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STANDPUNT
Maak er een fijne vakantie van!

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris

Verzadigd van de corona-
periode? Je bent niet 
de enige. Het begint 
iedereen te vermoeien. 
Het is laveren tussen 
veiligheid en warme 
menselijke contacten. 
Tussen vasthouden aan 
regeltjes en twijfelen 
aan de effectiviteit 
ervan. Tussen kiezen voor 
de herneming van de 
economie en de veiligheid 
en gezondheid van 
werkende mensen. 

Het is alleszins duidelijk dat er geen 
moment komt dat het ‘voorbij’ is. Dat maakt 
dat elke versoepeling die je zelf zo graag 
wil, ook meteen een gewetensvraag opwekt: 

“mag dit wel? Is dit wel verantwoord?”

Iedereen wil terug aan de slag. Maar in 
alle veiligheid. Iedereen wil wel op vakan-
tie. Maar ook dat: veilig. En voor sommigen 
bovendien met de knip op de geldbeugel. 
Want langdurige tijdelijke werkloosheid kan 
vakantieplannen ook financieel in de war 
sturen. 

Laat het ons de komende periode vooral 
veilig houden. Maar binnen veilige parame-
ters toch ook al stilaan de grenzen opnieuw 
verleggen. Mensen zijn nu eenmaal gemaakt 
om met elkaar in contact te treden, om rela-
ties uit te bouwen, om samen te komen, om 
uit te wisselen, om iets te doen. 

Ook vakbondswerk is bij uitstek mensen-
werk. De digitale weg mag dan al nieuwe 
wegen openen, échte ‘ontmoeting’ loopt 
niet over het internet. Dat zal ook nooit 
het menselijk contact vervangen. Digitale 

wegen zijn hulpmiddelen die 
het echte werk ondersteu-
nen. Ook wij snakken dus 
terug naar écht contact met 
onze leden, naar échte bij-
eenkomsten op het werk en 
daarbuiten. 

We zijn er stilaan klaar voor 
en willen na de vakantie 
terug volop alle activiteiten 
hernemen. Niet dat we heb-
ben stilgezeten. Er is intens 
gewerkt. Maar toch anders. 

Met volle moed en heel veel energie kijken 
we al naar september. Meer dan ooit durven 
we hopen op een vernieuwd sociaal-econo-
misch beleid. We willen mee onze schouders 
zetten onder een sociaal duurzaamheids-
pact dat werk maakt van sociale vooruit-
gang, van welvaart en welzijn voor iedereen, 
van een sterke sociale zekerheid. En dat alle-
maal gestoeld op fiscale rechtvaardigheid. 
Het is meer dan tijd om het besparingsde-
cennium af te sluiten. De lageloonverdie-
ners en de mensen in de zorg hebben aange-
toond wat écht essentieel is als het erop aan 
komt. Laat ons dus daarop inzetten. 

Maar maak de komende weken toch vooral 
ook tijd voor een fijne vakantie. Dan gaan 
we er in september gezond en wel samen 
met verse moed en energie tegenaan!

Het ACV heeft ook een antwoord op vele 
vragen van werknemers rond het coronavi-
rus. Surf naar www.hetacv.be/coronavirus 
en kijk bij FAQ werknemers. We blijven 
bereikbaar via e-mail en telefoon.
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CORONACRISIS
WIE MOET FACTUUR 

BETALEN?
Nood aan ‘nieuw sociaal pact’

en eerlijke recepten

 Denis Bouwen |  Adobestock

“De kosten van de coronacrisis zijn 
gigantisch”, stelt Stefaan Decock, 

algemeen secretaris van ACV Puls. “Alleen 
al de besliste steun voor ons gezondheids-
stelsel, burgers en getroffen sectoren is 
goed voor meer dan 10 miljard euro. Van 
dat bedrag gaat zeker 4,2 miljard euro naar 
de tijdelijke werkloosheid. Verder zijn er 

voor minstens 52 miljard garan-
tieregelingen uitgewerkt; die 

leiden alleen tot reële kos-
ten als de regelingen wor-
den aangesproken. Het 
economisch verlies door 
de lockdown kan het 
begrotingstekort doen 

oplopen tot 7,5% van het 
BNP. Volgens sommige 

schattingen kunnen meer 
dan 180.000 tijdelijke werklo-

zen hun werk kwijtspelen. De Belgisch 
economie zou dit jaar met 8% kunnen 
krimpen, maar dat zouden we kunnen 
goedmaken in 2021”.
“Economen wijzen op het tijdelijk karakter 

van de coronacrisis en rekenen op een 
herstel van de groei. Als de groei effectief 
terugkeert in 2021, is de factuur van de 
steunmaatregelen niet onbetaalbaar. We 
moeten wel blijven zoeken naar genoeg 
inkomsten om de verwachte stijging van 
de overheidsuitgaven (exclusief rentelas-
ten) te dekken”.

Vermijd structurele schade
Volgens Decock moet ‘structurele schade’ 
worden voorkomen. “Dat moet gebeuren 
op een solidaire en duurzame manier, met 
respect voor de werknemers en het soci-
aal overleg en met uitzicht op duurzame 
tewerkstelling”.
Het klassieke besparingsbeleid moet 
plaatsmaken voor investeringen in waar-
dig werk en sociale bescherming en voor 
rechtvaardige belastingen. “De explosie 
van de tijdelijke uitgaven op korte termijn 
kunnen we best betalen met een eenma-
lige belasting op heel grote vermogens, 
zoals ook Paul De Grauwe en andere eco-
nomen bepleiten”. →

De hele coronacrisis gaat gepaard met enorme inspanningen en uitgaven om het 
aantal slachtoffers te beperken, om werknemers en anderen met inkomstenverlies 

te steunen en om te zware schade aan de economie te verhinderen. Maar de 
factuur dreigt heel groot uit te vallen? Wie moet die factuur betalen? Puls 
Magazine legde de vraag voor aan Stefaan Decock van ACV Puls, Matthias 
Somers van de sociale denktank Minerva en ACV-voorzitter Marc Leemans. 
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“Als de recepten fair zijn, zal de 
bereidheid om de factuur te beta-
len ook groter zijn”, denkt Decock. 
“Vakbonden en werkgevers moeten 
werk maken van een nieuw sociaal 
pact, ook over de verdeling van de 
welvaart. Het is tijd om 
heel wat te corrige-
ren”.

Uitkijken 
voor vicieuze 
cirkel
Matthias 
Somers van 
de soci-
ale denktank 
Minerva vraagt 
zich af hoelang 
de economie deels zal 
verlamd blijven als gevolg van de 
coronacrisis. “En wanneer het coro-
na-virus wegebt, hoe snel komt de 
economie dan weer op gang? Niet 
alle bedrijven zullen deze klap over-
leven, en de vrees bestaat dat heel 
wat werknemers hun werk zul-
len verliezen, waardoor we in een 
vicieuze cirkel belanden: als inko-
mens dalen, zullen we ook minder 
kopen, en als we minder kopen, zul-
len bedrijven hun productie terug-
schroeven, en opnieuw mensen ont-
slaan, waardoor de ellende alleen 
maar groter wordt. De overheid zal 
dus moeten optreden als ‘ultieme 
verzekeraar’ om het inkomen van 
mensen te garanderen en bedrijven 
van de ondergang te redden. En dat 
zal zéér grote investeringen vergen”.
“Idealiter creëert de centrale bank 
het nodige geld om de crisis door 
te komen”, bedenkt Somers. “Zo 
kan de overheid het noodzakelijke 
‘expansieve’ beleid voeren zonder 
zichzelf financieel klem te zetten. 
Is dit niet mogelijk, dan moet de 
overheid vandaag schulden maken 
om grotere problemen morgen te 
vermijden. Blijft de vraag hoe we die 
schulden nadien weer doen verdwij-
nen”.

