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IN 2021 ZAL DE ZON
WEER SCHIJNEN!
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

Het kan niet anders,
daar geloven we in.
Er zal zeker een vaccin
zijn, het herstelbeleid
van de verschillende
regeringen zal
op kruissnelheid
komen, het
interprofessioneel
overleg zal nieuwe
kansen krijgen, de
rust zal terugkeren
in ziekenhuizen, rusten verzorgingstehuizen en
zorginstellingen. De covid-pandemie
zal overwonnen worden. De economie
zal hernemen. Mensen zonder werk
krijgen terug perspectief op werk en
inkomen. Het sociaal en culturele leven
zal hernemen. En honderden nieuw
verkozen personeelsafgevaardigden
van ACV Puls gaan gedreven en
met frisse moed aan de slag in
hun onderneming of instelling.
Sociale verkiezingen winnen we als ACV
reeds decennia lang. Zelfs in coronatijden
is het niet anders. ACV Puls scoorde weer
hoge toppen. Omdat we zijn wie we zijn.
Omdat we vertrekken van dialoog met col
lega’s. Omdat we willen bouwen aan din
gen die er voor personeelsleden toe doen,
die belangrijk zijn voor werknemers én
samenleving.
Dank je wel aan de meer dan 10.000 kan
didaten, verkozen of niet, die er namens
ACV Puls in dit moeilijke jaar voor gegaan
zijn. Bedankt voor je moed, en nog veel
meer voor je engagement voor je collega’s.
Wij gloeien van trots omwille van wat jul
lie voor elkaar kregen en wat jullie in 2021
zullen realiseren.

Dries Luyten

Met het hele ACV zetten we de
komende maanden volop
in op een nieuw inter
professioneel akkoord
waarin we loonafspra
ken willen maken. Zijn
we gek omdat we in
deze tijden op tafel
kloppen voor degelijke
lonen? In geen geval.
We willen rekening hou
den met elke realiteit. En
dus ook met de realiteit van
bedrijven die tijdens de corona
crisis stevige winsten hebben opge
bouwd.
Om dit mogelijk te maken, moet de
bestaande loonwet op de schop. Want die
verhindert dat vakbonden en werkgevers
in sectoren en ondernemingen in volle
verantwoordelijkheid loonafspraken kun
nen maken die rekening houden met de
specifieke context.
Ook de sociale zekerheid, inclusief het
pensioendebat, wordt een speerpunt van
onze aandacht. We hopen vurig dat de hui
dige federale regering ruimte zal creëren
voor échte dialoog - niet over de details
maar over de fundamenten.
In 2021 zal de zon schijnen. Zeker weten.

In 2021 zetten we
volop in op een
interprofessioneel
akkoord en sterke
loonafspraken.
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Sociaal overleg zorgt
voor tevreden medewerkers
bij Argenta

CAO OVER THUISWERK GEEFT
PERSONEEL MEER
AUTONOMIE
Jan Deceuynck |

Puls-militanten Jessy De Jaeck en
Francy Van Den Heuvel zijn tevre
den met dit resultaat. Vooral omdat
ze merken dat ook hun collega’s
enthousiast zijn. “Ze zijn natuur
lijk blij met de extra vergoeding die
nu voorzien wordt. Maar zeker ook
met het vertrouwen dat ze krijgen
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Francy

Adobestock

Bij Argenta werkt het personeel
als sinds 9 maart volledig thuis.
Heel wat meer dus dan in de cao
voorzien was. Daarom sloot de
bank samen met de vakbond een
nieuwe cao over thuiswerk. Twee
dagen per week is de nieuwe
norm voor thuiswerk. En een
maandelijkse vergoeding van
100 euro per maand voor de
bedienden moet de bijkomende
thuiskosten voor het personeel
compenseren. Kaders hebben
hiervoor een aparte regeling.

Jessy

van de directie. Tijdens
de coronacrisis heeft
de directie gemerkt dat
het personeel zich sterk
geëngageerd heeft om
alles te laten draaien,”
legt Jessy uit. En dan is het
leuk dat daar nu een fijne cao
tegenover gezet wordt.

Vlot door corona

“Ook vóór corona bestond thuiswerk
al binnen Argenta,” weet Francy.
Maar het was een beetje met de
rem op. “Iedereen moest minstens
3 dagen op kantoor zijn. Voltijdsen
konden dus twee dagen thuis wer
ken, maar deeltijdsen minder of
zelfs nooit. De directie en de lei
dinggevenden wilden hun medewer
kers niet te ver uit hun zicht.” Maar
tijdens corona bleek het heel vlot te
lopen. Alles gebeurde thuis alsof het

DECEMBER 2020 | ACV PULS MAGAZINE

op kantoor gebeurde.
Zowel ACV Puls als werkge
ver Argenta polsten via een
bevraging bij het personeel
naar de verdere thuiswer
kambities. De antwoor
den liepen aardig parallel.
“Thuiswerk viel zeer in de smaak.
Sommigen hadden weliswaar last
met de kinderopvang, maar dat had
meer te maken met de specifieke
corona-omstandigheden dan met
het thuiswerk op zich,” zegt Jessy.
Wat het personeel zeer positief vond
was de vrijheid om zelf de dag in te
delen. En die mogelijkheden worden
door de nieuwe cao nu ook formeel
uitgebreid. “Bij Argenta hebben we
geen glijtijden meer, maar vaste
uurroosters. De prikklok werd ver
vangen door het gezond verstand
van alle medewerkers. Natuurlijk

moeten er binnen de teams
afspraken gemaakt wor
den over permanentie
en taken, maar iedere
medewerker kan in eer
en geweten zelf schui
ven met de dagindeling.
Buiten de vaste ‘teamtij
den’ van 9 tot 12 en van 13.30
tot 16 uur worden bij voorkeur ook
geen vergaderingen ingepland.” De
afschaffing van de glijtijden, en dus
ook van de plus- en minuren, heeft
alle bedienden drie en kaderleden
twee extra dagen verlof opgeleverd.
Dat er niemand met heimwee ach
teruit kijkt naar de oude regeling, is
dus duidelijk.

Omslag

Ook Jessy en Francy zijn blij. Niet in
het minst ook omdat dit resultaat
in het verleden niet mogelijk was
geweest. “De voorbije jaren is zowat
de hele directie vervangen. Sociaal
overleg was in het verleden zo goed
als onmogelijk. We botsten altijd op
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een muur,” herinnert Francy
zich. Ze is al sinds 1996 actief
binnen de vakbond en voelt
pas sinds enkele jaren een
openheid om dingen te
kunnen bespreken. “Deze
directie staat open voor
onze vragen. Ze willen voor
uit, in overleg. Als we problemen
signaleren, pakken ze die aan.”
Jessy heeft minder vakbondsjaren
op de teller staan, maar ook zij voelt
een verschil tussen het begin en het
einde van haar eerste mandaat als
personeelsvertegenwoordiger. “Er
is veel meer overleg. Elk jaar sluiten
we minstens één cao af. De directie
heeft gemerkt dat mensen mondi
ger zijn dan vroeger en dat ze wil
len dat er met hen rekening wordt
gehouden. Maar dat ze in ruil daar
voor best bereid zijn om zich zeer
loyaal voor het bedrijf te engageren.
Argenta heeft er dus alle belang bij
om de verzuchtingen van de mede
werkers ernstig te nemen.”
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Fraude in retail doet personeel de das om

de andere firma’s in dezelfde groep,
niet nationaal en niet internatio
naal. Wij vragen onze afgevaardig
den om méér dan voorheen aan
dacht te hebben voor het reilen en
zeilen binnen de groep. Deze kennis
blijkt vaak cruciaal.

