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Puls uit.
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EEN SOCIALE STRIJD
Moeten we met de vinger wijzen naar mensen die 
niet duurzaam leven omdat ze het alternatief niet 
kunnen betalen? Nee, we moeten ervoor zorgen dat 
ze dat wél kunnen. 
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Meer info? Contacteer je secretaris of  
contacteer ons  via interimunited@acv-csc.be. 
Wij helpen je graag verder!’ 

www.hetacv.be/interimunited
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INTERIM UNITED WAAKT 
OVER RECHTEN VAN 
UITZENDKRACHTEN
Dagcontracten maken deel uit van een 
businessmodel ten koste van werknemers. Het ACV 
wil het overmatig gebruik – of misbruik – ervan een 
halt toeroepen.  



DECEMBER 2021  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE 3

Standpunt

CRISISSEN BRENGEN  
KANSEN MET ZICH MEE!

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Het jaar is bijna om en achterom 
kijken levert helaas een blik 
op veel corona-ellende en 
klimaatproblemen. Twee 
crisissen die heel dicht op 
ons vel komen en ons als 
samenleving en vakbeweging 
uitdagen met fundamentele 
keuzes voor morgen. Maar 
niet getreurd. Crisissen brengen 
opportuniteiten met zich mee. Kansen 
op groei en versterking. Laat ons die 
volgend jaar opzoeken en benutten. 

Samenvallende crisissen maken oplossin-
gen echter niet makkelijker. En schieten 
op de pianist helpt ook niet. Integendeel. 
Maar we moeten erdoor. We moeten dus 
met z’n allen mee nadenken over wat we 
uit corona, maar evengoed uit de klimaat-
crisis, kunnen leren om de juiste maat-
schappelijke keuzes te maken. Ik pre-
tendeer niet dat wij alle juiste recepten 
in huis hebben. Daarvoor is de wereld te 
complex. Maar een aantal vaststellingen 
geven voor ons toch de richting aan. 

Een meervoud aan ministers met bevoegd-
heden over gezondheid, welzijn en soci-
ale zekerheid staat niet garant voor een 
krachtdadig en gestroomlijnd beleid. 
‘Eendracht maakt macht’ mag misschien 
versleten klinken, het principe is meer 
dan ooit noodzakelijk om crisissen te lijf 
te gaan. Dat bleek tijdens de coronacrisis, 
maar geldt net zo goed voor ons klimaat-
beleid en veel andere beleidsdomeinen. 
We moeten ons de vraag stellen hoeveel 

versnippering we nog kunnen ver-
dragen in ons kleine landje. 

Verder zal de klimaattransitie 
rekening moeten houden met 
de draagkracht van mensen. 
Zonder sociale omkadering 

wordt een CO2-neutrale toe-
komst een sociaal slagveld. Voor 

wie zullen degelijke en klimaatneu-
trale woningen haalbaar zijn? Wie zal 

zich een elektrische wagen kunnen per-
mitteren? En voor wie zullen de doorgere-
kende transitiekosten in consumptiegoe-
deren het pijnlijkst zijn?

Goede lonen voor iedereen, maar ook 
betere vervangingsinkomens bij ziekte, 
werkloosheid en pensioen, zullen onont-
beerlijk zijn. De link tussen klimaat en 
sociale bescherming is duidelijk. Dat ver-
draagt geen verdere regionalisering, die 
enkel zou leiden tot Amerikaanse toestan-
den, en de kloof groter zou maken tussen 
zij die hebben en zij die niet hebben. Dat 
is niet onze keuze. 

Dat principe bepaalt ook de manier 
waarop we kijken naar kwetsbaarheid op 
de arbeidsmarkt, losgeslagen verdien-
modellen in e-commerce, goedkope 
flexibilisering van arbeid, de financiering 
sociale zekerheid en nog veel meer. Eerlijk 
kijken naar de realiteit en leren uit de hui-
dige crisissen, zullen ons de weg wijzen 
naar een betere toekomst. Daar willen we 
als vakbeweging toe bijdragen. 

We wensen je een veilig, gezond en fijn 
eindejaar. En zoek vooral de lichtpuntjes…
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Vakbond wil afspraken rond e-commerce

“WIJ STAAN OPEN VOOR ALLE 
VRAGEN, MAAR OOK WIJ HEBBEN 

EEN VERLANGLIJSTJE”

Met de cadeaulijstjes in de hand wordt er weer volop geshopt. We trekken daarvoor 
steeds minder de straat op, maar klikken digitaal onze eindejaarsaankopen bij 

elkaar. De coronacrisis heeft online shoppen nog extra aangewakkerd. De regering 
wil daarom de regels rond e-commerce versoepelen en nachtwerk flexibeler en 

goedkoper maken. Kristel Van Damme van ACV Puls reageert terughoudend.

Zijn de vakbonden tegen e-commerce? 
KRISTEL: “Nee. We zijn daar heel rea-
listisch in. Online shoppen is niet 
meer weg te denken. Het zou wel 
heel dom zijn om geen rekening te 
houden met die realiteit. Wel willen 
we afspraken maken. We hebben 
al verschillende akkoorden geslo-
ten in het kader van e-commerce. 

Onlangs nog bij Colruyt, waar 
we de werktijden verruimd 
hebben om buiten de ope-
ningsuren online bestellingen 
te kunnen verwerken. Wij staan 
open voor alle vragen van 
winkelbedrijven. Maar we 
merken dat veel winkels ons 
geen vraag stellen, omdat 
ze weten dat wij dan ook 

met eisen 
komen.”

Wat willen jullie? 
KRISTEL: “Wij willen 

afspraken over loon- 
en arbeidsvoorwaarden. Daar 
is nog wel wat vooruitgang 

mogelijk. De lonen in de 
distributiesector zijn 

zeer laag, net als die 
van koeriers of in 
de logistieke sec-
tor, waar de pakjes 

worden verzonden. 
Wij willen betere 

lonen. Zeker als 
daar ook nog eens 

nachtwerk bij komt kijken. 

Ook de uurroosters zijn een pro-
bleem in de betrokken sectoren. Wij 
vragen stabiele uurroosters. Dat kan 
prima. In de luchthavenwinkels heb-
ben we een akkoord gesloten over 
zeer ruime openingsuren, maar alle 
personeelsleden kennen wel een 
jaar op voorhand hun werkrooster. 
Dat geeft toch meer rust en zeker-
heid in je privéleven. We willen ook 
vaste contracten van onbepaalde 
duur. Zeker in de logistieke bedrij-
ven en bij de koerierdiensten werkt 
het personeel heel vaak met onsta-
biele en onzekere contracten. We 
willen af van de lage lonen en onze-
kere contracten. Wij willen geen 
moderne slavernij.” 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx



DECEMBER 2021  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE 5

Wat betekent e-commerce voor de win-
kelbedrijven? 
KRISTEL: “Dat varieert. Sommige 
winkels sluiten filialen door het 
online aanbod. Op de Meir in 
Antwerpen is H&M van drie winkels 
naar één gegaan. Een winkelpand in 
een stadscentrum is natuurlijk veel 
duurder dan een magazijn in een 
kmo-zone. Dan is de rekening snel 
gemaakt. In andere winkels, die ook 
als ophaalpunt fungeren of waar 
online bestellingen verwerkt wor-
den, verhoogt e-commerce de druk 
op het personeel. Er is wel extra 
werk, maar geen bijkomend perso-
neel. Bij Krëfel bijvoorbeeld kan je 
online bestellen en ligt je bestel-
ling binnen het uur klaar in je win-
kel naar keuze. Dat werk komt dan 
bovenop al het andere winkelwerk. 
Maar er is geen marge om extra per-
soneel in te zetten, want de omzet 
van de e-commerce wordt niet altijd 
meegeteld in de omzet van de win-
kel.” 

