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Standpunt

BRIEF AAN KONING FILIP…
  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Sire, ik ben dodelijk ongerust. Ik 
begrijp Uw ijver om voor het 
land een federale regering 
bij elkaar te harken. 
Het is al veel te lang 
bijzonder beschamend 
dat deze er alsnog 
niet is. Maar wil U 
alstublieft ook eens 
over de inhoud praten 
met al die belangrijke 
partijkopstukken? 
Ook U hebt ongetwijfeld 
de vele analyses 
gelezen van de laatste 
verkiezingen: alle regeringspartijen 
werden afgestraft en steeds meer 
mensen stemden op extremen. 

Als Bart De Wever en Paul Magnette een 
stevig werkstuk klaar hebben als basis voor 
een regeerakkoord, dan lijkt dat op het eer-
ste zicht goed nieuws. Maar als ik Bart De 
Wever hoor zeggen dat er een sociaal beleid 
zal gevoerd worden, dan word ik onge-
rust. Zeker als dat vertaald wordt als “een 
verhoging van de minimumpensioenen en 
zeker voor de zelfstandigen”, maar ook als 

“belastingen verlagen” en “het werk van de 
vorige regering niet ongedaan maken”. Was 
dat regeringsbeleid niet precies de bron van 
het verkiezingsverlies van alle regeringspar-
tijen? 

Gaan we dan het uithollen van de financie-
ring van onze sociale zekerheid  niet onge-
daan maken? Gaan we dan fiscale onrecht-
vaardigheid niet corrigeren? Gaan we dan 
het eindeloopbaandebacle niet corrigeren? 
Als sociaal beleid herleid wordt tot geleide-
lijke verhoging van de minimumpensioenen 
zonder een volledig nieuwe visie op einde-
loopbaan en zonder versterking van àlle 
pensioenen, dan word ik ongerust. Als er 

geen sprake is van een kader waarin 
mensen vrij kunnen kiezen om af 

te bouwen, te stoppen of lan-
ger te werken op 55, 60 of 

65 jaar, dan word ik dode-
lijk ongerust. 

De momenteel in het 
veld gestuurde Egbert 
Lachaert, zal er wat dat 
betreft wellicht weinig 

andere inzichten op na 
houden. Ook dat baart wei-

nig geruststelling.

Als ik dan ‘gezondheidszorg’ hoor, dan 
word ik opnieuw ongerust. Want ik ken 
intussen zo’n beetje de N-VA-agenda. En 
covid-19 heeft ons wel wat geleerd: een situ-
atie met 9 ministers voor gezondheidszorg 
is niet de beste optie. Een verdere regiona-
lisering is dodelijk én de voorbode van een 
splitsing van de sociale zekerheid. 

Ook hun ‘modernisering van de arbeids-
markt’ maakt me opnieuw ongerust. Wat 
dat betekent, horen we bij de werkgevers 

– met VOKA op kop: meer flexibiliteit, nacht-
werk en ontmantelen van nationaal overleg. 
Sire, dat hebben de verkiezingen ons alle-
maal niet geleerd. De combinatie van de 
afstraffende verkiezingsuitslag na 5 jaar 
protest tegen het meest asociale regerings-
beleid ooit, deed in ons de hoop oplaaien 
dat de regering met ons als vakbonden zou 
willen samenwerken aan een fundamenteel 
sociaal beleid.  

Sire, wil U dus alstublieft ook eens naar de 
inhoud van een potentieel regeerakkoord 
kijken. Samen zijn we bekommerd om het 
lot van de bevolking. U zit op de eerste rij 
om daar binnenskamers iets over te zeggen. 
Alvast bedankt.
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Succesvolle actiedag in zorgsector

BETERE LONEN EN MEER 
PERSONEEL MOETEN IN ALLE 

NON-PROFITSECTOREN

Als de coronacrisis al iets positiefs kan opleveren, dan is het ongetwijfeld de gevoelige 
verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de non-

profitsectoren. En terecht! Na de even forse als creatieve en coronabestendige actiedag 
in de non-profitsector is er voor een deel van het personeel heel wat bereikt. 

De actiedag van 18 juni was een ste-
vig succes, herinnert Olivier Remy 
zich. Als vakbondssecretaris van 
ACV Puls en mede-initiatiefnemer 
van de actiedag werd ook hij over-
spoeld door berichten van leuke 
actiemomenten en -momentjes in 
letterlijk talloze zorginstellingen. 
“De foto’s en video’s bleven maar 
binnenstromen op onze Whatsapp. 
We konden niet volgen om alles 
online te krijgen. Maar da’s goed 
he,” lacht hij als hij eraan terug-
denkt. “Alles is nog altijd te vinden 
op www.samenvoorenpact.be. Meer 

dan 40 webpagina’s vol actiebeelden 
en steunbetuigingen aan het zorg-
personeel.”

En de gevolgen bleven gelukkig niet 
uit. “We hadden begin maart al een 
betoging van 9.000 werknemers 
gehad tegen de besparingen en de 
hoge werkdruk. Maar kort daarna 
kwam corona. Dat verscherpte de 
problemen nog veel meer. Het tekort 
aan personeel, aan werkmiddelen 
als mondmaskers, de wachtlijs-
ten werden nog problematischer. 
Maar gelukkig kwam er ook een 

grote solidariteitsgolf op gang. Het 
applaus in de straten deed deugd. 
Structurele oplossingen dringen 
zich dus nog meer op.  Begin juni 
zijn we dan onderhandelingen 
gestart met de federale overheid 
over meer middelen voor de federale 
non-profitsectoren,” legt hij uit.  

Federaal akkoord
“Voor die federale sectoren (zieken-
huizen en thuisverpleging) hebben 
we eind juni een akkoord bereikt, 
met daarin drie grote luiken. Er 
wordt 500 miljoen uitgetrokken 

 Jan Deceunynck |  Photonews
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voor loonsverhogingen in de sector. 
Daarmee kunnen de lonen worden 
opgetrokken naar wat in de nieuwe 
barema’s voorzien is. Die nieuwe 
barema’s zijn er al een paar jaar, 
maar er was geen geld om ze effec-
tief en voor iedereen in te voeren. 
Nu dus wel. Iedere werknemer in 
de zorgsector gaat dat voelen vanaf 
2021. Daarnaast is er is 400 mil-
joen voorzien voor meer personeel. 
Daarin zitten ook plannen voor 
opleidingstrajecten die personeel 
van binnen en buiten de sector de 
kans moet geven om naar een zorg-
functie over te stappen, met behoud 
van loon tijdens die opleiding. En 
dan is er ook nog 100 miljoen uitge-
trokken voor betere werkomstandig-
heden. Denk maar aan individuele 
vorming, burn-outpreventie, meer 
kansen voor deeltijdsen om meer te 
werken … Alles samen een akkoord 
van 1 miljard euro die geïnvesteerd 
word in de zorgsector. Dat is een 
groot bedrag. Maar het was dan ook 
al van 2002 geleden dat de lonen in 
de sector écht waren gestegen. Het 
gaat dus om een stevige inhaalope-
ratie meer dan 15 jaar.”  

Vlaams overleg
Naast de federale 
zorgsector zijn er 
ook Vlaamse secto-
ren. Denk maar aan de 
ouderenzorg, het welzijns-
werk, de gehandicaptenzorg, 
de sociale economie, de maatwerk-
bedrijven, cultuur, de revalidatie-
centra en de kinderopvang. “In die 
sectoren is het overleg onlangs 
opgestart. Ook in Vlaanderen komt 
men dus in een stroomversnelling. 
De vorige keer heeft het overleg over 
een sociaal akkoord anderhalf jaar 
aangesleept. Nu is het opgestart op 
8 juli met de duidelijk wil om tegen 
eind september een akkoord te heb-
ben. 
Wat daar gevraagd wordt, strookt 
helemaal met wat de federale onder-
handelingen hebben opgeleverd. 
“Dezelfde drie blokken liggen op de 
onderhandelingstafel: meer loon, 
meer personeel en betere werk-
omstandigheden. We willen geen 
verschil tussen de loon- en arbeids-
voorwaarden van het zorgpersoneel 
in de Vlaamse en de federale sec-
toren. Gelijk loon voor gelijk werk 
blijft onze stelregel,” legt Olivier uit. 

