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SAMEN KRIJGEN WE  
DE LOONWET WEG!
Op 10 januari lanceerde het ACV samen met de andere 
vakbonden een loonpetitie. Daarmee wil ze minstens 
25.000 handtekeningen verzamelen om een wetsvoorstel 
op de agenda van het federale parlement te zetten.

INDEX VOLSTAAT NIET OM 
GESTEGEN LEVENSDUURTE  
TE COMPENSEREN
Winkelen kost meer dan een paar maanden geleden en ook 
de energierekening is fors de hoogte ingegaan. Je loon is 
helaas niet in gelijke mate mee gestegen. Waar komt die 
prijsstijging plots vandaan? En wat is er aan te doen? 

CORONA MAAKT 
PERSONEELSTEKORT  
NOG NIJPENDER
De vierde coronagolf slaat hard toe. In de zorgsector staat 
het water aan de lippen. Steeds meer personeel valt uit 
door ziekte of quarantaine.

EUROPESE RICHTLIJN GARANDEERT 
GOEDE MINIMUMLONEN
Het Europees Parlement gaf eind november met grote 
meerderheid groen licht voor een wettelijk kader dat een 
‘toereikend loon’ garandeert binnen de concrete context 
van de verschillende Europees lidstaten. 
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ZE DRAAIEN ONS ZOT
“Hyperflexibiliteit, overuren, langdurige ‘dag’contracten… 
Het wordt de mensen allemaal te veel,” legt professor 
Kim De Witte uit in zijn nieuwste boek.
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Standpunt

EEN JAAR OM POSITIEF 
ANDERS TE DENKEN

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Dries Luyten

Hoe mooi kan een jaar 
starten. Nieuwjaarsdag. 
Kleinkinderen orakelen het 
nieuwe jaar in met een 
aanstekelijk eenvoudige 
en ontroerende 
nieuwjaarsboodschap. 
Een kaarsje brengt licht 
onder een regenboog vol 
mooie wensen. Dank aan 
de kleuterjuffen die weer hun 
allerbeste poëzie bovenhaalden 
om de harten van papa’s en mama’s, 
opa’s en oma’s te laten smelten. 

2022 wordt een topjaar! 

Voor bijna een half miljoen werknemers 
wordt op 1 januari het loon met dik 3% 
aangepast aan de levensduurte, met dank 
aan ons indexmechanisme. Want zonder 
die automatische index zou die aanpassing 
er niet geweest zijn. Voor alle duidelijk-
heid: de index is geen opslag, maar gaat 
de verarming tegen. De aanpassing komt 
er nadat de prijzen al een paar maanden 
volop stijgen. Voor de meeste privésecto-
ren komt er bovenop de index ook nog een 
sectoraal onderhandelde loonsverhoging 

– soms procentueel, soms via de vermale-
dijde consumptiecheques, soms allebei. En 
ook het absolute minimumloon stijgt, met 
dank aan het sociaal overleg. Voor 21-jari-
gen komt er 23 euro bij. Voortaan bedraagt 
het minimumloon 1.725 euro bruto per 
maand. 

We lopen echter niet alleen in de spits 
om te scoren. We zullen in 2022 ook onze 
keeperstalenten moeten bovenhalen en 
tegendoelpunten vermijden. Als de index 
te warm aanloopt, komen de schietge-
weren boven en als het herstelbeleid van 
de diverse regeringen uit de starblokken 
schiet, wenken nieuwe besparingsrondes. 

De tijd tot de volgende verkiezin-
gen wordt kort en de begro-

tingen kleuren dieprood. We 
zullen dus goed de bal moe-
ten volgen. 
Toch wil ACV Puls in 2022 
vooral scoren. Er liggen 
nog wel wat ballen die 
we tegen de netten willen 

knallen. De loonwet, je weet 
wel, de hefboom voor loonon-

derhandelingen die eerder een 
sloophamer is geworden, zullen we 

stevig in het vizier blijven nemen. Ook de 
sociale zekerheid en de pensioenen willen 
we fundamenteel verstevigen, maar het 
hele loopbaanbeleid moet ten gronde ver-
sterkt worden. 

Vakbondswerk moet ook het racisme te 
lijf gaan. ACV Puls staat voor een verdraag-
zame en inclusieve samenleving waarin 
iedereen meedoet, ongeacht culturele 
achtergrond, gender, leeftijd of beperking. 
Racisme past hoegenaamd niet in ons 
werk. Onze drive tot verbetering kent alle 
kleuren van de regenboog. 

De nieuwjaarsbrieven kunnen dus een heel 
jaar mee. Met dank aan de kleuterjuffen!

Gelukkig Nieuwjaar! 

“Voor alle duidelijkheid: 
de index is geen opslag, 
maar gaat de verarming 
tegen. De aanpassing 
komt er nadat de prijzen al 
een paar maanden volop 
stijgen.”
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Vakbonden voeren druk op volksvertegenwoordigers op met petitie

SAMEN KRIJGEN 
WE DE LOONWET WEG!

 

Op 10 januari lanceerde het ACV samen met de andere vakbonden een loonpetitie. Daarmee wil 
ze minstens 25.000 handtekeningen verzamelen. Dat aantal is vereist om een wetsvoorstel op 

de agenda van het federale parlement te zetten. En dat is wat de vakbonden van plan zijn. 

“De ruimte die we krijgen om te 
onderhandelen over lonen is in vrije 
val. Vorig jaar mochten de lonen 
met maximaal 0,4% toenemen. Als 
we niet willen dat het volgende keer 
0,0% is, moeten we nu in actie schie-
ten,” legt adjunct algemeen secreta-
ris Veerle Verleyen van ACV Puls uit. 

Loon = topprioriteit
Nationaal ACV-voorzitter Marc 
Leemans gaf een paar maanden gele-
den al een eerste schot voor de boeg 
door te stellen dat het ACV volgende 
keer weigert te onderhandelen over 
de loonnorm als de loonwet over die 
strikte loonmarge niet aangepast 

wordt. Veerle Verleyen is het daar 
helemaal mee eens. “Uit onze brede 
ledenbevraging vorig jaar bleek dat 
loongroei de topprioriteit van onze 
leden was. Liefst 96% van hen vond 
dat het belangrijkste thema voor 
de sectoronderhandelingen. Heel 
begrijpelijk. Zeker nu de inflatie de 
energie- en consumptieprijzen nog 
eens zo fors de hoogte induwt. De 
index volstaat niet om de inflatie bij 
te benen. Laat staan dat je koop-
kracht ook nog zou groeien.”

Keurslijf
Tijdens de sectoronderhandelingen 
hebben de vakbonden binnen een 
zeer strikt keurslijf moeten onder-
handelen. “Zelfs in sectoren die de 
voorbije jaren goed geboerd heb-
ben, mochten we de lonen niet meer 
dan 0,4% laten stijgen. Zeker voor 
de laagste lonen betekent dit niks. 
Op een loon van 2000 euro is het 
ocharme een stijging van 8 euro. Per 
maand! Daar ben je niks mee vooruit 
aan de kassa in de supermarkt.” 

Ook bij werknemers met gemid-
delde of zelfs hogere lonen groeit 
het ongenoegen. “Die kleine loon-
stijging staat echt niet in verhou-
ding tot wat werknemers verdienen 
voor hun steeds stijgende prestaties. 
De werkdruk neemt toe, net als de 
productiviteit. Maar in ruil daarvoor 
krijgen ze een schamele 0,4% loons-
verhoging. Gelukkig hebben we in 
nogal wat sectoren nog enige voor-
uitgang kunnen boeken via premies, 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock

Veerle Verleyen: 
“Als we niet 
willen dat we 
volgende keer 
een loonmarge 
van 0,0% krijgen, 
moeten we nu in 
actie schieten!”
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vergoedingen voor telewerk of aty-
pische prestaties en de consump-
tiecheque. Maar dat doet niets af 
aan het feit dat werknemers recht 
hebben op bruto loonsverhogingen. 
Geen doekjes voor het bloeden.”

