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FOCUS OP BEGELEIDING OP 
MAAT, NIET OP SANCTIES
Op 17 oktober, Dag van Verzet tegen Armoede, 
kaarten de netwerken armoedebestrijding 
het tekort aan begeleiding aan van mensen in 
armoede. 
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Standpunt

WE MAKEN HET 
ÉCHT WEL BETER!

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Het lijkt wel of we de laatste 
stuiptrekkingen van het 
coronabeleid beleven. We 
moeten alleen nog de 
moeilijke mentale switch 
maken van corona naar 
normale griep-toestanden. 
Zo lijkt het althans als we de 
opeenvolgende versoepelingen 
van politiek België aanhoren. 

Als vakbond blijven wij voorzichtigheid 
vragen op de werkvloer. Onze veiligheids-
reflex leunt dichter aan bij de virologen 
dan bij werkgevers en politici, maar die 
afstand is er niet alleen in het corona-de-
bat. Want ondertussen komt de focus 
ook steeds meer op andere thema’s, met 
een kolossaal begrotingstekort van 37,8 
miljard euro (alle overheden samen) op 
de achtergrond. Tegelijk voorspelt het 
Federaal Planbureau groeicijfers van 5,5 % 
in 2021 en 2,9 % in 2022. Vraag is hoe dat 
fors economisch herstel zich zal vertalen 
in het beleid.

Het zou met deze regering niet mogen dat 
het begrotingstekort wordt teruggedron-
gen op kap van de zwaksten en de werkne-
mers – en evenmin dat het herstel alleen 

ten goede komt aan bedrijven en 
aandeelhouders. Dat risico dreigt 

nochtans.
Stijgende prijzen jagen de infla-
tie aan en verarmen de bevol-
king, ware het niet dat ons 

indexmechanisme ons hier-
voor in redelijke mate behoedt. 

Gelukkig maar. De komende weken 
gaan wij in alle privésectoren (behalve de 
zorgsectoren, waar we eerder al tot soci-
ale akkoorden kwamen), volop onderhan-
delen voor betere loon- en arbeidsvoor-
waarden voor 2021-2022. 

Onder het motto ‘we maken het beter’ wil-
len we tot afspraken komen die voor jou 
een verbetering betekenen. Een beter loon, 
degelijke thuiswerkvergoedingen, afspra-
ken over duurzame mobiliteit, betere con-
tracten voor jongeren aan het begin van 
een loopbaan, afspraken omtrent gelei-
delijke afbouw van een loopbaan vanaf 55 
jaar, SWT-mogelijkheden... Een bevraging 
bij onze leden begin dit jaar is onze voor-
naamste inspiratiebron. Wij willen ons 
rechtmatig deel van de koek! 
De politiek door de strot gejaagde con-
sumptiecheques zijn uiteraard ook voor-
werp van onderhandeling, maar enkel met 
de spreekwoordelijke ‘lange tanden’, want 
die cheques zijn de zoveelste aanslag op 
de betaalbaarheid van onze sociale zeker-
heid. Het is overigens net dankzij onze 
gezondheidszorg en (tijdelijke) werkloos-
heidsuitkeringen dat onze economie zo 
snel kon opveren na corona. 
Daar willen we dus niet op besparen. We 
willen geen loonvormen die nieuwe bespa-
ringen in de sociale zekerheid opleveren. 
Daarvoor is ze ons te dierbaar. Als je je 
hond geen eten geeft, wordt hij ziek en 
finaal sterft hij. Hetzelfde geldt voor onze 
sociale zekerheid. Wij willen voedsel voor 
dat sociale stelsel. Meer zelfs: we maken 
het beter!
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Zorg voor een goed klimaat

ZORGSECTOR KREUNT ONDER 
DE KLIMAATVERANDERING

We hebben een zomer van noodweer achter de rug. Ons land werd geteisterd door 

overstromingen, niet veel verderop in Europa zuchtte de bevolking onder hittegolven en 
woedden er bosbranden. Er is geen twijfel dat het hier over de gevolgen van klimaatverandering 

gaat. Deze gevolgen zullen we de komende jaren alleen maar vaker tegenkomen. 

Net zoals bij de coronacrisis staan 
ook hier de zorgverleners in de front-
linie. Zelfs zonder rampen is het 
moeilijk; in 2019 waren er in België 
dagelijks naar schatting 2000 extra 
ziekenhuisopnames tijdens de hitte-
golf. Daarnaast heeft klimaatveran-
dering ook veel indirecte gevolgen 
waar meer en andere zorg is vereist. 
Denk enerzijds aan nieuwe allergene 
ziektes en ziektedragers, en ander-
zijds aan de sociale ontwrichting die 
verwacht wordt bij verdere klimaat-

verandering. Afgelopen zomer 
deed Marjon Meijer voor 

Reset.Vlaanderen onder-
zoek naar klimaatadap-
tatie in de zorg: in 
hoeverre spelen zor-
ginstellingen in op de 
gevolgen van klimaat-

verandering? 

Wat zijn ervaringen en 
bezorgdheden bij het personeel? 
MARJON: “Werknemers in de zorg 
ondervinden vandaag al veel gevol-
gen van klimaatverandering aan 
den lijve. In tegenstelling tot andere 
diensten, kunnen zij hun uurrooster 
niet aanpassen tijdens warme dagen. 
Ook de staat van de gebouwen 
bemoeilijkt het werk. ‘We lopen te 
zweten, krijgen dan koud en worden 
ziek doordat we altijd nat van het 
zweet zijn. De werkgever heeft zon-
weringen geïnstalleerd maar eigen-
lijk is het gebouw te veel verouderd 
om het beter te maken,’ getuigde een 
student verpleegkunde.”
“Ook op overstromingsgevaar zijn 
de instellingen vaak niet voorzien. 
In Luik kon het personeel tijdens de 

watersnood van afgelopen zomer 
het ziekenhuis niet bereiken. Door 
hun inplanting – in stedelijk gebied, 
met veel beton en weinig groen, zijn 
veel zorginstellingen ook vatbaar 
voor het ‘hitte-eilandeffect’ waarbij 
hitte wordt vastgehouden en tempe-
raturen zeven tot acht graden hoger 
kunnen liggen dan in omringend 
gebied. Tegen 2100 zou dit percen-
tage verdubbelen.”

Hoe gaat de sector daarmee om? 
MARJON: “Ziekenhuizen en woon-
zorgcentra werken tijdens warme 
dagen met hitteplannen: de tem-
peratuur wordt nauw in het oog 
gehouden, drinken is prioriteit 
en activiteiten worden aangepast. 
Positief voor de zorg van patiënten 
en bewoners, maar extra werk voor 
het personeel. Ook al bevatten de 
plannen wel richtlijnen voor werk-
nemers, door personeelstekort is 
voor deze zelfzorg vaak geen tijd. 
‘Wanneer er een hitteplan uitge-
voerd wordt, krijgen wij een mail 
waarin ook staat dat wij meer pauze 
moeten nemen. Maar zonder extra 
personeel is dat niet mogelijk,’ ver-
telde een zorgkundige in een woon-
zorgcentrum. Personeelstekort, 
hoge werkdruk en uitval vormen 
sowieso al een groot probleem in de 
zorg. Klimaatverandering komt hier 
nog eens bovenop.”

Lukt het soms ook beter? En wat kan 
de rol van de vakbond daarin zijn?
MARJON: “Gelukkig laten heel veel 
werknemers, zorginstellingen en 
lokale besturen vandaag al zien 
dat klimaatadaptatie en het verder 

tegengaan van klimaatverande-
ring vorm kunnen krijgen in tast-
bare oplossingen, met een posi-
tief effect op werkbaar werk en 
warme zorg. Zo heeft de vakbond 
bij UZ Gent geijverd voor duurzaam 
geproduceerde uniformen die fris 
zijn in de zomer. Drinkfonteinen in 
het gebouw maken plastic flessen 
overbodig. De vensters van WZC 
Booghuys in Leuven filteren daglicht 
zodat kunstlicht overbodig is én de 
binnentemperatuur wordt beheerst. 
Het AZ Sint-Lucas in Brugge heeft 
wachtkamers in de natuur. Het per-
soneel van het WZC in Veurne mag 
gratis zwemmen in het openbaar 
zwembad. Tijdens warme dagen 
wordt het team versterkt met extra 
menskracht. Familiehulp maakt 
minder kilometers in de auto door 
meer samen te werken met andere 
thuiszorgorganisaties.”