En ook in de andere 
Vlaamse non-pro-
fitsectoren moet een 

stap vooruit kunnen 
bezet worden. “Overal 

en in alle non-profitsecto-
ren gelden dezelfde noden. Uit 

de werkbaarheidsmonitor, die perio-
diek de werkbaarheid in Vlaanderen 
meet, blijkt dat de werkbelasting in 
de sector groot is. Te weinig perso-
neel, een grote psychosociale druk… 
Op maat van elke sector willen we 
een akkoord dat oplossingen biedt 
voor de reële problemen. 

Na het succes in de federale secto-
ren, heeft Olivier ook positieve hoop 
op een goed Vlaams akkoord. “Maar 
the proof of the pudding is in the 
eating,” weet hij. “Het zal nu moeten 
blijken dat het de Vlaamse regering 
ook menens is en dat de werkne-
mers van de non-profit voor de rege-
ring  helden voor meer dan één dag 
zijn. En anders zullen we de druk 
moeten opvoeren met acties, crea-
tief en opnieuw coronabestendig.. 
Dus laat ons vooral hopen dat het 
deze keer niet zover moet komen.”
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Sociale ravage bij modegroep FNG

DE HOGE TOL 
VAN OVERMOED  

EN ZELFVERRIJKING
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Op maandag 3 augustus sprak de rechtbank in Mechelen het faillissement uit van maar 
liefst 21 vennootschappen van de modegroep FNG. De werknemers van onder meer CKS, 

Fred&Ginger, Claudia Sträter en Brantano verloren van de ene dag op de andere hun job. 

In deze bizarre tijden wordt dan al 
snel naar ‘corona’ verwezen. Maar 
dat is wat kort door de bocht, stelt 
Sven De Scheemaeker die het dos-
sier als vakbondssecretaris op de 
voet gevolgd heeft. “Uiteraard had de 
crisis een grote impact op de inkom-
sten. Maar de belangrijkste oorza-
ken van dit sociaal bloedbad waren 
de hoogmoed en geldhonger van 
het oprichterstrio Dieter Pennickx, 
Anja Maes en Manu Bracke. Last 
van een opspelend geweten had 
CEO Dieter Penninckx niet. Aan een 
duizelingwekkend tempo volgde 
overname na overname, zonder oog 
voor een diepgaande integratie tus-
sen de verschillende onderdelen. 
Criteria als ethische bedrijfsvoe-
ring, transparante jaarinfo, sociaal 
overleg en duurzame tewerkstel-
ling waren absoluut van geen tel. 
Met zijn charisma en intelligentie 
leidde Penninckx de aandacht af 
van de realiteit op de winkelvloer 
en slaagde hij erin investeerders en 
leveranciers tot ongeziene risico’s te 
verleiden.”

Gebrek aan toezicht
Met de hulp van zakenkantoor Nauta 
Dutilh en bedrijfsrevisoren Figurad 
en Mazars groeide de modeketen uit 
tot een ondoorgrondelijk kluwen 
van vennootschappen met tenta-
kels tot in belastingparadijzen als 
Hongkong en de Kaaimaneilanden. 
En ook de raad van bestuur stelde 
niet al te veel vragen. “In onver-
dachte tijden vertrouwde Penninckx 
me toe dat ik me van zijn raad van 
bestuur niet al te veel moest voor-
stellen. ‘Alles wat ik zeg en doe, 
passeert er relatief probleemloos’, 
zei hij,” legt Sven uit. “Het was een 
gezellige club vrienden en kennis-
sen, die wellicht veel deden, maar 

zeker geen ‘toezicht houden’. Ook 
niet de Vlerick-professor, retai-
lexpert en veelgevraagd spreker 
Gino van Ossel. “Onder zijn neus 
muteerde een relatief kleine mode-
keten tot een beursgenoteerd impe-
rium met een onhoudbare schul-
denstructuur, geworteld in louche 
fiscale constructies. Van Ossel was 
jarenlang de sparring partner bij 
uitstek van Dieter Penninckx als het 
over de (digitale) toekomst van FNG 
ging,” stelt Sven vast. 

En ook de betrokken grootbanken 
gaan niet helemaal vrijuit. “Ze had-
den moeten weten dat investeren in 
FNG een grote gok was. Ook zij kon-
den niet aan de charmes en finan-
ciële beloftes van de FNG-topman 
weerstaan. Ze lieten zich ondanks 
interne waarschuwingen helemaal 
meeslepen,” aldus Sven. “Ze wisten 
dat investeren in FNG een grote gok 
was. Toch stelden sommigen FNG-
obligaties als een veilige belegging 
voor aan hun klanten, amper een 
tiental jaren na de financiële cri-
sis van 2008. Vele gewone klanten 
kwamen zo onwetend in een hoogst 
onzeker avontuur terecht.”

Beurswaakhond
Alleen beurswaakhond FSMA bleef 
wakker en bij de les. “Die vroeg 
al een klein jaar om verduidelij-
king bij een aantal cijfers. Niet in 
het minst omdat Penninckx geen 
officiële documenten kon voorleg-
gen bij transacties ter waarde van 
maar liefst 94 miljoen euro. Deze 
niet onaardige som is tot op de dag 
van vandaag spoorloos. Daarnaast 
plaatste het FSMA ook bijzonder kri-
tische kanttekeningen bij een aantal 
aandelencarrousels, opgesmukte 
waarderingen en ontbrekende 

cijfers. De beurswaakhond overhan-
digde begin juli een vuistdik onder-
zoeksrapport aan de gerechtelijke 
autoriteiten en sprak onomwonden 
van marktmanipulatie. Eind juni 
riepen we als vakbond ook al op om 
een gerechtelijk onderzoek op te 
starten naar de handel en wandel 
van het FNG-management. Met suc-
ces. Ondertussen is een onderzoeks-
rechter aangesteld, die met de hulp 
van een forensisch expert het hele 
dossier mag doorploegen.”

Weeffouten
Maar intussen is het personeel de 
pineut. “De overnames blijken zeer 
minimaal te worden ingevuld. Bij 
CKS gaat het over 53 jobs. En ook 
voor de andere stukken blijft de 
overname van het personeel bene-
den de verwachtingen. Dat het deba-
cle van FNG ook voor het personeel 
een zwaar sociaal bloedbad is gewor-
den, is dus duidelijk. Ook daarom 
dringt de vraag zich op hoe we als 
samenleving kunnen vermijden 
dat een nieuwe Dieter Penninckx 
opstaat en duizenden werkne-
mers meesleurt in zijn hebzucht. 
Hiervoor zullen de vele weeffouten 
in het Belgische en Europese ven-
nootschapsrecht moeten aangepakt 
worden. Een nagel waar we als vak-
organisatie met veel overgave zullen 
blijven op hameren,” belooft Sven.

 Jan Deceunynck |  Belga Image

Als vakbond willen we vermijden 
dat bedrijven zoals in dit dossier 
duizenden werknemers meetrek-
ken in hun val. Daar hebben we 
wettelijke hefbomen voor nodig. In 
een volgend artikel kom we daarop 
terug. Dan gaan we dieper in op de 
lacunes in de wetgeving. 
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Federale en Vlaamse overheid  
pakken crisis verschillend aan

INVESTEREN OF BESPAREN  
OM UIT HET DAL TE KLIMMEN?

De federale regering kondigde aan fors te gaan investeren in de federale 
zorgsector. De Vlaamse regering lijkt minder bereid tot extra uitgaven. Vanwaar die 

verschillen in aanpak? We vroegen het Matthias Somers van denktank Minerva.