Bijdrage uit vermogen
“Het sléchtst mogelijke antwoord op 
die nieuwe schulden is een nieuwe 
ronde van besparingen, waarbij de 
overheid zwaar snoeit in haar uitga-
ven: de publieke investeringen val-
len stil, de inkomensondersteuning 

valt weg, op gezondheidszorg 
wordt bespaard. Zo’n beleid 

zou enorm veel menselijk 
leed veroorzaken. Het 
zou het vermogen van 
de staat verzwakken om 
op crisissen in te spe-
len. En het zou de crisis 

alleen maar langer en 
dieper maken, precies wat 

we níet nodig hebben. We 
moeten net de economie aan-

zwengelen”.
“Een andere mogelijkheid is om 
andere inkomensbronnen aan te 
boren: vandaag zet de overheid alles 
op alles om de economie, en dus 
onze rijkdom, door de storm te lood-
sen. Het is niet meer dan logisch om 
na de storm die rijkdom aan te spre-
ken. Bijvoorbeeld met een bijdrage 
uit vermogen”.

Een faire bijdrage
ACV-voorzitter Marc Leemans pleit 
daarom voor een vermogensbe-
lasting. “1% op vermo-
gens boven de 1 mil-
joen euro. En ook 
elk bedrijf dat nu 
overheidssteun 
krijgt, moet eer-
lijk belastingen 
betalen. Alleen 
als elk fair zijn 
bijdrage betaalt 
kunnen we zieken-
huizen financieren, 
de vergrijzing opvangen, 
de planeet leefbaar houden.” 
En ‘sociale zekerheid’ bieden aan 
wie nu door de coronacrisis getrof-
fen is. “De 180.000 mensen die nu 
bedreigd zijn met ontslag, moeten 
kunnen rekenen op de bescherming 
en steun van onze sociale zekerheid. 

We moeten dringend maatregelen 
uitwerken en middelen voorzien om 
deze gigantische schok op te van-
gen. Zoals de beschikbare arbeid 
herverdelen via een crisistijdkre-
diet of aanmoedigingspremies om 
de arbeidsduur te verkorten. En 
net als bij elke herstructurering en 
faling zullen ook nu de oudste wer-
kers eerst moeten vertrekken. Voor 
hen komt er best een crisis-SWT, 
want hun kansen om in deze con-
text een nieuwe baan te vinden zijn 
helaas erg klein. SWT kan hen meer 
inkomenszekerheid bieden, zonder 
dat het de staat iets kost. Het is de 
werkgever die bovenop de werkloos-
heidsuitkering een opleg betaalt.”

Sociale zekerheid voor iedereen
“Heel veel mensen beseffen plots 
weer hoe belangrijk de sociale 
zekerheid en sterke overheidsdien-

sten zijn. Dat is op lange ter-
mijn een enorme winst. 

Plots stonden de kran-
ten vol over onze 
goede gezondheids-
zorg ondanks de 
chronische onder-
bezetting, over het 
stabiliserend effect 

van ons stelsel van 
tijdelijke werkloos-

heid. Over bedrijven 
die komen aankloppen bij 

de overheid voor staatssteun en 
overbruggingskredieten. Ik heb daar 
geen problemen mee, maar hoop 
wel dat het hen ook zal aanzetten 
tot nederigheid. Want zo onfeilbaar 
is de vrije markt blijkbaar toch niet,” 
besluit Leemans.

“Het sléchtst mogelijke 
antwoord op die 
nieuwe schulden is 
een nieuwe ronde van 
besparingen”

 D
aniël R

ys
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Evelien Benauwt
Sales administration assistant

De eerste weken van de lockdown werkten we 
bij Picanol op sommige diensten nog door. 

Maar op 25 maart werd ik tijdelijk werkloos. Na 
drie volle weken werkloosheid ben ik deels terug 
beginnen werken. In april heb ik 5 dagen gewerkt, 
in mei 8. Op dit moment werk ik terug twee dagen 
per week. Elke vrijdag hoor ik hoe de volgende 
week eruit ziet. Perspectief op een vol-
ledige heropstart is er nog niet.
Door de wereldwijde crisis zijn 
de binnenkomende aanvragen 
gedaald. Dus is er voor ons 
ook minder werk om offertes 
of contracten op te stellen. 
Iedereen bij Picanol heeft 
gestempeld. Maar sommige 
collega’s in andere functies zijn 
al terug aan de slag. De productie 
heeft minder lang stil gelegen dan de 
administratie.
De dagen dat ik werk, ga ik naar kantoor. Het zou 
ook thuis mogen van de werkgever, maar ik vind 
het praktischer op het werk. Geen gezeul met 
papieren dossiers. Ik was eerst wel een beetje 
ongerust om terug te keren. Maar de werkgever 
heeft echt wel alles gedaan om de veiligheid te 
garanderen en ons uitgebreid geïnformeerd. Er is 
dus geen reden om bang te zijn op kantoor. 
Prettig vind ik die tijdelijke werkloosheid niet. 
Zeker financieel niet. Maar ook los daarvan zou 
ik liever terug normaal gaan werken. Maar dat zit 
er voorlopig nog niet in. Dus maak ik er intus-
sen maar het beste van. De dagen dat ik thuis 
ben, doe ik ’s morgens het huishouden terwijl de 
kinderen voor school bezig zijn. Ik laat ze zo veel 
mogelijk zelfstandig werken, maar het is natuurlijk 
wel handig dat ik thuis ben, om wat te helpen. In 
de namiddag proberen we dan iets leuks te doen. 
Dat mama nu vaker thuis is en meer tijd heeft, 
vinden zij natuurlijk wel leuk. 
Ik heb de voorbije maanden ook al veel gewan-
deld. Nog voor de lockdown hadden we met col-
lega’s afgesproken om ons voor te bereiden op 
een wandeling van 30 km in Ieper in het weekend 
van Hemelvaart. Die wandeling werd natuurlijk 
geschrapt. Maar we hebben allemaal op ons-
zelf wel stevig getraind. Daar hadden we nu tijd 
genoeg voor.

‘HANG HET UIT’ 
VOOR DE SOCIALE 

ZEKERHEID!
De campagne voor een sterke sociale zekerheid vindt 
meer en meer de weg naar de straat. Affiches - die je in het 
vorige Puls Magazine vond - en postkaarten worden door 
jullie gretig verdeeld, geplastificeerd, opgehangen en vast-
geplakt. Dat niet alleen ramen dienst doen als ‘medium’, 
bewijst onderstaande collage met beelden die we van jul-

lie toegestuurd kregen.

Wil jij ook de affiche verspreiden of ophangen? 
Download ze dan op www.acv-puls.be en klik op de 
campagne ‘Sterke sociale zekerheid’!

HOE ERVAARDE JIJ DE CORONACRISIS?
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Studeer je binnenkort af? Schrijf je dan zo snel mogelijk in als werkzoekende. In Vlaanderen 
doe je dat bij de VDAB (www.vdab.be), in het Brussels hoofdstedelijk gewest bij Actiris 
(www.actiris.be). Vergeet niet je inschrijving af te printen en goed te bewaren. 

Na je inschrijving begint dan je 
beroepsinschakelingstijd van 

12 maanden. Studeer je in juni af? 
Dan start deze periode op 1 augus-
tus. Tijdens je inschakelingstijd 
word je uitgenodigd voor verplichte 
gesprekken bij de VDAB als je nog 
niet aan het werk bent. 

Ziekenfonds
Tijdens je beroepinschakelingstijd 
val je als werkzoekende onder het 
ziekenfonds van je ouders. Zodra je 
begint te werken of een inschake-
lingsuitkering ontvangt, moet je zelf 
aansluiten bij een ziekenfonds. Dat 
zorgt voor je uitkering en de terug-
betaling voor medicatie en dokters-
bezoeken. Meer info via www.cm.be.

Gezinsbijslag
Tot de maand waarin je 25 jaar 
wordt krijg je gezinsbijslag voor elke 
maand waarin je minder dan 80 uur 
werkt. De eerste 475 uur die je per 

jaar werkt als jobstudent tegen een 
verlaagde RSZ-bijdrage hoef je niet 
mee te tellen, alle andere contracten 
tellen wél mee.

Als je stopt met school in de loop 
van het schooljaar kan je niet meer 
werken als jobstudent vanaf het 
moment dat je uitgeschreven bent 
als student of ingeschreven als 
werkzoekende. Ook niet tijdens de 
zomermaanden van dat jaar. Wie aan 
het einde van het school- of acade-
miejaar stopt, mag wél nog tot aan 
het einde van de zomervakantie 
werken als jobstudent.