Hoe moet het verder? 
MARJON: “Als we niet willen dat 
zorgpersoneel en zorgbehoeven-
den diep in de problemen komen 
door klimaatverandering, moeten 
werkgevers en overheden dringend 
en grootschalig op dit soort oplos-
singen inzetten. Geïnformeerd 
personeel is via vakbonden in een 
sterke positie om de dialoog hier-
over aan te gaan. Dit najaar gaat de 
milieubeweging volop mobiliseren. 
Misschien is het tijd voor een flinke 
dosis Witte Woede op de volgende 
klimaatbetoging?”

 Een gids voor werknemers rond 
 dit thema is te downloaden op 
 www.reset.vlaanderen.

 Jan Deceunynck |  Adobe Stock
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Jongeren in het vizier van de sociale zekerheid?

SOCIALE ZEKERHEID  
BETALEN, BETEKENT NIET 

DAT JE MINDER LOON  
OVERHOUDT!  

De uitspraken van Marc Leemans over het pensioendebat deden stof opwaaien. 
Voor alle contracten en vormen van verloning moet er volgens de ACV-topman een 

correcte socialezekerheidsbijdrage komen. Zo zou er volgens de berekeningen van het 
Planbureau bijna 16 miljard terugvloeien naar de sociale zekerheid – een mogelijke 

oplossing om de pensioenen betaalbaar te houden. Leemans neemt hierbij zowel 
interim- als studentenarbeid, flexi-jobs en de zogenaamde kluseconomie in het vizier. 

Laat dit nu net de contracten zijn waar-
mee heel wat jonge mensen werken. Is 
het dan niet onfair om hen voor of aan het 
begin van hun carrière al meteen volwaar-
dig financieel te laten bijdragen? Dat hoeft 
niet zo te zijn. De sociale zekerheid is een 
mechanisme dat een opvangnet biedt aan 
wie dat nodig heeft. Het wordt betaald met 
bijdrages van werknemers en werkgevers. 
Die bijdrages zijn eigenlijk geen belastin-
gen maar een soort ‘lidmaatschap’ van een 
inkomensverzekering, gebaseerd op het 
solidariteitsprincipe.
Studenten worden momenteel bijna hele-
maal uitgesloten van die sociale zeker-
heid. Ze dragen er niet toe bij, dus bouwen 
ze ook geen sociale rechten op en krijgen 
ze geen financiële steun wanneer er iets 
misloopt – denk maar aan ziekte, quaran-
taine of tijdelijke werkloosheid. Jongeren 
hebben er meestal al een aantal gewerkte 
jaren opzitten vooraleer ze zelf hun pen-
sioenrechten en andere sociale rechten 
beginnen op te bouwen. Dat zou kunnen 
worden rechtgetrokken door vanaf de stu-
dentenjobs en de interimcontracten waar-
mee velen starten op dezelfde manier soci-
ale bijdragen te laten leveren. Zo bouwen 
ze meteen rechten op. 
Houd je door die sociale bijdrage te beta-
len minder over op het einde van de 
maand? Nee, dat hoeft niet. Studenten en 
interimmers werken bijvoorbeeld vaak aan 

een lager loon. De persoonlijke bijdrage 
vermindert dan via de zogenaamde werk-
bonus. Die zorgt ervoor dat werknemers 
met een laag brutoloon een hoger netto-
loon overhouden. En nogmaals, je bouwt 
dus pensioenrechten, vakantierechten en 
uitkeringsrechten op. 

Het wordt steeds moeilijker om 
onze sociale zekerheid over-
eind te houden. Dit kan daarom 
wel eens een oplossing bieden. 
Student en vragen rond jongeren 
en de sociale zekerheid? Jong ACV 
heeft een handige FAQ. 

 Sofie Van Der Vreken |  Adobe Stock

 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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Ook het Belgisch Netwerk 
Armoedebestrijding (BAPN) luidt 
de alarmklok, specifieker over 
het ‘Geïndividualiseerd Project 
Maatschappelijke Integratie’ (GPMI). 
Dat contract tussen leefloontrek-
kers en het OCMW voorziet ‘weder-
zijdse engagementen’ maar blijkt in 
de praktijk eerder controlerend dan 
ondersteunend te werken. 

Onevenwicht
Het leefloon is het laatste vang-
net voor mensen die onvoldoende 
sociale rechten hebben opgebouwd 
en nergens anders meer terecht 
kunnen. Maar die financiële steun 
wordt steeds meer voorwaardelijk. 
Uit een overdreven vrees voor soci-
ale fraude, koppelen OCMW’s steeds 
meer contractuele voorwaarden aan 
een leefloon. De verplichtingen voor 
de OCMW’s blijken veel minder zwaar 
en bieden de leefloongerechtigde 
niet méér bescherming of houvast. 

Vaak gaat het om een standaardfor-
mulier dat geen rekening houdt met 
de specifieke situatie van de recht-
hebbende. 

De dreiging van een sanctie is ook 
een voortdurende bron van stress 
voor de hulpvrager. “Ik wist dat als 
ik niet zou slagen op school, ik mijn 
leefloon voor een tijdje kwijt kon 
zijn. Daarom wilde ik een spaarpotje 
aanleggen, maar ik had zo weinig 
dat dat enkel kon door mezelf uit 
te hongeren. En daardoor had ik 
niet genoeg energie om te stude-
ren,” getuigt een student met een 
GPMI. Een andere gerechtigde moest 
contractueel een woning van betere 
kwaliteit vinden, aangepast aan de 
samenstelling van zijn huishouden. 
Een bijna onmogelijke opdracht in 
een stad als Antwerpen, waar een 
groot tekort is aan betaalbare en 
kwaliteitsvolle woningen voor grote 
gezinnen. 

Ondersteuning op maat
Het BAPN wil daarom dat geest van 
de wet op maatschappelijke integra-
tie gerespecteerd wordt. “Het recht 
op maatschappelijke integratie is 
de kern van de zaak, en zonder een 
minimaal inkomen (leefloon dus) is 
dat quasi onmogelijk te realiseren. 
Sancties in het kader van begeleidin-
gen mogen er daarom niet toe leiden 
dat mensen een leefloon ontzegd 
wordt,” stelt voorzitter Guy Tordeur 
namens het BAPN. “De doelstellin-
gen van het integratietraject moeten 
gebaseerd zijn op de verwachtingen 
en mogelijkheden van de recht-
hebbende.” Het BAPN roept daarom 
op het GPMI te vervangen door een 
instrument dat focust op begelei-
ding en ondersteuning op maat, van-
uit wederzijds vertrouwen en zonder 
sanctie van opschorting van het 
leefloon. 

 www.bapn.be 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock

17 oktober, Dag van Verzet 
tegen Armoede

FOCUS OP 
BEGELEIDING 

OP MAAT, NIET 
OP SANCTIES!

17 oktober is de internationale Dag van Verzet 
tegen Armoede. De netwerken armoedebestrijding 
grijpen die dag aan om het tekort aan begeleiding 

van mensen in armoede aan te kaarten. 
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Sectoronderhandelingen leggen opnieuw 
pijnpunten van de loonwet bloot

ONDERHANDELEN OVER 
VERBETERINGEN VOOR 
JOU EN JE COLLEGA’S 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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Speerpunten 
voor werk

gelegenheid
Deze regering wil tegen 

2030 een werkgelegen-
heidsgraad van 80% berei-

ken. Ze overlegt daarover met 
de sociale partners tijdens de 

Werkgelegenheidsconferentie. 
Hoewel de eerste besprekingen 

vooral focussen op het loopbaan-
einde, vraagt het ACV een investering in 

kwaliteitsvolle jobs, in alle fasen van de 
loopbaan. Hieronder een aantal speer-

punten van het ACV. 