“Federaal zijn de extra middelen er geko-
men onder een centrumrechtse minder-
heidsregering, omdat de mogelijkheid 
van een alternatieve wisselmeerder-
heid bestond. De federale regering dacht 
waarschijnlijk, ‘Laat ons vlug die uitga-
ven vastleggen, zodat we de middelen 
tenminste volgens onze visie kunnen 
verdelen, in plaats van in snelheid geno-
men te worden door een wisselcoalitie’”, 
aldus Somers. “In Vlaanderen is zo’n 
wisselmeerderheid niet mogelijk. Dat 

betekent dat de regering in dat opzicht 
niet onder druk gezet kan worden om 
keuzes te maken. Daarnaast volgen we 
momenteel federaal min of meer het-
zelfde draaiboek als tijdens vorige 
crisissen.”

Iedereen getroffen
“Tijdens de financiële crisis van 2009 
besloot de federale regering in eerste 
instantie een expansief beleid te voeren 
en schulden aan te gaan om de economie 

te redden, om dan later in 2012 
te bezuinigen. In dat opzicht 

hebben we met corona deze 
keer misschien meer 
‘geluk’, omdat het om 
een externe schok gaat 

 Max De Boeck |  Shutterstock
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die iedereen treft, ook vele sectoren en 
bevolkingsgroepen die dicht tegen het 
beleid aanleunen. Het is cynisch om te 
zeggen, maar als vooral mensen met 
onzekerdere statuten getroffen waren 
door deze crisis – denk aan flexijobbers 
en laaggeschoolden – dan zouden de 
expansieve maatregelen van de federale 
regering niet zo ver gaan als nu en ook 
niet zo lang duren.”

Een andere reden waarom de Vlaamse 
regering volgens Somers niet wil inves-
teren is omdat het gros van de coro-
na-uitgaven momenteel gefinancierd 
worden door het aangaan van schulden. 
Dat is op zich nochtans geen probleem, 
aldus Somers: “In tegenstelling tot begin 
jaren ‘10 staat de rente momenteel zeer 
laag, waardoor de schuldfinanciering op 
middellange termijn niet in het gedrang 
komt. De centrale banken zullen de rente 
zo laag houden omdat ze geleerd hebben 
uit 2012. Toen moesten landen de schul-
den die ze in 2009 gemaakt hadden om 
hun economieën te redden, beginnen 
afbouwen, terwijl de Europese Centrale 
Bank (ECB) ondertussen de rente al deed 
stijgen. Dat deed landen overkop gaan. 
De beleidsmakers bij de ECB beseffen nu 
dat er geen alternatieven zijn, en houden 
de geldkraan open om een own goal te 
vermijden. Ze willen de Europese landen 
in staat stellen te lenen een investerings-
beleid te voeren om de schulden op lange 
termijn af te bouwen.”

Keuzes maken
Dat klinkt misschien onlogisch, maar is 
het niet, aldus Somers: “Als je schulden 

hebt moet je net extra gaan investeren. 
Met nieuwe leningen kun je gericht inves-
teren in de economie, die daardoor vlug-
ger groeit, waardoor je op lange termijn 
de schulden net gemakkelijker kan afbe-
talen. De Vlaamse regering profileert zich 
graag als krachtdadig, maar is eigenlijk 
al twintig jaar in hetzelfde bedje ziek. Ze 
durft geen keuzes te maken. Er worden 
soms wel beperkte middelen vrijgemaakt 
voor bepaalde zaken, maar tegelijkertijd 
wordt bijna altijd systematisch bespaard 
op alle beleidsdomeinen. De kaasschaaf-
methode. Zo kan niemand klagen. Als je 
leent om te investeren, moet je duidelijke 
keuzes durven maken met winnaars en 
verliezers. Dat durft Vlaanderen niet, dus 
hanteert ze liever die methode.”

Maar wat dan met het beleid van de ECB, 
dat de schuldfinanciering gemakkelij-
ker maakt? Zal het momentum voor een 
expansief beleid onbenut voorbijgaan? 
“De vraag is of er binnen een aantal jaren 
genoeg politieke wil zal zijn voor zo’n 
beleid in plaats van te bezuinigen”, aldus 
Somers. De Vlaamse regering lijkt voor-
lopig geen voorstander en federaal blijft 
het een dubbeltje op zijn kant: “Door 
onze staatsstructuur is er een probleem 
met de bevoegdheden. De fundamen-
tele hefbomen voor een expansief beleid 
zitten op het federale niveau. Maar de 
middelen voor zo’n beleid zitten door de 
regionalisering veel meer bij de lokale 
overheden. Het gevolg is dat de federale 
overheid minder ruimte heeft om een 
expansief beleid te voeren zonder schul-
den aan te gaan, wat politiek gevoeliger 
ligt.” 
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Ben je zwanger, maar word je in de 6 weken voor de vermoedelijke 
bevallingsdatum ziekte of tijdelijk werkloos? Dan mag je je 5 weken prenataal 
verlof (7 ingeval van een meerling) voortaan overdragen naar het postnataal 
verlof. Deze afwezigheden zijn voortaan gelijkgesteld met arbeidsperiodes.

Zwanger en tijdelijk werkloos? 
Was je al zwanger toen je door de 
coronacrisis tijdelijk werkloos werd? 
Dan is de nieuwe wet van 12 juni  2020 
goed nieuws! Je dreigde immers een 
deel van je prenataal verlof te verlie-
zen omdat de periode van tijdelijke 
werkloosheid niet was gelijkgesteld. 
Vermits de nieuwe wet met terugwer-
kende kracht op 1 maart 2020 in wer-
king treedt, behoud je toch je zwanger-
schapsverlof en wordt de periode van 
tijdelijke werkloosheid niet in minde-
ring gebracht. 
Deze regeling geldt als je tijde-
lijk werkloos werd wegens overmacht 
of economische redenen (bedienden) of 
als je van het werk verwijderd werd in 
het kader van moederschapsbescher-
ming (profylactisch verlof).

Zwanger en ziek 
Dit betekent onder andere dat, als je 
ziek was in de periode van zes weken 
voor je bevalling, je die (ziekte)dagen 
kan overdragen. Met andere woorden, 

je moederschapsverlof wordt niet meer 
automatisch verminderd door de ziekte. 
Als je geen facultatief prenataal verlof 
hebt aangevraagd (dus voor de beval-
ling) en ziek wordt in de loop van de 
zes weken (of acht weken ingeval van 
een meerling) voor je bevalling, dan 
wordt de uitvoering van je arbeids-
overeenkomst geschorst volgens 
de gewone regels op het vlak van de 
arbeidsongeschiktheid. Als je tijdens de 
laatste 6 weken van je zwangerschap 
ziek bent, zal je werkgever je gewaar-
borgd loon voor de eerste 30 dagen 
van je arbeidsongeschiktheid betalen. 
Hiervóór werd de ziekte omgezet in 
zwangerschapsverlof en viel je ten laste 
van het ziekenfonds. Aangezien de peri-
odes van ziekte of ongeval tijdens de 
6 weken vóór de effectieve bevallings-
datum, je postnataal verlof verlengen, 
wordt de regel afgeschaft die je postna-
taal verlof met één week verlengt als je 
de volledige periode van 6 weken vóór 
je effectieve bevallingsdatum arbeids-
ongeschikt was.V
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WAT MET MIJN
ZWANGERSCHAPS VERLOF
ALS IK ZIEK WORD?

 Charaz El Madiouni |  Shutterstock
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ACV PULS WINT STRIJD 
OM MONDMASKERS 

IN WINKELS

Na een lange campagne werd er op 10 juli mondmaskers door de nationale veiligheidsraad 
verplicht in de winkels. Daar is Kristel Van Damme, algemeen coördinator voor de distributie bij 
ACV Puls, erg blij mee. “We staan aan de juiste kant van de geschiedenis,” klonk het op het VRT 

Journaal en Radio1 op het einde van een lange strijd én campagne voor die verplichting. “We zagen van 
het begin van de coronacrisis al problemen opduiken in de supermarkten en daarna in alle winkels”.