“WINKELS MOETEN
MEER ZIJN DAN EEN
SNELLE BELEGGING
OM VEEL GELD TE
VERDIENEN”
Is het toeval of moeten we er meer achter zoeken? Maar
de voorbije maanden werd de distributiesector twee keer
opgeschrikt door stevige fraudedossiers. Het dossier van FNG
gaf de doodsteek aan winkels als Brantano, Fred&Ginger en
Claudia Sträter, het dossier van Blokker/Megaworld brengt die
vaste waarde in het straatbeeld in grote moeilijkheden.
Jan Deceuynck |

Shutterstock

Zijn deze twee dossiers toeval? Of is er
meer aan de hand in de retailsector?
Dat is moeilijk uit te maken. Maar
alleszins heeft de sector het moei
lijk. Meer en meer verstoren web
winkels de vroegere verdien
modellen. Om een winstgevende
handelszaak op te bouwen, zeker
in de non-food, moet je sterk in je
schoenen staan. Maar de sector
trekt ook ondernemers aan die het
louter zien als een snelle belegging
om op korte termijn veel geld te ver
dienen en het bedrijf leeg te zuigen.
Vroeger hadden we in België grote
familiebedrijven die groot waren
geworden van hun winkels en een
visie hadden op de lange termijn. In
die categorie kennen we nu eigenlijk
nog alleen Torfs en Colruyt.

“Het verhaal van beide bedrijven is
niet hetzelfde. Maar er zijn wel degelijk
parallellen,” weet Kristel Van Damme
die voor ACV Puls de distributiesector
opvolgt. “Het gaat in beide gevallen om
eigenaars die het niet te nauw nemen
met de wetgeving om zo veel mogelijk
geld te verdienen. Bij Megaworld werd
redelijk open en bloot een loopje geno
men met alles. Bij FNG ging het er wat
omfloerster aan toe.

Wat kan de vakbond daar tegen doen?
We willen ons niet laten doen.
Personeel is geen koopwaar dat je na
gebruik wegwerpt. Precies daarom
moeten we meer zicht krijgen op de
juridische en financiële construc
ties die we overal zien opduiken.
In de ondernemingsraad krijgen
we meestal wel informatie over de
eigen firma, maar haast nooit over
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Je belandt dan vaak ook in een juridisch steekspel.
Inderdaad. Zien wat er gebeurt is
één ding, gehoord worden is nog iets
anders. In beide dossiers onderzoe
ken we met advocaten hoe we de
eigenaars verantwoordelijk kunnen
stellen voor hun fouten. Het is dui
delijk dat ze dingen gedaan hebben
die niet ok waren en waarvoor het
personeel nu een zware rekening
betaalt.
De twee dossiers leren ons in de toe
komst alerter te zijn. We gaan onze
afgevaardigden leren sneller signa
len op te pikken door hen te helpen
de juiste vragen te stellen en tij
dig knipperlichten te zien. Maar we
gaan vooral ook expertise moeten
opbouwen in ondernemingsrecht en
in internationaal recht.
Hadden jullie de problemen bij FNG en
Megaworld zien aankomen?
Bij FNG was er aanvankelijk niet
veel te merken. Megaworld heb
ben we wel zien aankomen. Toen
de bedrijfsrevisor afhaakte, was het
helemaal duidelijk dat er iets aan
de hand was. We kenden natuurlijk
ook al de reputatie van Dirk Bron in
Nederland. Bovendien waren we na
FNG alerter geworden. Daarom zijn
we daar ook meteen in actie gescho
ten en hebben we in de rechtbank
een andere bewindvoerder afge
dwongen.
Wat is er nodig om dit soort dossiers in
de toekomst te vermijden?
Helemaal vermijden kan je het
helaas nooit. Maar op basis van
deze dossiers willen we nu wette
lijke mogelijkheden afdwingen om
inzicht te krijgen in de juridische
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constructies. De verplichte infor
matie in de ondernemingsraad, is te
beperkt. Ook willen we meer arm
slag als bedrijven overkop te gaan of
bescherming aanvragen tegen hun
schuldeisers. We zijn ervan over
tuigd dat het dan goed zou zijn om
ons te betrekken in de zoektocht
naar oplossingen. Het personeel
kent het bedrijf door en door en kan
een meerwaarde betekenen voor de
curatoren.

Wat is er aan
de hand bij
Megaworld?
In februari 2020 nam Dirk
Bron het noodlijdende Blokker
over voor 1 symbolische euro.
De naam veranderde naar
Megaworld. Bron was eigenlijk
enkel geïnteresseerd in de stock
van het bedrijf. Die was 15 miljoen euro waard. Hij maakte deze
zo snel en goedkoop mogelijk te
gelde en startte daarna een carrousel van opgekochte producten (loten) om die vervolgens
goedkoop aan de man te brengen
in de winkels. Zo veel mogelijk
omzet draaien was de leuze! De
inkomsten verdwenen echter
steevast naar obscure rekeningen in het buitenland. Met leveranciers werden véél te dure en
dubieuze contracten aangegaan.
Een normale boekhouding was
onbestaande. Enkel het personeel werd correct uitbetaald. Die
mensen had hij immers nodig
voor het realiseren van omzet.
Belastingen, RSZ, huur, elektriciteit … betaalde hij eenvoudigweg
niet. Het parket is intussen een
onderzoek gestart naar (fiscale)
fraude, valsheid in geschrifte en
bendevorming.
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Rechtbank volgt ACV bij General Services Antwerp

Sociale verkiezingen 2020

OOK INTERIMMERS HEBBEN RECHT
OP MAALTIJDCHEQUES

BEDANKT VOOR DE STEUN
EN HET VERTROUWEN!

Tom Van Aken |

Shutterstock

Eerlijk duurt het langst. En je vastbijten in dat principe kan resultaat opleveren.
Daarom hamert het ACV al jaren voor gelijke rechten voor interimmers. In de
logistieke sector haalden we onlangs een belangrijke slag thuis.

De sociale verkiezingen zijn achter de rug. Het is nog te vroeg voor een volledige balans,
want nog niet in alle bedrijven en sectoren zijn alle stemmen al geteld. Wel blijkt uit de
voorlopige cijfers dat de coronacrisis weinig invloed heeft gehad op de deelname aan de
verkiezingen. Het percentage werknemers dat een stem uitbracht, blijft stabiel.
Het zal niemand verbazen, maar veel
meer dan de vorige keren werd er
digitaal gestemd. Die mogelijkheid
bestond ook vroeger al, maar nam
deze keer zoals verwacht een hoge
vlucht. En maar goed ook. Want in
bedrijven waar omwille van corona
enkel per brief kon worden gestemd,
leek de appetijt om een stem uit te
brengen kleiner. Daar lag de parti
cipatie lager dan in ondernemingen
waar voor een elektronische oplos
sing gekozen werd.

