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“Hoge lonen moeten we koesteren.” Het pleidooi tegen
de loonwet en vóór vrije loononderhandelingen van
economieprofessor Paul De Grauwe loopt opvallend
gelijk met dat van de vakbonden en hun petitie tegen de
loonwet.

De regering wil zieken terug naar de werkvloer jagen
via sancties. Dat helpt natuurlijk niet. Dat zegt ook het
Rekenhof, dat eind vorig jaar duidelijk stelde dat het
onwaarschijnlijk is dat de regering zo langdurig zieken
terug aan werk helpt.

“IK HEB GELUKKIG EEN GOEDE
PARTNER, WANT ALLEEN
ZOU IK ER NIET KOMEN”
Er gaapt een enorme kloof tussen de pensioenen van
mannen en vrouwen. In aanloop naar Wereldvrouwendag
op 8 maart laten we in Puls Magazine drie vrouwen aan
het woord over hun pensioenvooruitzichten.

ARMOEDE IS HET PROBLEEM,
NIET DE HUURDERS!

16

“De nepvoorstellen van de ministers zeggen veel over
hun beeld van de samenleving. Volgens hen zijn de
huurders het probleem, niet de armoede. Ze getuigen van
onkunde, onwil en onbegrip,” stelt Michel Debruyne van
Decenniumdoelen.
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Standpunt

VAKBONDSACTIE
OVER NIEUWE WEGEN!
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

Vakbonden kiezen voor overleg. Maar dat volstaat helaas
niet altijd om tot resultaat te
komen. Daarom zal actievoeren ook altijd een must blijven
in de vakbondspraktijk, ter
ondersteuning van het overleg.
Actievoeren kan op tal van manieren – van vriendelijk en ludiek tot
streng en hard. Door de digitalisering, die
nog versneld werd door corona, is ook het
digitale palet nog uitgebreider geworden.
Als vakbonden evolueren we mee. Vorige
maand lanceerde het ACV samen met de
andere vakbonden een online petitie
voor de hervorming van de loonwet én
het behoud van de automatische indexering. Niets speciaals, zou je denken.
Maar niets is minder waar. Het betreft
immers een online petitie in de schoot
van het Federaal Parlement. Om de petitie te onderschrijven moet je je als burger
bekend maken via itsme of via e-ID. Niet
zo evident dus.
Deze nieuwe actievorm geeft elke burger
de kans via een petitie een debat in het
federaal parlement af te dwingen. Je moet
dan wel minstens 25.000 handtekeningen
verzamelen, evenwichtig verspreid over
Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Je krijgt
daarvoor drie maanden de tijd. Voor onze
petitie loopt die termijn nog tot 31 maart.
Deze petitiemogelijkheid bestaat sinds
mei 2019. Intussen is al 71 keer geprobeerd
de nodige drempels te halen. Nog nooit
slaagde de organisator in zijn of haar
opzet. We zijn dan ook apetrots dat het
ons wel lukte. Al binnen de twee weken
stootte onze petitie door het plafond van
25.000 handtekeningen. Intussen zitten we
al aan bijna 70.000.
De inzet is van groot belang. Het federaal regeerakkoord wil niet dat er geraakt
wordt aan de loonwet. Alle partijen in de

Dries Luyten

regering hebben zich daartoe verbonden. Dat maakt vrije loononderhandelingen in ons land
onmogelijk. Het is ook de reden
waarom onze lonen met maximaal 0,4 % mogen stijgen in
2021-2022.
De handtekeningen op de petitie
kunnen echter wél een parlementaire behandeling afdwingen. En daar gaat
het voor ons om. Dat we al na twee weken
in ons opzet slagen, zegt veel over het diep
gewortelde ongenoegen over deze wet bij
de werkende bevolking – zeker in een context waarin blijkbaar iedereen de prijzen
mag opdrijven en alleen werknemers de
handen op de rug gebonden krijgen.
Onze ambitie reikt echter verder dan
70.000 handtekeningen. Er zal échte
vakbondsactie nodig zijn om van deze
onrechtvaardigheid af te geraken. Deze
petitie loopt dus door. Het nieuwe streefdoel is 100.000 handtekeningen. Heb
je nog niet getekend? Scan dan snel de
QR-code hiernaast of surf naar
www.bitly.com/petitie-loonnorm.
Je helpt op die manier mee om vrije
loononderhandelingen terug mogelijk te
maken zodat we werk kunnen maken van
thuiswerkvergoedingen, maar in de eerste
plaats ook betere lonen, mobiliteitsvergoedingen, extra vakantie… Deze loonwet
beknot onze onderhandelingsvrijheid. Je
handtekening versterkt meteen ook het
sociaal overleg in ons land, waar werkgevers en rechts-liberale politici maar al te
graag vanaf willen.
Vakbondswerk steunen hoeft niet altijd
moeilijk te zijn. Het kan nu zelfs vanuit je
zetel. Doe mee en steun ons burgerinitiatief. Op naar 100.000 handtekeningen. Nog
niet getekend, doe het meteen!
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Professor De Grauwe pleit voor hoge lonen

“LANDEN MET HOOGSTE
LONEN HEBBEN
OOK HOOGSTE
COMPETITIVITEIT”
Jan Deceunynck |

Thomas Sweertvaegher

“Hoge lonen moeten we koesteren.” Het zijn niet de woorden van het
ACV, maar van gerenommeerd economieprofessor Paul De Grauwe.
Zijn pleidooi tegen de loonwet en vóór vrije loononderhandelingen
loopt opvallend gelijk met dat van de vakbonden en hun petitie
tegen de loonwet. “Als de productiviteit hoog is, zoals nu, is er
ook ruimte voor hoge lonen. Dat is goed voor de economie.”
Inkomenseffect

Loonkosten drukken is interessant
voor een bedrijf, maar slecht voor een
nationale economie, zegt u.
DE GRAUWE: “Er is inderdaad een
verschil. Een bedrijf moet competitief zijn. Het moet producten maken
en verkopen die kwalitatief goed
zijn en niet te duur in verhouding
tot de concurrenten. Een land moet
óók competitief zijn, maar er is een
wezenlijk verschil: als een bedrijf
niet competitief is, kan het de loonkosten drukken. Daardoor dalen
de lonen van de werknemers in het
bedrijf, maar dat inkomenseffect is
voor het bedrijf verwaarloosbaar,
want hun werknemers spenderen
slechts een hele kleine fractie van
hun inkomen aan producten van
dat bedrijf. Als Coca-Cola de lonen
drukt om competitief te blijven met
Pepsi Cola, dan hebben de werknemers minder inkomen. Dat is geen
probleem voor Coca-Cola, want hun
werknemers besteden maar een heel
klein beetje van dat inkomen aan
Coca-Cola. Dat verlies is verwaarloosbaar.”
“De situatie is helemaal anders
voor een land dat competitief wil
zijn. Als dat de loonkosten drukt,
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betekent dit dat alle werknemers
minder inkomen hebben. Dat zal
wél een significant effect hebben op
de vraag naar de producten van dat
land. Dat wordt wel eens vergeten.
Het verhaal is altijd dat een bedrijf
toch ook de loonkosten verlaagt om
competitief te zijn. Maar als een land
dat doet, heeft dat grote implicaties
op de totale vraag. En dus ook op
de afzet van al die bedrijven in dat
land.”
Dus loonmatiging is nefast voor een
nationale economie?
DE GRAUWE: “Er zijn natuurlijk situaties waarin loonmatiging nodig is.
Denk bijvoorbeeld aan de jaren ’70.
Toen swingden de lonen echt wel de
pan uit. Maar op dit moment is dat
niet het geval. Je moet al met een
vergrootglas naar de cijfers achter
de komma kijken om een competitiviteitsverlies te zien. Terwijl nu ook
de productiviteit heel hoog is. De
hoge lonen weerspiegelen de hogere
productiviteit. En dat moeten we
koesteren. Daar moeten we alles op
inzetten. Door onderwijs waardoor
mensen meer kennis hebben, door
een bedrijfsomgeving waar mensen
→
zich gelukkig in voelen, door een
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“Bedrijven vinden in
veel sectoren geen
werknemers. Dat
betekent dat in die
sectoren de jobs niet
aantrekkelijk zijn en de
vergoeding niet hoog
genoeg. Dáár moet je
iets aan doen.”
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sociale zekerheid die mensen zekerheid geeft. Al die dingen samen verhogen de productiviteit van werknemers. Dat laat ook toe dat ze hoge
lonen hebben. Dat zie je in Europa.
Waar zijn de landen met de hoogste loonkosten? In het noorden van
Europa. Hebben die problemen met
hun competitiviteit? Nee. Ik heb systematisch de competitiviteit gemeten en kom tot de slotsom dat de
landen met de hoogste lonen ook
de hoogste competitiviteit hebben.
Landen als Denemarken, Zweden,
Noorwegen hebben de hoogste
lonen, zoals de onze, maar ze hebben ook de hoogste productiviteit en
de beste competitiviteit.”