Is afstand houden dan echt zo 
moeilijk?
VAN DAMME: Als je winkelt met een 
winkelkarretje hou je al voldoende 
afstand. Echter, in de praktijk merk-
ten we al snel dat 1,5 meter afstand 
houden echt geen evidentie is. De 
rekken moeten ook 
bijgevuld worden of 
mensen komen iets 
vragen. Men komt 
dan echt te vaak 
dichtbij.

Wat waren de 
gevolgen?
VAN DAMME: Het pijnlijkste gevolg 
is dat er personeelsleden besmet 
werden. Je kan denken dat die aan-
tallen meevallen maar elk slacht-
offer is er één teveel. Alsof dat nog 
niet erg genoeg is, zijn er ook heel 

wat mensen die dagelijks met angst 
gaan werken. De schrik zat er seri-
eus in. Nog altijd trouwens. 

Was een campagne voor 
mondmaskers dan echt nodig?
VAN DAMME: Jazeker. We zijn begon-
nen met een campagne op sociale 

media én met affiches die oproe-
pen om 1,5m afstand te houden. 
Dat is massaal opgepikt en daar 
mogen we terecht trots op zijn. 
Ook onze filmpjes met instruc-

ties over het winkelen in coro-
natijden werden massaal gedeeld 

op sociale media. De ommekeer is 
er gekomen toen bekende virolo-
gen, artsen en enkele politici zich 
ook voor de verplichting in winkels 
begonnen uit te spreken. We hebben 
toen zelf Marc Van Ranst geïnter-
viewd en dat stemde ons hoopvol.

Alleen maar blije gezichten dan?
VAN DAMME: Blij is veel gezegd. We 
willen dat iedereen zich optimaal 
wapent tegen een virus. Het blijft 
een strijd. Dat gezegd zijnde is het 
voor veel winkelpersoneel soms las-
tig om een hele dag met zo’n mond-
masker rond te lopen. We proberen 
dan ook te helpen waar mogelijk. De 
campagne heeft wel getoond dat we 
onze impact als grootste vakbond 
van het land niet mogen onderschat-
ten.

We blijven ons ook ongerust maken 
over de impact van het coronavirus 
op de sector. FNG, Lagardère (win-
kels luchthaven), Bristol, Wibra, … 
wisten al slecht nieuws te melden. 
We houden ons hart vast voor het 
najaar. Maar ook dan blijven we een 
betrouwbare partner aan je zijde.

 Frederik Vermeulen |  Shutterstock
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BRUSSELS AIRLINES 
BLIJFT OVEREIND 

IN DE CORONASTORM

Toen eind februari de eerste tekenen van de gevolgen van  het ‘Chinees coronagriepje‘ zich begonnen af 
te tekenen op internationaal vlak, werd het stilaan duidelijk in de luchtvaart. Dit was geen crisismoment 

zoals de voorgaande momenten. Niet te vergelijken met de aanslagen van 2016, de bankencrisis 
of de aanslagen van 9/11. Nee, dit was van een andere dimensie en zou veel ingrijpender zijn. 

Maart 2020
Geleidelijk aan groeide vanaf 16 
maart bij de volledige lockdown het 
besef dat alle luchtvaartmaatschap-
pijen,  grondafhandelingsbedrijven 
en aanverwante luchtvaartsectoren 
in zware financiële stormen terecht  
zouden komen. Iedere internati-
onale luchtvaartgroep kondigde 
afslankingen en drastische herstruc-
tureringen aan. Nationale overhe-
den werden gesmeekt om directe 
hulp want de crisis was structureel. 
Tijdelijke werkloosheid was een 
pleister voor velen, maar voor de 
werknemers van Swissport kwam 
het faillissement keihard aan. 
Maart 2020 en de daaropvolgende 

maanden gaan de geschiedenisboe-
ken in: nooit eerder bleven de vlieg-
tuigen zo lang en massaal aan de 
grond staan. 

Brussels Airlines overkop?
Op 12 mei kondigde de directie van 
Brussels Airlines (BA) aan dat ze 
zowat 1.000 van de 4.200 jobs zou 
schrappen. Lufthansa had haar 
dochtermaatschappijen een streng 
dieet opgelegd en overal, ook bij 
Austrian Airlines en Eurowings, 
werd de hakbijl in het personeels-
bestand gezet. De slopende weken 
daarna waren voor het perso-
neel weken van enorme solidari-
teit. Het vliegend personeel, met 

op kop een sterke syndicale pilo-
tengemeenschap, ging er resoluut 
voor om zoveel mogelijk mensen 
aan boord te houden. Ze hadden er 
zelfs een inlevering tot 40 % van 
hun loon voor over. Een sociaal plan 
met de mogelijkheid om vrijwillig 
te vertrekken, was het objectief. 
Daarnaast werd een kader afgespro-
ken waarin het nieuwe BA zou gaan 
opereren in de toekomst. Er werden 
nieuwe vlieg- en rusttijden en een 
andere verloning op tafel gelegd als 
ruggengraat van het toekomstplan 
voor de volgende jaren. De werkne-
mers hadden de keuze: ofwel een 
vrijwillig vertrek met een bijho-
rende premie voor het jarenlang 

 Polle Buekenhout |  Paul Corbeel
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engagement voor BA, ofwel samen aan nieuwe voorwaar-
den BA verder uitbouwen als volwaardige hub binnen de 
Lufthansagroep in Zaventem. Het was voor veel werkne-
mers een verschroeiende keuze maar ieder moest dit in 
eer en geweten kunnen doen.

Luchthavencommissie
Daarnaast lag ook de vraag naar financiële steun van de 
regering op tafel. Met die steun zou BA als steunpilaar 
van de luchthaven van Zaventem verder kunnen. Op 7 
juli pleitte het ACV in de Kamercommissie van het parle-
ment voor deze regeringssteun maar ook voor de oprich-
ting van een luchthavencommissie. De luchthaven van 
Zaventem is de grootste industriële pool van het land na 
de haven van Antwerpen. Ze creëert directe tewerkstel-
ling voor 20.000 werknemers en daarbij indirect ook nog 
eens 40.000 jobs. Die zijn het inderdaad waard om in de 
toekomst een permanent en structureel overleg te heb-
ben met de regering en de sociale partners. 

Met een steunpakket van de regering ter waarde van 460 
miljoen staat BA intussen terug overeind. Zo kan een 
duurzaam luchthavenbeleid uitgebouwd worden met het 
oog op een toekomst waarin klimaatdoelstellingen aan 
belang winnen. Mogelijke winsten van de luchthavenuit-
bating moeten worden geïnvesteerd in de werknemers  
en de toekomstmobiliteit is de boodschap. Luchtvaart 
moet hoopvol durven werk maken van  nieuwe tijden.

Kunstwerk brengt hulde aan 
luchthavenpersoneel
Op 9 juni werd Swissport Belgium failliet ver-
klaard. 1.500 werknemers verloren van de ene dag 
op de andere hun job. Het graffiti kunstwerk dat op 
14 juli onthuld werd brengt een ode aan de werk-
nemers van Swissport en alle werknemers op de 
luchthaven. Zij doen de luchthaven draaien!