1. Geen eindeloopbaanbeleid zonder 
beginloopbaanbeleid:
• Recht op inschakelingsuitkeringen vanaf 18 
jaar tot de leeftijd van 30 jaar.
• Volwaardig werknemersstatuut voor jobstu-
denten, met opbouw van sociale rechten.
• Nieuwe kansen voor jongeren matchen met 
de eindeloopbaan van ouderen.

2. Stop de precarisering
• Soepeler toegang tot werkloosheiduitkerin-
gen voor werknemers met tijdelijke contracten 
of onderbroken tewerkstelling.
• Hogere werkgeversbijdragen op precaire 
contracten.
• Strijd tegen sociale dumping en exploitatie 
van werknemers met of zonder papieren.

3. Langer werken... van moeten naar 
kunnen
• Betere combinatie van arbeid en privé leven 
via tijdkrediet en thematisch verloven.
• Kwaliteitsvolle arbeidsorganisatie leidt 
tot meer welzijn op het werk.
• Arbeidsduurvermindering in plaats van 
sluipende verlenging van de arbeids-
duur.

4. Eindeloopbanen op maat
• 55-60-65-plan: landingsbanen vanaf 
55 voor iedereen, SWT of vervroegd 

pensioen vanaf 60 en wettelijk 
pensioen vanaf 65 jaar.

• Begeleidingsmaatregelen voor 
ondernemingen in moeilijkhe-

den of herstructurering.
• Erkenning van de zwaarte 

van de beroepen.
• Duurzame regels die 

werknemers toela-
ten hun loopbaan te 

plannen.

De sectoronderhandelingen in jouw 
sector zijn waarschijnlijk volop bezig of 
starten binnenkort. Die tweejaarlijkse 
onderhandelingen zijn een belangrijk 
moment, want ze bepalen in grote 
mate wat je de komende jaren zal 
verdienen, of je het even tijdelijk wat 
rustiger aan kan doen en of je al dan 
niet in landingsbaan kan. Deze keer 
komt daar in veel sectoren ook nog het 
thema thuiswerk bij. In de verschillende 
sectoren worden afspraken gemaakt 
over mogelijkheden en vergoedingen, 
die daarna in de ondernemingen 
eventueel nog verfijnd kunnen worden.

Peanuts
Een grote hinderpaal in 
de onderhandelingen is 
de loonwet. Zoals je al 
eerder in dit magazine 
kon lezen, maar ook in de 
algemene media, heeft de 
regering beslist dat de lonen in de 
verschillende sectoren maximaal maar met 
0,4% mogen stijgen. “Voor veel werkne-
mers betekent het dat ze nauwelijks meer 
dan 8 euro bruto extra gaan krijgen. Dat 
is peanuts. Daarom hebben de vakbonden 
zich niet bij die afspraak neergelegd,” licht 
Veerle Verleyen van ACV Puls toe. “We zijn 
niet akkoord gegaan met die maatregel. 
Het is een oneerlijke regeringsbeslissing, 
gebaseerd op foute cijfers en interpreta-
ties. Wij willen in alle vrijheid en met rea-
liteitszin kunnen onderhandelen op maat 
van de sectoren. Dat wordt nu verhinderd 
door een wet die een bijzonder lage boven-
grens oplegt, los van de concrete situatie 
in de sectoren.” 

“In de verschillende sectoren willen we 
toch verbeteringen uit de brand slepen,” 
gaat ze verder. “Niet in alle sectoren heeft 
corona namelijk een bloedbad aangericht. 
In nogal wat sectoren is er echt wel marge 
om medewerkers te laten vooruitgaan. 
Sommige sectoren hebben zelfs beter 
gepresteerd tijdens de crisis. Daar is er al 
helemaal geen reden om al te bescheiden 
werknemerseisen naar voor te schuiven. 
Vaak zijn zelfs ook werkgevers op zoek 

naar manieren om hun medewer-
kers extra te belonen. Dan wil-
len we samen met hen zoeken 
naar manieren om dat te kun-
nen doen.”

Samen gaan we vooruit
De onderhandelingen 
gaan natuurlijk over 
meer dan je loon-
zakje. Het gaat ook 
over bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof, 
tijdkrediet, mobi-
liteit, woonwerk- 
en fietsvergoe-
ding, bijkomende 

vakantiedagen, 
opleidingskan-
sen, thuiswerk, 
deconnectie, 
werkbaar werk, 

duurzame con-
tracten… Te veel 
om op te noemen. 
En vooral ook 
verschillend van 
sector tot sector. 
Maar allemaal 
bijzonder belang-
rijke zaken waar 
nog veel vooruit-
gang mogelijk is. 
Daar willen we de 
komende maanden 
op inzetten. 
“In deze onderhan-
delingsronde willen 
we samen met jul-
lie en de werkgevers 
duidelijke afspraken 
maken die voor hele 
sectoren de norm vast-
leggen. Een lat waar nie-
mand onder mag”, aldus 
Veerle. Dan is het vervol-
gens aan de bedrijven om 
eventueel nog beter te doen. 
Maar dat is dan voer voor het 
bedrijfsoverleg. Daar komen 
we later nog wel op terug…

 www.wemakenhetbeter.be
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Schone Kleren Campagne

INTERNATIONAAL 
VEILIGHEIDSAKKOORD GARANDEERT 

VEILIGE WERKOMSTANDIGHEDEN 
KLEDINGARBEIDERS

Bij de Rana Plaza-tragedie in 2013 stortte een kledingfabriek in en kwamen meer dan 1000 arbeiders 
om het leven. Het daaropvolgende Bangladesh-akkoord verzekerde veiligheidsinspecties. Een groot 

succes. Het akkoord dreigde onlangs echter af te lopen. Gelukkig werd het op de valreep, en dankzij veel 
druk, vernieuwd. We spraken met Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne. 

“Het nieuwe akkoord zal 26 
maanden effect hebben. 
Het doel is om uiteinde-
lijk de inspectieverant-
woordelijkheid aan de 
overheid in Bangladesh 
over te dragen,” legt ze 
uit. “In ons land voert de 
overheid de veiligheidsinspec-
ties uit; de Bengaalse overheid is 
daar nog niet klaar voor. Het zijn de 
grote merken en ketens die de vei-
ligheid bepalen. Ze betalen erg wei-
nig voor hun producten waardoor 
hun leveranciers geen geld hebben 
voor de veiligheid. Met dit akkoord 
krijgen we die merken aan tafel. Ook 
op Europees niveau wordt gewerkt 
aan nieuwe ketenzorgwetgeving. Dit 
akkoord is een manier voor bedrij-
ven om te tonen dat ze die nieuwe 
wetgeving ernstig nemen.”
Is het wel een overwinning? Er zijn 
minder deelnemers.
“Het is zeker een overwinning. Het 
vorige akkoord betekende veel voor-
uitgang voor twee miljoen kleding-
arbeiders in zo’n 1700 fabrieken. Er 
doen al zo’n 124 ondernemingen 
mee en dat aantal groeit nog. Al ont-
breken er een aantal grote namen, 
zoals het Franse KIABI en Auchan, of 
het Amerikaanse Walmart. Eigenlijk 
zou elk bedrijf dat kleding laat pro-
duceren in Bangladesh moeten mee-
doen, als ze écht begaan zijn met de 

werknemers in hun toeleve-
ringsketen.”
“Een nieuw element is 
ook dat uitbreiding naar 
andere landen mogelijk 
wordt. Denk maar aan 

Pakistan, dat berucht is 
voor zijn onveilige fabrieken. 

