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Standpunt

HAAL SOCIALE UITKERINGEN 
UIT WURGGREEP  
VAN CHANTAGE

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Om de twee jaar zijn de 
sociale partners wettelijk 
verplicht een gezamenlijk 
advies uit te brengen over 
de ‘welvaartsenveloppe’. 
Ze becijferen in dat advies 
aan de regering hoe sterk 
de sociale uitkeringen boven 
de index moeten stijgen om 
het inkomen van zieken, werklozen, 
gepensioneerden … niet nog verder 
te laten wegzakken in verhouding tot 
dat van andere inkomensgroepen. 
Belangrijk, want ook nu al komen 
heel wat uitkeringen niet eens 
boven de armoedegrens. 

Corona heeft de problematiek van te lage 
uitkeringen nog verscherpt. De armoede-
grens is niet hoog. Maar toch halen duizen-
den burgers die aangewezen zijn op een 
uitkering die grens niet. Voor een alleen-
staande lag de Belgische armoededrem-
pel in 2018 op 1.187 euro per maand, voor 
een gezin met 2 volwassenen en 2 kinde-
ren op 2.493 euro per maand. Duizenden 
werkloze alleenstaande moeders of vaders 
met kinderen blijven eronder steken. Ook 
de minimumpensioenen zijn te laag. Wij 
pleiten al langer voor een minimum van 
€ 1.600. En in de ziekte- uitkeringen heb-
ben we recent, omwille van de coronacri-
sis, een minimumbedrag kunnen invoe-
ren. Maar dit is slechts tijdelijk. Redenen 
genoeg dus om nù in te grijpen.
Toch weigeren de werkgevers om samen 
met de vakbonden een advies uit te bren-
gen. Waarom? De werkgevers gebruiken 
de discussie over de welvaartsenve-
loppe liever als chantagemiddel bij de 

tweejaarlijkse onderhandelin-
gen over het interprofessio-
neel akkoord in januari. Dan 
onderhandelen ze op basis van 
de loonwet met de vakbonden 
over de mate waarin de lonen 

mogen stijgen. Een rotslechte 
wet overigens, die de vakbonden 

al jaren in een zeer onevenwichtige 
onderhandelingspositie drumt. 
Maar los daarvan, wordt die wet nu ook 
gebruikt om de verhoging van de vervan-
gingsinkomens uit te stellen. Ze houden 
de aanpassing van de sociale uitkeringen 
liever achter de hand als pasmunt in de 
onderhandelingen over de loongroei van 
de werknemers. De werkgevers koppelen 
zo twee verschillende dossiers die niets 
met elkaar te maken hebben. Chantage 
op kap van de mensen die rond moeten 
komen met een vervangingsinkomen. Dat 
moet stoppen. 
Corona verdraagt dat soort spelletjes niet 
langer. Maar ook zonder corona pikken we 
dit niet. Constructief als we zijn, hebben 
de vakbonden alvast een gemeenschappe-
lijk advies overgemaakt aan de regering. 
Het woord is nu aan hen.
Op 28 september werden in alle provincies 
van het land symbolische acties opgezet. 
De focus lag daarbij op de welvaartsvast-
heid van de uitkeringen maar evenzeer 
op een totale versterking van de sociale 
zekerheid én onze eis om het minimum-
pensioen op te trekken tot € 1.600. 
De sociale zekerheid was voor ieder-
een hét houvast tijdens de coronacrisis. 
Werkgevers, zelfstandigen, werknemers, 
freelancers… iedereen had het stelsel 
nodig. Een versterking van het huis is nù 
dringend nodig.
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“De cultuursector 
besliste nog voor de lock-

down inging om geen publiek 
meer te ontvangen”, aldus 

Hermans. “Het werd als te risicovol 
beschouwd. Dat had onmiddellijk 
grote gevolgen voor de financiën van 
veel werknemers. Mensen uit de sec-
tor halen hun inkomsten niet alleen 
uit artistieke activiteiten, maar ook 
uit bijverdiensten als horecawerk, 
presentaties geven, les geven of con-
gressen hosten. Toen de lockdown 
inging vielen die activiteiten weg, 
nadat al een groot deel van het inko-
men verdwenen was. Eind maart 
hadden mensen al moeite rond te 
komen. De grote variatie aan inkom-
sten belemmerde ook de mogelijk-
heid van mensen om een vervan-
gingsinkomen te verkrijgen.”
“Veel jobs in de sector zijn niet van 
vaste, maar van tijdelijke aard, 
en vaak kwam er weinig of geen 
compensatie voor de weggeval-
len inkomsten. Als vakbond oefen-
den we meteen druk uit om betere 
werkloosheidsregels van het beleid 
te bekomen. We detecteerden 
immers dat de regels rond tijdelijke 
werkloosheid niet volstonden. Een 
artiest kan bijvoorbeeld via mail een 
afspraak hebben om op een festi-
val op te treden, maar tekent zijn 
dagcontract vaak pas op de dag zelf. 
Daardoor kan hij bij annulering 
moeilijk aantonen dat er opdrachten 
in het vooruitzicht waren. Wij hiel-
pen realiseren dat voor alle aange-
gane engagementen tijdelijke werk-
loosheid mogelijk werd. Zelfs al is 
het bewijs dus maar een email.” 

Een kluwen aan maatregelen
“Veel maatregelen sijpelen ook 
moeilijk door naar het individu”, 

aldus Hermans. “Het is een diverse 
sector met veel statuten, contrac-
ten en subsectoren, zoals de podi-
umkunsten, film- en audiovisuele 
sectoren. Daarbinnen bestaan dan 
ook weer verschillende artistieke 
disciplines, om van de verschillende 
soorten instellingen nog maar te 
zwijgen. Werknemers met tijdelijke 
contracten en freelancers hebben 
dus veel specifieke informatie nodig. 
Dat is één van onze doelstellingen. 
We houden onze leden constant op 
de hoogte, onder meer via onze web-
site cultuurvakbond.be.” 
Ook administratieve rompslomp 
levert problemen op. Hermans: “Wij 
hebben contacten met de dienstver-
leners die de dossiers van mensen 
behandelen. Daarom stappen leden 
van andere vakbonden soms naar 
ons over. Ze weten dat dossiers bij 
ons in orde komen. We helpen ook 
toekomstperspectief bieden.” ACV 
Puls werkte met de andere sociale 
partners een sectorgids uit. “Aan een 
voorstelling gaat een heel proces 
vooraf. Wij wilden dat veilig werken 
mogelijk werd zodra de overheid dat 
toeliet. De gids diende om experts te 
tonen dat een gedeeltelijke herope-
ning kon.” Die gids kwam half juni 
uit, ruim een maand vooraleer de 
sector weer wat opgestart kon wor-
den. 

De toekomst
Ondanks al die inspanningen komt 
het water de sector nog aan de lip-
pen. Hermans: “Ik ben bang dat 
de diversiteit en rijkheid van het 
aanbod zal verdwijnen. Veel kleine 
organisaties en bedrijven overleven 
wellicht niet het einde van het jaar. 
Onder meer het rijke festivalaanbod 
van België komt daardoor in gevaar. 
Mee onder onze druk heeft minister 
Jambon een noodfonds vrijgemaakt, 
maar dat is te klein om alle noden 
te lenigen. En het is moeilijk toe-
komstperspectief te krijgen zolang 
de zalen niet op volle capaciteit 
draaien.”