Het graffitikunstwerk beeldt verschillende leden 
van het luchthavenpersoneel af. Een stewardess 
aan de incheckbalie, een bagagist, een operatio-
nele medewerker en een poetshulp staan in rode 
en groene kleuren te pronken op het gebouw van 
het failliete Swissport. Het beeld moet vermijden 
dat de gevolgen van de coronacrisis voor de lucht-
vaartsector snel vergeten zullen worden. 
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Duitse vakbond IG Metall 
pleit voor vierdagenweek

IG Metall is de grootste vakbond van 
Duitsland en ’s werelds grootste georgani-
seerde arbeidersorganisatie. De vakbond 
pleit voor een vierdagenweek om het 
lange economische herstel op te vangen 
na de covid-crisis en de versnelde digita-
lisering die deze op gang heeft gebracht. 
De vakbond roept de overheid op om 
hier mee vorm aan te geven door de hui-
dige crisismaatregelen voor werktijdver-
korting te verlengen met 24 maanden. 
Tegelijkertijd moet het bedrijven en werk-
nemers aanmoedigen dit systeem beter 
te combineren met beroepsopleidingen. 
Tijdens de volgende sectorale onderhan-
delingen met de werkgevers zal IG Metall 
de vierdagenweek op tafel gooien. Voor 
werkgevers heeft dit systeem als voor-
deel dat er minder variabele arbeidskos-
ten zijn. Studies wijzen uit dat het een 
verhoogde productiviteit meebrengt. 
Geschoolde arbeidskrachten blijven aan 
boord en het bedrijf bespaart bijvoorbeeld 
kosten voor een sociaal plan. S
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Ontdek wat je waard bent op 
startersloon.be
Ben je afgestudeerd en al gestart in je eerste job? Of ben je nog 
op zoek naar een boeiende job? Vraag je je af wat je zou kunnen 
verdienen en hoe hoog je eerste loon zou moeten zijn? Via onze 
service www.startersloon.be geven we je een indicatie van wat 
een correct loon zou zijn voor je huidige baan of op basis van je 
diploma of afstudeerrichting.

Wist je trouwens dat het ACV een speciaal tarief heeft voor werk-
nemers tot 25 jaar? Het eerste jaar dat je lid bent van het ACV 
betaal je slechts 10 euro per maand of 0,33 cent per dag en kan je 
meteen genieten van ons uitgebreid aanbod aan dienstverlening. 
Lees meer op www.acv-go.be.

Takeaway wil bezorgers in 
loondienst
Takeaway-oprichter Jitse Groen wil in heel Europa het 
gebruik van zelfstandige of freelance bezorgers aan ban-
den leggen, dat zegt de ondernemer in een interview met 
de BBC. Groen zegt liever te werken met medewerkers met 
meer sociale zekerheden, zeker nu het voor freelancers 
moelijker is om werk te vinden vanwege de coronacrisis: 
“We zijn een grote multinational met behoorlijk wat geld 
en we willen onze mensen verzekeren. We willen er zeker 
van zijn dat ze goede arbeidsvoorwaarden hebben en dat 
we belasting betalen over die werknemers.” Groen liet 
onlangs ook zijn ongenoegen blijken over het feit dat het 
bedrijf dikwijls over één kam wordt geschoren met bedrij-
ven als Uber: “Wij hebben in Nederland al onze bezorgers 
zelf in dienst.” Het is niet bekend wanneer Takeaway dit 
wil gaan toepassen. Wel geeft Groen aan dat het zou moe-
ten gelden voor alle landen in Europa waar het actief is. 
Mooie intenties. Maar de toekomst zal uitwijzen of het bij 
mooie woorden blijft. Wij volgen het op de voet verder op.
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Europese vleessector zwaar 
getroffen door covid-crisis

De Europese vleessector telt ongeveer één miljoen werk-
nemers. De sector werd fors getroffen door het covid-vi-
rus. Duitsland heeft het hoogste aantal werknemers die 
positief testten. In het grootste Europese slachthuis in 
Rheda-Wiedenbrueck moest op 18 juni zijn deuren voor 
een tijdje sluiten. Alle 1.550 werknemers en hun fami-
lieleden gingen in quarantaine. Ook vleesverwerkende 
bedrijven in België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, 
Noorwegen, Polen, Frankrijk,… bleven niet gespaard. 
De Europese voedingsvakbond EFFAT is niet verbaasd. 
De sector wordt al jaren gekenmerkt door sociale dum-
ping en agressieve concurrentie. Resultaat is een race 
naar de bodem inzake loon- en arbeidsvoorwaarden. 
Werknemers staan arm-aan-arm aan de productielijn 
wat sociale afstand onmogelijk maakt. Vermoedelijk is er 
onvoldoende ventilatie in de vaak oude bedrijfsgebouwen. 
Bovendien bevinden bepaalde lijnen zich onvermijdelijk 
in zeer koude hallen waar het virus welig kan tieren. Door 
de precaire contracten bleven werknemers met milde 
symptomen werken. EFFAT roept op tot dringende actie. 
Hun concrete eisen vind je op www.effat.org

Jonge werknemers, een 
essentieel onderdeel 
van de internationale 
vakbondswereld

Op 12 augustus was het de internationale 
jongerendag. De mondiale dienstenvak-
bond Uni Global Union greep dit aan om 
de stem van jonge werknemers uit gans 
de wereld te versterken. Via de  campagne 
“UNI Yeah!”. De Covid-19-crisis heeft ern-
stige gevolgen gehad voor jonge werk-
nemers. Angst om ziek te worden, ver-
lies van je baan, tijdelijke werkloosheid, 
thuiswerken combineren met thuison-
derwijs voor de kinderen en sociaal iso-
lement zijn allemaal stressfactoren die 
jonge werknemers belasten. Om deze 
problemen aan te pakken is het belangrijk 
dat jongeren participeren in een vakbond 
en hun stem laten horen. Op 12 augustus 
vierden UNI alvast de jonge vakbondsac-
tivisten die al veel engagement tonen. 
Bezoek zeker eens http://en.uniyeah.org.
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De wet is streng, maar de pakkans gering

“PRAKTIJKTESTEN  
ZIJN DE FLITSPALEN  

VAN DE DISCRIMINATIEWET”

De kans van hooggeschoolde allochtonen op een job is 7 keer kleiner dan die van autochtonen. Bij 
laaggeschoolden is de kans zelfs 35 keer kleiner. Met die cijfers is er voor Fouad Gandoul geen twijfel 

mogelijk. “Het probleem is zo acuut dat praktijktesten een noodzakelijke koevoet zijn om de arbeidsmarkt 
open te breken voor allochtonen. Discriminatie is strafbaar, alleen is die wet in de praktijk dode letter.” Tijd 

dus om de pakkans te vergroten. “Zonder flitspalen is de pakkans op de snelweg toch ook veel kleiner?”

 Jan Deceunynck |  Paul Corbeel

PULS-sept 20 def.indd   16PULS-sept 20 def.indd   16 27/08/2020   14:1627/08/2020   14:16



SEPTEMBER 2020  |  ACV PULS MAGAZINE  |  JAARGANG 124 17

Gandoul werkt als fiscaal expert bij 
het ACV. Maar mogelijk ben je zijn 
naam al tegengekomen in de media 
als politoloog of expert in migratie-
dossiers. Kranten- en tv-redacties 
weten de ACV’er geregeld te vinden 
als het gaat over racisme en discri-
minatie. 

Dat de regering in juni besliste om 
toch weer géén praktijktesten in 
te voeren zit hem hoog. “Ze gaan 
nu nog eens opnieuw uitzoeken in 
welke sectoren er problemen zijn en 
wat de sociale partners daar kunnen 
doen om die problemen op te los-
sen. Excuseer, maar dat hebben ze 

de voorbije decennia al herhaaldelijk 
gedaan. Nu schuift de regering de 
hete appel dus nog eens door en zijn 
we straks weer 5 jaar verder zon-
der dat er iets verandert. De soci-
ale partners kunnen hier niks aan 

doen. Er is nood aan een kader 
van hogerhand. Maar dat komt 
er dus alweer niet. Ja, er is 
een racismewet. Die is zelfs 
erg streng. Maar de bewijslast 

maakt het meestal onmogelijk 
om die strenge wet ook toe te 

passen.”