Neerwaartse spiraal
Dus moet de loonwet weg. “Die wet 
focust enkel op de competitiviteit 
van onze economie. Onze rege-
ring vergelijkt onze lonen met die 
van onze buurlanden en hoopt door 
lagere lonen meer laken naar zich toe 
te trekken. Maar zo belanden we in 
een neerwaartse spiraal. Want onze 
buurlanden willen natuurlijk ook de 
goedkoopste zijn. Intussen drin-
gen de werkgevers ook al aan op een 
indexsprong. Ze willen opnieuw, net 
als nog maar een paar jaar geleden, 
een aanpassing van de lonen over-
slaan. Dat betekent uiteraard een 

forse verarming die je nooit meer 
inhaalt, want je draagt die je hele car-
rière mee. Vorige keer becijferden we 
dat de indexsprong een jonge werk-
nemer als snel 30.000 euro kost over 
de hele loopbaan. Daar passen we 
voor. De loonwet willen we weg. Maar 
de index moet overeind blijven. Daar 
willen we niet over marchanderen.”

“Wij laten dit dossier niet los,” sluit 
Veerle af. “Tegen de start van de vol-
gende onderhandelingsronde in 2023 
moet de loonwet van tafel. Na een 
aantal actiedagen vorig jaar, is deze 
petitie een belangrijke stap. Op deze 
manier dwingen we onze volksver-
tegenwoordigers in het parlement 
om zich opnieuw over de loonwet 
uit te spreken. Staan zij echt ach-
ter een wet die de lonen kunstmatig 
laag houdt? We zijn benieuwd. Maar 
we houden ons ook al klaar voor 

volgende stappen om de druk op te 
voeren. Want we vrezen dat de wet 
na 25 jaar niet eenvoudig uit te wis-
sen is.”

Denk je daar ook zo ver? 
Steun dan onze oproep. 
Dat kan online via 
www.bitly.com/petitie-loonnorm 
De petitie zal ook de weg naar de 
werkvloer vinden. Wellicht zal een 
vakbondsafgevaardigde je er bin-
nenkort over aanspreken. Aarzel 
dan vooral niet om ze te onderte-
kenen. 
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Inflatie duwt prijzen de hoogte in

INDEX VOLSTAAT NIET OM GESTEGEN 
LEVENSDUURTE TE COMPENSEREN

Je hebt ongetwijfeld ook al gemerkt dat je leven de voorbije maanden een stuk 
duurder is geworden. Winkelen kost meer dan een paar maanden geleden en ook 

de energierekening is fors de hoogte ingegaan. Je loon is helaas niet in gelijke 
mate mee gestegen. Dus wordt het moeilijker om het einde van de maand te halen 

met je inkomen… Waar komt die prijsstijging plots vandaan? En wat is er aan 
te doen? Wij vroegen het Nancy Pauwels, economiedeskundige van ACV Puls. 

Wat is inflatie? 
NANCY: “Inflatie is de stijging van 
het algemene prijsniveau. Of anders 
gezegd: de geldontwaarding. Door 
de algemene prijsstijging zal je 
voor eenzelfde gevuld winkelkarre-
tje plots meer moeten betalen dan 
in het verleden. Met hetzelfde loon 
kan je dus minder kopen. Het prijs-
verschil tussen november 2020 en 
november 2021 bedroeg 5,64%. Maar 
je loon is in diezelfde periode wel-
licht niet navenant gestegen. Dus is 
je koopkracht gedaald.”

Op jaarbasis bedroeg de inflatie 2,4% 
in 2021. Voor 2022 wordt 5% voorspeld. 
Waar komt die forse inflatie vandaan? 
NANCY: “De redenen voor de inflatie 
zijn divers. Deze keer wordt bijvoor-
beeld gewezen naar de gestegen 
vraag na de coronacrisis, in combi-
natie met toeleveringsproblemen 
en vertragingen in de productie. 
De vraag stijgt dus sterker dan het 
aanbod. Daardoor gaan de prijzen 
omhoog. Daarnaast is ook de ener-
gieprijs de hoogte ingegaan. Ook dat 
maakt alles duurder.”

Heeft inflatie ook goede kanten? 
NANCY: “Een beetje inflatie wordt 
beschouwd als smeerolie voor de 
economie. Als de prijzen niet altijd 
een beetje zouden stijgen, stellen 
mensen hun aankopen uit. Daarom 

streven de centrale banken naar 
een jaarlijkse inflatie van om en bij 
de 2%. Maar nu zit ze dus een pak 
hoger.” 

“De huidige inflatie kan eventu-
eel ook goed zijn voor het klimaat. 
Omdat vooral energie zo fors in prijs 
stijgt, zou het bedrijven en bur-
gers kunnen stimuleren om zuini-
ger om te springen met energie of 
te investeren in groene alternatie-
ven. Deze inflatie kan een trigger 
zijn om in te zetten op meer duur-
zaamheid: renovatie, warmtepom-
pen meer openbaar vervoer, min-
der bedrijfswagens… Wij willen bij 
de klimaatomslag de gevolgen voor 
werknemers opvangen door sociale 
correctiemaatregelen en een eerlijke 
fiscaliteit. Denk aan o.a. koolstoftak-
sen en een faire belastingbijdrage 
van wie nu naar verhouding weinig 
bijdraagt, zoals e-commerce, big 
tech en grote vermogens.” 

Hoe kunnen we ons wapenen tegen 
deze inflatiegolf? 
NANCY: “Als individuele consu-
ment kan je weinig doen behalve 
een beetje opletten wat en waar je 
koopt. Maar gelukkig zorgt in ons 
land de automatische indexkoppe-
ling voor enige bescherming. Als de 
prijzen stijgen, gaan ook de lonen en 
uitkeringen omhoog. Door de index 
gaan in januari 2022 de uitkeringen 
met 2% omhoog. En in februari vol-
gen de wedden van het overheids-
personeel. Voor de lonen in de privé-
sector is er niet één vast moment, 
maar hangt de indexering af van 
afspraken die vakbonden en werk-
gevers maken per sector. Maar ook 
daar zullen de lonen de komende 
maanden wellicht stijgen door de 
index.” 

Prima dan. Niks aan de hand. Laat de 
prijzen maar stijgen!
NANCY: “Nee, zo eenvoudig is het nu 
ook weer niet. De index compen-
seert hoogstens een stukje van de 
prijsstijgingen. De index werkt met 
een ‘korf’ van welbepaalde con-
sumptiegoederen. Het systeem is 
nogal complex, maar het komt erop 
neer dat niet alle prijzen even hard 
meegerekend worden en in functie 
van een ‘gemiddelde’ consument. 
Dat stelt natuurlijk problemen voor 
mensen met een lager inkomen. In 

“Gelukkig zorgt in ons 
land de automatische 
indexkoppeling voor 
enige bescherming”

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx
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de index tellen de huisvestingkos-
ten mee voor 17%. Maar volgens een 
recente huishoudenquête waren die 
in 2020 goed voor 31,8%. Voor de 
25% huishoudens met het laagste 
inkomen zelfs 38,6%. Hetzelfde voor 
voedingsproducten. Die tellen voor 
16% mee in de index.”
”Zeker in gezinnen met een laag 
inkomen wordt veel meer van het 
budget aan huisvesting en voeding 
gespendeerd. Voor hen volstaat de 
index dus niet om de stijging van 
de levensduurte te betalen. Daar 
komt nog bij dat voor de lonen →
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de ‘gezondheidsin-
dex’ gebruikt wordt. 
Daarin worden tabak, 
alcohol en motor-
brandstoffen niet mee-
gerekend. Dat indexcij-
fer stijgt dus minder dan 
het algemene prijzenpeil. 
Als vakbond proberen we 
in de indexcommissie het sys-
teem te verbeteren. Want die is 
echt wel voor verbetering vatbaar. 
Maar ook buiten de index proberen 
we de lonen te verhogen. Er zijn ook 
andere loonsverhogingen nodig om 
de prijsstijging bij te benen.”