Tijdens de eerste 12 maanden na 
stopzetten van de studies heb je 
ook nog recht op gezinsbijslag. Die 
verlies je achter als je meer dan 80 
uur per maand werkt. Woon je in 
Brussel? Dan wordt dat per kwartaal 
gerekend en mag je maximum 240 
uur werken.

Vakantie
Als je pas van school komt, gelden er 
speciale regels om te zorgen dat je 
mogelijk toch recht hebt op vakantie-
dagen. In de Gids voor schoolverla-
ters lees je daar alles over. Ook als je 
meer wilt weten over waar je op moet 
letten bij je eerste job is deze gids 
van harte aangeraden. Je kan deze 
downloaden via www.jongacv.be of 
bestellen via jongeren@acv-csc.be. 

Info op maat
Jong ACV biedt je – gratis! – de 
juiste ondersteuning aan de start 
van je beroepsloopbaan. Je kan er 
terecht voor sollicitatieadvies, een 
analyse van je cv, nazicht van je con-
tract en loonadvies. 
Wil je weten welk loon je bij je 
eerste job kunt verwachten? Via 
www.startersloon.be krijg je online 
een realistische inschatting.

 Meer weten? Kijk op www.jongacv.be

EN NU, 
AAN DE SLAG!
Tips voor schoolverlaters

 Joke Vrijs |  Photonews
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Davy Deckmijn
Drummer

In normAle tijden combineer ik 
drie jobs. Ik drum bij o.a. Zornik 

en Tom Helsen, geef voor 30% 
drumles geven aan de 
PXL Hogeschool en 
heb mijn eigen 
drumschool. 
Sinds 14 
maart is er 
nog enkel 
mijn con-
tract bij de 
hogeschool. 

Ik heb sinds 
14 maart dus nog 
enkel zowat 30% van mijn 
normale inkomen. Als muzikant 
en met mijn privé drumschool 
verdien ik nu niks. Dat wordt op 
geen enkele manier gecompen-
seerd. Voor zelfstandigen is er 
een compensatie voorzien. Maar 
mijn optredens worden via een 
uitzendkantoor betaald. Ik speel 
normaal best veel shows. En mijn 
privéschool loopt ook aardig. 
Maar het levert te weinig op om 
als zelfstandige te overleven. 
Daarom geef ik ook les aan de 
hogeschool. 

De beslissing van de regering dat 
er geen evenementen doorgaan 
tot eind augustus is zeer begrij-
pelijk en noodzakelijk. Maar het 
betekent dat ik, behalve de eerste 
twee weken van maart, gedurende 
5 maanden niks verdien als muzi-
kant. Terwijl ik best wel een volle 
agenda had. En ook daarna ziet 
het er niet gunstig uit. Tot zeker 
voorjaar 2021 is alles al gecanceld.

De zomer van 2020 was veelbe-
lovend. In Nederland meer dan 
20 shows spelen met een kinder-
theatergezelschap. En festivals 

met Helmut Lotti. Al 5 shows 
bevestigd, maar het zou-

den er minstens het 
dubbele worden. Ook 
met Zornik zouden 
we eind augustus 
een festival spelen. 
Op papier ben ik al 

meer dan 30 optre-
dens armer. 

Maar eigenlijk veel meer. 
Onze sector is stilgelegd op een 
moment dat er nog vele boekin-
gen zouden binnenkomen. Maar 
niemand durft het risico nemen. 
Ik heb in november en december 
nog een tourtje langs culturele 
centra op de agenda staan met 
Slow Pilot plays Jeff Buckley. Maar 
het is nog de vraag of dat kan 
doorgaan. 

Niet iedereen is de sector even 
genegen. We worden door politici 
wel eens negatief afgeschilderd 
als profiteurs of ‘subsidieslur-
pers’. En ook nu blijft steun uit. 
Wel krijgen we vragen om gratis 
mee te werken ‘om mensen te 
entertainen in deze moeilijke tij-
den’. En na de coronacrisis zullen 
we weer aanvragen krijgen om 
gratis of tegen een onkosten-
vergoeding mee te werken aan 
benefietinitiatieven. Maar wij zijn 
ook aan het bloeden! En wie gaat 
er voor ons een benefiet organi-
seren?

HOE ERVAARDE JIJ DE CORONACRISIS?
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HOE ZIT HET MET JE 

VAKANTIEWERK 
IN TIJDEN VAN CORONA?

Deze zomer aan de slag als jobstudent? Lees dan zeker voort! Hieronder lees je de grote lijnen van 
waar je mee rekening moet houden. Voor details is er nadien nog de Infolijn Studentenarbeid. 

Met een studentencontract mag 
je het volledige kalenderjaar 

werken. Elke student krijgt een indi-
viduele teller van 475 uren per kalen-
derjaar. Je eigen teller kan je raad-
plegen via www.studentatwork.be.

Gedurende die 475 uren wordt van 
je loon als jobstudent 2,71% aan 
sociale zekerheidsbijdrage afge-
houden. Werk je meer dan 475 uren? 
Dan wordt vanaf je 476e uur de 

normale sociale zekerheidsbijdrage 
van je loon afgehouden (13,07%), 
maar bouw je ook vakantierechten 
op. Naast je werk als jobstudent kun 
je ook nog 50 dagen in de horeca 
en 25 dagen als speelpleinmoni-
tor werken. In samenspraak met je 
werkgever moet je kiezen welk van 
deze systemen met bijbehorende bij-
dragen en tellers je gebruikt. 

Omwille van de coronacrisis is 
deze regeling momenteel versoe-
peld van 1 april 2020 tot 30 juni 
2020. Alle uren die je in deze periode 
presteert als jobstudent aan ver-
laagde bijdragen, worden dit jaar 
niet aangerekend op het krediet van 
475 uren en hebben geen invloed 
op de gezinsbijslag of de belastin-
gen. Deze versoepeling geldt voor 
alle sectoren, dus niet enkel voor de 
essentiële activiteiten. 

 Samuel Bootsman |  Belga Image
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Tom Van Aken
Communicator

VrijdAg 13 mAArt. De ‘lock-
down-light’ was net afgekon-

digd. We haalden onze dochter 
van 3 op aan de school en 
haar zus van 1 aan 
het kinderdagver-
blijf. We wisten 
niet wat ons 
te wachten 
stond, want 
thuiswerk 
combineren 
met de opvang 
van twee ener-
gieke meisjes? 
Mijn partner en 
ik spraken ‘shiften’ 
af van twee uren. Iemand 
werkt, de andere zorgt voor de 
kindjes. Hen beneden alleen laten 
spelen en tegelijk werken was 
een ‘no go’, want elke 2 minuten 
trok er wel eentje aan mijn broek. 
Dat we niet aan onze uren zouden 
geraken, was duidelijk. 
Een peuter en een kleuter hebben 
een aandachtsspanne van een 
aantal minuten. We hebben het 
geluk dat we een tuin hebben, 
met een trampoline. En dat we 
(te) veel speelgoed hebben. Meer 
dan eens dacht ik aan gezinnen 
die het met minder moeten stel-
len, die met hun kroost op een 
klein appartement wonen. Ik kan 
me niet voorstellen hoe het voor 
hen was. Ik doe in elk geval mijn 
hoed voor hen af.
Ons huis ligt al 9 weken over-
hoop, het werk geraakt niet klaar, 
de kindjes geraken ‘verveeld’ en 
we hebben bijna permanent het 
gevoel dat we iedereen tekort 

doen. Elkaar, onze kinderen, en 
niet in het minst onze werkgever 
en collega’s die niet kon helpen 

“omdat het mijn shift met 
de kinderen” was, of 

wanneer ik meet-
ings niet kon 

bijwonen of een 
opdracht pas 
twee dagen 
later kon 
opleveren. 
Ik dank de 

weergoden 
om de zonnige 

dagen, waardoor 
ik de laatste 9 weken 

zowat 934 wandelingetjes 
kon doen met de meisjes. Ik mag 
er niet aan denken mochten de 
aprilse grillen echt toegeslagen 
hebben.
“Waarom mogen we niet op de 
glijbaan, papa?” Of, en dan breekt 
mijn hart een klein beetje, “Gaan 
we naar oma?”. Als de mensen 
niet meer ziek zijn, antwoord ik, 
dan gaan we superveel leuke 
dingen doen, en ook naar oma. 
Heel lang is het stil gebleven 
rond versoepelende maatregelen 
voor kleuters en peuters. Te lang, 
in feite. De ouders, maar vooral 
de kleuters snakken naar soci-
aal contact, hun vriendjes, naar 
structuur. En intussen begin ik 
aan wandeling 935.
(artikel werd geschreven half mei, 
intussen is de lockdown al wat 
versoepeld)

Belastingen?
Om thuis fiscaal ten laste te kun-
nen zijn, mag je niet meer verdienen 
dan een bepaald plafond. Hier zit 
een hele berekening achter, maar 
voor wie voornamelijk als jobstu-
dent werkt is het simpel: in 2020 
(aanslagjaar 2021) mag je als kind 
van gehuwde (of wettelijk samen-
wonende) ouders maximaal 7.045 
euro belastbaar verdienen. Als kind 
van een alleenstaande ligt de grens 
op 8.920 euro. Ga je over die max-
ima, dan ben je niet langer fiscaal 
ten laste en betalen je ouders dus 
meer belastingen. Zelf moet je als 
jobstudent pas belastingen betalen 
als je belastbaar loon in 2020 hoger 
is dan 12.842,86 euro.

