aanrader voor 
iedere 50-plusser”, vertelt Caroline 
Legrand. “Al in het eerste uur besefte 
ik dat deze workshop wel eens heel 
diep zou kunnen gaan. We werkten 
in groepjes van twee personen zodat 
iedereen heel vrijuit kon praten”.

“Onze begeleidster Kathleen was 
een fantastische vrouw. Ze pakte het 
heel zacht aan en hielp de deelne-
mers om een betere kijk te krijgen 
op zichzelf en hun ‘issues’. Zelf heb 
ik niet meteen angsten of problemen 
die met mijn werk te maken heb-
ben, maar de verhalen van andere 
deelnemers maken het voor mij wel 
gemakkelijker om me in te leven in 

de zorgen waarmee collega’s wor-
stelen”.

‘Meer tijd voor mezelf’
“Maar zelf werd ik ook met mijn 
neus op de feiten gedrukt. Ook in 
mijn eigen leven zijn er dingen die 
beter kunnen. Ik moet meer tijd 
maken voor mezelf en hoef me 
niet ambetant te voelen als ik even 

voorrang geef aan mezelf. Op mijn 
werk ben ik vakbondsgevaardigde: 
ik mag best ook ‘s niet bereikbaar 
zijn”.

Na de workshop had ik het gevoel 
dat ik de deelnemers een stuk beter 
kende dan een aantal mensen met 
wie ik dagelijks omga. De deelne-
mers stelden zich kwetsbaar op en 
toonden veel respect voor elkaar, 
wat een groot onderling vertrouwen 
deed ontstaan. Aan het einde had 
iedereen het gevoel dat ons gemeen-
schappelijk verhaal nog niet ‘af’ 
was. We moesten trouwens een brief 
aan onszelf schrijven. Die kregen we 
terug op onze terugkomdag”.

Toen de deelnemers elkaar later 
terugzagen, had dat veel weg van 
een groep vrienden die elkaar 
een half jaar lang niet meer had-
den gezien. “Ik weet niet of we 
elkaar nog vaker zullen zien”, zegt 
Caroline. “Maar ik kan deze work-
shop zeker aan generatiegenoten 
aanbevelen. De brief aan mezelf hou 
ik bij, ik lees hem nog gere-
geld. Die zorgt voor hou-
vast op het moment 
dat ik weer over de 
schreef ga”.

Originele aanpak
Isabelle Ghyselen is verantwoorde-
lijke voor een team bij Landelijke 
Kinderopvang. Ook zij kijkt met ple-
zier terug op haar deelname aan ‘De 
kracht van verandering’.
“Deze workshop was heel anders 
dan wat je traditioneel meemaakt”, 
zegt Isabelle. “De opbouw, de the-
ma’s, de invulling resulteerden in 
een bepaalde diepgang. In onze 
groep stelden de deelnemers zich 
erg kwetsbaar op; ze vertelden 
heel open over zichzelf en 
anderen herkenden zich 
vaak in wat ze hoor-
den. De workshop was 
opbouwend, het was 
geen klagen en zagen 
van vijftigplussers”.

Zelf besefte Isabelle al 
snel waar het kantelmo-
ment in haar leven zat, ergens 
toen ze achteraan in de 30 was. “In 
de workshop zag ik dat ik toen juiste 
keuzes had gemaakt. Het is nu kwes-
tie om dat allemaal nog meer vorm 

te geven. In mijn werk, in mijn 
privéleven en in mijn vrij-

willigerswerk zit ik op de 
goeie weg. Wat ik doe, is 
gewoon goed. Ik moet 
nu vooral rust en een-
voud zoeken”.

Veel troeven
“Wat mijn kwaliteiten zijn? 
Inlevingsvermogen, loyaliteit, des-
kundigheid, om alleen die drie te 
noemen. Onze samenleving veran-
dert snel, en dat doet me soms wel 
twijfelen. Maar ik kijk toch vooral 
naar het positieve. Met de andere 
deelnemers constateerden we dat 
vijftigplussers eigenlijk erg veel 
troeven hebben. Het zou een prima 
idee zijn om die op affiches te zetten 

en ze massaal uit te hangen in 
veel bedrijven en organi-

saties”.

Isabelle is van plan 
om voort te gaan op 
de weg die ze al was 
ingeslagen. “Ik weet 

precies waar ik mijn 
energie wil in steken. Op 

mijn werk hoef ik me niet 
meer te bewijzen. Als vrijwillig-

ster ben ik betrokken bij de plannen 
voor een huis waar ze jongeren in 
moeilijkheden willen opvangen en 
begeleiden”.

Na de workshop spraken de deel-
nemers op zeker moment opnieuw 
af. “We zijn toen gaan wandelen en 
pakten samen een pint. Een toffe, 
mooie afsluiter”.

 Interesse in een toekomstige editie 
 van deze workshop? Surf naar 
 www.loopbaanontwikkeling.be 

Caroline Legrand

Isabelle Ghyselen
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Poolse werknemers van 
Castorama verdienen  
onze steun

Als werknemer spendeer je heel wat uren 
op jouw werk. Inspraak op de werkvloer is 
daarom een belangrijk basisrecht erkend 
door tal van internationale instanties. Het 
management van de Poolse Castorama-
vestigingen denkt hier anders over. 
Castorama, onderdeel van een grote 
Engelse multinational, telt 12.000 werkne-
mers in 80 doe-het-zelfzaken in Polen. De 
Poolse vakbond Solidarnosc slaagde erin 
de werknemers warm te maken voor vak-
bondswerk. Sinds september 2018 leidde 
dit tot heel wat pesterijen van de werkge-
ver. In het recente verleden escaleerde dit 
tot het ontslag van 10 werknemersverte-
genwoordigers. Volgens de directie voer-
den zij activiteiten uit die schade berok-
kenden aan het bedrijf. 
Solidarnosc is het hiermee niet eens. De 
eis om deze mensen opnieuw terug in 
dienst te nemen ligt op tafel. Om dit te 
realiseren startte de internationale vak-
bond UNI Commerce met een solidari-
teitscampagne. De stem van de 10 vak-
bondsvertegenwoordigers moet opnieuw 
worden gehoord. Zij zetten zich dagelijks 
in voor hun collega’s. Jouw hulp is wel-
kom. 