Maar daar steekt de loonwet een 
stokje voor…
NANCY: “Inderdaad. De loonwet 
staat maar 0,4% loonstijging toe. 
Werkgevers en politici lijken zelfs 
verontwaardigd als we meer dur-
ven vragen. Nochtans zien we die-
zelfde verontwaardiging niet bij het 
toekennen van dividenden. Zelfs 
in zogenaamde crisistijden krij-
gen managers en ceo’s bonussen of 
extra’s. De loonwet zegt nochtans 
duidelijk dat ook andere inkomens-
groepen moeten matigen. De wet 
geldt ook voor bijvoorbeeld aandeel-
houders en verhuurders. Maar daar 
blijft de wet dode letter. Bovendien 
is de loonkloof die in 1996 aan de 
basis lag van deze wet sinds 2016 
helemaal weggewerkt. Toch blijft de 
wet onverkort werknemers benade-
len.”

Nochtans is het niet onbelangrijk dat 
lonen de levensduurte volgen. 
NANCY: “Zeker. Eerst en vooral 
natuurlijk om als werknemer niet 
armer te worden. Want met een 
gelijk loon maar stijgende prijzen, 
verlies je koopkracht. Maar ten 
tweede is de index ook voor onze 
economie van belang. Degelijke 
lonen zijn belangrijk voor de 

economie, want zonder goede lonen 
valt de consumptie stil. Onze eco-
nomie heeft meer te winnen dan te 
verliezen bij stijgende lonen.” 

Welke remedies zijn er om de inflatie 
tegen te gaan? 
NANCY: “Het probleem van verhoging 
van de prijzen moet aan de bron 
worden opgelost. Deze inflatiegolf 
is sterk gekoppeld aan de stijgende 
energieprijzen. Die moet de over-
heid onder controle krijgen. Er werd 
altijd gezegd dat de liberalisering 
van de energiemarkt de prijzen zou 
doen dalen. Maar dat klopt duidelijk 
niet. We hebben nieuwe basisrech-
ten nodig die beter afgestemd op de 
noden van een digitale en koolstof-
neutrale samenleving. Betaalbare 
duurzame energie is van maatschap-
pelijk belang. Belgische en Europese 

overheden spelen daarin 
een belangrijke rol.  
Als de energieprijzen 
terug omlaag gaan, zal 
de inflatie automatisch 
milderen. Inflatie vermij-

den vergt een strategie op 
lange termijn. Beknibbelen 

op lonen van werknemers 
is niet de juiste oplossing. Er 

zal uit een ander vaatje getapt 
moeten worden dan loonmatiging. 
Bedrijven moeten Inzetten op kwali-
teit en innovatie, op duurzame ver-
dienmodellen met waardige lonen 
over de hele toeleveringsketen.”

“Er werd altijd gezegd 
dat de liberalisering 
van de energiemarkt de 
prijzen zou doen dalen. 
Maar dat klopt duidelijk 
niet.”

Indexaanpassingen
Om de inflatie een beetje te kun-
nen bijbenen, werden de lonen 
van de werknemers in decem-
ber geïndexeerd in PC’s 201, 202, 
202.01 en 312. 

In januari worden de lonen 
geïndexeerd in PC’s 200, 216, 
220, 226, 320, 341 en 336.

Een overzicht van de recente 
indexeringen vind je ook elke 
maand terug achteraan dit maga-
zine. 

PULS-jan 2022.indd   8PULS-jan 2022.indd   8 13/01/2022   18:2013/01/2022   18:20



9JANUARI 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE

ACV Puls zit nu ook in je muziek-app

BELUISTER JE LOON-  
EN ARBEIDSVOORWAARDEN 

VIA SPOTIFY

Werk je in de distributie en wil je meer weten over je rechten 
als werknemer? Dan kan je daarvoor nu ook op Spotify terecht! 

Voorlopig enkel voor werknemers van PC 201, oftewel de zelfstandige 
kleinhandel, maar andere paritaire comités volgen spoedig. 

Het gaat trouwens niet alleen om Spotify. 
Ook op muziekplatformen als Apple Music 
vind je ACV Puls nu terug. Handig voor wie 
geen zin heeft in brochures of websites, 
maar toch op de hoogte wil blijven van zijn 
of haar rechten op het werk. 

“We vinden het belangrijk om mee te 
gaan met onze tijd,” vertelt Sven De 
Scheemaeker, die voor ACV Puls de zelf-
standige kleinhandel opvolgt. “Door de 
populaire muziekapps te gebruiken, probe-
ren we wat dichter bij de mensen te staan. 
Via de app krijg je antwoorden op de meest 
voorkomende vragen zodat je meteen mee 
bent. In zeven minuten vertellen we je wat 
je écht moet weten over je job, over het 
aantal uren dat je mag werken, hoe vaak 
je pauze mag nemen, op hoeveel vakantie-
dagen je recht hebt… Wil je meer details? 
Dan kan je natuurlijk steeds terecht op 
www.pc201.be of bij één van de medewerkers 
in onze regionale kantoren.”

“We merken dat onze leden niet altijd 
weten dat ze bijvoorbeeld recht hebben op 

een fietsvergoeding als ze met de fiets naar 
het werk komen, of dat ze via het sociaal 
fonds een extra tegemoetkoming kun-
nen krijgen voor hun kinderopvang. De 
muziekapps zijn dan een bijkomend kanaal 
om deze informatie te verspreiden.” 

Opvallend: ACV Puls biedt de podcast ook 
in het Engels aan. “Nieuwkomers die In 
een winkel werken zijn vaak nog niet hele-
maal mee met de taal. Op hun vraag is er 
dus ook een Engelstalige versie.” 

Met dit nieuwe initiatief stapt ACV Puls het 
gemotiveerd nieuwe jaar in. “Ook in 2022 
willen we onze leden maximaal bedienen 
én betrekken. Samen met hen willen we 
werk maken van betere werkomstandighe-
den in de distributiesector.” 
Ook voor de andere paritaire comités 
binnen de handel en distributie zullen er 
binnenkort beluisterbare loon- en arbeids-
voorwaarden online komen.

Open dus snel je muziek-app en zoek naar 
ACV Puls! 

 Frederik Vermeulen |  Adobestock
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 Max De Boeck

‘Ze draaien ons zot: Langer werken, ratrace, burn-outs’

WERK MAG MENSEN  
NIET ZIEK MAKEN!

“Ze draaien ons zot,” luchtte een poetsvrouw haar 
hart bij professor Kim De Witte. De uitspraak 

schopte het meteen tot titel van zijn nieuwe boek, 
waarin hij een pleidooi houdt voor werkbaar 

werk en leefbare loopbanen. “Hyperflexibiliteit, 
overuren, langdurige ‘dag’contracten… Het 

wordt de mensen allemaal te veel”.

PULS-jan 2022.indd   10PULS-jan 2022.indd   10 13/01/2022   18:2013/01/2022   18:20



JANUARI 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE 11

Wat was de aanleiding om dit boek te 
schrijven?
KIM: “Een Groenboek van de 
Europese Commissie uit 2021 met 
twee centrale voorstellen: ten eerste 
wou men de activeringsgraad naar 
80% optrekken, wat enorm hoog is 
en eigenlijk niet haalbaar. Dat leidde 
naar het tweede punt, waarin men 
pleitte om mensen dan maar langer 
te doen werken, om die ‘lage’ active-
ringsgraad op te vangen.”
“Dat Groenboek verscheen net na 
een peiling die aangaf dat men-
sen langer werken steeds min-
der zien zitten. Ik was geschokt 
door de wereldvreemdheid van de 
Commissie. Men stelt in het docu-
ment dat de pensioenleeftijd naar 
zeventig jaar opgetrokken moet 
worden. Langer werken is een maat-
schappelijke keuze en geen natuur-
wet, al brengt men dat natuurlijk 
niet op die manier. Vakbonden strij-
den mee om dat aan de bevolking 
duidelijk te maken.”