Gelukkige werknemers zijn
productiever

Dus productiviteit, loon en competitiviteit gaan samen?
DE GRAUWE: “Natuurlijk. Het is de
productiviteit die lonen doet stijgen. Hoe hoger de uurloonkost, hoe
hoger de competitiviteit. Er is echt
een verband. Zorg er voor dat je productief bent. Hoe doe je dat? Je kan
natuurlijk zeggen, vervang ze allemaal door machines (lacht). Maar
er zijn ook andere mogelijkheden:
onderwijs, een sfeer in het bedrijfsleven waarin werknemers gelukkig
zijn. Dat verhoogt de productiviteit. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven.
Voorzie toffe jobs, die aantrekkelijk
zijn, waarin mensen zich kunnen
realiseren. Dan zijn ze ongelooflijk
productief. Dat is de kern. We moeten af van die focus op loonkostvermindering. We moeten de productiviteit verhogen, zodat de lonen
omhoog kunnen. Het tekort op de
arbeidsmarkt betekent dat de lonen
niet hoog genoeg zijn.”
Gaan bedrijven door hogere lonen dan
niet vluchten naar lageloonlanden of
meer automatisatie?
DE GRAUWE: “Dat is een deel van het
verhaal. Maar als het alleen dat was,
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zou er grote werkloosheid zijn. Maar
we zien het tegendeel. Bedrijven
vinden in veel sectoren geen werknemers. Dat betekent dat in die sectoren de jobs niet aantrekkelijk zijn
en de vergoeding niet hoog genoeg.
Dáár moet je iets aan doen.”

Index geeft zekerheid

Werkgevers plaatsen ook vraagtekens
bij de index.
De Grauwe: “De index is een moeilijk geval. Je kan loonaanpassingen doen ex-post of ex-ante. Dat
eerste is bij ons het geval en betekent dat lonen automatisch worden
aangepast als de consumptie-index stijgt. Er zijn weinig landen
die dat systeem volgen. In andere
landen werken ze ex-ante: daar is
geen automatische indexering, maar
onderhandelen werkgevers en werknemers over het totale loonpakket,
inclusief de index. De onderhandelaars maken voorspellingen over de
inflatie en willen die weerspiegeld
zien in de lonen. De lonen volgen
daar dus ook de inflatie. Op zich
maakt dat weinig verschil. Wat wél
een verschil is, is de onzekerheid.
De loonindexering
bij ons creëert
minder onzekerheid voor de
werknemers.
Onderhandelaars
kunnen zich
namelijk vergissen in de inflatie. Ze kunnen ze
onderschatten. Dan
worden
werknemers
gedurende
een aantal
jaren minder
vergoed. Zoals
waarschijnlijk nu het
geval is in
die landen.
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Want wie had twee jaar geleden deze
inflatie zien aankomen?”
U vindt dat overheid de sociale partners vrij moet laten in de loononderhandelingen.
DE GRAUWE: “Natuurlijk.
Loonvorming is iets tussen werkgevers en werknemers. De overheid
moet daar niet in tussenkomen. Laat
de markt maar spelen. Pas op, ik ben
geen marktfundamentalist die zegt
dat de markt alles kan. Natuurlijk
niet, ze moet dikwijls gecorrigeerd
worden. De overheid moet ervoor
zorgen dat er niet te veel concentratie is in het bedrijfsleven, want dat
leidt tot lage lonen en hoge prijzen.
De overheid moet zich bezig houden
met milieuzaken en regelgeving over
kwaliteit van producten. Maar niet
met de loonvorming. Dat is niet haar
competentie.”

Ophef in de Franse zorgsector na onderzoek
bij commerciële woonzorggroep Orpea

GEEN BESPARINGEN
IN ZORG EN WELZIJN
Yolan Devriendt |

AdobeStock

Een Franse journalist stelde eind januari de wantoestanden in de zorggroep
Orpea aan de kaak. Hij verzamelde 250 getuigenissen van verzorgend personeel
en bewoners. De groep, die met 60 rusthuizen en 4200 medewerkers ook in België
goed vertegenwoordigd is, zou zich op grote schaal bezondigen aan verwaarlozing
van bewoners. Zo zijn er verhalen van rantsoenering op de voeding en ouderen
die dagen niet verzorgd worden, en in hun eigen uitwerpselen blijven zitten.
Commerciële woonzorgcentra zijn vaak
in hetzelfde bedje ziek: hogere dagprijzen
dan in de vzw’s en de openbare woonzorgcentra, maar minder personeel. VRTprogramma Pano toonde aan dat het eten
dat bewoners voorgeschoteld kregen
ondermaats was. En Lina Nasser, een journaliste die in 2017 een paar maand undercover aan de slag was in een woonzorgcentrum, getuigde dat één persoon vaak
in twee uur tijd tot tien mensen moest
wassen, aankleden, verzorgen én ontbijt
geven. En in 2019 betoogden de werknemers van Armonea (de grootste commerciële rusthuisgroep van ons land) tegen de
te hoge werkdruk en een gebrek aan respect van de directie.

acties ondernomen, denk maar aan de
lijst van woonzorgcentra onder verhoogd
toezicht (de zgn. ‘zwarte lijst’). Maar dit
boek toont opnieuw aan dat commerciële multinationals geen plaats hebben
in de zorg voor kwetsbare mensen. Het
roept ons op om als samenleving beter
te doen. De coronacrisis heeft het personeelstekort nog meer op scherp gezet.
Er kan de komende jaren geen eurocent
bespaard worden in zorg en welzijn. Er
moet gewerkt worden aan een meerjarenplan voor meer personeel en betere zorg
en ondersteuning.”

