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Standpunt

DE HAND AAN DE PLOEG
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

Hopelijk is er op het moment
dat je dit leest al meer
duidelijkheid over het
sociaal overleg. Maar op
het moment dat we dit
schrijven, onderhandelen
vakbonden en werkgevers
in de Groep van Tien
nog volop over vier
belangrijke thema’s.
Niet over koopkracht. Het
bemiddelingsvoorstel van de
regering werd door de vakbonden
unisono verworpen. Maar nog wel over
de minimumlonen, het aanvullend
pensioen, flexibiliteit en eindeloopbaan.
Wat koopkracht betreft, hield het regeringsvoorstel vast aan de vermaledijde
loonwet van 1996. Dat is problematisch
voor de onderhandelingsruimte nu, maar
blijft dat ook in de toekomst. Dus ook binnen twee jaar zal het dossier terug de kop
opsteken. De corona consumptiecheques
van 500 € netto die worden voorgehouden,
zullen er voor de meeste werknemers niet
zijn. Het is bovendien schrijnend dat ons
socialezekerheidsstelsel opnieuw belangrijke inkomsten misloopt door dit nieuwe
netto-verhaal. Bijzonder pijnlijk op een
moment dat het belang van onze sociale
zekerheid meer dan ooit als noodzakelijk
wordt aangevoeld.
Over de vier andere thema’s was bij het ter
perse gaan van dit magazine nog geen witte
rook. Maar we leggen hier graag uit waar de
onderhandelingen over gaan.
De minimumlonen zijn sinds 2008 niet
meer verhoogd. Nu ligt een ontwerp op
tafel om het interprofessioneel gewaarborgd minimumloon wél aanzienlijk op te
trekken. Er wordt gewerkt aan een traject,
gespreid over verschillende onderhandelingsrondes, om de kloof te overbruggen
met de evolutie van de andere lonen. Die

Dries Luyten

namen in dezelfde periode met 20%
toe.
Op vraag van de werkgevers
ligt dan weer een traject op
tafel om tegen 2030 de aanvullende pensioenen voor
arbeiders en bedienden te
harmoniseren. Dit is een
stevig uitstel. Want de huidige regeling loopt in principe
af tegen 2025. Werkgevers willen
meer tijd om een gelijkschakeling te
realiseren.
Ook flexibiliteit staat helaas weer op de
agenda. Werkgevers willen een verlenging
van de fiscale gunstmaatregelen voor overuren. Maar ze willen ook meer flexibiliteit
tout court. Een lastig verhaal, want België
kent al alle denkbare flexibiliteit. Alleen
willen werkgevers het steeds goedkoper.
En dat is moeilijk vol te houden.
Verder zijn er nog de discussies over landingsbanen en de eindeloopbaan. Als vakbond willen we praten over mogelijkheden
voor SWT – niet in het minst over verlaagde leeftijdsgrenzen bij herstructureringen of voor ondernemingen in moeilijkheden. Want die komen er helaas weer aan.
Het sociaal overleg staat dus voor forse
uitdagingen, binnen veel te krappe marges. Die moeten politiek absoluut gecorrigeerd worden. Ook de vier thema’s die
nog op tafel liggen zijn bijzonder geladen. Hopelijk wil iedereen de hand aan de
ploeg slaan en tot sterke afspraken komen.

Op de valreep bereikten de vakbonden
en werkgevers een ontwerpakkoord over
deze thema’s. Op 22 juni wordt het ontwerp beoordeeld door het ACV. Je leest
er meer over in de volgende editie van
dit magazine of op www.acv-puls.be.
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Koeriersbedrijven GLS en PostNL in de beklaagdenbank

“DIT GAAT NIET OVER
ZELFSTANDIGEN, MAAR OM
UITBUITING VAN
SCHIJNZELFSTANDIGE WERKNEMERS”
Jan Deceunynck |

Belga Image

Vorige maand startte in Mechelen een strafzaak tegen PostNL en GLS, twee koeriersbedrijven die
ervan beschuldigd worden via schijnzelfstandige ‘onderaannemers’ de arbeidsrechten uit te hollen
en andere bedrijven in de sector oneerlijke concurrentie aan te doen. De zaak volgt op onderzoek van
verschillende inspectiediensten. De rechtbank vond daarin voldoende argumenten om op te treden.
Voor alle duidelijkheid: PostNL en
GLS zijn nog niet veroordeeld en dus
voorlopig nog onschuldig. Maar als
vakbond botsten we op verhalen
waar je oren gaan van flapperen.

Piramide

PostNL, DPD en GLS hebben in België
officieel geen werknemers op de
baan. Ze werken met een piramide
van zelfstandige ‘onderaannemers’.
Kwetsbare mensen werken zich
onderaan de ziel uit het lijf, met
hooguit de hoop om zich te kunnen opwerken in de piramide. Hoe
‘zelfstandig’ ze zijn, is duidelijk. De
onderaannemers en hun werknemers (of onderaannemers) worden behoorlijk door de koeriersbedrijven aangestuurd. Zo moeten
alle chauffeurs die voor PostNL de
baan opgaan, eerst een test afleggen en door PostNL goedgekeurd
worden. Ze moeten ook bij PostNL
een uniform aankopen en hun eigen
wagen van PostNL-stickers voorzien.
PostNL bepaalt de begin- en eindtijden van de chauffeurs en heeft de
hand in de verlofregeling. Ze kunnen
chauffeurs aanspreken op fouten
en aansturen op ontslag van chauffeurs. Hoezo, PostNL is niet de werkgever?
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Dienstverleningsovereenkomst

De reden van de aanpak ligt voor
de hand. PostNL, GLS en DPD hoeven op die manier geen rekening te
houden met wettelijke bepalingen
over arbeidstijd en minimumloon.
Er zijn geen cao’s en geen vakbonden die toezicht kunnen houden op
de naleving van de wet. Ze betalen
geen RSZ-bijdragen, moeten geen
vakantie voorzien, zijn niet verantwoordelijk voor arbeidsongevallen,
moeten geen bestelwagens kopen
of leasen en lopen niet het risico
dat hun ‘personeel’ ziek uitvalt. Ze
hebben namelijk een waterdichte
‘dienstverleningsovereenkomst’ met
de zogenaamde onderaannemers.
De rit moet gereden worden. Maar
al die inzet levert nooit zekerheid
op. Routes of opdrachten kunnen
zonder al te veel plichtplegingen
stopgezet worden. En dan is er niets
meer.

Uitbuiting

Het gevolg is dat onderaan de piramide mensen als ‘zelfstandige’ lange
dagen rondrijden tegen lage lonen
en zonder veel rechten of bescherming. Een chauffeur betaalde aan de
onderaannemer ‘boven’ hem 1.000
euro per maand voor huur en verzekering van een bestelwagen. Maar
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hij moest wel zelf opdraaien voor de
kosten ingeval van schade, terwijl
zijn opdrachtgever daar door de verzekering voor vergoed werd. Hij had
ook eens overwogen om een personeelslid aan te werven, maar dat was
onbetaalbaar door de krappe vergoeding. Dus kwam er een nieuwe
onderaannemer. Een andere onderaannemer werd onder druk gezet om
werknemers of nieuwe onderaannemers aan te trekken. Anders zou
het contract stopgezet worden. Nog
een andere schakelde haar invalide
echtgenoot en een gepensioneerde
vriend in om onbetaald mee te werken.

