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Standpunt

BELGEN ZIJN GOED  
IN DE OMSCHAKELING

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Hoe intens en verschillend 
kunnen emoties zich in een 
vakantieperiode opdringen! 
Van voetbalontgoochelingen, 
natuurrampen en slecht weer 
over olympische euforie en 
sportieve drama’s tot puur 
genot voor wie écht vakantie 
kon nemen. Ik ben er zelf even 
onderuit gemuisd richting Italië, weg 
van de kommer en kwel en met de vaste 
wil om even niet aan het werk te denken. 

Het is me op één boom na gelukt. Een 
stevig vertakte en dik gebladerde moer-
beiboom zorgde even voor de omscha-
keling. Zijn wijd gespannen kruin bood 
zowel airco en schaduw, als bescherming 
tegen zon en regen. De stevige takken en 
het beschermend bladerdak voerden mij 
naar het al even noodzakelijk bescher-
mend huis van onze sociale zekerheid. Ze 
moeten ongeveer dezelfde leeftijd hebben. 
De boom haalde mij even uit mijn vakan-
tieroes en deed me omschakelen naar de 
socio-economische realiteit van dit najaar. 
Om tegen 2030 een werkgelegenheids-
graad te bereiken van 80 % wil de federale 
regering jaarlijks een werkgelegenheids-
conferentie organiseren – over de evo-
luties op de arbeidsmarkt, maar ook alle 

takken van de sociale zekerheid 
komen in beeld. Daar kunnen de 

sociale partners niet ontbreken. 

De eerste werkgelegenheids-
conferentie, op 8 en 9 septem-

ber 2021, focust zich op een 
‘harmonieus loopbaaneinde’ als 

voorloper van een grondiger pen-
sioenhervorming. Het zal niet verbazen 
dat dit in vakbondskringen tot enige 
zenuwachtigheid leidt. Eerdere debat-
ten hierover liggen nog altijd zwaar op de 
maag. De optrekking van de pensioenleef-
tijd naar 67 jaar blijft een bron van verzet. 

We zijn dus op onze hoede. We willen ons 
als ACV vooral niet laten vangen in nieuwe 
carcans die kwalitatief arbeidsmarktbeleid 
opdelen in hokjes of de samenhang nege-
ren tussen werkbaar werk, een stabiel en 
rechtszeker eindeloopbaanbeleid, leef-
bare afbouwmogelijkheden, een menselijk 
re-integratiebeleid bij arbeidsongeschikt-
heid en kwaliteitsvolle pensioenen.

Het ACV wil constructief meewerken aan 
de werkgelegenheidsconferentie. Ook wij 
zijn een werkgelegenheidsgraad van 80 % 
genegen, maar dan wel via een open debat 
en een reële investering in een kwaliteits-
vol tewerkstellingsbeleid. We hebben 
duidelijke speerpunten. Geen eindeloop-
baanbeleid zonder een beginloopbaanbe-
leid. Stop de precarisering van contracten. 
Langer werken moet kunnen, maar zonder 
verplichting. En we willen eindeloopbaan-
regelingen op maat met landingsbanen 
vanaf 55 jaar, SWT-mogelijkheden vanaf 60 
jaar en wettelijk pensioen vanaf 65 jaar. 
We zullen zien hoe sterk de verschillende 
regeringen in België zijn in de omscha-
keling. Of ze vlot omschakelen van een 
coronabeleid naar een duurzaam soci-
aal-economisch beleid. ACV Puls is er 
alvast klaar voor. 
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Nieuwe regels voor bedrijfswagens 

WORDT DIT EEN DOORBRAAK 
VOOR HET MOBILITEITSBUDGET?

Een poosje geleden bereikte de regering een akkoord over bedrijfswagens. In het regeerakkoord was 
voorzien dat die een sleutelrol zouden spelen in de vergroening van de mobiliteit. Dat hoeft niet te 

verbazen want de 1,3 miljoen bedrijfswagens die in België rondrijden kunnen een aardig verschil maken. 

De nieuwe regeling stelt dat vanaf 
2026 nog alleen emissieloze wagens 
fiscaal aftrekbaar zijn. Dat bete-
kent dat werkgevers die tegen dan 
hun wagenpark niet vergroenen, 
aardig wat meer zullen moeten 
betalen. Voor werknemers veran-
dert er niks aan het principe, maar 
‘groene’ – elektrische – bedrijfswa-
gens zullen ook voor hen aantrekke-
lijker worden. Bedrijfswagens mét 
CO2-uitstoot gaan dan weer duurder 
worden. Daarnaast wordt ook ster-
ker ingezet op het mobiliteitsbud-
get. 
Vanuit het ACV werden de besprekin-
gen van nabij opgevolgd. Het gaat 
namelijk niet alleen over ecologi-
sche en sociale doelstellingen die 
het ACV onderschrijft, maar 
ook om het loonzakje van 
heel veel werknemers. 
Wij polsten bij ACV-
mobiliteitsdeskundige 
Koen Repriels en ACV-
kaderverantwoordelijke 
Sandra Vercammen 
hoe zij naar de nieuwe 
regeling kijken. 

KOEN: “Het akkoord 
wil niet alleen 
groenere, maar 
ook minder 
bedrijfswagens. 
Er zal meer dan 
nu worden ingezet 
op een mobiliteits-
budget als alternatief 
voor de bedrijfswagen. Dat komt 

erop neer dat je als werknemer het 
budget dat je werkgever betaalt voor 
je wagen, kan gebruiken om op een 
andere manier mobiliteit te ‘kopen’, 
of voor loon. Het mobiliteitsbud-
get is niet nieuw, maar het kwam 
nooit echt van de grond, hoewel uit 
onderzoek blijkt dat 25 tot 30% van 
de bedrijfswagenrijders eigenlijk 
wel geïnteresseerd is. Momenteel 
stapten slechts 1.000 werknemers 
over. Heel weinig werkgevers bieden 
het ook aan. Nu worden de moge-
lijkheden verder uitgebreid. Het kan 
heel breed gaan. Van een bedrijfs-
fiets of een abonnement voor het 
openbaar vervoer tot zelfs de kost 
van je woning, als je dicht bij je werk 
woont en daardoor verplaatsingen 

uitspaart. Werkgevers moéten 
het mobiliteitsbudget ech-

ter niet aanbieden. Dat 
is echt een gemiste 
kans. Die verplichting 
willen we proberen 
te onderhandelen in 

bedrijven en sectoren. 
Het voorkomt dat werk-

nemers tegen hun zin met 
een niet-emissievrije, en steeds 
duurdere, bedrijfswagen rond-

rijden.”

Een veelgehoorde kritiek op 
bedrijfswagens is dat het een 
extra voordeel is voor beter 

betaalde werknemers. Verandert 
deze regeling daar iets aan?

