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Standpunt

EUROPESE VAKBONDEN
TIMMEREN AAN 

SOCIAAL OVERLEG
  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Collectief overleg versterken. 
Dat was het thema van het 
vijfde Europees congres 
van UNI, de Europese 
vakbond waarbij ACV 
Puls is aangesloten. 
Het was deze keer 
aan de verzamelde 
Belgische 
vakbonden om 
de organisatie 
op zich te 
nemen. In principe 
in Brussel, maar 
vooral heel digitaal 
in deze coronatijden. 

De timing van het congres kon niet beter. 
Op het moment dat het interprofessioneel 
overleg in Brussel muurvast zat, pleitten 
de vakbonden binnen UNI onomwonden 
voor bruggen van overleg tussen Europese 
werknemers, tussen werknemers en werk-
gevers, tussen werknemers en de politiek. 
Centrale vraag in het UNI-congres was hoe 
we het sociaal overleg in Europa – en dus 
ook in België – kunnen revitaliseren. Want 
dat het niet alleen in België moeizaam 
loopt, is duidelijk. Maar als vakbond blij-
ven we resoluut de kaart van het overleg 
trekken. Wie dat overleg namelijk verengt 
tot een loopgravenoorlog die enkel gaat 
over ‘hogere lonen’, doet de waarheid 
geweld aan. 

Sociaal overleg gaat over veel meer. Het 
gaat over het soort economie dat we 
opbouwen en over factoren die het ‘werk-
nemersgeluk’ bepalen: inkomen, werkze-
kerheid, gemoedsrust, veiligheid, sociale 
verzekering bij ziekte of werkloosheid… 
Maar even goed over werkdruk, fijne col-
lega’s, respect, werksfeer, ergonomie, 

ontplooiingskansen, betrok-
kenheid... Sociaal overleg 

gaat over al deze thema’s 
en die worden op hun 

beurt bepaald door 
het soort economie 
waarin we leven en 
werken. 

Daarover moet het 
debat post-corona 

gaan. ACV Puls reikt 
dan ook de hand naar 

werkgevers en politici 
om te debatteren over ons 

toekomstig sociaalecono-
misch model. Wat voor economie 

willen we? Hoe duurzaam willen we zijn? 
En hoe afhankelijk van de andere kant van 
de wereld willen we zijn? Want als een 
schip even dwars gaat liggen in het Suez-
kanaal, kreunt de halve Belgische econo-
mie. Hoe ecologisch willen we zijn? Hoe 
innoverend willen we zijn? Willen we goed 
betaalde of hamburgerjobs? Hoe willen we 
rijkdom en lasten verdelen? Welk gezond-
heidssysteem willen we? Wat hebben we 
daarvoor over en wie betaalt het?

Als de federale regering het gekrakeel 
over de loonwet wil overstijgen moet 
ze de sociale partners het juiste kader 
en instrumentarium aanreiken om dat 
brede debat te voeren. En daar is loon-
vorming maar een onderdeeltje van. Door 
het sociaal overleg echt naar waarde te 
schatten, kan deze regering zichzelf de 
politieke hoogspanning besparen en in 
één moeite door een fundamentele bij-
drage leveren aan ons toekomstig econo-
misch en sociaal model. Hopelijk is het 
voorbije UNI-congres even besmettelijk 
als het coronavirus en haalt het de IPA-
onderhandelingen uit het slop.
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#wemakenhetbeter

700 MILJOEN EXTRA VOOR 
PENSIOENEN EN UITKERINGEN

Na het stevige werknemerssignaal van 29 april kwam de regering tegemoet aan één van de 
belangrijkste eisen van de vakbonden: de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe werden 

losgekoppeld van het loonoverleg. Er wordt 700 miljoen uitgetrokken om de uitkeringen op te 
trekken. “Dat is goed nieuws,” vindt Veerle Verleyen, adjunct-algemeen secretaris van ACV Puls.

 Jan Deceunynck |  AdobeStock
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VERLEYEN: Het budget van ruim 700 
miljoen euro om de laagste uitkerin-
gen welvaartsvast te houden, had al 
in september 2020 verdeeld moeten 
zijn. Maar de werkgevers weigerden 
daarover een akkoord af te sluiten 
zolang er geen afspraken waren over 
de lonen. Gepensioneerden, 
zieken, mensen met een 
handicap en werklo-
zen werden zo als 
pasmunt gebruikt 
in een discussie 

over werkenden. Aan die prak-
tijk is nu dankzij onze acties een 
eind gemaakt. Op 19 april werden 
de verhogingen voor onder meer 
de werkloosheids- en ziekte-uit-
keringen, vervangingsinkomens, 

en minimumpensioenen, in 
een gemeenschappelijk 

advies van de sociale 
partners afgeklopt.

Een stevige over-
winning.
VERLEYEN: Het 
is jammer dat 
het zo lang heeft 

moeten duren, 
maar het is goed 

dat er nu een akkoord 
is. Want heel veel men-

sen kunnen deze verhoging van hun 
pensioen of uitkering, bovenop de 
index, heel erg goed gebruiken. 

En hoe zit het met het loonoverleg?
VERLEYEN: Over de stijging van de 
lonen is er nog geen witte rook. De 
maximale stijging van 0,4% blijft als 
een zwaard van Damocles boven de 
onderhandelingstafel hangen. 
We blijven ons verzetten tegen het 
veel te krappe keurslijf waarin de 
loonwet ons dwingt. In ruil voor het 
werk dat  werknemers presteren, 
verdienen ze voldoende koopkracht 
en kwaliteitsvolle jobs. De werkge-
vers houden vast aan de 0,4% maxi-
male loonsopslag en hebben geen 
oog voor bedrijven die nochtans 
mooie winsten maken. Net daarom 
eisen wij een indicatieve loonnorm. 
In de mate dat de sociale partners 
voor eind april een akkoord vinden, 
wil de regering de nodige souplesse 
aan de dag leggen in sectoren die 
de 0,4% willen ‘oprekken’, liet ze 
weten. 

Maar de onderhandelingen gaan niet 
enkel over loon. Er staat nog meer op 
de agenda. 
VERLEYEN: Inderdaad. Heel wat 
mensen kijken reikhalzend uit naar 

betere afspraken over telewerk, 
de combinatie werk-privé, mobili-
teit, opleiding… En ook eindeloop-
baanregelingen. Heel wat SWT-
regelingen en landingsbanen lopen 
eind juni af. Toch zeggen de werk-
gevers nee tegen hun werknemers. 
Meer zelfs, ze vragen om ook de 
harmonisering van het aanvullend 
pensioen nog eens te verrekenen in 
de loonmarge van amper 0,4 %. Dan 
blijft er nog minder ruimte over voor 
directe loonopslag. 

Hoe moet het nu verder?
VERLEYEN: Het sociaal overleg is 
terug aan zet. De sociale partners in 
de Groep van 10 (het overlegorgaan 
met de werkgevers- en werknemers-
verenigingen) krijgen van de rege-
ring tijd tot eind april om een soci-
aal akkoord te sluiten. Anders neemt 
de regering een beslissing. 

Na het interprofessioneel overleg komt 
het sectoroverleg. Wat mogen we daar-
van verwachten?  
VERLEYEN: Wij geloven heel sterk in 
het sectoroverleg. Maar dat moet dan 
wel alle kansen krijgen en mag niet 
uitgehold worden door een oneer-
lijke loonwet. De onderhandelaars 
in de paritaire comités staan met 
hun beide voeten in de realiteit. Het 
ontbreekt hen niet aan realiteitszin. 
Ik ben er ook van overtuigd dat de 
sectoronderhandelaars wel verstan-
dig zullen omspringen met de loon-
groei. Werknemers willen meer dan 
de 0,4%, maar ook werkgevers heb-
ben daar baat bij. Zij weten dan hun 
personeel hun belangrijkste kapitaal 
is. En dat ze dus echt wel iets moe-
ten doen om dat te behouden. Ook 
de vakbonden zijn altijd bereid om 
rekening te houden met de sectorale 
realiteit. Daarom moeten de onder-
handelaars in de sectoren kunnen 
onderhandelen zonder al te veel 
overheidsinmenging. Ze zijn crea-
tief en innovatief genoeg om oplos-
singen te vinden. De tegenstellingen 
zijn niet onoverkomelijk.