Rechten verbeteren

Voor de Sociale Inspectie is het
duidelijk: dit gaat niet over zelfstandigen, maar om uitbuiting van
schijnzelfstandige werknemers en
hun omgeving. En daarom werd de
rechter ingeschakeld. Ook ACV Puls
meldde zich als burgerlijke partij.
Vakbondssecretaris Kris Vanden
Bossche volgt voor ACV Puls al
geruime tijd de sector op en kent de
problemen. “We willen deze zaak
aangrijpen om de rechten te verbeteren van deze ‘werknemers’ –
want laat ons eerlijk zijn, zelfstandig zijn ze echt niet. De trend om

van werknemers ‘zelfstandigen’ te
maken, heeft maar één doel: winstbejag. Minder kosten, minder verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden om druk uit te oefenen op de
prestaties. En dat dan ook nog eens
op de kap van de sociale zekerheid.
Nee, dat is heel wat bruggen te ver.”
“In een sector die wordt gekenmerkt door een hoge concurrentie

en kleine winstmarges zorgen deze
praktijken niet alleen voor concurrentievervalsing, ze zorgen er
ook voor dat koeriersbedrijven die
wel willen inzetten op eigen chauffeurs, en dus op kwalitatieve arbeid,
in het defensief worden gedwongen. Bij deze bedrijven komen de
bestaande akkoorden over de verhouding interne chauffeurs en hun
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voorwaarden onder druk te staan.
De pakjessector zal de komende
jaren alleen nog maar groeien.
Het wordt dus hoog tijd dat we als
samenleving nadenken hoe we deze
jobs willen vormgeven. Kiezen we
voor een nieuwe lading werkende
armen of zetten we in op kwaliteitsvolle jobs voor meestal kortgeschoolde werknemers?”

5

Het tij keert voor Amerikaanse vakbonden

“BIDEN WORDT EEN ECHTE
CHANGEMAKER VOOR
WERKNEMERSRECHTEN”
Jan Deceunynck |

Belga Image

In april slaagde webwinkelreus Amazon erin de vakbond buiten de deur te houden. Een meerderheid
van de werknemers stemde tegen de oprichting van een vakbond binnen het bedrijf. Jammer voor de
vakbonden, zou je kunnen denken. Of: de democratie heeft gesproken. Maar zo eenvoudig ligt het
niet, leert een gesprek met David Young van de Amerikaanse vakbond UFCW. “Werkgevers proberen
met dure consultants en advocaten alles te doen om vakbonden buiten de deur houden.”
UFCW is een
Amerikaanse vakbond die onder
andere actief is
in de distributiesector. David
heeft het dossier
Amazon niet persoonlijk opgevolgd,
maar heeft ook al gelijkaardige dossiers gekend. De principes zijn altijd dezelfde. “Officiële
ondernemingsraden en comités
zoals jullie die kennen in België

bestaan niet in Amerika. Wij kijken met grote ogen naar jullie
vakbondscultuur. De goede
wetten die wij na de oorlog
naar jullie brachten, hebben
jullie nog verbeterd. Maar zelf
zijn we ze vergeten toe te passen,” zucht David.

Comités

In veel bedrijven richten de werkgevers zelf een soort werknemerscomités op, maar volstrekt los van de
vakbond, of zelfs tegen de vakbond.

“In die comités krijgen een aantal
getrouwen van de werkgever tijdens
de werkuren alle kansen om te vergaderen. De vakbond zelf krijgt veel
minder kansen. Vergaderen moet
buiten de werkuren en buiten de
bedrijfsmuren. In die comités wordt
uiteraard ook steeds herhaald hoe
nefast de vakbond wel zou zijn. Via
advocaten en consultants peperen ze het personeel in dat ze geen
vakbond nodig hebben, dat ze beter
zelf hun zaakjes onderling regelen.
Het is moeilijk om daar tegenop

Sociaal overleg ook in België onder vuur

IBM EN METRO/MAKRO
BOYCOTTEN OVERLEG
Ook in België sluipt de Amerikaanse aanpak ons sociaal overleg binnen. Multinationale bedrijven
proberen de inspraak van werknemers en vakbonden tot een strikt minimum te beperken. De
voorbije maanden waren er harde conflicten bij onder andere IBM en Metro/Makro…
Bij IBM draait het conflict om een herstructurering waarbij IBM een vijfde
van het personeel wil ontslaan. Op
tien jaar tijd ging het bedrijf van 3.000
naar 500 werknemers. De vakbonden
willen praten over de noodzaak tot
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ontslag, over selectiecriteria en over
een plan op langere termijn. Maar het
overleg verloopt stroef – en dat is nog
voorzichtig uitgedrukt. “Eigenlijk wil
IBM enkel pro forma met ons onderhandelen,” legt vakbondssecretaris
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Peter Darin uit. “De Belgische directie
verstopt zich achter de Amerikaanse
bevelvoerders. Sociale dialoog zien ze
als: wij zeggen iets, we luisteren pro
forma naar de vakbond en concluderen dan dat we samen willen wat wij

te boksen,” legt David uit.
Ook Europese multinationals
nemen in Amerika trouwens
vlotjes de lokale praktijken
over en zetten het sociaal overleg buitenspel.

Sancties

Ook de Amerikaanse wetgeving
werkt niet meteen in het voordeel van de vakbonden. “Er zijn
wel wetten, maar de sancties
bij overtreding zijn zo klein, dat
niemand er zich iets van aantrekt. Werknemers hebben het
recht om zich te organiseren.
Er is vakbondsvrijheid. Maar
zodra je openlijk een vakbond
steunt, kan je werkgever je zonder al te veel risico’s ontslaan.
Niet alleen omdat de straffen zo
beperkt zijn, maar ook omdat
de bewijslast bij de werknemer
ligt als je ontslagen wordt. Dan
kan je gaan procederen tegen je
werkgever die veel sterker staat
en zich duurdere advocaten kan
permitteren. En als je dan toch
wint, vlieg je er waarschijnlijk
een beetje later terug uit om
een andere reden.” →

gezegd hebben,” vat hij de houding
van IBM samen. Het resultaat is dat er
nu via sociaal bemiddelaars van de
overheid onderhandeld wordt. Maar
ook die verzoeningspogingen lopen
niet van een leien dakje. “IBM weigert
nog steeds om objectieve meetbare
criteria vast te stellen of afspraken te
maken over de gedwongen ontslagen
en opleiding voor de overblijvers. Ze
willen in alle vrijheid herstructureren
zonder vakbondstoezicht. En ze vinden altijd wel een reden om ons buitenspel te zetten. Maar we geven niet
op. Als vakbond willen we absoluut
blijven opkomen voor het maximale
behoud van jobs!”
Bij Metro/Makro is de constructieve

samenwerking tussen werkgever en
vakbonden op een paar jaar helemaal
zoek geraakt. De kentering begon met
de aanstelling van een nieuwe mondiale HR-top. “De nieuwe topvrouw
kwam van Amazon, een bedrijf met
een barslechte reputatie op sociaal
vlak,” legt vakbondssecretaris Myriam
Nevelsteen uit. Ook in België werd
intussen een nieuw HR-hoofd aangesteld dat er alles aan doet om het
sociaal overleg onderuit te halen.
Voorbeelden zijn er genoeg. “Zonder
enig overleg werd recent een reorganisatie doorgevoerd waarbij heel
wat werknemers van functie moesten
veranderen. Er werden zelfscankassa’s ingevoerd. Kaderleden worden
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nu plots uitgesloten van het sociaal
overleg. Vakbondsvertegenwoordigers
worden onder druk gezet en geviseerd.”
Intussen is het zo ver gekomen dat de
sociale inspectie de bijeenkomsten
van het sociaal overleg bijwoont om
erop toe te zien dat de werkgever de
wet respecteert. Maar het blijft moeilijk, want de sociale inspectie kan
niet altijd veel druk uitoefenen op het
bedrijf. “We hebben in het verleden
mooie cao’s afgesproken bij Metro/
Makro. Maar het nieuwe bestuur zet
nu alles op de helling. Ik hou mijn
hart vast, want binnenkort moet een
aantal cao’s verlengd worden. Dat
wordt nog pittig,” zucht Myriam.
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Nieuwe groei