Diversiteit verrijkt
De sociale partners hebben uiter-
aard ook hun rol te spelen, weet 
Gandoul. Vakbonden moeten nog 
meer strijden tegen de giftige voor-
oordelen rond racisme op de werk-
vloer. Want uit bevragingen blijkt 
dat ‘een gebrek aan draagvlak op de 
werkvloer’ nog altijd reden num-
mer één is waarom werkgevers 
allochtonen geen kans geven. “Daar 
kunnen vakbonden nog sterker 
op inzetten: verweer tegen racis-
tische opmerkingen van collega’s. 
Vakbonden moeten hun militanten 
en leden wapenen om daar tegenin 
te gaan. Niet diversiteit bedreigt 
onze welvaart, maar wel racisme. 
Dat blijkt uit studies en uit de 
geschiedenis. Alle grote culturen uit 
de geschiedenis omarmden diversi-
teit. De Egyptenaren, de Grieken, de 
Romeinen, … Ze verzamelden het 
beste uit alle culturen en werden 
succesvol. 

Daarnaast moeten vakbonden in het 
sociale overleg het thema aankaar-
ten en mee zoeken naar manieren 
om ook hier van diversiteit een suc-
ces te maken. “Ik pleit niet voor een 
pamperbeleid, maar wel een beleid 
dat drempels weghaalt waardoor 
diversiteit kan slagen en een meer-
waarde kan betekenen. Als door 
aanwervingsprocedures bepaalde 
groepen minder geneigd zijn te 
solliciteren, dan mis je als bedrijf 

kansen. Veel werkgevers weten dat 
ook. Maar helaas hebben ook werk-
gevers en hr-diensten soms blinde 
vlekken. Vakbonden kunnen daar 
mee op toezien.”

Succes is kleurenblind
Ook werkgeversorganisaties kun-
nen helpen. “En dat doen ze ook. Ik 
zie tegenwoordig heel wat dynamiek 
op dat vlak bij de werkgeversfede-
raties als Voka, Unizo,  en VBO. Ook 
zij werken aan een positief verhaal 
rond migratie. Ze wijzen erop dat 
succes kleurenblind is, dat diversi-
teit een competitief voordeel biedt, 
dat aandacht voor kansengroe-
pen leidt naar hogere productivi-
teit, hogere dividenden en hogere 
beurskoersen. En dat is de taal waar 
ondernemers gevoelig voor zijn.”

Een belangrijke rol is ook weggelegd 
voor het onderwijs. “De arbeids-
markt moet het doen met wat de 
scholen produceren,” legt Gandoul 
uit. “Nog te vaak wordt ongelijk-
heid gereproduceerd. Dat is zo voor 
autochtonen, maar zeker ook voor 
allochtonen. Kinderen van laagop-
geleiden worden laagopgeleid. 
Kinderen van notarissen en dok-
ters worden ook notaris en dok-
ter. Uit onderzoek blijkt dat slechts 
1% van de allochtonen in het ASO 
doorstroomt naar de universiteit. 
En maar 5% van de allochtonen aan 
de universiteit van Hasselt slaagt.” 
Ook daar is dus een inhaaloperatie 
nodig. Gandoul pleit in dat verband 
onder andere voor vormen van duaal 
leren in het ASO. “Allochtonen jonge-
ren hebben, meer dan autochtonen, 
een gebrek aan sociaal-economisch 
netwerk. Meer praktijkervaring, ook 
in ASO-richtingen, helpt hen zo’n 
netwerk uitbouwen én creëert meer 
rolmodellen. Ondernemers die op 
zoek zijn naar talent doen er goed 
aan te investeren in die verbinding 
met het onderwijsveld. Daar vinden 
ze de talenten die ze nodig hebben. 
Autochtonen én allochtonen.”
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Horizontaal
A Uitroep van afkeuring – 

Populair vakantieland in 
2020

B Leesniveau – Uitroep 
van pijn – Bezittelijk 
voornaamwoord

C Los geweven katoenen 
doek

D Kijkbuis – Terreurgroep – 
Levenslang leren

E Ontkenning – Europees 
kampioenschap – Dikwijls

F Antwerpse krant – 
Voorzetsel

G Voornaam – Stier – Karaf 
H Kinderspeeltuig – 

Voegwoord – Verenigd 
Koninkrijk

I Bedrieger
J Bevel – Centraal Station – 

Sportmateriaal
K Proper – Computertoets

Verticaal
1 Vloek – Onbeduidend
2 Romeinse groet – Lager 

onderwijs – Spil
3 Zomerverschijnsel
4 En volgende – Verenigde 

Naties – Uitroep
5 Sportmateriaal – En 

andere – Internationale 
Samenwerkingsorganisatie

6 Gezet – Uitstand
7 Land in Azië – Limburgse 

gemeente – Telwoord
8 Voornaam – Familielid – 

Vlaanderen
9 Deel van muziekinstrument
10 Europese Unie – 

Muzieknoot – Alias
11 Waterdamp – Deel van het 

skelet
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was 

‘Maak er een mooie vakantie van’. J.D. uit 
Kortrijk werd door loting uit de juiste ant-
woorden getrokken en wint een boeken-
bon van 25 euro. Proficiat!

We konden ook gratis exemplaren weg-
schenken van ‘Dochter van de kolonisa-
tie’, van Nadia Nsayi (Uitgeverij EPO). De 
onschuldige hand maakte deze lezers / 
lezeressen blij met een exemplaar: L.M. 
uit Deinze, A.M. uit Brussel en A.V. uit 
Middelkerke.

Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten 
laatste op 20 september 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
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EFFACER L’HISTORIQUE
 Karin Seberechts

De digitale mogelijkheden kennen deze dagen hun weerga niet. 
Zelfs in volle quarantaineperiode konden wij dankzij talloze 

online platformen en internetapps blijven communiceren, 
vergaderen, delen én consumeren dat het een lieve lust was. 

Maar het is niet al goud wat 
blinkt. Althans niet volgens Benoît 
Delépine en Gustave Kervern. Het 
averechtse Franse regisseurs-schrij-
versduo richt via een morsig drietal 
(Blanche Gardin, Denis Podalydès 
en Corinne Masiero), dat elkaar bij 
een gele-hesjesmanifestatie leerde 
kennen, zijn pijlen op de mindere 
kantjes van de digitale snelweg. 
Marie, werkloos en gescheiden van 
man en tienerzoon, belandt na een 
nachtje flink doorzakken in een 
sekstape – met Bretoense doedel-
zak naar verluidt – die slechts tegen 
een gepeperde afkoopsom van het 
net zal wijken. Weduwnaar en slo-
tenmaker Bertrand ligt in de clinch 
met Facebook over de cyberpeste-
rijen tegen zijn 13-jarige dochter. 
Tussendoor laat hij zich op krediet 
pluimen door zoete callcenterstem 
‘Miranda’. En gewezen security-
bediende en bingewatcher Christine 
slaagt er maar niet in om de abo-
minabele customer ratings voor 
haar uberachtige taxidienst op 
te krikken. De drie buren uit een 
nette maar saaie nieuwbouwwijk in 
Noord-Frankrijk besluiten de strijd 
tegen de internetgiganten aan te 
gaan… 

Kervern en Delépine (Aaltra, 
Mammuth, …) geven met Effacer 
l’historique (Geschiedenis wissen) 
een ongerijmde inkijk in het weder-
varen van simpele lieden die door 
de hedendaagse maatschappij met 
haar technologische rotvaart worden 
voorbijgestoken. Het duo, dat zich 
graag laat omringen door ‘fratsenma-
kers’ van het surrealistisch, absurdis-
tisch en subversieve soort (hier o.m. 
Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners 
en fenomeen Michel Houellebecq), 
drijft zijn knullige musketiers van 
prijzige wachtstanden en telemarke-
teers naar verloren paswoorden, fake 
news, bureaucratische idiotie, dolge-
draaide voedselkoeriers en zowat alle 
platformen die de wereld rijk is. Dat 
levert een karrenvracht heerlijk pot-
sierlijke vignetjes op, die nonchalant 
om het lijf van de drie protagonisten 
zijn gehangen. Als nuchtere satire 
kan je deze oefening in cynisme 
subliem noemen. Wie meer samen-
hang en bekommernis verwacht, 
is er dankzij deze Dardennes met 
een slecht karakter wel aan voor de 
moeite. Geestig én relevant, dat wel.