Bij General Services Antwerp (het
vroegere Logisport, een dochteron
derneming van Katoennatie) sloten
BBTK en ACLVB een cao af die enkel
werknemers met een contract van
onbepaalde duur recht geeft op
maaltijdcheques. “Discriminatie”,
oordeelde ACV-vakbondssecretaris
David Wytinck. “Het onderscheid
tussen werknemers met een con
tract van onbepaalde duur en
werknemers met een contract
van bepaalde duur in de cao rond
maaltijdcheques is discriminatie.
Aangezien de interimmers dezelfde
voordelen moeten ontvangen als
de werknemers met een vast con
tract van bepaalde duur kunnen zij
ook aanspraak maken op maaltijd
cheques.”
Het volhardende vakbondswerk
van ACV heeft dus zijn vruchten
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afgeworpen. “Absoluut”, legt David
Wytinck uit. “Bij General Services
werken heel wat mensen met een
migratieachtergrond, waarvan
een heel deel met dagcontracten.
Ze weten soms niet of ze de vol
gende dag kunnen komen werken.
Een grote groep van de werkne
mers spreekt geen of gebrekkig
Nederlands. Zij zijn vaak niet vol
doende op de hoogte van hun rech
ten. Als vakbond hebben we er dan
ook een grote verantwoordelijk
heid.”

Belangrijk precedent

Interimarbeid wordt door heel wat
bedrijven gebruikt om te concurre
ren op loon- en arbeidsvoorwaar
den. “Ze kennen dan voordelen toe
aan werknemers met een contract
van onbepaalde duur, maar sluiten

DECEMBER 2020 | ACV PULS MAGAZINE

interimmers en medewerkers met
een tijdelijk contract uit van deze
voordelen. Op vraag van één van
onze leden in het bedrijf, trokken we
naar de rechtbank, omdat dit mani
fest onrechtvaardig is. En we kregen
gelijk, wat een enorm belangrijk
precedent oplevert. Dit arrest geeft
ons nu juridische houvast om ook
andere voordelen kunnen opeisen
voor interimmers, zoals vergoe
dingen voor thuiswerk of verplaat
singsvergoedingen. En ook in andere
bedrijven blijven we werken aan
gelijke rechten voor interimmers.”
Vragen over je rechten als interimmer?
Check je rechten op www.acv-interim.be
of contacteer onze regionale juridische
medewerkers. Onze contactgegevens

Daarnaast zijn we blij dat meer kan
didaten dan ooit tevoren onder de
groene kleur van ACV Puls opkwa
men. Niet minder dan 10.652 man
nen en vrouwen stonden op een
kieslijst. ACV Puls schoof ook kandi
daten naar voor in meer bedrijven
dan vorige keer. Ook dat is uiteraard
een stap vooruit. Want dankzij het
engagement van al die vakbonds
vrijwilligers kunnen werknemers
werken aan concrete vooruitgang.
Vakbondsmilitanten zijn de onmis
bare schakel tussen de werkvloer en
de bedrijfsleiding.
Om echte kiesresultaten mee te
delen, is het nog wat vroeg. Wellicht
is er wanneer je dit leest al meer
duidelijkheid, of zijn op zijn minst
de resultaten van je onderneming
of instelling als gekend. Maar op
het moment dat dit artikel werd
geschreven, sijpelden nog maar

de eerste overzichtscijfers binnen.
Ze geven vertrouwen in de goede
afloop, maar nopen toch nog tot
voorzichtigheid. Voor échte vreugde
sprongetjes is het nog te vroeg.

vinden. Meer dan ooit willen we
jullie betrekken in wat we doen, in
de thema’s die we aankaarten, in de
oplossingen die we aanreiken.
Aarzel niet om ons of je vakbonds
vertegenwoordiger aan te spreken.
Tijdens de verkiezingen vroegen we
je vertrouwen.
Nu krijgen we de
kans om dat waar
te maken!

Dat neemt niet weg dat we jullie
nu al enorm willen bedanken voor
alle medewerking, steun
en vertrouwen. Samen
met jullie willen we de
komende jaren verder
werken rond de the
ma’s die jullie belangrijk

DANKE FÜR
IHRE STIMME

THANK YOU FOR
YOUR VOTE

GRAZIE

OBRIGADO PELO
SEU VOTO

TAKK

Oyunuz icin
tesekkurler

BEDANKT

ĎAKUJEM

voor je stem

gracias

MERCI

pour votre voix

vind je op de achterpagina van dit magazine.

#socialeverkiezingen2020
#electionssociales2020
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Sociale zekerheid zorgt goed voor ons

“WE ZIJN VAN DE KOPGROEP NAAR
HET STAARTJE WEGGEZAKT”
Jan Deceunynck

De coronacrisis vergt veel de sociale zekerheid. De ziektekosten lopen op, zieken en tijdelijk werklozen
ontvangen een uitkering, voor ouders was er corona-ouderschapsverlof… De factuur loopt op. Maar we
zijn met zijn allen toch blij dat die sociale zekerheid bestààt en ons behoedt voor nog ergere scenario’s.
De sociale zekerheid maakte de
voorbije periode voor onnoeme
lijk veel mensen het verschil. Toch
is ze geen evidentie. Al jaren wordt
bespaard en beknibbeld op het
systeem. Wij overliepen met pro
fessor Ive Marx, directeur van het
Centrum voor sociaal beleid van de
Universiteit Antwerpen, een aantal
stellingen uit ons manifest over de
sociale zekerheid. Het hele manifest
vind je op www.acv-puls.be.

Ive Marx: “Groter wordende groepen dragen te weinig bij aan de sociale zekerheid omdat ze op andere
manieren dan via ‘loon’ worden betaald. Ook vermogens worden te weinig aangesproken. België kan op
dat vlak meer en beter!”
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Sociale zekerheid moet meer zijn
dan louter een bescherming tegen
armoede!
MARX: Mijn voorganger Herman
Deleeck zei altijd dat de sociale
zekerheid twee doelstellingen had:
een minimale inkomensbescher
ming en de verzekering van de
levensstandaard. Maar de sociale
zekerheid slaagt daar steeds minder
in. In internationale vergelijkingen
is België achterop geraakt. Waar we
begin jaren ’90 van de vorige eeuw
nog in de kopgroep zaten, benge
len we nu aan het staartje. Het pro
bleem is niet voor iedereen even
sterk toegenomen. Bij ouderen is
er zelfs vooruitgang. Maar bij de
actieve bevolking neemt de armoede
toe. Zeker mensen of gezinnen die
enkel op uitkeringen aangewe
zen zijn, hebben het zeer moeilijk.
Laaggeschoolden en mensen met
een arbeidshandicap worden te
weinig beschermd door de sociale
zekerheid. Hun uitkeringen moeten

naar boven. Maar dat is niet evident.
Om dat te kunnen betalen moeten
er meer mensen aan het werk. Maar
ook dat is niet voor alle doelgroe
pen even gemakkelijk. Daarom ben
ik voorstander van combinaties van
uitkeringen met een inkomen. Als
we mensen met een beperking, lang
durig zieken, langdurig werklozen al
gedeeltelijk aan de slag krijgen, zijn
we op de goede weg.
Iedereen moet op een eerlijke en correcte wijze bijdragen aan de sociale
zekerheid.
MARX: Het principe dat iedereen
naar draagkracht moet bijdragen,
is heel belangrijk. Het is dus een
probleem dat een grote groep hoge
verdieners onvoldoende bijdraagt
omdat ze op andere manieren dan
via ‘loon’ worden betaald. Precieze
cijfers daarover zijn schaars, maar
er zijn alleszins sterke indicaties dat
groter wordende groepen weinig
bijdragen aan de sociale zekerheid.
Een eerlijke bijdrage van pakweg
onze voetbalmiljonairs zal de sociale
zekerheid niet redden, maar zou wel
een belangrijk symbool zijn.
Ook vermogens worden weinig

aangesproken. Zelfs de OESO – toch
geen linkse denktank – zegt dat
België op dat vlak meer kan doen.
Het gebrek aan daadkracht leidt tot
een extreme vermogensconcentratie
die weinig bijdraagt aan de publieke
financiën. Een vermogenskadas
ter is in veel landen al lang een feit,
maar hier blijft men schermen met
privacyregels.

bescherming. Het antwoord is niet
de privé-verzekeringen tegen te hou
den, maar wel het publieke systeem
te versterken. We moeten stoppen
met proberen het onmogelijke te
doen en rigide groeinormen te han
teren voor de gezondheidszorg. De
kosten zullen blijven stijgen. We
moeten manieren vinden om die
prijs te betalen.

