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In 2021 wordt er onderhandeld over je loon- en
arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren. Die
buitenkans willen we niet laten liggen. Wat zijn
jouw prioriteiten op het werk?

WERKNEMERS NON-PROFIT
ZETTEN HISTORISCHE STAP
VOORUIT
Gemiddeld stijgen de lonen met 4,5%. Voor
iedereen komt er minstens 1,7% bij. Wat het voor
jou betekent, verneem je via ACV Puls.

ACV KIEST VOOR STERKE
SOCIALE ZEKERHEID
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De sociale zekerheid wordt voor het overgrote
deel betaald door werknemers. “Wij willen een
debat zonder taboes over bijdragefraude en
ontwijkingsmechanismen,” legt ACV’er Chris
Serroyen uit.

ACV BLIJFT DE GROOTSTE
VAKBOND
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Dankzij jouw stem werd het ACV opnieuw
afgetekend de sterkste vakbond in ons land. De
komende jaren blijven we op dezelfde manier
goed luisteren waar jij en de collega’s van wakker
liggen.

‘VLAANDEREN EXCELLEERT?!’
LEGT CULTUURBELEID ONDER
DE LOEP
“Het blijft belangrijk om te benadrukken wat
de waarde van kunst in de maatschappij is.
De lockdown heeft ons geleerd dat als cultuur
wegvalt, de maatschappij iets mist.”
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Standpunt

2021: VITAMINEN
VOOR JOU, DE WERELD
ÉN HET SOCIAAL OVERLEG
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

De woorden corona en vaccin wil
ik maximaal vermijden in dit
editoriaal. Daarom kies ik
nu voor ‘vitaminen’. Ze zijn
gezond, ze versterken, zijn
niet gelinkt aan miserie
en smaken vaak nog
lekker ook. Laat vitaminen
daarom de kern vormen
van onze wensen en ambities
voor 2021 - op vele domeinen.
De wereld is toe aan een stevige vitaminekuur. Joe Biden heeft de eer een griezelige pagina in de wereldgeschiedenis om
te draaien. Hopelijk is hij minstens even
belangrijk voor het klimaatbeleid in positieve zin als zijn voorganger dat was in
negatieve zin. Hopelijk zal hij voor miljoenen Amerikanen ook terug enige sociale
bescherming opbouwen.
En hopelijk heeft ook Europa met Ursula
Von der Leyen het juiste vitaminedoosje
op zak. In het complexe Europa staat ze
ambitieus rechtop in de zoektocht naar
een Europees minimumloon, een klimaatomslag en een sociaaleconomische
politiek die Europa poogt te verenigen in
plaats van te verdelen.
In België vaart de veelkleurige Vivaldiregering inmiddels een paar maanden
vaste koers. Het gaat er tot nog toe beleefder, stijlvoller en veel minder polariserend
aan toe dan in de vorige federale editie.
Dat is nog niet hetzelfde als een super
goed beleid zoals wij het zouden willen.
Dat zal nog moeten blijken zodra de huidige c*****crisis écht onder controle is. Of
nog liever achter de rug.

Dries Luyten

De regering De Croo zou alleszins wat
vitaminen kunnen bezorgen aan
het sociaal overleg. Dat zal nodig
zijn. Want werkgevers zitten
nog steeds in hun “regering
Michel-modus.” Dat betekent
zoveel als “waarom zouden
we met de vakbonden akkoorden maken als we via de regering
onze zin krijgen zonder enige tegen
prestatie?” De beste manier voor de regering om het sociaal overleg vitaminen toe
te dienen is door de werkgevers een paar
keer met beslissingen te confronteren die
hen duidelijk maken dat ze beter akkoorden sluiten dan de politiek voortdurend
als hun persoonlijk verlengstuk te zien.
Een eerste mogelijkheid daartoe is alvast
uitvoering geven aan de welvaartsvastheid
van de sociale uitkeringen voor werklozen,
gepensioneerden, zieken, mindervaliden...
Werkgevers weigeren halsstarrig een compromis te zoeken.
Een tweede mogelijkheid krijgt de regering bij het interprofessioneel overleg. De
loonwet is onuitvoerbaar omdat er geen
transparante of bruikbare gegevens uit de
buurlanden zijn om onze concurrentie
positie mee te vergelijken. En toch hebben
honderdduizenden werknemers nood aan
koopkrachtverhogingen. Als er aan kapitaalbezitters vergoedingen worden uitgekeerd via dividenden, hoe leg je dan uit dat
er geen koopkrachtverhogingen mogelijk
zijn voor de werknemers via lonen? Niet
dus. Er zijn overigens voldoende uitdagingen zoals telewerk, kansen voor jonge
starters, eindeloopbaan, tewerkstelling,
vorming... om afspraken over te maken.
Wij wensen je vitamine A, B, C en D voor
je gezondheid, voor de wereld en voor het
sociaal overleg!
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Werk mee aan het werknemersrapport van ACV Puls

WAT WIL JIJ BETER IN 2021?
In 2021 gaan we voor beter. Niet alleen in de strijd tegen corona, maar ook op de
werkvloer. Dit jaar wordt immers onderhandeld over je loon- en arbeidsvoorwaarden
voor de komende jaren. Die buitenkans willen we niet laten liggen.
Daarvoor vragen we jouw mening.
Wat is volgens jou voor verbetering
vatbaar? Waar lig jij wakker van?
Welke werkthema’s verdienen het
meeste aandacht op de onderhandelingstafel?

Samen maken we het beter!

2021 is een jaar waarin we staps
gewijs kunnen sleutelen aan je
inkomen, de balans tussen je werk
en privéleven en de kwaliteit van
je loopbaan. Een eerste stap zetten
we tijdens de nationale onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord (IPA). Daarna verhuizen de onderhandelingen naar de
beroepssectoren om uiteindelijk te
landen in concrete afspraken in het
bedrijf waar je werkt. Waar vind jij

dat die onderhandelingen over moeten gaan? Laat het ons weten. Want
jouw input is voor ons ongelooflijk
belangrijk.
Het IPA vormt de basis voor de verbeteringen. Daarin bepalen werknemers en werkgevers het grote kader
waarbinnen de sectoren en bedrijven
verdere afspraken mogen maken.
Het IPA omvat een loonakkoord,
maar ook afspraken over de optrekking van het minimumloon, (einde)
loopbaanregelingen, kwaliteit van
werk, mobiliteit, betere jobs voor
starters… Heel wat werknemers
werken in kleinere deeltijdse jobs of
onzekere statuten. Daarmee komaf
maken is voor ACV Puls een absolute
prioriteit. We willen ook een goed
afsprakenkader voor telewerk en

2021 HET JAAR DAT HET EINDE
VAN JE LOOPBAAN EEN LEUK
VOORUITZICHT WORDT

Werknemers in de vuurlinie

De werknemers in de zorg stonden
en staan nog steeds in de vuur
linie. Dankzij het straffe actiesignaal van werknemers en vakbondsmilitanten van de Witte Woede
hebben de onderhandelaars van
ACV Puls het applaus kunnen verzilveren. De koopkracht van het

2021 HET JAAR
DAT JE LOON STIJGT

www.wemakenhetbeter.be
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het recht om te ontkoppelen, zeker
nu telewerk structureel ingang heeft
gevonden voor heel wat werknemers. Voor velen wordt het ongetwijfeld (deels) een blijver.
Daarnaast willen we ook kunnen
onderhandelen over lonen, niet in
het minst in bedrijven en sectoren
die op volle toeren draaien en ook
nog mooie winsten neerzetten.
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personeel in de zorgsector gaat er
meer dan verdiend een stapje op
vooruit. Kwaliteit van werk en extra
jobs staan nog op de agenda van
de onderhandelaars in de regionale
zorgsectoren!
Maar ook werknemers in andere sectoren staan in de vuurlinie. Voor ons
is elke werknemer essentieel.