Wat gebeurt daar dan mee?
KRISTEL: “Voor een groot stuk gaat die 
naar de gratis leveringen. Maar ‘gra-
tis’ bestaat niet. Er is altijd iemand 

die de rekening betaalt. Dat is vaak 
het personeel, dat harder moet wer-
ken. En natuurlijk is het ook niet 
goed voor het milieu. Want al die 
bestelwagentjes zijn vervuilend en 
slecht voor de mobiliteit. Wij willen 
daarom mee nadenken over betere 

manieren om e-commerce te organi-
seren. Is het echt nodig dat er de hele 
dag talloze bestelwagentjes af en aan 
rijden in elke straat? Kunnen we die 
leveringen niet proberen te groepe-
ren? Of kunnen we meer inzetten op 
afhalen in ophaalpunten? En zouden 
we de toevloed aan goedkope pak-
ketjes uit China niet kunnen afrem-
men door een soort kilometerheffing 
die de milieukost dekt?”

Dat is een debat over duurzaamheid. Is 
ACV Puls ook daar mee bezig?
KRISTEL: “Zeker. We steunen al lan-
ger de Schone Klerencampagne, die 
opkomt voor eerlijke lonen voor tex-
tielarbeiders in verre landen. Maar 
we stellen ons ook vragen bij acties 
als Black Friday, waar megaketens 
iedereen meesleuren in dumping-
prijzen voor producten die gemaakt 
zijn door onderbetaalde werknemers 
met vervuilende productiemethodes 
en via milieubelastend wereldwijd 
transport. Is dat wat we willen? Of 
kiezen we voor duurzaam consu-
meren, met aandacht voor de lokale 
markt en eerlijke prijzen?”
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Klimaattop in Glasgow is geen eindpunt

DE KLIMAATSTRIJD  
IS EEN SOCIALE STRIJD

 Jan Deceunynck |  Belga Image
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Vorige maand richtten de ogen van de wereld zich op Glasgow. Wereldleiders kwamen er bijeen om 
klimaatafspraken te maken die de verdere opwarming van de aarde een halt moeten toeroepen.  

Tom Van Hout van ACV Puls was op de top en wil vooral een constructief verhaal brengen. “Het finaal 
akkoord had absoluut beter gekund, maar er zijn wel belangrijke stappen vooruit gezet. Volgend jaar is 

er een nieuwe klimaattop. Dan moeten we verder vooruit. We mogen het dossier vooral niet loslaten.”

Voor de duidelijkheid: 
Tom nam deel aan de 
klimaattop vanuit zijn 
vrijwillig engage-
ment bij Chirojeugd 
Vlaanderen, maar dat 
neemt niet weg dat 
zijn sociale vakbonds-
reflex immer present 
was.

Sociale strijd
“De strijd voor het klimaat is een 
sociale strijd. Het zijn de zwaksten 
die het meest door de opwarming 
van de aarde getroffen worden. De 
landen en mensen met de min-
ste impact op de klimaatopwar-
ming, zijn de grootste verliezers. 
De inheemse volkeren uit de Stille 
Oceaan zijn niet verantwoordelijk 
voor de opwarming van de aarde. 
Maar hun leefgebied verdwijnt wel in 
de oceaan en wordt weggekapt door 
de massale ontbossing. In Kenya 
is er al twee jaar nauwelijks regen 
gevallen, waardoor oogsten misluk-
ken en hongersnood mensenlevens 
kost. Maar het is niet het Globale 
Zuiden dat de verantwoordelijkheid 
draagt voor de opwarming. Alleen al 
vanuit solidariteit met hen moeten 
wij kiezen voor duurzame mobiliteit, 
consumptie en jobs…”

Duurzaam moet haalbaar zijn
Ook in eigen land heeft de klimaats-
trijd een duidelijke sociale dimen-
sie. “Het is een goede beslissing om 
mensen te verplichten hun huizen 
beter te isoleren en over te stappen 
naar een elektrische wagen. Maar 
het is niet voor iedereen even haal-
baar. Moeten we met de vinger wij-
zen naar mensen die niet duurzaam 
leven omdat ze dat niet kunnen 
betalen? Nee, we moeten ervoor zor-
gen dat ze dat wél kunnen. Alleen zo 

kunnen we stappen vooruit 
zetten. Duurzame keu-

zes moeten haalbaar 
en betaalbaar zijn voor 
iedereen.”
In één adem voegt 
Tom er ook aan toe dat 

we zorgzaam moeten 
omspringen met werkne-

mers uit sectoren die het roer 
moeten omgooien. “We mogen hen 
niet achterlaten. We moeten mensen 
kansen geven in de nieuwe sectoren. 
Via vorming en opleiding kunnen ze 
de overstap maken. Dat is een ver-
antwoordelijkheid van de werkge-
vers en de overheid, maar ook van 
ons als vakbond. Wij moeten werk-
gevers en overheid daarop aanspre-
ken. Dat is onze belangrijke sociale 
rol in de klimaatverandering.”

Ambitieuzere keuzes
Vlaanderen bleek in haar klimaat-
ambities niet tot de wereldtop te 
behoren. “Er is nog veel werk,” 
grijnst Tom. Maar hij ziet ook kan-
sen. “Volgend jaar is er een nieuwe 
bijeenkomst in Egypte. We moe-
ten, ook vanuit de vakbond, nu de 
druk opvoeren om daar ambitieuzer 
uit de hoek te komen. We moeten 
sterke klimaatkeuzes afdwingen. 
We zullen daarvoor op straat moe-
ten komen, maar daar zijn we als 
werknemers niet vies van. We kun-
nen impact hebben op de besluit-
vorming. We hebben hefbomen in 
handen. We moeten samen met de 
klimaatbeweging druk uitoefenen 
om de puzzelstukken in mekaar te 
schuiven,” pleit hij vurig. 

Impact beperken
En nee, het is niet te laat. “Ik weet 
niet of we erin gaan slagen om 
de opwarming te beperken tot 1,5 
graad. Daar hebben we nog héél 

weinig tijd voor. We kunnen er wel-
licht niet meer voor zorgen dat de 
klimaatopwarming géén impact 
heeft, want die impact is er nu al. 
Dat hebben we afgelopen zomer in 
eigen land gezien in Wallonië, en 
dat zien ze nog veel sterker elders 
in de wereld. Maar we kunnen nog 
wel de impact proberen te beperken. 
Daar moeten we op focussen. Er is 
nog veel werk. Ook als vakbond. We 
moeten in bedrijven onderhande-
len over manieren om de uitstoot te 
beperken en de verantwoordelijk-
heid niet af te schuiven maar naar 
duurzame oplossingen te streven.” 

Druk opvoeren
Ook de halsstarrige weigering van 
grote landen als China en India om 
steenkool uit te faseren, ontmoe-
digt Tom niet. “Het is voor het eerst 
dat er in het akkoord toch al over 
de afbouw van steenkool gesproken 
wordt. Op de volgende top kunnen 
we verdere stappen zetten. Intussen 
kan Europa de druk op opvoeren. 
Net zoals ze voor kledingprodu-
centen faire arbeidsvoorwaarden 
oplegt, kunnen we ook minimale kli-
maatmaatregelen koppelen aan de 
import. Maar Europa moet ook haar 
eigen doelstellingen bereiken of 
waar mogelijk zelfs verscherpen.” 

Moeten we met de vinger 
wijzen naar mensen die niet 
duurzaam leven omdat ze 
dat niet kunnen betalen? 
Nee, we moeten ervoor 
zorgen dat ze dat wél 
kunnen. Alleen zo kunnen 
we stappen vooruit zetten.

Klimaattop in Glasgow is geen eindpunt

DE KLIMAATSTRIJD  
IS EEN SOCIALE STRIJD



-

Meer info? Contacteer je secretaris of  
contacteer ons  via interimunited@acv-csc.be. 
Wij helpen je graag verder!’ 

www.hetacv.be/interimunited
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 Jan Deceunynck

Laat je vakbonds-
premie niet liggen!
Samen met hun eindejaars-
premie hebben interimmers 
die lid zijn van het ACV ook 
recht op een vakbonds premie 
van 104 euro. Vergeet dus 
zeker niet je attest terug te 
sturen. Je vindt alle info op 
www.hetacv.be/interimunited.