Waarom is het een maatschappelijke 
keuze?
KIM: “Het officiële verhaal was vroe-
ger dat de pensioenen onbetaal-
baar zouden zijn. Maar als je kijkt 
naar bijvoorbeeld de studies van de 
Commissie Vergrijzing dan zie je dat 
dat niet klopt. Er is een kost, maar 
die is niet onbetaalbaar. Het 
gaat om een stijging van 2% 
van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP) over een peri-
ode van zestig jaar. In de 
crisis van 2008 stegen de 
sociale uitgaven met meer 
dan 4% en nu spreken we 
over 6% van het BBP tij-
dens corona. We hebben 
zestig jaar voor de pensioe-
nen, dus dat is zeker geen 
financiële aardbeving.”
“Een meer correcte reden is 
dat als mensen op een rede-
lijke leeftijd op pensioen gaan, 

je minder overschot op de arbeids-
markt hebt, wat meer macht geeft 
aan de werknemers tegenover de 
werkgevers. Die werknemers kun-
nen dan om betere lonen en een 
betere work-life balance vragen, wat 
werkgevers natuurlijk niet graag 
zien gebeuren. Mijn boek legt de 
nadruk op de kwalen van de arbeids-
markt, en waarom mensen pertinent 
weigeren langer te werken.”

Leg eens uit?
KIM: “Mijn boek is opgebouwd in 
enkele delen, waarin ik ten eerste 
de huidige situatie beschrijf en uit-
leg wat er zoal allemaal fout loopt 
op de arbeidsmarkt. In deel twee 
leg ik dan uit hoe die praktijken ons 
ziek maken. We worden onwel van 
het werk en de manier waarop dat 
is ingedeeld. Werkgevers leggen 
de problemen en oplossingen bij 
het individu, maar uit studies van 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
blijkt dat dat niet klopt. Het is de 
werkorganisatie die ons ziek maakt. 
In het derde deel reik ik dan enkele 
oplossingen aan over hoe we het 
werk kunnen herorganiseren.”

Wat zijn die oplossingen?
KIM: “We hebben ten eerste min-
der werkdruk nodig door structu-
reel meer personeel in te zetten. 
We moeten dus voor meer tijd zor-
gen, zowel tijdens als aan het einde 
van de loopbaan. Iedereen moet 
op tijd met pensioen kunnen gaan. 
Sommige werkgevers leggen uit-
putting van werknemers bij de vrije 
tijd die te ambitieus wordt ingevuld, 
maar dat is natuurlijk onzin.”
“Ten tweede moeten we zorgen voor 
meer inspraak via de Comités voor 
Preventie en Bescherming op het 
Werk (CPBW’s). We moeten meer 
naar het Nederlandse model evolu-
eren, want onze CPBW’s staan zwak 
hier in België. Ik ga dus in tegen de 
stromingen die pleiten voor health 
coaches, fruit in de refter en mensen 
een yoga-abonnement geven. Dat is 
op zich leuk, maar niet de oplossing. 
We moeten weg van die individuele 
aanpak.”
“Het derde deel is responsabilisering 
van de werkgevers in plaats van de 
werknemers. De meeste zieken wil-
len immers wel werken. Werk heeft 
namelijk een dubbel karakter. Het 
biedt ook zelfontplooiing en ontwik-
keling. Voor een deel ben je wat je 
doet en daar is niks mis mee. Ik ben 
vóór werk, ik heb er een positieve 
visie op, maar het mag mensen niet 
ziek maken.”

Wat wil je bereiken met het boek?
KIM: “Het boek is bedoeld voor men-
sen uit het middenveld en de man 
op de straat. Ik probeer het debat 
aan te gaan door alternatieven aan 
te reiken. Een groot deel van de 
bevolking heeft duidelijk nood aan 
een andere stem.”

Interesse in dit boek? Stuur dan je naam en 
adres vóór 11 februari 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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Zorgsector in het oog van de storm

CORONA MAAKT  
PERSONEELSTEKORT  

NOG NIJPENDER

De vierde coronagolf slaat hard toe. In de zorgsector staat het water aan de lippen. Steeds 
meer personeel valt uit door ziekte of quarantaine. En de dreiging van de omikronvariant 

belemmert het uitzicht op een spoedige terugkeer van het normale leven. 

In de media springen ziekenhuizen 
en woonzorgcentra het meest in het 
oog, maar ook de andere zorg- en 
welzijnsinstellingen worden gecon-
fronteerd met zware druk. Denk 
maar aan instellingen voor mensen 
met een beperking, de thuiszorg 
en de kinderopvang. Puls Magazine 
nam poolshoogte bij vakbondsver-
tegenwoordigers uit deze verschil-
lende sectoren.

Hoe hebben jullie de coronacrisis 
beleefd? Hoe is de sfeer nu? 

WOUTER BERNAERTS 

(ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN): 

“Tijdens de eerste golf was het impro-
viseren. Er waren te weinig bescher-
mingsmiddelen en de plannen wij-
zigden voortdurend. Maar doorheen 
de golven is er veel deskundigheid 
opgebouwd. Deze keer is het grote 
probleem de personeelsuitval. Er is 
op alle afdelingen veel creativiteit en 
flexibiliteit nodig om de zorg rond te 
krijgen. Ook omdat bij ons deze keer 
de reguliere zorg grotendeels is blij-
ven doorgaan.” 

BART BEX (WIT GELE KRUIS LIMBURG): 
“De eerste golf was bij ons doen-
baar. We hebben zelfs nog personeel 
kunnen detacheren naar zorgcen-
tra waar ze handen tekort kwamen. 
Ikzelf ben in het voorjaar van 2020 
gaan werken in het schakelzorg-
centrum van Sint-Truiden. Tijdens 
de eerste golf was de normale zorg 
wat stilgevallen, maar die werd 
voor zover mogelijk terug opge-
start. Maar tijdens de vierde golf 
kregen we de volle laag. En dat was 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx
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in combinatie met ziekte en qua-
rantaine bij het personeel best wel 
pittig…”

JOOS VANCOILLIE (BEGELEIDINGSCEN-

TRUM SPERMALIE): “Binnen onze zorg-
instelling zijn er grote verschillen in 
de situatie tussen afdelingen. De pro-
blemen zijn overal anders, maar de 
personeelsuitval is groot. Het aantal 
overuren is enorm opgelopen. Onze 
collega’s zitten op hun tandvlees. Ze 
voelen zich ook erg geïsoleerd. Er is 
geen contact meer tussen de ver-
schillende groepen en clusters.” 

ELKE LEYMAN (KINDEROPVANGDIENST 

INFANO): “In de eerste golf werd onze 
sector door de politieke overheid 
blijkbaar niet bij de zorg gerekend. 
Dat leidde tot nogal wat frustratie 
bij ons personeel dat wel moest blij-
ven werken, maar bijvoorbeeld niet 
prioritair gevaccineerd werd zoals 
de rest van het zorgpersoneel. Er 
kwamen toen relatief weinig kind-
jes. Mensen die enigszins de keuze 
hadden, hielden hun kinderen thuis. 
In de vierde golf is dat helemaal 
anders. Al onze dagverblijven zitten 
terug vol. En de kindjes zijn helaas 
veel vaker besmet.”

ANNE WINKELMANS (WOONZORGCEN-

TRUM AMBROOS): “In tegenstelling tot 
de eerste golf, telden we bij vierde 
golf bij onze bewoners relatief wei-
nig besmettingen. Maar door de uit-
val bij het personeel wordt enorm 
veel flexibiliteit gevraagd van de 
overblijvers. Want er is nauwelijks 
bijkomend personeel te vinden. De 
laatste maanden kregen we nul res-
pons op onze vacatures.”