Betere bescherming bij jobverlies

Herstructureringen zijn aan de orde
van de dag. Werknemers belanden in
een carrousel van ontslagen en overnames die uitdraaien op een faillissement. Er is nood aan een betere
bescherming van werknemers. Is het
logisch dat bedrijven winsten wegsluizen en tegelijk overgaan tot ontslagen om aandeelhouders tevreden
te stellen? Is het ethisch dat werknemers de dupe zijn van frauduleuze
praktijken zoals onlangs nog bij FNG
en Megaworld? Is het goed te praten
dat een bedrijf dat overheidssteun
krijgt, toch overgaat tot ontslag zonder daarvoor rekenschap te moeten geven. En waarom kan Ryanair
ook telkens wegkomen onder de

Belgische wetgeving?
Voor ACV Puls moet er een gelijk
speelveld zijn en straffere bescherming komen voor werknemers!
‘Duurzame bedrijfsvoering’ dient
krachtig afgedwongen te worden. En
staatssteun terugvorderen bij collectief ontslag is in vele gevallen billijk.
Opleiding wapent werknemers bij
jobverlies. Het versterkt je competenties en kansen op een toekomstige job, binnen jouw bedrijf
of elders. Dat is ook een verantwoordelijkheid van werkgevers.
Werknemers verdienen een permanent recht op opleiding vanwege
hun werkgever.

Jong en oud slaan de handen in
mekaar!

Eindeloopbaanregelingen en
arbeidsherverdeling zijn noodzakelijk om een antwoord te bieden op
een herstructureringsgolf in crisistijd. Ze zijn bovendien een hefboom
voor het creëren van jongerenjobs.
Ze bieden jongeren een eerlijk
perspectief aan de start aan hun
loopbaan en ouderen aan het einde

2021 HET JAAR DAT JE
KOOPKRACHT GROEIT

daarvan. Daarom zijn afspraken over
eindeloopbaanregelingen, arbeidsherverdeling en vervanging bij loopbaanonderbreking een stevige handdruk tussen jong en oud.

Wij gaan actief aan de slag met
jullie werknemersrapport

ACV Puls werkt aan een werk
nemersrapport over de thema’s
die werknemers belangrijk vinden.
We willen ook jouw stem horen.
Laat ons weten wat jouw prioriteiten zijn via de bevraging die je
vindt op www.wemakenhetbeter.
be of via de qr-code hieronder!
Dan gaan wij actief aan de slag
met het werknemersrapport: want
samen maken we het beter!

2021 HET JAAR DAT THUISWERK
EEN BLIJVER WORDT

www.wemakenhetbeter.be
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Werknemers in non-profit zetten historische stap vooruit

“NEE, WIJ WILLEN NOOIT TERUG
NAAR HET OUDE NORMAAL!”
Op de valreep van 2020 bereikten vakbonden, werkgever en overheid een akkoord
over een stijging van de lonen in de non-profit. De coronacrisis had de overheid met
de neus op de feiten gedrukt dat een stevige opwaardering nodig was.
Jan Deceuynck |

Mark Selleslach zit
sinds halverwege
vorig jaar in volle
onderhandelingsmodus. Als sectoraal coördinator
voor de non-profit
zat hij aan tafel met
overheid en werkgevers
om het non-profitpersoneel eindelijk de erkenning te geven die ze
verdienen. “Niemand kon er nog
omheen dat er een serieuze inspanning nodig was voor het personeel
in de sector. In het verleden moesten

Adobestock + BelgaImage

we loononderhandelingen
afdwingen om steeds kleine
stapjes vooruit te kunnen
zetten. De stap die we nu
zetten, zou aan het tempo
van het verleden 15 jaar
geduurd hebben.” Het bereikte
akkoord is dus best historisch te
noemen.
De eerste stap naar dit akkoord was
de digitale actiedag op 18 juni. Die
stelden de problemen op scherp: te
weinig volk, onvoldoende beschermingsmateriaal, lage lonen…

kortom een gebrek aan feitelijke
erkenning door de overheid, die
in schril contrast stond met het
applaus in de straten voor de ‘helden
van de zorg’. “Dat waren ze natuurlijk al langer, maar nu werd het algemeen zo benoemd,” legt Selleslach
uit. Op 7 juli volgde een akkoord over
betere loon- en arbeidsvoorwaarden
in de federale non-profitsectoren.
Er werd 1 miljard extra vrijgemaakt
voor het personeel in o.a. de ziekenhuizen en de thuisverpleging.
Daarover las je al uitgebreid in een
eerder nummer van dit magazine.

Nieuwe lonen in de zorgsectoren

MET DE IFICCALCULATOR VAN
ACV PULS BEREKEN JE
ZELF JE NIEUWE LOON!
Sinds het begin van de coronacrisis stonden de zorgsectoren onder
zware druk. De roep naar een betere en correctere verloning klonk
steeds luider. Zoals je hierboven kan lezen, slaagden de vakbonden
erin een grote stap vooruit te zetten in een nieuw sociaal akkoord.
Wim Hardy |

Vanaf 2021 worden de nieuwe IFIClonen voor de volle 100% uitbetaald aan alle medewerkers van de
zorgsector. Meer dan 80% van de
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werknemers gaan vooruit door in te
stappen in IFIC. De anderen krijgen
de garantie dat ze hun huidig loon
kunnen behouden, met behoud van

Gelijk loon voor gelijk werk

Maar het personeel in de Vlaamse
sectoren bleef nog in de kou staan.
Voor hen was het wachten op een
akkoord tot 24 november. “Toen
bereikten we met de Vlaamse regering een akkoord over 677 miljoen voor de woonzorgcentra, de
gehandicaptensector, de geestelijke
gezondheidszorg, de revalidatiecentra, de kinderopvang, de gezinszorg… Met dat budget konden we
hetzelfde doen voor het personeel
in die sectoren.” Want dat was van
meet af aan de doelstelling. “We wilden geen verschil tussen de sectoren. ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ is
altijd ons motto geweest. Een verpleegster in een woonzorgcentrum
moet even veel verdienen als in een
ziekenhuis.”
Het akkoord is nog niet tot in alle
details uitgewerkt. Maar vast staat
dat elk personeelslid in de federale
én Vlaamse non-profit vanaf dit jaar
minstens 1,7 % opslag krijgt. “Dat
lijkt misschien niet heel veel, maar

de toekomstige verhogingen (index,
anciënniteit…)!
De invoering zelf moet nog formeel
uitgewerkt worden via cao’s, maar
nu al is het zeker dat de IFIC-lonen
voor 100% zullen ingevoerd worden vanaf 1 juli 2021 in de ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en de
diensten Bloed van het Rode Kruis.
De werknemers uit de ouderenzorg,
revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen
krijgen hun nieuw loon vanaf 1 april
2021 met de eerste uitbetaling in juli
2021. De periode van april tot juni
wordt dan betaald met een looncorrectie.
De overstap van 200.000 werknemers naar een nieuwe

➡

loonclassificatie is één van de grootste operaties in zijn soort. De bedoeling is dat op termijn iedere zorg
medewerker verloond wordt volgens
deze nieuwe functieclassificatie. Die
houdt rekening met de inhoud van
de functie, de taakbelasting, de kennis die nodig is, de vaardigheden die
men moet hebben en de omgevingsfactoren van de functie.
ACV Puls heeft een eenvoudige calculator gemaakt. Daarmee kan je,
in de meeste gevallen, vlot berekenen wat het nieuwe barema voor jou
betekent. Je vindt de calculator op
https://ific100.wittewoede.be.
Je kan er je oude en je nieuwe loonsituatie vergelijken door je huidig situatie in te vullen. Als je alle
parameters hebt ingegeven, krijg je
een mooi overzicht en kan je in een
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grafiek zien of je voordeel doet of
niet. Heb je vragen? Raadpleeg dan
zeker de rubriek ‘veelgestelde vragen’
De calculator geeft enkel een indicatie van je nieuwe loon. De komende
maanden zal je van je werkgever ook
een ‘officiële’ berekening krijgen.
Als je in 2018 of 2019 nog niet was
ingestapt in de nieuwe loonbarema’s, kan je op basis van die berekening kiezen om al dan niet alsnog in
te stappen. Natuurlijk kan je altijd
terecht bij je vakbondsafgevaardigde
van ACV Puls om je te helpen bij je
keuze.