Gezinsbijslag
Als minderjarige verlies je niet 
je gezinsbijslag door te werken. 
Voor meerderjarigen mag je in 
Vlaanderen maximaal 80 uur per 
maand werken, maar de eerste 
475 uur tellen niet mee. Woon je in 
Brussel, dan ligt de grens op 240 uur 
per kwartaal, maar hoef je het derde 
kwartaal niet mee te tellen. In peri-
odes waarin je te veel hebt gewerkt, 
verlies je de gezinsbijslag. 

Stop je met studeren? Dan ontvang 
je nog 12 maanden gezinsbijslag 
voor elke maand waarin je minder 
dan 80 uur gewerkt hebt als je in 
Vlaanderen woont of 240 uur voor 
Brusselaars.  

Infolijn Studentenarbeid
Met deze uitleg kom je al een heel 
eind. Toch nog vragen? Dan kan je 
mailen naar isa@acv-csc.be of bel-
len naar 02 244 35 00 (ma-do 13-17u 
& vr 9-12u). Chatten kan ook, via 
www.chatmetisa.be of op facebook. 

Aanraders zijn ook de ACV-folders 
‘Lonend studentenwerk’ en ‘Gids 
voor schoolverlaters’. Deze fold-
ers en meer informatie vind je op 
www.jongacv.be

HOE ERVAARDE JIJ DE CORONACRISIS?
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OOK FREELANCERS 
WORSTELEN MET CORONA

“De steunmaatregelen helpen  
om niet kopje onder te gaan,  

maar het mag niet te lang duren”  

We trappen een open deur in als we stellen dat ondernemingen en werknemers het economisch 
moeilijk hebben door de coronacrisis. Gelukkig leven wij in een land met een sterke sociale 

zekerheid die de ergste schokken opvangt. Voor de zelfstandige freelancers is dat niet 
anders. Maar zal dat voldoende zijn voor de nabije toekomst? Wij legden ons oor te luisteren 

bij Daniël Rys (freelance fotograaf) en Peer De Maeyer (freelance vormgever). 

PULS MAGAZINE: In welke mate heeft het 
coronavirus een impact op jullie? 
PEER: Veel opdrachten werden gean-
nuleerd of opgeschort en de grote 
vraag is nu of en wanneer ze zul-
len terugkeren. Sinds de versoepe-
ling van de maatregelen begint een 
en ander gelukkig terug op gang te 
komen. 
DANIËL: En dat was dringend nodig 
want ik heb zo goed als geen 

opdrachten meer. Als fotograaf moet 
ik kunnen buitenkomen, maar dat 
mocht niet meer. Ik heb een klein 
beetje studiowerk kunnen doen, 
maar de onvoorspelbaarheid maakt 
het lastig. 

PULS MAGAZINE: De overheid voorziet 
een compensatiepremie en een overbrug-
gingsrecht. Helpt dat?
DANIËL: Uiteraard help dat, maar niet 

voor alles. Het over-
bruggingsrecht zie 
ik als een soort 
alternatieve 
werkloosheids-
uitkering, maar 
de vaste kosten 
blijven. En als 
je enkel uitga-
ven hebt, gaat het 
snel.

 Joep Vanderbeke |  Adobe Stock
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PEER: De steun-
maatregelen 
helpen om niet 
kopje onder te 
gaan, maar de 
crisis mag niet 

te lang duren.  Ik 
hoop ook dat er 

wat controle zal zijn 
zodat het geld eerlijk 

wordt toegekend.

PULS MAGAZINE: Voelen jullie veel soli-
dariteit binnen jullie sector?
PEER: Eerlijk gezegd leeft iedereen 
in de grafische sector een beetje op 
een eiland. Gelukkig mogen we niet 
klagen over de opdrachtgevers, die 
betaalden tot nu toe nog vrij correct. 
DANIËL: In onze sector is het niet 
anders, de meeste klanten zijn 
redelijk. België is niet de Far West. 
Bovendien stel ik mij de vraag hoe 
we ons zouden moeten verenigen 
en welke middelen we hebben om 
resultaten te bereiken.
PEER: Een sectoraal charter dat een 
faire vergoeding regelt tussen freel-
ancer en opdrachtgever zou anders 

wel welkom zijn. Pitches (wedstrij-
den om een opdracht binnen te 
halen) zijn bijvoorbeeld een echte 
plaag.    
DANIËL: Er bestaan ook digitale plat-
formen die opdrachtgever en free-
lancer matchen, maar ik ervaar die 
eerder als een kost en ze kiezen niet 
ondubbelzinnig voor het belang van 
de freelancer. Dat is misschien een 
gat waar een organisatie als United 
Freelancers een verschil zou kunnen 
maken. 

PULS MAGAZINE: Hoe zien jullie de toe-
komst? Heeft corona voor een andere 
manier van werken gezorgd? 
DANIËL: Voorlopig is het nog even 
afwachten. Als de maatregelen ver-
soepeld worden en we weer mogen 
buitenkomen, kunnen we hopelijk 
wat schade inhalen. 
PEER: De meeste collega’s kijken 
inderdaad nog even de kat uit de 
boom en geloven er dat we binnen-
kort op de vertrouwde manier weer 
aan de slag zullen kunnen gaan. 

PULS MAGAZINE: Veel succes heren. 

United Freelancers 
pleit voor uitbreiding 
welzijnswet naar 
freelancers
In het kader van een veilige terug-
keer naar het werk moeten werk-
gevers beschermingsmaatregelen 
nemen voor hun werknemers. Die 
regel geldt echter niet voor free-
lancers. Zij vallen niet onder de 
Welzijnswet.

Dat is niet logisch. De gezondheid 
en het leven van een free lancer 
zijn evenveel waard als die van een 
werknemer in loondienst! Daarom 
hebben we ervoor gepleit om de 
wet uit te breiden naar freelancers 
en platformwerkers die hun werk-
parameters niet zelf kunnen bepa-
len en bijvoorbeeld in de lokalen 
van de opdracht gever werken of 
gebruik maken van materiaal van 
de opdrachtgever.   

Ons voorstel werd opgepikt en 
het federaal parlement heeft 
op 11 mei een wetsvoorstel in 
die zin ingediend. Lees meer op 
www.unitedfreelancers.be.

 Ben je zelf aan de slag als free
lancer en heb je vragen over 
de gevolgen van de corona
crisis op jouw job? Of zit je met 
andere vragen rond je sta
tuut? Neem dan contact op met 
unitedfreelancers@acv-csc.be of 
bel ons op 02244 31 00.
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RECHTERS VAN
GRONDWETTELIJK HOF
VERNIETIGEN 
BIJKLUSWET

Vanaf 2021 valt het doek voor het 
‘onbelast bijklussen’. De wet van 
18 juli 2018 over de economische 
relance en de versterking van de 
sociale cohesie, met daarin de 
regelingen voor verenigingswerk, 
de occasionele diensten tussen 
burgers en de deeleconomie, 
werd op 23 april 2020 vernietigd 
door het Grondwettelijk 
Hof. Vanaf 1 januari 2021 
verdwijnen de drie statuten. 