Lokale vakbondsorganisaties 
daar zijn al vijf jaar vragende partij 
voor zo’n akkoord. In de toekomst 
mikken we ook op andere landen 
als Marokko, Egypte, Cambodja… 
Gebrekkige veiligheid is een 

wijdverspreid probleem in de kle-
dingsector in Azië en Noord-Afrika.”

Wat kunnen onze lezers doen?
“Hou onze website 
www.schonekleren.nl in de gaten 
en wees je bewust van welke kledij 
je koopt. Of als je in een kledingbe-
drijf werkt, zet je werkgever dan aan 
zich aan te sluiten. Dit akkoord kost 
een Belgische KMO maar zo’n 10.000 
dollar per jaar en garandeert dat er 
niks ernstigs zal gebeuren bij toele-
veranciers.”

 Max De Boeck |  Kristof Vadino



Eerste stap naar dialoog over je werktijd

HOU JE ARBEIDSTIJD IN DE 
GATEN MET WECLOCK!

Werk je zonder prikklok, maar wil je toch je arbeidstijd wat in de gaten houden? 
Dan is er voor jou nu WeClock. Deze handige app registreert netjes wanneer 

je werkt en geeft je een handig overzicht van je gepresteerde werkuren. 

De app werd speciaal door de internati-
onale vakbondsorganisatie UNI ontwik-
keld en samen met ACV Puls verder op 
punt gezet. Dit garandeert je dat je data 
niet in de handen komen van wie er niks 
mee te maken heeft. En er zit verder  geen 
reclame in de app. Da’s handig meegeno-
men voor een gratis app!

Transparantie
De app werd door UNI ontwikkeld voor 
werknemers en freelancers die behoefte 
hebben aan meer inzicht in hun reële pres-
taties. Denk aan de fietskoerier die een 
hele dag in de weer is. De werkgever weet 
via allerhande software en navigatietech-
nologie op de smartphone precies waar de 
koerier is en hoeveel uur hij gewerkt heeft. 
Maar er is niet altijd veel transparantie 
over die gegevens. WeClock laat op een 
eenvoudige manier toe om zelf nauwkeu-
rig te meten hoeveel en wanneer je werkt. 
De behoefte aan een eigen registratie gaat 
trouwens veel ruimer dan die specifieke 
groep. De evolutie om de klassieke prik-
klok los te laten is niet nieuw, maar sinds 
corona en het uitgebreide thuiswerk is het 
aantal werknemers die los van plaats en 

tijd werken nog toegenomen. Het zijn niet 
alleen kaderleden en leidinggevenden die 
zonder vaste werktijden hun computer 
openklappen om nog even door te wer-
ken na de gebruikelijke werktijd. Deze app 
helpt om de grenzen van je eigen flexibili-
teit in het oog te houden. 

Dialoog
Met de app wil ACV Puls niet enkel dat jij 
zicht hebt op je werktijd. Het is ook een 
eerste stap om er op het werk de dialoog 
over aan te gaan. Daarom kan je – als je 
dat wil – je individuele data downloaden 
en bezorgen aan wie je wil. Dat maakt het 
thema op de werkvloer beter en objectiever 
bespreekbaar. Wil je samen met je colle-
ga’s de discussie met je werkgever aangaan 
over opdrachten en targets? Dan heb je 
met WeClock een handige tool in handen. 
Je kan de gegevens natuurlijk ook altijd 
delen met je werknemersvertegenwoordi-
gers. Dan kunnen zij het thema aankaarten 
in het overleg met de werkgever. 

 Je vindt WeClock gratis in de Appstore van Apple 
en op Google Play. 
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 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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ACV Puls maakt afspraken over vrijwilligheid en extra vergoeding

VERRUIMDE WERKUREN 
VOOR WINKELPERSONEEL

Je boodschappenlijstje online doorsturen en je bestelling vervolgens ophalen in de winkel? Dat is 
intussen een goed ingeburgerd. Het heeft ook een grote impact op het winkelpersoneel. Ook bij 
Colruyt, waar in overleg met de vakbonden de bestaande uurregeling daaraan aangepast werd. 
We spraken erover met Frank Convents, nationaal verantwoordelijke bij Colruyt voor ACV Puls.

Dat lijkt me een grote aanpassing voor 
het personeel.
FRANK: “De impact op je persoonlijke 
leven is inderdaad niet te onder-

schatten en daarom is onze 
rol als vakbond ook 

zo belangrijk. Maar 
er zijn bij Colruyt 

heel wat per-
soneelsleden 
die dit als een 
kans zien om 
hun werkleven 

anders in te plan-
nen. Er is ook een 

financiële compensatie. 
En alles gebeurt op vrijwillige 

basis: niemand wordt verplicht.”

Op vrijwillige basis, is dat echt zo?
FRANK: “Ieder personeelslid kan 
aangeven of hij of zij overuren wil 
presteren of bereid is om vroeg of 
laat te werken. En als het je na een 
tijdje toch niet bevalt, kan je na drie 
weken al terug naar het oude werk-
rooster. Daar hebben we als vak-
bond voor gevochten.”

Welke financiële toeslag krijgen de 
betrokkenen?
FRANK: “Colruyt betaalt 50% extra 
voor ochtend- en avonduren. Dat 
vonden we als vakbond aanvaard-
baar.”

Hoe reageerde het personeel?
FRANK: “In het begin waren er wel 
wat negatieve en terughoudende 

 Frederik Vermeulen |  Photonews
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Ik heb gemerkt dat ik 
als uitzendkracht geen 
maaltijdcheques krijg. De 
vaste werknemers van de 
onderneming waar ik werk, 
krijgen die wel. Mag dit? 

Het uitzendbureau is je (juri-
dische) werkgever en staat 
in voor de correcte betaling 
van je loon en je voordelen. 
De wet bepaalt uitdrukkelijk 
dat het loon van een uitzend-
kracht niet lager mag zijn dan 
waarop hij recht zou hebben 
gehad, als hij onder dezelfde 
voorwaarden als vaste werk-
nemer door de gebruiker 
in dienst was genomen. De 
‘gebruiker’ is het bedrijf waar 
je werkt, maar dus niet je 
(juridische) werkgever; dat is 
het uitzendkantoor.

Het begrip ‘loon’ moet ruim 
opgevat worden. Het gaat 
om elke tegenprestatie voor 
arbeid verricht in uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst. 
Zo heeft de uitzendkracht niet 

enkel recht op dezelfde bare-
mieke inschaling, maar ook 
op alle premies, kostenver-
goedingen, loontoeslagen, … 
waarop een vaste werknemer 
recht heeft. Je uitzendkantoor 
zal dus ook maaltijdcheques 
moeten voorzien wanneer 
de vaste werknemers van de 
gebruiker er recht op hebben. 

Van de regel dat de uitzend-
kracht recht heeft op hetzelfde 
loon als de vaste werknemers 
bij de gebruiker, kan worden 
afgeweken, als gelijkwaardige 
voordelen worden toegekend 
door een collectieve arbeids-
overeenkomst (cao), afge-
sloten in de sector voor de 
uitzendarbeid (PC 322). Zo is 
er bijvoorbeeld een sectorale 
cao gesloten over een ein-
dejaarspremie voor uitzend-
krachten. Uitzendkrachten 
hebben dus recht op een ein-
dejaarspremie volgens deze 
sectorale cao en niet volgens 
de regels die bij de gebruiker 
gelden. 
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HEB IK ALS 
INTERIMMER RECHT OP 
MAALTIJDCHEQUES?

 Bram Van Goethem |  Shutterstock

In het kader van de huidige sec-
toronderhandelingen vraagt han-
delaarsfederatie Comeos om méér 
flexibilteit. ACV Puls vindt dat er op 
dit moment al heel wat mogelijk-
heden bestaan inzake flexibiliteit. 
We gaan niet akkoord met een ver-
dere uitbreiding. Het winkelper-
soneel heeft sinds de start van de 
coronacrisis al meer dan genoeg 
flexibiliteit getoond. 

reacties. Je denkt al snel aan teveel 
flexibiliteit en een nog moeilijkere 
combinatie met je privéleven. Maar 
de vrijwillige basis en de toeslag 
maakten dat de Colruyt-werknemers 
er nu toch positief tegenaan kijken.” 