Dit is wat wij 
vragen:
1.  Dat er een goed loonakkoord 

komt, d.w.z.:
•  Een indicatieve loonnorm 

om de lonen te kunnen ver-
hogen.

•  Een substantiële verhoging 
van de minimumlonen en 
lage lonen, met name door 
een solidaire bijdrage van 
alle werkgevers.

•  En ook dat er goede afspra-
ken komen over werkbare 
loopbanen en over het 
einde van die loopbaan 
(landingsbanen, SWT).

2.  Dat de foute en onrechtvaar-
dige loonnormwet wordt aan-
gepast.

 Deze wet verbiedt om reke-
ning te houden met alle voor-
delen, kortingen en subsidies 
die werkgevers krijgen. Het 
resultaat zijn cijfers die getru-
keerd zijn. Het is als een ther-
mometer die niet juist meet. 
En hij legt een te strak kader 
op aan de onderhandelaars in 
de sectoren en de bedrijven.

Lees alles details over het 
bereikte akkoord over de 
uitkeringen op www.hetacv.be.
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Welzijn op het werk

AANTAL LANGDURIG ZIEKEN 
DOOR PSYCHOSOCIALE KLACHTEN 

BLIJFT TOENEMEN

Op 28 april is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Naast het aantal ernstige 
arbeidsongevallen dat maar niet wil dalen, neemt ook het aantal psychosociale klachten sterk toe. 
Uit cijfers die het ACV opvroeg bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv), 

blijkt dat in juni 2020 ruim tienduizend werknemers met zekerheid langdurig ziek waren door stress 
en burn-out. We spraken erover met Stijn Gryp, hoofd van de dienst Onderneming van het ACV.

GRYP: Het gaat om meer dan 
een verdubbeling in nog 
geen drie jaar tijd. Het 
is bovendien een zeer 
voorzichtige schatting, 
aangezien het Riziv 
nog maar sedert 2017 in 
detail het aantal lang-
durig zieke werknemers 
met stress en burn-out regis-
treert. Dat de groep in de realiteit 
veel hoger ligt, blijkt uit andere cij-
fers. Zo ervaarden meer dan één op 
de drie werknemers in Vlaanderen 
in 2019 problematisch veel stress 
op het werk. Dat zijn dus mensen 
die op (lange) termijn vatbaar zijn 
voor een burn-out, nog voor corona. 
Kijken we naar de volledige groep 
van langdurig zieke werknemers 
met mentale problemen (depres-
sies, verslavingen, stress, bun-out), 
dan komen we volgens de cijfers van 
juni 2020 zelfs aan 158.700 personen. 

Deze cijfers bewijzen dat 
er in onze bedrijven 

dringend meer aan-
dacht nodig is voor 
deze problematiek.

Hoe komt het dat de 
cijfers zo dramatisch 

stijgen? België heeft toch 
een vrij goede en eigenlijk 

zelfs vooruitstrevende wetgeving 
op het vlak van psychosociale risico’s?
GRYP: Dat klopt. Er is dan ook maar 
één conclusie mogelijk: bedrijven 
hebben te weinig oog voor stress en 
burn-out op het werk. Werkgevers 
zijn wel verplicht om risicoanaly-
ses uit te voeren en op basis daar-
van risico’s aan te pakken, maar de 
focus ligt daarbij veel te weinig op 
de psycho sociale risico’s. De kost 
hiervan is hoog, niet alleen voor de 
individuele werknemer, maar ook 
voor de maatschappij. Alleen al die 

ene groep tienduizend langdurige 
zieke werknemers kostte de soci-
ale zekerheid vorig jaar minstens 
490.000 euro per dag. 

Het gaat ook breder dan stress en bur-
nout.
GRYP: Ook pesterijen, ongewenst sek-
sueel gedrag en geweld op het werk 
komen steeds vaker voor. Eén op de 
drie werknemers was al slachtof-
fer van grensoverschrijdend gedrag. 
Ook al wordt er wellicht vaak geen 
klacht ingediend, toch steeg het 
aantal werknemers dat ongewenst 
seksueel gedrag aangeeft in een jaar 
tijd met 28 procent. Het zou kunnen 
dat #MeToo daar een rol inspeelt en 
mensen zich veiliger voelen om zo’n 
zaken te rapporteren. Maar ook voor 
pestgedrag gaat het om een toename 
van 14 procent, en voor (fysieke of 
verbale) agressie gaat het om een 
stijging van 13 procent. 
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 Max De Boeck |  Shutterstock

Langdurige afwezigheid bij werknemers omwille van burn-out
(bron: Riziv)

“De kost van 
psychosociale klachten 
is hoog. Niet alleen 
voor de individuele 
werknemer, maar ook 
voor de maatschappij.”
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Uit een bevraging van ACV-
militanten en deskundigen leren we 
dat de preventieadviseurs psycho-
sociale aspecten (PAPS) wel naar 
de werknemers luisteren, maar 
de vermeende slachtoffers te vaak 
adviseren om de informele weg te 
bewandelen. Daardoor zijn aanvra-
gers niet beschermd tegen represail-
les, wat het gevoel van onveiligheid 
versterkt. Vaak zijn het de slacht-
offers die naar een andere afdeling 
verhuizen of zelfs de onderneming 
verlaten, terwijl de personen die de 
problemen veroorzaken hun baan 
behouden.

Wat stellen jullie voor als oplossingen?
Ten eerste willen wij dat in elk 
bedrijf om de drie jaar een meting 
van de psychosociale risico’s en 
problemen gebeurt, en dat bij het 
opduiken van problemen een con-
creet actieplan wordt opgesteld. 
Meten is weten, en zo kunnen we 
de problematiek beter in kaart 

brengen. De betrokkenheid van het 
personeel en zijn vertegenwoordi-
gers is daarbij uiteraard belangrijk. 
Alleen zo kunnen deze risico’s op 
lange termijn echt aangepakt wor-
den. Nu is het beleid in onze bedrij-
ven vaak te vrijblijvend.
Ten tweede moeten we financiële 
sancties en boetes inzetten om de 
psychosociale risico’s en proble-
men te bestrijden. Een deel van de 
opbrengsten kunnen dan ingezet 
worden voor het oplossen van de 
problemen en de preventie van de 
risico’s. 
Tot slot mogen we de bedrijfsonge-
vallen natuurlijk ook niet vergeten. 
Daar moeten we vooral werk maken 
van nog meer preventie om ernstige 
arbeidsongevallen zo veel als moge-
lijk te vermijden. Extra aandacht is 
daarbij nodig voor jonge en minder 
ervaren werknemers en voor de uit-
zendkrachten.

We horen het: er is werk aan de winkel.

 Mentale problemen
 Zenuwstelsel
 Cardiovasculaire aandoeningen
 Aandoeningen van het bewegings-
apparaat

 Kanker
 Andere
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De belangrijkste oorzaken van 
langdurige ziekten bij werknemers 
(bron: Riziv)
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KLAAR VOOR JE 
EERSTE LOON ?

Begin maar al te plannen !

Ontdek meer op
www.startersloon.be
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 Sofie Van Der Vreken

Afgestudeerd? ACV Puls geeft loonadvies!

GOED VOORBEREID 
AAN DE START

Afstuderen, die zoektocht naar een eerste job en dan met een gezonde 
nervositeit naar dat ene sollicitatiegesprek. Wanneer daar uiteindelijk het 
onderwerp loon wordt aangesneden ben je maar beter goed voorbereid. 