De sociale zekerheid moet een publiek
systeem zijn, geen speeltuin voor particuliere verzekeraars.
MARX: De vrije markt is niet altijd
de meest efficiënte oplossing.
Elke economiestudent leert over
de inefficiëntie van de markt. De
gezondheidsverzekering is daar een
goed voorbeeld van. Dat zie je heel
sterk in Amerika. De verzekering
is daar enorm duur, maar toch niet
performant. Bovendien kunnen heel
veel mensen het zich niet veroorlo
ven. Die vallen dan helemaal uit de
boot.
Ook in België stappen steeds
meer mensen naar privé-ver
zekeringen voor pensioen en
ziekte. Begrijpelijk, want de soci
ale zekerheid biedt onvoldoende

De vraag is hoe we dat oplossen.
MARX: We moeten de sociale zeker
heid grondig aanpakken. We moe
ten aan alle knoppen ineens draaien.
Nu betaalt een relatief kleine groep
relatief hoge bijdragen. Als we die
basis kunnen verbreden, kunnen die
bijdragen verlagen. Meer mensen aan
de slag, iedereen laten bijdragen, vol
doende uitkeringen… Als we daarin
slagen, komen we in een positieve
dynamiek terecht en kan er veel.
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Bekijk ons manifest
over de sociale
zekerheid
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Coronacrisis houdt Annelies Buyssens al 8 maanden van de planken

“HET ERGSTE? DAT IK GEEN
ENKEL VOORUITZICHT
OP BETERSCHAP ZIE…”
Jan Deceunynck

“De komende 2 à 3 jaar zie ik niet veel werk op ons afkomen,” voorspelt Annelies Buyssens somber.
De zangeres werkt al 11 jaar voor bekende gezelschappen als Opera Ballet Vlaanderen, De Munt
en het Vlaams Radiokoor. Maar corona heeft haar beroep intussen al ruim 8 maanden volledig
stilgelegd. “Het ergste is de uitzichtloosheid. Ik heb geen enkel vooruitzicht op een nieuwe start.”
De voorbije 11 jaar ging het Annelies
voor de wind. “Het was hard werken
om een carrière als sopraan uit te
bouwen,” zegt ze. “Maar het was me
toch gelukt. Mijn agenda was steeds
gevuld. Ook in maart had ik nog een
agenda die tot maart ’21 vol stond.
Maar die is nu helemaal leeg.”

Annelies tijdens een
raamconcert:
“Het geeft me een
dubbel gevoel.
Ik vind het heel
plezant. Maar
zingen is ook wel
mijn broodwinning.
En die is helemaal
stilgevallen.”

Tussen de mazen

Annelies is wat je een freelancer zou
kunnen noemen. Maar strikt geno
men is ze dat niet. Ze rijgt verschil
lende opdrachten voor verschil
lende werkgevers aan mekaar. Maar
steeds in loondienst. Daardoor valt
ze nu tussen alle mazen van het net.
De eerste drie weken van de lock
down stond ze nog onder contract
bij Opera Ballet Vlaanderen. Die drie
weken zijn quasi helemaal opge
gaan aan het zoeken naar hoe ze een
uitkering zou kunnen krijgen, want
ze viel er steeds nét naast omwille
van haar specifieke statuut en de
algemene chaos die er toen heerste.
Maar sinds april heeft ze dan toch
een uitkering. “Een absolute mini
mumuitkering,” legt ze uit. “Mijn
partner heeft een job. Daarom lukt
het nog. Op mijn eentje zou ik van
die uitkering nooit rondkomen.”
Maar ze had toch een volle agenda
tot maart ’21? “Klopt, maar in de sec
tor is het gebruikelijk dat die afspra
ken mondeling worden gemaakt.
Het arbeidscontract tekenen gebeurt
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pas wanneer de opdracht echt start.
En dat gebeurt nu uiteraard niet. En
zelfs als de cultuursector terug kan
heropstarten, zie ik mezelf nog niet
werken. Alle gezelschappen hebben
ook artiesten in eigen loondienst.
En die gaan uiteraard eerst. Zolang
de sector niet volledig terug kan
starten, zal er voor freelancers als
ik geen werk zijn. De Munt heeft al
laten weten dat we dit seizoen niks
moeten verwachten. Over de verdere
toekomst wordt niet gecommuni
ceerd. Maar iedereen wéét dat er de
komende seizoenen voor ons geen
zal werk zijn.”
En dat valt haar hard. “Eigenlijk is
het loon nog niet eens het belang
rijkste,” vindt ze. Erger is het gemis.
Ze doet haar job zo ontzettend
graag. “Niet kunnen zingen of op
een podium staan. Da’s voor mij het
ergste. In de opera zing ik 5 tot 6 uur
per dag. Nu zing ik nauwelijks nog.
Ik woon in een rijhuis, met naast
ons een gezin met zes kinderen die
nu terug thuisonderwijs hebben.
Dan kan ik toch moeilijk voluit staan
zingen?”