Zet Colruyt daarmee de deur niet open 
naar een 24u economie?
FRANK: “De openingstijden zijn 
onveranderd, dus dat valt wel mee. 
De regeling is ook niet in elke win-
kel van toepassing, al zal het met de 
feestdagen wel wat drukker worden 
natuurlijk. We voorzien ook evalu-
atiemomenten om de positieve en 
negatieve effecten te bekijken. Die 
staan al voor de komende twee jaar 
vast.”

Hoe zie je dit thema verder evolueren?
FRANK: “Dienstverlening als 
Collect&Go terugschroeven is uiter-
aard onmogelijk. Maar door de uit-
breiding van de werkvensters is het 
voor het personeel toch iets aange-
namer werken. Ze hoeven dan al niet 
meer in een drukke winkel te lopen 
shoppen voor de klanten (lacht). Het 
mag natuurlijk geen cirkel worden. 
Op de duur zijn we 24 uur per dag 
bezig. Daar willen we écht niet naar-
toe. Alles moet leefbaar en werkbaar 
blijven. Want uit verschillende stu-
dies blijkt dat nachtarbeid een zware 
impact heeft op je lichaam.”
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Hoog tijd voor Europese omkadering 
voor platformwerk
In Nederland oordeelde de rechtbank dat Uber een werk-
gever is en de chauffeur een werknemer. De vakbond FNV 
startte deze rechtszaak omdat chauffeurs te weinig verdie-
nen en nauwelijks rechten hebben. Uber argumenteerde dat 
de chauffeurs die via hun app werken zelfstandigen zijn. Dat 
heeft de rechter dus tegengesproken. Uber bepaalt namelijk 
het uurtarief, wie er wel of niet in de app komt, wie welke rit 
krijgt en hoe de ritten worden uitgevoerd. Door deze uit-
spraak zijn de Uber-chauffeurs vanaf nu automatisch bij Uber 
in dienst en moet het taxibedrijf hen betalen en behande-
len volgens het collectieve afsprakenkader voor taxivervoer. 
Daardoor krijgen ze meer loon en meer rechten bij bijvoor-
beeld ontslag of ziekte. Dit is niet alleen een overwinning 
voor de Nederlandse chauffeurs; ook de Europese vakbonds-
wereld is verheugd. Dit is het derde Europese land waarin 
zo’n uitspraken gedaan werden. Een Europees afsprakenka-
der is nodig om de werknemersrechten van alle Europese 
Uber-chauffeurs en koeriers (Deliveroo, Take Away…) te ver-
beteren. 
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Stijgende energieprijs treft 
Europese werknemers
De energieprijzen swingen de pan uit. 
Daardoor moeten drie miljoen laagbetaalde 
werknemers in Europa ondanks dat ze 
voltijds werken kiezen tussen het verwarmen 
van hun huis of het behoorlijk voeden van 
hun gezin of het betalen van de huur. De 
laatste tien jaar is het aantal werkende 
armen alleen maar gestegen en in heel 
Europa dreigen steeds meer werknemers in 
energiearmoede te belanden. In België gaat 
het om 21.680 werknemers. Hoog tijd dus 
voor een krachtige EU-actie om degelijke 
minimumlonen te verzekeren! Concreet 
vraagt het Europees Vakverbond (EVV) dat 
wettelijke minimumlonen een fatsoenlijke 
levensstandaard garanderen. Ze mogen 
nooit minder bedragen dan 60% van het 
mediane loon en 50% van het gemiddelde 
loon van een lidstaat. Momenteel hebben 
maar liefst 20 EU-lidstaten minimumlonen 
onder dat niveau. Het EVV benadrukt dat 
studies aantonen dat collectief overleg 
tussen werkgevers en vakbonden de beste 
manier is om eerlijke lonen te bereiken. 
www.etuc.org
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Nood aan respect voor 
werknemersrechten in de productie 
van smartphones
Vooraleer een smartphone in de winkelrekken komt, door-
loopt het een complexe productieketen waarin werkne-
mersrechten niet altijd gegarandeerd zijn. Dat geldt ook 
voor smartphones van de het Chinese Xiaomi Corporation, 
de grootste smartphone fabrikant in de wereld. Voor hun 
productie werken ze nauw samen met Salcomp in Turkije. 
Tijdens de pandemie dwong dat bedrijf werknemers om elf 
uur per dag te werken in plaats van de normale acht uur. 
Deze extra uren werden slechts gedeeltelijk betaald. Pauzes 
konden enkel na toestemming van een manager. Omdat er 
geen kantine was, moesten de werknemers in containers 
eten. Een groot deel van de werknemers sloot zich daarom 
aan bij de Turkse metaalvakbond (Türk Metal). De directie 
reageerde met intimidatie, bedreigingen en het ontslag van 
negen vakbondsleden. Dat moest werknemers afschrikken 
om zich aan te sluiten. Om demonstraties te voorkomen, 
verbood het bedrijf werknemers hun telefoon te gebruiken 
en kwam er een hek rond de fabriek. De directie schond dus 
op een extreme manier het recht van werknemers om bij 
een vakbond aan te sluiten. De mondiale industrievakbond 
IndustriAll roept Chinese bedrijven nu op om werknemers 
met waardigheid te behandelen.

15

Op straat voor het klimaat!
Op zondag 10 oktober vindt een grote kli-
maatmars plaats in Brussel. Miljoenen men-
sen ondervinden al de dramatische gevol-
gen van de klimaatverandering: droogte, 
overstromingen, extreme weersomstan-
digheden, gebrek aan voedsel of water, ... 
De catastrofale overstromingen in België 
en Duitsland hebben ons met de neus op 
de feiten gedrukt. Klimaatwetenschappers 
waarschuwen al lang dat de opwarming van 
de aarde niet meer dan 1,5°C mag bedra-
gen. Onze ministers en regeringen moeten 
daarom op alle vlakken samenwerken en 
samenhangende beslissingen nemen waar-
bij de duurzaamheid van de planeet steeds 
voorop staat. Aan de vooravond van een 
belangrijke EU-top en de klimaatconferentie 
van Glasgow (van 31 oktober tot 12 novem-
ber) willen we een krachtig signaal geven. 
We zitten op een kantelpunt: laten we alles 
bij het oude of kiezen we voor een wereld 
die solidair, duurzaam en eerlijk is? Zien we 
elkaar op 10 oktober?
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de l’air et du climat - www.awac.be

Met de steun van  
Brussel Leefmilieu

BackToTheClimate.be

V
.U

.: 
N

ic
ol

as
 V

an
 N

u
ff

el
, K

lim
aa

tc
oa

lit
ie

, T
w

ee
ke

rk
en

st
ra

at
 4

7,
 1

0
0

0
 B

ru
ss

el



OKTOBER 2021  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE16

Toekomstgericht thuiswerk in de banksector

“NATUURLIJK MAG HET ALTIJD IETS 
MEER ZIJN, MAAR IK BEN FIER OP WAT 

WE BEREIKT HEBBEN”

En of we blij zijn dat we opnieuw naar de werkvloer kunnen. Opnieuw in levenden lijve kunnen vragen aan 
collega’s hoe het met hen gaat of brainstormen over bepaalde projecten. En toch worden thuis- en telewerk 
blijvers, dat staat vast. In de banksector maakten werkgevers en werknemers alvast solide afspraken over 

structureel thuiswerk. Coronaproof én future proof, dus. Hoe ze het bij Belfius en ING doen, leest u hieronder.

Bij Belfius werden de afspraken rond 
thuiswerk in een collectieve arbeids-
overeenkomst (CAO) gegoten. “Die 
gaat vrij ver”, verduidelijkt Valerie 
Scherpereel van Belfius. 
“Wie mag thuiswerken, 
wie niet, de thuis-
werkvergoedingen, 
de apparatuur, het 
staat er allemaal 
in. Zelfs het recht 
op deconnectie 
hebben we formeel 
in de cao opgeno-
men.” 