Loon is geen gemakkelijk onderwerp om 
over te praten. Het is nochtans een belang-
rijke hoeksteen, die behoorlijk bepalend 
is voor je verdere leven. En het is ook 
moeilijk een bedrag op plakken op wat 
je werk precies waard is. Toch is weten 
wat je diploma op de arbeidsmarkt bete-
kent, of wat je kan verwachten binnen een 
bepaalde functie, een gezonde basis voor 
je eerste stappen in de zoektocht naar je 
eerste job.  

De website www.startersloon.be helpt 
je al een heel eind verder. Op basis van 
je diploma of van de functie die je zoekt, 
krijg je er een goed beeld van wat je kan 
verwachten. En zodra je dat weet, dan kan 
je pas écht beginnen dromen. 

“Het is fijn mee richting te kunnen geven” 
Werner Sergeant, één van de medewer-
kers achter schermen van ACV Puls, krijgt 
via de website vragen binnen van jonge-
ren die klaar zijn voor de start, maar toch 
graag dat extra advies op zak hebben. “Een 
leuk aspect van mijn job,” zegt hijzelf. Hij 
staat maar wat graag klaar om die vragen 
te beantwoorden. En daar komt meer bij 
kijken dan enkel een brutobedrag uit een 
loontabel overschrijven. 
“Wanneer we zo’n aanvraag voor starters-
loon binnenkrijgen, willen we meer mee-
geven dan enkel een brutoloonbedrag. We 
zorgen dus ook voor een extra woordje 
uitleg, want ‘loon’ is geen gemakkelijk 
gegeven. Zo wijzen we de jongere er bij-
voorbeeld soms op dat ze als starter niet 
in aanmerking komen voor een specifieke 
functie, wat natuurlijk een invloed zal heb-
ben op hun loon. Ook verwijzen we door 

naar onze bruto-netto calculator, want uit-
eindelijk is het meestal de bedoeling om 
te weten te komen wat er op het einde van 
de maand op je rekening zal staan. Voor 
veel van de aanvragers is het startersloon-
advies ook hun eerste contact met een 
vakbond. Het is voor ons een uitgelezen 
kans om te tonen dat ze ook met andere 
vragen bij ons terecht kunnen.” 
En die vragen komen er, alsook de appreci-
atie voor alle nuttige info. “Dat is natuur-
lijk fijn,” vertelt Werner. “In ons vakbonds-
werk komen mensen meestal met hun 
problemen naar ons. We helpen graag om 
die op te lossen, maar het is ook tof als we 
mensen op een positieve manier richting 
kunnen geven. Als we daar dan ook nog 
een vriendelijke bedanking voor krijgen, 
maakt dat onze job extra leuk.” 

Werner wijst erop dat niet alleen afgestu-
deerden de tool gebruiken. “Het meren-
deel van de aanvragen komt natuurlijk van 
afstuderende (master)studenten. Maar we 
merken dat ook steeds meer studenten 
terecht komen op www.startersloon.be. Ze 
zijn dan op zoek naar advies voor hun ver-
dere studiekeuzes. Ze bezorgen dan twee 
eventuele afstudeerrichtingen om de loon-
voorwaarden te vergelijken. Slim. Want 
ik kan me voorstellen dat onze knowhow 
wel handig is bij het maken van een keuze. 
Onlangs had ik ook nog iemand die wou 
weten hoe een postgraduaat zich zou ver-
talen op de arbeidsmarkt.” Ook mensen 
die een volledige carrièreswitch voor ogen 
hebben en een nieuwe opleiding willen 
volgen, komen bij Werner terecht. “Je kan 
ook een starter zijn als je al enkele jaren 
op de arbeidsmarkt actief bent,” weet hij. 
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Rechter spreekt zich uit over aanslepend dossier

KADERLEDEN ZIJN 
ÓÓK WERKNEMERS

Kaderleden en vakbondswerk, het is een oud zeer. In heel wat bedrijven – niet in het minst in de 
scheikundige sector – proberen werkgevers deze doelgroep uit te sluiten van het sociaal overleg. 

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft onlangs geoordeeld dat deze discriminatie niet kan. 

Het waren Geert Hooftman en 
Nancy Lommelen, twee ACV-
vakbondsmilitanten bij 3M, die de 
kat de bel aanbonden. Met de steun 
van het ACV eisten zij voor de recht-
bank het recht op om individuele 
dossiers aan te kaarten en collec-
tieve arbeidsovereenkomsten te 
onderhandelen, net zoals arbeiders 
en bedienden dat kunnen. Ze had-
den eerst al geprobeerd het thema 
aan te kaarten in de overlegorga-
nen binnen het bedrijf, maar zon-
der resultaat. Hun werkgever bleef 
halsstarrig weigeren, geruggen-
steund door werkgeversorganisatie 
essenscia. Er restte hen daarom niks 
anders dan de rechter te vragen het 
discriminerende onderscheid tussen 

kaderleden en bedienden nietig te 
verklaren. 

Die rechtszaak draaide uit op een 
overwinning voor het sociaal over-
leg. Ook kaderleden zijn immers 
werknemers, oordeelde de rechter. 
Ook zij hebben recht op onderhan-
delingen over hun loon- en arbeids-
voorwaarden. Een aantal jaren gele-
den had ook een rechter in Bergen 
zich al in gelijke richting uitgespro-
ken. Maar die uitspraak bleef onder 
de radar. Dat een Antwerpse rechter 
nu in dezelfde zin oordeelt, ver-
sterkt het effect en maakt duidelijk 
dat de vakbondseis terecht is. De 
uitspraak geeft ook vertrouwen voor 
de toekomst. Werkgeversfederatie 

essenscia en grote scheikundige 
bedrijven begrijpen dat er iets moet 
gebeuren en beraden zich nu over 
hoe het verder moet.  

Kiezen voor overleg
Voor het ACV is het duidelijk: wij kie-
zen voor overleg. Liever dan in alle 
afzonderlijke bedrijven rechtszaken 
op te starten, willen we dat kader-
leden ook hun rechtmatige plaats 
aan de onderhandelingstafel kun-
nen innemen. Net als arbeiders en 
bedienden willen ook zij samen met 
hun werkgever zoeken naar oplos-
singen voor wederzijdse bekom-
mernissen. En daar is sociaal over-
leg nog altijd het meest geschikte 
instrument voor.

 Jan Deceunynck |  AdobeStock
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JAARLIJKSE VAKANTIE IN ZICHT
De zomermaanden komen in het vizier. Tijd dus om uit te kijken naar een welverdiende vakantieperiode 

– en je vakantiegeld om al je plannen waar te maken. Hieronder overlopen we in het kort een 
aantal belangrijke principes. Onderstaande regels gelden voor alle bedienden. Voor arbeiders is de 

situatie anders. Zij ontvangen hun vakantiegeld via een vakantiekas en niet via de werkgever.

Je recht op vakantiedagen en vakan-
tiegeld is gebaseerd op je prestaties 
van het voorgaande jaar. Heb je in 
2020 een volledig jaar gewerkt en is 
er niks veranderd aan je werksitua-
tie, dan heb je in 2021 recht op vier 
weken verlof met behoud van loon 
volgens het arbeidsregime waarin 
je nu werkt. Daar boven op moet de 
werkgever je vakantiegeld uitbeta-
len. Dat bedraagt 92% van je bruto 
maandloon. Dit moet je ten laatste 
ontvangen in de maand waarin je je 
hoofdvakantie neemt, maar door-
gaans krijg je dat al in de loop van 
de komende maanden. We herhalen 
graag nog even dat je verlof in prin-
cipe voor 31 december 2021 moet 
opgenomen worden.
Sommige gebeurtenissen hebben 
een invloed op je vakantiedagen en 

vakantiegeld. Zo bouw je bijvoor-
beeld geen verdere verlofrechten 
op als je bijvoorbeeld langer dan 
twaalf maanden ziek bent, of tijdens 
periodes van tijdkrediet of thema-
tisch verlof. Heb je dus vorig jaar 
(corona-)ouderschapsverlof geno-
men? Dan krijg je dit jaar minder 
vakantiedagen en -geld. Hetzelfde 
geldt voor onbetaald verlof. Periodes 
van tijdelijke werkloosheid in 2020 
hebben in 2021 geen invloed op je 
vakantierechten.