KOEN: “Bedrijfswagens kosten de 
schatkist en de sociale zekerheid 

vooral veel geld aan niet-ontvangen 
bijdragen.” 
SANDRA: “Dat klopt. Maar Je kan 
de bedrijfswagen in ons land niet 
plotsklaps wegdenken. Dat zou een 
forse inlevering betekenen voor heel 
veel betrokkenen. Bedrijfswagens 
zijn trouwens al lang geen voor-
recht meer van de happy few. Dat 
blijkt wel uit het grote aantal. Het 
aantal bedrijfswagens groeit nog 
steeds. Ook voor werknemers in de 
middengroep is het een belangrijk 

In een notendop
In de nieuwe regeling kan elke 
werknemer die recht heeft op een 
bedrijfswagen, voor zover de werk-
gever dit aanbiedt, het budget dat 
de werkgever voorzien had voor 
de bedrijfswagen inruilen voor een 
mobiliteitsbudget, dat drie pijlers 
kent:
1. Een milieuvriendelijke bedrijfs-

wagen, waarbij het idee is dat 
de werknemer een kleinere 
/ goedkopere bedrijfswa-
gen kiest binnen het mobili-
teitsbudget en het restbedrag 
spendeert aan pijler 2 en 3;

2. Duurzame vervoersmiddelen 
en huisvestingskosten;

3. Het niet-opgebruikte saldo, dat 
de gewone parafiscale regeling 
van loon volgt.

 Jan Deceunynck |  Belga Image
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onderdeel van het loon. De bedrijfs-
wagen is een gevolg van de enorme 
druk op de lonen, die door de loon-
wet nauwelijks mogen stijgen. 
Daardoor zoeken werkgevers naar 
alternatieven om hun werknemers 
extra te belonen. De realiteit zoekt 
altijd een uitweg. Bovendien worden 
in nogal wat sectoren kaderleden 
uitgesloten van het sociaal overleg 
en van cao’s over loon. Dan is het 
niet verwonderlijk dat er naar oplos-
singen naast het formele overleg 
gezocht wordt. Wij vragen al lang 
dat álle werknemers bij het over-
leg worden betrokken. We boeken 
voortgang, maar nog altijd worden 
kenniswerkers en  kaderpersoneel 
vaak uitgesloten van dat overleg.”

Binnenkort start het sectoroverleg 
over de loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor de komende twee jaar. Worden 
bedrijfswagens een thema?
KOEN: “Als het aan ons ligt zeker wel. 

Het zal belangrijk zijn om goede en 
transparante afspraken te maken 
over de omslag naar elektrische 
bedrijfswagens. Werkgevers zullen 
emissieloze auto’s in hun gamma 
moeten opnemen en duidelijk aan 
hun medewerkers moeten commu-
niceren over wat wagens met en 
zonder emissie hen gaan kosten. 
Maar we hopen vooral ook dat het 
mobiliteitsbudget nu eindelijk kan-
sen krijgt en aangeboden wordt. 

Want alle wagens vervangen door 
groene modellen mag dan al positief 
zijn voor het milieu, het verandert 
niks aan de files en de mobiliteits-
problemen. We moeten evolueren 
naar minder wagengebruik in de 
spits en naar minder salariswagens, 
die enkel voor woon-werkverkeer en 
privéverplaatsingen gebruikt wor-
den.”

Is dat een haalbare kaart?
SANDRA: “Werknemers willen die 
duurzame omslag mee waarmaken. 
En via overleg zorgen we er voor dat 
er compensaties komen. Ik merk 
trouwens dat de jongere generatie 
anders in het leven staat en geen tijd 
wil verspillen in de file.“
KOEN: ”Maar er is ook nog veel koud-
watervrees. De overstap naar een 
mobiliteitsbudget is echt niet zo 
moeilijk als men soms denkt. In 
overleg vinden we inderdaad wel 
oplossingen.” 

“We hopen dat het 
mobiliteitsbudget nu 
eindelijk kansen krijgt. 
Want enkel alle wagens 
vervangen door groene 
modellen verandert 
niks aan de files.”
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 Jan Deceunynck |  Adobestock

Vakbondslidmaatschap levert flink wat op

OP ZOEK NAAR EEN REDEN 
OM AAN TE SLUITEN 

BIJ HET ACV?

Er zijn veel redenen om aan te sluiten bij een vakbond. Solidariteit is er 
één van. Maar het kan ook financieel flink wat opleveren. Dat hebben 

ongeveer 200 ex-werknemers van Ford Genk ondervonden…

We schrijven oktober 2012. Ford Genk kon-
digt aan de deuren te sluiten. Alle perso-
neelsleden verliezen hun job. Keurig wor-
den de weken, maanden en jaren nadien 
alle ontslagvergoedingen berekend en 
uitbetaald. Maar een paar werknemers 
merken dat er bij hen wat ontbreekt. Ze 
stonden geregistreerd als arbeider, maar 
voerden al heel lang bediendenwerk uit. 
De vakbond klaagt dit al aan sinds de 
jaren ’80. Begin jaren 2000 werd dat zelfs 
erkend door de werkgever. Want ze kregen 
sindsdien, na lang gebakkelei, een extra 
premie voor dat bediendewerk. Maar die 
erkenning bleef uit bij de sluiting. De toch 
wel aardig wat voordeligere ontslagrege-
ling voor bedienden, bleek niet voor hen te 
gelden. 
Bij LBC-NVK, de voorganger van ACV Puls 
die toen de belangen van de bedienden bij 
Ford behartigde, vonden ze een luisterend 
oor. Ja, klonk het daar. We zetten de strijd 
die we al meer dan dertig jaar voeren ver-
der, jullie hebben recht op de regeling voor 
bedienden. Jullie hebben immers jaren-
lang bediendenwerk verricht. Het is dan 
niet meer dan fair om jullie ook bij de slui-
ting op die manier te behandelen. 

Gerechtelijke procedure
Het hoeft geen betoog dat werkgever 
Ford die redenering niet meteen volgde. 
Integendeel, het bedrijf bleef tijdens de 
hele rechtsgang stokken in de wielen 
steken. Maar na de lange, gerechtelijke 
procedures voor liefst 135 betrokken ACV-
leden werden slechts twee dossiers door 
de rechtbank afgewezen. De kostprijs voor 

de procedure werd betaald door het ACV. 
De betrokkenen betaalden zelf enkel een 
beperkte rechtsplegingsvergoeding.
De inzet van de procedures was niet min. 
De loonachterstallen en extra ontslagver-
goedingen waarop de werknemers recht 
hadden schommelden van 15.000 tot liefst 
250.000 euro, inclusief intresten. In totaal 
verhaalden de advocaten die het ACV voor 
deze complexe rechtsgang inschakelde 
zowat 8 miljoen euro voor de betrokken 
vakbondsleden. 
Dit is natuurlijk een uitzonderlijk dossier 
over een principieel punt dat heel lang 
heeft aangesleept. Niet alle geschillen 
met werkgevers leveren zo’n spectaculair 
resultaat op. Maar bij het ACV ben je wel 
altijd aan het juiste adres als je je rechten 
als werknemer wil doen gelden. Daar kan 
je van op aan!
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Sectoronderhandelingen gaan van start

ACV PULS IJVERT VOOR 
KOOPKRACHT, THUISWERK, 

LANDINGSBANEN EN NOG VEEL MEER

Afgelopen voorjaar leverden de vakbonden een harde strijd voor een sterk sociaal akkoord. Dat resulteerde 
uiteindelijk niét in een interprofessioneel akkoord over de lonen. De regering drukte eenzijdig een maximale 
loonstijging van 0,4% door. Voor de vakbonden was die minimale stijging een onverteerbare kaakslag, die 

niet in verhouding staat tot de geleverde inspanningen door het personeel – zeker in covidtijden. Ons verzet 
tegen de loonwet, die de oorzaak is van deze onrechtvaardige marge gaat dus onverminderd verder. 