 Lees meer op www.labourstartcampaigns.net 
en kijk bij ‘Polen: Wiedereinsetzung entlasse-
ner Gewerkschafter in Castorama’

Werknemers zonder papieren 
manifesteren tegen uitbuiting
Iets meer dan 100 mensen, voornamelijk werknemers 
zonder papieren, hebben op 19 december 2019 betoogd 
aan het metrostation Kunst-Wet in Brussel. De betogers 
uitten hun onvrede over hun statuut. Het ging om een 
actie van het ACV, dat het cascadesysteem van onderaan-
nemingen aan de kaak wilde stellen. Werknemers zon-
der papieren vind je op vele plaatsen, zelfs in openbare 
gebouwen, zoals bij de renovatie van het metrostation 
Kunst-Wet. “Arbeiders zonder papieren worden uitge-
buit door hun bazen, zij worden aan hun lot overgelaten”, 
onderstreepte Eva Maria Jimenez van het ACV in de krant. 
Volgens het ACV zou het veel verstandiger zijn om mensen 
zonder papieren te regulariseren zodat ze kunnen bijdra-
gen tot onze sociale zekerheid.
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Indiase werknemers van Honda 
kloppen op tafel

Honda is een Japanse fabrikant van auto’s, motors en 
scooters. Als gevolg van evoluties in de auto-industrie 
past het bedrijf zijn strategie aan. Of je nu werkt bij Honda 
in Gent of bij de vestiging in India, zoiets leidt tot onze-
kerheid. Wereldwijd trachten de vakbonden bij Honda 
inspraak te krijgen en de werkzekerheid te garanderen. 
Bij de fabriek in het Indiase Manesar is de inzet hoog. 
In deze vestiging werken 4.000 werknemers. 2.500 van 
hen hebben al meer dan 10 jaar een tijdelijk contract met 
lage lonen en weinig rechten. 800 van hen verloren hun 
job in augustus 2019 als gevolg van tegenvallende ver-
koopcijfers. Op 4 november werden 200 werknemers met 
onbetaald verlof gestuurd, met de belofte om hen drie 
maanden later weer in dienst te nemen. De dag nadien 
weigerde het management aan 400 tijdelijken de toegang 
tot het bedrijf. 
In de fabriek startten 1.000 tijdelijke werknemers meteen 
met een vreedzame sit-in die weken duurde. De vak-
bond probeert te onderhandelen maar het sociaal overleg 
wordt onmogelijk gemaakt. De mondiale industrievak-
bond is geschokt en roept op tot meer menselijkheid en 
respect voor de wetgeving.

Indiase  
werknemers  
van Honda  
kloppen op tafel

Belgen werken meestal  
in hun eigen provincie
85% van alle Belgische pendelaars heeft een job in het gewest 
waar ze wonen, en 75% steekt niet eens een provinciegrens over. 
Dat blijkt uit een analyse van de Nationale Bank, die zich voor de 
meest volledige cijfers wel moet beroepen op gegevens uit 2015. 
Zowat de helft van de inwoners van Waals- en Vlaams-Brabant 
werkt in de hoofdstad en de 18 omringende gemeenten. Slechts 
4 op de 10 van de Brusselse jobs worden uitgevoerd door mensen 
die er zelf wonen.
Volgens de NBB liggen de lonen hoger in Brussel, maar de kosten 
om er te wonen zijn ook hoger. Wat mee verklaart waarom velen 
liever pendelen naar hun job in de hoofdstad.

Solidair met 
mensenrechtenactivisten 
in de Filipijnen

Al jarenlang heeft ACV Puls een part-
nerschap met de Filipijnse vakbond 

Alliance of Health Workers (AHW). 
Deze organisatie probeert ook 
gezondheidswerkers te verster-

ken en het recht op een kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg te promoten. Maar de 
Filipijnse syndicalisten werken in een heel 
andere context. 

De Filipijnse autoriteiten trachten vak-
bondsactivisten aan te pakken door 
hen valselijk te beschuldigen van ban-
den met gewapende militaire groepen. 
Doelbewuste pesterijen en arrestaties zijn 
niet ongewoon. Er is veel geweld, en er 
wordt ook gemoord. 

De voorbije drie jaar zijn 43 vakbonds-
mensen om het leven gebracht zonder dat 
de moord verder werd onderzocht. Op 31 
oktober 2019 was er nog een goed voorbe-
reide politie-inval bij de vakbond van bus-
chauffeurs. De politie ging erg hardhandig 
te werk en bedreigde zelfs kinderen met 
een vuurwapen. Op 10 december kwa-
men vakbonden van over de hele wereld 
in actie om deze situatie aan te kaarten. 
Deze symbolische acties geven zichtbaar-
heid aan de gevaarlijke omstandighe-
den waarin Filipijnse vakbonden moeten 
weken. Verder is de vraag uiteraard dat de 
autoriteiten een eind maken het nodeloze 
geweld.

Werknemers met de hoogste 
diploma’s zijn sneller 
geneigd om lan-
gere afstanden af te 
leggen. Zij kunnen 
dikwijls meer verdie-
nen waar de vraag het 
grootst is, in Brussel dus.
Van de mensen die naar Brussel 
pendelen, neemt 34% de trein, terwijl 
38% de auto gebruikt. Metro, tram en bus 
zijn in verhouding populairder in Brussel 
dan elders in ons land. 
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Jonge vakbondsmilitanten uit heel 
Europa kwamen bijeen om hun 
stem te laten horen onder de slo-

gan: #nofuturewithoutyouth. De ACV 
Puls-delegatie bestond uit Nicky Boon 
(Colruyt), Ines Fraweel (studente soci-
aal werk), Stan De Spiegelaere (Europees 
Vakbondsinstituut) en Pieter Liagre 
(secretaris bij ACV Puls). Pieter: “Het was 
voor ons belangrijk om een diverse dele-
gatie te sturen met mensen uit uiteenlo-
pende sectoren, gelukkig werkte de che-
mie vanaf de eerste minuut uitstekend”.