Ook de (tijdelijke) wijziging in je 
arbeidsduur kan een impact heb-
ben op het aantal op te nemen 
dagen of op betaling van je vakan-
tiegeld. Mogelijk moet je hiervan 
eind december nog een afrekening 
ontvangen.

Veranderde je in 2020 van werk-
gever, dan ontving je van je vorige 
werkgever bij je vertrek je vervroegd 
vakantiegeld voor de periode van 
2020 dat je voor hem werkte. Je hui-
dige werkgever zal je voor die peri-
ode dan geen vakantiegeld uitbeta-
len, maar wel voor de periode die je 
voor hem presteerde. Datzelfde prin-
cipe geldt als je dit jaar van werk 
verandert. 

We kunnen hier jammer genoeg niet 
ingaan op alle mogelijke situaties. 
Heb je twijfels over de juistheid van 
je vakantiegeld, je vakantiedagen, 
de verrekening van je vakantie? 
Aarzel dan niet om contact op te 
nemen met je plaatselijk ACV Puls-
secretariaat. Je vindt hun gegevens 
achteraan deze editie.

 Ben Catteau |  AdobeStock
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WK-voetbal in Qatar, een 
feest met een zwarte rand
Voetbal zorgt voor heel wat (spel)plezier en 
afleiding. Zeker met deze gouden genera-
tie Duivels kijken veel Belgische supporters 
uit naar het WK2022 in Qatar. Helaas wordt 
het volksfeest overschaduwd door het grote 
aantal doden onder de arbeidsmigranten. 
Volgens overheidsbronnen van vijf landen 
zijn er meer dan 6.500 van deze migran-
ten gestorven. Maar het zijn er ongetwij-
feld meer, want migratielanden Kenia en de 
Filipijnen zitten niet mee in de cijfers. 69 % 
van deze overlijdens wordt beschouwd als 
‘natuurlijk’ wegens hart- of longfalen. Niet 
verwonderlijk als je zware fysieke arbeid 
moet leveren in temperaturen tot 50 graden. 
Vakbonden en ngo’s voeren al een tiental 
jaar actie tegen deze schande. Onder inter-
nationale druk ging Qatar in 2017 akkoord 
om de arbeidswetten in overeenstemming 
te brengen met internationale standaarden. 
Maar dwangarbeid, beperkte bewegingsvrij-
heid, extreme werk- en leefomstandighe-
den en verbod op vakbondslidmaatschap 
blijven realiteit. Middenveldorganisaties uit 
thuislanden van deze werknemers delen de 
mening dat wegblijven uit Qatar geen oplos-
sing is. Wel pleiten ze voor blijvende inter-
nationale druk. www.wsm.be
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Grootste Duitse vakbond realiseert 
belangrijke loonsverhoging
In de belangrijke industrieregio Noordrijn-Westfalen sloot 
vakbond Igmetall een akkoord over een loonsverhoging 
van 2,3% (volledig uit te betalen of als onderdeel van een 
omschakeling naar een vierdagenweek). Dat zet een nieuwe 
norm voor de bijna vier miljoen metaalwerknemers in het 
land. Los van het feit dat Duitsland geen automatische 
loonindexering kent en dat die dus mee vervat zit in de loon-
stijging, blijft het een sterk resultaat. Meer dan een miljoen 
werknemers zetten via acties druk op de onderhandelin-
gen. De werkgevers wilden eerst geen loonsverhoging toe-
staan en bovendien de loonschalen verlagen op basis van 
prestatie-indicatoren. Ze benadrukten steevast dat er niets 
te verdelen viel. Onder forse druk gingen ze toch overstag. 
Noordrijn-Westfalen is traditioneel de eerste Duitse regio in 
de sectoronderhandelingen. Het akkoord zet dus meteen de 
toon voor de andere regio’s die nu aan de beurt komen. 
www.industriall-europe.eu
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10 Filipijnse activisten vermoord op 
één maand tijd
Dandy Miguel was een 35-jarige vakbondsleider die zijn 
korte professionele leven wijdde aan het helpen en organi-
seren van werknemers in zijn regio. Hij was ook voorzitter 
van de Fuji Electric Philippines Union. Op 28 maart over-
leed hij na een beschieting door onbekenden op weg naar 
huis. Kort voordien had hij bij de Commissie voor de Rechten 
van de Mens een klacht ingediend over de buitengerechte-
lijke executies van negen arbeiders- en NGO-activisten door 
veiligheidsagenten op 7 maart, ook wel Bloedige Zondag 
genoemd. Onder president Duterte mogen veiligheidsagen-
ten het vuur openen op ‘communisten’ die zogenaamd gewa-
pend zijn. Deze negen slachtoffers waren echter ongewa-
pende mensenrechtenactivisten. De moorden leidden eens te 
meer tot internationaal ongenoegen. In België was er – met 
de steun van ACV Puls – op 8 april een symbolische actie voor 
de Filipijnse ambassade. De internationale vakbondswereld 
voert de druk op, maar een internationaal onderzoek is nog 
steeds niet kunnen starten door de Covid-19-pandemie. We 
laten dit niet los en blijven de wantoestanden aankaarten.  
www.industriall-union.org

13

Heb ik recht op een 
voordelig energietarief?
Kosten voor verwarming en elektriciteit 
nemen een flinke hap uit het budget. Voor 
wie het moeilijk heeft om rond te komen, 
wegen die kosten extra zwaar door. Daarom 
hebben sommige personen en gezinnen 
recht op een sterk verlaagd tarief voor elek-
triciteit en aardgas: het sociaal tarief.
Nieuw is dat personen met een verhoogde 
tegemoetkoming voor gezondheidszorgen 
voor de periode van 1 februari tot 31 decem-
ber 2021 ook tijdelijk recht hebben op het 
sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
Het sociaal tarief voor aardgas en elektrici-
teit wordt automatisch toegekend, behalve 
voor huurders bij een sociale huisvestings-
maatschappij. Zij nemen best contact op 
met hun verhuurmaatschappij. 
Het sociaal tarief kan retroactief worden 
toegekend. Afhankelijk van de facturatieda-
tum kan het enkele maanden duren voor-
aleer het voordeel wordt verrekend. Het 
sociaal tarief is bij elke energieleverancier 
hetzelfde.
www.vlaanderen.be/sociaaltarief-
voor-elektriciteit-enaardgas-sociale-
maximumprijzen 
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Extra aandacht voor zelfstandige kleinhandel

IN DIALOOG WERKEN 
AAN VERBETERINGEN

Van al het winkelpersoneel hebben zij die werken in de zelfstandige kleinhandel de minst voordelige loon- 
en arbeidsvoorwaarden. De zelfstandige kleinhandel (paritair comité 201 en paritair comité 202.01) omvat 
zowel de kleine familiebedrijven als grotere ondernemingen als City Delhaize of de Carrefour Express. Sven 
De Scheemaeker neemt het vanaf mei op voor deze kwetsbare groep. “We stellen vast dat deze mensen het 

slechtst betaald worden, in de moeilijkste omstandigheden werken en het meest flexibel moeten zijn,” zegt hij.

Wat kunnen we als vakbond doen?
DE SCHEEMAEKER: De eerste stap is 
hen te voorzien van de juiste infor-
matie. Maar we willen geen een-
richtingsverkeer. Via www.pc201.be 
willen we echt in dialoog gaan met 

de werknemers in de sector. We star-
ten met een uitgebreide enquête én 
voeren gesprekken via digitale weg 
om de noden van de doelgroep nog 
beter te leren kennen. Als vakbond 
focussen we vaak op grote bedrijven, 

waardoor we werknemers in klei-
nere winkels soms wat uit het oog 
verliezen. Daar gaan we nu verande-
ring in brengen.