Ook het ‘hybride werken’ 
bij ING werd in een cao 
verankerd: “Gemiddeld 
kan er 50% thuisge-
werkt worden”, legt 

Filip De Sutter 
van ING uit. 

“Daarnaast heb-
ben we een charter 
rond telewerk, dat alle 
afspraken bevat. Dit charter 
is de basis waarop afdelingen 

zich organiseren. Het team en 
de teammanager maken samen 

afspraken over wie kan thuiswer-
ken en wanneer.”

Het personeel zat ongetwij-
feld met heel wat vragen?

FILIP: “Dat klopt. 
Thuiswerk is echt een 
hot item. Veel colle-
ga’s zouden liever nog 

meer thuis willen wer-
ken. Anderen 

willen dan weer 
liever een goede com-

binatie tussen thuiswerk 
en op kantoor. Over de 
verdere praktische uit-
werking bestaat nog wel 
wat discussie.”

 Tom Van Aken |  Adobe Stock
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VALERIE: “Voor ons, werknemers, 
waren de afspraken door de cao snel 
duidelijk. Onze eerste cao Thuiswerk 
dateert ook al van 2004. We eva-
lueren deze afspraken heel vaak. 
Door de coronacrisis hebben we 
die afspraken nu verder uitgebreid, 
want ook de directie zag dat thuis-
werk geen nadelige gevolgen had op 
de organisatie van het werk.”

Welke rol heeft de vakbondsafvaardi-
ging gespeeld in het debat over thuis-
werk?
FILIP: “Een zeer actieve rol, zoveel is 
zeker. Het telewerkcharter is uitvoe-
rig besproken in de vakbondsafvaar-
diging. Natuurlijk mag het altijd iets 
meer zijn, maar ik ben wel fier op 
wat we bereikt hebben.
VALERIE: Onze rol is niet te onder-
schatten. We leggen altijd zoveel 
mogelijk afspraken vast in cao’s. 

Dat was nu niet anders. 
Zonder ons, of zonder 
cao, had men de moge-
lijkheden voor meer 
thuiswerk gewoon 
vrijwillig opengesteld, 

zonder bijkomende vergoedingen. 
Die hebben we nu wel, hoewel die 
gerust wat hoger mag zijn.”

Wat houden de thuiswerkafspraken 
juist in?
FILIP: “De basisafspraak bij ING is 
50-50. We kunnen de helft van de tijd 
thuiswerken, tenzij de aard van de 
job het niet toelaat. Je kan ook niet 
gedwongen worden om thuis te wer-
ken. Per dag thuiswerk, krijg je een 
vergoeding van 7,5 euro, en maxi-
mum 85 euro per maand. Je kan ook 
kantoormateriaal bestellen voor je 
thuiswerkplek ter waarde van zo’n 
750 euro per drie jaar. En we krijgen 
een internetvergoeding van 20 euro.
VALERIE: Door de nieuwste afspra-
ken rond telewerk kunnen collega’s 
zich dit jaar inschrijven in een home 
based werkorganisatie, waarbij ze 
voornamelijk thuis kunnen werken. 
Bijna 70 % van de werknemers koos 
hier al voor. Wel moeten ze ‘regel-
matig’ naar kantoor komen, om de 
binding met collega’s niet te verlie-
zen. In de praktijk is dat één dag per 
week. De andere dagen kunnen vrij 
ingevuld worden. Iedereen krijgt 
een thuiswerkvergoeding. Wie in 
dat home based plan zit, krijgt een 
iets hogere vergoeding. Via de bank 
kunnen we ook kantoormateriaal 
aankopen. De home based collega’s 
krijgen hiervoor een tussenkomst.”

Banken willen geen 
sectorafspraken
“Terwijl de meeste grootbanken 
al akkoorden afsloten over de 
arbeidsorganisatie na corona, 
loopt dit niet zo vlot bij de klei-
nere banken,” legt Elke Maes 
van ACV Puls uit. “AXA en Argenta 
maakten al lang geleden afspra-
ken rond telewerk die nu in de 
praktijk toegepast worden. Maar 
bij vele andere banken stel-
len we vast dat werkgevers niet 
warm lopen om afspraken te 
maken over telewerk. Ze leg-
gen liever eenzijdige policy’s op. 
Nochtans heeft het massale tele-
werk tijdens tijdens de corona-
crisis bewezen dat telewerken 
werkt in de sector. Waarom dan 
geen gezamenlijke afspraken?”
In de sectoronderhandelingen 
die op dit moment lopen, heeft 
ACV Puls gepleit een sectoraal 
raamakkoord dat verder verfijnd 
kan worden in de afzonderlijke 
banken. Maar de werkgevers 
houden de boot af. Ze willen 
enkel afspraken maken in de 
verschillende ondernemingen. 
“Laat ons toch de krachten bun-
delen,” verzucht Elke. “Wij willen 
samen sterke akkoorden sluiten 
rond telewerk!”
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ACV pleit voor humaner asielbeleid

“VLUCHTELINGEN ZIJN OOK 
WERKNEMERS. ZE HEBBEN 

DEZELFDE RECHTEN ALS JIJ EN IK.” 

De voorbije zomer was er veel commotie rond mensen zonder papieren die in hongerstaking gingen. Ze wilden 
met die actie aandacht vestigen op hun uitzichtloze positie. De actie werd beëindigd zonder dat er dodelijke 

slachtoffers vielen. Gelukkig maar. Maar het lot van mensen zonder papieren is nog altijd bijzonder schrijnend. 

Ook het ACV sprong in de 
bres voor de vluchte-
lingen. Dat is niet zo 
verwonderlijk, vindt 
Stefaan Peirsman, 
die binnen het ACV 
werkt rond migratie. 
“Vluchtelingen zijn voor 
het overgrote deel werkne-
mers. Vaak werken ze in zeer slechte 
omstandigheden, maar als illegale 
inwoner van ons land durven ze 
natuurlijk niet aankloppen bij de 
politie of sociale inspectie.”

Op welke manier is het ACV met dit 
thema bezig?
STEFAAN: Met het kabinet van staats-
secretaris Mahdi overleggen we over 
een humane aanpak van asielzoe-
kers. We pleiten ook voor betere 
begeleiding voor wie niet in ons land 
mag blijven. In het regeerakkoord 
staat dat er een betere regeling moet 
worden uitgewerkt voor vluchte-
lingen die niet kunnen terugkeren. 
Denk maar aan vluchtelingen uit 
landen die weigeren hen terug te 
nemen of waarvan je weet dat in hun 
thuisland foltering of genitale ver-
minking wacht. En hoe of naar welk 
land stuur je gemengde koppels? En 
wat met hun kinderen? De overheid 
werkt aan een regeling om in zo’n 
gevallen naar realistische en humane 
oplossingen te zoeken. En daar wil-
len we als ACV mee op toezien. 

Kunnen individuele vluchtelingen ook 
met vragen bij het ACV terecht?
STEFAAN: Zoals ik al zei zijn de 
meeste vluchtelingen werknemers, 
met dezelfde werknemersrechten als 
jij en ik. Als die rechten geschonden 
worden, kunnen ze uiteraard bij ons 
aankloppen. In veel gevallen zijn ze 
slachtoffer van uitbuiting.  Alleen 
is het voor hen nog moeilijker dan 
voor jou of mij om hun rechten op 
te eisen of een klacht in te dienen 
tegen hun werkgever. Als ze bij ons 
aankloppen, helpen wij hen aan hun 
rechten te geraken.

Het ACV stelde ook voor om knelpunt-
beroepen open te stellen voor asiel-
zoekers en mensen zonder papieren.
STEFAAN: Veel vluchtelingen werken 
in een knelpuntberoep. Ze verrich-
ten dus waardevol werk in ons land, 
jobs waar handen te kort voor zijn. 
Waarom zouden we hen dan niet de 
mogelijkheid geven om dat legaal te 
doen? Het lijkt ons verstandig om 
de strenge maatregelen daarrond te 
versoepelen. 