Overal in Europa
De congresdeelnemers discussieerden 
over ‘precair werk’, jongeren en de vak-
bond, de toekomst van werk en de vraag 
wat de UNI-jongerendelegatie in de vol-
gende jaren moet doen. Verder waren er 
workshops over het gebruik van sociale 
media en de vraag hoe de vakbond kan 
omgaan met het klimaatthema. 
Nicky: “Vooral de uitwisseling van erva-
ringen was erg verrijkend. Als militant 
ken je de problemen in je eigen firma. Via 
nationale belangengroepen of vormin-
gen merk je dat veel daarvan ook waar is 
voor heel het land. Maar op dit congres 
merkten we dat onze problemen overal in 
Europa voorkomen”.
Naast problemen kwamen ook goeie 
praktijken aan bod. Ines: “Zo blijkt dat er 
in Oostenrijk een speciale vakbondsver-
tegenwoordiger is om de belangen van 
jongeren met een leercontract te verde-
digen. Met de uitbreiding van het duaal 
leren in België kan dat inspirerend zijn. 
En in Noorwegen zijn nulurencontracten 
onlangs officieel verboden”. 

Knap werk in Praag
Stan: “Vooral de getuigenis van een 
Tsjechische vakbondsorganisator heeft 
me geraakt. Zij organiseert als jongere 
werknemers in de horeca in Praag. Het 
gaat dat niet alleen om arbeidsvoorwaar-
den maar ook om slechte huisvesting en 
flagrant anti-vakbondsgedrag van werkge-
vers. Als jonge vakbondsmilitante levert 

die vrouw daar ongelooflijk waardevol 
maar ook moeilijk werk”.
De ACV Puls-delegatie deed haar duit in 
het zakje door het Belgische systeem uit 
te leggen maar ook door concrete initia-
tieven te nemen. Op ons initiatief zal UNI 
Europa Youth bekijken hoe ze een soort 
van ‘jongerentest’ kunnen ontwikkelen 
voor cao’s en zal de jongerensectie op 
het UNI Europa-congres pleiten voor een 
standpunt over cao’s waarmee jongeren 
of nieuwe werknemers tegen slechtere 
voorwaarden worden aangeworven dan 
de reeds bestaande werknemers. 
Stan: “Zulke cao’s zijn vaak gemakkelijke 
oplossingen op de korte termijn, maar de 
last komt op de schouders van de jonge of 
nieuwe werknemers en die zijn daardoor 
ook moeilijker te organiseren”. 

Familiegevoel
Nicky: “Het was een bijzondere ervaring. 
Enerzijds ging er een nieuwe wereld voor 
me open, maar anderzijds voelde het alle-
maal best vertrouwd aan. Elke deelnemer 
heeft een eigen, unieke achtergrond, en 
toch voelt het als een familie waarin je 
terechtkomt”.
“Als het congres voor ons één iets heeft 
bereikt, dan is het wel dat het ons gesterkt 
heeft in ons engagement voor de vak-
bond”, vinden de deelnemers allemaal. 
“Door de vele gesprekken en contacten zijn 
we zonder twijfel betere en meer gemoti-
veerde vakbondsmensen geworden.”
En dat zal nodig zijn, want de toekomst 
van de jongeren in de vakbond (en dus 
de toekomst van de vakbond) is hele-
maal niet verzekerd. Hoewel het congres 
een erg verrijkende ervaring was, was 
het ook pijnlijk dat er uit verschillende 
regio’s heel weinig of geen militanten 
kwamen opdagen. Pieter: “Er waren grote 
delegaties uit Scandinavië, België en het 
Verenigd Koninkrijk. Maar de afwezig-
heid van vele landen en zelfs hele regio’s 
op het congres stemt tot nadenken. Dit 
onderstreept de nood aan internationale 
solidariteit en steun voor vakbondswerk 
in andere landen.”

ZONDER GENOEG VERS
BLOED IS ER MORGEN
GEEN VAKBOND MEER

Jongeren zoeken en vinden inspiratie 
op congres in Kroatië

De jeugd is de toekomst en dus zijn jonge syndicalisten de toekomst 
van de vakbond. In België en in heel Europa. Om die jeugd een stem 
te geven op Europees niveau organiseerde de vakbondskoepel UNI 
Europa haar ‘jeugdcongres’ eind oktober in het Kroatische Zadar.

 Jong ACV Puls |  Adobestock

Het congres in Kroatië bleek erg inspirerend voor de deelnemende jongeren. 
“We voelen ons gesterkt in ons engagement voor de vakbond”, klinkt het.
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De sterk liberaal getinte regering van Charles Michel slaagde er niet in realistische 
doelstellingen voor nieuwe belastingen voorop te stellen. Vaak werd er gegoocheld 

met cijfers en bleken de ontvangsten in werkelijkheid sterk tegen te vallen. 

 Ive Rosseel |  Shutterstock

Nieuwe taksen werden meestal tij-
dens de zoveelste begrotingsnacht 
bedacht zonder een concreet zicht 

te hebben op de impact ervan. Achteraf 
werden ze dan met ‘knip- en plakwerk’ 
juridisch verankerd. De effectentaks, het 
zogenaamde vlaggenschip van de fiscale 
rechtvaardigheid, werd in oktober 2019  
getorpedeerd door het Grondwettelijk Hof 
en ligt ondertussen op het kerkhof van de 
fiscale miskleunen. We bekijken even een 
aantal ‘prestaties’ uit het ‘palmares’ van de 
regering-Michel.

Kaaimantaks
De Kaaimantaks is een belasting die juri-
dische constructies fiscaal veel transpa-
ranter moest maken. De regering schreef 
de Kaaimantaks voor 460 miljoen euro 
per jaar in de begroting. Niet lang geleden 
werd dat bedrag verhoogd tot 510 miljoen 
euro. In de praktijk vielen de opbrengsten 
uit de Kaaimantaks zwaar tegen.

Inkomsten uit roerende voorheffing
De roerende voorheffing werd de voorbije 
7 jaar diverse keren verhoogd. Er is zelfs 
sprake van een verdubbeling, van 15 pro-
cent naar 30 procent. Verwachte opbrengst 
in 2018: ruim 5,2 miljard euro. Opgebracht 
in 2018: minder dan 4,1 miljard euro. 
Verschil: bijna 1,2 miljard euro. Minister 
van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) 
misrekende zich herhaaldelijk in dit dos-
sier. Ook hier blijkt dat de regering op een 
totaal verkeerde manier mensen met gro-
tere vermogens laat bijdragen. Het is zin-
loos om één aspect van de belastingen op 
vermogen te veranderen zonder rekening 
te houden met alle andere aspecten. 