 Frederik Vermeulen |  BelgaImage
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Wie werkt in een zelfstandige 
kleinhandel kan alvast de enquête 
invullen op www.pc201.be.
Je maakt ook meteen kans op een 
Bongobon!

Wat zal de werking van de zelfstandige 
kleinhandel uniek maken?
DE SCHEEMAEKER: We willen het acti-
vistische karakter van de website 
versterken. Een pamflet verspreiden 
is te weinig. Via kritische artikels 
over het fenomeen van de werkende 
armen in deze sector willen we de 
politieke druk opvoeren, in overleg 
en samenwerking met andere mid-
denveldorganisaties. Post-corona 
komt er heel wat armoede op ons af. 

We zijn het onszelf verplicht deze 
maatschappelijke schandvlek de 
wereld uit te helpen. Via juridische 
weg willen we ook de vele vennoot-
schapsconstructies te lijf gaan. 
Die laten werkgevers toe de loon- 
en arbeidsvoorwaarden bijzonder 
opportunistisch in te vullen.

In welke zin?
DE SCHEEMAEKER: Grote ketens zoals 
Carrefour en Delhaize organise-
ren de buurtwinkels AD Delhaize 
en Carrefour City via aparte ven-
nootschappen. Daar zijn de loon- 
en arbeidsvoorwaarden beduidend 
slechter, en ontlopen ze bovendien 
syndicaal overleg. We moeten dus 
nog meer ijveren voor het correct 
verdelen van de koek. Want het 
hoeft zo niet te zijn. Het klassieke 
verhaaltje van de kleine zelfstandige 
die zich geen fatsoenlijke arbeids-
voorwaarden kan veroorloven is 
bij zo’n winkels gewoonweg niet 
waar. Meer nog, een AD Delhaize is 
vaak (veel) winstgevender dan een 
gewone Delhaize! 

De werknemers zijn door de slechte 
contracten wel het slachtoffer. 
DE SCHEEMAEKER: Inderdaad. 
Dagcontracten, weekcontracten en 
tijdelijke contracten zijn zowat de 
norm in de sector. Dat creëert een 
maatschappelijk probleem: slecht 
betaalde jobs krikken het armoede-
cijfer omhoog. We moeten beleid-
smakers hierin meer op hun verant-
woordelijkheid wijzen. We willen 
deze praktijken onder de aandacht 
brengen en zo druk op de politiek 
zetten. Bijna iedereen begrijpt dat 
het onaanvaardbaar is dat mensen 
hard werken en toch niet rondko-
men. De dooddoener ‘het is hun 
eigen schuld’, raakt kant noch wal. 
Ook academici roeren zich steeds 
meer: door de pandemie is de 
armoede fors aan het groeien – en 
niet alleen in de distributiesector. 
We moeten daar een tegengewicht 
aan bieden.

Wat wil je bereiken?
DE SCHEEMAEKER: Ik wil vooral het 
sociaal overleg verbeteren. Een con-
frontatiepolitiek is niet de oplos-
sing. Het lijkt me een betere strategie 
om met open geest te luisteren naar 
elkaars standpunten en samen te 
zoeken naar oplossingen. Ik ga ervan 
uit dat ook aan de kant van de werk-
gevers mensen zitten die het maat-
schappelijk belang mee voorop wil-
len zetten. Misschien moeten we dus 
proberen om loopgravenoorlogen te 
ontmijnen. En durven moderniseren, 
zoals in Nederland, waar ze de wetge-
ving veel sneller ten gronde herzien. 

“Het klassieke verhaaltje 
van de kleine zelfstandige 
die zich geen fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden kan 
veroorloven is gewoonweg 
niet waar.”

Ook Kristel Van Damme, algemeen 
coördinator van ACV Puls voor de 
distributiesector voelt dat er een 
frisse wind nodig is om de werk-
nemers in de zelfstandige klein-
handel mee op de syndicale golf 
te laten surfen. “In PC 311 hebben 
we heel wat ervaring opgebouwd 
wat betreft communicatie. Die wil-
len we nu ook in de zelfstandige 
kleinhandel benutten, want die 
werknemers verdienen meer aan-
dacht. De uitdagingen zijn groot. Er 
zijn familiezaken die goed draaien 
en het goed menen, maar we zien 
ook veel misbruik. En we moeten 
zorgen voor een betere verloning. 
We voelen dat in de kleinhandel 
de aandacht voor opleiding toe-
neemt. Daarin treden ook onze 
sociale partners ons bij. Zo moe-
ten we als partners proberen de 
werkgevers te overtuigen.”
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Neen, je werkgever kan je op 
geen enkele manier verplichten 
of zelfs richtlijnen geven om 
dergelijke tests uit te voeren of de 
resultaten ervan mee te delen. 

Bij een sneltest wordt een staal afge-
nomen met een neus- of keelwisser die 
daarna in een vloeistof wordt gedom-
peld. Deze wordt dan op een controle-
apparaatje gedruppeld en na een kwar-
tiertje krijg je het resultaat. Deze test 
hoeft daarom, in tegenstelling tot de 
PCR-test, niet naar een labo. Het is de 
arbeidsarts of één van zijn/haar mede-
werkers van de preventiedienst die de 
test afneemt. 

Op het werk kan enkel de arbeidsarts 
bepalen wie er wanneer getest wordt en 
met welke tests. Dat kan in het kader 
van clusterbeheer (bv. een dreigende 
uitbraak), maar ook op basis van een 
risico-inschatting. Dan kunnen gedu-
rende een beperkte (weliswaar verleng-
bare) periode sneltests worden inge-
zet om virusverspreiding te beperken. 
Het gaat dan enkel over personen die 
aanwezig moeten zijn op de werkvloer, 
en moet gebeuren in overleg met de 
werkgever en gekaderd in het sociaal 
overleg.

Enkel jij en de arbeidsarts kennen het 
testresultaat. Deze medische gegevens 
mogen in geen geval aan je werkgever 
bezorgd worden (maar wel aan je huis-
arts, als je daarmee instemt).

Het kan ook dat je met de nodige 
instructies van de arbeidsarts of 
zijn/haar medewerkers, een zelftest 
afneemt, die door de arbeidsarts besteld 
werd. Ook dan gelden dezelfde privacy-
regels. Het resultaat wordt énkel aan de 
arbeidsarts bezorgd. Een positief resul-
taat betekent uiteraard dat je in quaran-
taine moet gaan, net zoals je hoogrisico-
contacten. Maar een negatief resultaat 
wil niet automatisch zeggen dat je niet 
meer besmettelijk kan zijn. Testen 
gebeurt zeker niet op vraag van je werk-
gever. Het is niet aan hem/haar om te 
beslissen zelftests in te zetten, te bestel-
len of aan werknemers te bezorgen.

Alles gebeurt op vrijwillige en kosteloze 
basis. Je kan dus niet verplicht worden 
jezelf te testen of te laten testen.
De gehanteerde teststrategie mag er 
bovendien niet voor zorgen dat er soe-
peler wordt omgegaan met de gel-
dende preventieve maatregelen (sociale 
afstand, mondmasker, verplicht thuis-
werk waar mogelijk …).V
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KAN MIJN BAAS ME TOT EEN 
CORONATEST VERPLICHTEN?

 Audrey Rottier |  Shutterstock
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6:00.  Tijd voor mijn och-
tendkoffie. Ondertussen 
kijk ik naar het journaal 
van gisterenavond en 
blader ik de krant door.

7:30.  In mijn mailbox 
vind ik de vraag van een 
lid om even mee te kij-
ken naar een brief die 
hij wil opsturen naar 
zijn werkgever. Ik stuur 
hier en daar wat bij en 
bezorg de brief klaar 
voor verzending terug 
aan het lid. 