 Jan Deceunynck |  Photonews



OKTOBER 2021  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE 19

7:30  Het ochtendgloren 
is het ideale moment 
om de mailbox door te 
nemen. Zoals elke mor-
gen zijn er ook vandaag 
weer vragen, bemerkin-
gen en klachten toege-
komen over de ACV-
dienstverlening. Een 
groot aantal daarvan 
stuur ik gericht door 
aan wie ze kan beant-
woorden: een specifieke 
dienst, een vakbonds-
centrale, een diensten-
centrum… 

8:30  Ik ga aan de slag 
met de vragen voor 
de ombudsdienst: 
klachten over de 
verwerking en 
opvolging van een 
werkloosheidsdos-
sier, over uitbetalin-
gen van uitkeringen en 
bijdrages voor lidmaat-
schap, over de dienstver-
lening… Ik laat de verzenders 
alvast weten dat ik hun berichten goed 
heb ontvangen en informeer ze over de 
verdere opvolging.  

10:00  Even tijd voor een koffie en een 
gesprekje met de collega’s. 

10:15  Ik maak een grondige analyse van 
de klachten. Zo krijgen we een duidelijk 
beeld van de klacht en zoeken we de meest 
aangewezen aanpak. Van elke ontvanke-
lijke klacht maken we een dossier op. We 
nemen zowel contact op met de indiener 
als met de betrokken dienst of organisa-
tie. Er zijn deze keer geen klachten die een 
bijkomend persoonlijk contact met leden 
vereisen. 

12:30  Tijd voor de krant en een korte 
lunch.

13:15  Een aantal klachtendossiers zijn 
klaar voor afronding. Alle betrokken dien-
sten en organisaties hebben hun visie 

gegeven, die door onze 
ombudsdienst grondig 
bestudeerd zijn. Daar 
gaat heel wat tijd over, 
maar het is dan ook 
zeer belangrijk om de 
inzender van de klacht 
een correct antwoord te 
kunnen bezorgen. 

14:30  Tussendoor over-
leg ik via Teams met 
een collega over een 
klacht over pesten 
op het werk. Dat zijn 
altijd intense emotio-

nele dossiers. Het is 
vaak moeilijk een 
passende oplos-
sing te vinden of 
alle betrokkenen 
te doen meewer-
ken. We bespreken 
de actuele situatie, 

toetsen mogelijke ini-
tiatieven af en stellen 

oplossingen voor. In dit 
concrete geval nodigen we 

het betrokken lid uit voor een 
gesprek. Zo raken we er wel uit.

15:15  Ik werk nog een aantal dossiers af. 
Op mijn tafel ligt een aanslepend werk-
loosheidsdossier met teruggevorderde 
werkloosheidsuitkeringen. Dan is er nog 
een discussie over een juiste bijdragebeta-
ling en een aantal discussies over achter-
stallige vakbondspremies. 

17:30  We eindigen waar we begonnen zijn. 
Er zijn weer nieuwe vragen en klachten 
toegekomen in de mailbox. Ik ga er vlug 
even door. Morgen is er weer een dag. 
Vandaag heb ik gelukkig een aantal leden 
een antwoord kunnen bieden of op pad 
gezet naar een oplossing. Dat doet deugd!

ACHTER DE SCHERMEN

In Puls Magazine kijk je mee 
achter de schermen van een 
dagje vakbondswerk. Deze 
maand maak je kennis met 

ombudsman Dirk Uyttenhove. 

HET DOET DEUGD 
OM LEDEN OP PAD 
TE ZETTEN NAAR 
EEN OPLOSSING!

“Een klacht over pesten op 
het werk is altijd  een intens 
emotioneel dossier. Het is 
vaak moeilijk een passende 
oplossing te vinden.”
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Horizontaal
A Loophulp – tussenwerpsel
B Tijdrekening – dun 
C Europese taal – sec
D Steelse blik 
E Landcode op Britse 

nummerplaat – 
Luchthavengemeente

F Bergtop
G Volharden – dokter
H Lekkernij
I Groepsakkoord – deel van 

een been
J Italiaanse havenstad – 

vervelend 
K Slee – werktuig

Verticaal
1. Boek met tips voor toeris-

ten – bevel
2. Deense munt – beneden
3. Gedaante van een insect – 

dierentuin
4. Inhaalrust 
5. Klaar – infrastructuur voor 

elektrische voertuigen 
6. Insect
7. Presentator – heilige
8. Afdeling
9. Videospel – Caraïbisch 

eiland
10. Loshangend bovenkle-

dingstuk – broos
11. Bijwoord – gepensioneerd 
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was ‘Wij 
willen eerlijke belastingen’. L.P. uit Antwerpen 
werd door loting uit de juiste antwoorden 
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 29 oktober 2021. Of stuur een 
briefje met de oplossing, naam, adres en lid-
nummer naar Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 
2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt een 
boekenbon 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 ‘Het Rijk der Vrijheid’. De onschuldige 
hand maakte deze lezers / lezeressen blij met 
een exemplaar: L.V. uit Mortsel, M.B. uit Linden 
en I.P. uit Kapelle-Op-Den-Bos. 
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Tout s’est bien passé loopt in de 
Belgische zalen.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
 Karin Seberechts

“Ik lig nog niet onder de zoden hoor!”, deelt André Bernheim 
ergens halverwege Tout s’est bien passé mee. En toch: 
doodgaan is precies wat de Parijse ex-industrieel en 

kunstverzamelaar wil. Als ze hem daarna maar ver genoeg 
van zijn verschrikkelijke schoonouders begraven. 

André is een levensgenieter, maar 
wanneer hij na een herseninfarct 
afhankelijk wordt van zijn twee 
dochters en hulpverleners hoeft 
het voor hem niet meer. De eigen-
gereide tachtiger, die zich graag 
omgeeft met mannen en wei-
nig begrip kan opbrengen voor 
vrouwen, heeft altijd een weer-
spannige relatie gehad met zijn 
dochter Emmanuèle (Manue). En 
toch is het aan Manue – “mijn 
favoriete zoon” – dat hij een van 
de meest fundamentele vragen 
uit zijn bestaan stelt: hem helpen 
een einde te maken aan zijn leven. 
Aangezien euthanasie en hulp 
bij zelfdoding in Frankrijk straf-
baar zijn, moet zij op zoek naar 
Zwitserse omwegen om zijn wens 
in te willigen.
De dood mag dan al onloochen-
baar aan de zijlijn rondwaren, echt 
beladen kan je François Ozons 
nieuwste film niet noemen. Het is 
namelijk een erg lucide man die 
in Tout s’est bien passé de dienst 
uitmaakt en de sfeer bepaalt. Met 
André’s commando “geen huile-
balken!” in het achterhoofd tekent 
Ozon voor een meeslepend, onder-
huids zinderend relatiedrama met 
best veel humor, waarin een vader 
met vileine trekjes en zijn dwarse 
dochter tot een wezenlijk verge-
lijk komen. Het geheide ‘ouderen-
zorgtraject’, met alle medische, 
praktische, juridische en emoti-
onele beslommeringen van dien, 
levert een herkenbaar en toegan-
kelijk kader voor Ozons drama. 
André’s onverstoorbare doods-
wens, zijn ‘slecht karakter’, zijn 
gevoel voor zelfrelativering, zijn 

Joodse afkomst en zijn nauwelijks 
verhulde seksuele voorkeur bla-
zen dat drama volop leven in. Zijn 
gekozen levenseinde valt daarbij 
als een bijna pragmatische epiloog 
in de plooi. 
In weerwil van het onderwerp is 
Tout s’est bien passé geen thema-
film over euthanasie geworden. 
Dat hebben we vooral te danken 
aan Emmanuèle Bernheims gelijk-
namige autobiografische roman 
uit 2013, die opvallend nuchter 
is getoonzet en zich niet in een 
generisch keurslijf laat dwingen. 
Ozons alweer heerlijk geschreven 
verfilming is een onmiskenbaar 
eerbetoon aan Bernheim, met wie 
hij een viertal films samen schreef, 
en die in 2017 overleed. Een geheel 
onsentimenteel en toch innig 
adieu.