De vele beperkingen betekenen dat 
de commerciële inkomsten te laag 
zijn. “En de subsidies volstaan niet. 
Organisaties kunnen amper plan-
nen, want heropeningen kunnen 
van de ene op de andere dag afge-
last worden. Men is afhankelijk van 
lokale, nationale, en zelfs internati-
onale lockdownmaatregelen. Denk 
maar aan rondreizende gezelschap-
pen die de grens niet over raken, of 
culturele centra die tijdelijk de deu-
ren moeten sluiten.” 

Hermans vreest de maatschappelijke 
schade: “Cultuur verbindt en doet 
denken. Als dat wegvalt, leidt dat tot 
een verschraling van de samenleving 
en de maatschappelijke samenhang. 
Het beleid focust vooral op economi-
sche cijfers en onderschat dat dus. 
De sector is financieel sterker dan 
sommige politici doen uitschijnen, 
maar zelfs een sector als de lucht-
vaart zou al tegen de vlakte liggen 
zonder uitgebreide financiële over-
heidssteun.”

 Max De Boeck |  Shutterstock

“Veel kleine 
organisaties en 
bedrijven overleven 
wellicht niet het einde 
van het jaar”

De cultuursector is zwaar getroffen door de coronacrisis en bijhorende lockdownmaatregelen. 
Ine Hermans is sectorcoördinator van ACV Puls en vertelt over de uitdagingen waar 
artiesten, technici en andere werknemers in de sector mee geconfronteerd worden.
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Op naar collectieve afspraken over thuiswerk!

WERKNEMERS WILLEN OOK NA 
CORONA BLIJVEN THUISWERKEN

 Jan Deceunynck |  Adobestock

De voorbije maanden gingen bedrijven massaal over op thuiswerk. Volgens een enquête 
onder thuiswerkers willen negen van de tien werknemers één tot drie dagen per week blijven 

thuiswerken na de coronacrisis. Maar hoe zit het met een wettelijk kader voor thuiswerk? 
Wij polsten bij Manon Van Thorre van de dienst Onderneming van het ACV hoe het zit. 

VAN THORRE: Het Belgische arbeids-
recht maakt een onderscheid tussen 
structureel en occasioneel tele-
werk. Over structureel telewerk is 
er cao nr. 85. Voor iedere telewerker 
afzonderlijk moet een overeenkomst 

worden opgesteld en voor elke 
arbeidsovereenkomst moet een 
schriftelijk aanhangsel worden opge-
steld. Occasioneel telewerk wordt 
veel informeler geregeld door de Wet 
Werkbaar en Wendbaar Werk van 

2017. Die geeft elke werknemer het 
recht om aan de werkgever te vragen 
om incidenteel te mogen thuiswer-
ken. Maar dat is uiteraard een zeer 
minimaal kader voor thuiswerk.
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Tips voor thuiswerkers
• Breng structuur in je dag. Sta op hetzelfde 

uur op als wanneer je naar je werk gaat. Maak 
tijd voor korte pauzes en werk niet te lang 
door. Geconcentreerde blokken van 1 à 2 uur 
zijn prima. Neem ’s middags ook tijd voor je 
lunch. En je werkdag hoeft, pauzes inbegre-
pen, niet langer te duren dan 8 of 9 uur. 

• Creëer een aangename werkomgeving. Liefst 
een beetje apart, zodat je na je werkdag de 
deur van je ‘kantoor’ kan toetrekken en het 
werk achter je laten. Richt je omgeving in als 
een werkplek. Installeer je dus aan tafel en 
niet in de zetel.

• Let ook op je houding. Ideaal zijn een verstel-
bare bureaustoel en werktafel. Zorg anders 
voor een werkblad op ellebooghoogte zodat 
je met ontspannen schouders kan werken en 
met je armen in een hoek van 90°. Plan ook 
wat beweging in. Een hele dag stilzitten is 
niet gezond.

• Een laptop is verre van ideaal om een dag 
door te werken. Werk indien mogelijk met 
apart klavier, muis en scherm. Heb je geen 
scherm? Zet je laptop dan op een verhoogje 
zodat de bovenkant van je scherm op oog-
hoogte komt, op armlengte van je ogen. 

• Maak een realistische planning. Bespreek met 
je leidinggevende je to do’s voor je thuis-
werkdag en vink af wat je gedaan hebt. Lijstje 
afgewerkt? Computer uit. Krijg je het lijstje 
niet afgewerkt? Bespreek het dan met je lei-
dinggevende, maar ga niet eindeloos door. 

• Hou contact met je collega’s. Op kantoor is 
het makkelijk om snel een vraag te stellen 
tussendoor of even te checken of alles vlot 
verloopt. Op afstand is dit veel moeilijker. 
Maar wel belangrijk. Bellen of ‘zoomen’ houdt 
contactlijnen beter open dan mailen. Kies 
je toch voor mail? Vergeet dan niet dat wat 
je schrijft soms anders overkomt dan wat je 
zegt of bedoelt. Let dus op hoe je dingen for-
muleert. 

• Schakel afleiding uit. Zorg voor een rustige 
werkplek en schakel de meldingen van je 
sociale media uit. Maak ook afspraken met 
je huisgenoten om tijdens je werkblokken 
zo weinig mogelijk gestoord te worden. Dat 
maak je wel goed tijdens de pauzes die je 
inbouwt. 

Hoe wordt het thuiswerk nu dan 
geregeld in de ondernemingen?
VAN THORRE: Informeel en à la 
tête du client. Voor telewerk 
is geen bedrijfs-cao of een 
vermelding van het arbeids-
reglement nodig. Maar wij 
willen hierover als vakbond 
wel collectieve afspraken 
waardoor thuiswerk moge-
lijk wordt voor alle werkne-
mers die door hun functie of 
bepaalde opdrachten in aan-
merking komen. Zij moeten 
vrijwillig in (en uit) het sys-
teem kunnen stappen.
In een cao kan ook worden 
bepaald of werknemers al dan 
niet mogen overwerken, hoe 
hun onkosten worden ver-
goed, hoe de werktijden wor-
den geregistreerd en hoe de 

werkgever controle uitoefent. 
Want we willen natuurlijk 
vermijden dat werknemers 
continu bereikbaar moeten 
zijn of dat hun privacy wordt 
aangetast.
Kan corona een hefboom zijn 
om hier verdere afspraken over 
te maken? 
VAN THORRE: We hopen het 
alvast. Verschillende onder-
handelingen met de werk-
gevers leverden tot nu toe 
helaas niets op en er is nog 
steeds geen nationale cao 
die alle vormen van telewerk 
regelt. Onze jarenlange eis is 
niet veranderd: we willen een 
minimale verplichting om op 
verzoek van de werknemers 
te discussiëren over tele-
werk in hun bedrijf. Door de 
lockdown zijn de omstandig-
heden natuurlijk veranderd. 
De uitzondering is de regel 
geworden en telewerk werd 
de voorbije maanden massaal 
toegepast. Het ACV wil daarom 
graag opnieuw onderhande-
len over een cao die alle vor-
men van telewerk regelt. Cao 
nr. 85 uitbreiden naar de occa-
sionele telewerkmogelijkhe-
den, zou het sociaal overleg in 
de ondernemingen vergemak-
kelijken. 

Laat ons 
weten hoe 
jij thuiswerk 

ervaart
ACV Puls pleit voor afspra-
ken op maat over thuis-
werk. Laat ons dus weten 
hoe jij het ervaart. Dan pro-
beren wij in jouw sector of 
bedrijf afspraken te maken 
die jou helpen. 
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Populaire facebookgroep brengt positieve verhalen

ER IS NOG LEVEN 
IN DE WOONZORGCENTRA

“Ik erger me al zes maanden aan het nieuws over de woonzorgcentra 
(wzc). Allemaal zo negatief. Terwijl er echt ook wel heel wat moois te 

vertellen is. Er gebeuren daar zo veel mooie dingen. Maar alleen het negatieve 
nieuws haalt de media.” Aan het woord is Inge Melis. Ze werkt al 22 jaar in wzc Nottebohm in 
Antwerpen en startte vorige maand de Facebookgroep ‘Er is nog leven in de woonzorgcentra’. 