9:15.  Een tijdje geleden 
contacteerde een lid me 
om haar eindafrekening 
na te kijken. Ik stelde 
toen vast dat het bedrag 
van de ecocheques 
niet klopte. Ze wilde 
haar ex-werkgever 
eerst nog even zelf 
contacteren voor 
een rechtzet-
ting. Ik pols even 
bij haar naar de 
reactie. Ze heeft 
nog niks gehoord. 
Dan sturen wij wel 
een brief vanuit ACV 
Puls.

10:30.  Tijd voor telefoni-
sche permanentie. Een lid belt om 
advies. Omwille van de gezondheidstoe-
stand van zijn partner wil hij graag deel-
tijds werken. Ik raad hem aan gebruik te 
maken van het thematisch verlof voor 
medische bijstand. Dan blijft de impact 
op zijn loon en sociale rechten beperkt. Ik 
bezorg hem via mail ook alle nodige docu-
menten en informatie.

12:00.  Na een snelle lunch maak ik even een 
wandeling terwijl ik naar een podcast luis-
ter. 

13:15.  Een lid heeft de nodige documen-
ten opgestuurd voor een nazicht van zijn 

eindafrekening. Uit 
mijn berekening blijkt 
dat de werkgever te 
weinig verbrekingsver-
goeding heeft betaald 
en ook de eindejaars-
premie is vergeten. 
Alles samen is hij ons 
lid nog ruim 2.000 euro 
verschuldigd. Ik bel het 
lid meteen op en stel 
vast dat de werkgever 
ook geen outplacement 
heeft aangeboden. Ik 
stuur de werkgever een 
brief om de tekorten op 
te vragen en bezorg het 
lid een voorbeeldbrief 
om zijn recht op out-
placement op te eisen. 
Goed dat hij ons gecon-
tacteerd heeft! 

16:30.  Een lid heeft 
een probleem met 
het ziekenfonds. 
Na een telefoon-
tje blijkt dat er 
een fout zat in de 
kwartaal-aangifte 
door de werkge-

ver. Ik bel hem op 
en vraag om dat 

even recht te zetten. 
Hij is de kwaadste nog 

niet, verontschuldigt zich 
en belooft het snel in orde te 

brengen.  

19:00.  Na het avondeten heb ik nood aan 
beweging. Met een fijne Spotify-playlist in 
mijn oren werk ik nog wat aan mijn con-
ditie. En dan de zetel in voor een ontspan-
nende sitcom!

ACHTER DE SCHERMEN

De medewerkers van ACV 
Puls zetten hun beste 
beentje voor om je te 

helpen. In Puls Magazine 
laten we je meekijken 

achter de schermen van 
een dagje vakbondswerk. 

Deze maand maak je kennis 
met Wayne Heernaert, 
juridisch medewerker 
in West-Vlaanderen.

GOEDE RAAD 
IS GOUD 
WAARD!

“Blijkbaar is de werkgever 
ons lid nog ruim 2.000 euro 
verschuldigd. Goed dat hij 
ons gecontacteerd heeft!”
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Ken je rechten

VAKANTIEWERK
IN TIJDEN VAN CORONA

Deze zomer aan de slag als jobstudent? Hieronder lees je de grote lijnen waar je rekening mee 
moet houden. Door corona kunnen er ook nog extra versoepelingen of vrijstellingen bijkomen. 

Voor details en actuele informatie staat de Infolijn Studentenarbeid voor je klaar.

Met een studentencontract mag je 
het volledige kalenderjaar werken. 
Elke student krijgt een individu-
ele teller van 475 uren per kalen-
derjaar. Je eigen teller vind je op 
www.studentatwork.be.

Gedurende die 475 uren wordt van 
je loon als jobstudent 2,71% aan 
sociale zekerheidsbijdrage afge-
houden. Werk je meer dan 475 
uren? Dan wordt vanaf je 476e uur 
de normale sociale zekerheids-
bijdrage van je loon afgehou-
den (13,07%), maar bouw je ook 
vakantierechten op. Naast je werk 
als jobstudent kun je ook nog 50 
dagen in de horeca en 25 dagen 
als speelpleinmonitor werken. 
In samenspraak met je werkge-
ver moet je kiezen welk van deze 

systemen met bijbehorende bijdra-
gen en tellers je gebruikt. 

Belastingen
Om thuis fiscaal ten laste te blijven, 
mag je niet meer verdienen dan een 
bepaald plafond. Hier zit een hele 
berekening achter, maar voor wie 
voornamelijk als jobstudent werkt 
is het simpel: in 2021 (aanslagjaar 
2022) mag je als kind van gehuwde 
(of wettelijk samenwonende) ou ders 
maximaal 7.102,50 euro belastbaar 
verdienen. Als kind van een alleen-
staande ligt de grens op 8.990 euro. 
Ga je daar over, dan ben je niet lan-
ger fiscaal ten laste en betalen je 
ouders dus meer belastingen. Zelf 
moet je als jobstudent pas belastin-
gen betalen als je belastbaar loon in 
2021 hoger is dan 12.928,57 euro.

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

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

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

 Samuel Bootsman |  BelgaImage
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Minder vakantiewerk door corona

STUDENTENJOB IS ER NIET ALLEEN 
VOOR DE EXTRAATJES

Jongeren en corona, het is geen match. De aanslepende crisis heeft 
niet alleen een zware invloed op hun mentaal en sociaal welzijn, steeds 

meer studenten dragen er ook de financiële gevolgen van. 

Joke Vrijs, verantwoordelijke Jong 
ACV: “De meeste jobstudenten zijn 
tewerkgesteld in zwaar getroffen 
sectoren: horeca, cultuur- en evene-
menten, winkels. We kregen afge-
lopen zomer bij ISA (Informatielijn 
Studentenarbeid, n.v.d.r.) dan ook 
veel vragen van jongeren die naar-
stig op zoek waren naar een job. 
Vraag en aanbod waren totaal niet 
meer in evenwicht.” 
Ook voor komende zomer ziet Joke 
niet meteen een verandering in die 
situatie. “De zomer van 2021 zal gro-
tendeels hetzelfde verlopen, vrees 
ik. Ik hoop op een kleine verbete-
ring, als een aantal sectoren terug 
open gaan. Maar ook daar zullen 
vaste werknemers natuurlijk voor-
rang krijgen.”
Joke geeft alvast een paar concrete 

tips mee voor wie op zoek gaat naar 
een studentenjob: “Via-via is nog 
altijd de beste manier. Laat dus aan 
zoveel mogelijk mensen horen dat je 
op zoek bent. Spontaan solliciteren 
is ook altijd goed. En ook de ver-
trouwde kanalen, zoals de VDAB-site 
en de interimkantoren, hou je best 
in het oog.”

Schrijnende verhalen
Dat studenten enkel werken om er 
extraatjes mee te bekostigen, klopt 
niet. Bij ISA komen steeds meer stu-
denten aankloppen met schrijnende 
verhalen. “Al voor de coronacrisis 
voelden we aan dat een aantal jon-
geren hun studentenwerk echt nodig 
hadden om hun leven op orde te 
houden. Maar de crisis heeft dit nog 
versterkt. Jongeren die hun studies 

– al dan niet tijdelijk – moeten 
stopzetten, zijn geen uitzonderin-
gen meer. We moeten steeds vaker 
jongeren doorverwijzen naar het 
OCMW of de sociale dienst van hun 
school,” vertelt Joke. Door die toe-
nemende financiële afhankelijkheid 
gaan er ook stemmen op om studen-
tenarbeid fiscaal bij te sturen, zodat 
jobstudenten dezelfde bescherming 
genieten als gewone werknemers. 
Studentenjobs zijn ook om een 
andere reden belangrijk. “Het is voor 
veel jongeren het eerste contact met 
de werkwereld. Het draagt enorm bij 
aan de ontwikkeling van jongeren,” 
aldus Joke. “We moeten echt vermij-
den dat er binnen een paar jaar een 
coronageneratie op de arbeidsmarkt 
terechtkomt die deze kans gemist 
heeft.” 