7

voor nogal wat personeel zit er méér
vooruitgang in,” legt Selleslach uit.
Gemiddeld stijgen de lonen met
4,5%. Voor nogal wat mensen wordt
het dus meer dan 4,5%, voor anderen iets minder. Dat hangt af van
onder andere je functie en je anciënniteit. Maar voor iedereen komt er
minimaal 1,7% bij. “De opslag geldt
voor de meeste sectoren vanaf januari. Voor anderen pas vanaf april.
Maar deze maand zal je het nog niet
op je loonbrief zien,” legt Selleslach
nog uit. “Uiterlijk tegen juli worden alle lonen effectief aangepast.
En met terugwerkende kracht! Het
extra loon voor de eerdere maanden
van dit jaar krijg je er dan meteen
ook bij.”

Structurele vooruitgang

Selleslach is blij dat de vakbond
meer uit de brand heeft kunnen

8

slepen dan de consumptiecheque die
de regering eerst op tafel legde. “Die
is natuurlijk ook welkom, maar een
eenmalige premie van 300 euro verandert niks aan het feit dat de lonen
in de sector structureel te laag zijn.
Een aantal jaren geleden bereikten
we een principieel akkoord over een
loonsverhoging. Maar er was geen
geld, dus moest het in kleine stapjes. Nu zetten we in één keer een
grote stap vooruit. De loonsverhoging gaat meteen in vanaf 2021.”
Het gaat overigens ook niet alleen
om betere lonen. “Er is ook geld uitgetrokken voor extra personeel. Niet
onbelangrijk las je de wachtlijsten
in de zorg ziet. Nu komen er in één
slag duizenden medewerkers bij. Dat
gaat merkbaar zijn in alle instellingen. Overal kan de werkdruk een
stukje omlaag door de extra handen.
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Het zal er nu op aan komen om personeel te vinden. Daarom worden
programma’s opgezet om de overstap van werknemers uit andere sectoren te vergemakkelijken.”
Ook de komende maanden ligt er
nog werk op de plank. “We moeten
nog afspraken maken over maatregelen om de jobkwaliteit op te
krikken. “Het gaat over bijvoorbeeld
thuiswerk, langere periodes van
aaneensluitende vakantie, betere
regelingen voor wachtdiensten en
permanenties, … Belangrijke thema’s om de combinatie werk en
gezin te vergemakkelijken en de
jobs aantrekkelijker te maken. Want
de non-profit is een sector met heel
mooie en waardevolle jobs. Maar het
moet wel leefbaar blijven. Dus nee,
wij willen nooit meer terug naar het
oude normaal!”

Jan Deceuynck |

Shutterstock

Index is geen loonsverhoging

STIJGING VAN DE WINKELPRIJZEN
GEEFT OOK JE LOON
EEN DUWTJE IN DE RUG
In januari zien heel wat werknemers hun loon groeien. Een cadeautje van je werkgever? Nee, wel het resultaat
van lange vakbondsonderhandelingen. Door de index wordt je loon een stukje aangepast aan de levensduurte.
In landen rondom ons kijken werknemers met grote ogen naar dat
indexmechanisme. De koppeling van
je loon aan de prijzen van goederen
en diensten is immers niet zo vanzelfsprekend.
Er zijn weinig plekken in de wereld
waar die koppeling ingeburgerd is.
Meer zelfs, ook in eigen land is het
geen evidentie. Een indexaanpassing
is geen wettelijke verplichting. Het is
een afspraak die de vakbonden in het
overleg met werkgevers afdwingen –
of in het verleden afdwongen. Het is
trouwens geen universele afspraak.
In de meeste sectoren bestaat ze,
maar er zijn ook nog altijd sectoren
waar werkgevers de boot afhouden,
of waar er geen sectorafspraken
bestaan – dus ook geen index.
In sommige sectoren wordt de index
bovendien enkel toegepast op de
baremalonen, maar niet op lonen die
boven dat barema zitten (een barema
is het sectoraal bepaald minimumloon). Word je meer betaald dan wat
volgens de sectorbarema’s strikt
noodzakelijk is, dan val je bij de
indexering buiten de prijzen. Pas
wanneer je loon onder de barema’s

zakt, wordt het weer aangepast aan
de stijging van de levensduurte.
De manier waarop de index wordt
toegepast verschilt per sector. Het
hangt af van de concrete afspraken
die vakbonden en werkgevers maakten. In de winkelsector is er bijvoorbeeld geen vast moment waarop de
lonen worden aangepast, maar worden de lonen aangepast zodra een
indexdrempel wordt overschreden.
In andere sectoren zijn er wel vaste
momenten waarop de lonen worden
aangepast.
De index dekt trouwens niet meer
de hele stijging van de levensduurte.
Door de jaren heen zijn een aantal
elementen die behoorlijk wegen op
je gezinsbudget uit de index gelicht.
Denk maar aan brandstof en merkproducten. Ook de index garandeert
dus niet dat je met je loon steeds
even veel kan kopen. Maar het is
alleszins fijn dat de index bestaat en
dat je niet om de haverklap met je
werkgever moet gaan onderhandelen
om je koopkracht op peil te houden.
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In welke paritaire comités worden
de lonen in januari geïndexeerd?
• Aanvullend Paritair comité voor
de bedienden - PC 200
• Voedingsnijverheid - PC 220
• Notarisbedienden - PC 216
• Internationale handel - PC 226
• Verzekeringen - PC 306
• Makelarij - PC 307
• Beursvennootschappen - PC 309
• Banken - PC 310
• Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten - PC 341
Je kan het nummer van je paritair
comité op je loonfiche terugvinden.
Heb je vragen bij je loonfiche of wil
je weten wanneer jouw loon wordt
geïndexeerd? Neem dan zeker contact op met je vakbondsafgevaardigde of met onze regionale medewerkers. Hun contactgegevens vind
je achteraan dit magazine.
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ACV kiest voor sterke sociale zekerheid

“WIJ WILLEN EEN DEBAT
ZONDER TABOES OVER
FRAUDE EN ONTWIJKING”
De sociale zekerheid is van ons. Met die slogan claimt de vakbond inspraak in het beheer
van het maatschappelijke vangnet. En terecht. Want hoewel de overheid een duit in het
zakje doet, wordt het leeuwendeel van de uitkeringen voor werkloosheid, ziekte, tijdkrediet
en pensioen, al 75 jaar lang betaald door bijdragen van werknemers en werkgevers.
Het zijn ook vooral de vakbonden die de uitkeringen administratief regelen.
Jan Deceunynck |

Het principe is in al
die jaren onveranderd gebleven: werknemers
staan een stukje
van hun loon af
voor wanneer het
minder goed gaat.
Dat stukje komt,
samen met een bijdrage van ook de werkgevers, in een collectieve ‘kas’ die
de inkomsten verdeelt. “Tot voor
de coronacrisis waren de bijdragen
van werkgevers en werknemers nog
altijd goed voor 73% van de sociale
zekerheid,” legt Chris Serroyen uit.
Hij is hoofd van de ACV-studiedienst
en zit mee in het beheerscomité
van de sociale zekerheid, het zogenaamde globaal beheer.