Rendement boven zorg

“Vooral bij commerciële groepen, waaronder ook Orpea,
keren dit soort verhalen terug,” weet
Olivier Remy van ACV Puls. “Het personeel daar doet even hard z’n best en zorgt
met hart en ziel voor de bewoners. Maar
de grote druk om de kosten laag en het
rendement hoog te houden, weegt zwaar
door. Het gevolg is een heel menselijk verhaal van personeelstekort en situaties die
je niemand wil aandoen.”
“Wij hebben al eerder aan de Vlaamse
overheid gevraagd beter toe te zien op de
financiële stromen, het personeelstekort
en de zorgkwaliteit van de grote groepen in de ouderenzorg. De overheid heeft
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ACV wil werkbare jobs om ziekte aan pakken

ZIEK ZIJN KIES JE NIET, VAN
STRAFFEN GENEES JE NIET
Jan Deceunynck |
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Davien Dierickx
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De regering wil langdurig zieken terug aan het werk helpen. Nobel, zou je denken. Daar wordt namelijk
iedereen beter van. Maar helaas, de regering wil zieken terug naar de werkvloer jagen via sancties en dat helpt
natuurlijk niet. En ook de re-integratietrajecten brengen weinig zoden aan de dijk. Dat zegt niet alleen het
ACV. Ook het Rekenhof, een onafhankelijk controleorgaan dat het overheidsbeleid navlooit, stelde eind vorig
jaar duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat de regering daarmee langdurig zieken terug aan werk helpt.
Eerst wat cijfertjes. In 2020 telde het
Rekenhof 471.040 langdurig zieken.
Volgens hun berekeningen komen
daar jaarlijks minstens 23.000 bij,
terwijl de re-integratietrajecten van
de regering er in het beste geval
2.508 per jaar aan het werk krijgen.
En dat is dan nog een ruime schatting, vermoeden de cijferaars. Want
ook zonder die trajecten
zou een aantal daarvan
terug de weg naar de
werkvloer vinden. De
meeste zieken willen
immers liefst zo snel
mogelijk weer gezond
zijn en terug aan de
slag kunnen.
Opnieuw tijd voor een paar verhelderende cijfertjes: de voorbije 20
jaar verdubbelde het aantal langdurig zieken van 184.109 in 2000 naar
471.040 in 2020. Er is dus wel wat
aan de hand. Maar eerder dan met
een vermanende vinger te wijzen
naar zieken, ziet het ACV oorzaken
in de aard van het werk. Dat werkbaar werk een groeiend probleem
is, blijkt ook uit onderzoek van de
SERV, de Sociaaleconomische Raad
van Vlaanderen. Hun experten berekenden dat minder dan de helft van
de jobs ‘werkbaar’ zijn. Het aandeel
werkbare jobs daalde van 54,6% in
2013 naar 49,6% in 2019.

Werkbaarheid

Voor het ACV is het duidelijk hoog
tijd om dat fundamentele probleem
aan te pakken: “Een groot deel van
de jobs is op termijn ziekmakend. Is
het dan verbazend dat steeds meer
mensen uit de boot vallen? Eerder
dan die mensen te straffen of achter
de veren te zitten onder dreiging van
sancties, moet het beleid manieren
zoeken om te garanderen dat werk je

niet ziek maakt,” stelt arbeidssocioloog Maarten Hermans van het ACV.
Naast, of in combinatie met, de werkbaarheid van de jobs haalt Maarten
ook de andere gedocumenteerde
oorzaken voor het stijgend aantal
langdurig zieken aan. “Denk maar
aan de verhoging van de pensioenleeftijd en de toename van het
aantal oudere werknemers.
Er zijn nu veel meer oudere
werknemers dan ooit

Langdurige
ziekte in cijfers
Aantal werknemers langer
dan 1 jaar arbeidsongeschikt
2000: 184.109
2020: 471.040
Aangroei langdurig zieken
aan huidig tempo
+ 23.000 per jaar
Aantal langdurig zieken via re-integratietrajecten terug aan het werk
- 2.508 per jaar
Aandeel werkbare jobs volgens
werkbaarheidsmonitor SERV
2013: 54,6%
2019: 49,6%

ACV-acties rond
langdurig zieken
In de week van 21 februari zal het
ACV actie voeren rond de problematiek van langdurig zieken. We richten ons vooral op de verantwoordelijkheid van de werkgever om
ervoor te zorgen dat werknemers
niet langdurig ziek uitvallen.
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tevoren. Dat heeft uiteraard ook te
maken met de grote instroom van
vrouwen in de jaren ’70 en ’80 van de
vorige eeuw. Ook zij zijn intussen
ouder geworden. Een andere oorzaak
van de toename van het aantal langdurig zieken is de stijging van het
werknemers met fysieke of psychische aandoeningen. Denk maar aan
kapotte knieën, een versleten rug of
een mentale burn-out.”

Pestmaatregelen

De maatregelen van de regering zijn
al jaren te beperkt om hier veel aan
te doen, maar in de plaats van structurele ingrepen, wordt steeds meer
voor individuele sancties en pestmaatregelen gekozen. “In het najaar
van 2021 kondigde de regering
nieuwe plannen aan, inclusief een
aantal ‘responsabiliseringen’,” legt
Maarten uit. “Zonder veel bewijs dat
het ook maar enigszins zou helpen,
wordt de druk verhoogd op de zieke
zélf.” Daar worden alle middelen
voor ingezet. “Het voorschrijfgedrag
van artsen wordt onder de loep
genomen, de werkingsmiddelen van
ziekenfondsen aangepast aan het
aantal zieken dat terug aan het werk
gaat, en zieke werknemers verliezen
een stuk van hun ziekte-uitkering
als ze niet actief genoeg meewerken
aan hun re-integratie.”
“Zieken moeten nu een vragenlijst
invullen. Dat lijkt een kleine stap.
Maar deze verplichte vragenlijst gaat
het half miljoen langdurig zieken
niet doen dalen. Dus kan je er gif op
innemen dat een volgende regering
de sancties nog zal aanscherpen.
Daarom zeggen we dus blijvend en
duidelijk ‘nee’ tegen het sanctioneren van langdurig zieken. We willen
een écht beleid voor werkbaar werk
en leefbare loopbanen.”
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Wereldvrouwendag focust op lage pensioenen voor vrouwen

“IK HEB GELUK DAT IK EEN
GOEDE PARTNER HEB, WANT
ALLEEN ZOU IK ER NIET KOMEN”
ACV Puls peilde onlangs naar de pensioenverwachtingen van de leden. Het resultaat was een ware storm
van bezorgde reacties, vooral van vrouwen. Want er gaapt een enorme kloof tussen de pensioenen van
mannen en vrouwen. Heel wat vrouwen ‘kozen’ ervoor om hun loopbaan terug te schroeven om voor de
kinderen te zorgen of voorrang te geven aan de carrière van hun partner. En dat wreekt zich helaas vaak.
In aanloop naar Wereldvrouwendag op 8 maart laten we in Puls Magazine
drie vrouwen aan het woord over hun pensioenvooruitzichten.

© Shutterstock

Je leest meer over onze actie op
www.hetacv.be/vrouwendag2022
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“GEEN FIJN
GEVOEL DAT IK
ZELF ZO WEINIG
PENSIOEN HEB”
Griet is 65. Ze ging in augustus vorig
jaar met pensioen. Haar pensioenbedrag was een koude douche. Ze
ontvangt iets meer dan 600 euro
per maand. “Ik heb geluk dat ik een
goede partner heb, want alleen zou
ik er niet komen.”
Griet begon in 1973, na haar secundaire opleiding te werken als
monitrice in een zorginstelling voor

kinderen. “Ik mocht van mijn ouders
niet de opleiding volgen die ik wilde,
dus ben ik maar meteen gaan werken,” vertelt ze over die start. Toen
ze een paar jaar later trouwde en er
kinderen kwamen, bleef ze – zoals
veel vrouwen in die tijd – thuis.
“Dertien jaar lang heb ik voltijds

JA, IK WIL
PENSIOEN
OP
65 JAAR

ACV Puls neemt
het op voor
vrouwen!
ACV Puls grijpt Wereldvrouwendag aan om vier
duidelijke eisen naar voor te schuiven.