In een mum van tijd groeide de groep naar 2000 volgers. “En we groeien nog altijd.”

Gekwetst was ze, door de vrese-
lijke negatieve toon die overal werd 
aangeslagen over de wzc’s! “Op het 
werk zag ik nochtans ook veel mooie 
dingen. Natùùrlijk zijn er proble-
men. Maar ik zie vooral hoe wij, het 
personeel, nog altijd ons uiterste 
best doen om het de bewoners naar 
de zin te maken. Nog meer dan vroe-
ger zelfs. En dat de bewoners én hun 
families dat ook heel hard waarde-
ren,” weet ze. 
Ze vertelt vol passie en overtuiging 
over de wekelijkse concerten die in 
‘haar’ wzc georganiseerd worden. 
Over de barbecue die zo’n succes 
was - zonder bezoek, maar daarom 
niet minder leuk geanimeerd. Ze 

toont foto’s van senioren die gezellig 
hun pintje drinken in de zon en van 
de geslaagde namiddag met bewo-
ners die in de kruidentuin hun hart 
ophalen. “Dat gebeurt óók, maar in 
de media gaat het alleen maar over 
de onmenselijke omstandigheden in 
de wzc’s.”
Ze is bang dat de negatieve aandacht 
ertoe leidt dat een aantal mensen 
niet de stap naar een wzc zetten, 
maar thuis blijven en de nodige zorg 
missen. “Een man die recent arri-
veerde in Nottebohm was eerst bang 
geweest om de stap te zetten, maar 
is nu best tevreden. Onlangs zei 
hij me: ‘Ach, thuis was ik ook maar 
alleen geweest’. En dat is voor veel 

bewoners zo. Ze hebben ook thuis 
echt niet altijd veel mensen rondom 
zich. Hier wel. Ze kunnen met leef-
tijdgenoten genieten van mekaars 
gezelschap en een ruim aanbod aan 
activiteiten.”
“Wat je aandacht geeft, groeit,” vat 
ze haar initiatief samen. “Als je enkel 
over het negatieve spreekt, dan 
wordt alles nog erger. Daarom pro-
beren we met de Facebookgroep ook 
de mooie dingen te benoemen. Elke 
dag posten mensen er leuke foto’s 
en getuigenissen. Dat helpt. Dat er 
problemen zijn, neemt niet weg dat 
er daarnaast ook nog heel wat leeft 
in de woonzorgcentra!”

 Jan Deceunynck
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 Frederik Vermeulen |  Adobestock

Agressie in winkels neemt toe

ACV PULS BIEDT DIGITALE 
WORKSHOP ‘OMGAAN MET 

AGRESSIE’ AAN 

“Sinds de start van de coronacrisis is er een forse stijging van het aantal 
gevallen van verbale of fysieke agressie tegenover het winkelpersoneel. 

Deze alarmerende cijfers hadden we niet verwacht,” weet Kristel Van 
Damme van ACV Puls. De vakbond hield een grote enquête onder haar leden 

die in winkels werken en daarbij vielen meteen een aantal zaken op. 

De belangrijkste vaststellingen op een 
rij:
· 74% merkt een toename van agressie 

in de winkel.
· bijna 3 op 4 werknemers geven aan 

dat ze al eens verbaal bedreigd wer-
den door een klant.

· 1 op de 3 leden geeft aan al eens 
fysiek te zijn bedreigd door een klant.

· 70% zegt dat overheid te weinig 
onderneemt en vraagt bv. een preven-
tiecampagne.

“Iets meer dan de helft (52%) geeft aan 
dat de werkgever voldoende maatrege-
len neemt om agressie tegen te gaan,” 
gaat Van Damme verder. “Dat is al iets, 
maar nog te weinig. Dit kunnen we niet 
laten liggen.”

Daarom zal ACV Puls voor leden in de 
distributiesector binnenkort een digi-
tale workshop aanbieden om winkel-
personeel te leren omgaan met verbale 

agressie van klanten. “Er zijn immers 
technieken om ervoor te zorgen dat 
een situatie niet escaleert,” weet Van 
Damme. “Als vakbond willen we onze 
leden bijstaan in deze bijzondere tij-
den.” 
Ze kijkt ook naar de overheid om actie 
te ondernemen. Maar het is koffie-
dik kijken of er effectief iets onder-
nomen wordt. In elk geval heeft ook 
winkel federatie Comeos de ernst van 
de siuatie al ingezien. Ook zij werken 
aan campagnes om agressie in winkels 
tegen te gaan.  

Alle leden van ACV Puls die in de dis-
tributiesector werken, ontvingen een 
e-mail met informatie over de digitale 
workshop die je ‘s avonds gewoon van-
uit je woonkamer kan volgen. Wie deze 
informatie nog niet ontving, kan mai-
len naar distributie@acv-csc.be.



Wat is voor jou 
hét thema voor de 
komende sociale 
verkiezingen? 
Scan het qr-code 
en laat het ons 
weten!
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Sociale verkiezingen kunnen een keerpunt zijn

“NEE, WE MOETEN 
NIET TERUG NAAR 

HET OUDE NORMAAL”



Al enkele jaren staat Lut Cromphout als voorzitter aan het 
hoofd van ACV Puls. Ze combineert die vrijwilligersfunctie 

met een job in de zorg, waar ze ook al jaren meedraait in de 
vakbondswerking op het terrein. “Het is intussen al de 6de 
of 7de keer dat ik opkom bij met de sociale verkiezingen. 

Ik ben de tel een beetje kwijt,” lacht ze. Maar nog vindt 
ze de sociale verkiezingen een belangrijk moment. “Het 

is op dat moment dat we van onze werkcollega’s het 
vertrouwen krijgen om voor hen op te komen,” legt ze uit. 

Deze keer is alles een 
beetje anders. Er was 
het uitstel. En er 
is de coronacrisis, 
die de campagne 
anders doet verlo-
pen dan gebruikelijk. 
Maar de verkiezingen 
zijn niet minder belang-
rijk, vindt ze. “De coronacrisis 
heeft ons allemaal uit onze rou-
tine gehaald. De lockdown was 
een moment waarop nogal wat 
mensen alles even op een rijtje 
hebben gezet: waarom moet het 
altijd zo gejaagd? Die vraag heb 
ik me ook gesteld over de eco-
nomie en de arbeidsmarkt. En 
niet alleen ik! De vraag kwam 
geregeld bovendrijven. Moet er 
altijd meer winst en meer groei 
zijn? Als vakbond willen we ook 
andere dingen in de weegschaal 
leggen: leefbare jobs, een goed 
evenwicht met je privé leven, 
degelijke lonen, zekere con-
tracten…” En ze voegt er in een 
moeite ook meteen de zorg voor 
de planeet aan toe. “Want op 
een onleefbare planeet moeten 
we ook niet meer opkomen voor 
werknemers. Duurzaam onder-
nemen en een milieuvriende-
lijke mobiliteit zijn dus ook 
onze thema’s.”

Lut wil met ACV Puls op alle 
niveaus sleutelen aan oplos-
singen. “Een gevaarlijke trap of 
degelijke uurroosters kunnen 
we aanpakken op bedrijfsvlak 
in overleg met de werkgever. 
Maar sommige thema’s moeten 

we aanpakken op hoger 
niveau. Per sector, of 

zelfs nationaal. Over 
een goede pensioen-
regeling moeten we 
niet met de werkge-

ver onderhandelen, 
maar met de politici die 

ons land besturen. Maar alles 
begint en eindigt op de werk-
vloer. Daar pikken we de proble-
men op. En daar willen we met 
oplossingen terugkomen.”