 Sofie Van Der Vreken |  BelgaImage
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Horizontaal
A Bloedwraak – Grote prijs
B ACV dienstverlening voor 

jobstudenten – einde van 
muziekstuk

C Deel van een land – 
Federale pensioendienst

D Frisdrank 
E Bevel – Grote slang
F Bio
G Rolschaatsen – Toilet
H Akkerbouw 
I Telwoord – Tent
J Palestijnse beweging – 

Gekkekoeienziekte
K Rivier in Rusland – 

Beginners

Verticaal
1 Make-up artiest – 

Aanmaning tot stoppen
2 Europeaan – Turks vleesge-

recht
3 As – Ontkenning
4 Streek in Frankrijk
5 Voormalig – Methode om 

corona op te sporen
6 Tennisterm
7 Hoogste resultaat – Slee
8 Geluid
9 Windrichting – Stemming
10 Onderscheiding – 

Psychosociaal risico
11 Italiaanse rivier – 

Strafmaatregelen
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K
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘We 
wensen je een fijne paasvakantie’. R.D. uit 
Tienen werd door loting uit de juiste antwoor-
den getrokken en wint een boekenbon van 25 
euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoor-
draadsel naar puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, 
ten laatste op 3 juni 2021. Of stuur een briefje 
met de oplossing, naam, adres en lidnummer 
naar Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. De winnaar ontvangt een boeken-
bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 
25 euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd ver-
klaar je je akkoord met het wedstrijdre-
glement. Dit reglement vind je hier online 
https://www.pulsmagazine.be/wp-content/
uploads/2019/09/Wedstrijdreglement-Ons-
Recht.pdf

We konden ook gratis exemplaren wegschen-
ken van het boek ‘Een jaar in lockdown’. De 
onschuldige hand maakte deze lezers / lezeres-
sen blij met een exemplaar: S.R. uit Zottegem, 
F.V.H. uit Willebroek en M.C. uit Gent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

J

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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The Windermere Children is 
vanaf 30 april beschikbaar op 
myLum en vanaf 20 april op DVD, 
samen met The Windermere 
Children: In Their Own Words, 
een boeiende documentaire 
over het Windermere-project, 
met historische duiding, getui-
genissen van overlevenden en 
treffend archiefmateriaal.

THE WINDERMERE CHILDREN
 Karin Seberechts

In augustus 1945 liet een Britse filantroop 300 Joodse 
kinderen overkomen naar Engeland. De kinderen waren drie 

maanden eerder uit de nazivernietigingskampen bevrijd 
en werden ondergebracht in de vroegere woonvertrekken 

van de arbeiders van een vliegtuigfabriek. 

Aan de rand van het idyllische 
Windermere Lake konden ze weer 
aansterken, lichamelijk en vooral 
geestelijk. Het via Joodse solidari-
teitsacties bijeengeharkte bud-
get voor het project dekte vier 
maanden verzorging en begelei-
ding. In die luttele tijd trachtten 
een psycholoog, een therapeute, 
een sportcoach en een rabbijn van 
deze gehavende kinderen, die op 
een uitzondering na geen enkel 
familielid meer hadden, weer 
mensen te maken… Tv-regisseur 
Michael Samuels doet erg zijn 
best om zijn verfilming van deze 
post-Holocaust-episode uit sen-
timentele vaarwateren te hou-
den. Dat is een valabel opzet: zijn 
onderwerp is namelijk schrijnend 
genoeg om elk weldenkend mens 
te beroeren. De mooiste scènes 
van The Windermere Children 
vragen ook niet om een zware 
aanzet of melodramatiek. De in 
opstuivende ontsmettingstalk 
wegfietsende jongens zijn vanzelf 
ontwapenend genoeg. De stilte 
die valt bij de aankomst van het 
Rode Kruiskonvooi dat nieuws 
brengt over vermiste vaders, moe-
ders, broers en zussen behoeft 
geen commentaar. En het slot, 
waarin vijf echte overlevenden 
van het Windermere-project de 
plaats van hun filmpersonages 
innemen, is zonder meer aan-
grijpend. Als dramatische vertel-
ling kleurt deze film nogal braaf 
tussen de conventionele lijntjes 
van het genre en is hij net iets te 
stug en te ‘instructief’ om volop 
mee te slepen. Anderzijds put The 

Windermere Children uitgerekend 
uit de omzichtige manier waarop 
hij in beeld is gezet ook veel 
charme. Samuels film is een aima-
bele beschouwing over menselijke 
bekommernis waaruit we in de 
21ste eeuw nog wat lessen kunnen 
trekken. Een tikkel meer lef had 
echter geen kwaad gekund. 

Het Windermere-project: van gehavende 
kinderen weer mensen maken…

FILM

Win een topboek!

Van ‘We kunnen er toch niets meer aan 
doen’ en ‘Wij zijn te klein om het ver-
schil te maken’ tot ‘Het klimaat is altíjd 
al in verandering geweest!’ en ‘We gaan 
toch niet terug naar de middeleeu-
wen?’. Wie al eens in een discussie over 
het klimaat verzeilt geraakt is, voelt de 
dooddoeners vaak al van kilometers 
ver aankomen. Origineel zijn ze zelden. 
Eigenlijk komen ze altijd op hetzelfde 
neer: maak je geen zorgen, doe zo wei-
nig mogelijk of laat anderen het pro-
bleem oplossen. Ze zaaien vooral twij-
fel en verwarring. Want intuïtief voel je 
aan dat de redenering rammelt. Maar 
overtuig maar eens de luide nonkel 
die beweert dat zijn planten net ‘heel 
content’ zijn met meer CO2 en dat niet 
het klimaat maar de overbevolking het 
probleem is.
In dit even speelse als ernstige boek 
gaat Tine Hens, door haar lezingen 
goed vertrouwd door dat soort inter-
venties uit de zaal, de uitdaging aan. 
Vertrekkend van tien dooddoeners 
klopt ze aan bij bekende en minder 
bekende klimaatwetenschappers. Een 
zelfhulpboek bij klimaatverwarring.
Interesse in dit boek? Stuur dan 
je naam en adres vóór 4 juni naar 
topboek@acv-csc.be en laat ons 
weten dat je graag kans maakt op één 
van de drie exemplaren die we gratis 
kunnen weggeven.
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Wil jij graag je mening kwijt over 
één van de artikelen of berichten in 
jouw ledenblad? Of zijn er andere 

gebeurtenissen in de actualiteit die 
je sterk bezig houden? Alle interes-

sante lezersreacties zijn erg welkom. 
We kunnen alleen brieven publiceren 
als we de naam en het adres van de 
schrijver (m/v) kennen. In principe 
vermelden we de initialen van de 

schrijver en zijn of haar woonplaats. 
Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we 

die informatie weglaten. Soms moeten 
we een brief inkorten zonder aan de 

essentie ervan te raken. En als we een 
brief afdrukken wil dat niet automa-
tisch zeggen dat de redactie het eens 

is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier 
met interesse gelezen: 

Redactie Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 

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

@acv-csc.be.