Speculatietaks
De reeds afgeschafte speculatietaks was 
‘een belasting op de speculatieve meer-
waarden bij een overdracht binnen zes 
maanden van beursgenoteerde aandelen, 
beursgenoteerde opties, beursgenoteerde 
warrants en andere beursgenoteerde 

financiële instrumenten gebaseerd op aan-
delen’. Die taks was een totale miskleun.

Effectentaks
De effectentaks was een taks die per 
1 januari 2018 werd ingevoerd op de 
Belgische en buitenlandse effectenreke-
ning(en) in handen van natuurlijke per-
sonen. Wie via een holding belegt, valt 
niet onder de ‘scope’ van de taks. Het 
Grondwettelijk Hof heeft in oktober 2019 
de effectentaks vernietigd, zonder terug-
werkende kracht. Hallucinant is het feit 
dat de regering heel goed wist dat deze 
taks erg wankel in elkaar zat. 
De vakbond vindt dat er zo vlug mogelijk 
een nieuwe effectentaks moet komen die 
wel de toets van het Grondwettelijk Hof 
kan doorstaan. 
Tegenstanders van belastingen op kapi-
taal zouden kunnen beweren dat dit falen 
het ultieme bewijs is dat een belasting op 
kapitaal geen lang leven kan hebben. Maar 
die redenering is compleet foutief.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof 
zegt namelijk duidelijk is dat het legitiem 
is een taks in het leven te roepen waarbij 
wordt gestreefd naar fiscaal rechtvaardi-
ger beleid door middel van een taks die 
uitsluitend de grote vermogens viseert. 
Een vermogensbelasting kan dus wel 
degelijk, stelt het Grondwettelijk Hof. We 
moeten alleen vaststellen dat zo’n taks 
een schietschijf wordt voor tegenstanders 
omdat allerhande uitzonderingen en ont-
wijkingsmechanismen worden ingebouwd.

Conclusie
Heel vaak waren de ramingen van de rege-
ring-Michel op drijfzand gebaseerd en 
bevatten ze ontelbare achterpoortjes. Een 
hervorming van de volledige fiscaliteit 
zoals we die vandaag kennen dringt zich 
op. Duidelijke, eenvoudige, transparante 
belastingen kunnen ervoor zorgen dat er 
realistische doelstellingen worden voorop-
gesteld. Het gat in de begroting schreeuwt 
om fiscale rechtvaardigheid. 

RECHTVAARDIGE
BELASTINGEN, 

FATA MORGANA 
ONDER DE

REGERING-MICHEL?
Gat in de begroting schreeuwt 
om fiscale rechtvaardigheid

Een langere versie van dit artikel lees je in de digitale variant op www.pulsmagazine.be
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Secretaris Tijs Hostyn voerde de 
gesprekken namens ACV Puls. 
“Barema’s verhogen is voor werkge-
vers natuurlijk nooit prettig. Maar 
werkgevers zijn wel vragende partij 
voor een duidelijke functieclassifi-
catie, waarin alle bestaande functies 
uit de sector worden beschreven en 
gewogen. Die classificatie geeft hen 
houvast. Als sociale partners hebben 
we, samen, de verantwoordelijkheid 
om dit systeem te doen mee evolu-
eren. Geregeld moet er iets worden 
aangepast. Er komen nieuwe func-
ties bij, er verdwijnen andere func-
ties. Het is ook voor de werkgevers 
belangrijk dat de classificatie van de 
functies up to date blijft. Wij koppe-
len daar de verwachting aan om ook 
de baremalonen aan te passen. Dat 
geeft ons kansen om ook de bare-
ma’s te verhogen.”

Het interprofessioneel overleg 
bepaalde dat de lonen in de sec-
toren met 1,1 % mochten stijgen. 
De werkgevers uit de audiovisuele 
sector wilden die marge gebrui-
ken om de reële lonen te verho-
gen, maar niet de barema’s. Maar 
daar nam ACV Puls geen genoegen 
mee. “De reële lonen verhogen zon-
der iets aan de barema’s te doen, 
dat vergroot de kloof tussen de 
lonen van de anciens en de nieuw-
komers, die meestal puur volgens 
barema worden betaald. Dat is voor 
ons geen optie. Ook zij moeten in 
gelijke mate profiteren van de loon-
stijging,” argumenteert Tijs. 
“Bovendien wordt ook in 
de kleine bedrijven in de 
sector, en dat zijn er heel 
veel, vooral volgens het 
barema betaald.”

Gedeelde bekommernis
In de aanloop naar 
de onderhandelingen 
overlegde ACV Puls ook 
uitgebreid met de verschil-
lende beroepsgroepen uit 
de sector. “Denk bijvoorbeeld 

“Ook nieuwkomers 
moeten in gelijke 
mate profiteren van 
de loonstijging.”

aan de monteurs, de journalisten, de 
regisseurs. Ook voor hen bleken de 
barema’s van groot belang. We ston-
den dus niet alleen met onze bekom-
mernis.”

De werkgevers haalden aan dat de 
moeizame realiteit in de sector het 
niet mogelijk maakte om de bare-
ma’s op te trekken. Tijs: “Het klopt 
inderdaad dat de sector het moeilijk 
heeft. De concurrentie met relatieve 
nieuwkomers als Netflix, Disney, 
Amazon en Apple TV is groot en ver-
kleint de marges van de traditio-
nele tv-bedrijven. En de reclame-in-
komsten zakken doordat Google en 
Facebook een steeds groter deel van 
de advertentiemarkt inpalmen. Dat 
klopt allemaal”.

“Maar het interprofessioneel 
akkoord hield al meer dan genoeg 
rekening met de economische con-
text. De loonmarge werd beperkt tot 
1,1 % omdat de werkgevers al weer 
schermden met klassiekers zoals 
de internationale concurrentiepo-
sitie en de historische loonhandi-
cap. Die moeilijke realiteit ís dus al 
verrekend. Hetzelfde argument moet 
niet nog een tweede keer worden 
ingeroepen om de loonmarge nóg 
meer te verkleinen.”