En zo ligt er nog meer dan 
genoeg werk op de vakbonds-
plank. Je leest er een heel pak 
op de pagina hiernaast. “Maar 
het gaat niet altijd over de grote 
thema’s. Soms helpen we ook 
collega’s verder met heel indivi-
duele concrete vragen of komen 
we tussen bij de werkgever. 
Niemand staat er alleen voor. 
Da’s onze belofte. Vandaar onze 
slogan ‘Never work alone’. 

Voor Lut zelf worden het wel-
licht de laatste sociale ver-
kiezingen. Tijdens die laatste 
mandaatsperiode wil ze de 
vakbondsmicrobe doorgeven 
aan jongere collega’s. “Het is zo 
belangrijk dat mensen weten 
dat ze samen veel kunnen 
bereiken. Dat ze weten dat het 
anders kàn als ze willen. Dus 
nee, we moeten niet terug naar 
het oude normaal. We kunnen 
kiezen voor verbetering! Maar 
dan hebben we de steun van 
zoveel mogelijk collega’s nodig. 
Ons getal is onze sterkte!”
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Waar komt 
het ACV voor op? 
Voor het ACV stemmen, dat is opkomen voor 
goede werk- en loonvoorwaarden, voor 
jou en je collega’s. Het is ook kiezen voor 
een goede loopbaan, waar werk en privé in 
balans zijn. Het is kiezen voor een duur-
zame omgeving, minder stress, meer werk-
zekerheid en stabiliteit.

Loon
Om de koopkracht van werknemers te waar-
borgen komt het ACV komt op voor loons-
verhogingen,  te beginnen met de laagste 
lonen, behoud van de automatische loon-
indexering en gelijk loon voor gelijk werk.

Veiligheid en gezondheid
Met de gezondheid van mensen neem je 
geen risico’s! Gezond en veilig kunnen wer-
ken is meer dan ooit belangrijk. 

Haalbare loopbaan
Het ACV komt op voor een sociaal ver-
antwoorde eindeloopbaan, aangepaste 
arbeidsregimes en pleit voor uitstaprege-
lingen waar nodig. Werkbaar werk in alle 
levensfases helpt mensen langer aan de 
slag te blijven als ze dit willen.

Werkzekerheid
Een job hebben en houden is van groot 
belang in onze samenleving. Het bepaalt in 
grote mate de kwaliteit van je leven. 

Mobiliteit
Het ACV wil woon-werkverkeer leefbaar 
houden. Dat kan door overleg over verschil-
lende vervoersplannen, maar ook door de 
arbeidsorganisatie. 

Minder stress
Al te flexibele arbeidstijden, onredelijk 
hoge eisen, nepcontracten, taakverarming… 
Heel wat werknemers voelen zich steeds 
minder goed in hun vel. Het beste medicijn? 
Werkbaar werk, zonder overdreven flexibili-
teit en te veel stress. 

Meer vrije tijd
Het ACV wil afspraken over de de balans 
werk-privé zodat werknemers voldoende 
mogelijkheden hebben om hun privé- en 
gezinsleven te combineren met hun werk. 

Duurzaam ondernemen
Het ACV waakt er over dat ondernemin-
gen de wet naleven, milieurisico’s preven-
tief aanpakken en inzetten op duurzame 
productiemethodes. De toekomst van 
onze tewerkstelling wordt mee bepaald 
door de aandacht en zorg voor het milieu.

Lees meer op www.stemacv.be
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Federgon krijgt 
citroenprijs van ACV

Op basis van een analyse van klach-
ten en slechte praktijken reikt het ACV 
al een paar jaar de bijzonder oneervolle 
Citroenprijs uit aan de grootste cowboys 
in de uitzendsector. Dit jaar ging de prijs 
niet naar één specifiek uitzendbedrijf, 
maar naar Federgon, de beroepsfedera-
tie van uitzendbedrijven. De federatie 
heeft de prijs te danken aan haar misprij-
zen voor het sociaal overleg, terwijl de 
corona crisis een bijzonder zware  impact 
heeft op uitzendkrachten. 
Ondanks dat velen al maanden en soms 
ook jaren, aan de slag waren bij hetzelfde 
bedrijf, werden duizenden uitzendkrach-
ten door de coronacrisis van de ene dag 
op de andere beroofd van hun inkomen. 
Tijdelijke werkloosheid hing af van de 
goodwill van het uitzendkantoor.
Ook het overleg om tot een sociaal 
akkoord voor de uitzendsector te komen 
is na meer dan een jaar afgesprongen. 
Uitzendkrachten blijven op die manier 
weerloze wegwerpwerknemers. 
We hopen dat de uitzendbedrijven, die 
voortdurend praten over hun sociale rol 
als tussenpersoon in de zoektocht naar 
werkgelegenheid, nu eindelijk hun stem 
gaan verheffen en tonen en dat het hen 
menens is met de strijd tegen het mis-
bruik van dagcontracten en vóór een dui-
delijke en wettelijk omkaderde regeling 
tijdelijke werkloosheid,…
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Cambodjaanse vakbond strijdt voor 
betere arbeidsvoorwaarden

Veel kledij die bij ons in de winkelrekken hangt, wordt 
gemaakt door Cambodjaanse textielarbeidsters. Het 
coronavirus treft ook hen. Niet alleen lopen ze het risico 
ziek te worden. Maar doordat de consumptie in Europa 
en de VS stilgevallen is, verliezen ze vaak hun job en hun 
volledige gezinsinkomen. De kledingmerken moeten 
een bijdrage leveren aan de uitkering van kledingarbei-
ders, vindt C.CAWDU, de Cambodjaanse kledingvakbond 
en partner van ACV.  Bovenop de coronacrisis zijn ook de 
lonen te laag. Vakbonden vroegen omwille van de sterk 
stijgende voedingsprijzen sinds de pandemie een verho-
ging tot minimaal 170,5 euro per maand, maar werkgevers 
wilden een verlaging tot 145 euro. De overheid maakte er 
162 euro van omwille van de negatieve economische groei 
en loonbevriezingen in Vietnam en Bangladesh – een bit-
tere pil voor de textielwerkneemsters. Intussen worden 
vakbonden in het land gemuilkorfd. In juni werden 11 vak-
bondsvertegenwoordigers bij Greenfield Industries ont-
slagen omdat ze zogezegd niet goed presteerden. Anderen 
werden onder druk gezet om hun lidmaatschap op te zeg-
gen. 
www.industriall-union.org
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Europese Commissie komt met 
voorstel over invoering minimumloon

Op vraag van de Europese Commissie bogen de Europese 
sociale partners zich over een eerlijk minimumloon voor 
alle werknemers in de EU. De Commissie zal hierover in 
oktober een concreet voorstel op tafel leggen. Geen een-
voudig debat, want elk Europees land heeft hierin eigen 
tradities. Het Europees Vakverbond (EVV) becijferde dat 
loonniveaus in Europa nauw verbonden zijn met de vraag 
of werknemers onder collectieve afsprakenkaders (cao’s) 
vallen. In de EU-lidstaten met de laagste lonen wordt 
slechts 7 tot 30% van de werknemers beschermd door 
cao’s. In landen met de hoogste lonen genieten meer dan 
70% van de werknemers van zo’n akkoord. Het EVV wil 
dat de Commissie komaf maakt met onrechtvaardige, 
lage, wettelijke minimumlonen en pleit ervoor dat de 
Commissie lidstaten aanspoort om collectieve onderhan-
delingen met de sociale partners te bevorderen. Enkel dan 
wil het EVV het initiatief van de Commissie steunen. 
www.etuc.org