Het uitvoerig en goed gemotiveerd 
arrest schept ongetwijfeld een pre-
cedent. Dat is handig om toekom-
stige ‘nepstatuten’ vooraf te toetsen. 

De rechters van het Grondwettelijk 
Hof hadden diverse argumenten 
voor hun beslissing.
Om te beginnen was er een discri-
minatie tussen werknemers: de 
arbeidswetgeving werd bijna com-
pleet genegeerd voor de drie statu-
ten. De rechters zijn van mening dat 
verenigingswerkers en werknemers 
die dezelfde activiteiten uitoefe-
nen, vergelijkbare categorieën zijn. 
Hetzelfde geldt voor platformwer-
kers en werknemers, en voor occa-
sionele dienstverleners en werkne-
mers.
De rechters gingen niet akkoord 
met het argument dat het verschil 
met werknemers te verantwoor-
den was wegens de ‘bijkomstige 
vergoeding’. Iets waar de vakbond 
in de toekomst kan op terugvallen 
om allerhande vergoedingen als 

(volwaardig) loon te beschou-
wen.

Je had ook het argu-
ment dat de drie statu-
ten misbruiken van het 
systeem van vrijwil-
ligerswerk 
zouden 
tegen-
gaan. 
Ook dat 
wuiven de 
rechters laconiek weg.

Oneerlijke concurrentie
Verder is het zo dat prestaties vrij-
stellen van sociale en fiscale bij-
dragen leidt tot oneerlijke concur-
rentie. Ook hier ontkrachten de 
rechters Hof het bijkomstige karak-
ter van de vergoedingen, dat eerder 
door de regering was aangehaald 
als reden om ze vrij te stellen van 
bijdragen. 

Opvallend is dat het Grondwettelijk 
Hof in het arrest uitlegt waarom het 
de flexi-jobs niet heeft vernietigd. 
Een verdere uitbreiding van de flexi-
jobs in de toekomst wordt niet afge-
remd. Het Hof gaat wel niet op alle 
argumenten in. Zo spreken de rech-
ters zich bijvoorbeeld niet uit over 
opeenvolgende contracten of de 
overschrijding van de arbeidsduur. 

Voor de deelplatformen kunnen wel 
de regels van voor de wet van 18 juli 
2018 worden opgevist, en dit vanaf 1 
januari 2021.

 Frans Geerts |  Shutterstock
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Julie Lambert
Winkelbediende

“Ik werk Al meer dAn 10 jAAr in een bekende 
supermarktketen en zie het sinds de 

corona crisis met lede ogen aan. We zijn zeer 
teleurgesteld in de klan-

ten, vooral in de 
omgang naar ons 

toe. De normen 
en waarden 
worden totaal 
niet geres-
pecteerd. 
Uiteraard zijn 
er klanten die 
zich wel aan

de regels hou-
den maar dat is 

écht een minder-
heid. De meerder-

heid doet eigenlijk alsof 
er nooit een maatschappelijke verandering is 
geweest. Ze komen erg dichtbij of raken van 
alles aan zonder het te kopen. Nochtans doen 
we veel qua preventie: we hangen affiches, flyers 
en allerlei materiaal om het bewustzijn te ver-
groten. Wat dat betreft zijn we erg tevreden over 
onze werkgever. Die ziet gelukkig wél de ernst 
van de situatie in. Ik ben eerlijk gezegd de tel 
al kwijtgeraakt hoe vaak ik per dag aan klanten 
moet vragen om afstand te houden.”

“Ik ga op zich nog graag werken maar na de 
zoveelste aanvaring met een klant wordt het 
echt moeilijk. Het is echt dagelijkse kost aan 
het worden. Je begint er dan vaker op te letten. 
Ik merk dat dit op mijn gemoed werkt en dat is 
niet fijn natuurlijk.”

“Deze crisis heeft de band tussen de collega’s 
versterkt. We zijn er allemaal voor elkaar en 
hebben veel steun aan mekaar. Dat is in deze 
tijden het belangrijkste. Laat dat dan toch nog 
een lichtpuntje zijn.”

WINKELPERSONEEL 
VRAAGT EXTRA 

VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN!

Maar liefst 75% van het 
winkelpersoneel is ver-
plicht dichter dan 1,5 meter 
te komen bij klanten om 
zijn of haar job te kunnen 
uitvoeren. Dat is de meest 
opvallende vaststelling van 
een grootschalig onder-
zoek bij de leden van ACV 
Puls die in winkels werken. 
‘’Via onze checklist lieten 
winkelbedienden ons weten 
hoe het staat met de opvol-
ging van de veiligheidsvoor-
schriften in de winkels en 
daar zijn we toch erg van 
geschrokken,’’ aldus Kristel 
Van Damme, sectorcoör-
dinator voor de distributie 
binnen ACV Puls. ‘’Rekken 
vullen is een essentieel 
onderdeel van de taak van 
de winkelbediende. Maar 
dit moet dan natuurlijk ook 
veilig kunnen. Bovendien 
geeft meer dan 90% van 
onze leden aan dat klan-
ten uit zichzelf te dichtbij 
komen. En als ze daarop 
aangesproken worden, rea-
geren ze vaak agressief.”
De situatie baart Kristel 
Van Damme grote zorgen. 
“We blijven vanuit ACV Puls 
in dialoog gaan in winkels 

waar de maatregelen 
beter moeten nage-
leefd worden maar ook 
naar klanten toe zou ik 
de duidelijke suggestie 
willen doen om afstand te 
bewaren. Alleen gaan win-
kelen blijft de norm. Maak 
er alsjeblief geen fami-
lie-uitstapje van. Doe het 
uit respect voor het winkel-
personeel en jezelf!”
“Volgens onze checklist is 
in een kwart van de winkels 
het dragen van een mond-
masker door de klanten 
verplicht, al is dat zeker 
een overschatting. Wij roe-
pen alleszins op om een 
mondmasker te dragen bij 
het winkelen”, stelt Van 
Damme. “Er zijn al win-
kels met corona-uitbraken. 
Zo testten in een Colruyt-
vestiging in Kuurne onlangs 
33 personeelsleden posi-
tief op het coronavirus. 
Het winkelpersoneel staat 
al van het begin van deze 
crisis in de vuurlinie. Zij 
verdienen veilige werkom-
standigheden’’, aldus Van 
Damme. “Een applaus of 
éénmalige premie zal hier 
niets aan veranderen.”
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Europese 
vakbonden 
tevreden over 
Europees 
Herstelplan
De Europese economie staat 
voor grote uitdagingen. Het 
consultancybureau McKinsey 
schat dat covid19 tot 59 mil-
joen banen op de tocht zette. 
Nu al is het inkomen van 30% 
van de Europese burgers door 
de crisis verminderd en werd 
23% voltijds of gedeeltelijk 
werkloos. Er is nood aan soli-
dariteit tussen de lidstaten 
om de effecten van het virus 
op de economie te bestrijden. 
Het Europees Vakverbond 
(EVV) verwelkomt dan ook het 
ambitieuze EU-herstelplan 
van de Europese Commissie 
en de voorziene budgetten. 
Deze investeringen zullen 
Europa uit de recessie te 
halen en bijdragen aan hun 
ambities inzake klimaat en 
jeugdwerkloosheid. Volgens 
het EVV moet staatsteun aan 
bedrijven afhankelijk zijn van 
het scheppen van fatsoenlijke 
banen, betalen van belastin-
gen en werken aan klimaat-
doelstellingen. Dit zal tot een 
duurzame herstelstrategie 
leiden. 

 www.etuc.org

Bijna 4 op 10 Europese werknemers  
doet aan telewerk

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 
een derde (37%) van de Europese 
werknemers als gevolg van de 
corona-pandemie telewerkt. Bij de 
18-35-jarigen is dat zelfs gemid-
deld 43% en in ons land meer 
dan 50%. Bijna een kwart (24%) 
van deze telewerkers had voor 
de pandemie nog nooit van thuis 
uit gewerkt. De vervaging van 
de grenzen tussen werk en privé 
vinden ze niet evident. Meer dan 
een kwart geeft aan vrije tijd op 
te offeren om het werk gedaan 
te krijgen. In Frankrijk hebben 
de sociale partners daarom col-
lectieve afspraken afgedwongen 

voor telewerkers. In de Spaanse 
multinational Telefonica werd het 
afsprakenkader met de mondi-
ale dienstenvakbond UNI Global 
Union uit 2019 onder het stof 
gehaald. Dat garandeert het recht 
op vrije tijd vanaf het formele 
einde van de werkdag. Voor werk-
nemers die terugkeren naar de 
gewone werkplek sloot Telefonica 
eind mei een nieuw mondiaal 
akkoord af over een gefaseerde 
aanpak, in overleg met de vakbon-
den op lokaal niveau, met respect 
voor veiligheid en gezondheid en 
de nodige beschermmiddelen. 