 Jan Deceunynck |  Adobestock
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ACV Puls zorgt er mee voor 
dat je naast je brutoloon ook 
recht hebt op:
• vervoersonkosten
• maaltijdcheques
• een kinderopvangpremie
• een syndicale premie
• (dubbel)vakantiegeld
• een dertiende maand
• premies via het sociaal 

fonds
• ...
Bij de sectoronderhandelingen 
halen we voor jou het onder-
ste uit de kan.

En jij? Haal jij al 
het beste uit je 
job? Kijk snel of jij 
al aanspraak doet 
op al je rechten en 
contacteer je ACV-
afgevaardigde!  

De interprofessionele besprekingen 
worden nu gevolgd door onderhan-
delingen in de verschillende 
beroepssectoren. “Daar 
zullen we alles uit de 
kast halen om de mini-
male marge te maxima-
liseren ,” legt algemeen 
secretaris Stefaan 
Decock uit. “Meer zelfs. 
Het is onze ambitie om 
stevig in te beuken op de 
minimale loonstijging die het 
interprofessioneel akkoord voorziet. 
Zeker in sectoren waar covid niet 
speelde of die zelfs beter gedraaid 
hebben is er geen reden om de loon-
stijging te beperken tot die scha-
mele 0,4%.” 
“Niet in het minst willen we de lage 
lonen optrekken,” stelt Stefaan. 
“Niet alleen de absolute minimum-
lonen, maar ook de lonen die daar 
niet al te ver boven zitten, moeten 
omhoog. Zonder de economische 
realiteit van de sectoren uit het oog 

te verliezen, willen we dat álle werk-
nemers beloond worden voor hun 

inzet.” 

Thuiswerk
De sectoronderhande-
lingen gaan niet alleen 
over loon. “We willen 
ook afspraken maken 

over thuiswerk,” aldus 
de topman van ACV Puls. 

“Daarover zijn in tal van 
bedrijven tijdelijke ‘crisisafspra-

ken’ gemaakt. Maar thuiswerk is een 
blijver en vergt structurele afspra-
ken. Uit een ruime bevraging door 
ACV Puls bleken duidelijke verwach-
tingen: de nood aan werkmiddelen, 
een vergoeding van de gemaakte 
kosten, ondersteunende coaching 
van thuiswerkers… Daar willen we 
duurzame afspraken over maken.” 
Net als over de mobiliteit. Die 
moet groener en duurzamer. 
Woonwerkverkeer en bedrijfswa-
gens bieden kansen om daaraan 

te werken. ACV Puls wil mee aan 
het stuur zitten van die verande-
ring. Daarover lees je op p. 4 van dit 
magazine nog meer. 

Loopbanen
En dan is er nog het loopbaandebat. 
Ook daarover moeten in de secto-
ren afspraken gemaakt worden. 
Goeie startcontracten, goeie start-
lonen, écht werkbaar werk, vorming 
en opleidingskansen en een stabiel 
eindeloopbaankader. “Een leefbaar 
einde van een loopbaan kan ver-
schillen per sector. Dus willen we 
ook de afspraken per sector laten 
aansluiten op die realiteit. Maar dat 
landingsbanen (4/5 en halftijds) 
een belangrijk deel van de oplos-
sing zijn, staat voor ons als een paal 
boven water. Bovendien bieden der-
gelijke formules kansen voor jon-
geren die nu moeizaam aan de slag 
geraken of gevangen blijven in pre-
caire en flexibele contracten.” 
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Cultuur (her)leeft! 

“IK KIJK ER ZÓ NAAR UIT OPNIEUW 
VOLUIT TE KUNNEN GAAN”

De culturele sector komt opnieuw, traag maar gestaag, op gang. Nu we na die eerste 
maanden stilletjes van een cultuur-herleving kunnen spreken, werpen we een blik 
achter de schermen. Hoe beleven cultuurwerkers de heropening van hun sector?  

OP DE PLANKEN

Christa Biesemans zingt als sop-
raan in het koor van Opera Ballet 
Vlaanderen. Ze bleef betrokken, 
ook in de maanden dat de culturele 
sector op slot zat: “Ik zetel in de 
ondernemingsraad, dus kon ik het 
reilen en zeilen achter de schermen 
volgen door de maandelijkse verga-
deringen. Dat heeft geholpen om de 
connectie met het werk te houden, 
want door de lange duur werd dat 
wel steeds zwaarder.” Ook het con-
tact met de collega’s bleef ze - vooral 
digitaal - onderhouden. “We hebben 
veel aan elkaar gehad en hebben 
zelfs samen kleine online concerten 
kunnen geven.” 

Onzekerheid troef
De honger om terug voor een 
publiek te staan was groot, maar de 
onzekerheid was steeds opnieuw de 
spelbreker. “We hadden niet alleen 
een plan B, maar ook een plan C, een 
plan D,… Telkens stonden we klaar 
om terug te beginnen. Maar in dat 
anderhalf jaar hebben we in totaal 
maar drie maanden mogen optre-
den. Dat woog. Ik ben me dan gaan 
focussen op vrijwilligerswerk om 
niet in het beruchte zwarte gat te 
vallen.” Haar vast contract bezorgde 
haar een ‘luxepositie’ in de sector. 
“Ik kon op technische werkloosheid 
en ondersteuning van mijn bedrijf 
rekenen. Voor beginners en freelan-
cers in onze sector was het echter 

een bloedbad. Ik vrees dat 
er mensen van onze sector 
zijn afgeschrikt en zullen weg-
blijven.” 

Zingen met mondmaskers
De heropstart komt traag op gang. 
“We hebben één voorstelling ach-
ter de rug en nu is het afwachten. 
We blijven repeteren en zouden 
eind augustus terug van start gaan. 
Dat repeteren gebeurt overigens in 
kleine groepen en in een zaal die 

 Sofie Van Der Vreken |  Adobestock
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groot genoeg is om afstand 
te bewaren. Op het podium 

zelf is dat geen optie, dus zingen 
we met mondmasker. Dat is jam-
mer genoeg belastend voor onze 
stem. Voor een zaal met amper 200 
bezoekers is het ook financieel bijna 
niet vol te houden. Dus we hopen op 
snelle versoepelingen. Het publiek is 
in ieder geval enthousiast, dat zien 
we aan de kaartenverkoop.” De toe-
komst is onvoorspelbaar, dat heeft 
het afgelopen jaar wel geleerd. Maar 
toch blijft Christa uitkijken naar het 
moment dat alles weer voluit kan. 
“Gewoon op de planken staan zoals 
vroeger, zonder mondmasker en 
voor een volle zaal. Ik kijk er zó naar 
uit!”