Interim United waakt over rechten van uitzendkrachten

“DAGCONTRACTEN ZIJN VAAK  
BUSINESSMODEL TEN KOSTE VAN  

WERKNEMERS”

Zowat de helft van de interimcontracten in ons land zijn dagcontracten, de helft daarvan zijn 
opeenvolgende dagcontracten. Dat betekent in de praktijk dat interimmers met zulke contracten 
niet weten of ze de volgende dag nog werk hebben. Zelfs uitzendkrachten die al lang bij dezelfde 

opdrachtgever werken, vinden moeilijk een weg uit die zeer flexibele en onzekere context. 

 “Dagcontracten worden lang niet 
alleen gebruikt worden om onvoor-
spelbare piekmomenten op te van-
gen. Ze maken deel uit van een busi-
nessmodel, maar gaan ten koste van 
werknemers. Bovendien wentelen 
ze kosten voor bv. ziekte of tijdelijke 
werkloosheid af op de sociale zeker-
heid. Wij willen daarom het over-
matig gebruik – of misbruik – ervan 
stoppen,” legt Eva Van Laere van 
ACV uit. Zij is de drijvende kracht 
achter Interim United, de nieuwe 
ACV-werking die zich specifiek op 

uitzendkrach-
ten richt. 

Gelijke rechten
“Dat we ons het lot van interimmers 
aantrekken is niet nieuw,” ver-
telt Eva. “We hebben daarvoor niet 
gewacht op een nieuwe naam. Het 
ACV heeft ook al heel wat bereikt. 
Denk maar aan stemrecht voor 
interimmers bij sociale verkiezin-
gen, het recht op betaalde feest-
dagen tussen twee contracten, de 
afschaffing van de 48-uren regel 
waardoor contracten vóór aanvang 
door beide partijen moeten onder-
tekend worden… Maar we mer-
ken dat nog altijd veel werkgevers 
misbruik maken van het feit dat 
uitzendkrachten niet altijd goed 
geïnformeerd zijn. Daarom blijven 
we informeren en sensibiliseren. En 
we helpen waar nodig. Vaak worden 

we geconfronteerd met vragen over 
achterstallig loon, niet-uitbetaalde 
feestdagen, overuren en premies. In 
principe hebben interimmers recht 
op hetzelfde loon als hun vaste colle-
ga’s. Maar in de praktijk moeten we 
daar nog vaak voor tussenkomen.”

Carrousel
Het idee dat uitzendwerk een eigen 
keuze zou zijn, blijkt niet correct. 
“Voor de meerderheid is dat niet zo. 
Vaak blijven ze vastzitten in een car-
rousel van tijdelijke jobs en beloftes 
van vast werk. Het gaat vaak om jon-
geren, maar ook oudere werknemers 
die na een tegenslag of een herstruc-
turering op interimwerk aangewe-
zen zijn, blijven er tot hun pensioen 
in hangen.” 

-

Meer info? Contacteer je secretaris of  
contacteer ons  via interimunited@acv-csc.be. 
Wij helpen je graag verder!’ 

www.hetacv.be/interimunited
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Arbeidshof veegt eenzijdige aanpassingen loon- 
en arbeidsvoorwaarden bij Honeywell van tafel

“EEN BELANGRIJK 
PRECEDENT VOOR ALLE 
WERKNEMERS, OOK IN 
ANDERE BEDRIJVEN”

Het Arbeidshof heeft Honeywell teruggefloten. Het Amerikaanse bedrijf dat zich 
specialiseert in controle- en automatiseringssystemen voor o.a. de luchtvaart, 

hanteert sinds 2014 een ‘ijzeren hand’ en paste eigenhandig en eenzijdig 
loonvoordelen van werknemers aan, zonder sociaal overleg. “Deze uitspraak 
is ook voor werknemers in andere bedrijven heel belangrijk”, zegt ACV Puls-

secretaris Saïda Isbai. “Het stelt in elk geval serieus de eenzijdige beslissingen in 
vraag waarmee bedrijven sommige aspecten van je loon kunnen aanpassen.”

In dit concrete geval paste Honeywell, zon-
der overleg met de werknemers, de voor-
delen en dekking aan van de hospitalisa-
tieverzekering van de werknemers en hun 
gezinsleden. “Wij proberen al sinds 2014 
het sociaal overleg opnieuw op de kaart 
te zetten”, legt Saïda uit. “Elke keer wer-
den we wandelen gestuurd. En Honeywell 
bleef maar eenzijdig zaken aanpassen, ten 
nadele van het hardwerkende personeel. 
De hospitalisatieverzekering was opeens 
te duur, zei Honeywell. Dus moesten werk-
nemers en hun gezinsleden een forfait 
betalen. En dat bedrag kon serieus oplo-
pen.”

Geen policy’s,  
wel cao’s
De uitspraak van 
het Arbeidshof is 
een zeer belang-
rijk precedent, ook 
voor werknemers in 
andere bedrijven. 
“Inderdaad”, gaat 
Saïda verder. “Het 
Hof veroor-
deelt ten eer-
ste de manier 
waarop 

werkgevers eenzijdig looncomponen-
ten wijzigen, zoals bijvoorbeeld de hos-
pitalisatieverzekering. Maar ten tweede 
wordt ook de manier waarop Honeywell 
het ‘gespeeld’ heeft van tafel geveegd. Veel 
bedrijven zetten nu volop in op eenzij-
dige policy’s, in plaats van onderhandelde 
arbeidsovereenkomsten (cao’s). Dat kan 
belangrijke gevolgen hebben voor het 
personeel. ACV Puls gaat niet mee in die 
werkwijze, en zet alles op alles om policy’s 
om te zetten in cao’s. Op die manier willen 
we garanderen dat wijzigingen in loon- 
en arbeidsvoorwaarden niet meer eenzij-

dig kunnen worden doorgevoerd, 
maar altijd op de agenda van 

het sociaal overleg 
komen.”

 Tom Van Aken |  Shutterstock
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Robotisering en digitalisering zorgen voor nieuwe uitdagingen

“WE GAAN ARTIFICIËLE 
INTELLIGENTIE NIET KUNNEN 
TEGENHOUDEN. STILSTAAN IS 

ACHTERUITGAAN”

Kate van KBC is overal. Op tv, in magazines, op reclamepanelen. De digitale assistent biedt overal haar 
diensten aan. Ook aan het personeel van KBC! Want Kate is er niet enkel voor de klanten. Ze staat ook 
ten dienste van de werknemers. Maar is ‘ten dienste staan’ de juiste omschrijving? Of is ze eerder een 

digitale controleur die alle prestaties nauwgezet turft en alle autonomie uit je werkplezier haalt? 

Piet Dossche en Dirk De Backere, 
twee KBC-afgevaardigden van ACV 
Puls met een gezonde interesse voor 
technologie én werkplezier, volgen 
het dossier op de voet. 

Wat betekent Kate precies voor de KBC-
werknemers? 
PIET: “Op dit moment nog niet 
echt heel veel. De uitrol gebeurt 
in kleine stapjes. Kate zal bijvoor-
beeld alle informatie over een klant 
die inbelt meteen weergeven op het 
scherm van wie de telefoon aan-
neemt: bv. wat die klant eerder al 
vroeg of welke bankproducten hij 
of zij gebruikt. Op die manier heb je 
meteen zicht op het profiel van de 
klant.”
DIRK: “Verder zal Kate ook leads aan-
bieden aan de commerciële mede-
werkers van KBC. Leads zijn oppor-
tuniteiten om meer gericht klanten 
producten aan te bieden. Kate maakt 
profielen van klanten en suggereert 
op basis daarvan welk product voor 
klant x of y interessant kan zijn. Op 
termijn zal Kate niet alleen leads 
suggereren maar ook de opvolging 
hiervan verzorgen, zodat leidingge-
venden meer gericht kunnen coa-
chen, voorstellen tot opleiding kun-
nen doen, …” 

Dat klinkt een beetje eng…
DIRK: “Als je het vanop afstand 
bekijkt, gebeurt dit vandaag ook, 
alleen dikwijls veel minder efficiënt 
en gericht. Nu krijgen medewerkers 
langs verschillende kanten stukjes 
informatie en worden van alle kan-
ten (over)bevraagd. Dat is soms ver-
warrend en frustrerend. Op termijn 
zou Kate op dit punt wel eens perfor-
manter kunnen zijn. Misschien nu 
nog niet meteen. Maar ze groeit door 
interactie en de wisselwerking met – 
in dit geval – de medewerkers.” 