 www.uniglobalunion.org
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Sofie Wilssens
Medewerker infodienst/callcenter

De twee eerste weken van 
de lockdown heerste er 
een gespannen sfeer op 
kantoor. We konden toen 
(nog) niet thuiswerken. 
Bovendien was er op kan-
toor geen sprake van social 
distancing, gezien we met 
de collega’s vrij dicht op 
mekaar zitten. Ook handgel 
was er toen nog niet.
Pas toen het echt opgelegd 
werd door de overheid, 
werd er actie onderno-
men, want door het strenge 
beleid rond thuiswerk 
was onze organisatie hier 
totaal niet op voorzien. 
Uiteindelijk heeft Febelco 
wel heel veel moeite 
gedaan om zoveel moge-
lijk mensen thuis te kunnen 
laten werken, zoals door de 
aankoop van laptops.

Ik ben alleenstaande 
mama. Mijn twee doch-

ters (8 en 10) wonen 
fulltime bij mij, mijn 

zoon is enkel in het 
weekend bij mij. 
Die eerste twee 
weken heb ik dus 
beroep gedaan 
op de noodop-
vang van de 

school, die trou-
wens enorm goed 

georganiseerd was. 
Vanaf begin april ble-

ven mijn dochters de hele 
dag thuis, terwijl ik fulltime 
moest werken. Dat leek een 

bijna onhaalbare opdracht. 
Ze moesten immers heel 
wat schoolwerk doen en 
online lessen volgen. En 
toch liep dat vanaf dag 
één heel erg vlot, omdat 
we duidelijke afspraken 
maakten. Zij op hun kamer, 
ik beneden aan de keuken-
tafel.

Omdat ik in een callcenter 
werk, ben ik bijna voort-
durend aan het bellen. Ze 
konden me dus niet voor 
alles ‘storen’. Maar dat 
beseften mijn dochters wel. 
Tijdens mijn pauzes deed 
ik wat huishoudelijk werk, 
aten we een tussendoor-
tje en konden ze me vragen 
stellen over hun school-
werk. Ze konden ook één 
keer per dag bellen met 
hun leerkracht. 
Het kostte me best veel 
energie om fulltime thuis 
te werken, mijn kinderen 
te helpen en het huishou-
den te runnen. Maar ik had 
één gouden regel: vanaf 17u 
hield ik me enkel nog bezig 
met mijn kinderen.
En zo verloopt de lockdown 
voor mij en mijn kinderen 
redelijk vlot. Dat hebben we 
in grote mate te danken aan 
de duidelijke afspraken en 
planning die we onderling 
hebben gemaakt. Die struc-
tuur zorgde voor rust, wat 
toch belangrijk is als je met 
3 of 4 constant thuis zit. 
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ACTIEDAG IN 
NON-PROFITSECTOR 
OP 18 JUNI
“Wil de overheid nu eindelijk ook de 
fundamentele problemen van 
onze ‘sleutelsector’ oplossen?”

Het applaus, de witte vlaggen 
en zoveel steun, het was 
hartverwarmend. Die solidaire 
stroom in de sector en in 
de samenleving blijven de 
zorgwerkers in hun hart dragen. 
Ook de politieke overheid 
betitelde de non-profit ineens als 
een essentiële ‘sleutelsector’. Maar 
zal die overheid dan eindelijk ook 
de fundamentele problemen van 
de sleutelsector oplossen? Of was 
het maar een schouderklopje? 

“De erkenning en waardering moet 
NU omgezet worden in fundamen-
tele verbeteringen,” legt sectorco-
ordinator Mark Selleslach uit. “Wij 
willen een Non-profit pact, een 
groot sociaal akkoord tussen vak-
bonden, regeringen en werkge-
vers met structurele oplossingen 
voor de problemen van de sector. 
Gewoon verder doen zoals voor 
corona, kan echt niet meer. Het 
is genoeg geweest. Het moet nu 
veranderen!”
De eisen van het ACV zijn duide-
lijk: meer personeel, correcte 
lonen, betere werkomstandig-
heden en investeringen in zorg 
en welzijn in plaats van bespa-
ringen. 

“De sector blijkt nu wel van 
groot belang voor de samen-
leving, maar blijft onderbe-
taald en overbevraagd. Een 

HET IS TIJD VOOR EEN NIEUW NON-PROFIT PACT

 � meer loon voor elke werknemer

 � aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

 � minder werkdruk, meer personeel op de vloer

 � géén besparingen maar investeringen

GROTE ACTIEDAG IN DE HELE NON-PROFIT

Van op het werk in elke instelling in zorg 

welzijn cultuur

DOE MEE met zoveel mogelijk collega’s

v.u. ACV Puls, Mark Selleslach - Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen

EEN PACT VOOR DE 

NON-PROFIT
ACTIEDAG 18.06.2020
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Freya Kennes
Verpleegster

Ik werk in de CArdio dag-
kliniek van het Antwerpse 

Middelheim. Begin maart werd 
onze afdeling gesloten, 
behalve voor nood-
situaties. Die 
werden op 
een andere 
cardio-afde-
ling uitge-
voerd. Als 
personeel 
werden we 
overgeheveld 
naar de covid-af-
deling. Echt prettig 
vond ik dat niet, maar het 
was nodig, en dat begrepen we 
best. 
Bij de start was de sfeer prima. 
Ook wel fijn om eens andere 
collega’s te leren kennen. Er 
was ook een sterk gevoel van 
samenhorigheid. Alles was 
goed georganiseerd en er 
waren goede veiligheidsvoor-
zieningen. Maar na een paar 
weken werd het lastiger. We 
kregen afwasbare schorten, 
waarin we ons kapot zweetten. 
En onze FFP2-maskers werden 
vervangen door gewone chi-
rurgische maskers. Dat maakte 
veel collega’s bang. 
Ook psychologisch begon het 
zwaarder te wegen. Ik was 
op mijn gewone afdeling nog 
nooit een patiënt ‘verloren’. 
Maar covid sloeg hard toe. Bij 
de patiënten én personeel. 
Liefst 54 collega’s zijn op dit 
moment ziek. Eén daarvan, 
een vrouw van 33 jaar, is zelfs 

overleden aan het virus. Dat 
heeft er zwaar ingehakt. 
De veiligheidsvoorschriften in 
het ziekenhuis waren nodig, 

maar hard. Palliatieve 
patiënten die maar 

één familielid 
mogen zien, 
is hard. De 
anderen aan 
de telefoon 
proberen te 

troosten, is niet 
evident. Ik hoor 

die gesprekken nu 
nog in mijn hoofd. 

Ook de veiligheidskledij 
maakte het niet eenvoudig. 
Ten eerste omdat het voor de 
patiënten niet fijn is om enkel 
onze ogen te zien. Als dat je 
enige contact op een dag is! 
Maar ook voor onszelf was het 
lastig. Drinkpauzes nemen 
deed ik niet, want dan was ik 
een half uur bezig met uit- en 
terug aankleden. Enkel om te 
eten nam ik pauze. We konden 
na onze shift op het werk dou-
chen, maar dat deed ik liever 
niet. Ik ben motard en wilde 
niet met mijn natte haren in 
mijn helm. Dus reed ik meteen 
naar huis en douchte daar, vóór 
ik mijn man en kinderen zag. Ik 
ben nooit bang geweest voor 
mezelf, maar wel voor hen. 
Sinds 12 mei gaan we gefa-
seerd, ieder een paar dagen, 
terug naar onze eigen afdeling. 
Een verademing. Terug mijn 
eigen job, doen waar ik goed 
in ben. 

recente loonstudie bevestigde het nog 
maar eens: een verloning die lager is 
dan het gemiddelde van alle lonen,” 
legt Selleslach uit. “Betere zorg en meer 
welzijn zijn ook alleen maar mogelijk 
met meer volk in de sector. De werk-
druk is onhoudbaar. De overheid moet 
inzetten op een massief ‘instroom-
plan’ van opleiding en tewerkstelling. 
Degelijke werkvoorwaarden, met een 
gezonde combinatie van werk en eigen 
leven zijn daarin essentieel.”