Toch heeft David ook redenen
om hoopvol te zijn. “In 2020 zijn
de Amerikaanse vakbonden voor
het eerst in jaren terug een beetje
gegroeid. In 1952 was 33% van de
werknemers aangesloten bij een
vakbond. Gaandeweg was dat nog
13%. Vooral in de jaren ’90 ging het
bergaf. President Reagan heeft veel
kapot gemaakt. En na hem ook de
andere Republikeinse presidenten.
Maar vorig jaar zijn we terug een

“Toen Joe Biden
zei dat het goed is
om bij een vakbond
aan te sluiten, was
ik zo blij!”
8

procentje gegroeid.” Langzaam slagen de vakbonden erin de werknemers terug te bereiken. “Niet in de
bedrijven. Daar mogen we meestal
niet binnen en blijven ze vakbondsmensen het leven zuur maken.
Maar telefonisch, online en via sms
kunnen we de mensen steeds beter
bereiken. En dat kunnen werkgevers
niet verhinderen. We horen dan wat
er misloopt en zoeken manieren om
er samen met de werknemers iets
aan te veranderen. En dat werkt.”

Biden

Ook de verkiezing van Joe Biden
stemt David hoopvol. “Hij heeft al
veel gedaan in die paar maanden
dat hij president is. Hij heeft zelfs
publiek gezegd dat mensen er goed
aan doen om zich bij een vakbond
aan te sluiten. Toen ik dat hoorde
was ik zo blij! Dat had ik nog geen
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enkele president horen zeggen. Hij
heeft ook wetgeving voorbereid
die een groot verschil kan maken
voor ons vakbondswerk. De wet is
als goedgekeurd door het Huis van
Afgevaardigden, maar moet nog
voorbij de Senaat geraken. Daar
is de Democratische meerderheid
krapper, dus dat is nog even een
moeilijke klip. Maar die wet zou veel
foute wetgeving sinds de jaren ‘50
terugdraaien. Een echte changemaker voor werknemersrechten.”
Er ligt nog veel werk op de plank.
Maar het tij lijkt te keren voor de
Amerikaanse vakbonden. De wetgeving draait weer de goede kant op
en het aantal leden neemt lichtjes
toe. David leeft op hoop. “Hope and
optimism is all we have,” besluit hij.
Eén veldslag tegen Amazon is verloren. Maar hij geeft niet op. Er is nog
genoeg om voor te strijden.

UNI wil vakbondswerk versterken

GEEN OVERHEIDSOPDRACHTEN
VOOR BEDRIJVEN ZONDER
COLLECTIEF OVERLEG
Het is al meermaals gebleken uit studies: in bedrijven met vakbonden en sociaal overleg is het beter
werken. Een onderzoek van denktank Minerva stelde enkele jaren geleden vast dat sociaal overleg
leidt tot hogere lonen, meer jobzekerheid, een betere arbeidsorganisatie en grotere carrièrekansen.
Door de stevige vakbondsaanwezigheid scoort België sterk in een
Europese vergelijking. Maar er ligt
nog veel werk op de plank. In België
én de rest van Europa. Daarom start
de Europese vakbondsfederatie UNI
nu een grootscheepse campagne om
overheidsopdrachten te koppelen
aan vakbondswerk.
Elk jaar wordt er in de hele Europese
Unie twee miljard euro uitgegeven
door overheden en openbare instellingen aan goederen en diensten die
door particuliere bedrijven worden
geleverd. Het gaat om heel uiteenlopende bedrijven; van contracten
voor poetsbedrijven in openbare
gebouwen, tot IT-oplossingen en het
beheren van aanvullende pensioenfondsen voor overheidspersoneel.
Bij die uitbestedingen wordt er in
de eerste plaats rekening gehouden met de prijs. Daarnaast zijn er

ook duurzaamheidscriteria waaraan uitvoerders moeten voldoen.
Toch zijn er geen richtlijnen over
werknemersrechten te bespeuren.
De focus op kwantiteit, in plaats
van kwaliteit, werkt een race to the
bottom in de hand. Bedrijven zetten
fundamentele collectieve onderhandelingsrechten van hun werknemers onder druk, met ondermaatse
arbeidsvoorwaarden als gevolg.
Ook in België worden er grote contracten afgesloten tussen bedrijven
en de verschillende overheden. IBM
is een actueel voorbeeld van een
bedrijf dat heel wat overheidscontracten binnengehaald heeft, maar
waar tegelijk zware herstructureringen plaatsvinden – 196 banen
zouden worden geschrapt. De
onderhandelingen zijn er volledig
vastgelopen.
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Overheidsopdrachten horen net
een voorbeeldrol te spelen. Op
elk niveau – lokaal, nationaal en
Europees – kunnen overheidsopdrachten worden gebruikt om
fatsoenlijk werk te leveren. Dat
kan alleen als mensen op het werk
inspraak hebben. Daarom roept UNI
Europa nu op tot een wijziging van
de EU-regels voor overheidsopdrachten: geen overheidsopdrachten voor
bedrijven zonder collectieve overeenkomsten.

Steun de Uni Europa campagne
voor betere collectieve onderhandelingen bij overheidsopdrachten
via www.uni-europa.org.
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SNEL AKKOORD OVER
LANDINGSBANEN EN SWT NODIG
Binnen een interprofessioneel akkoord (IPA) worden normaal ook afspraken gemaakt over landingsbanen
en SWT. Daardoor kan dan afgeweken worden van de algemene regels op landingsbanen en SWT. Deze
afspraken moeten tweejaarlijks hernieuwd worden. Akkoorden daarover zijn er voorlopig nog niet.
Jan Deceunynck |

De dwangbuis van de loonnormwet heeft een interprofessioneel
akkoord voor 2021-2022 onmogelijk
gemaakt. En het overleg over het
deeldossier van de eindeloopbaanregelingen bracht voorlopig ook nog
geen oplossing. Een landingsbaan
vanaf 55 (1/5) of 57 (1/2) is al niet
meer mogelijk sinds 1 januari 2021.
De SWT-regelingen die een lagere
leeftijd voorzien lopen af op 30 juni.
Het ACV wil dat de afspraken verlengd worden tot 30 juni 2023 zodat
landingsbanen en SWT mogelijk
(blijven). Landingsbanen geven
mensen de mogelijkheid om aan
de slag te blijven en het toch wat
rustiger aan te doen. Dankzij SWT
vallen oudere werknemers die ontslagen worden niet alleen terug op
een werkloosheidsuitkering, die
na verloop van tijd daalt tot onder
de armoedenorm, maar hebben ze
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daarnaast ook recht op een toeslag
van de werkgever. Landingsbanen
creëren ook jobs voor jongeren,
die de plaats kunnen innemen van
oudere collega’s die het wat rustiger
aan willen doen.
De afbouw van deze eindeloopbaanregelingen heeft trouwens nog een
ander ongunstig neveneffect: steeds
meer oudere werknemers zijn langdurig ziek. Naast de lichamelijke
en psychologische impact op deze
mensen is de weerslag hiervan op
de sociale zekerheid ook veel groter.
Want in een landingsbaan blijven
mensen namelijk aan de slag én dragen ze bij aan de sociale zekerheid.
SWT is door de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ook
veel interessanter dan de mensen
gewoon werkloos te stellen. SWT
financiert dus mee onze sociale
zekerheid.
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Het ACV zet in op landingsbanen met
uitkering vanaf 55, zowel voor de ½
als de 1/5 onderbreking. Wat betreft
SWT wil het ACV onder meer vanaf
60 jaar SWT voor zware beroepen
en lange loopbanen voor de periode 1/7/21 tot en met 30/06/2023.
Medisch SWT moet mogelijk zijn
vanaf 58 jaar. En voor SWT in bedrijven in herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden is er, gelet
op de economische impact van de
corona, nood aan SWT onder de 60
jaar.