Raamconcert

Tijdens de eerste lockdown gaf
Annelies elke avond om 8 uur een
raamconcert. “Het begon met één
keertje, maar ik kreeg daar super
toffe reacties op. Dus ben ik het de
hele lockdown blijven doen. En ik ben
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ook een keertje vrijwillig gaan zingen
in de tuis van een zorgcentrum. Ook
heel leuk. Maar het brengt natuurlijk
geen brood op de plank. Het geeft me
een dubbel gevoel. Ik vind het heel
plezant om die dingen te doen. Maar
het is ook wel mijn broodwinning.
Ik heb er heel hard voor gewerkt
om iets op te bouwen. Het vraagt
trouwens nog altijd veel oefening
en tijd. Ik heb nu de vraag gekregen
om opnieuw raamconcerten te doen.
Mogelijk doe ik het in de kerstvakan
tie nog wel eens. Maar alle dagen, nee
dat lukt niet meer.”
De uitzichtloosheid speelt haar nog
meer parten dan tijdens de eerste
lockdown. “Toen leek het nog op
een korte pauze. Nu dreigt het einde
van een carrière. Heel veel colle
ga’s hebben al elders werk gezocht.
Weg uit de cultuursector. Ikzelf
houd het nog vol. Er is het loon van
mijn partner en ik heb nu wat meer
tijd voor de kinderen. Ik was ook
nog aan het studeren en heb daar
nu een wat intensievere hobby van
gemaakt. Daarnaast heb ik tussen
de twee lockdowns ook terug een
paar keer zangles gegeven of een
koor gecoacht. Maar intussen heb ik
de data voor volgende afspraken al
terug drie keer verzet. Ik ben meer
bezig met planning dan met les
geven en coachen. Maar dat is niet
waarvoor ik 11 jaar alles heb gege
ven. Ik wil terug zingen!”
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Mondiale actie voor werknemers in
kledingsector
Onder het motto ‘Pay your workers’ voerde de schone kle
rencampagne wereldwijd actie in de week van 16 novem
ber. Ze wil modemerken eraan herinneren hun verant
woordelijkheid op te nemen voor werknemers in gans de
keten. Bij het begin van de pandemie annuleerden deze
bedrijven massaal orders, zelfs voor kledij die al gepro
duceerd was. Dit was rampzalig voor de kledingmedewer
kers in de productielanden. Naar schatting bleven tussen
maart en mei 2020 liefst 2,7 tot 4,9 miljard euro aan lonen
onbetaald. Dit bracht miljoenen werknemers in extreme
armoede. In België kwamen de vakbonden op voor de
rechten van werknemers in kledingwinkels. Zij zijn finan
cieel zwaar getroffen door de winkelsluitingen. Maar we
zijn ook solidair met de werknemers aan de andere kant
van de keten. Zij verenigen zich nu om alsnog betaald te
worden voor hun werk en eisen meer sociale bescher
ming. Ze riskeren daardoor echter repressie, ontslag of
intimidatie. Meer dan een dozijn kleine merken hebben
al positief gereageerd op de vraag om deze werknemers
hun volledige loon te betalen. Nu is het tijd dat ook grote
bedrijven als H&M, Nike en Primark dit voorbeeld volgen.
www.cleanclothes.org

SNAPSHOTS

Versterking van collectieve
onderhandelingen
nodig in EU
De coronacrisis maakt nog eens duide
lijk dat alle werknemers in de Europese
Unie recht hebben op een deftig loon.
Zorgverleners, gezondheidswerkers,
poetshulpen en werknemers in de land
bouw zijn altijd blijven werken. In de
meeste landen is dit aan een minimum
loon. De Europese Commissie laat lan
den vrij om de hoogte daarvan te bepalen
maar stelt drie acties voor. Lidstaten moe
ten een actieplan opmaken om collectief
overleg op te krikken als minder dan 70%
van de werknemers onder een collectief
akkoord vallen. Een revolutionair voorstel
want nooit eerder heeft de Commissie op
dit terrein initiatief genomen. Vooral over
heden in Centraal en Oost-Europa zullen
in actie moeten schieten. Verder moeten
landen met een wettelijk minimumloon
samen met de sociale partners beoorde
len of minimumloon ook een fair loon
is. Tenslotte wil de EU garanties dat ook
werknemers zonder standaardcontract
(dienstenchequemedewerkers, oproep
contracten…) recht hebben op een mini
mumloon. Werkgeversorganisaties zijn
niet opgezet met dit voorstel dat ze onge
past vinden in crisistijden.
www.etuc.org

14

Internationaal vakbondswerk loont
voor Roemeense werknemers
In 2014 sloot Inditex, moedermaatschappij van Zara, een
mondiaal afsprakenkader af voor alle werknemers in de
hele toeleveringsketen. Dit kader wierp begin oktober
vruchten af voor het personeel van Tanex, de Roemeense
textielproducent die werkt voor Inditex. Sinds de pande
mie betaalt Tanex niet alle lonen uit. Werknemers durfden
dit niet bij de vakbond aankaarten uit angst voor hun job,
nadat een werknemer die het verhaal in de media bracht
werd ontslagen. De CEO weigerde alle overleg met de vak
bond. Een vakbondsklacht bij Inditex bracht hier veran
dering in. Tanex is nu bereid het mondiaal afspraken
kader na te leven en sociaal overleg op te starten, tot
grote vreugde van het Roemeense personeel. Sociaal
overleg is in het land de voorbije 10 jaar serieus uitgehold.
Dit mondiaal akkoord biedt de vakbond een kans om de
directie van Tanex duidelijk te maken dat een construc
tieve dialoog willen en niet proberen de lokale industrie
te vernietigen. Integendeel, via overleg willen ze positieve
resultaten bereiken. Sociale vrede kan alleen worden
gewaarborgd via dialoog. Daarin willen de Roemeense
vakbonden een actieve rol spelen.
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Nieuwe federale covidsteunmaatregelen voor
werknemers
De federale regering heeft naar aanleiding
van de verstrengde covid-maatregelen
een reeks bijkomende steunmaatregelen
voorzien voor bedrijven, zelfstandigen,
werknemers en kwetsbare groepen. Voor
in totaal 1,5 miljard euro in 2020 en een
0,5 miljard in 2021.
Zo is de verbeterde regeling voor tijde
lijke werkloosheid veralgemeend naar alle
sectoren en bedrijven. Ook de verbeterde
regeling voor ziekte-uitkeringen werd
verlengd. Corona-werkloosheid wordt uit
gebreid naar ouders met kinderopvang
problemen door de sluiting van school
of crèche. En ter vervanging van vermin
derde eindejaarspremies voorziet de RVA
een compensatie.
Voor de meest kwetsbare groepen wordt
een bijkomende maandelijkse premie van
50 euro voorzien. Mondmaskers en hand
gels worden goedkoper door een verla
ging van de btw op die producten.
En zo is er nog wel wat meer. Het ACV
heeft alle nieuwe maatregelen handig en
overzichtelijk bij elkaar gezet op www.
hetacv.be/coronavirus.

15

VIVO blaast 20 kaarsjes uit

WAT ALS JE JE
VAKANTIEDAGEN
NIET HEBT
OPGENOMEN?
Charaz El Madiouni |

KIEZEN VOOR EEN BEROEP
DAT ER TOE DOET
Jan Deceunynck

Shutterstock

VIVO, het vormingsinstituut van de Vlaamse non-profitsector, is 20 jaar geworden. In die
tijd is VIVO uitgegroeid tot een organisatie die de sector inspireert op inzake vorming,
werkbaar werk, diversiteit en instroom. Want het vormingsinstituut doet meer dan
vorming organiseren, blijkt tijdens een gesprek met directeur Luc Van Waes.

Je wettelijke vakantie van dit jaar
moet je opnemen voor het einde van
2020. Doe je dat niet, dan riskeer
je de vakantiedagen kwijt te zijn.
Het aantal wettelijke dagen waar je
recht op hebt, is berekend op je pres
taties van 2019. Die geven je recht op
vakantiedagen in 2020. De wet verplicht
je om die vakantiedagen op te nemen.
Ze kunnen in principe ook niet wor
den overgedragen naar volgend jaar,
behalve wanneer dat niet-opnemen van
de dagen te wijten is aan je werkgever.