LOON-
BAREMA’S 
WORDEN 
OPGETROK-
KEN IN 
AUDIO-
VISUELE 
SECTOR
“Duidelijke structuur 
geeft ook houvast aan 
werkgevers”

In de audiovisuele sector 
(paritair comité 227) worden 
de baremalonen – na moeilijke 
onderhandelingen – met 1,1% 
verhoogd. De werkgevers 
hielden lang het been stijf, maar 
hadden uiteindelijk toch oren 
naar de argumenten van de 
werknemersvertegenwoordigers. 

 Jan Deceunynck |  Adobestock

TIEN GOEDE REDENEN OM 
LOONBAREMA’S TE GEBRUIKEN 

ACV Puls hamert al jaren op het belang van sterke loon-
barema’s. En de vakbond heeft daar ook goede redenen 
voor. Niet alleen de werknemers varen er wel bij. Ook de 
werkgevers hebben baat bij barema’s. 

1 · Barema’s zijn duidelijk en transparant en bieden hou-
vast. Het barema vertelt je wat je op elk moment in je 
loopbaan moet krijgen. 
2 · Ze zijn de objectiefste parameter om loonverschillen 
te verantwoorden. ‘Gelijk loon voor gelijkwaardig werk’ 
is een belangrijk principe.

3 · Ze zijn een middel om goede werknemers te hou-
den… en tot aan het eind van hun loopbaan te blij-

ven motiveren.
4 · Ze maken het mogelijk om individuele com-
petenties en prestaties ‘bovenop’ te vergoeden. 
Extra’s bovenop het barema zijn altijd mogelijk.
5 · Ze motiveren in plaats van te demotiveren. Er 
worden immers vooraf goede afspraken gemaakt 
over wat je krijgt, waarvoor en wanneer.
6 · Ze voorkomen discriminatie. Barema’s zorgen 
voor meer ‘genderneutraliteit’.

7 · Ze zijn controleerbaar en afdwingbaar. Je kan 
op elk moment checken of je loon correct 

wordt betaald.
8 · Ze creëren voorspelbaarheid 

voor werkgevers. Barema’s stel-
len werkgevers in staat om 

eenvoudig de loonkosten te 
berekenen.

9 · Ze zorgen voor admi-
nistratieve eenvoud. 
Barema’s voorkomen 
ingewikkelde structu-
ren en processen om 
te bepalen wie opslag 
krijgt en hoe groot die 

opslag moet zijn. 
10 · Ze maken het moge-

lijk om goedkoop en auto-
matisch te vergelijken met 

‘de markt’. Marktconforme 
sectorbarema’s kunnen een 

enorme besparing zijn voor 
werkgevers.
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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 vierde aflevering 
van ‘Militantenwerk mensenwerk’ inspireren door onze militanten 

van nu, en stel je ook kandidaat. Maak mee het verschil.

 Tom Van Aken |  Adobestock

ACV Puls-militanten 
Ivan en Janah zijn nog 
lang niet uitverteld in 
het vakbondswerk
 
Ivan van de Kerchove, lesgever bij 
Rode Kruis Vlaanderen, is met zijn 
63 jaar gepokt en gemazeld in het 
vakbondswerk. Janah Delmeiren is 
27, en als coupeuse bij Opera Ballet 
Vlaanderen één van onze heel straffe 
jonge militanten. Twee generaties, 
allebei minstens even gepassio-
neerd.
 
Puls Magazine: Waarom wilden 
jullie vakbondsmilitant worden?
Janah: “Mijn verantwoordelijke 
heeft me ertoe aangezet. Zij wilde 
heel graag een jongere collega in 
haar vakbondsteam. Ze vertelde heel 
vaak over sociale wetgeving, onder-
handelingen, en nog veel meer. Dat 
boeide me enorm. Dus heb ik in 2016 
de stap gezet”. 
Ivan: “In 2012 liepen er bij Rode 
Kruis Vlaanderen nogal wat din-
gen fout. Onze vakbondssecreta-
ris moest toen zelfs even ingrijpen. 
Van hem hebben we in die tijd heel 

veel steun gekregen. Gaandeweg 
kreeg ik het gevoel almaar meer de 
stem te zijn van de werknemers, 
wat ook de secretaris niet was ont-
gaan. Hij heeft me dan gevraagd om 
vakbondsmilitant te worden. Het is 
makkelijk gezegd, maar ik had dat al 
veel eerder moeten doen”.
 
Puls Magazine: Wat spreekt jullie 
aan in vakbondswerk?
Ivan: “Zeker het contact met de 
mensen. Je bent echt een tussen-
schakel tussen de directie en je col-
lega’s. Door de goed georganiseerde 
vormingen bij ACV Puls leer je ook 
gaandeweg hoe je bepaalde dossiers 
aanpakt. En als een dossier een goed 
resultaat heeft, en je wordt beloond 
met een schouderklopje of een toffe 
e-mail, doet dat zeker deugd. Hoe 
langer ik dit werk doe, des te meer 
besef ik dat de vakbond echt iets 
betekent voor werknemers”.
 Janah: “Dat gevoel heb ik ook. Als 
militante kan je mensen helpen 
met vragen of problemen. Door de 
opleidingen van ACV Puls heb ik veel 
geleerd. Ik merk wel dat de drempel 
om naar de directie te stappen nog 
heel groot is bij collega’s. Daarvoor 
zijn wij er, hé! Een positief resultaat 
bij gesprekken en onderhandelingen 

bevestigt altijd weer waarom ik dit 
werk zo plezant vind. Voor een aan-
tal collega’s hebben we seizoenscon-
tracten kunnen omzetten in vol-
tijdse contracten”. 