Mondiale poll toont aan 
dat veel werknemers 
worstelen met de gevolgen 
van de crisis 

Jaarlijks organiseert de mondiale vak-
bond IVV een poll bij werknemers. Een 
steekproef in 16 landen - waaronder 
België - die samen 56% van de wereldbe-
volking vertegenwoordigen toonde aan 
dat het inkomen van 75% van de onder-
vraagden is gestagneerd of verlaagd. Bijna 
even veel werknemers maken zich zorgen 
over de klimaatverandering (69%), de 
toenemende ongelijkheid (69%), het onli-
ne-misbruik van persoonsgegevens (69%) 
en het verlies van jobs (67%). Bij 52% van 
de mensen gaat dit samen met het gevoel 
dat de economische situatie in hun eigen 
land bergaf gaat. Voor het IVV betekenen 
deze resultaten dat regeringen samen 
met vakbonden moeten werken aan een 
herstelplan. Uit de poll bleek ook dat de 
macht en dominantie van grote techni-
sche bedrijven alleen maar is toegenomen 
tijdens de Covid-19 pandemie. 66% wil 
dat hun regering actie onderneemt en de 
belastingen voor deze bedrijven verhoogt. 
www.ituc.org
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MANKE WETGEVING HEEFT 
FAILLISSEMENT FNG VERERGERD

Het faillissement van de Mechelse modegroep FNG is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Niet alleen gingen 
meer dan duizend jobs definitief verloren, ook de verontwaardiging over de wilde Brantano-uitverkoop 
met kortingen tot 75% en onverantwoord lange wachtrijen was bijzonder groot. De krant De Standaard 
blokletterde: ‘Geklungel en onwil deden Brantano-drama escaleren’. Retailexperts waren vrij unaniem: 

mits een andere aanpak hadden we minder jobs vernietigd gezien. Als vakorganisatie durven we nog een 
stap verder gaan. Met een andere wetgeving zag het eindresultaat er mogelijks helemaal anders uit. 

Inspraak van vakbonden en 
personeel
De wet voorziet geen enkele formele 
rol voor de vakorganisaties. Of er 
sociaal overleg plaatsvindt, hangt 
volledig af van de curatele. ACV Puls-
afgevaardigden Christa Bostyn, 
Nathalie Marant en Jean-Pierre 
Vergeylen klinken unisono: “Als wij 
hadden kunnen overleggen met de 
curatoren, hadden we tips voor een 
vlotte doorstart  kunnen geven. Wij 
kenen het bedrijf van binnen en van 
buiten” Sabena-curator Christian 
Van Buggenhout is formeel: “Wat in 
de hoofden van de werknemers zit, 
dat is het echte actief. Maar na drie 
weken is iedereen weg, en al zeker 
de beste krachten. Dat is totaal con-
traproductief.”

Tewerkstelling als wettelijk 
criterium 
Peter Tierens, advocaat gespeci-
aliseerd in arbeidsrecht, zou de 
logica van het faillissementsrecht 
graag omdraaien. “Je zou de cura-
tor moeten verplichten om ieder-
een, minstens tijdelijk, in dienst te 
houden, tenzij hij het ontslag kan 
motiveren bij de rechtbank. Zeker 
in de eerste weken is de knowhow 
en inzet van het personeel cruciaal.” 
Van Buggenhout beaamt: “Een fail-
lissement is een race tegen de klok. 
Vooral bij een winkelketen in volle 
koopjesperiode. In dit dossier was 
een winkelsluiting van drie weken 
een eeuwigheid. Je ziet de waarde zo 
verdampen. Elke dag heb je minder 
kansen om nog iets van de meubelen 
te redden.”

De banken
In de laatste week van juli blok-
keerde ABN Amro alle rekeningen. 
Het faillissement werd onafwend-
baar. Eddy Van Camp, nestor van 
de Antwerpse curatoren, ziet dit 
soort demarches met lede ogen aan. 
“Vroeger was de samenwerking met 
banken ongetwijfeld beter. In geval-
len als dit is de curator gebaat met 
regelgeving die verhindert dat een 
onmiddellijke doorstart louter om 
die reden onmogelijk wordt. Het 
helpt ook niet dat de curator ver-
antwoordelijk is voor de eventuele 
verliezen bij liquidatie. Dat verklaart 
voor een groot deel de risico-aversie 
en het gebrek aan ondernemerschap 
bij veel curatoren. We moeten ver-
mijden dat de almacht van de ban-
ken nefast is voor de rechten van de 
andere schuldeisers.”

Over curatoren en rechtbanken
En dan is er nog een ander pro-
bleem: de verstandhouding tussen 
rechters en curatoren. De keuze 
voor deze of gene curator baadt af 
en toe nog in een ons-kent-ons-
sfeertje. In het FNG-dossier koos de 
rechtbank voor kleine, plaatselijke 
advocatenkantoren. Opmerkelijk, 
voor deze complexe, internationale 
modegroep. In België heb je wel-
licht maximum vijftien grote, erva-
ren kantoren die dit kluwen tot een 
goed einde konden brengen. Eddy 
Van Camp pleit voor een gedegen 
opleiding voor curatoren en een 
betere wisselwerking tussen rech-
ter en curator. “Vroeger werkten we 
in Antwerpen, informeel weliswaar, 

met drie categorieën. Categorie A, 
dat waren de doorwinterde advo-
caten, die deden de ingewikkelde 
faillissementen. Categorie B was 
voor de doorsnee faillissementen, 
en categorie C, dat was het bank-
roet van het café op de hoek.” Hij 
hekelt ook het gebrek aan debrie-
fing. “Op het einde zou je als cura-
tor aan de rechter moeten kunnen 
toelichten wat goed liep en wat de 
obstakels waren. Ook een jaarlijks 
en diepgaand overleg tussen curato-
ren, rechters en de Hoge Raad voor 
Justitie kan het systeem verbete-
ren.”

Het begrip onderneming
Onze wetgeving vertrekt momenteel 
enkel vanuit de rechtspersoonlijk-
heid. FNG telde maar liefst 80 ven-
nootschappen op hetzelfde adres, en 
dan nog een heel pak constructies in 
het buitenland. Peter Tierens: “Een 
faillissement kan momenteel uitslui-
tend op het niveau van een vennoot-
schap. Nochtans is het veel doel-
treffender om de groep als geheel 
onder de loep te nemen. De her-
vorming van minister Geens heeft 
daar in 2018 geenszins aan verhol-
pen.” Van Buggenhout beaamt dit. 
“Als je de activiteiten en de tewerk-
stelling wil beschermen, moet je in 
een faillissement afstand doen van 
die enge benadering van de rechts-
persoon. Net zoals een rups zijn 
cocon moet afwerpen om vlinder te 
worden, moet je je als curator van 
dat beklemmende keurslijf kunnen 
bevrijden.”

 Sven De Scheemaeker |  Belga Image
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DE SOCIALE ZEKERHEID 
ZORGT VOOR ONS, WIJ ZORGEN 
VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID!

Tijdens de coronacrisis is eens te meer gebleken hoe goed de sociale zekerheid bescherming 
biedt op momenten dat het minder goed gaat. Honderdduizenden mensen maakten gebruik van 
tijdelijke werkloosheid, er was corona-ouderschapsverlof en de ziekteverzekering zorgde voor de 

terugbetaling van ziektekosten en uitkeringen voor wie getroffen werd door corona. ACV Puls wil het 
moment aangrijpen om opnieuw aandacht te vragen voor dit solidaire beschermingsstelsel. 