Hoe ervaarden jullie het coronabeleid 
van de overheid? 

ANNE: “De eerste coronagolf kwam 
bij onze bewoners heel hard aan. 
Ze vonden het ‘erger dan tijdens de 
oorlog’. We zijn samen met hen blij 
dat er nu terug wat meer mogelijk is. 
Als is het soms gekkenwerk om ons 
steeds opnieuw aan te passen aan de 
wisselende maatregelen.”

ELKE: “De maatregelen veranderden 
te vaak, waardoor er bij ons span-
ningen ontstonden met ouders.”

JOOS: “De regels spraken elkaar vaak 
ook tegen. Of de regels in de zorg-
instellingen waren anders dan die 
in de scholen of in de rest van de 
maatschappij. Leg dat maar uit aan 
een doofblind kind met een beper-
king of aan iemand met autisme. Dat 
leidde helaas vaak tot momenten 
van agressie waar we moesten mee 
omgaan.” 

BART: “Het helpt niet als de overheid 
in oktober het ‘rijk van de vrijheid’ 
belooft en dan vervolgens drie keer 
in twee weken met verstrengin-
gen afkomt. Het zou beter zijn een 
aantal transparante scenario’s uit 
te werken voor wanneer bepaalde 
drempels in de coronacijfers bereikt 
worden.” 

JOOS: “Ook de vaccinatieplicht in de 
zorg is bij een aantal collega’s niet 
goed gevallen. We gingen op een jaar 
tijd van ‘helden van de zorg’ naar 
‘schuldig door niet-vaccinatie’ van 
een minderheid en tot zelfs een drei-
gende sanctie van ‘ontslag’.”

WOUTER: “Inderdaad. Maar pas op, 
bijna iedereen bij ons is gevacci-
neerd. We zitten aan een vaccina-
tiegraad van 95%. Wij pleiten vanuit 
de zorg voor strenge en consequente 

maatregelen. Maar nogal wat col-
lega’s hebben het moeilijk met de 
verschillen tussen het zorgperso-
neel en wat er gebeurt in de rest van 
de samenleving. De horeca is open, 
er wordt gefeest, gewinkeld, met of 
zonder vaccin. Maar zorgmedewer-
kers die geen vaccin willen, wil men 
ontslaan. Dat verschil maken klopt 
niet. Er moeten andere oplossingen 
mogelijk zijn.”

JOOS: “En dat terwijl we het werk nu 
al niet rond krijgen en de vacatures 
niet ingevuld.”

Door de coronacrisis werd een 
geplande optrekking van de lonen in 
kleine stapjes in één keer doorgevoerd. 
Een opsteker voor het personeel?
WOUTER: “Natuurlijk. Maar terwijl 
het in de media klonk dat het zorg-
personeel 6% opslag kreeg, bleek 
dat in de praktijk heel wat genuan-
ceerder, want de 6% was een gemid-
delde. De overheid heeft inderdaad 
een heel groot budget uitgetrokken 
voor aantrekkelijkere lonen in de 
zorg, maar de individuele verschillen 
zijn groot. Sommigen gingen flink 
vooruit, zeker in de starterslonen, 
anderen minder.”

Wat was jullie rol als vakbondsafge-
vaardigde tijdens de crisis? 
WOUTER: “Tijdens de eerste golf 
sleutelden we samen met de werk-
gever aan oplossingen om de crisis 
te beheersen: zoeken naar bescher-
mingsmateriaal, shiften aanpassen, 
diensten reorganiseren…”

BART: “De samenwerking met direc-
tie verliep goed en heel gestruc-
tureerd. Samen stelden we een 
continuïteitsplan op om de dienst-
verlening te garanderen doorheen 

→

→
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de verschillende fases van de crisis. 
Tegelijk namen ook de vragen van 
collega’s enorm toe. Ze zijn vervier-
voudigd.”

ANNE: “Het was alle hens aan dek. 
Het was niet altijd makkelijk om de 
secretariaten van ACV Puls te berei-
ken. Ook zij werden overspoeld. Veel 
vragen kwamen dus bij ons terecht. 
We wisten niet altijd meteen een 
antwoord. Maar we zijn er toch in 
geslaagd onze leden te helpen.”

JOOS: “Het was wel moeilijk om als 
vakbond contact te houden met 
onze leden. Door de bubbels en clus-
ters konden we hen moeilijk fysiek 
ontmoeten. En via een schermpje is 
het toch altijd wat minder.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst? 
ELKE: “Hopelijk wordt alles binnen-
kort terug normaal. Ik kijk al uit 
naar het moment dat corona een 
gewone griep wordt. Maar wanneer 
komt dat?”

WOUTER: “In de ziekenhuizen staan 
we nog voor een berg van uitge-
stelde zorg. En uitgestelde zorg is 
zwaardere zorg. We zijn nog niet aan 
het einde.”
BART: “Het is nu vooral afwachten 
wat de omikronvariant aanricht. Hoe 
dan ook zal er sterk ingezet moe-
ten worden om het personeelstekort 
aan te pakken. Binnen het Wit-Gele 
Kruis wordt momenteel fors ingezet 
op zorgkundigen. Die mogen door 
aangepaste regelgeving nu een aan-
tal extra taken doen om de verpleeg-
kundigen te ontlasten.” 

WOUTER: “Ik ben vooral fier op ons 
werk. We stonden er. We hebben het 
goed gedaan. En ook ons Belgisch 
zorgsysteem heeft volgehouden en 
bewezen wat we aankunnen en wat 
we waard zijn, hoe zwaar het op de 
werkvloer ook was.”

JOOS: “De manier waarop het zorg-
personeel zich flexibel heeft inge-
zet, verdient respect en waardering. 
Chapeau!”

BART: “Mijn respect voor mijn vak-
bondscollega’s is nog gegroeid. 
Terwijl hun gewone werk verder-
ging, hebben ze ook al dat vak-
bondswerk erbij genomen om hun 
collega’s te helpen. Dat was vooral 
voor de nieuwelingen niet eenvou-
dig. Maar ze hebben het volgehou-
den. Hier past alleen een hele luide 
‘dank je wel’!”

“Ik ben vooral fier op 
ons werk. We stonden 
er. We hebben het goed 
gedaan.”
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Ondernemingen waar tijdens de 
covid-19-crisis ‘goede resultaten’ 
behaald werden, kunnen een 
coronapremie toekennen aan 
hun werknemers. Het gaat echter 
niet om een premie in geld, maar 
om een beloning in de vorm 
van consumptiecheques. 
De toekenning van deze cheques moet 
vastgelegd zijn in een akkoord in de 
sector of onderneming (een cao), dat 
uiterlijk op 31 december 2021 gesloten 
werd. Als de cheques al in een secto-
rale cao vervat zitten, dan is de werk-
gever verplicht om ze toe te kennen. 
Op ondernemingsvlak kunnen ook nog 
gunstigere afspraken gemaakt worden. 
In ondernemingen zonder vakbondsaf-
vaardiging of voor personeelscatego-
rieën waarvoor het niet de gewoonte 
is om een cao af te sluiten, mag de toe-
kenning ook via een individueel schrif-
telijk akkoord geregeld worden. 

RSZ en bedrijfsvoorheffing? 
De coronapremie in de vorm van con-
sumptiecheques wordt onder bepaalde 
voorwaarden niet beschouwd als loon. 
In dat geval worden geen persoonlijke 
RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing 
ingehouden. Er is wel een bijzondere 
werkgeversbijdrage van 16,5% verschul-
digd. 

Bedrag en besteding
Het totale bedrag van de coronapremie 
mag niet hoger zijn dan 500 euro per 

werknemer. De regelgeving legt niet 
vast dat de premie in verhouding tot 
het geleverde arbeidsregime uitgekeerd 
moet worden. Hoe groot je coronapre-
mie is, hangt af van de afspraken in de 
cao. 