VRAAG VAN DE MAAND

De meeste werkgevers gaan met de
overdracht van vakantiedagen iets
flexibeler om dan wettelijk bepaald is.
Ze staan toe dat je niet-opgenomen
dagen toch kan overdragen. Vaak is die
overdracht dan wel beperkt in de tijd.
Afspraken daarover staan bv. in het
arbeidsreglement maar kunnen ook
individueel gemaakt worden tussen jou
en je werkgever.
Je kan als werknemer geen afstand
doen van je recht op vakantie. Als je je
vakantiedagen niet opeist, betekent dit
ook niet dat je werkgever ze niet moet
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toekennen. Je werkgever is verplicht
erover te waken dat je je vakantieda
gen opneemt binnen de vastgestelde
termijn, zijnde voor het einde van het
(vakantie)jaar. Een werkgever die zijn
werknemers niet verwittigt dat reste
rende vakantiedagen komen te ver
vallen, is in overtreding. Hij benadeelt
immers de werknemer. Je hebt in dat
geval een argument in handen om toch
nog recht op deze vakantiedagen te
claimen.
Als je onmogelijk je wettelijke vakan
tie kon opnemen omwille van bv. ziekte
of moederschapsrust, moet het vakan
tiegeld voor de niet opgenomen dagen
worden uitbetaald door je werkgever.
Op dit vakantiegeld ben je geen sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd. Je
verliest dan de opname van je vakantie
dagen, maar krijgt wel een som geld in
de plaats. Dat is in strijd met Europese
wetgeving, die stelt dat je in geval van
ziekte toch je vakantie nog achteraf
moet kunnen opnemen. De Belgische
sociale partners werken aan een nieuwe
regeling die de Belgische wetgeving in
overeenstemming moet brengen met de
Europese principes.

DECEMBER 2020 | ACV PULS MAGAZINE

“Onze sectorconsulenten zijn
actief rond drie the
ma’s,” legt hij uit. Een
eerste thema omvat
al wat te maken
heeft met onder
wijs en arbeids
markt. “We pro
beren jongeren te
ondersteunen in hun
keuzes naar onze secto
ren toe en proberen deze op
die manier zichtbaar te maken. Dat
doen we door onze aanwezigheid
in het Beroepenhuis en via www.
werkmetmensen.be. Maar we zetten
ook sterk in op duaal leren, dat is de
combinatie tussen werken en stu
deren. Dat blijkt een goede manier
om mensen naar onze sector toe te
leiden. Veel zorgberoepen zijn ook
knelpuntberoepen. Samen met de
VDAB proberen we werkzoekenden
en zij-instromers naar die jobs toe
te leiden.”

Levenslang leren

Een tweede thema is levenslang
leren en werkbaar werk. “Samen
met werkgevers en werknemers
zoeken we waar de noden zitten.
Dat gaat van het opstellen van
vormingsplannen tot initiatieven
van zelfontwikkeling voor men
sen die in de sector willen groeien.
We willen mensen ondersteunen in
hun leerproces en bieden netwerk
initiatieven aan om werknemers uit

de social profit vooruit te helpen.”
Werken aan diversiteit is een derde
aandachtspunt. “De instroom van
kansengroepen is zeer belangrijk.
Via www.iedertalenttelt.be probe
ren we mensen met buitenlandse
roots aan te spreken. Ook via
gesprekken op social profitsalons
proberen we contact tussen hen en
werkgevers te bevorderen. En op
de werkvloer zoeken we mee naar
manieren om kansen te creëren,
onder andere door een cultuursen
sitieve houding te bevorderen bij de
collega’s .”

Uitdagingen

Uitdagingen zijn er genoeg. Veel
daarvan zijn terug te brengen tot de
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instroom van nieuwe werknemers.
“Door de vergrijzing moeten we de
komende jaren veel nieuwe handen
vinden,” legt Luc uit. En daar botsen
hij en zijn medewerkers wel op wat
obstakels. “De privé kan zwaaien
met extralegale voordelen. Dat kun
nen wij niet,” erkent hij. “Maar wer
ken in de zorg- en welzijnssector
heeft ook voordelen. Werkzekerheid,
dicht bij huis… We merken dan ook
dat mensen terug de weg naar onze
sector vinden. Zeker in deze corona
crisis blijken meer mensen te willen
kiezen voor een beroep dat er echt
toe doet. En dan zit je in de goed in
de social profit…”
Meer info op www.vivoscialprofit.org
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EINDEJAARSPREMIE
OP KOMST
Ben Catteau

Het einde van een buitengewoon jaar is in zicht. Een fijne kant van de maand december is
dat veel werknemers dan de jaarlijkse eindejaarspremie krijgen uitbetaald: een ‘dertiende
maand’, zoals de volksmond zegt. Als er zich geen wijzigingen voordeden in je job, zal
er wellicht ook niet veel veranderen zijn aan je eindejaarspremie. Maar 2020 was een
abnormaal jaar wellicht ook op professioneel vlak wat door elkaar geschud heeft…

Is je eindejaarspremie
minder door de
coronacrisis? Dan
voorziet de RVA een
beperkte compensatie.

Heb ik recht op een
eindejaarspremie?

Een algemene regeling voor alle
werknemers, bestaat niet voor
eindejaarspremies. In de meeste
gevallen worden de voorwaarden
en bedragen geregeld in sectorale
cao’s. De premie kan bijvoorbeeld
worden gekoppeld aan een aantal
maanden anciënniteit. De cao kan
ook bepaalde afwezigheden ‘gelijk
stellen’ met gewerkte periodes (bij
voorbeeld ziekte), bepaalt de manier
waarop de premie wordt berekend
en wat je rechten zijn als je job
stopt.
Niet in alle sectoren is er zo’n cao.
Soms heb je dan toch een eindejaars
premie omdat je een eigen regeling
voorziet in een cao op bedrijfsniveau
of in het arbeidsreglement of zelfs
in een individueel akkoord zijn tus
sen jou en hem. In uitzonderlijke
gevallen bestaat er geen regeling op
papier, maar wordt toch een premie
toegekend omdat dit gebruikelijk is
in je onderneming.

Om hoeveel geld gaat het?

Dat lees je in de overeenkomst die
je premie regelt. Dikwijls is het een
vast bedrag dat overeenstemt met
het maandloon van de maand van
betaling. In andere gevallen wordt
een percentage van je loon uitbe
taald. Soms geldt het maandloon,
het jaarloon, het gemiddeld variabel
loon of het uurloon als basis om de
premie te berekenen. Kortom, er zijn
veel verschillende manieren om de
premie te becijferen.

Wat is de impact van de tijdelijke
werkloosheid omwille van corona
op mijn eindejaarspremie?

Ook hier kan de situatie verschillen.
In sommige sectoren of onderne
mingen worden periodes van tijde
lijke werkloosheid geheel of gedeel
telijk gelijkgesteld aan gewerkte
periodes. Dan is de impact op de ein
dejaarspremie beperkt. Ondanks de
vele pogingen van onze onderhan
delaars om tijdelijke werkloosheid
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toch gelijk te stellen, is dit in veel
sectoren niet gelukt. In die geval
len is je eindejaarspremie uiteraard
lager dan andere jaren.
Om het verlies aan eindejaarspremie
wat te compenseren heeft de rege
ring steunmaatregelen uitgewerkt.
Krijg je door veel tijdelijke werkloos
heid een lagere eindejaarspremie,
dan voorziet de RVA een compen
satie. Hieraan zijn wel een aantal
voorwaarden gekoppeld. Om recht
te hebben op een compensatie moet
een werknemer in 2020 minstens
52 dagen tijdelijke werkloosheid
gekend hebben. Je krijgt dan eenma
lig een premie van 150 euro. Vanaf
de 67ste dag tijdelijke werkloosheid
ontvang je nog een supplement van
10 euro per bijkomende dag werk
loosheid. Voor deeltijdse werkne
mers worden deze bedragen herleid
op basis van hun effectieve tewerk
stelling. Voor wie op 31 oktober al
minstens 52 werkloos was, worden
de eerste betalingen gedaan vanaf
15 december. Het resterend saldo
zal nadien uitbetaald worden. Het is
momenteel nog wachten op de ver
dere praktische uitwerking van deze
maatregel.Van zodra hier meer dui
delijkheid over is, zal je dit kunnen
lezen via www.acv-puls.be. Je kan
het ook navragen in de regionale
kantoren die je vindt op de achter
pagina van dit magazine.