JA, IK WIL BEHOUD VAN
GELIJKGESTELDE PERIODES
Gelijkgestelde periodes zijn cruciaal voor het
pensioen van wie tijdelijk minder werkte.

JA, IK WIL LANDEN OP 55 JAAR
Landingsbanen maken het einde van je loopbaan fijner.

JA, IK WIL PENSIOEN OP 65 JAAR
Wettelijk pensioen op 65 jaar is echt wel betaalbaar.

JA, IK WIL MINIMUM
¤ 1500 PENSIOEN
€ 1500 pensioen om zorgeloos te genieten
van je welverdiende rust.
Zowel in bedrijven als op het politieke forum zal ACV
Puls die eisen de komende weken op tafel leggen.
Denk jij er ook zo over? Dan zien we mekaar vast op
de internationale vrouwendag op 8 maart in Brussel of
Antwerpen. Jij komt toch ook?
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voor de kinderen gezorgd. Mijn man
verdiende als burgerlijk ingenieur
voldoende om als gezin van te leven.
Maar in 1990 eindigde het huwelijk
in een pijnlijke vechtscheiding. Ze
ging terug aan de slag. Het werd, tot
aan haar pensioen, een loopbaan
van korte contracten, bijkomende
opleidingen, halftijdse jobs en periodes van werkloosheid. “Tja, zonder
diploma kom je niet ver,” zegt ze. De
beste herinneringen houdt ze over
aan de jaren dat ze de animatie
verzorgde voor ouderen. “Ik verdiende niet veel, maar van de
oudjes kreeg ik wel veel terug,”
legt ze uit. Zo veel zelfs dat ze
nu terug aan de slag wil in die
richting. Dat het een extraatje
oplevert bij haar karige pensioen is dan mooi meegenomen.
“Ik vind dat ik in mijn leven hard
gewerkt heb. Zonder diploma had
ik geen al te best betaalde jobs. En
dan ben ik ook nog eens thuisgebleven om mijn ex-man zijn carrière te
laten uitbouwen. Maar daar wordt
ik nu allerminst voor beloond. Ik
kom niks tekort, omdat ik een goede
partner heb. Maar het is geen fijn
gevoel dat ik zélf zo weinig pensioen
heb. Ik heb 13 jaar voor mijn kinderen gezorgd. Dat is ook werken he!
Maar daar staat niks tegenover. Dat
getuigt van weinig respect, vind ik.”

EEN LAAG
BEDRAG VOOR
ZO’N LANGE
LOOPBAAN
Carine begon te werken in 1980. De
voorbije 42 jaar werkte ze voltijds,
waarvan 12 jaar deeltijds zonder
werkloosheidsuitkering, omdat een
voltijds contract in dat bedrijf toen
niet mogelijk was. “En dat doet me
nu de das om,” legt ze uit. Want na
de scheiding van haar ex-man ziet
haar oude dag er nu een stuk minder
→
rooskleurig uit.
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JA, IK WIL
BEHOUD VAN
GELIJK
GESTELDE
PERIODES

“HOE KAN IK
VAN 700 EURO
LEVEN?”

laatste moment af. Ik heb nog een
andere sollicitatie lopen, daar hoor
ik maandag meer van.”
Een waardig pensioen bij elkaar
sprokkelen valt haar zwaar op die
Peggy schrok zich rot toen ze
manier. Ze gelooft er nauwelijks
onlangs haar pensioenvooruitzichmeer in. “Hoe kan ik van 700 euro
ten opzocht. Nog geen 700 euro mag
leven? Het volstaat amper om mijn
ze verwachten. Op haar 42 heeft ze
vaste kosten te betalen. En ik woon
nog 24 jaar te gaan, dus misschien
dan nog in een sociale woning. Wat
valt er nog wel wat recht te trekken
moet dat zijn voort mensen die op
in die periode. Maar de schrik voor
de privémarkt huren…”
een arme oude dag zit er toch in.
Dat de regering 1.500 euro belooft
“Ik heb eigenlijk nooit vast
voor iedereen na 40 jaar actieve
gewerkt,” legt ze uit. “Ik ga van
dienst, boezemt haar evenmin verinterim naar interim. Vaak beloven
trouwen in. “Hoe geraak ik aan die
ze me een vast contract, maar
40 jaar actieve dienst? Ik heb al van
dat is nog nooit gelukt.
alles gedaan: fabriekswerk,
Meestal heb ik wel volpoetsdienst, keukendienst
tijds gewerkt. Alleen
… En sinds mijn hernia
toen de kinderen
ben ik na een opleiding
JA, IK WIL
nog klein waren,
omgeschoold naar
MINIMUM
heb ik even vrijadministratieve jobs.
€ 1500
willig deeltijds
Maar daar vind ik geen
PENSIOEN
gewerkt.”
werk. Nu is het weer
Haar laatste job is
omdat ik geen Frans
ze kwijtgespeeld
kan. Tja, talen zijn niet
door de coronacrivoor iedereen weggelegd. En
sis. Dat was bij een
trouwens, als ik Frans zou kuncontactcenter, waar ze een contract
nen, zou het wel weer iets anders
waren kwijtgespeeld door de crisis.
zijn. Ik zet me altijd 200% in. Maar
Intussen probeert ze terug werk te
wat ik ook probeer, ze slaan me er
vinden. En onlangs was het bijna
telkens opnieuw tussenuit. Soms
zo ver. “Via het interimbureau kon
hoop ik dat ik mijn pensioen niet
ik opnieuw beginnen bij een conhaal. Want 700 euro, dat is echt te
tactcenter. Maar dat sprong op het
weinig voor een alleenstaande.

© Adobestock

Ze heeft haar
pensioenbedrag al eens
opgezocht:
1.476 euro.
Maar daar
moet ze nog even op wachten. Pas
in juli 2024 kan ze stoppen. Ze zou
graag in landingsbaan gaan, maar
heeft onvoldoende gewerkte jaren
(omwille van de 12 jaar deeltijds
werken) om daar recht op te hebben. Ze moet nog twee jaar voltijds
aan de slag blijven. “En nadien zal ik
er nog een flexijob moeten bijnemen,” vreest ze. “Want door mijn
echtscheiding is mijn huis nog niet
afbetaald.”
Haar loopbaan is een aaneenschakeling van contracten. Eerst als arbeider in confectiebedrijven, nadien
een paar jaar als winkelmedewerkster. Vervolgens schoolde ze zich
om tot verzorgende en ging aan de
slag in een woonzorgcentrum. Toen
die job fysiek te zwaar werd, volgde
ze een opleiding tot tandartsassistente. Die job deed ze 12 jaar deeltijds. Daarna belandde ze in een
sales functie waar ze tot op heden
nog steeds werkt.
Haar pensioenbedrag had wel wat
hoger mogen zijn, vindt ze. “Voor
zo’n lange loopbaan, vind ik het
bedrag wel erg laag”.
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ENERGIECRISIS
VERGT
STRUCTURELE
MAATREGELEN
Max De Boeck |