De cheques worden op naam van de 
werknemer afgeleverd. Het kan gaan 
om ‘papieren’ cheques of in elektroni-
sche vorm. De consumptiecheques kun-
nen worden afgeleverd tot uiterlijk 31 
maart 2022. Tot 31 december 2022 kun-
nen ze besteed worden in:
· horecagelegenheden; 
· kleinhandelszaken (de fysieke aanwe-

zigheid van de consument is vereist, 
dus online aankopen zijn niet moge-
lijk);

· wellnesscentra, met inbegrip van 
sauna’s, zonnebankcenters, jacuzzi’s, 
stoomcabines en hammams;

· schoonheidssalons, niet-medische 
pedicurezaken, nagelsalons, massa-
gesalons, kapperszaken en barbiers, 
tatoeage- en piercingsalons;

· rijscholen;
· toeristische attracties zoals attrac-

tieparken, dierenparken, kastelen en 
musea;

· bioscopen en andere inrichtingen uit 
de culturele sector (erkend, goedge-
keurd of gesubsidieerd door de over-
heid);

· bowlingzalen, zwembaden, fitness-
centra en sportverenigingen (met een 
erkende of gesubsidieerde federatie). V
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HEB IK RECHT  
OP EEN CORONAPREMIE?

 Bram Van Goethem |  Shutterstock
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Litouwse 
gezondheidsvakbonden 
slaan handen in elkaar 
Het Litouwse gezondheidssysteem behoort 
absoluut niet tot de Europese top. De over-
heidsuitgaven liggen er de helft lager dan 
het Europese gemiddelde en patiënten die 
niet tot een risicogroep behoren (ouderen, 
kinderen, …) moeten hun farmaceutische 
producten met eigen centen betalen. Covid 
zet het systeem nog extra onder druk en 
versterkt het gebrek aan personeel en inves-
teringen. De negen Litouwse vakbonden in 
de gezondheidssector sloegen de handen 
in elkaar en onderhandelden samen met de 
overheid voor alle werknemers in de open-
bare en gesubsidieerde gezondheidsinstel-
lingen. Die aanpak loont. Volgend jaar trekt 
de overheid 153 miljoen euro extra uit voor 
loonsverhogingen voor het personeel. Voor 
gezondheidswerkers in de openbare sector 
betekent dit dat de lonen gemiddeld 6% 
stijgen. Voor het personeel in de gesubsidi-
eerde instellingen zelfs 10,9%. Verder wordt 
ook de arbeidstijd ingekort en de werkdruk 
in kaart gebracht. 
www.epsu.org
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Europese transportsector onder druk
De bevoorradingscrisis in Europa heeft gevolgen voor hele 
toeleveringsketens. Covid verergert de bestaande proble-
men met rampzalige gevolgen voor werknemers. Bij haven-
arbeiders stijgt het vermoeidheids- en stressniveau door 
schaarse scheepscapaciteit en stijgende vrachttarieven. Heel 
Europa kampt met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. In 
België staan 5.000 vacatures open. Het zal nog groter wor-
den, want 42% van de vrachtwagenchauffeurs gaat binnen de 
10 jaar met pensioen. In de scheepvaart blijft de verandering 
van bemanning en repatriëring een grote uitdaging. Ook de 
luchtvaart kampt met een personeelstekort. Het onzekere 
karakter van het werk is een belangrijke oorzaak. Om werk-
nemers in de transportsector aan te trekken zijn structurele 
veranderingen en fatsoenlijke jobs nodig. Dit vergt wettelijke 
aanpassingen, maar ook overleg tussen de sociale partners. 
Multinationals moeten hun toeleveringsketen opschonen 
en de sociale dumping stoppen. Vervoer is te goedkoop om 
fatsoenlijk werk mogelijk te maken. Er is een gelijk speelveld 
nodig dat multinationals verplicht de sociale en milieukosten 
van vervoer te betalen. 
www.etf-europe.org
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Jouw online steun helpt om 
werknemersrechten af te dwingen!
Heeft jouw online steun voor werknemersrechten effect? 
Vakbondsvertegenwoordigers Mourad Ghedia en Cihan Erdal 
vinden alvast van wel. In 2021 lanceerde Labourstart voor 
hen een succesvolle campagne met steun van internationale 
vakbonden. Mourad Ghedia is de voorzitter van de Algerijnse 
vakbond voor de openbare sector. In mei 2021 werd hij gear-
resteerd door de regering. Na ruim twee maanden kwam 
hij vrij met een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. 
Ook Cihan Erdal kwam onder voorwaarden vrij uit de Turkse 
gevangenis na online acties. Deze Canadese vakbondsman 
deed in Turkije onderzoek en werd vastgehouden voor zoge-
naamd politieke uitspraken uit het verleden. Momenteel 
lopen nog acties om deze voorwaarden te laten vallen. De 
online campagnes waren een sterke hefboom om hun werk-
gever onder druk te zetten. Labourstart kan jouw blijvende 
steun dus zeker gebruiken. Surf naar www.labourstart.org en 
zet je op hun mailinglijst.

17

Wil je overstappen naar 
een job in de zorgsector?
Er is in de zorgsector een enorme vraag 
naar gekwalificeerde verpleegkundigen en 
zorgkundigen. Daar willen de vakbonden 
en werkgevers in de zorg iets aan doen. 
Overweeg jij over te stappen naar een job 
in de zorg? Dan is een opleiding via #kies-
voordezorg iets voor jou! Dit opleidingspro-
ject biedt werknemers uit andere sectoren 
de kans om een opleiding te volgen. Je kan 
met behoud van loon een opleiding volgen 
tot zorgkundige of verpleegkundige. Al bij de 
start van de opleiding kan je een arbeids-
overeenkomst afsluiten met een zorgin-
stelling (ziekenhuis, woonzorgcentrum…) 
waar je na het behalen van je diploma aan 
de slag kan. Met dit project vang je dus 
twee vliegen in één klap: opleiding en een 
grote werkzekerheid! Meer info vind je op 
https://www.fe-bi.org. 
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Collectieve afspraken zorgen voor hogere lonen

EUROPESE RICHTLIJN GARANDEERT 
GOEDE MINIMUMLONEN

Het Europees Parlement gaf eind november met grote meerderheid groen licht voor een wettelijk 
kader dat een Europees minimumloon vastlegt. Nu ja, het gaat niet over één minimumloon voor 
alle lidstaten, maar over een ‘toereikend loon’ binnen de concrete context van de verschillende 

Europees lidstaten. De onderlinge verschillen zijn te groot om daar één cijfer op te kleven. 

Over de berekeningswijze van dat 
minimumloon zal door de lidstaten 
nog wel wat gebakkeleid worden. 
Het is de bedoeling om tegen eind 
februari de knopen door te hakken. 
Het ACV pleit voor een dubbele drem-
pel voor zo’n minimumloon: elk loon 
zou minstens 50% van het gemid-
delde voltijds brutoloon moeten 
bedragen en 60% van het mediane 
voltijds brutoloon (de mediaan is 
het middelste getal in een oplopende 
getallenreeks). Maar een aantal lid-
staten wil minder strenge spelregels 
en houdt liever de handen zo vrij 
mogelijk. 

Collectieve onderhandelingen
Het voorlopige ontwerp van de 
Europese richtlijn benadrukt ook 
de belangrijke rol van de vakbon-
den. Het verplicht de lidstaten om 
de sociale partners, vakbonden 
en werkgevers, toe te laten collec-
tieve onderhandelingen te voeren 
over de lonen. Dat is goed nieuws, 
want onderzoek toont aan dat lonen 
hoger liggen in landen waar zo’n 
loononderhandelingen gevoerd wor-
den. Als het voorstel goedgekeurd 
wordt, zullen lidstaten waar niet 
minstens 80% van de werknemers 
beschermd worden door collectieve 
onderhandelingen, een actieplan 
moeten opstellen om dat percentage 
op te krikken. 
Voor België lijkt deze richtlijn op het 
eerste zicht niet veel te veranderen. 