 Effacer l’historique loopt sinds 26 augus-
tus in de Belgische zalen

Win een topboek!

“WAT NA 
CORONA?” 
Willen we echt terug naar het oude 
‘normaal’ van besparen in de sociale 
zekerheid, de zorg en het onderwijs, 
en fiscaal pamperen van superrijken? 
Naar een wereld waar de mensen die 
de samenleving rechthouden géén hel-
den zijn?

In deze brief aan Vlaanderen houdt 
filosoof Bleri Lleshi een krachtig en 
inspirerend pleidooi om het roer om te 
gooien. Want corona heeft een aantal 
problemen op scherp gezet. Maar de 
crisis maakt ook duidelijk dat de mens 
supersociaal, solidair en zorgzaam is. 
Voor Bleri Lleshi is dat geen verrassing. 
Al meer dan tien jaar doorkruist hij 
Vlaanderen om te spreken over hoop 
en liefde. Hij kent de verhalen van de 
mensen die het gehad hebben met de 
richting waarin onze samenleving aan 
het evolueren was, van de 94-jarige die 
vluchtelingen Nederlands leert tot de 
BV’s op de barricades voor het klimaat 
en het middenveld en de cultuursector 
met hun protest tegen de kaalslag van 
de Vlaamse regering.
We staan op een kruispunt. Ofwel 
misbruiken machthebbers deze crisis. 
Ofwel grijpen wij dit moment om te 
kiezen voor positieve verandering: naar 
een sociale, duurzame en rechtvaar-
dige samenleving.

Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres naar communicatie-
dienst.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 20 september 2020 a.u.b.

De digitale snelweg: zegen en/of vloek? (Corinne Masiero en  Blanche Gardin)

FILM
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OOK LBC ONDERWIJS 
VOLLEDIG CORONAPROOF 

OPGESTART

De Nationale Veiligheidsraad heeft het onderwijs de kleurcode ‘geel’ gegeven. Dat wil zeggen 
dat alle onderwijsinstellingen mochten opengaan op 1 september. Ook LBC Onderwijs. Dus 

verwelkomden tientallen leerkrachten vanaf 1 september opnieuw honderden volwassenen die 
een cursus willen volgen, Nederlands leren of hun beroepsleven een andere wending willen geven. 

“Uiteraard volledig coronaproof,” legt Peter Gregorius uit, directeur bestuur van LBC Onderwijs.

Er werd de voorbije zomer hard gewerkt 
om de veiligheid van cursisten en leer
krachten te garanderen.
GREGORIUS: Inderdaad. Het was een 
atypische zomer, zeg maar. Toen 
we hoorden dat ook wij mochten 
opengaan, viel er een last van onze 
schouders. Wekenlang hebben we 
er alles aan gedaan om corona proof 
te zijn. Zo zijn we klaar om nog 
meer vormen van afstandsonderwijs 
aan te bieden, en kunnen we zelfs 
gecombineerd onderwijs aanbieden, 
zowel in de klas als vanop afstand. 

Coronaproof zeg je. Hoe moeten we dat 
organisatorisch zien?
GREGORIUS: We hebben meer dan 
voldoende beschermingsmateriaal 
en desinfecterende handgel aange-
schaft, waarvan zowel de leerkrach-
ten als de cursisten gebruik kun-
nen maken. We zetten erg in op het 
bewaren van voldoende afstand, en 
we gaan het aantal mensen per 
ruimte beperken.

Wat mogen we verwachten 
van dit speciale schooljaar?
GREGORIUS: Er is een grote 
nieuwigheid. Behalve de 
opleidingen lichaamsver-
zorging, wordt ons  aan-
bod in Turnhout op een nieuwe 
locatie georganiseerd, met name 
de Campus Blairon. In Turnhout 
starten de lessen voor toekomstige 

masseurs en nagelstylisten. Ook 
bieden we een nieuwe ‘aanvullende 
algemene vorming aan’, volle-
dig vanop afstand. In Beringen is 
zopas de nieuwe opleiding NT2-
winkelbediende opgestart, en ook 
de opleiding tot zorgkundige wordt 
daar in de loop van het schooljaar 
aan toegevoegd. In Berchem en Sint-
Niklaas kunnen cursisten terecht 
voor de vernieuwde cursus ‘boek-
houdkundig assistent’, met meer 
stagemogelijkheden en praktijk-
ervaring. Tot slot zullen we na de 
herfstvakantie in Mechelen een heel 
deel van onze cursussen kunnen 
bundelen in een vernieuwde locatie 
Jodenstraat 7.

Op de vernieuwde website 
www.lbconderwijs.be vind je alle 
info. Je kan zoeken op opleiding, 
op locatie, op lesmomenten.... en 
ook meteen inschrijven en afre-
kenen. Je ook steeds terecht in de 
verschillende opleidingslocaties in 
Vlaanderen.

 Ledenvoordeel: wie lid is van ACV Puls, 
en zich inschrijft voor een van de oplei-
dingen van LBC Onderwijs, krijgt per 
schooljaar een korting van 15 euro op 
het inschrijvingsgeld. Meer info vind je 
op www.lbconderwijs.be onder ‘studen-
teninfo’. 

 Tom Van Aken
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Ook Filipijnse zorgsector kreunt onder Covid 19

COMPLETE INSTORTING 
VAN OPENBARE 

GEZONDHEIDSZORG

Op 18 juli vestigden de zorgwerkers van het San Lazaro Hospital in Manila tijdens een 
‘stil protest’ de aandacht op afschuwelijke omstandigheden tijdens de coronacrisis. 

Lange uitputtende werkdagen, overvolle zalen, te weinig beschermende kledij. Daardoor 
zijn in dat ene hospitaal al 80 hulpverleners besmet, waarvan één overleden. 

“Vroeger zorgden we voor onze pati-
enten. Maar op dit moment moeten 
we voor onze collega-gezondheids-
werkers zorgen. Dat doet pijn. En 
we vrezen voor de dag dat 
er geen hulpverleners 
meer zijn omdat 
iedereen ziek is,” 
vat verpleger 
Ulysses Arcilla 
het samen.

Op het moment 
van een eerder 
gesprek met Ulysses 
in mei heeft hij er juist 
twee weken dienst op zitten. In al 
die tijd is hij niet naar huis geweest 
en heeft hij samen met zijn colle-
ga’s in het ziekenhuis overnacht. 
“Zolang we van dienst zijn, mogen 
we het ziekenhuis niet verlaten, 
want dan zouden we onze families 
kunnen besmetten. Het is overigens 
moeilijk om thuis te geraken, want 

het openbaar vervoer is stil geval-
len.” En in het ziekenhuis gaat het 
intussen van kwaad naar erger. “Het 
ministerie van Volksgezondheid 
staat in voor het beschermingsma-

teriaal, maar er is te weinig en 
niet van voldoende kwaliteit. 

Sommige collega’s herge-
bruiken hun mondmaskers 
omdat er niet genoeg zijn. 
Er zijn ook weinig beade-
mingsmachines.” 