“De laatste jaren 
zijn er serieuze 
gaten geslagen in 
de sociale zeker-

heid,” legt Veerle 
Verleyen uit. Als 

adjunct algemeen 
secretaris van ACV Puls 
volgt ze het dossier op de 
voet. “Steeds vaker wordt 
er gesnoeid in de uitke-
ringen, maar worden ook 

de inkomsten van de soci-
ale zekerheid bedreigd. We 
zien een evolutie naar netto 

loonvormen zonder soci-
ale bijdragen, er worden 

statuten gecreëerd waar 
nauwelijks bijdragen 
op worden betaald en 
we zien een sterke 
evolutie naar lasten-
verlagingen. Vooral dit 
laatste holt de sociale 

zekerheidskas uit. 
Dat is geen gezonde 
evolutie.”
De sociale zeker-

heid beschermt 

burgers bij tegenslagen 
en zorgt voor een mens-
waardig inkomen voor 
wie niet aan de slag is. 
Ze tolereert geen uit-

sluiting. “Zonder sociale 
zekerheid zou de armoede 

in ons land oplopen tot 43%,” 
citeert ze een studie van een paar 
jaar geleden. 
Maar er is meer. “De sociale zeker-
heid zorgt voor rust en stabiliteit. 
Werkgevers hebben de voorbije 
maanden meer dan ooit kunnen 
merken dat ze moeilijke periodes 
kan overbruggen. Daarnaast zorgen 
sociale uitkeringen dat werknemers 
een stuk buffer hebben tegen zwaar 
koopkrachtverlies.” Dit op voor-
waarde dat de uitkeringen welvaarts-
vast zijn: een stevige vakbondseis 
om de uitkeringen op te trekken tot 
10% boven de armoedegrens.
Hoog tijd dus om de sociale zeker-
heid niet als een kost te beschou-
wen, maar als een investering. 
“Iedereen heeft baat bij de sociale 
zekerheid,” legt Veerle uit. “Dat is de 
voorbije maanden duidelijk geble-
ken. Ons solidaire systeem heeft 
echt wel het verschil gemaakt. De 
sociale zekerheid heeft goed voor 
ons gezorgd. Maar het heeft ook 
onze zorg nodig. Het is tijd om dat 
de sociale zekerheid stevig te ver-
sterken.”

 Jan Deceunynck
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WAAR WIJ MET 
DE SOCIALE ZEKERHEID 

NAARTOE WILLEN

ACV Puls stelde samen met haar Franstalige zusterorganisatie CNE en ACV 
Voeding en Diensten een manifest op waarin ze pleiten voor een versterkte 

sociale zekerheid. Hieronder lees je een aantal krachtlijnen uit het manifest. 
Het hele manifest vind je op de campagne-pagina van www.acv-puls.be.

“De sociale zekerheid moet aan werkne-
mers, ongeacht hun statuut, een mate-
riële bestaanszekerheid waarborgen en 
een behoud van hun levensstandaard. 
Dit is nu vaak niet het geval. We willen 
alle werknemers de mogelijkheid bieden 
om te genieten van het systeem, wan-
neer nodig. Ons model van sociale zeker-
heid dient te worden onderscheiden van 
de sociale bijstand.”

“Werknemers moeten een menswaardig 
bestaan kunnen leiden. Daarom moe-
ten alle minimumuitkeringen opgetrok-
ken worden tot minstens 10% boven de 
armoedegrens”

“De eindeloopbaan systemen moet terug 
aangepast aan de noden van de werkne-
mers. Het is ook een belangrijk dat werk 
beter verdeeld wordt onder werknemers.  
Een collectieve arbeidsduurverminde-
ring verlicht bijvoorbeeld de sociale 
zekerheid en verzekert tegelijkertijd de 
financiering er van.”

“Onze sociale zekerheid moet een sys-
teem van hechte nationale solidariteit 
blijven. De sociale zekerheid splitsen 
zal het draagvlak ervoor verkleinen. 
Solidariteit stopt immers niet aan de 
regionale grenzen en werkt in verschil-
lende richtingen.”

“Een wettelijke publieke sociale zeker-
heid is efficiënter en eerlijker dan een 
private verzekering. Privatisering richt 
zich op winst en maakt de sterksten 
sterker en maakt de zwakken structureel 
zwakker.” 

“Het is niet aanvaardbaar dat ze (de soci-
ale zekerheid, nvdr) alleen gefinancierd 
wordt door bijdragen of belastingen van 
de werknemers. Iedereen in de maat-
schappij moet op een eerlijke en cor-
recte wijze zijn steentje bij te dragen. Dit 
kan o.a. ook door een bijdrage op de roe-
rende inkomsten uit kapitaal, uit bijdra-
gen op huurinkomsten, een vermogens-
belasting… Momenteel dragen enkel de 
inkomsten uit werk via het loon bij tot 
de sociale zekerheid.”
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Je bent op weg naar een vergadering en onderweg geraak je 
betrokken in een ongeval met schade aan je salariswagen tot 
gevolg. Of je bent in het weekend met de kinderen naar de 
Ardennen gereden en je hebt net dat ene paaltje niet gezien.

Vaak ontstaat dan discussie met je 
werkgever over wie zal opdraaien voor 
de schade aan de wagen. Het uitgangs-
punt is dat diegene wie de schade ver-
oorzaakt, ook voor de kosten opdraait. 
Toch zal je werkgever de schade niet 
altijd op jou kunnen verhalen. Hij zal 
rekening moeten houden met een aan-
sprakelijkheidsbeperking. 

Gekwalificeerde fout
Voor schade die je veroorzaakt tijdens 
de uitvoering van je arbeidsovereen-
komst kan je immers enkel worden aan-
gesproken als het gaat om een opzet-
telijke fout (bv. opzettelijk krassen 
zetten op de wagen), een zware fout (bv. 
ongeval in dronken toestand) of een 
gewoonlijk voorkomende lichte fout 
(bv. herhaaldelijk niet afsluiten van de 
wagen). Voor schade die je veroorzaakt 
buiten de uitvoering van je arbeids-
overeenkomst (bv. in het weekend of op 
vakantie) kan je daarentegen wel voor 
elke fout worden aangesproken. Je aan-
sprakelijkheid is dus afhankelijk van 
het ogenblik van het schadegeval. En 

je hebt er alle belang bij om de schade 
correct aan te geven.

Vaak bestaan in bedrijven regelin-
gen die voorzien dat je als werknemer 
voor elk schadegeval moet opdraaien. 
Omwille van de aansprakelijkheidsbe-
perking zijn dergelijke afspraken echter 
niet rechtsgeldig. Als de schade werd 
veroorzaakt tijdens de uitvoering van je 
arbeidsovereenkomst, dan zal je werk-
gever immers moeten aantonen dat je 
een opzettelijke fout, een zware fout 
of een gewoonlijk voorkomende lichte 
fout hebt begaan.
Tenslotte kan je ook niet worden aange-
sproken voor schade of sleet door regel-
matig gebruik van de wagen.

Omvang schadevergoeding
Indien je toch aansprakelijk kan gesteld 
worden, dan draai je op voor de volle-
dige schade. Maar omdat je wagen via 
je werkgever verzekerd is, betekent dit 
in de praktijk dat je enkel de kosten van 
de franchise/vrijstelling zal moeten 
betalen. V
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MOET JE ALS WERKNEMER 
OPDRAAIEN VOOR DE SCHADE 
AAN JE SALARISWAGEN?