IN DE CINEMA

De bioscopen zijn hoopvol want 
mede dankzij de kwakkelzomer kun-

nen zij afkloppen op een paar 
succesvolle maan-

den. “Na zo’n 
jaar mocht dit 

wel,” vertelt 
Josine Buggenhout, 

programmator bij de Antwerpse 
bioscoop De Cinema. Ze blikt terug 
op een zwaar jaar, waarin zij en veel 
andere gepassioneerde mensen 
opeens hun job niet konden uitvoe-
ren. Toch ziet ze dat er ook mooie 
dingen op en naast het scherm ver-
wezenlijkt zijn: “Met verschillende 
andere culturele partners zoals het 
MHKA, MAS, de Singel, Karamah en 
Kif Kif zijn er online programma’s 
uitgewerkt. Daarnaast hebben we 
ook onze gewaardeerde samenwer-
kingen met filmpartners zoals Cinea 
en Please Release Me online verder-
gezet. We konden daarvoor maande-
lijks een gratis film aanbieden, om de 
kloof met de echte cinema- 
ervaring een beetje te dichten. Die 

collaboraties zorgden voor samenho-
righeid en nabijheid tussen collega’s, 
die allemaal in hetzelfde schuitje 
zaten. Dat gevoel van verbondenheid 
zal ik blijven koesteren. Ook bij de 
aankondiging van de heropening zat 
iedereen meteen op dezelfde golf-
lengte. We waren er klaar voor. En 
omdat 2020 eigenlijk inhoudelijk een 
fantastisch jaar was voor cinema, 
hebben we veel van die filmparels in 
onze programmatie gerecupereerd”. 

Terug naar routine 
Het zal volgens Josine nog even 
duren voor alles terug bij het oude is. 
“Ik merk dat iedereen opgelucht is 
dat we weer bezig zijn. De stilstand 
is voor velen onder ons heel zwaar 
geweest, zowel voor bezoekers als 
collega’s. Wanneer ik bezoekers 
terugzie, merk ik ook dat ze veran-
derd zijn. De impact van deze periode 
zullen we nog lang voelen. Cultuur 
is zo’n noodzakelijk element in het 
leven van velen, en dat wordt nog 
niet altijd naar waarde geschat.” Nu 
wordt er vooral gekeken naar de her-
opbouw: “Ik wil nu vooral terug lang 
genoeg draaien om opnieuw routine 
op te bouwen en weer op volle kracht 
te kunnen programmeren.” 
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G20 willen eerlijke wereldwijde bedrijfsbelastingen

MINIMUMBELASTING VOLSTAAT NIET 
VOOR FISCALE RECHTVAARDIGHEID 

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) pleit al lang voor 
een wereldwijde vennootschapsbelasting. De G7-groep van grote economieën tekende begin 
juni eindelijk de grote lijnen uit van een akkoord en in juli schaarde ook de G20 zich achter 

dat voorstel. Nancy Pauwels van de ACV-studiedienst heeft enkele bedenkingen.

“Het akkoord bestaat uit twee pij-
lers, legt Nancy uit. “De eerste pijler 
wil bedrijven belasten in het land 
waar ze hun inkomsten halen. Nu 
schuiven bedrijven zodanig met hun 
boekhouding dat ze steeds belast 
worden in de goedkoopste landen. 

Daar wil dit nieuwe voor-
stel komaf mee maken. 
Pijler één zorgt dus 
niet echt voor bijko-
mende belastingin-
komsten, maar is een 
herverdeling in het 

voordeel van de landen waar 
de winsten gemaakt wor-

den. 
De tweede pijler is een 
minimumbelasting van 
15% voor multinationals 

met een jaaromzet van 

 Max De Boeck |  Shutterstock
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meer dan 750 miljoen dollar. Maar 
er wordt nog onderhandeld over de 
precieze voorwaarden. België pleit 
bijvoorbeeld voor vrijstellingen voor 
inkomsten uit innovatie, de paten-
ten. Ons land wil die onbelast laten. 
Andere landen hebben dan weer 
andere eisen.” 

Er zijn dus nog veel losse eindjes?
NANCY: “Ja, en daardoor is het moei-
lijk de opbrengsten in te schatten. 
Schattingen voor België variëren van 
honderden miljoenen tot enkele mil-
jarden euro’s. Er is ook weinig trans-
parantie over de winsten van multi-
nationals. Bovendien ligt de officiële 
belastingdruk in OESO-landen zoals 
België gemiddeld al hoger dan de 
15% die nu als norm wordt voorop-
gesteld. Officieel worden winsten in 

de OESO-landen rond de 20% belast. 
Maar in de praktijk betalen multina-
tionals een stuk minder, soms maar 
5% of minder. Het blijft moeilijk in 
te schatten of ze door deze nieuwe 
regeling en de hoge omzetdrempels 
meer zullen moeten betalen.”

Gaat het dan om een lege doos?
NANCY: “We mogen niet té kritisch 
zijn. Oorspronkelijk mikte de OESO 
op een tarief van maar 12,5%. Er is 
dus sprake van vooruitgang. Aan de 
andere kant, de Verenigde Staten 
streefden onder Joe Biden naar 21% 
of hoger, en ook het Europees vak-
verbond waar wij deel van uitma-
ken streeft naar een belastingvoet 
van minstens 25%. Ook specialisten 
zoals o.a. Piketty vrezen voor een 
slag in het water als het tarief op 

15% blijft steken. Maar veel hangt af 
van de concrete verdere uitwerking, 
de voorwaarden en de uitzonderin-
gen. Een brede belastbare basis met 
een laag effectief betaald belasting-
tarief kan meer opbrengen dan een 
hoger tarief vol uitzonderingen. 
We mogen ook de rijpende gees-
ten achter dit verdrag niet over 
het hoofd zien. Het is namelijk 
een kleine revolutie. Een paar jaar 
geleden zou men het voorstel van 
een wereldwijde minimumbelas-
ting nog weggelachen hebben. Men 
beseft eindelijk dat er een einde 
moet komen aan de wereldwijde 
dalende belastinginkomsten. Veel 
landen hebben centen nodig door 
de corona crisis en willen het gedrag 
van de grote multinationals niet 
meer tolereren.” →
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De inkomsten zouden vooral naar rijke 
landen gaan. De ontwikkelingslanden 
dreigen de rekening te betalen. 
NANCY: “Oxfam geeft inderdaad kri-
tiek op het onevenwicht tussen de 
landen en ook de organisatie Tax 
Justice zegt dat de deal niet correct 
zou zijn voor ontwikkelingslanden. 
De arme landen krijgen inderdaad 
minder van de opbrengst in verhou-
ding tot hun aandeel in de bevolking 
en de wereldeconomie. Bovendien 
blijkt uit de OESO impactstudie dat 
ze relatief hogere belastingvoeten 
hebben, een lager tarief van 15% zet 
dus ook nog eens extra druk op hun 
belastinginkomsten. Dit initiatief 
komt dan ook vanuit de rijke OESO-
landen, die voor hun eigen belan-
gen opkomen. Sommigen pleiten 
daarom voor een grotere rol voor de 
Verenigde Naties. Dat zou democrati-
scher zijn, maar natuurlijk ook weer 
trager. De VN werkt niet zo efficiënt.”

Ook binnen de EU willen landen zoals 
Ierland en Hongarije niet meedoen.
NANCY: “De eerste pijler zou in een 
internationaal verdrag gegoten 
worden. Daar kunnen ze moeilijk 
onderuit. Voor de tweede pijler is 
Europese unanimiteit nodig. Dat 

is lastiger. Het wordt dus geven en 
nemen om een akkoord te bereiken. 
Er zitten ook andere addertjes onder 
het gras. Zo had de EU voorstellen 
over een digibelasting, maar die 
staat nu on hold door dit voorstel.”