Davien Dierickx

De energieprijzen gaan door het
dak. Duizenden gezinnen dreigen
met onbetaalbare facturen
achter te blijven. We spraken met
Thomas Vael, energiedeskundige
van de ACV-studiedienst.
Dag Thomas, reageert de
federale overheid adequaat?
THOMAS: “De regering nam
drie maatregelen. Ten eerste werd het uitgebreid
sociaal tarief voor één miljoen gezinnen verlengd tot
eind juli. Een goede zaak, al
is het probleem daarmee niet
opgelost. Ten minste 400.000
Belgische huishoudens leven in
energiearmoede, wat betekent dat
ze meer dan 10% van hun beschikbaar budget (los van huisvesting)
aan energiekosten besteden.”
“Ten tweede komt er een btw-verlaging naar 6 procent op elektriciteit. Die maatregel treedt pas in
werking vanaf april, rijkelijk laat
voor de winterkou dus. Bovendien is
vooral de aardgasfactuur problematisch. De maatregel geldt ook maar
tot 1 juli. Vanaf juli zal die btw-verlaging wel gecompenseerd worden
via accijnzen. Ten derde komt er een
eenmalige verwarmingspremie van
100 euro op de elektriciteitsfactuur.”

een slechte zaak, door de bijhorende
vertraging van de index.”
“Het grootste probleem is dat de
huidige energiefactuur niet aanzet
tot investeringen die de energietransitie versterken. Mensen die nu
worstelen om hun energiefactuur te
kunnen betalen, kunnen geen toekomstgerichte energierenovaties
uitvoeren. De hoge energiefactuur
staat investeringen in hernieuwbare
energie, energiebesparing en elektrificatie van verwarming en transport in de weg.”

Wat zijn mogelijke extra maatregelen?
uitbreiding van het
sociaal energietarief moet sowieso
langer verlengd worden, minstens
tot de markt afkoelt. Het systeem moet ook uitgebreid worden
naar mensen die dit ondanks een
laag beschikbaar gezinsinkomen
momenteel mislopen. Er moeten
ook quick wins komen zoals het
invoeren van een flexibele accijns,
want de verlaging van het btw-tarief
naar 6 procent is op langere termijn

“Duurzame energie via zonnepanelen en warmtepompen, in combinatie met doorgedreven renovaties,
is op lange termijn de enige optie.
Hernieuwbare energie is uiteindelijk
de enige betaalbare en aanvaardbare
energie.”

THOMAS: “De
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“De uitbreiding van het
sociaal energietarief
moet verlengd worden.
En uitgebreid naar
mensen die dit ondanks
een laag inkomen toch
mislopen.”
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Financiële sector kan mensenrechten
vooruit helpen

SNAPSHOTS

ACV Puls wil Belgische
e-commerce met
kwaliteitsvol werk

Een jaar geleden greep het leger de macht in Myanmar.
Sindsdien zijn ongeveer 1.500 mensen gedood en nog eens
11.500 gearresteerd. Daar zitten veel politici en vakbondsmensen bij. Tientallen activisten zijn ter dood veroordeeld.
In Palestina blijft het Israëlische nederzettingenbeleid een
dagelijkse schending van de rechten van de Palestijnse
bevolking. Het maakt een duurzame sociaaleconomische
autonomie in de bezette gebieden onmogelijk. Vakbonden
in zowel Myanmar als Palestina roepen daarom de financiële wereld op om afstand te nemen van bedrijven die gelinkt
zijn aan de militaire junta in Myanmar of de illegale nederzettingen in Palestina. Via deze economische hefboom willen ze extra druk uitoefenen om de situatie te deblokkeren.
De oproep past ook in het concept van duurzame financiële
investeringen. De financiële sector kan zo een steentje bijdragen aan respect voor de mensenrechten.
www.uniglobalunion.org
www.dontbuyintooccupation.org

De voorbije weken was er politieke heisa
rond de wenselijkheid van e-commerce in
ons land. Kristel Van Damme van ACV Puls is
realistisch. “De klok terugdraaien is utopisch, al ben ik ervan overtuigd dat we
niet zomaar het Nederlands model moeten
kopiëren. De logistieke centra daar worden
grotendeels bevolkt door arbeidsmigranten die voor een hongerloon tijdelijk worden tewerkgesteld, terwijl ze dan nog een
deel van hun loon moeten afstaan aan het
interimkantoor voor belabberde huisvesting. Die moderne slavernij willen we niet in
België. Wij willen als vakbond inzetten op
een Belgisch e-commerce model, waar kwaliteitsvol werk bovenaan staat.”
Ook over het milieu-aspect heeft ACV Puls
een duidelijke mening. “Maak telkens één
firma verantwoordelijk voor leveringen in
een welbepaalde regio, met ook daar vaste
contracten voor de werknemers. Idealiter
met leveringen door cargo-fietsen in een
stedelijke omgeving en elektrische voertuigen buiten de stad. Maar ook inzetten
op vaste afhaalpunten heeft een positieve
invloed op het milieu.”
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Vier weken staken
rendeert in Berlijns
ziekenhuis

Energie-armoede in Europa
De Europese vakbond voor publieke diensten EPSU en
Europees anti-armoedenetwerk EAPN kwamen begin februari op voor het recht op betaalbare en schone energie voor
alle Europeanen. Ze stellen dat energiearmoede niet zal
worden opgelost door pure marktwerking. De energiekosten duwen meer dan 50 miljoen Europeanen in armoede. Dat
aantal neemt schrikbarend snel toe. Volgens deze organisaties heeft iedere EU-burger recht op betaalbare én schone
energie. Daarom moet de EU niet alleen initiatieven opzetten om klimaatneutraliteit te waarborgen, maar tegelijkertijd
ook structurele ongelijkheden uitroeien op diverse terreinen
(onderwijs, arbeidsmarkt,…). Dat moeten leiden tot een sociaal rechtvaardige en groene overgang op de arbeidsmarkt,
een toereikend inkomen en sociale bescherming, billijke
prijzen, volledig gesubsidieerde renovatie- en energie-efficiëntieprogramma’s, en grote investeringen in hernieuwbare
energieprogramma’s voor wie daar het meest behoefte aan
heeft. www.epsu.org
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Op 7 oktober 2021 boekte de Duitse vakbond
Ver.di een belangrijk succes in academisch
ziekenhuis Charité in Berlijn. Na vier weken
staken hebben is er een akkoord over een
cao die een minimale personeelsbezetting
garandeert. Die zal vastleggen hoeveel personeel aanwezig moet zijn op elke afdeling,
inclusief chirurgie, anesthesie, radiologie,
spoedafdelingen en verloskamers. Als werknemers meer dan vijf keer in onderbezette
situaties werken, krijgen ze compensaties
zoals vrije dagen, kinderopvangvoorzieningen… Bovendien wordt de psychosociale
hulpverlening op de afdelingen intensieve
zorgen versterkt. Er komt ook een preventieplan tegen geweld. Het ziekenhuis wil de
komende drie jaar ook 700 extra werknemers in dienst nemen. Voor Ver.di is deze
overeenkomst een groot succes – niet alleen
voor het ziekenhuis zelf, maar ook als positief voorbeeld voor de sector. Dit was enkel
mogelijk dankzij de volharding en vastberadenheid van het stakende personeel.
https://gesundheit-soziales.verdi.de/
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In januari deden voorstellen
van Vlaamse ministers
Diependaele en Somers de sociale
huisvestingswereld daveren.
Hun respectievelijke plannen
om budgetten voor sociale
woningen over te hevelen naar
de privésector en om bewoners
na negen jaar uit hun sociale
woning te zetten, botsten op
stevig weerwerk. Wij legden
ons oor te luisteren bij Michel
Debruyne, coördinator van
Decenniumdoelen, een organisatie
in de strijd tegen armoede.
Hoe is het met betaalbaar wonen
gesteld in ons land?
DEBRUYNE: “De Vlaamse wooncode
garandeert in principe het recht op
wonen. Maar de praktijk is minder
rooskleurig. In Vlaanderen zijn er
ongeveer 170.000 sociale woningen.
Dat zijn er veel te weinig. Nog eens
170.000 mensen staan op een wachtlijst. En dan is er nog een groep die
niet op de wachtlijst staat, maar
wel in aanmerking komt voor een
sociale woning. In totaal is dat een
tekort van ongeveer 250.000 sociale woningen. Het aantal personen
dat op sociale huisvesting is aangewezen is twee of drie keer zo hoog,
want het gaat om gezinnen die op de
wachtlijsten staan. Mensen moeten
gemiddeld vier tot acht jaar wachten. Er komen zowat 1500 tot 2000
woningen per jaar bij. Dat is veel
minder dan de instroom van kandidaat-bewoners. De wachtlijsten worden dus nog langer.”
Waarom worden er zo weinig woningen
bijgebouwd?
DEBRUYNE: “Dat heeft veel te maken
met de procedures. Wie al eens een
huis gebouwd heeft, weet dat dit
lang kan duren. Maar een sociale
woning bouwen duurt nog veel langer, minstens vijf jaar. De sociale
huisvestingsmaatschappijen vragen
al langer om die procedures te vereenvoudigen. Een ander probleem
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is de enorme reorganisatie in de
sector. Begin deze eeuw besliste
de Vlaamse regering dat alle kleine
sociale huisvestingsmaatschappijen
met minder dan 1000 woningen
moesten verdwijnen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want de sector
bestaat uit kleine en grote initiatieven, vaak gestart vanuit vakbonden
en mutualiteiten. Die hervorming is
dus nog niet voltooid. En intussen
volgden nog andere hervormingen.
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Er mag nog maar één huisvestingsmaatschappij per gemeente actief
zijn, alle privébestuurders moeten
plaats te maken voor gemeentelijke bestuursleden, huisvestingsmaatschappijen mogen maar in één
regio actief zijn, de sociale verhuurkantoren moeten versmelten met
de sociale huisvestingsmaatschappijen… Deze enorm ingrijpende en
complexe reorganisaties kosten niet
alleen veel tijd en energie, maar