Eerlijk overleg

“Door de crisis zal het aandeel van
werkgevers en werknemers nu tijdelijk wat lager zijn,” licht hij verder
toe. Voor 2021 gaat hij uit van ongeveer 2/3. “Maar ook dat geeft ons
nog altijd voldoende reden om zeggenschap in het beheer te hebben.”
En die is er ook nog. Alleen trekt de
overheid de touwtjes steeds meer
naar zich toe. “Ze speelt eigenlijk
boven haar gewicht,” vindt Chris.

10

Adobestock

“Ze wil altijd het laatste woord en heeft in
het tripartite globaal beheer ook een
vetorecht. Terwijl
werkgevers en werknemers altijd proberen in overleg tot een
akkoord te komen, is
de overheid zelden gericht
op zo’n akkoord”. Hij is echter
hoopvol. “Het ziet er naar uit dat de
nieuwe regering weer wil inzetten
op overleg. We geven ze voorlopig
het voordeel van de twijfel”.
Naast de werknemers- en werkgeversbijdrage is er ook nog een kleine
gewone overheidsdotatie. Maar
belangrijker zijn de alternatieve
financieringsbronnen. Die moeten
de verminderingen compenseren
van sociale bijdragen die de regering
besliste, zoals die van de tax shift.
Een stuk van de btw-inkomsten en
de roerende voorheffing wordt doorgestort naar de sociale zekerheid. En
dan is er nog de nieuwe effectentaks
op effectenportefeuilles groter dan
een miljoen euro. De regering wil
de opbrengst naar de gezondheidszorg doen vloeien. Hopelijk haalt
het Grondwettelijk Hof de taks niet
opnieuw onderuit,” legt Chris uit.

JANUARI 2021 | WWW.PULSMAGAZINE.BE

Loonnormwet snijdt in sociale
zekerheid

Maar hét sluitstuk in de financiering
is de evenwichtsdotatie, het bedrag
dat de overheid jaarlijks bijpast. De
vorige regering besliste die eind
2020 stop te zetten. De nieuwe regering is echter ingegaan op de vraag
van de vakbonden om die voor onbepaalde duur te verlengen. Al wordt
dit altijd gekoppeld aan een grondige doorlichting van de rekeningen,
via de zogenaamde responsabilisering. Chris heeft bedenkingen bij die
strenge houding van de overheid.
“Dat voor elke nieuwe maatregel
wordt bekeken of die binnen budget blijft, is niet het probleem. Wél
dat die strenge houding voor geen
enkel ander overheidsdepartement
geldt. En zeker niet als de belastinginkomsten ontsporen, zoals
onder de vorige regering. Bovendien
snijdt de regering in onze mogelijkheden. Want door de lonen in de
tang te houden met een zeer strenge
Loonnormwet, groeien natuurlijk ook de bijdragen op die lonen
niet. Daarnaast creëert de overheid
sluipwegen om bijdragen te vermijden: cafetariaplannen en andere

netto-voordelen doen de
sociale zekerheid pijn. In die
context komt de financiering
onvermijdelijk in de knoei.”
Of het systeem nog betaalbaar is? “Betaalbaarheid
is een keuze,” antwoordt
Chris. “Ja, de kosten zullen de komende jaren verder oplopen. Omwille van
corona, maar ook door de
vergrijzing. Tot pakweg 2040
zullen de babyboomers die
nu de arbeidsmarkt verlaten,
zwaar op de sociale zekerheid
wegen. Maar
nadien vermindert die
druk. Die jaren
moeten we
overbruggen. De
politieke rechterzijde
wil daarom in de uitgaven
snijden. Onze voorstellen werken op
zowel de uitgaven als de inkomsten.
Aan de kant van de uitgaven valt nog
te besparen door in te grijpen op de
erelonen van de artsen, de supplementen in de ziekenhuizen en de
kostprijs van geneesmiddelen.

Aan de kant van de inkomsten willen we een debat zonder taboes over
bijdragefraude en ontwijkingsmechanismen. Er zijn gelukkig heel
wat bedrijven en zelfstandigen die
netjes hun bijdrage betalen. Maar
er zijn helaas ook heel wat ontwijkmogelijkheden. Bovendien dragen
zelfstandigen minder bij als ze meer
verdienen en zijn hun bijdragen
geplafonneerd. Daar willen wij óók
wel eens over praten, want op die
manier wordt elke verbetering aan
de situatie van zelfstandigen eigenlijk betaald door de werknemers. En
dat kan niet de bedoeling zijn.”
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Multinationals betalen te weinig
belasting

SNAPSHOTS

AB InBev dreigt met
ontslag na klacht over
veiligheidsmaatregelen
Bij de Peruaanse brouwerij Backus en
Johnson, een dochteronderneming van AB
Inbev, ontving Luis Samán op 21 november
zijn ontslagbrief. Samán is algemeen secretaris van de vakbond bij Backus en wordt er
door het bedrijf van beschuldigd het imago
van de onderneming te schaden. “Ik wees op
het gebrek aan gezondheids- en veiligheidsmaatregelen tijdens de nationale noodtoestand tijdens de coronacrisis. Honderden
werknemers zijn toen geïnfecteerd en
vijf zelfs gestorven. Het bedrijf vroeg me
om de berichten te verwijderen maar dat
wilde ik niet omdat al wat ik zei waar is.”
Onderhandelingen over maatregelen om
de economische gevolgen van de pandemie te verzachten sprongen af. De werkgever
probeerde werknemers te dwingen individuele overeenkomsten te ondertekenen,
maar na een vakbondscampagne tekende
geen enkele werknemer. Daarop werd Jhon
Gutarra, verantwoordelijk voor vakbondscommunicatie vijf dagen geschorst. De mondiale vakbond IUF riep Carlos Brito, CEO AB
InBev, op om de vakbondsleider onmiddellijk terug in dienst te nemen en samen te
werken met de vakbond. Tot nader order is
dit nog niet gebeurd.
www.iuf.org
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De coronacrisis maakt duidelijk dat overheid moet investeren in de sociale zekerheid. Maar terwijl landen miljarden
uitgeven aan reddingsoperaties om een wereldwijde recessie te voorkomen, nemen de belastinginkomsten overal een
duikvlucht. Vooral multinationals ontspringen de dans. Zij
betalen gemiddeld 30% minder vennootschapsbelasting
dan lokale bedrijven. Hun belastingontwijking leidt tot een
wereldwijd verlies van 240 miljard dollar per jaar. De internationale regelgeving is ontoereikend. Er is dringend nood aan
een mondiaal fiscaal minimumtarief om de druk op werknemers en lokale bedrijven te verlagen.
De internationale vakbondswereld hoopte dat eind november
hierover een debat zou starten in de de G20 (een groep van
19 landen en de Europese Unie die samen zo’n 90% van het
wereldwijde bruto nationaal product en 80% van de wereldhandel in handen hebben). Maar dat gebeurde niet. De G20
laat elk land afzonderlijk de economische gevolgen van de
pandemie bestrijden. Druk blijft nodig om tot een rechtvaardige fiscaliteit te komen.
#makemultinationalspay
www.etuc.org
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Het coronavaccin
moet voor iedereen
bereikbaar zijn