Doe mee
Daarom geeft ACV Puls op 18 juni een 
massaal signaal aan de overheid. “We 
kunnen in deze coronatijden niet beto-
gen in Brussel. En we blijven die dag 
uiteraard ook zorg dragen voor onze 
patiënten en cliënten. Maar in elke 
instelling of organisatie organiseren we 
een creatief actiemoment met zoveel 
mogelijk collega’s en we leggen dat 
vast op foto of video” legt Selleslacht 
uit. “Wil je meedoen? Neem dan deel 
aan het creatief actiemoment in de 
instelling waar je werkt! We bren-
gen al jullie actiemomenten, foto’s en 
filmpjes op onze liveblog en zorgen zo 
voor de grootste online actiedag die de 
non-profit ooit heeft gekend. Zo wordt 
het - zelfs in coronatijden - een stevige 
non-profit actiedag in heel Vlaanderen!”

 Wil je ook solidair zijn, maar werk je zelf niet 
in de sector? Laat je boodschap dan achter 
op www.acv-puls.be. 

HOE ERVAARDE JIJ DE CORONACRISIS?
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PUZZEL

Horizontaal
A Zangvogel uit Azië – Boerderijdier met 

krulstaart
B Latijnse groet – voetbalclub in Milaan – 

Vlaanderen
C Huidplooi rondom de nagel
D Pijnkreet – Reeds – Optische 

tekenherkenning
E Geïntegreerd onderwijs – Anno Domini – 

Vecht
F Zonder glans – Oud stuk textiel
G Voedsel – Voorzetsel – Deel van het 

gelaat
H Gesloten – Persoonlijk voornaamwoord – 

Uitroep
I Stuk serviesgoed
J Laagtij – Persoonlijk voornaamwoord – 

Vleesnat
K Afwijzen – Oude naam van Tokio

Verticaal
1 Vogelvrijverklaring – Duits dichter
2  Meisjesnaam – Technisch onderwijs - 

Burgerlijk wetboek
3  Afrikaan
4  Europese Unie – Deelgemeente van 

Marche-en-Famenne – Universitair 
ziekenhuis Antwerpen

5  Gevuld – Bijwoord – Ongezond
6  Ronddraaiend wiel – Bot
7  Spoor – Verenigde Naties – Heel lange 

periode
8  Federaal Kenniscentrum 

Gezondheidszorg – Knockout – 
Personeelsdienst

9  Bescherming tegen Covid19
10  Naamloze vennotschap – Compagnon – 

Met een hoge leeftijd
11  Zuigen – Technisch secundair onderwijs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag 
was ‘Het paard dat de haver verdient 
krijgt hem vaak niet’. J.D. uit Meensel-
Kiezegem werd door loting uit de juiste 
antwoorden getrokken en wint een boe-
kenbon van 25 euro. Proficiat!
We konden ook gratis exemplaren weg-
schenken van ‘Lang leve de vergrij-
zing’, een boek van Patrick Deboosere 
(Uitgeverij EPO). De onschuldige hand 
maakte deze lezers / lezeressen blij met 
een exemplaar: C.V. uit Eeklo, A.R. uit 
Borgloon en S.G. uit Pittem.

Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten 
laatste op 29 juni 2020. Of stuur een 
briefje met de oplossing, naam, adres 
en lidnummer naar Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De 
winnaar 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V

UITGAANSTIP  In MLeuven loopt 
de mooie tentoonstelling ‘Rodin, 
Meunier en Minne’. Lees er meer over 
op www.pulsmagazine.be
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CHARTER
 Karin Seberechts

Binnenkort openen de bioscopen 
opnieuw de deuren en kan u, ruim 
gezeten tussen het neerdwarrelende 
stof, opnieuw van een mooie film 
genieten. In het groot. Ondertussen 
zijn even mooie films zonder cine-
marelease naar het kleine scherm 
verwezen. Om niet al te abrupt af 
te kicken van het noodgedwongen 
thuiskijken, serveer ik u deze maand 
nog een zeer genietbaar kleinood 
dat u zelf in huis moet halen… Na 
een verontrustend, afgebroken 
telefoontje van haar zoontje rept 
Alice zich van Stockholm naar haar 
vroegere thuis in het noorden van 
Zweden. Het ondergesneeuwde dorp 
zit beslist niet op haar te wachten. 
Haar gewezen buren lopen in een 
boog om haar heen. Haar echt-
genoot schopt haar nog net niet 
van het bordes. Van haar kinderen 
Vincent en Elina krijgt ze amper een 
glimp te zien. De bitse krachtmeting 
om het hoederecht heeft Alice eigen-
lijk zelf over zich afgeroepen toen ze 
maanden geleden haar biezen pakte 
naar Stockholm, zonder man en 
kroost. Wanneer het ouderlijk gezag 
haar volledig dreigt te ontglippen, 
sleept Alice haar kinderen in een 
opwelling mee op een chartervlucht 
naar Tenerife. Heel harmonieus of 
helend valt het weekje Canarisch 

uitwaaien uiteindelijk niet uit… De 
Zweedse Amanda Kernell, die met 
haar debuut Sami Blood een resem 
filmtrofeeën verzamelde, komt met 
Charter opnieuw sterk uit de hoek. 
Kernell zit haar broze personages 
bekommerd op de huid, maar oor-
delen, partij kiezen of makkelijke 
antwoorden opdissen doet ze niet. 
Dat maakt van haar tweede film een 
(bewust) zwalpende, maar pakkende 
kijk op een echtelijke breuk in volle 
gang én op de bittere weerslag ervan 
op elk van de gezinsleden. De film 
is het treffendst in de scènes waarin 
moeder en tienerdochter elkaar 
wisselend terugwinnen, ontlopen 
of de mantel uitvegen. Maar ook de 
dreigende ondertoon die Kernell 
haar film meegeeft door de turbu-
lente trip van een wankele moeder 
en haar kinderen naar een vreemd 
land als ‘ontvoering’ te brandmer-
ken, werkt meeslepend. Scheiden 
doet lijden, zegt de dooddoener. Hoe 
dat er zoal kan uitzien krijgt u in dit 
onstuimige familiedrama in al zijn 
complexiteit te zien. 

 Charter is te zien op Cinemember, 
iTunes, Apple +, X Box, Playstation, 
Google Play, Lumièreseries, Proximus, 
Universcine en Dalton.be.

WIN EEN 
TOPBOEK!
Antwerpen, vlak na de Groote Oorlog. 
Arthur Clerebaut stapt op de boot 
richting toenmalig Belgisch Congo. Hij 
wordt opzichter van openbare werken 
en … ontmoet er een Congolese. Het 
is het begin van een familiegeschie-
denis die samenvalt met honderd jaar 
kolonisatie en dekolonisatie. Want de 
koloniaal en zijn zwarte vrouw krijgen 
een zoon, een métis die opgroeit in 
een internaat. En later volgt er nog 
een kleindochter. Na het overlijden 
van haar vader belandt ze in 1989 in 
het Vlaams-Brabantse Landen. Pas 
aan de universiteit begint ze zich in 
haar geboorteland te verdiepen. Haar 
naam? Nadia Nsayi. Met Dochter van 
de dekolonisatie schreef ze een mee-
slepend verhaal dat het relaas van 
haar familie verweeft met de relaties 
tussen België en Congo. Nsayi ver-
telt over het fundamenteel onrecht-
vaardig systeem dat men kolonisatie 
noemt, de hedendaagse erfenis in de 
vorm van de Congolese aanwezigheid 
in België en het belang van Belgische 
excuses, gekoppeld aan een oprecht 
dekolonisatieproces.

Interesse in dit boek?
Stuur dan je naam en adres naar com-
municatiedienst.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. E-mail 
ons  niet later dan 31 juli 2020 aub.