Alle sectorale afspraken overlopen
(zowel voor wat betreft de bereke
ning als de gelijkstellingen) zou ons
hier te ver brengen. Voor meer infor
matie over de regeling van de sector
waar je werkzaam bent, kan je kij
ken op www.hetacv.be/eindejaars
premie. Twijfel je aan het bedrag van
je eindejaarspremie, klop dan zeker
aan bij onze regionale dienstverle
ners.

Hoeveel houd ik netto over?

Op de betaalde eindejaarspremie
door de werkgever moeten zowel
RSZ-bijdragen (13,07% over het
bruto bedrag) als bedrijfsvoorhef
fing worden afgedragen. De tarieven
in de bedrijfsvoorheffing zijn nogal
hoog en hangen af van het belast
baar jaarinkomen. Gevolg: meestal
krijg je minder dan de helft van het
bruto bedrag uitbetaald. Het tabel
letje geeft aan hoeveel bedrijfsvoor
heffing er wordt afgehouden, op
basis van je belastbaar jaarloon. Op
de RVA-bijpassing is enkel een for
faitaire bedrijfsvoorheffing verschul
digd.

Lees hier alles over
de eindejaarspremie
in jouw sector

Belastbaar jaarloon

% bedrijfsvoorheffing

tot 8 590,00 EUR

0

van 8 590,01 EUR tot 10 990,00 EUR

23,22

van 10 990,01 EUR tot 13 990,00 EUR

25,23

van 13 990,01 EUR tot 16 770,00 EUR

30,28

van 16 770,01 EUR tot 18 980,00 EUR

35,33

van 18 980 ,01 EUR tot 21 190,00 EUR

38,36

van 21 190,01 EUR tot 25 620,00 EUR

40,38

van 25 620,01 EUR tot 27 870,00 EUR

43,41

van 27 870,01 EUR tot 36 910,00 EUR

46,44

van 36 910,01 EUR tot 48 190,00 EUR

51,48

boven 48 190,00

53,50
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Prijsvraag

De oplossing van de vorige prijsvraag
was ‘Geef je stem aan het ACV’. B.G.
uit Wilsele werd door loting uit de
juiste antwoorden getrokken en wint
een boekenbon van 25 euro. Proficiat!
Stuur je antwoord voor het
nieuwe kruiswoordraadsel naar
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be,
ten laatste op 8 JANUARI 2021. Of
stuur een briefje met de oplossing,
naam, adres en lidnummer naar Puls
Magazine, Sudermanstraat 5, 2000
Antwerpen. De winnaar ontvangt
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een boekenbon van Standaard
Boekhandel ter waarde van 25 euro.
We konden ook gratis exemplaren
wegschenken van de Gutmensch
Scheurkalender. De onschuldige
hand maakte deze lezers / lezeressen blij met een exemplaar: M.W. uit
Mortsel, J.S. uit Sint-Ulriks-Kapelle,
C.S. uit Lebbeke, P.B. uit Gent, R.T. uit
Oedelem, L.V. uit Aarschot, L.C. uit
Sint-Niklaas, C.B. uit Vlamertinge, E.J.
uit Vosselaar en C.S. uit Gelrode.
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Horizontaal
A Eerstehulpverlening –
alkali
B Houding – bezittelijk voornaamwoord – rivier in
Rusland
C Telwoord - edelen
D Grtz! – ticket
E Mannelijk dier – watervogel
F Rivier in Nederland – cafémeubel
G Sporter – muzieknoot
H Uiting van berusting – accident
I Rode Muppet – heilige
beker
J Persoonlijk voornaamwoord – gedachte –
groente
K Muziekstuk –
schrijfvloeistof

Verticaal
1 Kreeftachtige – op die
manier
2 Inwoonster van Europa –
voertuig
3 Dus (lat.) – keer
4 Rangtelwoord – fout
5 Veelkleurige – metaal
6 Negatief prefix – van jezelf
– zuivelproduct
7 Muzikaal stemgebruik –
grondbewerking
8 Slaapplaats – wondvocht
9 Spaanse rivier – niet los
10 Alleen – mondeling
11 Waterstand – cosmetica

Vinylpraat

Karin Seberechts

Kunnen vinylplaten levens redden?
Wellicht niet, maar rock-’n-roll
bezorgde Wouter Bulckaert in de
jaren zeventig wel een ontsnappingsroute uit het Vlaamse platte
land.
In Vinylpraat maakt hij aan de
hand van 22 grensverleggende
langspeelplaten uit zijn eerste
22 levensjaren het testament op
van zijn jeugd. Hij vertelt verhalen rond die albums, gaat op zoek
naar waarom die elpees zijn smaak
hebben bepaald en laat je met
frisse oren luisteren naar klassiekers als Abbey Road, What’s Going
On of Sign o’ the Times.
Vinylpraat is tegelijk een warme
invitatie om ook zelf die intense
luisterervaring aan 33⅓ toeren
per minuut te (her)ontdekken. Dat
ritueel waarbij je de plaat op de
pickup legt, de naald voorzichtig laat zakken op kant A, en de
muziek met je ogen dicht savoureert. Waarna je de plaat omdraait,
kant B opzet, en nog eens bidt dat
de naald niet overspringt.
Vinylpraat is een uitgave van uitgeverij Epo.
Interesse in dit boek? Stuur dan je
naam en adres naar topboek@acvcsc.be en laat ons voor 8 januari
2021 weten dat je graag kans maakt
op één van de drie exemplaren die
we gratis kunnen weggeven.

Wouter
Bulckaert
Vinylpraat

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

HOUSE OF HUMMINGBIRD

Delicate en minzame kroniek over een zoekende tiener (Park Ji-hoo)