Schenk hoop
#MAKECHANGEHAPPEN
Athit Kong van de Cambodjaanse vakbond C.CAWDU zet zich in
voor betere arbeidsomstandigheden en leefbare lonen voor
kledingarbeid(st)ers. De uitdagingen zijn sinds de pandemie niet makkelijker geworden. 15 fabrieken sloten definitief
de deuren. Meer dan 200.000 arbeiders zijn geschorst. Het
minimumloon is 190 dollar (161 euro) per maand. Inclusief
overuren verdient een kledingarbeider gemiddeld 220 of
230 dollar. Net genoeg om van te leven. Bij een schorsing
krijg je maar 70 dollar. Hiermee kan je enkel huur betalen
en een beetje eten kopen. Samen met C.CAWDU pleit Athit
bij de overheid om de wettelijke toelagen niet uit te stellen
en ontslagpremies niet in te houden. Aan de kledingmerken
vragen ze een betaling van 40 procent van het minimumloon
bij schorsingen. Dat is 76 dollar bovenop de 70 dollar die ze
nu ontvangen. C.CAWDU maakt deel uit van het netwerk van
WSM (We Social Movements) en met hun steun start de vakbond rechtszaken voor arbeiders die onder de armoedegrens
leven. Schenk hoop over de grenzen heen en steun WSM via
acties of een gift!
www.acties.wsm.be
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Het coronavirus is grijpt wereldwijd om zich
heen. Gelukkig zijn er sinds kort ook vaccins om de pandemie te stoppen. De vaccins
werden ontwikkeld dankzij grote sommen
publiek geld, maar het zijn de farmaceutische bedrijven die op de vaccins patenten
nemen. Daardoor kunnen ze hoge prijzen
vragen. Die zijn misschien wel betaalbaar
voor de regeringen van de rijkere landen,
maar 90% van de armere wereldbevolking
dreigt uit de boot te vallen.
Het Europees Burgerinitiatief “Right to Cure”
wil 1 miljoen handtekeningen verzamelen
om bij de Europese Commissie aan te dringen op maatregelen die het vaccin voor de
hele wereld betaalbaar maken. Dat gebeurde
in het verleden ook voor het poliovaccin.
Dat werd enkele decennia geleden zonder
patent op de markt gebracht en hielp zo
polio in vele delen de wereld uit. Voor het
corona-vaccin moet dit ook kunnen. ACV Puls
en de Christelijke Mutualiteiten sluiten zich
volmondig aan bij deze eis en roepen samen
met talloze andere middenveldorganisaties
op om de petitie te ondertekenen.
www.noprofitonpandemic.eu/nl/
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Sociale verkiezingen bevestigen verhoudingen

ACV EENS TE MEER
DE GROOTSTE VAKBOND
Jan Deceunynck |

Belga

Mogen we je nog eens bedanken? Dankzij jouw stem werd het ACV opnieuw afgetekend de sterkste
vakbond in ons land. In de ondernemingsraden en comités halen we zelfs meer stemmen dan de
andere vakbonden samen. En dat maakt ons toch wel een beetje trots. Het toont dat de weg die we
samen met jullie bewandelen, gewaardeerd wordt en resultaten oplevert. De komende jaren zullen
we daarom op dezelfde manier goed blijven luisteren waar jij en de collega’s van wakker liggen. En
van daaruit werken aan concrete verbeteringen: in overleg als het kan, strijdbaar als het moet.

14
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De algemene cijfers laten weinig
verschuivingen zien in de verkiezingsresultaten. Ze tonen dat het
ACV een absolute meerderheid haalt
met 55,71% van de mandaten in de
ondernemingsraden en 57,5% in de
comités voor preventie en bescherming. Daarmee is het ACV over de
hele lijn de absolute koploper. Ook
ACV Puls lijkt zijn sterke positie te
behoudt of nog versterkt. “De cijfers
zijn nog niet volledig,” stelt Veerle
Verleyen, adjunct algemeen secretaris van ACV Puls. “Maar het lijkt er
sterk op dat onze aanpak gesmaakt

De stemmen
percentages ogen
fraai. In mandaten
uitgedrukt scoort
het ACV zelfs nog
wat beter.

wordt. Sociale verkiezingen win
je door dicht bij je collega’s op de
werkvloer te aanwezig te zijn, naar
hun bekommernissen te luisteren en
daarnaar te handelen. Zo maken we
ons vakbondsmandaat zichtbaar en
tastbaar voor onze collega’s”.

Sectoren en doelgroepen

In sommige sectoren zijn de verschillen groter en gaat het ACV er nog
meer op vooruit. In de non-profit
zetten het ACV opnieuw een stap
vooruit, legt algemeen sectorcoördinator Mark Selleslach uit. “Met
72,5% van de mandaten in de OR en
72,7% van de mandaten in de CPBW
zijn we niet alleen veruit de grootste, we zijn ook nog gegroeid. Ten
opzichte van de sociale verkiezingen
van 2016 gaat het om een vooruitgang met respectievelijk 1,27 % en
1,41 %. De resultaten zijn een bijzonder positief signaal van erkenning en
vertrouwen in onze werking!”
In de financiële sector ziet algemeen sectorcoördinator Elke Maes
vooral vooruitgang in de kmo’s. “In
de grote ondernemingen blijven
we status quo, maar in de kleinere
merken we dat steeds meer collega’s
de weg naar het ACV vinden. In de
kleine verzekeringsbedrijven gaan
we tot 8 procent vooruit. We hebben
de voorbije jaren sterk ingezet op
nabijheid en bereikbaarheid op de
werkvloer. En dat wordt geapprecieerd. Ook in de dienstensector doen
we het goed. In de comités winnen
we 4%. In de ondernemingsraden
blijven we stabiel op 50%.”
In de distributiesector wordt een
licht verlies in de voedingswinkels
ruim gecompenseerd in de niet-voedingswinkels, legt sectorcoördinator Kristel Van Damme uit. “Samen
met onze Franstalige collega’s van
CNE hebben we meer dan de helft
van de mandaten binnengehaald.
We hebben keihard ingezet op onze
communicatie in de niet-voedingswinkels. Niet eenvoudig, want de
winkels liggen verspreid over het
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hele land. Maar op deze manier zullen we het binnen 4 jaar nog beter
doen, daar ben ik van overtuigd!”
Ook in de industrie is er reden tot
tevredenheid, stelt sectorcoördinator Philippe Bervoets. “Het ACV
blijft de toonaangevende vakbond
voor bedienden en kaderleden in de
industrie. We doen het zelfs nog wat
beter dan in 2016. Van elke 3 mandaten In Vlaanderen en Brussel gaan
er 2 naar kandidaten van ACV Puls.
Met als uitschieter de controleorganismen waar we 80 procent van de
mandaten in ondernemingsraad en
comité behalen.”
Ook bij de kaderleden zet het ACV
opnieuw een stap vooruit. Het ACV
stijgt naar 51,81%. “Het doet deugd
dat opnieuw zoveel ACV kaderkandidaten verkozen zijn door hun
collega’s. Sinds 2000 is het aandeel
verkozenen op een ACV kaderkieslijst
onafgebroken gegroeid. Meer dan de
helft van alle verkozen kaderleden
stond op een ACV-lijst. Opmerkelijk
is ook dat veel meer kaderleden hun
stem hebben uitgebracht dan bij
vorige sociale verkiezingen.”

Vernieuwing, verjonging en
vervrouwelijking

Met deze verkiezing lanceerde het
ACV heel wat nieuwkomers. Bij de
59.752 kandidaten waren er 25.576
nieuwe gezichten. Dat is een aardige
vernieuwing, maar tegelijk ook het
behoud van een pak ervaring. Bij die
nieuwkomers is ruim 56% jonger
dan 45 jaar. En ook in het totaalcijfer
zaten 4 op de 10 ACV-kandidaten
onder die leeftijdsgrens. Dat betekent een forse injectie van jonge
inzichten in het vakbondswerk.
Het ACV levert daarnaast ook een
historisch groot aantal vrouwelijke
verkozenen. Meer dan 40% van de
ACV-verkozenen zijn vrouw. Dat zijn
er evenveel als in het parlement en
meer dan in de gemeenteraden. We
zetten dus opnieuw een stap naar
een meer evenwichtige vertegenwoordiging in het overleg.
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WAT ALS
JE WEIGERT
EEN MONDMASKER
TE DRAGEN
OP DE
WERKVLOER?
Bram Van Goethem |

Adobestock

Je werkgever moet er als een
‘goede huisvader’ voor zorgen
dat je kan werken in veilige en
gezonde omstandigheden. In
de welzijnswetgeving is daarom
opgenomen dat je werkgever de
gezondheidsrisico’s in kaart moet
brengen en preventieve maatregelen
moet nemen in samenspraak met
het CPBW en de preventieadviseur.