De lonen in ons land zijn niet wet-
telijk vastgelegd, maar het resultaat 
van onderhandelingen tussen de 
sociale partners – en daar gelden de 
Europese minima niet voor. Dus hoe-
wel de Belgische minimumlonen de 
dubbele drempel die het ACV voor-
stelt niet halen, zal Europa ons land 
niet verplichten die minimumlonen 
op te trekken. En qua sociaal over-
leg zitten we ruim boven de drempel 
van 80%. België zal dus geen actie-
plan moeten opstellen. 

Loonwet
Heeft de Europese richtlijn dan hele-
maal geen gevolgen voor Belgische 
werknemers? Toch wel. De Europese 
richtlijn is een steun in de rug van 
het vakbondsverzet tegen het rege-
ringsbeleid van loonmatiging en 
tegen de loonwet, die al sinds 1996 
de lonen in ons land naar beneden 
drukt. De richtlijn stelt namelijk for-
meel dat lidstaten respect moeten 
tonen voor collectieve loononder-
handelingen. Dat doet de loonwet 
duidelijk niét. Die duwt werknemers 
in een strak keurslijf van loonmati-
ging. 

Nog een meerwaarde van de richt-
lijn is dat ze de lonen optrekt in  
Europese lidstaten die ons nu becon-
curreren met bijzonder lage lonen. 
Het Europese initiatief vermindert 
dus de neerwaartse druk op onze 
jobs en lonen. 

Overheidsopdrachten
De richtlijn stelt ook dat de 
Europese lidstaten in hun lokale 
wetgeving moeten zorgen dat over-
heidsopdrachten enkel nog kunnen 
gegund worden aan bedrijven die 
sociaal overleg plegen en collectief 
onderhandelen met hun werkne-
mers. Er komt ook Europees toezicht 
op de vooruitgang van het sociaal 
overleg en de evolutie van het mini-
mumloon. Ook België zal daarover 
regelmatig moeten rapporteren aan 
Europa. 
Europa geeft met de richtlijn een 
krachtig politiek signaal dat soci-
aal overleg en sociale bescherming 
belangrijk zijn. Dat gaat in tegen 
eerder Europees economisch beleid, 
dat veel te lang gericht was op 
afbraak van sociale bescherming. 

 Jan Deceunynck |  Adobestock

Deze Europese richtlijn 
trekt de lonen op in 
lidstaten die ons nu 
beconcurreren met 
bijzonder lage lonen. 
Ze vermindert dus de 
neerwaartse druk op 
onze jobs en lonen. 
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N-VA en Vlaams Belang 
stemmen tegen 
Europese richtlijn
In een tweet argumenteerde Geert 
Bourgeois van N-VA dat hogere lonen 
in ons land zouden leiden tot jobver-
lies. Dat wordt echter tegengesproken 
door gezaghebbende economen als 
Thomas Piketty,  Mariana Mazzucato 
en Nobelprijswinnaar David Card. 
Bovendien heeft de richtlijn helemaal 
geen impact op de Belgische lonen. 
Die worden immers onderhandeld 
door de sociale partners. De richtlijn 
geldt enkel voor wettelijk bepaalde 
lonen. 
Bourgeois tweette ook dat de EU niet 
bevoegd zou zijn om minimumlonen 
op te leggen. Dat klopt. Dat blijft een 
nationale bevoegdheid. De EU voorziet 
met deze richtlijn dan ook enkel een 
wettelijk kader dat lidstaten verplicht 
de toereikendheid van de minimumlo-
nen te garanderen. 

Overigens, toen Europa de lidstaten 
onder druk zetten om hervormingen 
door te voeren die de loonvorming 
in de lidstaten ondermijnden, had de 
N-VA daar helemaal geen probleem 
mee.
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Horizontaal
A Jouw vakbond -  Door 

water omringd land
B Vogel – en andere – land-

code van Japan 
C Verbruiker 
D Lengtemaat – slee – 

doping   
E Elegant dier – bezittelijk 

voornaamwoord - ideo-
logie

F Lapje - gek
G Krachtterm – arbeidsraad – 

mondzweertje 
H Vat – rivier in Rusland – 

radioband 
I Voorzien van lijnen
J Rooms katholiek – oude 

lengtemaat – nieuw  
K Voldoende - springstof

Verticaal
1 Alfabet – hekwerk
2 President-directeur – 

aanmaning tot stoppen – 
gewichtsmaat 

3 Gevonden kind
4 Landcode van San Marino 

– Oude testament – lid-
woord  

5 Voorloper van de euro – 
Bijbelse stad – Europese 
stad  

6 Anders gezegd – abdij-
hoofd 

7 Doctrine – zuster – web
8 Bijwoord – geliefde van 

Zeus – ijzer
9 Wilsbeschikking
10 Platenspeler – namiddag – 

schrijfinstrument  
11 Gemene kerel – voorzetsel 
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Ook in 2022 staan we voor je klaar’. I.L. uit 
Merelbeke werd door loting uit de juiste ant-
woorden 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 11 februari 2022. Of stuur een 
briefje met de oplossing, naam, adres en lid-
nummer naar Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 
2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt een boe-
kenbon van Standaard Boekhandel ter waarde 
van 25 euro.

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

We konden ook gratis exemplaren wegschen-
ken van het boek ‘Koloniaal België’ van Lucas 
Catherine. De onschuldige hand maakte deze 
lezers / lezeressen blij met een exemplaar: 
P.D.M. uit Lebbeke, A.V.B. uit Borchtlombeek en 
L.V. uit Rotselaar.

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

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W W
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Compartment N° 6 (Orig. titel: Hytti 
nro 6) komt op 26 januari uit in de 
Belgische zalen.

COMPARTMENT N° 6
 Karin Seberechts

“Je kunt het heden beter begrijpen als je het verleden kent”. 
Onder dit motto trekt de Finse Laura, die in Moskou haar Russisch 

heeft bijgespijkerd, naar de petrogliefen van Moermansk. 

Dat de gewoontjes ogende archeo-
logiestudente op de valreep haar 
mondainere geliefde Irina in hip 
Moskou moet achterlaten, valt 
haar wel tegen. De ontgoocheling 
wordt er niet minder op wan-
neer Laura de Russische kinkel 
aanschouwt met wie zij tijdens 
de lange treinrit de slaapcoupé 
moet delen. Die is voor het vertrek 
al ferm in de olie, kauwt tussen 
de wodka door op een ranzige 
worst en flikkert zijn sigaret-
ten as door compartiment nr. 6. 
Uitwijkmogelijkheid is er nauwe-
lijks, want de trein zit eivol. En 
terugkeren naar Moskou zit er ook 
al gauw niet meer in. Maar hoe 
langer de tussenstops in steeds 
onherbergzamer oorden worden, 
en hoe dichter het averechtse duo 
de noordpoolcirkel nadert, hoe 
meer het ijs tussen hen gaat smel-
ten. 
De Finse regisseur Juho 
Kuosmanen stal vijf jaar geleden 
al een beetje mijn hart met zijn 
minzame en vermakelijke debuut 
The Happiest Day in the Life of 
Olli Mäki. Een boksfilm notabene, 
of veeleer een film over de (ver-
liefde) man achter de bokser. Met 
het uitmuntend geregisseerde 
Compartment No. 6 tekent de Fin 
opnieuw voor een brok genereuze 
cinema. Meedeinend op de cadans 
van de rijdende trein, blijft hij zijn 

protagonisten aldoor genegen 
nabij. Ongedwongen maar trefze-
ker spoort hij met hen door het 
Rusland van de late jaren 90. Met 
Roxy Music en ‘Voyage voyage’ van 
Desireless waaien westerse klan-
ken de recent ontgrendelde groot-
macht binnen. Het IJzeren Gordijn 
is neergehaald, de USSR is niet 
meer, Leningrad heet opnieuw 
Sint-Petersburg. Maar de Lada’s 
sputteren nog volop door het 
straatbeeld, de Sovjet-matrones 
zijn nog overal op post en wodka 
en zelfgestookte drank benevelen 
nog even welig de geesten als voor 
de glasnost. Empathisch laverend 
tussen de relicten van de ver-
gane Sovjetstaat laat Kuosmanen 
de confrontatie tussen Laura en 
Ljoha uitmonden in een humane 
en vertederende ontmoeting. Of 
de rotstekeningen uit een ver ver-
leden uiteindelijk meer klaarheid 
brengen in het heden, is nog maar 
de vraag. Misschien is stilstaan 
bij het heden al een goed begin. 
Maar dat uit aversie hartelijkheid 
en zelfs affectie kan groeien, staat 
in dit delicate duetje met twee 
‘mooier’ wordende mensen zowat 
in steen gehouwen.