Puls Magazine: Waarom raden 
jullie anderen aan om kandidaat 
te worden bij de sociale verkiezin-
gen?
Janah: “Mijn werk als militante 
heeft mij als mens enorm verrijkt. In 
de voorbije jaren heb ik veel bijge-
leerd, bijvoorbeeld over communica-
tie en over onderhandelen. Ook het 
sociale aspect van vakbondswerk is 
niet te onderschatten. Je leert veel 
mensen kennen, ook van andere 

MILITANTENWERK | MENSENWERK4

organisaties uit de sector. Je ver-
ruimt je blik”.
Ivan: “Klopt! Zowel mijn vrienden 
als kennissen zijn ervan overtuigd 
dat vakbondswerk écht iets voor mij 
is. Zeker op sociaal vlak heeft het 
mijn leven veel rijker gemaakt. Je 
leert veel mensen kennen, van wie 
je veel kan bijleren. Ook in de relatie 
met de directie voel ik het werk als 
militant aan als een verrijking”.

Puls Magazine: Tot slot. Stellen 
jullie je opnieuw kandidaat in 
2020?
Ivan: “Ik moet (lacht)! Ook al is het 
maar voor anderhalf jaar, ik stel me 
zeker opnieuw kandidaat. Eerlijk 
gezegd zit ik niet te wachten op 
mijn pensioen. Ik doe mijn werk 
graag, zeker het vakbondswerk. In 
elk geval ga ik er alles aan doen om 
in die laatste maanden de nieuwe 

militanten klaar te stomen. Da’s 
mijn missie!”
Janah: “Ook ik stel me zeker 
opnieuw kandidaat. Als jongere vind 
ik het superbelangrijk dat ook onze 
generatie haar stem kan laten horen. 
Ik zie het helemaal zitten! Er liggen 
nog heel wat dossiers op tafel waar-
over nog moet worden gepraat en 
onderhandeld. Neen, ik ben nog lang 
niet uitverteld!”

Ivan:
“Met wat ik 

nu weet over 
vakbondswerking, 
had ik me al veel 
eerder kandidaat 
moeten stellen.”

Janah: 
“Werken als 

militante verruimt 
je blik. Je leert veel 
mensen kennen, en 

het heeft mij als 
persoon enorm 

verrijkt.”
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Eerst moeten we een onderscheid 
maken tussen het recht op verlof bij de 
werkgever en het recht op onderbre-
kingsuitkeringen bij landingsbanen.

Recht op verlof bij de werkgever
Is er voldaan aan alle toegangsvoor-
waarden uit cao nr. 103? Dan kan de 
werkgever instemmen met een lan-
dingsbaan vanaf 55 jaar, volgens de 
algemene regel of vanaf 50 jaar op basis 
van de uitzonderingen beschreven in 
cao nr. 103. 

Recht op uitkeringen
Een uitkering van de RVA kan alleen 
worden toegekend vanaf 60 jaar (vol-
gens de algemene regel), vanaf 55 (voor 
1/5 onderbreking) of vanaf 57 (voor ½ 
onderbreking) als er een sectorale of 
ondernemingscao is afgesloten in de 
geest van cao nr. 137.

In de sector van Ria is er effectief een 
sectorcao afgesloten op grond van de 
uitzondering ‘35 jaar beroepsloopbaan 
in loondienst’. Zo kan zij vanaf haar 
55ste een landingsbaan nemen met 

uitkering. Alleen, ze heeft pas 35 jaar 
loopbaan in november 2020. Wat nu?

Dan is een tussenoplossing mogelijk. 
Ria wil graag zo gauw mogelijk die lan-
dingsbaan. Ze kan dan tijdelijk al een 
landingsbaan zonder uitkering hebben 
omdat ze voldoet aan het leeftijdscrite-
rium (minstens 55 jaar) en de loopbaan-
voorwaarde (25 jaar) voor een recht op 
verlof bij haar werkgever. 

Na de overgangsfase kan ze een nieuwe 
aanvraag doen voor een landingsbaan 
mét uitkering; vanaf november 2020 vol-
doet ze aan alle voorwaarden hiervoor.

Op tijd aanvragen
Belangrijk is wel dat de aanvraag op 
tijd moet gebeuren bij de werkgever: 
minstens 3 maanden op voorhand zodat 
de landingsbaan met uitkering nog op 
tijd kan starten, voor het eind van 2020. 
Cao nr. 137, die een lagere leeftijdsvoor-
waarde regelt voor landingsbanen met 
uitkering, loopt af op 31 december 2020, 
en het is onzeker of die cao daarna zal 
worden verlengd.

Ria is 55 en werkt al sinds haar 20ste als verkoopster in een winkel. 
Zij overweegt om zo snel mogelijk een landingsbaan (tijdskrediet) 

1/5 aan te vragen. Voldoet zij aan de verlaagde leeftijdsvoorwaarde 
om een landingsbaan met uitkeringen aan te vragen vanaf 55 jaar, 

rekening houdend met het feit dat ze pas in november 2020 aan 
de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar loopbaan beantwoordt?

ONDER WELKE
VOORWAARDEN KAN

IK EEN LANDINGSBAAN
MÉT UITKERING KRIJGEN?

 Charaz El Madiouni |  Adobestock
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In 2018 werd het duide-
lijk dat Jumbo de oversteek 
naar België zou maken. Op 6 

november 2019 opende Jumbo zijn 
eerste Belgische supermarkt in 
Pelt. Na een opening in Rijkevorsel 
(20 november) ging op 4 decem-
ber al een derde winkel van start 
in Lanaken (Rekem). In 2020 staat 
een uitbreiding van 12 tot 15 win-
kels in Vlaanderen op het pro-
gramma. Op langere termijn wordt 
gemikt op zowat 100 vestigingen.

Daags na de opening van de eerste 
Jumbo in Pelt ging ACV Puls ter 

plaatse de werknemers feliciteren 
met hun nieuwe job. Want daar 
draait het voor ons om: de werkne-
mers. Vele werknemers – gaande 
van het Belgische hoofdkantoor, 
over de logistieke bevoorrading, 
tot in de supermarkten – zorgen 
voor een optimale werking van het 
bedrijf. Als ACV Puls vinden we het 
belangrijk om deze werknemers 
te kunnen informeren en begelei-
den terwijl ze hun job doen. Wij 
zijn er voor hen. Om samen met 
hen een uitwisseling van infor-
matie en een gespreksplatform te 
kunnen lanceren.  Graag willen we 

dan ook zoveel mogelijk in contact 
treden met de werknemers bij de 
keten. 