VRAAG VAN DE MAAND

In het kader van de coronapandemie
moet je werkgever ook rekening houden met het corona-MB en de specifieke richtlijnen van de overheid (zoals
de FOD Volksgezondheid) en de sociale
partners (zoals de Generieke gids om de
verspreiding van COVID-19 op het werk
tegen te gaan).
Als organisatorische maatregelen en
collectieve beschermingsmiddelen
onvoldoende bescherming bieden en de
fysieke afstand van 1,5 meter niet kan
worden gerespecteerd, is een mondmasker dan vereist. Je werkgever kan
dit dus opleggen.
De Arbeidsovereenkomstenwet verplicht je als werknemer de bevelen en
de instructies van je werkgever op te
volgen. Daarnaast mag je ook geen
schade berokkenen aan de veiligheid
van je werkgevers, je collega’s of derden.
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Als je dus weigert om de duidelijke veiligheidsregels en -instructies van je
werkgever na te leven, dan kan dit aanleiding geven tot disciplinaire sancties.
Dergelijke sancties moeten wel in het
arbeidsreglement opgenomen zijn.
In het uiterste geval kan je werkgever je
ook ontslaan om dringende reden. Dat
is enkel gerechtvaardigd als er sprake is
van een ernstige tekortkoming die elke
professionele samenwerking tussen jou
en je werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
Een dringende reden is steeds een feitenkwestie die moet beoordeeld worden op basis van de concrete omstandigheden. Veralgemenen is dus uit
den boze. Maar recent oordeelde de
Arbeidsrechtbank van Antwerpen wel
dat een herhaaldelijke weigering om
een mondmasker te dragen een dringende reden voor ontslag was. De
werknemer had immers niet alleen de
bevelen van zijn werkgever genegeerd,
maar ook een inbreuk gepleegd op de
veiligheidsregels in de onderneming.
Volledigheidshalve vermelden we er nog
bij dat de werknemer ook bedrijfsmateriaal had vernield, wat wellicht ook
een rol heeft gespeeld in de beoordeling
door de rechter.
Hoe dan ook, toch maar best je mondmasker opzetten!
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ACHTER DE SCHERMEN

7:30. 18 december, mijn
laatste werkvrijdag
van 2020. Ik stap op de
fiets. Na een half uurtje
trappen kom ik aan op
het kantoor in Gent.
Sinds de coronacrisis
werk ik bijna altijd van
thuis, maar sommige
dingen kunnen enkel
op kantoor. Zoals de
post doornemen of
documenten printen.
Daarom hebben we een
beurtrol.
7:55. Er

is vandaag nog
één andere collega op
kantoor. Terwijl ik mijn
waterfles vul en een
koffie zet doen we even
een babbeltje. We zien
mekaar al zo weinig!

De medewerkers van ACV Puls
zetten hun beste beentje
voor om je te helpen. In
Puls Magazine laten we je
even meekijken achter de
schermen van een dagje
vakbondswerk. Deze maand
maak je kennis met Sylvie
Lebon, administratief
medewerkster in Gent.

“GOED DAT ZE
HEEFT
GEBELD, WANT
ZE HEEFT
RECHT OP EEN
VAKBONDS
PREMIE!”

8:15. Eerst de mailbox.
Daar komen alle vragen
van leden uit OostVlaanderen in, dus
dat is wel wat.
Iemand vraagt of
ze recht heeft op
een eindejaars
premie. Ze was
technisch werkloos omwille van
corona. Ik kijk het
even na. Iemand
anders vraagt juridische hulp omdat hij net
ontslagen is. Die vraag stuur
ik door naar mijn juridische collega’s. En zo werk ik alle mails verder af.
9:40. Een

lid belt omdat ze in januari van
werk verandert. Ze vraagt of het volstaat dat ze dat via deze weg laat weten.
Natuurlijk, maar het kan ook via de website, leg ik uit. Ik pas alles meteen aan
in onze databank. Goed dat ze gebeld
heeft, merk ik. Want door haar loopbaan
switch heeft ze volgend jaar recht op een
vakbondspremie.

10:00. Ik

ben door de
mails heen. Straks kijk
ik nog eens. Maar nu
eerst de papieren post.
Elke dag komen er wel
formulieren voor vakbondspremies binnen.
December is een drukke
periode. Want dan worden de premies van de
interimmers uitbetaald.
En daar is meteen ook
hun eindejaarspremie
aan verbonden. Het
gaat om flinke bedragen, dus die verwerken
we zo snel mogelijk.

10:25. Een

militant belt
om een ondernemingsfolder te laten opmaken. Na de postverwerking verzamel ik alle
gegevens en ga ik aan
de slag.
12:05. Ik

zit eenzaam
in de refter. Er is
niemand. Dat was
voor corona wel
anders. Gelukkig
heb ik dit weekend met enkele
collega’s afgesproken voor een
wandeling. Ik mis
ze wel.

13:45. Een collega vraagt
om pamfletten te versturen,
actiemateriaal klaar te leggen,
nog wat ledengegevens aan te passen en
syndicaal verlof aan te vragen voor militanten die vorming willen volgen. De voorbije
maanden waren heel druk. Tijdens de sociale verkiezingen is er veel te verwerken,
dit is nu voor een paar jaar weer voorbij. Ik
heb nu tijd om verder te werken aan de folder die de militant vanochtend vroeg.
17:10. Het werk zit erop. Ik tik uit en stap op
de fiets. Even mijn hoofd leegmaken voor ik
thuis kom...
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Het boek ‘Vlaanderen excelleert?!’
is uitgegeven bij EPO. Leden van
ACV Puls kunnen het boek aan een
verminderd tarief aankopen via
www.epo.be. Vul bij aankoop bij
‘Waardebonnen’ de code ‘cultuurprotestexcelleert2024’ in en
je betaalt slecht 18 i.p.v. 20 euro.
Ook de verzending is dan gratis.
De kortingscode is geldig tot eind
2021.

18

JANUARI 2021 | WWW.PULSMAGAZINE.BE

Het cultuurbeleid van de Vlaamse regering onder de loep genomen

VLAANDEREN EXCELLEERT?!

Ine Hermans was tot voor kort sectorverantwoordelijke cultuur bij ACV Puls. Ze slaat andere wegen in
binnen de organisatie en wordt opgevolgd door Tijs Hostyn. Haar afscheidscadeau aan de sector is
‘Vlaanderen excelleert?!’, een boek dat ze samenstelde met Robrecht Vanderbeeken van ABVV-ACOD, en dat
een beeld schetst van het Vlaamse regeringsbeleid en de mening van de cultuursector daarover. Het bevat
bijdragen van grote namen uit de sector, zoals Tom Lanoye, Luc Tuymans, Michael Pas, en vele anderen.
Max De Boeck

Wat was de aanleiding
voor dit boek?

Men zou het bijna
vergeten, maar vóór
de coronacrisis,
rond oktober 2019,
waren er grootschalige protesten vanuit
de cultuursector tegen het
besparingsbeleid van Vlaams minister-president Jambon. Zijn regering
had toen aangekondigd zestig procent van de projectsubsidies te zullen afschaffen. Die protesten waren
vrij uniek; we zagen hoe een heel
diverse sector zich unaniem uitsprak tegen het beleid en visie van
de regering.
Dat gebeurt niet vaak, omdat de
culturele sector een breed gamma
aan statuten en jobs omvat. Zowel
studenten als docenten, parttimeen fulltimemedewerkers, technici
en kunstenaars deden mee. Het is
meestal moeilijk om al die groepen
op één lijn te krijgen. De protesten
in de cultuursector hebben ook het
verzet in andere sectoren in gang
helpen trekken. Dit boek is daar een
klein eerbetoon aan. Een poging om
de gebeurtenissen nog eens onder
de collectieve aandacht te brengen,
ongeveer een jaar na de feiten.