Bij het ter perse gaan was er in de
Groep van 10 een ontwerpakkoord
over de landingsbanen. Op 22 juni
wordt het ontwerp beoordeeld
door het ACV. Je leest er later meer
over op www.acv-puls.be.

LONEN STIJGEN IN ZORGSECTOR
Jan Deceunynck |

Shutterstock

Voor werknemers in de zorgsector heeft de coronacrisis dan toch iets positiefs opgeleverd: vanaf juli
gaan de lonen er omhoog. De stijging was al jaren geleden afgesproken, maar verliep bij gebrek aan
middelen langzaam en gefaseerd. Door de coronacrisis raakte het dossier in een stroomversnelling.
Al vijftien jaar geleden werd gestart
met het ontwikkelen van een nieuwe
functieclassificatie voor de zorgsectoren, waar ook nieuwe loonschalen aan gekoppeld werden. Maar
de uitvoering liet op zich wachten.
In 2018-2019 werd een bescheiden eerste stapje gezet. Nu wordt
de aanpassing in één keer volledig
doorgevoerd. Dat betekent dat voor
meer dan 90% van de 230.000 werknemers in de betrokken sectoren de
lonen, toeslagen, eindejaarspremies
en het vakantiegeld aanzienlijk stijgen. En, niet minder belangrijk, niemand gaat erop achteruit.
Helaas gaat het – voorlopig – niet
over alle zorgsectoren. De nieuwe
functieclassificatie geldt enkel
voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatiecentra en -ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en psychiatrische
verzorgingstehuizen. In de andere
welzijnssectoren, zoals de gehandicaptenzorg, gezinszorg of kinderopvang, wordt de update van de
functieclassificatie verwacht vanaf
2023-2024. Wel is ook voor die sectoren al een structurele loonsverhoging afgesproken vanaf dit jaar.

Wil je weten wat de nieuwe loonbarema’s voor jouw portemonnee
betekenen? Dan kan je het nakijken in de simulator op https://
ific100.wittewoede.be. Je kan ook
altijd terecht bij je vakbondsvertegenwoordiger op het werk en bij
de dienstverleners in de ACV Pulssecretariaten. Hun contactgegevens vind je op de achterflap van dit
magazine. Overstappen kan nog tot
30 juni. Voor wie in 2018-2019 al de
stap zette, wordt de loonsverhoging
automatisch doorgevoerd.
De aanpassing gaat in vanaf juli

2021. Hou die maand dus zeker je
loonbriefje in het oog. In de woonzorgcentra, de revalidatiesector en
psychiatrische verzorgingstehuizen
wordt de aanpassing met terugwerkende kracht vanaf april doorgevoerd. Daar wordt het verschil van
de voorbije drie maanden mee verrekend met het loon van juli.

Simulator

Enkele jaren geleden kreeg elk personeelslid in de betrokken sectoren
de kans om al dan niet in het nieuwe
model in te stappen. Wie twijfelde of
de nieuwe loonbarema’s voor hem of
haar een vooruitgang betekenden,
kon in het oude systeem blijven.
Dat kan nog altijd, maar door de
nieuwe vlugge stap vooruit, wordt
de overstap voor velen interessanter.
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Privatisering van gezondheidszorg
leidt niet tot betere mondiale
gezondheid

Het probleem met Uber

SNAPSHOTS

De Europese Commissie wil de digitale economie maximaal laten groeien. Om digitale
diensten te omkaderen lanceerde ze een
voorstel van regels. Tegelijkertijd houdt ze
een publieke bevraging over betere arbeidsomstandigheden voor platformwerkers. De
Europese vakbonden lieten hun bezorgdheden weten over platformbedrijven zoals
Uber en Deliveroo. Die maken immers veel
winst via gaten in de wetgeving. De koeriers
zijn schijnzelfstandigen die vaak geen minimumloon verdienen en geen betaalde feestdagen krijgen. Ziekteverlof is onbestaande
en ook sociale zekerheidsbijdragen moeten ze zelf regelen. Deze problemen moeten
aangepakt worden. Koeriers zijn werknemers
en geen zelfstandigen. De platformbedrijven zijn niet enkel een schakel zijn tussen
bv. restaurant en klant. Nee, het zijn werkgevers die dezelfde regels moeten volgen als
andere bedrijven. Uber probeert de wetgeving te beïnvloeden en wil voor platformwerknemers een nieuw statuut met flexibelere voorwaarden. Daar mogen we niet
aan toegeven. De EU moet in actie schieten
om de race naar de bodem voor loons- en
arbeidsvoorwaarden tegen te houden.
www.etuc.org

De mondiale vakbond voor de zorgsector is samen met heel
wat organisaties rond gezondheid en mensenrechten bezorgd
over een studie die de Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde. Die studie focust op hoe je private gezondheidsdiensten kan betrekken in een privaat/publiek gezondheidsstelsel en haalt een voorbeeld aan uit India, waar lokale
overheden private ziekenhuizen onder de arm namen om de
pandemie het hoofd te bieden. De hoge rekeningen en het
weigeren van bepaalde coronapatiënten bleef onvermeld.
Het gaat hier dus om een zeer eenzijdig verhaal. Er is net
een evenwichtige discussie nodig over private betrokkenheid in de gezondheidszorg, die gepaard moet gaan met een
open debat en bevragingen over deze zeer gevoelige thema’s. Dat vraagt een beoordeling van de toenemende commercialisering van de gezondheidszorg. Grote multinationale
ondernemingen uit de ouderenzorg leggen nu al druk op de
Wereldgezondheidsorganisatie. Recht op gezondheid voor
iedereen in een kwaliteitsvol kader moet centraal staan, zonder direct of indirect commercialisering te promoten.
www.epsu.org
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Museumpas goedkoper
voor ACV-leden