“Vandaag is het je eerste dag op weg naar de dood”. Ga daar maar even
aanstaan. Dit ‘opbeurende’ advies is maar één van de levenswijsheden
die Eunhee en haar klasgenoten meekrijgen in House of Hummingbird,
het uitmuntende regiedebuut van de Zuid-Koreaanse Bora Kim.
Eunhee is niet bepaald een domoor,
maar ze houdt vooral van dagdro
men en striptekenen. Haar broer
wordt gedrild voor de gerenom
meerde universiteit van Seoel, en
werkt zijn frustraties geregeld fysiek
uit op haar. Eunhee en haar spijbe
lende zus Daehoon krijgen thuis en
op school constant ingepeperd dat
alleen de primussen zich een toe
komst mogen dromen. De anderen
lopen gegarandeerd in hun onge
luk. Haar ouders baten een winkel
in rijstcakejes uit, en bieden weinig
steun of soelaas. Ze hebben het al
lastig genoeg met zichzelf, laat staan
met hun drie kinderen. Ondertussen
borrelen bij Eunhee honderd-eneen emoties op, over vriendschap,
verliefdheid en andere verlangens.
De meeste volwassenen rondom
haar hebben daar geen oren naar.
Alleen een arts die (ironisch genoeg)
de gevolgen van haar vele oorve
gen behandelt, toont bekommernis.
En Yong-ji, de nieuwe lerares in de
Chinese bijwerkklas, die een baken
wordt in Eunhees bestaan.
Het is twee uur heerlijk toeven en
meemijmeren in de leefwereld van
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dit weifelende meisje, dat het leven
op zich ziet afstormen, en zich niet
meteen raad weet met alle uitda
gingen en verwachtingen die erbij
horen. Bora Kim situeert haar deli
cate kroniek in 1994: het jaar waarin
zij zelf 13 was, waarin de NoordKoreaanse leider Kim Il-sung er het
bijltje bij neerlegde en waarin de
Seongsu-brug instortte. Ze rijmt zo
de veranderende Koreaanse realiteit
met de woelige ziel van haar fragiele
protagonist. Samen met Eunhee
drentelt zij een sneller en vluchtiger
tijdperk in, met woekerende pres
tatiedruk. Kim doet dat met verve:
fijngevoelig, trefzeker en eigenwijs
geduldig. Het is heel even wennen
aan het trage tempo, dat uiteinde
lijk verademing en ruimte biedt. De
sfeervolle soundtrack en ‘kolibrie’
Park Ji-hoo, die een grote indruk
nalaat, maken het mooie plaatje
compleet. House of Hummingbird is
een gedroomde eersteling, een warm
dekentje in sombere coronatijd.
House of Hummingbird is beschikbaar
op video on demand (o.a. via Telenet,
Proximus, iTunes, Google Play, Pathé)
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Murielle Scherre komt op voor Schone Kleren

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

WIE VALS SPEELT, WINT.
DAT IS TOCH NIET OK?

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

Jan Deceunynck

“Ik doe wat voor mij het meest logisch is. Ik ben ervan overtuigd dat ik doe wat veel andere merken
ook zouden moeten doen: een eerlijke, transparante en duurzame ethiek aanhouden. Ik begrijp niet
hoe zij ’s avonds kunnen gaan slapen met de dingen die zij doen.” Straffe taal uit de mond van lingerieontwerpster Murielle Scherre tijdens de online talk ‘Changemakers’ van WSM, ACV en 11.11.11.

“Wie in het
voetbal iets
mispeutert, krijgt
een rode kaart.
In de modesector
krijg je dan
meer geld op je
bankrekening”

Scherre is de drijvende kracht achter
la fille d’O, dat de productie volle
dig in eigen land houdt. Ontwerpen
gebeurt in Gent, de stoffen komen
uit Deinze en de productie gebeurt
in Wevelgem en Kemmel. “Dat
is voor mij vanzelfsprekend. De
knowhow is aanwezig in België, dus
waarom zou ik het niet zo doen?”

22

En het kàn. Want ook la fille d’O is
winstgevend, legt ze uit – zij het
niet in dezelfde mate als die grote
ketens. “Dat is ook totaal niet rele
vant. Zij gaan voor groei, maar ner
gens in de natuur is er iets dat blijft
groeien – of het is een virus,” lacht
ze. “Da’s niet logisch. We zitten op
een eindige planeet, met eindige
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grondstoffen. Waarom zouden we
dan gaan voor eindeloze groei? Dat
is gewoon niet mogelijk.”
Van de producten van la fille d’O
gaat het overgrote deel naar de
lonen van de medewerkers. Heel wat
anders dan bij de grote ketens. Van
de kleding die je daar koopt gaat
maar 0,5 tot 5% naar de makers in

verre landen. “Er is geen enkel pro
ductieland van kleding, zelfs niet
binnen de Europese Unie, waar leef
bare lonen betaald worden,” legt
Sara Ceustermans van de Schone
Klerencampagne uit. Om daaraan te
werken pleit ze voor meer transpa
rantie. Via de ‘fashionchecker.org’
kan je opzoeken hoe goed modebe
drijven op dat vlak scoren.
Maar er moet ook wetgeving vol
gen. “In Europa wordt in dat kader
gewerkt aan wetgeving over ver
plichte ketenzorg, die kledingmer
ken verantwoordelijk maakt voor de
hele keten, van de katoenboer tot
het winkelpersoneel.”
Murielle is het daar helemaal mee
eens. “Het is op dit moment niet
helemaal duidelijk wat de spelre
gels zijn, maar het is wel duidelijk
dat wie vals speelt, wint. Als je in
het voetbal iets mispeutert, krijg je
een rode kaart. Als je dat in de mode
doet, krijg je alleen maar meer geld
op je bankrekening. Het wordt tijd
dat daar wat aan verandert.”
Bekijk het volledige
gesprek op wsm.be/
nl/face2face

Wereldwijde actie
#PayYourWorkers
Kledingarbeidsters ontvingen in
sommige landen in april minder
dan 25% van hun normale loon.
Wereldwijd liepen ze tijdens de
eerste drie maanden van de pandemie naar schatting tussen 2.7 en
4,9 miljard euro aan inkomsten mis.
Lonen werden drastisch verlaagd,
en werknemers die hun job kwijtraken krijgen vaak geen ontslagvergoeding. Werkgevers grijpen COVID19 ook aan om vakbondsmilitanten
buiten te zetten. De Schone Kleren
Campagne vraagt de kledingmerken
en -ketens om publiek te verklaren
dat ze er alles aan zullen doen om
ervoor te zorgen dat alle werknemers tijdens de coronacrisis hun
normale loon krijgen. Met de steun
van ACV en WSM.

Om recht te hebben op de premie
moet je ten laatste op 1 april 2020
bij de vakbond aangesloten zijn.
Je moet ook minstens één dag in
de sector gewerkt hebben tussen
01/01/2020 en 31/12/2020. Uiteraard
moet je ook in orde zijn met de beta
ling van de vakbondsbijdrage op het
ogenblik van de uitbetaling.
De tewerkstellingsattesten die
recht geven op de premie, moeten
ingevuld en ondertekend worden
terugbezorgd aan uw plaatselijke
ACV-Puls-secretariaat. De uitbetaal
periode loopt tot 31/03/2021.

Jij kan daarbij helpen!

Ga naar Facebook.com/
SchoneKlerenCampagne en deel
onze boodschap, of neem zelf
een foto met de boodschap
#PayYourWorkers en deel deze!
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ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

CONTACTEER ONS
Heb je een vraag over je werksituatie?
Dan ben je bij het ACV aan het juiste adres.

Met alle vragen over je arbeidsovereenkomst, loon, tijdkrediet, ziekte,
vakbondspremie, vakantie, ontslag, landingsbaan, kleine verlet,
feestdagen, lidmaatschap, … kan je terecht in de kantoren van ACV
Puls. De contactgegevens per regio vind je hiernaast.
Je kan ons altijd bereiken via telefoon of mail.
En wil je een dossier persoonlijk bespreken, dan zoeken we samen
een manier om dat in de beste omstandigheden te doen.
Ben je werkloos en heb je vragen over je werkloosheidsuitkering?
Dan klop je best aan in je lokale ACV-dienstencentrum.
Het is er omwille van de coronacrisis erg druk.
Mogelijk krijg je dus niet meteen een antwoord.
Maar je dossier is er in goede handen. De contactgegevens van de
ACV-dienstencentra vind je op de contactpagina van www.hetacv.be.

• 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
Steunpunt:
Peter Benoitstraat 13
8800 Roeselare
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

Missie van acv puls

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