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen 
Kate met datzelfde enthousiasme ziet 
komen.
PIET: “Dat klopt. En dat is heel begrij-
pelijk, zeker naarmate Kate meer en 
meer groeit. Het risico is dat Kate 
vreet aan je autonomie, aan je cre-
ativiteit, dat ze de variatie uit je job 
weghaalt, dat er meer interactie is 
met Kate dan met je collega’s. En dat 
zijn net allemaal de zaken die wer-
ken prettig maken. Het klinkt op het 
eerste zicht misschien fijn dat Kate 
alle ballast en repetitief werk uit je 
werk wegfiltert en dat je je helemaal 
kan focussen op je corebusiness, 
maar een beetje ballast in je job kan 
ook deugd doen. Het is een soort 
buffer, om even op adem te komen. 

Hoe meer sturend Kate op termijn 
zal worden hoe groter de kans wordt 
dat je moet beantwoorden aan dat 
perfecte profiel, en dan wordt het 
wel een probleem.”
DIRK: “Daar willen wij met ACV Puls 
over waken. Kate moet ‘mense-
lijk’ blijven. En dat is niet eenvou-
dig. Artificiële intelligentie inbou-
wen in mensen is makkelijker dan 
menselijkheid inbouwen in een 
robot. Tijdens de uitrol van Kate for 
employees zullen we daarom goed 
de vinger aan de pols houden. Hoe 
wordt Kate ‘gevoed’? Wat zijn de 
parameters?”
PIET: “Hoe onze medewerkers de 
‘hulp’ en ‘sturing’ van Kate ervaren, 
is voor ons de leidraad. We willen 
weten wat onze collega’s ervan vin-
den en hoe we de problemen eruit 
kunnen filteren. Artificiële intelli-
gentie tegenhouden gaan we niet 
kunnen. Dat willen we ook niet. 
Maar we willen wel dat het werk-
plezier en de menselijkheid er niet 
onder lijdt.”

Het valt ook te vrezen dat Kate jobs zal 
kosten.
DIRK: “Dat klopt, al zien we dat 
nog niet meteen. We hebben 
gelukkig een goed intern jobcen-
ter. Werknemers met functies die 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx
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overbodig worden, vinden via die 
weg meestal een andere job bin-
nen de KBC. Slechts zelden lukt dat 
niet. Maar de digitalisering maakt 
wel steeds meer profielen overbo-
dig, op alle niveaus. En de uitwegen 
zijn ook niet eindeloos. Er komen 
gelukkig ook nieuwe jobs bij, maar 
de lat gaat steeds verder omhoog. 
Heroriënteren wordt dus moeilij-
ker. De werkgever zal nog meer 
dan vandaag moeten inzetten op 

opleidingen, ook proactief.” 
PIET: “Met ACV Puls willen we mee 
met de vernieuwing, maar we wil-
len wel oplossingen voor de reële 
problemen die de digitalisering met 

zich meebrengt. Veel medewerkers 
stellen zich vragen over de toekomst 
van hun job. Hoe zal die er binnen 
vijf jaar uitzien? Daar willen wij 
graag mee over nadenken.” 
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Make Amazon Pay
Black Friday is een Amerikaanse traditie 
die overwaaide naar de hele wereld. De 
dag na Thanksgiving trapt het seizoen voor 
kerstaankopen af. Vakbonden en midden-
veldorganisaties uit 22 landen grepen met 
wereldwijde acties in België, Bangladesh, 
Australië, Zuid-Afrika, Argentinië,…  Black 
Friday aan om Amazon ter verantwoording 
te roepen. Amazon is een van de machtig-
ste bedrijven op aarde met aan het hoofd 
de rijkste persoon ter wereld, CEO Jeff Bezos. 
De coronapandemie heeft aangetoond dat 
Amazon winst belangrijker vindt dan zijn 
werknemers, de samenleving en onze pla-
neet. De actievoerders eisten dat Amazon 
werknemers eerlijk betaalt en vakbondsle-
den niet viseert. Ze eisten ook dat Amazon 
eerlijk belastingen betaalt en transparant 
is in het gebruik van data van klanten.  Ook 
ACV Puls was paraat op de actie in Brussel. 
In België breidt Amazon zijn e-commerce- 
en lobbyactiviteiten uit. De agressieve groei 
heeft grote gevolgen in onze handel, logis-
tiek, post en ICT met een negatieve impact 
op arbeidsvoorwaarden. Hoog tijd om een 
krachtig statement te maken naar de EU. Zij 
moeten verantwoordelijkheid opnemen en 
dergelijke praktijken aan banden leggen. 

www.makeamazonpay.com
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Defend the defenders!
Op 10 december, de verjaardag van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, organiseerde een brede coalitie 
van vakbonden en sociale bewegingen acties in verschillende 
landen. In België waren er acties in Brussel, Sint-Niklaas en 
Verviers. En op de facebookpagina van Defend the Defenders 
deelden sympathisanten selfies met zelfgemaakte campagne-
megafoons. Daarmee vragen ze aandacht voor schendingen 
van het fundamentele mensenrecht om op te komen voor de 
zwaksten. Want in binnen- en buitenland staat het midden-
veld onder druk: van het ontnemen van het recht op mani-
festatie, online en offline criminalisering tot arrestaties en 
regelrechte moorden. In de Filipijnen wordt wie mensenrech-
ten verdedigt, als staatsgevaarlijk gebrandmerkt en vogelvrij 
verklaard. Dandy Miguel, jonge, strijdbare vakbondsleider 
leidde een onafhankelijk onderzoek naar de moord op negen 
activisten bij een gewelddadig politieoptreden op 7 maart 
2021. Daarmee tekende hij zijn eigen doodvonnis. Hij  werd 
brutaal afgemaakt met acht kogels in de rug. Deze moord 
maakt duidelijk dat opkomen voor basisrechten meer dan 
ooit nodig blijft. 

www.defendthedefenders2021.wordpress.com 
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Geweld op de werkplek
Intimidatie en seksueel geweld op de werkvloer kun-
nen wereldwijd bij wet verboden worden. Vakbonden, 
werkgevers en overheden, verenigd in de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) hebben hiervoor in 2019 een bin-
dend verdrag met concrete aanbevelingen afgesloten. Slechts 
negen landen hebben dit verdrag echter omgezet in natio-
nale wetgeving. Eind november riepen vakbonden wereldwijd 
op om dit te doen. Werknemers moeten zich veilig voelen 
op hun werkplek. Voor de hoofzakelijk vrouwelijke werkne-
mers in de handel, is dit een belangrijke vraag. Tijdens de 
pandemie leidde de combinatie van verhoogde stress door 
de pandemie en de polemiek rond het dragen van maskers 
herhaaldelijk tot verbaal en zelfs fysiek geweld door klanten. 
In Australië zette de vakbond al een uitgebreide bewustma-
kingscampagne naar klanten op met een nultolerantie voor 
gewelddadig gedrag. Werkgevers nemen dit niet altijd seri-
eus: “De klant heeft altijd gelijk”. Gelukkig staan hierover in 
het Belgische sectorakkoord wel afspraken. Als vakbond wil-
len we dat nationale overheden het geweld op de werkvloer 
in alle sectoren aanpakken, door het gemaakte verdrag om te 
zetten in nationale wetgeving. 