Veiligheid Bengaalse
textielwerknemers staat onder druk
De verontwaardiging was groot toen 1.134 kledingarbeid(st)
ers in 2013 bij de instorting van het Rana Plaza complex in
Bangladesh omkwamen en duizenden anderen gewond raakten. Kledingmerken en -ketens ondertekenden minder dan
een maand later het Bangladesh Akkoord voor brand- en
gebouwveiligheid. Deze historische overeenkomst zorgde
ervoor dat kledingwerkers voortaan veilig konden werken.
Acht jaar later laten diezelfde merken de overeenkomst aflopen zonder een nieuw akkoord te tekenen. De veiligheid van
miljoenen werknemers komt opnieuw in gevaar. Zeker 10%
van de noodzakelijke veiligheidsrenovaties moet nog worden
voltooid. Ook in andere landen is de veiligheid in kledingfabrieken problematisch en vinden gelijkaardige rampen
plaats. Al in januari 2020 legden internationale vakbonden
een nieuwe overeenkomst voor, met de mogelijkheid om het
programma uit te breiden naar andere landen. Maar toen
de pandemie uitbrak, vroegen de kledingmerken uitstel. Ze
legden zelfs een eigen voorstel op tafel dat de bestaande
afspraken uitholde. Na protest is het huidige akkoord nu verlengd tot 31 augustus. Dat geeft wat extra tijd voor verdere
onderhandelingen.
www.uniglobalunion.org
www.schonekleren.be
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Hou je ervan om zo nu en dan wat cultuur
op te snuiven? Combineer je een weekendje weg of een daguitstap graag met een
museum of expo? Dan is de museumpas iets
voor jou! De museumpas biedt je namelijk
een jaar lang toegang tot de mooie collecties van meer dan 200 musea en 300 expo’s
in heel België. Ook unieke tijdelijke tentoonstellingen zijn gratis (of met korting). Zo
staat de museumpas garant voor een jaar
lang verrassende en zorgeloze uitstapjes in
eigen land! Je kan de pas kopen voor jezelf,
maar ook voor vrienden en familieleden.
Behalve de gratis toegang tot musea, krijg je
via de pas ook unieke museumtips, exclusieve interviews en nieuws over tentoonstellingen en collecties in je mailbox. Dankzij
het ACV en Pasar koop je de museumpas nu
met 10% korting. De pas kost dan slechts
53,10 i.p.v. 59 euro. Je kan de Museumpas
bestellen via www.pasar.be/acv.
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Militant van ACV-Puls zet actie in beweging

APPLAUS VOOR HET
WINKELPERSONEEL!
Frederik Vermeulen |

Photonews

Enkele weken geleden was er opnieuw een geval van extreme agressie bij Colruyt. In het filiaal in SintTruiden vielen er na een woordenwisseling rake klappen tussen een klant en een personeelslid. Michiel,
winkelmedewerker én militant voor ACV Puls, zag het van dichtbij gebeuren en schoot daarna in actie.
MICHIEL: “Ik deelde
het meteen in een
Whatsappgroepje met
mijn collega-militanten. Ik wilde dat er iets
mee zou gebeuren. Je
moet weten dat zo’n
gebeurtenissen al bijna
dagelijkse kost zijn. Het zat
ons echt hoog. De reacties van mijn
collega-militanten waren ook best
heftig: ‘Nu is het erover!’ Ik ervaarde
veel verontwaardiging en steun naar
onze winkel en de getroffen collega’s.
Op een extra vergadering hebben we
unaniem besloten een symbolische
actie te houden: een kort applausmoment voor het winkelpersoneel bij
de opening van de winkel. Zo is er
eventjes aandacht voor de problematiek zonder dat de winkel daaronder
hoeft te lijden. Na een persbericht
vanuit ACV Puls sprongen ook de
nationale media er plots op.”

Hoe heb jij dat ervaren?

MICHIEL: “Het is als een bom ontploft.
Dat had ik niet zien aankomen. Maar
ik ben wel tevreden: het is nu duidelijk voor de buitenwereld dat het
echt wel erg is. Het gebeurt overal.
Ook in andere ketens zoals Delhaize.
Ik heb voor de nationale nieuwszenders interviews gegeven en ben ook
op de radio geweest, best spannend
allemaal (lacht). We hebben ook veel
positieve reacties van klanten gekregen en dat is altijd goed. Ook andere
Colruytfilialen hebben ons gesteund:
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we ontvingen foto’s van andere
filialen die ook een actie deden. Ze
steunden ons.”

Wat deed Colruyt?

MICHIEL: “Colruyt heeft vooral geïnformeerd over omgaan met agressie. En ze zijn op onze eis ingegaan
om zich burgerlijke partij te stellen. Daar ben ik heel tevreden mee!
De communicatie was erg open en
goed.”

Wat is je taak als militant nu?

MICHIEL: “Dit heeft me wel een kriebel gegeven. Je hebt een probleem,
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je volgt het op en zo komt er
actie-reactie. Ik hoop dat ik het nog
lang mag doen. Het is best een uitdaging om als verkoper tegen de
stroom in te gaan. Dat is een uitdaging waar ik me soms nog overheen moet zetten. Dankzij de goede
communicatie met de regiomanager
loopt dit vlot. Zelfs als we een discussie hebben, verloopt alles positief, met respect voor mekaar. We
agree to disagree, soms ook (lacht).
Maar je merkt dat ze wel luisteren én ermee aan de slag gaan. Dat
is het beste dat je als militant kan
overkomen.”

Ontdek alles over jouw eerste loon!

BEGIN MAAR AL TE PLANNEN!
Sofie Van Der Vreken

Je bent bijna afgestudeerd en staat aan het begin van je professionele
leven. Spannend! Het is belangrijk goed voorbereid te zijn op je eerste
sollicitatiegesprekken. Waarom zou een werkgever net jou moeten aanwerven?
Wat heb jij hem te bieden? Maar ook, wie is die werkgever? En wat heeft hij
jou te bieden? Loon is dan een belangrijk maar ongemakkelijk onderwerp.
Wat is loon precies?

Loon krijg je als werknemer in ruil voor
het werk dat je levert. Dit wordt voor een
groot stuk uitgedrukt in geld: je krijgt een
uur-, week- of maandloon, aangevuld met
vakantiegeld, een 13de of 14de maand of
misschien zelfs een extra bonus. Maar er
kunnen ook niet-financiële componenten
in je loonpakket zitten zoals een bedrijfswagen, een gsm, een groeps- of hospitalisatieverzekering … Dat noemen we extralegale voordelen. Je loon kan vast of variabel
(gekoppeld aan je prestaties) zijn. Vraag bij
je sollicitatie dus zeker wat allemaal deel
zal uitmaken van je totale loonpakket.

Wat is het verschil tussen bruto- en
nettoloon?

Je loon staat vermeld in je arbeidscontract. Dit is steeds het brutoloon. Op je
brutoloon worden bijdragen ingehouden.
Als werknemer betaal je een bijdrage aan
de sociale zekerheid van 13,07 procent.
Daarnaast betaal je ook bedrijfsvoorheffing. Dat is een voorafbetaling op je belastingen. Het bedrag dat na aftrek van die
socialezekerheidsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing op je bankrekening wordt
gestort is Je nettoloon. Wil je zelf de omrekening bruto-netto maken? Gebruik dan
de bruto-netto calculator op www.hetacv.
be. Als je je brutoloon ingeeft, krijg je een
goede indicatie van je nettoloon.

van een barema of loonvork en of de loonafspraken zijn vastgelegd in een ondernemings-cao. Ga ook na of het loon voor
jouw job marktconform is. Betalen vergelijkbare bedrijven voor dezelfde job een
gelijkaardig, hoger of lager loon? Via

www.startersloon.be
krijg je zicht op wat een marktconform
startersloon is voor jouw job. En als vakbond kunnen we je natuurlijk ook informeren over de sectorale minima en de
loonschalen die van toepassing zijn in je
bedrijf.
Zit je toch nog met vragen, of wil je
dat iemand je splinternieuwe contract
naleest? ACV Puls staat voor je klaar. Je
vindt onze contactgegevens op de achterflap van dit magazine.

DROOM NIET OVER
JE EERSTE LOON !
Bouw je plannen op echte feiten.

Hoe weet je of je een correct loon
ontvangt?