Politieke voorstellen
over sociaal wonen vallen
in slechte aarde

ARMOEDE IS
HET PROBLEEM,
NIET DE
HUURDERS!
Jan Deceunynck |

Shutterstock

maar ervoor zorgen dat de woningen wél gebouwd worden, door de
procedures te vereenvoudigen en
voor rust in de sector te zorgen.
Meer sociale woningen zorgt bovendien voor minder druk op de private
markt en maakt dat er woningen
vrijkomen, zowel op de huur- als op
de koopmarkt.”
Minister Somers pleitte er dan weer
voor om bewoners na negen jaar uit
hun sociale woning te zetten.
DEBRUYNE: “Een compleet maf idee.
Sociale woningen zijn een antwoord
op het recht op wonen, dat in de
grondwet en de Vlaamse wooncode
verankerd is. Het is geen activeringsmaatregel. De suggestie van Somers
is als zeggen dat je ook maar negen
jaar het openbaar vervoer mag
gebruiken. Daarna moet je zelf maar
voor je vervoer zorgen. De nepvoorstellen van de ministers zeggen veel
over hun beeld van de samenleving.
Volgens hen zijn de huurders het
probleem, niet de armoede. Ze getuigen van onkunde, onwil en onbegrip. Somers weet blijkbaar niet hoe
weinig sommige mensen verdienen.
In sociale woningen woont een grote
groep gepensioneerden met een
laag pensioen. Daarnaast ook het
grote groep werkenden, vaak alleenstaand, die een woning op de privémarkt niet kunnen betalen. Ook niet
na negen jaar.”
Wil je meer weten over de knelpunten in het Vlaamse woonbeleid? Haal

maken het ook moeilijk om strategisch te plannen. Omdat niemand
weet hoe de sector er zal uitzien,
liggen alle toekomstplannen feitelijk stil.”
En dus raken de budgetten niet opgebruikt. Minister Diependaele stelt
daarom voor om ze over te hevelen
naar privé-ontwikkelaars. Die zouden
daarmee woningen bouwen die niet
specifiek als sociale woningen zouden

worden verhuurd, maar aan de bevolkingsgroep die daar net niet voor in
aanmerking komt. Want ook die hebben het zwaar op de woningmarkt.
DEBRUYNE: “Ik ga niet ontkennen dat
die het moeilijk hebben. Daar moet
de regering óók iets aan doen. Maar
niet met de budgetten voor sociale
woningen. Er zouden minstens 7.500
sociale woningen per jaar moeten
bijgebouwd worden. Dan moet je
in die sector geen geld wegnemen,
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dan ‘Woonzaak’ in huis! In dat uitvoerig gedocumenteerde boek
fileert Hugo
Beersmans het
Vlaamse woonbeleid met
actuele cijfers.
Je leest er meer
over op p. 21 van
dit magazine.
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DE BETERMAKERS

EEN PLOEG
MET EEN EIGEN DNA
Sofie Van Der Vreken

Met 13.000 werknemers is KBC een grote werkgever in Vlaanderen.
Verbinding zoeken tussen zoveel collega’s is echter niet eenvoudig. De
vier vakbondskernen binnen KBC laten zich daar niet door afschrikken
en pakken die opdracht met beide handen vast. Hoe ze dat precies doen
legt Dirk De Backere, woordvoerder van ACV Puls bij KBC, ons uit.
“We wilden al een tijdje meer inzetten op
connectie,” vertelt Dirk. “Die periode van
thuiswerk, waarin iedereen die terloopse
babbels onder collega’s miste, hebben we
aangegrepen als opportuniteit. Zo is het
project Contacting – the next level, dat
zich sowieso als noodzaak aandiende,
ineens in volle vaart vertrokken.”

Een fijn gesprek

Contacting – the next level heeft een simpel concept: elke maand bellen ACV Pulswerknemersafgevaardigden enkele collega’s op. In de eerste plaats om te horen
hoe het met hun gaat, maar ook om vragen te beantwoorden. En dat appreciëren
ze aan de andere kant van de lijn.
De KBC-ploeg houdt ook de vinger aan de
pols via bevragingen. De relatie met de
werkgever is goed. Dat geeft de vrijheid
om rond verschillende thema’s input te
vragen van collega’s.
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Overleg

“Uit een bevraging rond het verloningssysteem kwamen bijvoorbeeld enkele aandachtspunten naar boven. Die hebben we
alvast genoteerd voor de volgende overleg
ronde.” Collega’s haalden ook pijnpunten
aan omtrent thuiswerk en hoge werkdruk.
Ook die kaartte ACV Puls aan bij de werkgever. “Een bevraging door KBC zelf zorgde
ervoor dat we met de werkgever rond de
tafel zijn gaan zitten. Samen willen we nu
werken aan een concreet actieplan rond
welzijn.”
Dirk en de rest van de Puls-ploeg bij KBC
zijn terecht trots op hun verwezenlijkingen. “Doorheen de jaren hebben wij echt
een eigen DNA ontwikkeld, waarin ieders
eigenheid gerespecteerd wordt. Nu een
aantal anciens hun pensioen zien naderen,
is het een kwestie van die eigenheid door
te geven,” besluit Dirk. Tot dan blijven ze
het goede werk verder zetten, en houden
ze alvast plekjes warm voor nieuwkomers.
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IK BEN ZIEK, MAAR DOOR
CORONA NU OOK TIJDELIJK
WERKLOOS. WAT NU?
Shutterstock

Ben je ziek en word je tijdelijk
werkloos omwille van de coronapandemie? Wat betekent dat
dan? Krijg je gewaarborgd
loon, een ziekte-uitkering of
een werkloosheidsuitkering?
De algemene regels over ziekte staan in
de Arbeidsovereenkomstenwet. Die zegt
dat je als bediende met een contract
van onbepaalde duur, een contract van
bepaalde duur van minstens 3 maanden
of een duidelijk omschreven werk van
minstens 3 maanden je recht op loon
behoudt tijdens de eerste 30 dagen van
je arbeidsongeschiktheid. Die periode
wordt de ‘periode van gewaarborgd
loon’ genoemd.