 Bram Van Goethem |  Shutterstock
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Tot uw dienst!

ACV PULS BIEDT JURIDISCHE 
BIJSTAND EN EEN LUISTEREND OOR

ACV Puls biedt haar leden juridische bijstand aan. Zo kunnen leden na een half jaar 
lidmaatschap gratis beroep doen op de advocaten van het ACV. ACV Puls verschaft ook 

vrijblijvend advies. Medewerkster Sandy Foubert vertelt over haar werk.

“Bij de rechtskundige dienst behan-
delen we de tweedelijnsvragen van 
leden. De complexere vragen zeg 
maar, al bieden wij ook een luis-
terend oor aan. Bij conflicten met 
de werkgever proberen we meestal 
een minnelijke schikking te beko-
men zodat dossiers niet naar onze 
advocaten en de arbeidsrechtbank 
moeten.” 

Wat zijn het soort vragen dat jullie 
krijgen?
“Het gaat vooral over ontslag met 
opzeg of de verbreking van de 
arbeidsovereenkomst. Werkgevers 
stellen soms een overeenkomst of 
dading op die wij dan nakijken en 
eventueel aanpassen. Wij geven ook 
informatie mee over opzegtermijnen 
en wat te doen na de verbrekings-
periode. We bekijken vaak ook de 
eindafrekening. Andere veel voorko-
mende vragen gaan over schade aan 

bedrijfswagens, ontslag wegens 
dringende reden en verrekenin-
gen van het vakantiegeld.”

Hebben jullie door corona meer 
werk?
“We krijgen nog steeds veel vragen 
over tijdelijke werkloosheid, gewaar-
borgd maandloon en corona-ouder-
schapsverlof. Deze vragen waren 
ook voor ons nieuw en we hebben 
daar een weg in moeten afleggen. 
Maar vragen hangen wel vaker van 
gebeurtenissen af of zijn tijdsgebon-
den. In december krijgen wij veel 
vragen over de eindejaarspremies 
en in de vakantieperiode gaat het 
meestal over het vakantiegeld.”

Hoeveel betekent jouw werk voor jou?
“Het geeft een goed gevoel mensen 
te kunnen helpen. Zo vroeg een lid 
onlangs om haar woon-werkverkeer-
vergoeding na te kijken. Ik bekeek 

de volledige loon-
fiche, vroeg haar 
naar haar taken 
en verantwoorde-

lijkheden, en stelde 
vast dat zij volgens 

een foute looncategorie 
betaald werd. Ik heb haar informatie 
meegegeven zodat zij dit kon voor-
leggen en bespreken met haar werk-
gever. De werkgever wou daar niet 
op ingaan, en ze besloot van werk te 
veranderen. Nadat ze uit dienst was, 
hebben wij dan het achterstallig loon 
opgevraagd voor de hele periode dat 
zij daar werkte. De werkgever heeft 
dit onmiddellijk betaald. Een heel 
bedrag, want ook het achterstallig 
vakantiegeld en de eindejaarspremie 
waren inbegrepen. Leuk natuurlijk, 
als je oorspronkelijk enkel langs-
kwam om de vergoeding voor je 
woon-werkverkeer na te kijken.”

 Max De Boeck |  Adobestock

Zit je zelf met een vraag over 
je arbeidssituatie? Neem dan 

contact op met onze regionale 
medewerkers. Je vindt hun 

contactgegevens op de 
achterpagina van dit magazine.
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Horizontaal
A ik – drukte
B negatief – overrun error – 

wiskundig getal
C oud
D oude lengtemaat – 

verlichting – uitroep
E Engelse titel – mannelijk 

dier – voetbaltrainer
F natuurvereniging – 

lokmiddel
G diersoort – Russische rivier 

– namaak
H voertuig – aanmaning tot 

stoppen – persoonlijk 
voornaamwoord

I uitzending
J Nederlandse 

spoorwegmaatschappij 
– Brusselse concerthal – 
telwoord

K positief saldo – uitsparing 
in een muur

Verticaal
1 smal – vakbondswapen
2 dorpje aan de Vesder – 

familielid – heilige
3 thema
4 reeds – werknemer – 

spinnenweb
5 brugpensioen – lidwoord – 

muziekinstrument
6 tekening – lichaamsdeel
7 jongensnaam – voorbeeld – 

wiel
8 roem – muzieknoot – 

familielid
9 meedoen
10 toekomstverhaal – 

maanstand – maand
11 aanschaf – Luikse 

gemeente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
7 1

B
6

C
19 16 15

D
9 12

E
17

F
11 13 2

G
4

H
18 14

I
21 3 20

J
10 5

K
8

V
R

IJ
E

 T
IJ

D

Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag 
was ‘Hoog tijd voor sociaal beleid’. 
M.D. uit Moen werd door loting uit de 
juiste antwoorden getrokken en wint 
een boekenbon van 25 euro. Proficiat!
Stuur je antwoord voor het nieuwe 
kruiswoordraadsel naar puzzelpuls-
magazine@acv-csc.be, ten laatste 
op 23 oktober 2020. Of stuur een 
briefje met de oplossing, naam, adres 
en lidnummer naar Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 
De winnaar ontvangt een boeken-
bon van Standaard Boekhandel ter 
waarde van 25 euro.

We konden ook gratis exemplaren 
wegschenken van ‘Wat na corona’, 
van Bleri Lleshi (Uitgeverij EPO). De 
onschuldige hand maakte deze lezers 
/ lezeressen blij met een exemplaar: 
A.T. uit Sleidinge, R.A. uit Harelbeke 
en M.M. uit Brussel.

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 8 9 10 11 12

Z

13 14 15 16 17 18 19 20 21

O
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HOPE (HÅP)
 Karin Seberechts

“Ik raad u aan niet achter zogenaamde wonderbehandelingen aan te 
gaan. Je kan beter nog vier weken genieten van een lekker wijntje, lekker 
eten en vrienden om je heen, dan dat je vier maanden van hot naar her 
holt op zoek naar behandelingen en therapieën die toch niet werken.” 

De Noorse nuchterheid heeft alvast 
het voordeel van de duidelijkheid. 
Het doktersadvies valt ergens hal-
verwege Maria Sødahls Hope, een 
intimistisch drama over kanker 
en doodgaan, dat bijna geruisloos 
verglijdt in een film over liefde. Dit 
“verhaal zoals ik het mij herinner” 
begint op de dag voor kerstavond en 
sluit af op 2 januari. Daartussen ver-
neemt choreografe Anja dat zij een 
hersentumor heeft en terminaal is. 
Haar partner Tomas reageert lamge-
slagen. Anja zelf raakt, overweldigd 
door de schok én door haar pijn-
medicatie, steeds meer geïrriteerd 
over Tomas’ houding en hun leven 
samen. Met hun (en zijn) kinderen 
en haar vader sleept het stel zich 
door de kerstdagen; de carrières in 
dans en theater naar de achtergrond 
gekatapulteerd en ‘het feest van het 
licht’ verdeeld tussen ziekenhuis en 
feesttafel. 
 