Je kan de minimumbarema’s per sector
opvragen bij je vakbond of raadplegen op
www.minimulonen.be. Vraag na of er in
de onderneming wordt beloond op basis
Ontdek meer op
www.startersloon.be
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Corona maakt eerlijke belastingen nog noodzakelijker

CORONAFACTUUR IS HOOG,
MAAR BETAALBAAR
Jan Deceunynck |

ACV

Eind deze maand moeten de belastingbrieven weer ingediend worden. Een klus waar we allemaal elk
jaar doorheen moeten. Gelukkig maakt de digitalisering het al een stukje gemakkelijker. Juni is ook de
maand van de Tax Justice Week. Tijdens die week vroeg het ACV samen met andere organisaties binnen het
Financieel Actienetwerk (FAN) aandacht voor faire belastingen. Daar schort namelijk nog wel wat aan.
Eerlijke belastingen hebben het
voorbije covidjaar niet aan belang
ingeboet. De coronafactuur is torenhoog. Voor België wordt gesproken over 31 miljard euro. Een stevig
bedrag. Maar haalbaar als iedereen
naar vermogen bijdraagt. Dat allemaal alleen door werknemers laten
betalen, is verre van eerlijk. De factuur mag dus geen reden vormen om
nog verder te snijden in de sociale
zekerheid of publieke uitgaven. Ook
de relance na de pandemie zal wat
kosten, maar is broodnodig. Dus
moeten we zorgen voor voldoende
inkomsten.

Meer dan goodwill nodig

Multimiljonairs uit verschillende
landen gaven tijdens het voorbije
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coronajaar aan dat ze wel meer wilden bijdragen om de kost van de
pandemie te dragen en om bij te dragen aan het herstel. Tussen zoiets
zeggen en er echt naar handelen
gaapt uiteraard nog een kloof. Toch
is het al een teken dat het klassieke discours wat gekanteld is. In
het verleden dreigden grootverdieners meteen met kapitaalvlucht als
er over hogere belastingen wordt
gesproken. Die voorzichtige opening
moeten we nu gebruiken. Niet om
de belastinginkomsten afhankelijk
te maken van de goodwill van kapitaalkrachtigen. Maar om opnieuw
te pleiten voor structurele veranderingen.
Samen met het FAN willen we een
progressieve inkomensbelasting
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op alle vormen van inkomsten, met
vrijstelling voor de laagste inkomens. Daarnaast blijven we pleiten
voor een belasting op grote vermogens en willen we een belasting van
0,1% op alle internationale financiële transacties. Wereldwijd pleiten
we voor een minimumtarief van 25%
in de vennootschapsbelasting. De
winsten van multinationals willen
we op groepsniveau belasten en volgens een verdeelsleutel toewijzen
aan de landen waar bedrijven economische activiteiten uitoefenen.
Noodzakelijke voorwaarden om dat
te realiseren zijn een vermogenskadaster en meer middelen in de strijd
tegen fiscale fraude.

Loopbaancoaching voor jongeren

LOOPBAANCENTRUM BIEDT NU OOK
ONLINE COACHING AAN
Jan Deceunynck |

Adobestock

Sinds begin vorig jaar verscherpte de Vlaamse regering de voorwaarden voor gesubsidieerde
loopbaanbegeleiding. In plaats van 8 uur individuele coaching hebben deelnemers nog maar
recht op 7 uur. Dat is niet meteen een wereld van verschil. Maar een andere wijziging is forser:
de vroegere vereiste van 6 maanden werkervaring werd opgetrokken naar 7 jaar werkervaring.
Het betekent dat vooral jongeren uit de boot vallen. Het ACV paste er een mouw aan.
“We hebben een digitaal
leerplatform opgezet en
combineren dat met een
aantal individuele loopbaangesprekken,” legt
Marc Van den Broeck
uit. Als coördinator van
het loopbaancentrum
van ACV Puls heeft hij deze
online oplossing mee uitgewerkt.
“We vonden het niet eerlijk om onze
dienstverlening aan jongeren stop
te zetten. Ook zij hebben soms de
behoefte om hun loopbaan op het
juiste spoor te krijgen.”
Het online aanbod loopt behoorlijk
parallel met het klassieke loopbaanaanbod. “Je krijgt als deelnemer dezelfde oefeningen voorgeschoteld die je laten nadenken over
je sterktes en zwaktes, over de dingen waar je zin in hebt, over waar

je kan aan werken om een
fijne loopbaan op te bouwen,” legt Marc uit. De
uitleg krijg je er wel niet
‘live’ bij, maar via video.
Verder bouwen we ook
enkele persoonlijke contactmomenten met een
coach in, net als bij de andere
loopbaantrajecten. Want werken
aan een concreet plan op jouw maat
is nog altijd mensenwerk.”
Je kan als ACV-lid natuurlijk ook
altijd bij het loopbaancentrum
terecht voor workshops, groeps
loopbaansessies of snel advies over
je loopbaan. “Wil je bijvoorbeeld
even iemand laten meekijken naar
je cv? Dan doen we dat graag voor
jou. Maar wil je wat grondiger stilstaan bij een concrete vraag over je
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loopbaan, dan vinden we ook wel
een intensiever traject waar je kan
instappen. We hebben de voorbije
jaren een gevarieerd gamma uitgebouwd. Dat gaat van sollicitatietips
tot burn-out, van leiding geven tot
de voorbereiding van een evaluatiegesprek.”
Geïnteresseerd? Je vindt alles op
www.loopbaanontwikkeling.be.
Wil je graag meer uitleg of een
kennismakingsgesprek, stuur
dan een mailtje naar
loopbaancentrum@acv-csc.be.
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MAG IK MIJN UURROOSTER
KRIJGEN VIA WHATSAPP?
Bram Van Goethem |

Shutterstock

“Sinds kort hebben we een
Whatsapp-groepje met de collega’s.
Via die weg geeft de werkgever o.a.
de uurroosters door, maar wordt er
ook meer en meer andere informatie
uitgewisseld. Per dag worden zo
heel wat berichtjes verstuurd, ook
buiten de werktijd. Mag dit zomaar?”
Meedelen uurroosters

VRAAG VAN DE MAAND

Veel werknemers met een variabel
rooster herkennen zich ongetwijfeld
in deze vraag. Als je met een variabel
uurrooster werkt, moet het arbeidsreglement uitdrukkelijk bepalen hoe en
wanneer je in kennis wordt gesteld van
je uurroosters. Je moet in alle gevallen
schriftelijk (op papier of elektronisch)
op de hoogte worden gebracht door een
gedateerd bericht. Je moet ook ten minste vijf werkdagen op voorhand op een
betrouwbare, geschikte en toegankelijke manier worden geïnformeerd over
je werkschema.
Je werkgever mag dit dus inderdaad
doen via een Whatsapp-groep, als dit
uitdrukkelijk in het arbeidsreglement
vermeld wordt. Het berichtje van je
werkgever mag gericht zijn tot een
groep van werknemers, maar moet
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alleszins jouw individuele uurrooster
bevatten.

Deconnectie

Als je Whatsapp ook voor je job
gebruikt, dreigt de grens tussen werk
en privé te vervagen. Want Whatsapp
gebruik je ook om met vrienden en
familie te communiceren. Een constante
stroom van berichtjes in een professionele Whatsapp-groep kan tot frustraties
leiden en stressverhogend zijn.
Je wordt als werknemer ook niet geacht
om altijd bereikbaar te zijn, ook niet
via Whatsapp. Je werkgever moet je
roosters, pauzes, rusttijden, verloven,
enzovoort respecteren. Bovendien moet
elke werkgever de psychosociale risico’s
in kaart brengen en hiermee rekening
houden in zijn welzijnsbeleid.
Het is sterk aangeraden om binnen de
onderneming duidelijke afspraken te
maken met de werkgever rond deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Als er op je werk
een CPBW is, moet je werkgever daarover op regelmatige tijdstippen overleg
voorzien. Dat is hij ook verplicht als de
werknemersvertegenwoordigers binnen
het CPBW hierom verzoeken. Maak dus
zeker gebruik van dit recht op overleg!
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ACHTER DE SCHERMEN

Koffie! Ik snijd de
banaan, hak de chocola
en lepel het door de
yoghurt. Goed voor de
darmflora!