Addertjes onder het gras

De federale overheid en het Riziv namen
echter lang een ander standpunt in. De
federale overheid stelde dat de werkgever bij samenloop van arbeidsongeschiktheid en tijdelijke werkloosheid
niet verplicht is om je gewaarborgd
loon te betalen. Het RIZIV bevestigde
bovendien dat je als bediende dan ziekte-uitkeringen zou krijgen vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht die tijdens de periode van

gewaarborgd loon valt. Deze regeling
werd nooit omgezet naar wetgeving,
maar in de praktijk soms wel toegepast
door sociale secretariaten.

Ons standpunt en rechtspraak

Net als in de rechtsleer en rechtspraak
hanteert het ACV al jaren het principe dat in zo’n gevallen de chronologie moet worden gevolgd. Als je contract dus wordt geschorst door zowel
arbeidsongeschiktheid als tijdelijke
werkloosheid omwille van corona (overmacht), moet er gekeken worden naar
de schorsingsgrond die zich eerst heeft
voorgedaan.
Wanneer je dus eerst ziek wordt en je
werkgever roept vervolgens tijdelijke
werkloosheid in door corona, dan primeert de eerste schorsing, in dit geval
de ziekte. Je zal dan de eerste 30 dagen
van je ziekte verder gewaarborgd loon
uitbetaald krijgen, maar geen werkloosheids- of ziekte-uitkering. Recent werd
deze ACV-redenering nog bevestigd door
de Antwerpse Arbeidsrechtbank. Ben je
zelf in dit geval? Klop dan zeker aan bij
je Pulssecretariaat voor advies. Onze
contactgegevens vind je achteraan dit
magazine.

FEBRUARI 2022 | WWW.PULSMAGAZINE.BE

VRAAG VAN DE MAAND

Audrey Rottier |
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Prijsvraag

VRIJE TIJD

De oplossing van de vorige prijsvraag was
‘Samen krijgen we de loonwet weg’. A.G. uit
Genk werd door loting uit de juiste antwoorden
getrokken en wint een boekenbon van 25 euro.
Proficiat!
Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzzelpulsmagazine@acv-csc.be,
ten laatste op 18 maart 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.
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Door deel te nemen aan de wedstrijd
verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Dit reglement vind je
hier online https://www.pulsmagazine.
be/wp-content/uploads/2019/09/
Wedstrijdreglement-Ons-Recht.pdf

Horizontaal
A Dijbeen - optocht
B Onderwijsrichting – wisselstroom – terreurorganisatie
C Maatschappelijk basisrecht
D Achter – muzieknoot –
familielid
E Deel van een schoen –
klaar - dierenvoeding
F Gemakzuchtig - etmaal
G Optreden – België op
internet – bakgerei
H Gunstig gezind – seksuele
voorkeur – Bijbelse stad
I Met betrekking tot de
familie
J Turnles – circa – oppervlaktemaat
K Beangstigend - draagzak
Verticaal
1 Omzetbelasting – draadrol
2 Lichtgevoeligheid – personeelsbeleid – onder
andere
3 Inkomensverschil tussen
groepen
4 Natrium – voornaamwoord
– tennisterm
5 Duw – kunstmatige intelligentie – eng
6 Boerderijgrond – verhouding tussen gewicht en
lengte
7 Wedstrijd – lidwoord –
plomp
8 Uitroep – papa – bolgewas
9 Onzin
10 Zuivelproduct – voornaamwoord – vogel
11 Opzij leggen – onderwijs

We konden ook gratis exemplaren wegschenken van het boek ‘Ze draaien ons zot’ van Kim
De Witte. De onschuldige hand maakte deze
lezers / lezeressen blij met een exemplaar: S.L.
uit Sint-Denijs-Westrem, P.F. uit Oostende en
E.V.D uit Temse.
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FILM

UN AUTRE MONDE
Karin Seberechts

“Als er 58 mensen van de 507 wegmoeten, dan
moeten er 58 weg. Geen 30. De groep heeft ons niet
gevraagd om daarover een boom op te zetten.”

Woonzaak
Zoals je op p. 16-17 van dit magazine
al kon lezen, schort er in Vlaanderen
wel wat aan ‘het recht op wonen’, zoals
dat in de Vlaamse Wooncode staat. Er
staan 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, een
kleine helft van de private huurpanden
is gebuisd voor kwaliteit en een meerderheid van de private huurders geeft
meer dan een derde van zijn inkomen
aan huur uit. Die cijfers en statistieken zijn niet nieuw. Je struikelt over
de wetenschappelijke studies over het
probleem. Er is de jongste jaren over
vergaderd en gedebatteerd. Mensen
ondertekenden petities en organiseerden acties, zonder al te veel effect.
Daarom trok Woonzaak, een samenwerkingsverband tussen tientallen
middenveldorganisaties, waaronder
ook ACV Puls, naar het Europees Comité
voor Sociale Rechten in Straatsburg.
In dit gelijknamige boek legt Hugo
Beersmans, woordvoerder van de organisatie, uit waar de knelpunten zitten.
De auteur weet waarover hij spreekt.
Hij was in de jaren negentig co-auteur
van de Vlaamse Wooncode en sinds
2013 ere-administrateur-generaal van
Wonen-Vlaanderen.
Interesse in dit boek? Stuur dan je
naam en adres vóór 18 maart 2022 naar
topboek@acv-csc.be en maak kans
op één van de tien exemplaren die we
gratis weggeven.