LEZERSBRIEVEN

Loononderhandelingen 
A.V.H. - via mail

De loononderhandelingen over de 
marge van 0,40% zitten compleet 
in het slop. Het is een schande dat 
men hierover geen akkoord WIL. 
Ondanks de immens gestegen werk-
druk en extra inspanningen in 2020 
is dit een minachting voor de wer-
kende bevolking. 
Vandaag is het devies: ‘Wij leven 
om te werken’. Werkdagen van 10 
à 12 uren zijn ‘normaal’ geworden. 
Overuren bestaan in mijn sector 
niet meer. Men dwingt ons zelfs om 
alle werkgegevens op onze smart-
phone op te slaan, zodat we steeds 
die gegevens kunnen raadplegen. 
En dus werken. Na onze mail die we 
dagelijks thuis checken (tot 22u), 
komt dit er nog bij. Het privéleven 
heeft blijkbaar geen rechten meer. 
Corona is het perfecte excuus voor 
alles. 
De werkende bevolking moet zich 
te pletter werken voor de steeds 

groter wordende krater van de 
staatsschuld. Wanneer zet de over-
heid eens de tering naar de nering? 
‘Langer werken ‘ is een afgezaagd 
deuntje. Waarom moet de huidig 
werkende bevolking opdraaien voor 
de vorige generatie die op haar vijf-
tigste thuis zat te genieten van een 
luxeleventje, met behoud van loon 
en volledige pensioenrechten? 
Voor de vijftigplussers is de werk-
druk onhoudbaar. Een half miljoen 
langdurig zieken is het gevolg. 
Over ‘eindeloopbaan’ en ‘werkbaar 
werk’ is er zelfs geen politiek debat; 
daarvoor zijn de interne tegenstel-
lingen in de huidige regering te 
groot. 
Ik durf geen week verlof meer 
nemen, omdat mijn mailbox dan uit-
puilt. Ik neem af en toe een snipper-
dag om uit te blazen. 
Langer werken kan, maar dan moet 
de werkdruk naar omlaag. 
Aangezien hierover geen enkel ini-
tiatief tot verbetering merkbaar is, 

zoeken mensen zelf oplossingen en 
gaan massaal in ziekteverlof. 

N.v.d.r. 
Je hebt helemaal gelijk dat er een 
ernstig debat moet komen over 
leefbare loopbanen. Mensen de 
ziekteverzekering injagen is niet 
het juiste antwoord. Zowel natio-
naal als in de sectoren en bedrij-
ven blijven we als vakbond op die 
nagel kloppen. Maar het is geen 
gemakkelijk te winnen discussie. 
Ook voor de staatsfinanciën heb-
ben we als vakbond al oplossingen 
naar voor geschoven. Een eer-
lijke belastingverdeling, waarbij 
ook internationale bedrijven en 
grote vermogens een faire bijdrage 
leveren, blijft de enige manier om 
sterke overheidsvoorzieningen en 
een sterke sociale zekerheid voor 
iedereen mogelijk te maken. 
Alvast bedankt voor je steun en 
nog veel sterkte! We blijven voor 
je vechten.
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Vakbondspremie PC 
209 Metaal 2020

Ben je sinds 1 oktober 2020 aange-
sloten bij ACV Puls en was je in 2020 
minstens één maand in dienst van 
een metaalbedrijf (paritair comité 
209)? Dan heb je recht op een vak-
bondspremie van 110 euro.
De premie aanvragen is eenvoudig. 
Je ACV Puls-afgevaardigde zal je vra-
gen om je adres- en contactgegevens 
te controleren en eventuele wijzigin-
gen mee te delen. Hij of zij bezorgt 
die informatie dan aan de dienst 
syndicale premies die je de premie 
betaalt.

Werk je in een metaalbedrijf zonder 
ACV Puls-afgevaardigde(en) of ben 
je intussen uit dienst getreden? Dan 
sturen we een brief naar je thuis-
adres. Kijk na of je gegevens, zoals 
naam en adres van je werkgever, nog 
kloppen en pas aan als er iets veran-
derd is. Bezorg ons die info via een 
digitaal invulformulier, een pdf-scan 
of papieren versie van je (aange-
paste) brief. 

Ben je tegen half mei nog niet 
gecontacteerd door een ACV Puls-
afgevaardigde en heb je ook geen 
brief ontvangen? Laat dit dan weten 
aan het ACV Puls-secretariaat in je 
regio. 

Het premiebedrag wordt overge-
schreven naar je individuele bankre-
kening. De uitbetalingsperiode loopt 
van 15 april tot 15 juli 2021. 

Vakbondspremie non-
ferro (PC 224)
In de sector van de non-ferrometa-
len (paritair comité 224) is er een 
vakbondspremie van 110 euro. De 
premie wordt uitgekeerd van 27 april 
tot 31 juli 2021. 

Voor de bedienden en kaderleden bij 
Umicore, Aurubis en Nyrstar is er 
een eigen bedrijfspremie. De premie 
geldt alleen als je je uiterlijk op 31 
maart 2021 lid was van de ACV Puls.

Om je vakbondspremie in de 
non-ferrometalen te krijgen, moet 
je in 2020 minstens één maand 
lang in de sector hebben gewerkt. 
Langdurig zieken worden gelijkge-
steld. Gepensioneerden en brugge-
pensioneerden hebben recht op de 
premie als ze in 2020 minstens één 
maand lang effectief gewerkt heb-
ben. 

De premie geldt alleen als je uiterlijk 
op 31 december 2020 lid was van ACV 
Puls. Je moet ook in orde zijn met 
de betaling van je bijdragen op het 
ogenblik dat de premie wordt uitge-
keerd. Het geld wordt uitbetaald op 
basis van een origineel attest dat je 
ontvangt van de werkgever. Je moet 
het ingevulde attest bezorgen aan je 
ACV Puls-secretariaat.

Internationale handel, 
vervoer en logistiek
Ben je tussen 1 januari 2021 en 30 
juni 2021 aangesloten bij ACV Puls en 
ben je tijdens deze periode ook min-
stens één dag tewerkgesteld in een 
onderneming die valt onder paritair 
comité 226 (internationale handel, 
vervoer en logistiek)?  Dan heb je 
recht op een vakbondspremie van 
145 euro.

De premie aanvragen is heel eenvou-
dig. Het vereiste attest wordt naar 
je thuisadres opgestuurd. Kijk even 
na of je gegevens op het attest, zoals 
adres en naam van de werkgever, 
nog kloppen. Pas de gegevens aan 
als er iets is veranderd. Controleer 
ook of je rekeningnummer juist 
wordt vermeld.

Teken dan het attest en bezorg het 
aan een vakbondsmilitant(e) in jouw 
onderneming. Is er geen militant 
beschikbaar? Stuur het attest dan 
op naar het ACV Puls-secretariaat in 
je streek.

Heb je eind februari geen attest voor 
de vakbondspremie ontvangen? Laat 
dit dan even weten aan ACV Puls. 
De betaalperiode loopt van 1 maart 
tot 31 oktober 2021.

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN APRIL 2021
PC 219.00 Technische controle en gelijkvormigheid Vorige lonen x 1,0056 (1)

PC 313.00 Apotheken en tarificatie   Vorige lonen x 1,02 (1) 

(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen 
(2) Aanpassing enkel voor baremalonen 
(3) Aanpassing berekend op baremaloon, verschil tussen baremaloon en reëel loon wordt behouden
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Missie van acv puls
ACV Puls is een vakbond die als deel van het 
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt 
voor meer en sterkere rechten voor werknemers 
(m/v). ACV Puls is een onafhankelijke demo-
cratische organisatie met leden en militanten, 
die streeft naar solidariteit onder werknemers. 
Nationale en internationale solidariteit is een 
belangrijk doel en bindmiddel. ACV Puls staat voor 
een democratische kijk op de samenleving. Samen 
met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijdbare 
macht zijn.

ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• ACV PULS AALST

Hopmarkt 45

9300 Aalst

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS ANTWERPEN

Nationalestraat 111

2000 Antwerpen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUGGE-OOSTENDE

Kan. Dr. L. Colensstraat 7

8400 Oostende

Steunpunt:

Koning Albert I laan 132

8200 Brugge

T + 32 56 23 55 61

acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUSSEL

Pletinckxstraat 19

1000 Brussel

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS GENT

Poel 7

9000 Gent

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS HALLE

Vanden Eeckhoudtstraat 11

1500 Halle

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS HASSELT

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

T+ 32 11 29 09 61

acv-puls.limburg@acv-csc.be 

• ACV PULS KEMPEN

Korte Begijnenstraat 20

2300 Turnhout

T + 32 14 44 61 55

acv-puls.kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KORTRIJK-ROESELARE-IEPER

President Kennedypark 16D

8500 Kortrijk

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 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@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 

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.