Zinderend relatiedrama, met de dood aan 
de zijlijn (met schitterende vertolkingen van 
Sophie Marceau en André Dussollier).

FILM

Win een topboek!

Een jaar lang ondervond auteur 
Herman Loos als maaltijdkoerier van 
Deliveroo wat het betekent zelfstan-
dige te zijn zonder autonomie. Een 
reportage op het scherp van de snee.
Een groengrijze jas, een kubusvormige 
rugzak, een fietshelm: de maaltijd-
koeriers van Deliveroo zijn niet meer 
uit ons straatbeeld weg te denken. Op 
een doorsneedag brengen meer dan 
tweeduizend fietsers in dit land pizza’s, 
burrito’s of sushi van restaurants naar 
klanten. Herman Loos voegt zich bij dit 
leger zelfstandigen. Een jaar lang orga-
niseert hij een deel van zijn tijd op het 
ritme van het belletje op zijn smart-
phone dat een nieuwe levering aan-
kondigt. Wat betekent het zelfstandige 
te zijn zonder autonomie? Wat leveren 
twee uur fietsen, zeven bestellingen en 
dertig kilometer met gloeiende Indiase 
saus in je rug op? Een reportage op het 
scherp van de snee. ‘Jezus-Christus-op-
een-driewieler, de marktwaarde van 
mijn veiligheid is anderhalve euro.’

Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres vóór 29 oktober 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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ACV Puls solidair met Filipijnse werknemers

CLARISSA RAMOS: “WE ZWIJGEN 
NIET OVER DE MOORDEN”

De mensenrechtensituatie in de Filipijnen gaat van kwaad naar erger. Onder het bewind van president 
Duterte werden in totaal al 56 arbeiders vermoord en dertig vakbondsleiders zitten in de gevangenis op 

basis van valse beschuldigingen. “De Filipijnen is een van de slechtste landen voor werknemers,” zegt Elmer 
Labog van vakbond KMU. Het geweld blijft escaleren, maar gemeenschappen en families zwijgen niet. 

Investigate PH, een initiatief van mensen van over de hele wereld, voert onafhankelijke onderzoeken naar 
de mensenrechtenschendingen. Sama Sama - een solidariteitsgroep van ACV-militanten - steunt hun werk.

 
Clarissa ‘Yesha’ Ramos, echtgenote 
van de in 2018 vermoorde mensen-
rechtenadvocaat Ben Ramos, werkt 
mee met Investigate PH. Clarissa: 
“Ben focuste op landeigenaars- en 
milieukwesties in Negros. Omdat 
veel van het land in handen is van 
rijke families, zijn er conflicten tus-
sen hen en de landloze boeren. Hij 
behandelde ook zaken van politieke 
gevangenen. Dat wekte de woede op 
van vele politici, mijnbouwbedrij-
ven en het leger.” De aanvallen op 
andere activisten gaan nog steeds 
door. “Ook al zijn we doodsbang, 
we kunnen niet zwijgen over al deze 
moorden. Want als we zwijgen, bete-
kent dit dat we instemmen met wat 
de regering doet.”

Bovenop de schrijnende situatie is 
er de COVID-pandemie. Sean Velchez, 
vakbondsafgevaardigde van Alliance 
of Health Workers in Manilla: “Bijna 
89% van de bevolking is nog steeds 
niet gevaccineerd. De deltavariant 
is verwoestend, ziekenhuizen kun-
nen de toevloed niet aan. Wij heb-
ben één van de hoogste percentages 

gezondheidswerkers die ziek worden 
en sterven aan COVID-19. De door de 
regering beloofde huisvesting, ver-
voerskosten, maaltijdvergoedingen 
en extra financiële voordelen bleven 
uit. De pandemie heeft onze vastbe-
radenheid versterkt.”

Clarissa ‘Yesha‘ Ramos is te gast op 
het Filipijnenfeest van Sama Sama. 
Ze vertelt haar verhaal op 16 okto-
ber vanaf 18 uur in zaal Don Bosco, 
Kessel-Lo. Meer info via cabsama2@
gmail.com of op https://filipij-
nen2014.wordpress.com.

In augustus 2021 werden de vermoorde 
mensenrechtenactivisten in de Filipijnen herdacht. 
Mensen toonden hun solidariteit door een foto van 
zichzelf te posten met op hun mondmasker “I am” en 
de naam van één van de slachtoffers. Als bijschrift 
bij de post zetten ze: “They tried to bury us. They 
didn’t know that we are seeds” – “Ze probeerden ons 
te begraven. Ze wisten niet dat we zaden zijn”.

“Zwijgen over 
de moorden zou 
betekenen dat we 
instemmen met wat de 
regering doet!”
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Vakbondspremie 
Vlaamse Welzijns en 
gezondheidssector PC 331 
(Geestelijke gezondheidzorg, 
Kinderopvang en 
Gezondheidspromotie)

In de centra geestelijke gezond-
heidszorg, de kinderopvang (uit-
gezonderd onthaalouders) en de 
Vlaamse centra voor gezondheid & 
preventie is er een vakbondspremie 
van 86,76 euro voor wie de voltijdse 
bijdrage betaalt. Wie een vermin-
derde bijdrage betaalt, krijgt een 
premie van 43,38 euro. De premie 
wordt uitbetaald tussen oktober en 

december 2021. Van je werkgever 
heb je bij de loonstrook een formu-
lier gekregen dat dient als attest 
voor de vakbondspremie. Dit attest 
moet je bezorgen aan het ACV Puls-
secretariaat van je regio. 

Om recht te hebben op de vakbonds-
premie moet je ten laatste op 1 april 
2021 lid zijn geworden van de vak-
bond en betalend lid zijn op 1 okto-
ber 2021. Je moet ook in het refer-
tejaar 2021 hebben gewerkt in een 
centrum of dienst erkend door de 
Vlaamse overheid.

Vakbondspremie PC 319 
Opvoedingsinstellingen 

In de opvoedings- en huisvestings-
instellingen (paritair comité 319) 
wordt in de periode van oktober tot 

december de vakbondspremie van 
86,76 euro uitbetaald aan leden die 
de voltijdse bijdrage betalen. Wie 
een verminderde bijdrage betaalt, 
krijgt een premie van 43,38 euro. 
Van je werkgever heb je bij de loon-
strook een formulier gekregen dat 
dient als attest voor de vakbonds-
premie. Dit attest moet je bezorgen 
aan het ACV Puls-secretariaat van je 
regio. 

Om recht te hebben op de vakbonds-
premie moet je ten laatste op 1 april 
2021 lid geworden zijn van de vak-
bond en nog steeds aangesloten 
zijn op het moment van betaling. 
Je moet ook in het refertejaar 2021 
minstens één dag hebben gewerkt 
in een opvoedings- en huisvestings-
instelling die erkend is door de 
Vlaamse overheid. 

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

INDEXVERHOGINGEN SEPTEMBER 2021
PC 202 Kleinhandel voedingswaren: Alle lonen worden met 1% verhoogd
PC 210 Staalnijverheid: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 216 Notarisbedienden: Vorige lonen x 1,0086 (A)
PC 309 Beursvennootschappen: Vorige lonen x 1,007726 (M)
PC 310 Banken: Vorige lonen x 1,0077 (S)
PC 311 Grote kleinhandelszaken: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 327 Beschutte werkplaatsen: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 330 Ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, revalidatiecentra, 
 gezondheidsondersteunende diensten: 
 Alle lonen worden met 2% verhoogd 

(A) De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen.
(M) De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële 

loon en het schaalloon blijft behouden.
(S) De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen 

die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.

INFLATIE GEEFT JE LOON 
EEN DUWTJE IN DE RUG
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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. 