Zeg je nu dat dit voorstel andere belas-
tingen moeilijker maakt?
NANCY: “De kans bestaat inderdaad 
dat een kleine club multinationals 
meer zal moeten betalen, maar dat 
andere belastingen sneuvelen of 
dat de belastingdruk wereldwijd 
daalt. Als door het verdrag bepaalde 
diensten of takken van de economie 
namelijk worden uitgesloten van 
het toepassingsgebied, dan blijven 
die voortaan buiten schot. Probleem 
is dat we niet veel weten van die 
details.” 

Brengt dit verdrag fiscale rechtvaar-
digheid dichterbij?
NANCY: “Fiscale rechtvaardigheid 
heeft meer facetten dan de vennoot-
schapsbelasting. In België bedraagt 
die op jaarbasis ‘maar’ ongeveer 18 
miljard euro, dat is 4% van de eco-
nomie van België. Het totale vermo-
gen van de Belgen bedroeg eind 2020 
echter 2.700 miljard euro, meer dan 

het vijfvoudige van onze economie. 
Dat vermogen is zeer ongelijk ver-
deeld. De grote fiscale rechtvaardig-
heid voor België zal dus niet alleen 
uit deze minimumbelasting voor 
bedrijven komen.
Toch kan dit verdrag een basis zijn 
voor de toekomst. Grote multinati-
onals ontwrichten het wereldwijde 
economische systeem. Daarom blijft 
deze belastinghervorming toch fun-
damenteel in de strijd voor fiscale 
rechtvaardigheid en gezonde eerlijke 
concurrentie tussen binnenlandse 
KMO’s en buitenlandse multinatio-
nals.”

“Grote multinationals 
ontwrichten 
het wereldwijde 
economische systeem. 
Daarom is deze 
belastinghervorming 
fundamenteel in de 
strijd voor fiscale 
rechtvaardigheid.”
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Sterk aan de start

FREELANCER 
OF WERKNEMER?  

ACV HELPT JE VOORUIT!

Een diploma op zak en dan die ene vraag beantwoorden: wat nu? Ga je solliciteren 
bij je droombedrijf? Of stamp je liever je eigen droombedrijf uit de grond? 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om 
als zelfstandige te werken. In Vlaanderen 
zijn er vandaag al meer dan 100.000 een-
manszaken. Misschien denk jij er ook 
aan om je talent op de freelancemarkt te 
gooien? Dit lijkt misschien een grote stap, 
maar de verschillen tussen freelancers en 
werknemers met een klassieke arbeids-
overeenkomst worden kleiner. Ook qua 
ondersteuning door het ACV, want wie zijn 
eigen baas wil zijn kan rekenen op United 
Freelancers, een service van het ACV voor 
zelfstandigen zonder personeel. 

“Freelancers werken vaak in vergelijk-
bare situaties als werknemers,” legt Joep 
Vanderbeke van United Freelancers uit. 
“En ze worden dan ook vaak met dezelfde 
vragen geconfronteerd. Klopt mijn con-
tract? Verdien ik voldoende? Ben ik 

beschermd? Met al die vragen worden ze 
bij ons individueel verder geholpen.”
Niet alleen actieve freelancers zijn met 
hun vragen welkom. Ook starters kunnen 
rekenen op de in-house knowledge van 
United Freelancers. “Of je nu voluit voor 
die eigen zaak gaat, eerst als zelfstandige 
in bijberoep aan de slag wil of als werk-
zoekende zelfstandig aan de slag wil, voor 
alle vragen en valkuilen bij je start staan 
we klaar.” 

Gratis webinars voor freelancers en 
werknemers
Denk je eraan om te freelancen? United 
Freelancers organiseert speciaal voor 
starters de (gratis) webinar ‘Starten als 
freelancer: jouw statuut’ op 5 oktober 
om 19.30. Je krijgt er een frisse blik op 
wat het statuut allemaal inhoudt – een 
ondernemingsnummer aanvragen, soci-
ale zekerheidsbijdrage, sociale voorde-
len, … – en vergelijkt er objectief werk-
nemerslonen met die van freelancers. 
Je vindt alle info over de webinar op 
www.unitedfreelancers.be. Inschrijven 

kan via de qr-code hiernaast.

Spreekt werken als werknemer 
je meer aan? Hou dan zeker www.
loopbaanontwikkeling.be in de 

gaten. Daar vind je de weg naar 
gratis webinars vol tips en 
tricks die ervoor te zorgen dat 
jouw sollicitatiebrief en cv 
opgepikt worden door poten-

tiële werkgevers. 

 Sofie Van Der Vreken |  Adobestock
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ManiFiesta 2021
Op 11 en 12 september is het weer 
ManiFiesta in Oostende. Het feest van de 
solidariteit biedt naar jarenlange traditie 
opnieuw een mooie mix van muziek, film, 
animatie, debat, literatuur en nog veel meer. 
Altijd met de klemtoon op solidariteit en 
engagement. Ook de vakbonden dragen hun 
steentje bij aan het programma. Zo zorgt het 
ACV op zaterdag voor een debat over organi-
zing, oftewel de kracht van de massa. Maar 
daarnaast kan je op Manifiesta ook o.a. deel-
nemen aan het klimaatdebat, meelopen in 
de Peace Parade, discussiëren over het recht 
op actievoeren, een DJ-workshop volgen, 
Cubaanse salsa dansen, lessen trekken uit 
de pandemie of kennis maken met auteurs 
als Ish Ait Hamou en Jeroen Olyslaegers... En 
nog veel meer natuurlijk. Zoals genieten van 
de muziek van o.a. Zwangere Guy, Zap Mama, 
Les Négresses Vertes, Black Mamba, Helmut 
Lotti of tal van andere artiesten. ACV Puls zal 
er alvast bijzijn. Jij toch ook? 
Lees meer op www.manifiesta.be
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Vakbonden strijden voor eerlijke jobs 
bij koerierdiensten
Amazon drukt wereldwijd een stempel op de loon- en 
arbeidsvoorwaarden in de e-commerce. Nu Jeff Bezos niet 
langer de CEO is, hoopt de internationale vakbondswereld 
op een nieuw tijdperk. Aan de nieuwe CEO Andy Jassy stel-
len ze drie eisen: behandel werknemers als mensen door een 
einde te maken aan het extreme toezicht, respecteer de vrij-
heid van vereniging, dus vakbondswerk op de werkvloer, en 
maak in overleg met vakbonden collectieve afspraken over 
loon en veilige werkomstandigheden. De Deense vakbond 
3F boekte alvast resultaat en sloot bij de online supermarkt 
Coop een collectief akkoord dat koeriers eerlijke en veilige 
arbeidsvoorwaarden garandeert. Bij een andere online speler, 
nemlig.com, kaarten ze samen met werknemers aan dat 
arbeiders als robots steeds sneller en harder moeten werken, 
en via constante controle en door militair personeel tot het 
uiterste gedreven worden. In België werden PostNL en GLS 
voor de correctionele rechtbank gedaagd wegens structurele 
sociale fraude. 