Vincent Lindon en Sandrine Kiberlain

Met deze pragmatische tegenwerping kaatst fabrieksbaas Philippe
Lemesle de bal terug wanneer een
kaderlid de haalbaarheid van het
zoveelste ‘sociaal plan’ van hun
bedrijf aankaart. Als hoofd van
een regionale Franse poot van
een internationaal concern weet
Lemesle wel wat er leeft bij zijn
werkvolk en vakbondsafgevaardigden. Wat hij nog beter weet,
is waar de E van CEO voor staat:
netjes uitvoeren wat zijn bazen, of
liever aandeelhouders, hem opdragen. Dagenlang vergaderen en
nachtenlang rekenen hebben hem
en zijn vrouw Anne na jaren uiteen
gedreven. Maar het werk gaat door
én voor. Tot een incident met hun
16-jarige zoon vele alarmbellen
tegelijk doet afgaan. Dit keer zijn
het niet de professionele beslommeringen die Lemesles gezinsleven ontwrichten, maar de privébesognes die zijn professionele leven
binnensijpelen.
Na La loi du marché en En guerre
gaat regisseur Stéphane Brizé
in Un autre monde andermaal
de werkvloer op, nu weliswaar
aan de zijde van het uitvoerend
kader. In zijn derde partnerschap
met een ingetogen en opnieuw
grootse Vincent Lindon kijkt hij
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met empathie naar de dynamiek
van regionale spelers, die – van
bandwerker tot CEO – opgeslorpt
en finaal versmacht worden door
grotere entiteiten die alleen nog
in dreigementen grossieren en in
aandelen tellen. Un autre monde
speelt zich grotendeels af aan
saaie vergader- en bureautafels,
met veel woord en wederwoord.
En toch grijpt deze aandachtige,
zonder veel stilistische pretenties in beeld gezette reflectie recht
naar de ziel. De bedaarde scènes
waarin Philippe en Anne de ernst
van hun zoons mentale toestand
inzien, sturen een schokgolf door
dit drama. Zij smokkelen een
kwetsbaarheid binnen die uiteindelijk niet opgewassen blijkt tegen
de ploerterige doortastendheid
waarmee een nieuw slag bestuurders bedrijven runnen en hun
eigen mensen tegen elkaar uitspelen. Brizés ingehouden drama
is een bijna geruisloze emotionele sluiptocht; matig in cynisme,
maar pijnlijk scherp in zijn desillusie over een realiteit die je vaak
niet anders dan cynisch kunt noemen.
Un autre monde is vanaf 23 februari
te zien in de Belgische zalen.
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LEZERSBRIEVEN

Energiefactuur
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 interessante 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 automatisch 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.

P.D. - Assenede

De regering heeft beslist na de
winter een energiepremie van
100 euro te geven terwijl de
prijzen gemiddeld met 2800 euro
zijn gestegen. Rijken met een
buitenverblijf krijgen twee premies.
Mensen in een appartement met
één teller (dus meestal zeer oude
appartementen met arme bewoners)
krijgen maar een fractie (100 euro
gedeeld door het aantal bewoners)
en rusthuisbewoners noppes
alhoewel de stijgingen ook aan hen
doorgerekend worden. Tot zover
de inbreng van de socialisten (of
althans de partijen die pretenderen
dat te zijn) in het akkoord.
De btw op elektriciteit verlaagt naar
6% en die op gas blijft hetzelfde.
Het gros van de Belgen (die met gas

verwarmen) koesterden ijdele hoop.
Veel minder tijd was nodig om te
beslissen om maar liefst 14 miljard
meer aan oorlog uit te geven. Elk
huishouden zal dus 2800 euro meer
betalen aan oorlogstuig. Nogal wat
anders dan de armzalige 100 euro
die we nu van de regering krijgen.

Index

PVH - via mail
Met belangstelling las ik enkele artikelen in het jongste nummer van
Puls-magazine.
Met name deze over de loonwet
en de index. Terechte (technische) bedenkingen worden daarbij
gemaakt. Een aspect dat dikwijls, en
ook hier, wordt vergeten is het feit
dat een indexverhoging van het loon
(of een SZ-uitkering) een brutobedrag betekent. Rekening houdend
met de marginale belastingvoet
waaraan de loontrekkende of uitkeringsgerechtigde onderhevig is, zal
die in nettotermen heel wat minder
ontvangen.
Concreet zal iemand die 2 % indexverhoging ontvangt en met een
marginale belastingvoet van 40 %
zit, slechts 1,2 % in nettotermen
ontvangen. De prijs die hij voor zijn
consumptiepakket betaalt is echter
2 % bruto én netto (= de inflatie).
Vandaar dat effectieve verhogingen
van lonen en uitkeringen nodig zijn
om alleen maar iemands consumptiepeil op peil te houden. Ik wou dat
maar even kwijt.
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

WAT
BETEKENT DE
ARBEIDSDEAL
VOOR JOU?
De federale regering bereikte
op 14 februari akkoord over een
‘arbeidsdeal’. Bij het ter perse
gaan van dit magazine was nog
niet helemaal duidelijk wat de
kleine lettertjes van dit akkoord
precies voor jou betekenen.
Het is nu eerst aan de sociale
partners om hierover adviezen
uit te brengen. Pas daarna giet de
regering de gemaakte afspraken in
definitieve wetteksten. Die hebben
we nodig om te kunnen antwoorden op de vragen die jij hebt bij de
verschillende maatregelen.
We verwachten die ten vroegste in
de loop van maart of april. Tot dan
kunnen we je helaas geen pasklare
antwoorden geven op jouw vele
vragen.
Op www.hetacv.be/arbeidsdeal
houden we je zo volledig mogelijk op de hoogte over wat de
arbeidsdeal precies zal betekenen
voor je vierdagenweek, je recht
op vorming en opleiding, e-commerce, het recht op deconnectie,
de arbeidsongevallenverzekering
voor platformwerkers…

Internationale handel,
vervoer en logistiek
Ben je tussen 1 januari 2022 en 30
juni 2022 aangesloten bij ACV Puls
en ben je tijdens deze periode ook
minstens 1 dag tewerkgesteld in een
onderneming die valt onder paritair
comité 226 (internationale handel,
vervoer en logistiek)? Dan heb je
recht op een vakbondspremie van
145 euro.

hebt om vlotjes de betaling van je
vakbondspremie op jouw rekening te
laten overschrijven. Neem dit attest
bij de hand en surf naar www.het
acv.be/acv-puls/ledenvoordelen/
vakbondspremie-pc-226. Volg daar
de instructies om je betaling te vragen. Zo eenvoudig werkt het.
Voor deze premie loopt de betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 oktober 2021.

De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het attest voor deze vakbonds
premie werd al verdeeld. Op dat
attest vind je alle info die je nodig

INDEXVERHOGINGEN FEBRUARI 2022
De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als
paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.
PC 201
PC 304
PC 307
PC 315.02
PC 318
PC 319
PC 327
PC 329
PC 331

Zelfstandige kleinhandel: Alle lonen worden met 2% verhoogd
Podiumkunsten : Alle lonen worden met 2% verhoogd
Makelarij : Alle lonen worden met 2% verhoogd
Luchtvaartmaatschappijen: Alle lonen worden met 2% verhoogd
Gezinszorg: : Alle lonen worden met 2% verhoogd
Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk:
Alle lonen worden met 2% verhoogd
Maatwerkbedrijven: Alle lonen worden met 2% verhoogd
Socioculturele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd
Welzijns- en gezondheidssector (Vlaanderen):
Alle lonen worden met 2% verhoogd

Uiteraard zullen we als ACV onze
rol spelen in het overleg over deze
maatregelen. We blijven ijveren
voor regelingen waar werknemers
beter van worden. Daar mag je
uiteraard op rekenen!
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ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

meer loon,
want alles is te duur!

Zet de politiek onder druk,
teken de petitie tegen de loonwet.

VU: Dominique Leyon - ACV - Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel / Thierry Bodson – ABVV - Hoogstraat 42, 1000 Brussel / Mario Coppens – ACLVB – Boudewijnlaan 8, 1000 Brussel.

Voor

• 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

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.
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ACV PULS
Sudermanstraat 5
B-2000 Antwerpen
www.acv-puls.be – T + 32 3 220 87 11
F + 32 3 220 89 83 – acv-puls@acv-csc.be

Missie van acv puls

acv Puls is een vakbond die als deel van het
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt
voor meer en sterkere rechten voor werknemers
(m/v). acv Puls is een onafhankelijke democratische organisatie met leden en militanten,
die streeft naar solidariteit onder werknemers.
Nationale en internationale solidariteit is een
belangrijk doel en bindmiddel. acv Puls staat voor
een democratische kijk op de samenleving. Samen
met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijdbare
macht zijn.