www.ituc-csi.org

13

Op weg naar een Europees 
minimumloon
Op 25 november vond een belangrijke stem-
ming plaats in het Europees Parlement. De 
Europese Commissie had reeds eerder het 
debat geopend over een richtlijn inzake 
minimumlonen, met afdwingbare afspra-
ken voor alle werknemers. De overgrote 
meerderheid van het Parlement wil hierover 
onderhandelen. Vanuit België stemden N-VA 
en Vlaams Belang tegen. Nochtans is zo’n 
minimumloon een belangrijke mijlpaal op 
de weg naar verbetering van het leven van 
miljoenen werkenden in de EU die met lage 
lonen worstelen. Zo’n 9,5 miljoen werken-
den kunnen met moeite hun verwarmingsre-
kening betalen. Miljoenen anderen hebben 
amper geld voor deftige voeding of steken 
zich in schulden om hun huur te kunnen 
betalen. Ook voor de economie is dit een 
goede zaak. Dit extra geld zal terug naar de 
economie vloeien. Het is nu van belang dat 
de volgende stappen snel worden geno-
men. De ministers moeten hun onderhande-
lingspositie bepalen opdat de besprekingen 
kunnen overgaan naar de volgende fase. 
Vakbonden zullen hier strikt op toezien. 

www.etuc.org
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Gerommel met structuren en procedures

IT-DIENSTVERLENER
GETRONICS  

BEDIENT ZICHZELF
 Jan Deceunynck |  Belga Image
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Een jaar geleden legde Getronics België de boeken neer. Ruim 220 medewerkers 
kwamen op straat te staan. Kevin Kiggen was op dat moment vakbondsafgevaardigde 

bij Getronics. Momenteel is hij aan de slag als secretaris bij ACV Puls.

Kevin, kan je even schetsen waarom 
jouw toenmalige werkgever in slechte 
papieren raakte en kopje onder ging?  
“Getronics België maakte 
deel uit van de veel grotere 
Getronics-groep, een verzameling 
IT-dienstverleningsbedrijven die in 
2017 om en bij de 4.500 werknemers 
in twintig landen in dienst hadden. 
Datzelfde jaar kwam de groep in 
handen van nieuwe investeerders. 
De Braziliaanse zakenman Nana 
Baffour was de voornaamste figuur 
en goed voor 51% van de aande-
len. Een ondoordacht beleid en een 
al te ambitieuze overname van een 
grote Amerikaanse IT-groep in 2018 
brachten de groep in zware liqui-
diteitsproblemen. Specifiek voor 
Getronics België kwam daar nog bij 
dat die onderneming systematisch 
werd leeggemolken ten behoeve 
van andere ondernemingen van de 
groep.”

“Eind 2019, begin 2020 was het wel-
letjes voor de geldschieters. In eer-
ste instantie werd afscheid geno-
men van Baffour. In maart 2020 
werd dan, na een kortstondige extra 
inspanning, de geldkraan volledig 
dichtgedraaid. Op dat ogenblik was 
Getronics België eigenlijk al virtu-
eel failliet. Kort daarna heeft GSH, op 
dat ogenblik nog een kleine min-
derheidsaandeelhouder, te kennen 
gegeven de hele groep te willen 
overnemen.”

Deze overname verliep niet helemaal 
volgens het boekje. Kan je hier iets 
meer over vertellen? 
“GSH had enkel interesse in de meer 
lucratieve onderdelen van de groep. 
De schulden, de minder rendabele 
contracten en een aanzienlijk deel 
van het personeel waren ze liever 
kwijt dan rijk. Daarom hebben ze 
Getronics België eerst afgezonderd 

van de rest van de groep. Vervolgens 
werd deze rest via een Nederlandse 
insolventieprocedure voor een hab-
bekrats (220.000 euro) opgekocht. 
Het personeel van Getronics België 
werd gevraagd in te stemmen met 
een sociaal bloedbad. Toen dit geen 
verf bleek te pakken, werd ook in 
België een gerechtelijke reorganisa-
tieprocedure opgestart. Zo slaagde 
de Getronics-groep erin om de 
belangrijkste contracten – en een 
beperkt aantal zorgvuldig geselec-
teerde werknemers – van Getronics 
België over te nemen. Kort daarna 
werd het overgrote deel van het 
personeel met de schulden in het 
faillissement gedropt. Omwille van 
het faillissement moesten die 220 
ontslagen werknemers voor de beta-
ling van hun vertrekvergoeding en 
achterstallen aankloppen bij het 
sluitingsfonds.”

Klopt het dat het sluitingsfonds tot op 
vandaag nog niets heeft uitbetaald 
aan de ontslagen werknemers?
“Helaas. Het fonds voert momen-
teel een uitgebreid onderzoek naar 
onregelmatigheden in het kader van 
het faillissement en vooral de daar-
aan voorafgaande overdracht in het 
kader van de gerechtelijke reorgani-
satie.”

Hebben de werknemers zich neerge-
legd bij de manier waarop Getronics de 
zaken heeft aangepakt?
“Het spreekt voor zich dat de werk-
nemers de handelswijze van hun 
werkgever maar weinig wisten te 
smaken. Met de vakbondsafvaar-
diging hebben we van in het begin 
zeer goed gecommuniceerd met het 
personeel. Daarom besloot de direc-
tie op een gegeven ogenblik zelfs 
om alle mails van de vakbondsafge-
vaardigden te blokkeren. Ondanks 
de vele intimidatiepogingen zijn we 
de hele tijd schouder aan schouder 
blijven staan. Via digitale perscon-
ferenties, een staking, pamfletten, 
enz. hebben we onze bezorgdheden 
steeds kunnen ventileren. ACV-Puls 
heeft ons hierbij enorm geholpen.”

Hebben jullie na het faillissement ook 
juridische stappen ondernomen?
“Zeker. Tijdens de reorganisatie-
procedure werd de overdracht van 
de interessante delen van Getronics 
België naar een andere vennoot-
schap van de groep bedisseld met 
miskenning van de meest fundamen-
tele bepalingen van de wet. Zo wer-
den de overlegorganen zeer onder-
maats geïnformeerd en werd er bij 
de keuze van de over te nemen werk-
nemers zorgvuldig over gewaakt dat 
geen enkele vakbondsafgevaardigde 
met een actief mandaat werd over-
genomen. Dat kan natuurlijk niet.”

Hoe denk je dat het ACV zich in de toe-
komst beter kan voorbereiden op der-
gelijke zaken?
“In de eerste plaats is het van belang 
om de opgedane kennis en erva-
ringen te delen en intern de nodige 
expertise op te bouwen. Daarnaast 
moet ook de huidige insolventiewet-
geving dringend onder de loep wor-
den genomen. Binnen het ACV wordt 
hier momenteel volop aan gewerkt!”

Gerommel met structuren en procedures

IT-DIENSTVERLENER
GETRONICS  

BEDIENT ZICHZELF

De getroffen werknemers 
hebben nog geen 
vergoeding ontvangen 
van het Sluitingsfonds. 
Dat voert op dit moment 
een onderzoek naar 
onregelmatigheden in 
het faillissement.
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De voorbije maanden werden 
in nogal wat sectoren nieuwe 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
(cao’s) gesloten. Daarin worden 
ook afspraken gemaakt over 
landingsbanen. En het goede 
nieuws is dat de wet deze 
eindeloopbaanregeling nu 
mogelijk maakt van 55 jaar. 