8:00

9:00 Mijn dag begint
met het persoverzicht.
Ik bekijk de ISA-mailbox
en beantwoord twee
vragen over de corona-uitzonderingen voor
studenten. Studenten
mogen deze zomer
onbeperkt bijverdienen.

Het ACV helpt je vooruit. In
Puls Magazine kijk je mee
achter de schermen van een
dagje vakbondswerk. Deze
maand maak je kennis met
Nelis Jespers van ISA, de
jongerenservice van het ACV.

PASKLAAR
ADVIES VOOR
JOBSTUDENTEN

Ik schakel in voor
de vergadering met
de communicatiedienst over de
ISA-service deze
zomer. Tijdens de
drukke zomermaanden staat
voor jobstudenten
een heel belteam
klaar! We bespreken
de promotiecampagne
op sociale media.

9:30

juridische collega’s. Je
weet maar nooit.
14:15 KLIK! Een bericht
in de chat: “Het lukt
niet op school. Tot wanneer mag ik een studentenjob doen als ik
stop met studeren?” Ik
antwoord dat je geen
studentenjob meer
kan doen van zodra je
je uitschrijft. Lopen je
studies af in juni, dan
kan je een studentenjob
doen tot eind september.

Ik bel met een
vakbondssecretaris
over een studente
die werkt in een
hotel en daar sinds
kort ook tijdelijk inwoont. Haar
werkgever dreigt
haar te ontslaan en
haar ook op straat te
zetten. De secretaris
neemt het dossier van me
over.
15:00

11:30 Een stagiair krijgt een
jobaanbieding op zijn stageplek. De
werkgever stelt voor de verplichte stagedagen over verschillende weken te spreiden en de lege dagen op te vullen met studentenarbeid. Ik geef aan dat dit illegaal
is. Je kan pas werken op je stageplaats als
de stage volledig afgerond is.
12:30 Tijd voor de lunch. Ik heb zin in croques. Mijn healthy huisgenoot kijkt me
beschuldigend aan voor mijn ongezonde
eetgewoontes.
13:00 De lijn staat open. De ISApermanentie begint nu echt. Een jobstudent belt omdat hij wel heel weinig verdient. Ik vraag het contract en de loonfiche
door te sturen en bel even later terug met
de melding dat het loon onder het minimumloon ligt. Het lid geeft aan de werkgever eerst zelf te willen contacteren. Ik
maak het dossier intussen al over aan de

16:30 Een lid belt. De examens komen
eraan. Ze heeft geen tijd meer voor haar
studentenjob, maar haar werkgever wil
haar aan de uurregeling op het contract
houden. Ik geef aan dat dat zijn recht is en
stel een aantal opties voor: een compromis zoeken met de werkgever is de beste
optie. Ze kan ook ontslag nemen en haar
opzegtermijn uitdoen, of gewoon haar
contract naleven en door de zure appel
bijten.

Ik geniet met een vriendin van de
pas geopende terrassen. Het regent.

19:30

“Tijdens de zomer staat
voor jobstudenten een heel
belteam klaar!”
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Horizontaal
A Begeleider – inferno
B Gek – zintuig – familielid
C Magere – spoedig
D Reeds – kuip – gierigaard
E Paard – elektrische wagen
F Energiezuinige verlichting
G Slot – dierenvoer
H Kleur – lofdicht – kilowatt
I Mannelijke bij – Al
J Openbaar ministerie –
telwoord – ivoor
K Vogel – Charmante vlotheid
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Verticaal
1 Videoscheidsrechter –
Bijbelse stad
2 Bijwoord – niet vast –
onderdeel van een viool
3 Jongensnaam – Werptuig
4 Vereniging – houding Vogelproduct
5 Belgisch modemerk –
onlust
6 Achterblijven
7 Vraagwoord – ar
8 Voorzetsel – taart – nobel
9 Filmgenre – Bladgroente
10 Voordeel – kostuum –
meetkundig getal
11 Dwars – vroeger
brugpensioen
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Prijsvraag

De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘De
laatste loodjes wegen het zwaarst’. B.J. uit
Kapellen 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 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 boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van
25 euro.
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Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Dit reglement vind je hier online
https://www.pulsmagazine.be/wp-content/
uploads/2019/09/Wedstrijdreglement-OnsRecht.pdf
We schonken ook gratis exemplaren weg van
het boek ‘Het is allemaal de schuld van de
Chinezen’. De onschuldige hand maakte deze
lezers / lezeressen blij met een exemplaar:
M.D. uit Zaventem, C.K. uit Roeselare en M.B. uit
Linden.
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FILM

Win een topboek!

THE FATHER
Karin Seberechts

Is het wenselijk om in de geest te willen kijken van een
mens die geestelijk aftakelt? Om te peilen naar de ravage
die dat aanricht in het wezen van die mens zelf… In zijn
filmdebuut The Father – naar zijn eigen toneelstuk Le
père – doet theaterauteur Florian Zeller precies dat.

Ze heten Sofie, Koen, Eliza, Amin, Cindy
en Kurt. Ze wonen in Denderleeuw,
Merksplas, Maasmechelen, Houthulst
en Deurne. Ze zijn medisch assistent,
zelfstandige, drukker, poetsvrouw,
kleuterleidster en rekkenvuller. Ze hebben één ding gemeen: ze horen tot wat
men ook wel ‘de lagere middenklasse’
noemt, een groeiende groep waar
ondertussen twee miljoen landgenoten deel van uitmaken. Twéé miljoen?
In België? Jazeker. Die cijfers zijn al
langer bekend en corona verscherpt ze
nog. In ‘De achterblijvers’ gaat Geert
Schuermans op zoek naar de realiteit
achter de statistieken. Een jaar lang
volgt hij vijf gezinnen. Dat resulteert in
verhalen over sterke mensen die elke
dag vechten om niet kopje-onder te
gaan, dromen van een mobilhome en
het koude zweet voelen uitbreken als
hun zoon een schooluitstap aankondigt. Maar ook over een schrijver die
uit zijn bubbel van hogeropgeleide
tweeverdieners stapt, een wereld waar
mensen zich al eens racistisch uitlaten,
spuwen op ecotaksen en de vakbond
maar niks vinden.
Interesse in dit boek? Stuur dan je
naam en adres vóór 20 augustus 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.