Wij heten Jumbo welkom in België. 
De eerste financiële cijfers ogen 
goed. Laten we nu ook werken aan 
een goed en constructief sociaal 
overlegplatform om de financiële 
bedrijfsdoelstellingen hand in hand 
te laten gaan met de persoonlijke 
doelstellingen van iedere werkne-
mer. Ik nodig bij deze dan ook graag 
Peter Isaac, directeur Jumbo België, 
uit om samen met ons het overleg 
aan te gaan.

ACV PULS FELICITEERT
WERKNEMERS JUMBO
MET HUN NIEUWE JOB

Vakbond staat paraat voor constructief sociaal overleg

De Nederlandse supermarktketen Jumbo opende begin november een eerste winkel in 
België. Het mag duidelijk zijn dat Jumbo niet over één nacht ijs is gegaan en een duidelijk 

plan heeft voor de verdere groei in ons land. Jumbo is een familiebedrijf uit het Nederlandse 
Veghel en bestaat al meer dan 95 jaar. In Nederland telt het bedrijf ruim 650 winkels.

 Frank Convents |  Adobestock
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HOE HOUDEN WE ONZE 
GOEDE GEZONDHEIDSZORG 

BETAALBAAR?
De gezondheidszorg in België is prima maar er zijn ook grote 

uitdagingen. Hoe houden we ons goede systeem betaalbaar? Koen 
Vanschoubroeck geeft zijn kijk. Hij is ACV Puls-militant bij Duracell en lid 
van de ACV-regioraad in Diest. ACV regio Diest organiseert op 8 februari 
een panelgesprek over de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. 

 Bart Theys |  Adobestock

Puls Magazine: Hoe zijn jullie erbij 
gekomen om mensen te informeren over 
de betaalbaarheid van de gezondheids-
zorg?
Koen Vanschoubroeck: “We willen het 
75-jarige jubileum van de sociale zekerheid 
vieren en mensen wijzen op het belang 
ervan. Geïnspireerd door het boek ‘Welke 
toekomst voor onze sociale zekerheid?’ 
(ACV Puls), willen we met onze regionale 
werking werk maken van het thema soci-
ale zekerheid. En in Diest spitsen we ons 
toe op de gezondheidszorg”.

Puls Magazine: Wat zijn voor jou de 
grote uitdagingen?
Koen: “Onze gezondheidszorg is altijd van 
hoge kwaliteit geweest. Maar dat heeft 
zijn prijs. Daarom moeten we de uitgaven 
in het oog houden, maar ook zorgen voor 
genoeg inkomsten. Gezondheidszorg gaat 
over de gezondheid van mensen en over 
zorg dragen”.

Kiwi-model
Puls Magazine: Kan je je stelling met 
voorbeelden staven?
Koen: “Als we de uitgaven willen in de 
hand houden, denk ik bijvoorbeeld aan 
het zogeheten Kiwi-model. Met dat model 
zouden we geneesmiddelen en medische 
apparatuur een stuk goedkoper kunnen 
aankopen. Als het gaat over de inkomsten, 
moeten we erop toezien dat onze gezond-
heidszorg en onze sociale zekerheid de 
waardering blijven krijgen die ze verdie-
nen. Dit solidaire systeem ligt me erg na 
aan het hart”.

Puls Magazine: Waarom is deelnemen 
aan de activiteit zinvol?
Koen: “Heel wat werknemers uit de 
non-profit hebben me al laten weten 
dat ze letterlijk betrokken partij zijn in 
deze. Wie dus in de zorg werkt, wil ik van 
harte uitnodigen om te komen luisteren 
naar wat Ri De Ridder (Dokters van de 
Wereld en ex-Riziv), Sofie Merckx (PVDA 
en Geneeskunde voor het Volk), Koen 
Laenens (Essenscia) en Chris Serroyen 
(ACV-studiedienst) te vertellen hebben”.

 Infovoormiddag betaalbare gezondheids-
zorg, op zaterdag 8 februari 2020 om 9.30u 
in het Beverbeekhuis, Tulpenstraat 2 in Diest. 
Inschrijven bij bart.theys@acv-csc.be

WE GAAN DE WERKBONUS 
GROEN KLEUREN

Anita slaat lunch over om te besparen

Anita* werkt in een bekende winkelketen en valt onder één van de laagste 
looncategorieën. Omdat de meeste werknemers geen voltijds contract, laat 
staan een vast contract, krijgen, werken velen noodgedwongen deeltijds, 

hopend op meer uren; zij verdienen dus nog een stuk minder.

 Frederik Vermeulen |  Adobestock

“Logisch dat ik meer inkomen nodig 
heb om rond te komen”, vertelt Anita. 
“Elektriciteit, water en gas worden elk jaar 
duurder.  Aan het eind van de maand is het 
altijd weer krabben. Ik vind het prima dat 
ACV Puls over onze lonen onderhandelt 
maar door de hoge belastingen hou ik van 
extra’s bijna niets over”.

Federale werkbonus
De overheid tracht dit probleem onder 
andere via de ‘werkbonus’ aan te pak-
ken. De federale werkbonus zou moeten 
waarborgen dat werknemers met een laag 
loon toch een netto-inkomen ontvangen 
dat hoger is dan wat ze als werkzoekende 
zouden krijgen, maar dan zonder het 
brutoloon te verhogen. Wat is de prak-
tijk? In veel gevallen houdt de werknemer 
een stuk minder over aan het einde van 
de maand wanneer de werkbonus wordt 
gecombineerd met een loonsverhoging.
Chris van Droogenbroeck, sectorverant-
woordelijke bij ACV Puls voor de distri-
butie: “Mensen met lage lonen houden 
te weinig over omdat de werkbonus de 

loonsverhoging opsoupeert. Zo zien ze 
niet langer het nut in van sectoronderhan-
delingen. Maar die onderhandelingen zijn 
wel belangrijk want het brutoloon is van 
tel voor je pensioen, het ziekenfonds enzo-
voort”. Volgens Van Droogenbroeck moe-
ten de lage lonen een stuk naar omhoog, 
en moeten de belastingen rechtvaardiger 
worden voor iedereen.