In principe heb je recht op een 1/5 of 
1/2 landingsbaan vanaf 55 jaar tot aan 
de pensioenleeftijd. Er bestaan echter 
ook uitzonderingen waarbij je mogelijk 
al vanaf 50 jaar kan ‘landen’. Werk je in 
een zwaar knelpuntberoep? Dan kan je 
vanaf 50 jaar halftijds in landingsbaan. 
Heb je een zwaar beroep of een loop-
baan van minstens 28 jaar? Dan kan 
je vanaf 50 jaar voor 1/5 je loopbaan 
afbouwen, indien er sector-cao is in de 
sector waarin je werkt. Werk je in een 
onderneming in herstructurering of in 
moeilijkheden? Ook dan kan je halftijds 
of 1/5 in landingsbaan.
Je recht op een landingsbaan, betekent 
echter niet automatisch dat je ook recht 
hebt op een uitkering van de RVA. Die 
worden sinds 1 januari 2019 immers pas 
vanaf 60 jaar toegekend. 

Ook hierop bestaan echter uitzonde-
ringen. Twee cao’s van de Nationale 
Arbeidsraad hebben het recht op uit-
keringen immers verlaagd naar 55 jaar 
voor 1/5 en 1/2 loopbaanvermindering 
in geval van: (1) zwaar beroep/nachtar-
beid/bouwsector, (2) lange loopbaan 
van 35 jaar als loontrekkende of (3) bij 
herstructurering en onderneming in 
moeilijkheden (onder bepaalde voor-
waarden). 

Hou er rekening mee dat er in je sec-
tor of onderneming een cao afgesloten 
moet worden die verwijst naar de cao’s 
van de NAR opdat deze uitzonderingen 
toegepast kunnen worden. Indien dit 
niet gebeurt in jouw sector, kan je pas 
vanaf 60 jaar genieten van uitkeringen. 
En last but not least: de periode van 
landingsbaan waarvoor je een uitkering 
van de RVA ontvangt, telt volledig mee 
voor je werknemerspensioen.

Heb je nog meer of meer specifieke 
vragen over je eigen situatie? Aarzel 
dan zeker niet om het secretariaat van 
je regio te contacteren. De contactge-
gevens vind je op de achterflap van dit 
magazine.
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HEB IK RECHT  
OP EEN LANDINGSBAAN?

 Karolien Rouffart |  Shutterstock
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6:30 – De wekker gaat. 
Ik gun mezelf tijd om 
te ontwaken. Even 
mediteren met Michael 
Pilarczyk, tot even later 
de tweede wekker gaat. 

6:40 – Tijd om mijn 
pubers wakker te 
maken. Met veel geklaag 
en gezeur hoor ik ze 
wakker worden. Ik draai 
de radio aan en duw de 
koffiemachine in. 

7:40 – Mijn to do-lijstje 
kondigt een dag van 
onderhandelen en 
vergaderen aan, met 
tussendoor nog 
wat telefoons. 

8:00 – Terwijl het 
ochtendjournaal 
de coronamaat-
regelen nog eens 
opsomt, leidt Waze 
me door de och-
tendspits naar een 
eerste vergadering.

9:00 – Aan de onderhande-
lingstafel over een collectief ont-
slag. Ik heb me samen met de hoofdafge-
vaardigde voorbereid op de confrontatie 
met de werkgever die weigert werknemers 
te geven waar ze recht op hebben en geen 
marge laat voor onderhandeling. Tijdens 
de onderbreking bespreken we met de 
werknemersdelegatie een strategische 
opbouw. 

12:30 – We ronden de besprekingen met de 
werkgever voorlopig af, maar spreken een 
vervolggesprek af. Omdat de bijeenkomst 
langer heeft geduurd dan voorzien ver-
vangt een koek in de auto mijn middag-
maal. Ik bel snel nog (handenvrij!) naar 
een paar gemiste oproepen. Drie tevreden 
militanten en een handvol kruimels op 
mijn zetel later ben ik op mijn volgende 
afspraak.

13:15 – Ik heb een 
afspraak met enkele 
militanten, medewer-
kers van UNIA, een 
experte van de ACV-
studiedienst en een col-
lega van onze rechts-
kundige dienst. Een 
groot farmaceutisch 
bedrijf  discrimineert 
systematisch werk-
nemers op basis van 
vakbondsovertuiging: 
pestgedrag, miskennen 
van bonussen, promo-
tiekansen en vormings-
dagen … Hoog tijd om 

daar tegen op te tre-
den. De strijd tegen 

discriminatie en 
ongelijkheid is één 
van de belangrijk-
ste strijdpunten 
van de vakbond.

16:00 – Enkele 
uren later heb-

ben we een aanpak 
afgesproken. We leg-

gen een gespreksmo-
ment met de werkgever 

vast om het constructief 
sociaal overleg een kans te geven. 

Het ‘wapen’ van de rechtszaak houden we 
nog even achter de hand.

16:15 – Waze vertelt me dat er weer een file 
staat op de E19. In het vergadercentrum 
probeer ik mijn uitpuilende mailbox wat 
leger te maken.

17:20 – Ik stap toch maar in de wagen. Ik 
heb nog een online avondvergadering. 
Gelukkig zijn mijn kinderen fan van pizza, 
want daar zullen we het vanavond mee 
moeten doen, vrees ik. Later deze week 
verwen ik ze nog wel eens extra.

22:00 – Ik klap mijn laptop dicht. Nog even 
in de zetel met een lekker theetje. De dag 
zit er op. 

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 Saïda Isbai, 
vakbondssecretaris 

bij ACV Puls.

KIEZEN VOOR 
CONSTRUCTIEF  

SOCIAAL 
OVERLEG
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Het einde van het jaar is in zicht

DAAR IS JE EINDEJAARSPREMIE!

We hoopten met jullie dat 2021 anders zou eindigen dan 2020. Helaas, ook 2021 lijkt buitengewoon te 
zullen eindigen. Gelukkig is er een positieve noot. Een fijne kant van de maand december is dat veel 

werknemers dan hun eindejaarspremie krijgen uitbetaald: een ‘dertiende maand’, zoals de volksmond zegt. 
In normale tijden zijn er geen wijzigingen aan de betaling van de premie, als er  zich geen wijzigingen 
voordoen in de tewerkstelling. Maar 2021 was een jaar waarin veel werknemers geconfronteerd werden 
met tijdelijke werkloosheid. Misschien heb je wel vragen over de impact van sommige gebeurtenissen 

op je eindejaarspremie.  We geven hier een antwoord op enkele vaak voorkomende vragen.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?
Een algemene regeling over einde-
jaarspremies, van toepassing op 
alle werknemers, bestaat niet. In 
de meeste gevallen wordt de einde-
jaarspremie geregeld op basis van 
een sectorale collectieve arbeids-
overeenkomst (cao). In die cao staan 
de voorwaarden waaraan je moet 
voldoen om de eindejaarspremie te 
kunnen krijgen. Doorgaans moet 
je een aantal maanden anciënniteit 
hebben vooraleer je een premie kan 
ontvangen. Het bedrag van de pre-
mie kan ook beïnvloed worden door 
bepaalde afwezigheden (bijvoor-
beeld ziekte). In de cao wordt dan 
bepaald of deze afwezigheden gelijk-
gesteld worden voor de berekening 
van de premie. Ook bij het einde van 
de overeenkomst, heb je soms recht 
op een (gedeelte van) de premie. De 
afspraken hierover kan je ook terug-
vinden in de cao.

Er bestaat echter niet altijd een 
sectorale cao over de eindejaars-
premie. In dat geval is er mogelijk 
toch een eindejaarspremie omdat je 
onderneming of organisatie dit zelf 
regelt via een ondernemings-cao of 
het arbeidsreglement. Er kan ook 
een individueel akkoord zijn tussen 
werkgever en werknemer, binnen 
het arbeidscontract. Soms staat er 
geen regeling op papier, maar wordt 
toch een premie toegekend omdat 
dit gebruikelijk is in je onderneming.

Om hoeveel geld gaat het?
Hoe wordt de eindejaarspremie bere-
kend? Dat lees je in de overeenkomst 
die de premie regelt. Dikwijls is het 
een vast bedrag dat overeenstemt 
met het maandloon van de maand 
van betaling. In andere gevallen 
wordt een percentage op het loon 
uitbetaald. Soms geldt het maand-
loon, het jaarloon, het gemiddeld 
variabel loon of het uurloon als basis 
om de premie te berekenen. Kortom, 
er zijn veel verschillende manieren 
om de premie te becijferen.