Wat een verademing: een boek dat
niet over corona gaat.

Goh, het virus heeft natuurlijk een
impact gehad op de sector, dus dat
komt een beetje in het werk naar
voren. Maar het gaat vooral over de
Vlaamse regering en haar cultuurbeleid. Je ziet dat de ideologische
keuzes ook in deze crisis naar voren
blijven komen. Er blijft geld naar

cultuurhuizen en infrastructuur vloeien, maar te weinig
naar artiesten. Men wil
niet bijsturen. Dat is een
vreemde keuze. Zo blijf je
achter met cultuurtempels
zonder kunstenaars. Het
heeft te maken met de identiteitspolitiek van de Vlaamse
regering. Wie heeft nood aan een
museum over de Vlaamse geschiedenis in deze tijden?

Wie laten jullie allemaal aan bod?

Kunstenaars die van mening zijn
dat cultuur een maatschappelijke
meerwaarde heeft, en geen beleidsmiddel mag zijn voor een identiteitspolitiek. Theatermaker Simon
Allemeersch bijvoorbeeld vindt dat
het de taak is van cultuur om kwetsbaren en zwakkeren in de maatschappij een stem te geven, en niet
om als spreekbuis van het beleid te
dienen. We wilden natuurlijk veel
hoeken belichten en overlapping
vermijden, vandaar de veelzijdigheid
van de bijdrages. Elke bijdrage gaat
over dezelfde materie, maar met
andere invalshoeken.

Komt ook de rol van de vakbond in
de sector aan bod?

Ja. Er zijn veel belangenorganisaties
die claimen voor de sector te spreken, maar die eigenlijk verdeeldheid
zaaien. Men valt vakbonden aan en
schetst het beeld dat wij niet bezig
zijn met mensen zonder contract, en
enkel vechten voor leden met contracten van onbepaalde duur. Dat
komt niet overeen met de realiteit.
Onze sectorbarema’s en indexeringen waar wij voor vechten, helpen
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ook niet-leden. Dat is iets dat ook de
regering graag wegmoffelt.

Blikt het boek alleen terug, of kijkt
het ook vooruit?

Je zou het kunnen omschrijven als
een call to action. Door de sector
eraan te herinneren dat ze zich kan
verenigen als ze dat echt wil, hopen
we het vuur weer wat aan te wakkeren. Het blijft belangrijk om te benadrukken wat de waarde van kunst
in de maatschappij is, en mensen te
mobiliseren. Kunst gaat veel breder dan wat je op bijvoorbeeld een
podium ziet. De lockdown heeft ons
geleerd dat als cultuur wegvalt, de
maatschappij iets mist.
We zijn momenteel aan het onderhandelen over een sectorakkoord en
het is cruciaal om een goed akkoord
uit de brand te slepen. Men focust in
de beeldvorming graag op rariteiten,
polariserende kunst die sommige
mensen leuk vinden en anderen niet.
De tegenstelling tussen commerciële
en niet-commerciële kunst bijvoorbeeld. Maar dat doet er hier niet toe.
‘Commerciële’ muziek is ook kunst,
en zit momenteel in net hetzelfde
schuitje als ‘pretentieuzere’ muziek.
We hebben in Vlaanderen een enorm
rijk aanbod en in normale tijden
kan je zoveel beleven, dat is bijna
onvoorstelbaar. Er is voor iedereen
wat en iedereen geniet wel eens van
cultuur. We moeten die onafhankelijkheid en diversiteit blijven koesteren en verdedigen. Het akkoord dat
wij mee onderhandelen moet voor
iedereen in de sector verbetering
brengen.
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Prijsvraag

De oplossing van de vorige prijsvraag
was ‘Winkelpersoneel is geen koopwaar’. K.R. uit Geel werd door loting
uit de juiste antwoorden getrokken
en wint een boekenbon van 25 euro.
Proficiat!

VRIJE TIJD

Stuur je antwoord voor het nieuwe
kruiswoordraadsel naar
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be,
ten laatste op 12 februari 2021. Of
stuur een briefje met de oplossing,
naam, adres en lidnummer naar Puls
Magazine, Sudermanstraat 5, 2000
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Antwerpen. De winnaar ontvangt een
boekenbon van Standaard Boekhandel
ter waarde van 25 euro.
Door deel te nemen aan de wedstrijd
verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Dit reglement vind je
hier online https://bit.ly/39nE3Vs.
We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het boek ‘Vinylpraat’ van
Wouter Bulckaert. De onschuldige hand
maakte deze lezers / lezeressen blij
met een exemplaar: T.V.A. uit Essen, J.B.
uit Ninove en J.V. uit Ieper.
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Horizontaal
A Vleesgerecht –
voornaamwoord
B Telwoord – vaas – reeds
C Godvrezend – uitroep
D Overeenkomst – sportterm
E Overmatig – Europese taal
F Scheepstouw – verstand
G Harde – bijwoord
H Troefkaart – aardewerk
I Manieren – damp
J Vogelproduct – batterij –
scan
K Belgische zanger – discohit
uit 1978
Verticaal
1 Als inhoud hebben –
waterstand
1 Uitbouw – Arabische vorst
3 Ruk – Europese hoofdstad
4 Opbrengst – vallei
5 Gezwel – loonsysteem in
non-profitsector
6 Bijwoord – Spaanse wijn –
Cyprus
7 Met tegenzin –
reisdocument
8 Groot water – Roep
9 Houding – Deens
toprestaurant
10 Toevallig (Lat.) –
achtergrond
11 Meeteenheid muziekinstrument

FILM

SHIRLEY
Karin Seberechts

Rechter geeft
ook kaderleden
recht op
sociaal overleg!

Intrigerende duik in leven en werk van horrorschrijfster Shirley Jackson (Elisabeth Moss)

“Een proper huis is een teken van mentale inferioriteit”. Met
deze en andere uitlatingen maakt Shirley ons in de gelijknamige
film meteen duidelijk hoe zij denkt over de geplogenheden van
de gemiddelde vrouw in het midden van vorige eeuw.
Niet dat iemand ooit zou durven
beweren dat Shirley Jackson (19161965), auteur van de ‘gothic novel’ The
Haunting of Hill House, ook maar in iets
gemiddeld was. Daar komen Fred en
Rose Nemser in Shirley al snel achter.
Het jonge stel met literaire en academische ambities vindt in het bosrijke
Vermont een onderkomen bij Shirley
en haar man, universiteitsprofessor en
literair criticus Stanley Hyman. Fred
gaat er met het oog op een positie van
hoogleraar aan de slag als Hymans
assistent. De zwangere Rose, die erg
uitkijkt naar de ontmoeting met de
schrijfster van het roemruchte The
Lottery, wordt prompt ingelijfd als
huishoudster. Ze treft er een mentaal
fragiele, aan pleinvrees lijdende slons,
die stilaan verdwaalt in de verdwijningszaak die zij als inspiratiebron
gebruikt voor haar nieuwe werk. Terwijl
de mannen drieste woordenwisselingen
uitvechten, vinden de vrouwen elkaar in
een soort sensuele solidariteit. Een zinderend verzet tegen de keurslijven van
de tijd, die hen insnoeren en afremmen.
Je kan deze fictieve episode uit Shirley
Jacksons turbulente bestaan nog het
best omschrijven als ‘een mogelijkheid
tot biografische inkijk’ in haar leven en
werk. Zo goed als niets in dit toxische

treffen met de schrijfster – hier evengoed belichaamd door Shirley als door
Rose als prille versie van zichzelf – is
echt gebeurd. En toch krijg je mogelijk
een waarachtige indruk van de vroeg
gestorven horrorschrijfster, die ten
onder ging aan een morsig leven en een
tijdsgeest die niet bepaald veel ophad
met vrouwen. Cineaste Josephine
Decker heft het onderscheid tussen
een portret van de schrijfster en haar
verbeelding op en zet met Shirley een
intrigerende verkenning neer naar wat
Jackson kwelde en bewoog. De stekelige dialogen en een soundtrack vol
vogel- en krekelgetsjilp en gezoem van
insecten dragen bij tot het sinistere
sfeertje waarin Decker haar film toepasselijk heeft gedrenkt. Voor wie dan
weer niets opheeft met labiele schrijvers, nog dit: het is volop verkneukelen geblazen met de heerlijke manier
waarop de (altijd) grandioze Elisabeth
Moss in Jacksons botte schoenen stapt.
Thrillingly horrible.