Teken de Amazon petitie op https://petitions.ituc-csi.org

16
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Vierdaagse vakbondsprotesttocht 
van Boekarest naar Brussel
13 Roemeense vakbondsvertegenwoordigers van Cartel Alfa 
organiseerden een vierdaagse protesttocht van Boekarest 
naar Brussel om de lage lonen in hun land aan te klagen. 
Deze lonen dwingen hun medeburgers om soortgelijke rei-
zen te maken op zoek naar fatsoenlijk werk. De ‘karavaan 
van sociale rechten’ startte in Boekarest. Tijdens de reis 
van meer dan 2000 kilometer voerden de deelnemers met 
steun van lokale vakbonden actie in Boedapest, Wenen, 
München en Luxemburg. In Brussel hadden ze een ontmoe-
ting met de Europese Commissie, waar ze benadrukten dat 
de economische groei in Roemenië de afgelopen tien jaar 
niet heeft geleid tot een betere levenskwaliteit voor de wer-
kende bevolking. Het minimumloon bedraagt slechts 281 euro 
per maand en de kosten van levensonderhoud 572 euro per 
maand. Collectief overleg met vakbonden neemt zienderogen 
af. Meer dan vier miljoen Roemeense burgers verlieten hun 
land op zoek naar een beter leven in andere landen. Maar 
daar worden ze vaak uitgebuit als goedkope arbeidskrach-
ten. Hoog tijd dus voor eerlijke minimumlonen en collectieve 
onderhandelingen. 

17

Wereldwijde stijging 
van schending 
werknemersrechten
Onderzoek van de Internationale Vakbond 
ITUC toont aan dat overheden en werkge-
vers de pandemie misbruikten om werk-
nemersrechten te omzeilen. De werkvloer 
wordt minder veilig door beperkingen op 
vakbondswerk in Wit-Rusland, Colombia, 
Cambodja en Myanmar. Werknemers die 
essentiële informatie verspreiden over het 
virus op de werkplek en collectieve onder-
handelingsrechten worden ontslagen. In 
Honduras, India, Indonesië, Slowakije en 
Uruguay ontmantelen regeringen het recht 
op vrije meningsuiting en vereniging via 
repressieve wetten. Er werden meer vak-
bondsmilitanten gearresteerd dan de vorige 
jaren. De Europese vakbonden dringen er 
bij de Europese Commissie op aan werk te 
maken van het beloofde wetgevend kader 
dat bedrijven verantwoordelijk maakt voor 
werknemersrechten in de hele toeleverings-
keten. Europese bedrijven zoals Nestlé en 
Volkswagen zijn namelijk mee verantwoor-
delijk voor schendingen van werknemers-
rechten in andere delen van de wereld. Voor 
de vakbonden is de maat vol. Geen excu-
ses en uitstel meer. Werknemers hebben 
dringend behoefte aan actie van de EU om 
fatsoenlijke arbeids- en milieunormen te 
garanderen in de hele toeleveringsketen van 
Europese bedrijven. 
Lees meer op https://www.ituc-csi.org
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Horizontaal
A Overeenkomst – uitroep
B Oppervlaktemaat – noma-

dentent 
C Media – gebak
D Piepschuim 
E Televisie – belangrijk-

ste leden in een groter 
samenwerkingsverband

F Wiel
G Oceaanvervuiling – voor-

naamwoord
H Franse stad 
I Palestijnse organisatie – 

indianentent
J Kind – zegevier 
K Voorzetsel – eenzaat

Verticaal
1. Gebouw in Washington – 

kadastraal inkomen
2. Scandinavische munt – 

slingerplant
3. Bladader – Lichaamsdeel
4. Langspeelplaat
5. Roomskatholiek – ergeren 
6. Vogelsoort
7. Geometrische vorm (Eng.) – 

uitroep
8. Geroosterd brood
9. Domkop – loopvogel
10. Geur – bout
11. Computerafdeling – buurt
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘We 
werken om te leven en niet andersom’. F.B. uit 
Dilbeek 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 schonken ook gratis exemplaren weg van 
het boek ‘De Achterblijvers’. De onschuldige 
hand maakte deze lezers / lezeressen blij met 
een exemplaar: E.V.E. uit Sint-Andries, K.D. uit 
Sint-Jans-Molenbeek en M.D. uit Geel. 

1 2 3 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Herself is vanaf 22 september te 
zien in de Belgische bioscopen.

HERSELF
 Karin Seberechts

“Iedereen vraagt mij altijd waarom ik niet eerder 
bij hem ben weggegaan. Waarom vraagt nooit eens 

iemand waarom hij er niet mee ophield?”… 

Het is een retorische vraag die wel 
eens vaker mocht gesteld wor-
den, en die voor slachtoffers van 
partnergeweld wellicht niet zo 
retorisch is. Ze is het in elk geval 
allerminst voor de alleenstaande 
moeder met twee jonge dochters 
in Herself. Sandra vluchtte na een 
zoveelste gewelddadige episode 
het echtelijk huis uit, een verbrij-
zelde hand en een getraumati-
seerd kind rijker. Sindsdien kamt 
de schoonmaakster annex dien-
ster tevergeefs Dublin uit, op zoek 
naar een menswaardig onderko-
men. Voorlopig is zij samen met 
haar kinderen door de sociale 
dienst neergepoot in een lucht-
havenhotel, waar ze zich niet in 
de lobby mag vertonen. Wanneer 
Sandra op YouTube een handlei-
ding vindt voor een kleine zelf-
bouwwoning gaat ze aan het cij-
feren. En laat het uitgerekend één 
van haar nukkigste klanten zijn 
die met een lening én een lapje 
grond over de brug komt. Dat huis 
voor haar en haar kinderen: dat 
moet en zal er komen. 
Huiselijk geweld, ploeterende 
alleenstaande moeders, schrij-
nende woningnood op een 
obsceen geprijsde huurmarkt en 
bureaucratische tredmolens: het 
zou een kolfje naar de hand zijn 

van bijvoorbeeld Ken Loach of de 
Dardennes. Regisseur Phyllida 
Lloyd moet in Herself best wat 
bricoleren om die grote sociale 
portrettisten bij te benen. Haar 
ontwapenende ode aan weerbaar-
heid en solidariteit klinkt soms 
wat te zoet om waar te zijn en 
wordt hier en daar ‘geholpen’ door 
scenariohandigheidjes. Niet dat 
Lloyd daar lang van wakker ligt. 
Zij vertelt gedecideerd én mee-
slepend, hoofdactrice (en scena-
rioschrijfster) Clare Dunne speelt 
de pannen van het dak en de 
soundtrack werkt aanstekelijk. Er 
valt overigens veel te zeggen voor 
de onbevangen manier waarop 
de maakster van Mamma Mia! 
de akelige clichés van partnerge-
weld ombuigt in een verhaal dat 
ondanks alles upbeat wil zijn. En 
het doet eerlijk gezegd ook deugd 
om als kijker even onbevangen 
mee te gaan met het aandoenlijk 
bijeengeklutste gezelschap dat, 
Witness-gewijs en op de tonen 
van Sia’s Titanium, aan een veilige 
haven timmert. Feelgoodfilms met 
weerhaakjes: het mag best.

Ontwapenende ode aan weerbaarheid en solidariteit.

FILM

Win een topboek!