Zeller troont ons mee naar het
riante Londense appartement en
de leefwereld van Anthony, een
kranige tachtiger. Wanneer zijn
dochter Anne hem vertelt dat de
zoveelste thuishulp haar biezen
heeft gepakt nadat hij haar voor
bitch heeft uitgescholden, staat
Anthony op zijn achterpoten.
Hij hoeft al die pottenkijkers en
potentiële dieven niet in huis. Hij
redt zich prima, thank you very
much… Maar is het fraaie appartement waarin hij zijn ochtendthee
zet wel het zijne? Gaat Anne nu
wel of niet met haar nieuwe liefde
naar Parijs verkassen? En wie is
dan die man die in zijn woonkamer op zijn dooie gemak de krant
zit te lezen? Was hij nu ingenieur of tapdanser? Waarom komt
zijn lievelingsdochter Lucy nooit
eens langs? Waar is trouwens haar
schilderij? En zijn horloge…?
Het is de laatste jaren bijna struikelen over films en boeken over
dementie. Slechts weinige daarvan dringen zo gericht en attent
als The Father door in de verpulverende ziel van een man die zichzelf
compleet verliest. Florian Zeller
maakt niet alleen zijn nevenpersonages maar ook zijn kijkers deelgenoot van die wrede kaalslag,
van desoriëntatie tot volkomen
ontreddering. Geliefden en onbekenden, werkelijkheid en dromen, vroeger en nu: in Anthony’s
beleving loopt gaandeweg alles
in elkaar over. Als een soort misdrukte legpuzzel zonder voorbeeldblad.
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Peilen naar de ravages van dementie (Anthony
Hopkins)

De vaak wat geaffecteerd acterende Anthony Hopkins draagt dit
drama met een ogenschijnlijke
vanzelfsprekendheid én nuance.
De Oscar is hem gegund. De supporting cast met een voortreffelijke Olivia Colman op kop biedt
stevige ruggensteun. Maar The
Father is ook erg gebaat bij de
score van Ludovico Einaudi en
enkele zeer efficiënt gebruikte
aria’s uit King Arthur van Purcell
en Bizets De parelvissers. Films die
het dichtst tegen de pijnlijkste episodes uit het leven aan schuren,
zijn vaak het moeilijkst om naar
te kijken. Dat is bij The Father niet
anders. Hard en hartverscheurend.

The Father is vanaf 16 juni te
zien in de Belgische bioscopen.
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De Vrolijke Kring maakt mensen in armoede sterker

“GEBREK AAN BEGRIP EN
WAARDERING IS SOMS ERGER DAN
MOEILIJK KUNNEN RONDKOMEN”
Op 3 juni ontving De Vrolijke Kring uit Ronse de prijs ‘Armoede Uitsluiten’ van Welzijnszorg. Met de
prijs huldigt Welzijnszorg de manier waarop de organisatie mensen in armoede een thuis biedt. In De
Vrolijke Kring kunnen mensen elkaar bij een kopje koffie ongedwongen ontmoeten. En een vrijwillige
klusjesdienst en ‘Wegwijzers’ helpen hen ook oplossingen te vinden voor alledaagse problemen.
Voor de 22ste prijs ‘Armoede
Uitsluiten’ focuste Welzijnszorg
op de kracht van organisaties die
samen met mensen in armoede werken aan ‘de binnenkant’. “In plaats
van te focussen op het gebrek aan
inkomen, wilden we deze keer de
klemtoon leggen op wat armoede
‘van binnen’ doet met mensen,”
legt voorzitter Marc Justaert uit.
Want de dagelijkse stress over een
te laag inkomen en facturen die
maar blijven binnenkomen, leidt tot
schaamte, vereenzaming en isolement. Daarom zijn organisaties als
De Vrolijke Kring zo belangrijk.
Via laagdrempelige activiteiten krijgen mensen er de kans om hun netwerk te verruimen, hun talenten te
ontdekken en verder te ontplooien.
“Zo worden mensen sterker. Daarin
geloven we heel sterk, de waarde
en de mogelijkheden van elke
mens,” verwoordt coördinator Leen
Vandenhaute van De Vrolijke Kring
het.
Maar zoals het een zelforganisatie betaamt, nam tijdens de prijsuitreiking ook Guy Janssens, lid
van de Vrolijke Kring, het woord.
“In armoede leven heeft niet alleen
met financiële problemen te maken.
Mensen in armoede hebben vaak
een zeer laag zelfbeeld. Gebrek aan
begrip en waardering is soms erger
dan moeilijk kunnen rondkomen.
In De Vrolijke Kring luistert men
naar je verhaal. Zonder vooroordeel.
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Dat doet goed.” Maar er is meer. De
Vrolijke Kring geeft ook kansen om
opnieuw ‘iemand’ te zijn. “We zijn
het beu om aan de zijlijn te staan.
We willen ons steentje bijdragen.
Door de projecten van de Vrolijke
Kring vinden we een waardige plaats
in de maatschappij. We zijn blij
dat we op onze manier iets terug
kunnen geven aan de samenleving.
Investeren in mensen is de beste
belegging die je kan doen!”
www.welzijnszorg.be
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“Investeren in mensen
is de beste belegging
die je kan doen!”

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Vakbondspremie
non-ferro (PC 224)
In de sector van de non-ferrometalen (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 ACV Puls.
Om de vakbondspremie voor
non-ferrometalen te ontvangen,
moet je in 2020 minstens één maand
lang in de sector hebben gewerkt.
Langdurig zieken worden gelijkgesteld. Gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben recht op de
premie als ze in 2020 nog minstens
één maand lang effectief gewerkt
hebben.
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 uitgekeerd. 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.

van de maand mei. Bezorg de beide
luiken van dit attest, goed ingevuld
en voorzien van je bankrekeningnummer en handtekening, aan het
ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van
15 juni tot 30 september.

Vakbondspremie
pc 219 Diensten en
organismen voor
technische controle
Tussen 1 juni en 31 juli 2021 wordt
aan de gesyndiceerde bedienden
uit de diensten en organismen voor
technische controle (paritair comité
219) de vakbondspremie uitbetaald.
Die bedraagt 145 euro.
Om recht te hebben op de premie
moet je in 2020 minstens één maand
in dienst zijn geweest.
Bezorg je ingevulde en ondertekende
attest aan je vakbondsafgevaardigde
of aan je ACV Puls-secretariaat om je
premie te ontvangen.

De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg en revalidatiecentra bedraagt voor leden die een
volledige vakbondsbijdrage betalen,
110 euro. Voor leden die de verminderde bijdrage betalen is het 55 euro.
De premie wordt uitbetaald tussen 1
juli en 30 september 2021.
Kijk even na of je gegevens juist zijn
en bezorg het attest ter betaling aan
ACV Puls. Dat kan op één van de volgende manieren:
• Ofwel overhandig je het ondertekend attest aan een ACV Puls afgevaardigde op je werk;
• Ofwel verzend je het ondertekend
attest naar het plaatselijk ACV Puls
kantoor in je regio, het adres kan
je vinden op de achterzijde van je
attest;
• Ofwel gebruik je deze link: www.
hetacv.be/vakbondspremie-nonprofit
Op een invulscherm wordt dan
gevraagd om een aantal gegevens
in te vullen die op het attest staan.
Hou het attest dus best bij de hand.
Nadien druk je op ‘verzenden’. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging.

Vakbondspremie
Distributie pc 202, 311
en 312
Wie lid is van ACV Puls, krijgt jaarlijks 145 euro terug van de betaalde
bijdragen. Voor wie een verminderde
bijdrage betaalt of wie met SWT of
brugpensioen is en de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt
de vakbondspremie 72,5 euro.
Eind mei of begin juni krijg je van je
werkgever een attest bij je loonfiche

Vakbondspremie
Ziekenhuizen,
ouderenzorg,
wijkgezondheidscentra
(pc 330)

INDEXAANPASSINGEN MEI 2021
PC 201.00
PC 202.01
PC 312.00

Zelfstandige kleinhandel
Middelgrote levensmiddelenbedrijven
Warenhuizen

Vorige lonen x 1,02 (1)
Vorige lonen x 1,02 (1)
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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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 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

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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