De meedogenloze mep die een kan-
kerdiagnose uitdeelt, is met Hope 
bijlange na niet aan zijn proefstuk 
toe. Zoveel is zeker. Maar met zijn 
eerlijke en discrete benadering 
overvleugelt deze film het gros van 

zijn vaak larmoyantere evenknieën. 
Sødahl confronteert ons zonder ver-
pinken met een ongenadig medisch 
oordeel én met een relatie die zo 
lang aan haar lot is overgelaten dat 
ze nog nauwelijks bestaansreden 
heeft. Zij observeert helder en onge-
kunsteld het lelijke en het mooie 
dat Anja’s gezin op deze emotio-
nele achtbaan bijeenbrengt/houdt. 
De Noorse Andrea Bræin Hovig en 
Zweeds steracteur Stellan Skarsgård 
leveren een delicate worsteling als 
naast elkaar dobberende partners 
die, met hangen en wurgen, weer 
naar elkaar toe moeten drijven. 
Maar het is vooral de inkijk in de 
authentieke dynamiek van een ver-
bijsterde familie, met volwassen, 
puberende en jonge kinderen, die 
ontwapent en beklijft. Dat Sødahl 
voor Hope uit haar eigen ervaringen 
putte en dit verhaal over liefde en 
dood dus kan navertellen, verraadt 
waarom haar film heet zoals hij heet. 
Die informatie is meteen een beetje 
een weggever, die de kijker iets min-
der op zijn adem doet trappen … 

Hope is vanaf 14 oktober te zien in 
de bioscoop.

Win een topboek!

HET 
ECOLOGISCH 
KOMPAS
Van toenemende ongelijkheid tot een 
economie zonder veerkracht, van hete 
zomers zonder regen tot het in elkaar 
storten van de biodiversiteit: onze ver-
trouwde wereld staat op losse schroe-
ven. Is onze samenleving voorbereid 
op de toekomst? Het massale protest 
van klimaatjongeren maakt duidelijk 
van niet. Er is nood aan een nieuw, 
hoopvol perspectief, aan nieuwe 
grondslagen waarmee we aan de slag 
kunnen. Dat betekent een trendbreuk 
in hoe we vragen stellen en antwoor-
den formuleren. Het gaat over zich ver-
bonden weten met elkaar en de natuur, 
zich solidair voelen met alle aardbe-
woners en de toekomstige generaties. 
Over het streven naar levenskwaliteit 
in plaats van steeds meer en altijd 
sneller. Het ecologisch kompas pro-
beert in deze turbulente tijden een 
kader te bieden voor de toekomst, de 
richting aan te wijzen waarin we niet 
alleen catastrofes vermijden maar 
bovenal een nieuwe invulling geven 
aan wat het goede leven voor iedereen 
kan betekenen.

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 23 oktober 2020 a.u.b.

Met hangen en wurgen het ‘feest van het licht’ door (Andrea Bræin Hovig en Stellan Skarsgård)

FILM
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De banken zijn tijdens de crisis blijven doorwerken als essentiële sector. Binnen de kortste 
keren schakelden de banken om naar massaal thuiswerk. “Voor de grootbanken was die switch 
al langer bezig. Maar ook zij hebben een flink tandje bijgestoken om iedereen thuis te kunnen 

laten werken,” legt Elke Maes uit als sectorcoördinator voor de financiële sector binnen ACV 
Puls. “Maar in de kleinere banken was de stap groter. Daar heerste toch nog vaak de filosofie 

‘Als ik je niet zie werken, dan ben je niet aan het werk.’ Maar dat is nu dus wel veranderd.”

Corona versnelt digitalisering in banksector

“OOK DE KLEINERE BANKEN 
HEBBEN NU ONTDEKT 

DAT THUISWERK WERKT”

 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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INDEXAANPASSINGEN  
SEPTEMBER 2020
PC 202 Kleinhandel in voedingswaren Vorige lonen x 1,01 (1)

PC 216 Notarisbedienden Vorige lonen x 1,0048 (1) 
PC 309 Beursvennootschappen Vorige lonen x 1,000371 (3)

PC 310 Banken Vorige lonen x 1,0004 (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

De hoofdgebouwen van de grootbanken 
schakelden vanaf de lockdown meteen 
over op volledig thuiswerk voor alle mede-
werkers. De kantoren draaiden op mini-
mumbezetting via roterende bubbels van 
thuis- en kantoorwerk. Enkel BNP koos 
voor volledig bemande kantoren omwille 
van technische en juridische bezwaren.
In de kantoren van alle banken werden 
hoe dan ook heel strikte veiligheidsmaat-
regelen genomen. Klanten waren enkel 
welkom op afspraak. En werken op afstand 
genoot de voorkeur. “De banken maakten 
daarover sectorale afspraken, gestroom-
lijnd voor de hele sector. Die afspraken 
werden met de vakbonden vertaald op de 
werkvloer. Uiteindelijk verliep dat, op een 
paar akkefietjes na, allemaal vrij soepel en 
vlot voor het personeel,” weet Elke. 

Geen tijdelijke werkloosheid
Geen enkele bank maakte gebruik van 
tijdelijke werkloosheid. “Tenminste, toch 
niet de banken zelf. Want heel wat lokale 
bankkantoren worden uitgebaat door zelf-
standige bankagenten. En daar was wel 
een aanzienlijk deel van het personeel tij-
delijk werkloos.” Elke betreurt uiteraard 
die situatie, maar heeft ook begrip voor de 
keuze van de zelfstandige bankagenten. 
“Je kan hun situatie vergelijken met win-
kels. Hun werk viel zo sterk terug dat het 
wel te behappen was door de zelfstandige 
vennoten zelf. Gelukkig hebben we voor 
het betrokken personeel op sectorvlak 
akkoorden kunnen sluiten die de pil toch 
wat verguldden.”

Hefboom
De coronacrisis bleek een hefboom voor 
thuiswerk. “Bij de grootbanken was het al 
ingeburgerd, maar kunnen we ongetwij-
feld nog verdere stappen vooruit zetten. 
Maar in de kleinere banken is nu ook de 
knop omgedraaid. Door de feiten ver-
plicht, hebben ze nu ontdekt het kàn. Dat 
het zelfs voordelen heeft, zoals een ver-
mindering van het ziekteverzuim. Hopelijk 
kunnen we nu eindelijk afspraken maken 
voor de toekomst. Bij de grootbanken mer-
ken we dat het veralgemeende thuiswerk 
nu ook vragen doet rijzen over de bredere 
arbeidsorganisatie. Ook daarover willen 

we graag het gesprek aangaan. Enkel bij 
de zelfstandige bankagenten blijft thuis-
werk een lastig thema. Dat is een sector 
met allemaal kleine kmo’tjes. Maar hope-
lijk kunnen we toch ook daar wat sectoraf-
spraken maken.”

Pijn geleden
De economische gevolgen van corona 
laten zich ook in de banksector voelen. 
“De sector heeft pijn geleden,” weet Elke. 
“Door geen gebruik te maken van tijde-
lijke werkloosheid, hebben de banken de 
klappen van de crisis eigenlijk zelf opge-
vangen. Want hun business is wel serieus 
teruggevallen. Particulieren konden hun 
afbetalingen herschikken en er moeten 
grote extra provisies voorzien worden om 
de kredieten aan noodlijdende bedrijven 
op te vangen. De beurs ging door een dal. 
De recentste kwartaalresultaten waren 
dan ook niet goed.”

De coronacrisis zal dus nog wel een staar-
tje krijgen. “De financiële sector was al 
sterk gedigitaliseerd. Maar tijdens de cri-
sis is daar nog meer op ingezet. De trend is 
nog versneld. Het valt dus te vrezen dat er 
in de toekomst nog kantoren zullen slui-
ten en jobs verdwijnen. Wij blijven alles-
zins bij ons motto: digitaal kan ook soci-
aal! We zijn ervan overtuigd dat menselijk 
contact, en dus mensenwerk, nog altijd 
een meerwaarde is in de sector. Banken 
moeten via hun kantorennet lokaal veran-
kerd blijven. Sommige diensten kunnen 
perfect digitaal, maar niet alles. En niet 
voor iedereen. Nabijheid is essentieel voor 
een goede service aan de klanten.”
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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 