“Al op 7 mei hebben we aan 
de alarmbel getrokken,” valt 

Robert Mendoza hem bij. Mendoza 
is nationaal voorzitter van de 
Alliance of Health Workers, de 
Filipijnse vakbond voor het zorgper-
soneel. “Corona leidt tot een com-
plete instorting van onze openbare 
gezondheidszorg.” 
En hij voegt er nog aan toe dat het 
ministerie van Volksgezondheid en 
de regering van president Rodrigo 

Duterte “verdoofd en doof” waren 
voor de eisen van gezondheidswer-
kers. Het ministerie blijft de situa-
tie minimaliseren en het zorgperso-
neel is voor beschermingsmateriaal 
afhankelijk van private donoren. 
Door deze gezondheidscrisis komen 
de etterbuilen en zwakke plekken 
van de Filipijnse gezondheidszorg 
helemaal bloot te liggen. “Zolang 
de regering en het ministerie van 
Volksgezondheid publieke gezond-
heidszorg als een zaak van private 
winstmaximalisatie blijven behan-
delen, zullen we dit virus niet onder 
controle krijgen,” besluit Mendoza. 

 Meer info: www.wsm.be/nl/
 De Alliance of Health Workers (AHW) 

kunnen rekenen op de steun van WSM 
en ACV Puls. Een gift is welkom op het 
noodfonds van WSM BE41 8900 1404 
3510 - BIC VDSPBE91. Graag m.v.v. ‘samen 
tegen corona’.

 Jeroen Roskams & Jan Deceunynck |  Belga Image
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Sociale Verkiezingen

CORONAPROOF 
STEMMEN IN NOVEMBER

Dat de coronacrisis heel wat roet in het eten gooit van geplande activiteiten en evenementen, is 
al meermaals duidelijk geworden. Ook de sociale verkiezingen, die aanvankelijk in mei moesten 
plaatsvinden werden door corona verplaatst naar november. Coronaproof, natuurlijk. Voor een 

stand van zaken laten we Jef Kerremans van de ACV Communicatiedienst aan het woord.

De verkiezingen zijn verplaatst, maar het 
belang van ervan blijft groot.
JEF KERREMANS: Zonder twijfel. Het is 
zowat onze democratische hoogmis. 
Ieder lid kiest dan wie zijn of 
haar belangen de komende 
vier jaar mag verdedigen 
in de verschillende over-
legorganen in de onder-
nemingen.  Je kiest dan 
voor jouw spreekbuis 
binnen je bedrijf.  Wie ver-
kozen wordt, engageert zich 
om het draagvlak te vergroten 
voor veiligere werkplekken, betere 
werkomstandigheden, welzijn op 
het werk, minder stress en een goed 
evenwicht tussen werk en privé. Het 
spreekt voor zich dat je stem uit-
brengen heel belangrijk is.

Het belang van sociaal overleg kan niet 
overschat worden?
JEF KERREMANS: Absoluut niet. Er 
zijn heel wat verschillen tussen 

bedrijven met en zonder sociaal 
overleg. Wie werkt in een organi-
satie waar wel een vakbond aanwe-
zig is, heeft vaak een hoger bruto 

jaarloon,  meer oplei-
dingsmogelijkheden en 

meer werkzekerheid. 
Bovendien wordt er 
veel meer aandacht 
besteed aan welzijn op 
het werk en de balans 

tussen werk en privé.

Welke rol hebben de verkozenen 
op de werkvloer?
JEF KERREMANS: Wie zijn of haar 
collega’s mag vertegenwoordigen, 
moest vooral een luisterend oor 
hebben. Als er issues zijn op het 
werk, of iemand heeft een specifieke 
vraag, dan gaat de verko-
zen militant hiermee 
aan de slag om oplos-
singen te vinden. 

Individueel, maar zeker ook collec-
tief, voor alle collega’s dus. De loon- 
en arbeidsvoorwaarden verbeteren, 
en zich inzetten voor het welzijn op 
het werk, zijn hiervan twee belang-
rijke voorbeelden.

Verkiezingen organiseren in deze merk
waardige periode. Kan dat wel corona
proof?
JEF KERREMANS: Het is vooral aan 
de werkgever om maatregelen te 
nemen die de stembusgang corona-
proof maken. Deze maatrege-
len worden ook vooraf afgetoetst 
in het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk, waarin 
vakbonden vertegenwoordigd zijn. 
Zij kunnen dus, mits goedkeuring 
van alle organisaties die kandidaten-
lijsten hebben ingediend én indien 
deze organisaties ook gekend zijn, 
de stembusgang ook elektronisch 
organiseren.

 Tom Van Aken |  Rob Stevens
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INDEXAANPASSINGEN  
JUNI-JULI-AUGUSTUS 2020
PC 227 Audiovisuele sector Vorige lonen x 1,02 (1)

PC 209 Metaal Vorige lonen x 1,0101 (1) 
PC 309 Beursvennootschappen Vorige lonen x 1,001299 (3)

PC 310 Banken Vorige lonen x 1,0013 (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

Vakbondspremie 
financiële sectoren
Voor de financiële sectoren (PC’s 
306, 307, 309, 310, 325 en 341) is 
een vakbondspremie voorzien voor 
vakbondsleden. Dat maakt lidmaat-
schap alweer een beetje interessan-
ter.

Voorwaarden
• Ten laatste lid geworden zijn op 

1/5/2020
• 6 maanden gewerkt hebben in 

betrokken PC in 2019 (behalve 

voor pensioen en SWT dan is 1 
maand genoeg)

• in orde zijn met betaling lidgeld

Werknemers in tijdskrediet en lang-
durig zieken hebben ook recht op de 
vakbondspremie.
Leden in vervroegd vertrek die nog 
volledige bijdrage betalen, hebben 
ook recht op de premie.

Bedrag van de premie
• PC 306 Verzekeringen: 40 euro
• PC 307 Makelarij en 

Verzekeringagentschappen: 35 
euro

• PC 309 Beursvenootschappen: 35 
euro

• PC 310 Banken: 35 euro met uit-
zondering van Belfius (50 en 25 
euro)

• PC 341 Bemiddeling Bank- en 
beleggingsdiensten: 35 euro

• PC 325 Openbare kredietinstellin-
gen: 50 euro

Als je in orde bent met de betaling 
van je lidgeld, wordt je vakbonds-
premie automatisch op je rekening 
gestort op 15/9.
Het enige wat je moet doen is con-
troleren of de gegevens waarover wij 
beschikken nog steeds correct zijn. 
Je kan dit via Mijn ACV op www.het-
acv.be.  

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Automatische  
indexering  
ledenbijdrage

De ledenbijdrage van het ACV werd 
op 1 juli automatisch geïndexeerd. 
Daardoor stijgt de ledenbijdrage 
voor niet-actieven en deeltijdsen 
gemiddeld met 0,08 euro en voor 
actieven met 0,13 euro per maand. 
Dankzij die aanpassing kan het ACV 
blijven opkomen voor veilige wer-
komstandigheden tijdens en na 
corona, een goed loon, een leefbare 
combinatie tussen werk en vrije 
tijd én betere pensioenen en uit-
keringen. Daarnaast investeren we 
verder in onze dienstverlening: een 
digitaal loket op de nieuwe website 
www.hetacv.be, dienstverlening op 
afspraak, individuele loopbaanbege-
leiding, juridisch advies, enz.
•  Een overzicht van alle (ver-

minderde) bijdragen vind je op 
https://www.hetacv.be/lidmaat-
schap/bijdragen-en-premies 

•  Al je voordelen vind je op www.
acvvoordelen.be 

•  Heb je nog vragen over corona, 
dan kan je terecht op www.hetacv.
be/coronavirus

Laureaten van de arbeid
Afgelopen voorjaar werd de pro-
cedure opgestart voor toekenning 
van de eretekens van de arbeid 
voor de sector van de private soci-
ale organismen (ziekenfondsen, 
kinderbijslagfondsen, vakbon-
den, paritaire overlegorganen, 

werkgeversorganisaties, sociale 
secretariaten, ...).

Kandidaturen kunnen nog wor-
den ingediend tot 30 september.
Lees er meer over op 
www.pulsmagazine.be
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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 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.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 
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