Wat is de impact van tijdelijke werk-
loosheid omwille van corona op je 
eindejaarspremie?
Misschien werd je in 2021 geconfron-
teerd met tijdelijke werkloosheid ten 
gevolge van de huidige pandemie en 
vraag je je af of dit een invloed heeft 
op je eindejaarspremie. Ook hier kan 
de situatie erg verschillen. In som-
mige sectoren of ondernemingen 
worden periodes van tijdelijke werk-
loosheid (gedeeltelijk) gelijkgesteld 
aan gewerkte periodes waardoor 
de impact op de eindejaarspremie 
beperkt kan zijn. Ondanks de vele 
pogingen van onze vakbondsonder-
handelaars om tijdelijke werkloos-
heid helemaal gelijk te stellen, is dit 
voor veel sectoren niet gelukt. Voor 
de werknemers uit deze sectoren zal 
de eindejaarspremie lager zijn dan 
jaren waarin er geen tijdelijke werk-
loosheid gold.

Alle sectorale afspraken overlo-
pen op deze pagina is helaas niet 
mogelijk (zowel voor wat betreft 
de berekening als de gelijkstel-
lingen). Meer informatie over 
de regeling van de sector waar 
je werkzaam bent, vind je op 
www.hetacv.be/eindejaarspremie. 
Twijfel je aan de berekeningswijze 
van je eindejaarspremie of wil je 
hierover meer informatie, dan kan je 
zeker of aankloppen bij de dienst-
verleners in onze regionale kantoren 
(zie contactgegevens achteraan dit 
nummer). 

Hoeveel houd ik netto over? 
Op de betaalde eindejaarspre-
mie moeten zowel RSZ-bijdragen 
(13,07% van het bruto bedrag) als 
bedrijfsvoorheffing worden afge-
dragen. De tarieven in de bedrijfs-
voorheffing zijn nogal hoog en han-
gen af van het bruto jaarinkomen. 
Afhankelijk van de hoogte van je 
loon, kan de netto premie de helft 
lager liggen dan het bruto bedrag. 
Met al je vragen hierrond kan je 
terecht bij onze dienstverleners.

 Ben Catteau |  Adobestock
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De regeling voor de 
eindejaarspremies 
verschilt per 
sector. Ook de 
afspraken over 
de gelijkstelling 
van tijdelijke 
werkloosheid 
zijn niet overal 
dezelfde. 
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Horizontaal
A Ziekte voorkomende 

maatregel 
B Bazig mens – en volgende 

– carnavalsgroet 
C inhoudsmaat – onderne-

mingsraad – fiasco
D Zintuig – lengtemaat – 

landcode van Portugal  
E Haar verliezen – 

muzieknoot - voegwoord
F Lengtemaat
G Lidwoord – tussenwerpsel 

– snelle loop 
H Karaat – ezelgeluid – 

weerkundig instituut 
I Familielid – in orde – meer 

dan goed is
J Edelgesteente – rund – 

maanstand  
K Ecologisch bewustzijn

Verticaal
1. Zanggroep – nachtbeeld
2. Familielid – bejaarde – 

verzorgingsinstelling 
3. Telwoord – haarloos
4. Klein vertrek – reëel – 

Amnesty International  
5. Levensloop – gewricht – 

uitroep  
6. Bijwoord – persoonlijk 

voornaamwoord 
7. Grappenmaker – erg groot 

– sprookjesland
8. Reeds – broodje shoarma – 

onderwijsrichting
9. Aanraking – iedere
10. Internationale arbeids-

organisatie – bijwoord – 
landbouwwerktuig  

11. Gelijkmatig – vinger 
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Wat vind jij van dit magazine?’. K.H. uit 
Poperinge werd door loting uit de juiste 
antwoorden getrokken en wint een boe-
kenbon van 25 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, ten 
laatste op 7 januari 2022. Of stuur een 
briefje met de oplossing, naam, adres 
en lidnummer naar Puls Magazine, 

Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De 
winnaar ontvangt een boekenbon van 
Standaard Boekhandel ter waarde van 25 
euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd 
verklaar je je akkoord met het wed-
strijdreglement. Dit reglement vind je 
hier online https://www.pulsmaga-
zine.be/wp-content/uploads/2019/09/
Wedstrijdreglement-Ons-Recht.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0 2 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Riders of Justice komt op 22 decem-
ber uit in de Belgische bioscopen.

RIDERS OF JUSTICE
 Karin Seberechts

Liefhebbers van buitenissige zwarte komedies kunnen deze 
kerst hun hartje ophalen aan het nieuwste opus van Anders 
Thomas Jensen. Denemarkens topscenarist van gelauwerde 

drama’s, die zijn bizarste hersenspinsels zelf in beeld zet, heeft 
weer heerlijk toegeslagen. De maker van Adam’s Apples, Men 

& Chicken enz. sandwicht in Riders of Justice een onorthodoxe 
wraakvertelling tussen twee lieflijke uitvoeringen van de 

kerstklassieker The Little Drummer Boy. Of hoe een fietsdiefstal 
ergens in een Baltische staat mijlen verder een para met PTSS, 
een rouwende tiener, een trio halfgare hackers, een beruchte 

motorbende en een Oekraïense rentboy op elkaars pad brengt. 

Nadat zijn vrouw Emma bij een 
treincrash omkomt, keert beroeps-
militair Markus halsoverkop uit 
Irak terug. Psychologische bijstand 
is aan hem niet besteed, en alle 
ongein over God en de ziel al hele-
maal niet. Troost hoeft zijn getrau-
matiseerde dochter Mathilde, die 
het ongeluk meemaakte, bij haar 
verstarde pa dus niet echt te zoe-
ken. Maar dan hangt ene Otto aan 
de bel. De verwaaide statisticus 
stond net voor de crash zijn plaats 
af aan Emma en meent dat dit geen 
ongeluk was maar een aanslag. 
Samen met twee onaangepaste 
computernerds stouwt hij Marcus’ 
schuur vol IT-apparatuur, kwestie 
van de dader(s) digitaal op te spo-
ren. Om Mathilde te ontzien doen 
de hackers zich voor als rouwcon-
sulenten… 

Jensen stuitert in Riders of Justice 
over vele schreven en wisselt zo 
gezwind van toon dat je er plek-
ken van voor je ogen krijgt. Zijn 
film is geestig, gewelddadig, dra-
matisch, kolderiek en hartver-
scheurend. En briljant geschreven. 
Alle registers mogen open voor 
een kostelijk acterend gezelschap 
waarin Mads Mikkelsen zich, net 
zoals in Drunk, grif laat inlijven. 
Ondanks zijn geschifte karakter 
heeft Riders best zinnige dingen te 
zeggen over verdriet, rouwverwer-
king, lotsbestemming en zelfs de 

zin van het leven. Om nog maar te 
zwijgen over de rol van algoritmes 
en gelaatsherkenning. Er wordt 
flink wat afgeknald en geschmierd 
in dit van de pot gerukte ‘kerst-
verhaal’. Maar door de botte farce 
heen schemert ook een warm 
melodrama, over gehavende zielen 
die samenklitten tot een aandoen-
lijk ongerijmd gezin. Een wraak-
verhaal met een peperkoeken hart 
én een grote hoek af.

Mads Mikkelsen en Andrea Heick Gadeberg

FILM

Win een topboek!