Welkom in 2068. Het klimaat is gered, 
onze steden genezen van betonschurft, 
onze lucht gezuiverd van cynisme, 
mensen werken om te leven en leven 
niet om te werken, en de 1% rijksten 
zijn naar Mars vertrokken. Vanuit de 
binnentuin van hun woonzorgcentrum, 
dat tegelijkertijd de kleuterschool 
van hun (achter)kleinkinderen is, blikt 
een stoet EPO-auteurs terug op 2021, 
het jaar dat de wereld begon te kan-
telen. De goede richting uit. Vergéét 
Mad Max, The Hunger Games, The 
Handmaid’s Tale, sciencefiction hoéft 
niet apocalyptisch te zijn. Dit brieven-
boek is een vaccin tegen het pessi-
misme van onze tijd.
Met bijdrages van Hind Eljadid, Tine 
Hens, Peter Mertens, Sarah Wagemans, 
Christophe Callewaert, Naima 
Charkaoui, Paul Goossens, Thomas 
Decreus, Amina Belôrf, Dirk Holemans, 
Kim De Witte, Line De Witte, Lieven 
Miguel Kandolo, Ludo De Brabander, 
Leen Vermeulen, Jurn Verschraegen, 
Robrecht Vanderbeeken en Dominique 
Willaert, en een voorwoord van 
Thomas Blommaert.

Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres vóór 24 september 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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Bij de start van het nieuwe schooljaar

IS VOLWASSENENONDERWIJS  
IETS VOOR JOU?

Het nieuwe schooljaar ging op één september van start. Maar niet alleen jongeren zullen zich 

over de boeken buigen; ook het volwassenenonderwijs schiet weer uit de startblokken. We 
spraken met Bart De Naegel en Peter Gregorius van het LBC Volwassenenonderwijs.

De school maakte lang geleden deel 
uit van de vakbond LBC (de voor-
loper van ACV Puls), maar staat 
intussen al heel wat jaren op eigen 
benen. In het opleidingspakket vind 
je naast afzonderlijke cursussen ook 
beroepsopleidingen, integratietra-
jecten voor anderstalige nieuwko-
mers en cursussen/opleidingen in 
samenwerking met de VDAB. Die lei-
den dan tot een diploma en werk. 

Hoe hebben jullie corona doorstaan?
BART: “We hebben de invloed van 
COVID-19 zoals iedereen gevoeld. 
We hopen dat we opnieuw kunnen 
overgaan op contactonderwijs. Maar 
ook afstandsonderwijs en gecombi-
neerd onderwijs zijn blijvers die we 
nog verder uitbouwen. De komende 
schooljaren willen we ons steentje 
bijdragen aan de digitalisering waar 
Vlaanderen zo op inzet. 
“Het blijft wel een evenwichtsoe-
fening. Sommige groepen vinden 

door die digitalisering moeilijker 
hun weg naar ons. Het is ook niet 
evident voor stages en praktijkoplei-
dingen. De zorgopleiding maakt een 
zeer groot deel van ons aanbod uit, 
maar het is heel moeilijk om mensen 
daarvoor te motiveren wanneer alles 
digitaal verloopt. Dat zijn dan ook 
opleidingen van maandagmorgen 
tot vrijdagnamiddag.”

PETER: “Ik sta versteld van hoeveel 
mensen het volhouden. Sommige 
cursisten beschikken niet eens over 
een laptop, maar volgen de lessen 
drie uur lang op een piepklein gsm-
scherm, dag in, dag uit. Respect. 
Ook voor onze personeelsleden 
trouwens. Ook voor hen is het geen 
makkelijke manier van werken. Toch 
staan ze altijd klaar om cursisten te 
begeleiden en te ondersteunen.”
BART: “Wanneer beperkte groe-
pen contactonderwijs mogen vol-
gen, kiezen we specifiek voor de 

kwetsbaarste groepen. En voor 
praktijk opleidingen natuurlijk. Een 
fiets ineensteken of een meubel 
stofferen leer je niet alleen door een 
filmpje te bekijken.”

Zijn er dit jaar nieuwigheden?
PETER:  “Ja, we breiden zelfs uit. In 
Mechelen en Beringen nemen we 
een nieuwe campus in gebruik, in 
Brasschaat breiden we uit.”
BART: “Onze tarieven blijven zeer 
laag. Bij inschrijving krijg je boven-
dien een gratis Office 365 pakket 
om de lessen ook digitaal te kunnen 
volgen. En Puls-leden krijgen 15 euro 
korting bij inschrijving.”

www.lbconderwijs.be 

 Max De Boeck |  Adobestock
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8:45  Het ideale aan-
vangsuur voor een 
Teams-meeting, na de 
kinderen eerst naar 
school gewandeld te 
hebben. Een vergade-
ring over het recht op 
privacy voor interim-
mers. Een onderwerp 
dat helaas vaak pas 
in beeld komt als het 
ergens mis loopt. Maar 
nu maken we structu-
rele afspraken.

10:30  Ik schakelen over 
naar Zoom, voor een 
virtuele vergadering 
in de Nationale 
Arbeidsraad (NAR) 
over klein verlet 
voor pleegou-
ders en pleeg-
kinderen. Het 
ACV wil het 
klein verlet 
ook naar hen 
uitbreiden, dus 
bijvoorbeeld ook 
voor een volwas-
sen pleegkind waar-
van de ex-pleegouders 
overlijden. De vergade-
ring loopt vlotter dan ver-
wacht. Het hoeft niet altijd gesak-
ker te zijn.

12:10  Ik krijg een voicemail-bericht over 
sociale dumping door interimkantoren in 
de binnenscheepvaart. Ik bel de collega 
even terug. Het verbod op uitzendarbeid 
in de binnenscheepvaart werd om ideolo-
gische redenen opgeheven, intussen varen 
Filipijnse matrozen voor minder dan 500 
euro per maand rond in België.

12:30  Tijd voor het beste uit de frigo en 
Knack.

13:00  Vakbondsoverleg over de omzet-
ting van de Europese richtlijn over de 
work-life balance. We willen ons door de 
werkgeversorganisaties op het volgende 

NAR-overleg niet uiteen 
laten spelen.

13:40  Ik ga diagonaal 
door mijn mailbox.

14:00  Opnieuw vak-
bondsoverleg en dan 
terug zoomen in de 
Nationale Arbeidsraad 
over de verdere crisis-
maatregelen. We willen 
hoe dan ook de gelijk-
stelling voor de jaar-
lijkse vakantie geregeld 
zien. Zelfstandigen-
organisatie Unizo laat 

verstaan dat zij hier 
geen interesse voor 

hebben. Mijn vak-
bondscollega 
vliegt er ste-
vig in. Dankzij 
mijn draagbare 
headset kan ik 
intussen boven 
een koffie gaan 

halen, en verder 
puin ruimen in 

de mailbox. Ik kom 
nog eens tussen 

in de vergadering en 
laat de webcam opstaan. 

Wanneer mijn dochter van 
school terugkomt en in beeld een 

knuffel komt geven, zorgt dit in de verga-
dering even voor wat ontspanning. Maar 
helaas niet voor een oplossing.

17:30  Ik print enkele nota’s af zodat ik die 
morgenvroeg nog voor de eerste vergade-
ring kan doornemen. Ik schrijf nog snel 
een stukje dat ik onze webredacteur al 
lang beloofd had. Morgen opnieuw een 
boeiende dag.

ACHTER DE SCHERMEN

Het ACV helpt je vooruit. In 
Puls Magazine kijk je mee 
achter de schermen van 

een dagje vakbondswerk. 
Deze maand maak je kennis 

met Piet Van den Bergh, 
onderhandelaar van het ACV. 