Onstuimig (v)echtscheidingsdrama met thrillerallures (Ane Dahl Torp)

FILM
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LEZERSBRIEVEN

Nu de lockdown achter de rug is, wil je werkgever zo snel mogelijk terugkeren 
naar het normale werkritme. Om de doorstart van de activiteiten niet al te veel 
in het gedrang te brengen, vraagt hij jou om deze zomer geen vakantie op te 

nemen, maar om de opname van je vakantiedagen uit te stellen naar het najaar. 

Akkoord tussen werkgever en 
werknemer
Behalve wanneer binnen de sector of op 
ondernemingsvlak collectieve vakantie-
dagen werden vastgelegd, gebeurt de 
opname van vakantiedagen bij individu-
eel akkoord tussen werkgever en werk-
nemer. 

In het arbeidsreglement vind je normaal 
de nadere regels terug voor de aanvraag 
en goedkeuring van vakantiedagen. 

Vakantie is reeds aangevraagd en 
goedgekeurd
Indien je vakantiedagen voor de zomer-
maanden reeds zijn aangevraagd 
en goedgekeurd, dan bestaat er een 
akkoord tussen jou en je werkgever. 
Je werkgever is hierdoor gebonden en 
kan er niet eenzijdig op terugkomen. Je 
werkgever kan het reeds goedgekeurde 
verlof dus niet eenzijdig herroepen. Dit 
kan enkel met jouw toestemming. Enkel 
indien je zelf hiermee akkoord gaat, kan 
je verlof worden uitgesteld. 

Vakantie is nog niet aangevraagd en 
goedgekeurd
Indien je vakantie voor de zomermaan-
den nog niet is aangevraagd en goed-
gekeurd, dan is er geen akkoord tussen 
jou en je werkgever omtrent de opname 
van je vakantiedagen. Indien je werk-
gever zijn akkoord (nog) niet heeft 
gegeven, dan kan je je vakantie ook 

niet eenzijdig opnemen. Je riskeert dan 
ongerechtvaardigd afwezig te zijn. 

Heb je dan helemaal geen recht op 
vakantie tijdens de zomer? 
Allereerst is het aan te raden om het 
arbeidsreglement te consulteren. 
Daarin kunnen de nadere regels worden 
vastgelegd voor de opname van vakan-
tiedagen. 

Sowieso waarborgt ook het 
Vakantiebesluit volgende principes 
inzake de opname van vakantiedagen: 
- Vakantie moet toegekend worden 

vóór 31 december van het vakantie-
jaar. Vakantiedagen mogen dus in 
principe niet worden overgedragen 
naar het volgende kalenderjaar; 

- Een ononderbroken vakantieperi-
ode van 1 week moet in ieder geval 
gewaarborgd worden;

- Voor werknemers met schoolgaande 
kinderen wordt de vakantie bij voor-
keur toegekend tijdens de schoolva-
kantie;

- Tenzij de werknemer het anders 
vraagt, moet tussen 1 mei en 31 okto-
ber:
· Een ononderbroken vakantieperi-

ode van 3 weken gewaarborgd wor-
den voor de werknemers jonger dan 
18 jaar;

· Een ononderbroken vakantieperi-
ode van 2 weken gewaarborgd wor-
den voor de andere werknemers. V
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JE WERKGEVER 
ZET JE ONDER DRUK 

OM GEEN 
VERLOF OP TE NEMEN 

DEZE ZOMER. 
MAG DIT?

 Bram Van Goethem |  Shutterstock
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INDEXAANPASSINGEN MEI 2020
PC 216 Notarisbedienden Vorige lonen x 1,0059(1)

PC 224 Non-ferro Vorige lonen x 1,0102(1)

PC 307 Makelarij en 
 verzekeringsmaatschappijen Vorige lonen x 1,02(1)

PC 309 Beursvennootschappen Vorige lonen x 1,004569(3)

PC 310 Banken Vorige lonen x 1,0046(2)

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

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 interes-

sante 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 moe-
ten we een brief inkorten zonder aan 
de essentie ervan te raken. En als we 
een brief afdrukken wil dat niet auto-

matisch zeggen dat de redactie het 
eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier 
met interesse gelezen: 

Redactie Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 

E-mailen kan uiteraard ook: 
communicatiedienst.acv-puls

@acv-csc.be.

LEZERSBRIEVEN

Vlaams economisch 
relancecomité
P.D. - via mail

De Vlaamse regering richtte een 
Vlaamse Economisch Relancecomité 
op. Jambon noemde de leden 
ervan “onafhankelijke experts”. 
Waarschijnlijk een Jambon-grapje 
want het comité is samengesteld uit 
louter neoliberalen die als doelstel-
ling het vrijwaren van de winst heb-
ben en voor wie het aantal slachtof-
fers louter collateral damage is. Ik 
twijfel of er ook maar iemand uit die 
groep geen lid is van VOKA of UNIZO. 
Tot daar de onafhankelijkheid. De 
mensen die de economie écht recht 
houden (de werkmensen) en die en 
passant onze levens redden (de zorg-
medewerkers) en die door de vak-
bonden worden vertegenwoordigd, 

mogen niet meedoen. 
Het zou mooi geweest zijn indien er 
experten in dit comité zouden zitten 
die niet terug willen naar business 
as usual maar onze economie gelei-
delijk willen hervormen. Dat zou 
kunnen door bv. de productielijnen 
te verkorten en meer ecologisch te 
produceren en door vitale produc-
ten zoals beschermende kledij, gels, 
mondmaskers, vaccins zelf te gaan 
produceren. Ook zouden bedrijven 
verplicht kunnen worden om buffers 
aan te leggen zodat ze niet om de 
haverklap om steun bij de belas-
tingbetaler moeten aankloppen. De 
werknemers doen dat d.m.v. de soci-
ale zekerheid die ze met een (groot) 
deel van hun loon financieren. Het 
bedrijfsleven socialiseert de ver-
liezen privatiseert de winsten. Dat 
moet een keer stoppen want duwt 
ons in een recessie.

Er zijn ook vakbondspremies in de 
non-profit (PC 330) en bij de con-
trole-organismen (PC 219). 
Lees er meer over op 
www.pulsmagazine.be

Vakbondspremie non-ferro 
(PC 224)

In de sector van de non-ferrometalen 
(paritair comité 224) is er een vak-
bondspremie van 110 euro. De premie 
wordt uitgekeerd van 27 april tot 31 
juli 2020. Voor de bedienden en kader-
leden bij Umicore, Aurubis en Nyrstar 
is er een eigen bedrijfspremie. De 
premie geldt alleen als je je uiterlijk 
op 31 maart 2020 lid was van de ACV 
Puls. Om de vakbondspremie in de 
non-ferrometalen te krijgen moet je 
in 2019 minstens één maand lang in 
de sector hebben gewerkt. Langdurig 
zieken worden gelijkgesteld. 
Gepensioneerden en bruggepensi-
oneerden hebben recht op de pre-
mie als ze in 2019 nog minstens één 
maand lang effectief gewerkt heb-
ben. De premie geldt alleen als je je 
uiterlijk op 31 december 2019 lid was 
van de ACV Puls. Je moet ook in orde 

zijn met de betaling van je bijdragen 
op het ogenblik dat de premie wordt 
uitgekeerd. Het geld wordt uitbetaald 
op basis van een origineel attest dat je 
ontvangt van de werkgever. Je moet 
het ingevulde attest bezorgen aan je 
ACV Puls-secretariaat.

Vakbondspremie Distributie  
pc 202, 311 en 312

Wie lid is van ACV Puls, krijgt jaar-
lijks 145 € terug van de betaalde bij-
dragen. Voor wie een verminderde 
bijdrage betaalt of wie met SWT of 
brugpensioen is en de pensioenleef-
tijd nog niet heeft bereikt, bedraagt 

de vakbondspremie 72,5 €.
Eind mei of begin juni krijg je van 
je werkgever een attest bij je loon-
fiche van de maand mei. Bezorg de 
beide luiken van dit attest, degelijk 
ingevuld, en voorzien van je bankre-
keningnummer en van je handteke-
ning aan het ACV Puls-secretariaat 
van je woonplaats. De premie wordt 
betaald van 15 juni tot 30 september.

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE
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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 werknemers 
(m/v). ACV Puls is een onafhankelijke demo-
cratische 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 strijd-
bare 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.brabant@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 40

acv-puls.brabant@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 2 557 86 40

acv-puls.brabant@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 40

acv-puls.brabant@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 