‘Il faut à la Belgique une colonie!’ 
Dat laat Leopold II in 1860 graveren 
op een steen van het Parthenon. Dit 
rijkelijk geïllustreerde boek vertelt 
die geschiedenis van de Belgische 
kolonisatie. Het begint al bij Leopold 
I. Onze eerste vorst probeert in 1837 (!) 
Kreta en Ghana in te lijven. Tevergeefs. 
Een paar jaar later haalt hij wel zijn 
slag thuis en sticht hij in Guatemala 
de bevolkingskolonie van Santo-
Tomas. Het enige wat er vandaag 
nog van rest is een Belgisch kerkhof. 
Dan heeft zijn zoon meer succes. Ja, 
Leopold II zijn pogingen in Marokko 
lopen nog uit op een sisser: in de tuin 
van het paleis belandt rebellenleider 
Bou Hamara, door ons land bewapend 
met 1200 FN-geweren, in de 
leeuwenkooi. Maar dan komt Congo 
in het vizier. Aan de hand van de 
belangrijkste feiten en gebeurtenissen 
vertelt Lucas Catherine hoe de 
verovering en plundering van 
bestaande maatschappijen gebeurde, 
wat een en ander voor België 
betekende en hoe de lokale bevolking 
zich verzette. En natuurlijk ook hoe 
de eerste Congolezen hier verzeilden 
toen ze in 1908 officieel Belg werden.

Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres vóór 7 januari 2022 
naar topboek@acv-csc.be en laat 
ons weten dat je graag kans maakt 
op één van de drie exemplaren 
die we gratis kunnen weggeven.
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Wil jij graag je mening kwijt over 
één van de artikelen of berichten in 
jouw ledenblad? Of zijn er andere 

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

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

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

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

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

is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier 
met interesse gelezen: 

Redactie Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 

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

@acv-csc.be.

LEZERSBRIEVEN

Vlaamse 
ondersteuningspremie
W.O. - via mail

Enkele jaren geleden kwam ik na 
verschillende onderzoeken einde-
lijk in aanmerking voor een werk-
postaanpassing en de Vlaamse 
Ondersteuningspremie: een werk-
gever zou eindelijk rekening moeten 
houden met mijn onzichtbare beper-
king(en) en ik zou respect, begrip, 
aangepast werk en een groot beeld-
scherm krijgen. Dat in ruil voor een 
loonkostvermindering van (in mijn 
geval) 40% gedurende de eerste 
twee jaar van mijn tewerkstelling. 
Daarna zou dit percentage aan-
zienlijk verminderen. Vrij vertaald: 
de eerste twee jaar zijn het interes-
santst om van je te laten profiteren!

Bijna twee jaar lang ben ik - met 
uitzondering van een weekje 
arbeidsongeschiktheid vanwege een 
arbeidswegongeval - altijd blijven 
werken. Ik was zelfs nog niet volle-
dig hersteld van het ongeval toen 
ik het werk hervatte. Maar toen ik 
begin dit jaar enkele weken ver-
plichte rust werd voorgeschreven 
door de huisarts, omdat ik mentaal 
en fysiek volledig op was, reageerde 
de werkgever met een ontslag en een 
onterecht negatieve C4, ondanks 
mijn positieve evaluatie van enkele 
weken daarvoor. 

Ik ben zeker geen alleenstaand 
geval. Ik hoorde al vaak gelijkaar-
dige verhalen. Het lijkt me dan ook 
een goed idee dat een werkgever 
die onterecht tot ontslag overgaat, 
de verworven loonkostvermin-
dering terugbetaalt. Ook zou het 
helpen om de opvolging door GTB 
(Gespecialiseerd Team Bemiddeling, 
een organisatie die samen met de 
VDAB werknemers met een beper-
king aan de slag probeert te helpen, 
nvdr) te verlengen. Daar hebben wij 
als zwakke schakel in dit systeem 
wel degelijk nood aan. 

Dank u ex-werkgevers om mij en 
mijn lotgenoten telkens na een peri-
ode van ongeveer twee jaar als een 
opengereten en afgedankte vuil-
niszak op straat te smijten. Dank u 
overheid om dit toe te laten en ons 
nog dieper te duwen. 

Nvdr: Dit is helaas een zeer her-
kenbaar en typerend voorbeeld 
dat we zien bij elke tewerkstel-
lingsmaatregel en/of patronale 
bijdragevermindering. We blij-
ven in elk overleg op deze nagel 
kloppen, want dit soort misbruik 
moet eruit. Gelukkig zijn er ook 
veel werkgevers die het wel goed 
menen en dus correct handelen, 
maar dat is helaas geen oplos-
sing voor wie slachtoffer is van 
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Uitzendkrachten
Een uitzendkracht die recht heeft op 
een eindejaarspremie en lid is van 
een vakbond, krijgt ook een vak-
bondspremie. Die bedraagt nu 104 
euro per jaar. De vakbondspremie 
wordt samen met de eindejaarspre-
mie uitbetaald (einde van het jaar). 
Meer info daarover vind je via 
www.hetacv.be/interimunited.

Socio-culturele sector
In de socio-culturele sector (PC 329) 
krijgen de gesyndiceerde werkne-
mers een vakbondspremie van 86,76 
euro uitbetaald als ze de volledige 

vakbondsbijdrage betalen. Wie de 
bijdrage voor deeltijdse werknemers 
betaalt, krijgt een premie van 43,38 
euro.

Om recht te hebben op de premie 
moet je ten laatste op 1 april 2021 
bij de vakbond aangesloten zijn. 
Je moet ook minstens één dag in 
de sector gewerkt hebben tussen 
01/01/2021 en 31/12/2021. Uiteraard 
moet je ook in orde zijn met de beta-
ling van de vakbondsbijdrage op het 
ogenblik van de uitbetaling.   
De tewerkstellingsattesten die recht 
geven op de premie, moeten inge-
vuld en ondertekend worden terug-
bezorgd aan je plaatselijke ACV-Puls-
secretariaat. De uitbetaalperiode 
loopt tot 31/03/2022.  

dergelijke praktijken. Word je hier 
zelf mee geconfronteerd? Aarzel 
dan niet om bij het ACV aan te 
kloppen om je rechten na te kij-
ken. 

Re-integratie
Naam bekend bij de redactie - via 
mail

Terecht geeft u aan dat sancties en 
re-integratie haaks staan op elkaar. 
Even terecht geeft u aan dat mis-
bruik niet kan worden toegestaan. 
Even terecht geeft u aan dat men-
sen wel willen werken. Toch is er 
regelgeving die langdurig zieken 
verhindert om gradueel aan de slag 
te gaan: de afhouding van 10% van 
de ziekte-uitkering van zodra je zes 
maanden werkt.

Op het eerste gezicht lijkt dat een 
logische maatregel. Tot je weer pro-
beert te werken en merkt dat je dat 
maar mondjesmaat kan. Ik heb eerst 
uitgezocht of ik als zelfstandige in 
bijberoep kon beginnen, maar de 
kosten liggen ongeveer gelijk met 
de baten als je slechts een paar uur 
per week kan werken. Dus heb ik 
gezocht naar een job in dienstver-
band van enkele uren per week. Na 
lang zoeken ben ik gestart met drie 
uur per week in het onderwijs.

Dat levert me ongeveer 10% van 
mijn uitkering op. Het is een interim 
dus het loopt na zeven maanden niet 
door – maar ik zal wel gedurende 
drie jaar 10% van mijn uitkering 
kwijt zijn. Dat levert een flinke inko-
mensdaling op. Dat betekent dat ik 
na zes maanden de interim niet kan 
verder zetten. Dat zal niet helpen 
om opnieuw gevraagd te worden…
Men wil langdurig zieken aan het 
werk zien, maar tegelijk werpt men 
barrières op en heeft men het over 
sancties. 

INDEXVERHOGINGEN DECEMBER 2021
De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als 
paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

PC 227 Audiovisuele media: Alle lonen worden met 2% verhoogd (A)
PC 309 Beursvennootschappen: Vorige lonen x 1,008726 (M)
PC 310 Banken: Vorige lonen x 1,0088 (S)
PC 315.02 Luchtvaartmaatschappijen: 
 Alle lonen worden met 2% verhoogd (A)
PC 331 Buitenschoolse kinderopvang: 
 Alle lonen worden met 2% verhoogd (R)

(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.
(R)  De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen.  

De schaallonen wijzigen niet.
(S)  De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de 

reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
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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. 