Shirley is verkrijgbaar op dvd en op
VOD via iTunes, Proximus, Google
Play, Lumière series en Youtube.
https://youtu.be/S2e1GkNXLyY
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Op 13 januari heeft
het Arbeidshof van
Antwerpen een lange
traditie van discriminatie van kaderpersoneel
stopgezet. In nogal wat
sectoren en ondernemingen werden zij namelijk
uitgesloten van sociaal
overleg. Het Arbeidshof
oordeelde nu dat dit niet
kan. Alle werknemers
hebben recht op overleg over hun loon- en
arbeidsvoorwaarden!
Het waren militanten bij
3M die, met steun van het
ACV, het proces aanspanden. Ze botsten telkens
op onwil van de werkgever om afspraken te
maken over thema’s die
hen aanbelangen zoals
loon of een preventief
stress- en burn-outbeleid.
Belangrijk is dat dit arrest
ook de deur naar overleg openzet in andere
ondernemingen. We willen in samenspraak met
de werkgevers zoeken
naar oplossingen voor
wederzijdse bekommernissen. Sociaal overleg is
daar het meest geschikte
instrument voor.
Nog vragen?
Mail ze naar
kader@acv-csc.be
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LEZERSBRIEVEN
Wil jij graag je mening kwijt over
één van de artikelen of berichten in
jouw ledenblad? Of zijn er andere
gebeurtenissen in de actualiteit die
je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom.
We kunnen alleen brieven publiceren
als we de naam en het adres van de
schrijver (m/v) kennen. In principe
vermelden we de initialen van de
schrijver en zijn of haar woonplaats.
Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we
die informatie weglaten. Soms moeten
we een brief inkorten zonder aan de
essentie ervan te raken. En als we een
brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens
is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier
met interesse gelezen:
Redactie Puls Magazine,
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook:
communicatiedienst.acv-puls
@acv-csc.be.

2020

L.V. - Lokeren
2020: een jaar van muren, plexiwanden, mondmaskers, avondklok, bankzit, nieuwe begrippen als
anderhalve meter, ook onbegrip,
angst voor mensen met en zonder
masker, dreigementen, donderpreken, machtsvertoon, weerloosheid.
De hoop om corona voor goed te
kunnen afsluiten wordt alsmaar
kleiner, dit kan niet meer ontkend
worden ook al komt een vaccin dichterbij, een vaccin met veel vraagtekens naar effectiviteit, nevenwerkingen enz.
Al 9 maanden dringt het virus steeds
dieper binnen in ons persoonlijk leven en het leven rondom; het

nestelt zich, bijt zich letterlijk vast,
vernietigt lichaam, hoofd en ziel.
Pascal Van Kerkchove (journalist)
verwoordt het als: lastig, vervelend,
bedreigend, verscheurend, vermoeiend, verwoestend.
Het is crisis. Mondiaal. Al maanden.
Dit virus trekt zich niets aan van
identiteit, landsgrenzen en werelddelen. Het verovert de wereld. Drukt
op onze verbondenheid en afhankelijkheid. Of we dit nu willen of niet.
Velen hebben het al over het post-
coronatijdperk. Er wordt terug
gegrepen naar oude modellen in de
hoop dat de crisis snel overgaat. Of
er worden nieuwe modellen gezocht
in de hoop dat corona voor een
transformatie zorgt.
De volledige tekst vind je op
www.pulsmagazine.be.

ACV Puls Magazine
P.V. - Wuustwezel

ACV Puls Magazine,
het blaadje van het ACV, dat iedereen weet te zinnen.
Een blaadje in de kleur, frisgroen.
Een magazine, waarmee iedereen wel iets kan doen.
Dit magazine biedt al zijn leden, zoveel nuttige informatie.
Het bevordert voor iedereen, de werkrelatie.
Er staat nuttige informatie in dit blaadje,
over wie het ACV is, en wat het ACV doet.
En zulke informatie, dat doet je goed !
In dit blaadje vind je ook alles terug,
over de sociale zekerheid.
Een versterkte sociale zekerheid,
dat is een feit !
…
Het is, daarom, aangewezen,
het ACV Puls Magazine, van voor naar achter te lezen.
En, ik kan er niet bij, met mijn verstand,
wij zijn aan jaargang 125 aanbeland !!!
Al 125 jaar lang, nuttige tips en weetjes.
Prachtige ideetjes.
Al 125 jaar lang,
krijgen alle leden, dit blaadje in de bus.
…
Dit mooie gedicht was nog heel wat langer.
De integrale versie vind je op www.pulsmagazine.be.
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RVA-premie
S.G. - via mail

De RVA-premie voor wie vorig jaar
twee maanden tijdelijk werkloos
was, is een zeer mooi gebaar, maar
helaas hebben mensen die sowieso
langdurig thuis zaten wegens ziekte
die hier geen recht op. Nochtans
hebben ook wij dit jaar ervaren als
iets ongelooflijks, onbegrijpelijks.
Ook wij hebben mentale (en financiële) schade opgelopen.
Ikzelf ben sinds februari in ziekteverlof wegens burn-out/surmenage.
Ik heb het werk (halftijds om te
beginnen) hervat op 2 december.
Ik wens iedereen alvast een prettig
eindejaar en hoop op een beter 2021.
Het klopt dat de RVA-premie enkel
voorzien was voor tijdelijk werklozen. Uiteraard was/is de coronacrisis ook hard voor andere doelgroepen. Als vakbond blijven we ijveren
we daarom voor een sterke sociale
zekerheid waar iedereen beter van
wordt.

Voedingnijverheid
PC 220
Vanaf november 2020 krijgen de
gesyndiceerde bedienden uit de voeding hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 145 euro. Het
precieze bedrag is afhankelijk van
het aantal gewerkte dagen en de duur
van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te
hebben, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 2019 en 31 maart 2020 minstens elf dagen gewerkt hebben in
een onderneming die valt onder het
paritair comité voor de bedienden uit
de voeding (PC 220). Ook moet je ten
laatste op 1 maart 2020 lid zijn van
het ACV en nog altijd aangesloten zijn
op het ogenblik van de uitbetaling.
In orde zijn met de betaling van de
ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de
rekening van de rechthebbende.
Uitbetaling in cash of via circulaire
cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest
ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke ACV-Pulssecretariaat.

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE
betaalt, krijgt een premie van 43,38
euro.
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 betaling van de vakbondsbijdrage op het
ogenblik van de uitbetaling.
De tewerkstellingsattesten die recht
geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan je plaatselijke ACV-Pulssecretariaat. De uitbetaalperiode
loopt tot 31/03/2021.

Interim - PC 322
Een uitzendkracht die recht heeft op
een eindejaarspremie en lid is van
een vakbond, krijgt ook een vakbondspremie. Die bedraagt nu 104
euro per jaar. De vakbondspremie
wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald (einde van het jaar).

Socio-culturele sector
PC 329
In de socio-culturele sector (PC 329)
krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 86,76
euro uitbetaald als ze de volledige
vakbondsbijdrage betalen. Wie de
bijdrage voor deeltijdse werknemers
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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. Onze contactgegevens per regio vind je hiernaast.
Je kan ons bereiken via telefoon of mail. 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 vind je het antwoord in je lokale ACV-dienstencentrum. De
contactgegevens 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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