Werkende armen
Anita, een alleenstaande moeder van 2 
kinderen, bekent dat ze ‘s middags niet eet 
om geld uit te sparen. Sommige van haar 
collega’s doen net hetzelfde. In één van ‘s 
werelds rijkste landen slaan werknemers 
een maaltijd over omdat ze zich dit niet 
kunnen veroorloven. ACV Puls zal dit pro-
bleem blijven aankaarten want zo’n situa-
tie is gewoon onhoudbaar.

 Een langere versie van dit artikel lees je
 op www.pulsmagazine.be ( januari 2020).

* Anita is een schuilnaam. Zij getuigt liever anoniem 

over haar ervaringen.
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PUZZEL

Horizontaal
A.  Jonge ezel
B Hoort bij Juan; infolijn studentenarbeid 
 (van het ACV)
C Nota bene; commando dat je mag vertrekken; 

neen in het Engels; mangaan (code)
D Accessoire; soort stem; zogenaamd
E Voedsel tot zich nemen; aardgeul
F Engelse rockband
G Iets wat veel hoger is voor een ‘ceo’ dan voor 

een gewone werkende mens; soort bier
H symbool voor euro; … en yang; paling
I Veterinaire dienst; kledingketen; 
 voorzetsel; id est
J Brugpensioen; soort boom
K Deel van een fiets

Verticaal
1 Omstreden delicatesse
2 British American Tobbacco; 
 … wil niet zeggen out
3 Engelse jongensnaam; selenium; onderne-

mingsraad; Jezuïetenorde
4 Traag; religieuze; World Wide Web
5 Blaaskaak; groot wit monster in de Himalaya
6 Bladgroente uit de Surinaamse keuken
7 … , zwei, drei; gemeente in de provincie 

Antwerpen
8 Gewone betalingstermijn; vroegere spaarbank 

in Nederland; Nationale Strijdersbond 
 van België
9 Muzieknoot; alzo; onder andere; vader
10 Monseigneur; jongensnaam uit Wales
11 Kloostergewaad
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INDEXAANPASSINGEN
200.00  Aanvullend pc voor bedienden  Vorige lonen x 1,0080 (1) 
216.00  PC voor de Notarisbedienden  Vorige lonen x 0,9996 (1) 
217.00  PC voor de Casinobedienden  Vorige lonen x 1,00889 (1) 
220.00  PC voor de Voedingsnijverheid  Vorige lonen x 1,0089 (1) 
226.00  PC voor de Internationale Handel en Logistiek  Vorige lonen x 1,0071 (1) 
306.00  PC voor de Verzekeringen  Vorige lonen x 1,0070748 (3) 
309.00  PC voor de Beursvennootschappen Vorige lonen x 1,000094 (3) 
310.00  PC voor de Banken  Vorige lonen x 1,0001 (2) 
341.00  PC voor Bemiddeling Bank- en beleggingsdiensten Vorige lonen x 1,0080 (1) 
(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen – (2) Aanpassing enkel voor baremalonen
(3) Aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden

Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Een openbare omroep 
mag geen propagandakanaal zijn’. G.D. uit Assebroek (Brugge) 
werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een 
boekenbon van 25 euro. Proficiat!

We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het boek ‘Het 
voordeel van de twijfel’ (van Stefaan Van Brabandt). De onschul-
dige hand bedacht deze lezers / lezeressen met een exemplaar: 
V.D. uit Zonnebeke, A.B. uit Veldegem, H.M. uit Wijgmaal, V.V.D.K. 
uit Kalmthout en D.M. uit Antwerpen. Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puz-
zelpulsmagazine@acv-csc.be, en laatste op 31 januari 2020. Of 
stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en lidnummer 
naar Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De win-
naar ontvangt een boekenbon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 25 euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. 
Dit reglement vind je hier online: www.pulsmagazine.be/wp-content/uploads/2019/09/
Wedstrijdreglement-Ons-Recht.pdf
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WIN EEN TOPBOEK  ‘Van de Grote 
Woorden en de kleine dingen’ (Lieven 
De Cauter). Wil je één van de gratis 
exemplaren winnen?

ACTIVITEITENKALENDER - 

UITGAANSTIP - FILM - 

LEZERSBRIEVEN  Lees er méér 
over op www.pulsmagazine.be/extra 
(editie januari 2020)

UITBETALING 
VAKBONDSPREMIE

UITZENDKRACHTEN
Een uitzendkracht die recht heeft op 
een eindejaarspremie en lid is van 
een vakbond, krijgt ook een vak-
bondspremie. Die bedraagt nu 104 
euro per jaar. De vakbondspremie 
wordt samen met de eindejaarspre-
mie uitbetaald (einde van het jaar).

SOCIO-CULTURELE SECTOR
In de socio-culturele sector (PC 329) 
krijgen de gesyndiceerde werkne-
mers een vakbondspremie van 86,76 
euro uitbetaald als ze de volledige 
vakbondsbijdrage betalen. Wie de 
bijdrage voor deeltijdse werkne-
mers betaalt, krijgt een premie van 
43,38 euro.

Om recht te hebben op de pre-
mie moet je ten laatste op 1 april 
2019 bij de vakbond aangesloten 
zijn. Je moet ook minstens één 
dag in de sector gewerkt hebben 
tussen 1 januari en 31 december 
2019. Uiteraard moet je ook in orde 
zijn met de betaling van de vak-
bondsbijdrage op het ogenblik van 
de uitbetaling.

De tewerkstellingsattesten die 
recht geven op de premie, moeten 
ingevuld en ondertekend worden 
terugbezorgd aan uw plaatselijke 

ACV-Puls-secretariaat. De uitbetaal-
periode  loopt tot 31 maart 2020.

VOEDING
Sinds 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 voor-
waarden 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 circu-
laire cheque is niet mogelijk. De 
rechthebbende moet zijn of haar 
attest ingevuld en ondertekend 
terugsturen naar het plaatselijke 
ACV-Puls-secretariaat. 
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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 werkne-
mers (m/v). ACV Puls is een onafhankelijke 
democratische organisatie met leden en mili-
tanten, die streeft naar solidariteit onder werk-
nemers. Nationale en internationale solidariteit 
is een belangrijk doel en bindmiddel. ACV Puls 
staat voor een democratische kijk op de samen-
leving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil 
ze een strijdbare macht zijn.

ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• 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:

Peter Benoitstraat 13

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

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 