ONDERHANDELEN
OVER CONCRETE
WERKNEMERS-

RECHTEN

“De vergadering loopt 
vlotter dan verwacht.
Het hoeft niet altijd 
gesakker te zijn.”
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Dat is geen eenvoudige vraag. 
Op dit moment zijn er namelijk 
verschillende regelingen en werken 
de sociale partners nog een advies 
uit voor een betere omkadering.

Toen de Nationale Veiligheidsraad in 
maart 2020 thuiswerk aanbeval en later 
verplichtte om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, werd thuis-
werk op veel plaatsen noodgedwongen 
overhaast georganiseerd. 

De bestaande afspraken over struc-
tureel telewerk in cao (collectieve 
arbeidsovereenkomst) nr. 85 regelen 
enkel telewerk op vrijwillige basis. De 
verplichtingen over de organisatie van 
het telewerk (frequentie, beschikbaar-
heid, enkel onkostenvergoeding voor 
internet en apparatuur, arbeidsvoor-
waarden, welzijn, … ) zijn dus niet van 
toepassing op het verplicht telethuis-
werk in het kader van de pandemie. 
Ook de regels voor occasioneel telewerk 
in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk 
zijn niet van toepassing op het verplicht 
telewerk. Ook deze wet legt weinig ver-
plichtingen op over het beschikbaar 
stellen van materiaal of onkostenver-
goedingen. 

Hierdoor zaten heel wat werknemers 
zonder enige omkadering maanden 

aan een stuk voltijds thuis te werken. 
In januari 2021 werd dan de tijdelijke 
cao nr. 149 gesloten voor het verplicht 
telethuiswerken tijdens de pandemie. 
De cao voorziet dat in bedrijven die 
geen telewerkregeling hadden uit-
gewerkt, afspraken kunnen worden 
gemaakt over de onkostenvergoeding 
en verplicht de naleving van de wel-
zijnswet. Deze cao loopt echter ten laat-
ste af op 31 december 2021.
Ondertussen bereiden heel wat bedrij-
ven zich hierop voor en worden er 
ondernemingscao’s afgesloten die een 
structurele regeling voor telethuiswerk 
voorzien. Die bieden een duidelijkere en 
meer uitgebreide omkadering dan cao 
nr. 85, die al dateert van meer dan 15 
jaar geleden. Wellicht liggen er in jouw 
bedrijf dus al enkele specifieke afspra-
ken vast voor het (toekomstige) thuis-
werk.

Ondertussen heeft de Kamer in juli 
ook aan de sociale partners een advies 
gevraagd over ingediende voorstellen 
voor de omkadering van telewerk na 
de coronacrisis. Daarin gaat bijzondere 
aandacht naar welzijn en gezondheid 
van de betrokken werknemer en wordt 
ook stilgestaan bij andere aspecten 
zoals een kostenvergoeding voor thuis-
werkers.
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WAT ZIJN DE HUIDIGE 
REGELS ROND THUISWERK?

 Audrey Rottier |  Shutterstock
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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

Tijdelijke werkloosheid 
wegens corona
C.V. - via mail

Tot op heden is er nog geen gelijk-
stelling voorzien voor de vakantie 
van volgend jaar voor wie dit jaar 
tijdelijk werkloos is wegens corona. 
Ik vrees dat we als werknemers in 
die situatie, waar wij niets kunnen 
aan doen, in de steek zullen gelaten 
worden.
Hierbij volgende bedenkingen:
• Bij economische werkloosheid 

worden vakantiegeld en -vakantie-
dagen wel gelijkgesteld.

• Bij ziekte tot maximum 1 jaar wor-
den de vakantiedagen wel gelijk-
gesteld.

• Bij volledige werkloosheid heb je 
ook recht op verlof. Je stempelgeld 
wordt doorbetaald.

Het komt er eigenlijk op neer, zoals 
het er nu naar uitziet, dat voor 
werknemers die dit jaar tijdelijk 

werkloos zijn door corona, en vol-
gend jaar verlof willen opnemen, 
voor deze periode niet betaald zul-
len worden den hiervoor geen pensi-
oenrechten opbouwen!!! 

Geen verlofgeld voor die periode 
komt er ook nog bij!
Deze maatregel zou een serieuze 
stap achteruit zijn. Maar misschien 
ben ik voorbarig. Hopelijk laten jul-
lie dit als vakbond niet gebeuren!

N.v.d.r. Voor 2021 werd dit inder-
daad (nog) niet geregeld. Voor 2020 
wel. Maar hetACV blijft ijveren voor 
de gelijkstelling van tijdelijke werk-
loosheid wegens corona. Je leest er 
meer over op de nieuwspagina van 
www.hetacv.be. 

Vakbondspremie 
financiële sectoren
Voor de financiële sectoren (PC’s 
306, 307, 309, 310, 325 en 341) is 
een vakbondspremie voorzien voor 
vakbondsleden. Dat maakt lidmaat-
schap alweer wat interessanter.

Voorwaarden
• Ten laatste lid geworden zijn op 

1/5/2021
• 6 maanden gewerkt hebben in 

betrokken PC in 2020 (behalve 
voor pensioen en SWT dan is 1 
maand genoeg)

• in orde zijn met de betaling van 
het lidgeld

Werknemers in tijdskrediet en 

langdurig zieken hebben ook recht 
op de vakbondspremie.
Leden in vervroegd vertrek die nog 
een volledige bijdrage betalen, heb-
ben ook recht op de premie.

Bedrag van de premie
• PC 306 Verzekeringen: 40 euro
• PC 307 Makelarij en 

Verzekeringagentschappen: 35 
euro

• PC 309 Beursvenootschappen: 35 
euro

• PC 310 Banken: 35 euro met uitzon-
dering van Belfius (50 en 25 euro)

• PC 341 Bemiddeling Bank- en 
beleggingsdiensten: 35 euro

• PC 325 Openbare kredietinstellin-
gen: 50 euro

Als je in orde bent met de betaling 
van je lidgeld, wordt je vakbonds-
premie automatisch op je rekening 
gestort op 15/9.
Het enige wat je moet doen is con-
troleren of de gegevens waarover 
wij beschikken nog steeds cor-
rect zijn. Je kan dit via Mijn ACV op 
www.hetacv.be.  

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

INDEXAANPASSINGEN AUGUSTUS 2021
303.00 PC voor het filmbedrijf 
 Ex-PC 303.02 en ex-PC 303.04: vorige lonen x 1,02 (1) 

 werknemers in dienst getreden vóór 11.10.2008.
303.01 PC voor de filmproductie Vorige lonen x 1,02 (1)

320.00 PC voor de begrafenisondernemingen  Vorige lonen x 1,02 (1)

321.00 PC voor de farmaceutische groothandel Vorige lonen x 1,02 (1) 
(1) Aanpassing voor baremalonen en reële lonen
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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 ACV Puls aan het juiste adres!

Maak best eerst een afspraak via telefoon of mail. Dan maken 
wij graag tijd voor je! Onze contactgegevens vind je hiernaast. 

Heb je een vraag over je werkloosheidsuitkering? Contacteer 
dan het lokale dienstencentrum van het ACV. Je vindt hun 

gegevens op de contactpagina van www.hetacv.be. 