Averechtse zielen op een trein: van aversie tot genegenheid (Seidi Haarla en Juriy Borisov)

FILM

In het novembernummer van Puls 
Magazine vroegen we jullie mening 
over dit magazine. Heel wat lezers vul-
den de bevraging in. Waarvoor dank. 
Met jullie opmerkingen willen en zullen 
we de komende maanden en jaren ver-
der werk maken van een sterk leden-
blad, dat jullie de informatie biedt 
die jullie belangrijk vinden. Tot onze 
voldoening hoorden we vaak dat de op 
de goede weg zijn. Maar er is altijd nog 
ruimte voor verbetering. Dus daar gaan 
we mee aan de slag. 

Aan de bevraging was ook een wed-
strijd gekoppeld. Onder de inzenders 
verlootten we tien filmtickets voor 
Kinepolis en tien aankoopbonnen 
van 20 euro bij Fnac. Onze onschul-
dige hand heeft inmiddels de win-
naar uitgeloot. De cinematickets gaan 
naar C.B uit Sint-Amandsberg, S.L. 
uit Borgerhout, S.G. uit Genk, N.B. uit 
Serskamp, J.V. uit Gullegem, C.A. uit 
Lebbeke, S.P. uit Hombeek, S.B. uit 
Maasmechelen, M.B. uit Lede en K.R. 
uit Runkelen. De aankoopbonnen zijn 
voor E.H. uit Gent, R.V.O. uit Gent, N.C. 
uit Houthalen, S.W. uit Vrasene, I.R. uit 
Niewkerken-Waas, D.V. uit Westerlo, 
M.V. uit Ingelmunster, S.L. uit Tienen, 
B.D.P. uit Lievegem en I.H. uit Bree. 
De bons en tickets zijn inmiddels per 
post verstuurd. 

Winnaars 
prijsvraag 

‘Laat ons weten 
hoe jij het wil!’
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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

Digitalisering
V.B. - via mail

In het artikel over digitalisering in de 
vorige editie van Puls Magazine gaat 
u in op de impact van Kate op het 
leven van de werknemer. Maar elke 
werknemer is ook een consument en 
vaak klant van Kate en haar produc-
ten. De vraag die bij mij dan speelt 
is: hoe kan er voorkomen worden dat 
Kate, die steeds meer invloed zal krij-
gen, haar zin doordrukt via manipu-
latie van de klant? Ze beschikt name-
lijk over alle gegevens?
Kate zal handelen volgens het busi-
nessmodel van de bank en we weten 
allemaal dat ethiek daar ver te zoe-
ken is. Hoe zorgen we ervoor dat de 
klant als mens wordt behandeld en 
gezien wordt in zijn mogelijkheden 
en beperkingen, want financieel en 
sociaal-fysiek-emotioneel welzijn 

hangt wel degelijk samen. Hoe zor-
gen we ervoor dat niet het winstmo-
del van de bank, maar de mens cen-
traal staat bij een robot als Kate? 
Die uitdaging lijkt me groot en drin-
gend en van een enorme impact. 

Nvdr.: Als vakbond kozen we er in 
ons artikel voor om in te zoomen 
op wat digitalisering betekent 
voor werknemers. Maar dat neemt 
inderdaad niet weg dat digitalise-
ring ook gevolgen heeft voor con-
sumenten. 

Langdurig ziek
A.B. - via mail

Ik ben langdurig ziek. Nieuwe rege-
ringsmaatregelen hebben tot doel 
deze groep te heractiveren. Ik vind 
dat men daarin ook rekening zou 
moeten houden met het feit dat ik 
probeer mijn bijdrage te leveren aan 
onze samenleving. Ik werk vijf maal 
per week 2,5 uur als vrijwilliger in 
een rusthuis, waaronder zaterdag, 
zon- en feestdagen. Deze dagen 
heb ik zelf voorgesteld omdat er in 
rusthuizen dan een beperkte bezet-
ting is. Daarnaast ben ik ook zestig 
jaar en in tegenstelling tot wat men 
zegt, is het vinden van een job op 
die leeftijd een utopie. Zij die zeggen 
dat dit kan, moeten het maar eens 
proberen. Mijn leeftijd, het feit dat 
ik langdurig ziek was en progressief 
terug aan het werk ging, maken het 
mij onmogelijk om terug een job te 
vinden. Misschien kunnen jullie deze 
mail doorsturen naar bevriende 
politici. Dan kunnen zij hier in hun 
regelgeving rekening mee houden.

Nvdr.: Dit verhaal is geen alleen-
staand geval. Zieken en werkzoe-
kenden activeren, is niet hetzelfde 
als mensen écht kansen bieden 
op de arbeidsmarkt. Daar hebben 
we als vakbond al meermaals op 
gewezen. Helaas volgt de regering 
niet altijd onze voorstellen en aan-
bevelingen.
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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.  

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

PC 201 Zelfstandige kleinhandel: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 202 Kleinhandel voedingswaren: Alle lonen worden met 1% verhoogd
PC 202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Alle lonen worden met 2% 

verhoogd
PC 312 Warenhuizen: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 321 Groothandel en verdelers van geneesmiddelen: Alle lonen worden 

met 2% verhoogd

Armoedecijfers in 
België dalen niet
De voorbije dertig jaar bleef het 
armoederisico in ons land hangen 
rond de 14%, ondanks economi-
sche groei. De Belgische doel-
stelling om het aantal mensen 
in armoede te laten dalen met 
380.000, werd niet gehaald.

Het is een vaststelling in de 
nieuwe editie van het Jaarboek 
Armoede en Sociale Uitsluiting. 
Daarin maken onderzoekers van 
de Universiteit Antwerpen elk jaar 
de stand op van de armoedesitua-
tie in ons land. 

Laten we beginnen met het goede 
nieuws: de armoedecijfers in ons 
land zijn niet fors toegenomen 
door corona. De sociale zekerheid 
heeft de ergste schokken opge-
vangen, maar het is nog de vraag 
wat er zal gebeuren als de steun-
maatregelen binnenkort aflopen. 

Een groeiend aantal eenouder-
gezinnen met één inkomen kan 
de tweeverdieners niet bijbenen. 
Bijkomende jobs gingen vooral 
naar gezinnen waar al een inkomen 
was. Daarenboven werd de sociale 
bescherming afgebouwd. Gezinnen 
waar (bijna) niemand werkt, wer-
den daardoor bijzonder kwetsbaar. 

De auteurs van het Jaarboek plei-
ten voor structurele maatregelen: 
optrekken van de laagste inko-
mens, duurzame en kwaliteitsvolle 
jobs, investeren in sociale eco-
nomie, de strijd tegen de digi-
tale kloof, betaalbare water- en 
energiefacturen… Om de gevolgen 
van de coronacrisis voor de meest 
kwetsbaren binnen de perken 
te houden, is er meer nodig dan 
symptomen bestrijden.  
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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. 

PULS-jan 2022.indd   24PULS-jan 2022.indd   24 13/01/2022   18:2013/01/2022   18:20


