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Tijd dus om uit te kijken naar een welverdiende
vakantieperiode – én je vakantiegeld om al
je plannen waar te maken. In Puls Magazine
overlopen we kort een aantal belangrijke principes.

STIJGENDE LEVENSDUURTE
DUWT MENSEN IN DE
PROBLEMEN
“Nog niet zo lang geleden kwam ik echt mooi toe
met mijn loon. Maar nu krijg ik de facturen van
deze maand al niet meer betaald met het loon van
deze maand.”
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VERLIEZERS, VREDE ALLEEN
WINNAARS”
De oorlog in Oekraïne woedt volop. Ook vanuit
vakbondszijde wordt gedaan wat mogelijk is om de
slachtoffers te helpen.
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Standpunt

WAAROM HET STEEDS WEER
OVER VREDE MOET GAAN
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

De allesvernietigende oorlog in
Oekraïne zet niet alleen het Europese
continent op stelten. Het brengt de
reële machtsverhoudingen in de
ganse wereld in beeld en scherpt de
noodzaak van transitie naar minder
fossiele energiebronnen aan. De
coronapandemie, maar zeker
ook deze oorlog duwen forse
deuken in het geglobaliseerde
economische ketenmodel.
Tal van bedrijven worden in hun
toeleveringen geblokkeerd. In
allerijl moeten plots chipsfabrieken
in Europa worden gebouwd, moet er fors
omgeschakeld worden naar alternatieve
energie en moeten we zuinig zijn in ons
energieverbruik. Hebben we daar echt een
oorlog voor nodig?
Een oorlog in onze voortuin doet schrikken, nadenken én handelen. ACV Puls heeft
zich daarom aangesloten bij de 8 mei
coalitie. Die wil – opnieuw – een feestdag
maken van 8 mei. Die dag in 1945 capituleerde nazi-Duitsland. Het is de Dag van de
Bevrijding. De nieuwe wind van de vrijheid bracht ons de sociale zekerheid en de
Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. Die dag zetten ook de dekolonisatie in beweging. Racisme, antisemitisme
en negationisme gelden voortaan als misdadig.
De herinnering aan die symbolische dag
vervaagt. Misschien dachten we wel dat
de herinnering eraan niet meer nodig was.
Maar niets is minder waar. Verrechtsing
dreigt alom.
Ook de vakbondsstrijd voor vrije loon
onderhandelingen past perfect in die strijd

Portret: Dries Luyten

voor democratie en vrijheid. Om rijkdom
en welvaart solidair en rechtvaardig te
verdelen zijn vrije vakbonden en loon
onderhandelingen cruciaal. Bij stijgende
prijzen is er gelukkig ons indexsysteem
dat ons in belangrijke mate beschermt.
Maar het biedt slechts een gedeeltelijk herstel van onze koopkracht.
Daarom blijven we ook ijveren
voor vrije loononderhandelingen. We willen van de ketting
af! Waar winsten gemaakt worden, moet de koek eerlijk verdeeld kunnen worden. Dat kan
niet met de huidige loonwet die
loonstijgingen lineair afblokt.
Die loonwet moet de schop op. Noteer
daarom alvast 20 juni 2022. Die dag mobiliseren de Belgische vakbonden alle werknemers.
Hou die dag vrij en zorg dat je erbij kan
zijn!

De vakbondsstrijd
voor vrije
loononderhandelingen
past perfect in die strijd
voor democratie en
vrijheid. Om rijkdom
en welvaart solidair en
rechtvaardig te verdelen
zijn vrije vakbonden
en onderhandelingen
cruciaal.
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Kinderopvangsector schuift duidelijke eisen naar voor

“AAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN
MOET JE NIET VERBAASD ZIJN DAT ER
WEINIG KANDIDATEN ZIJN”
Jan Deceunynck |

Davien Dierickx

De voorbije maanden stonden de media bol van de schandaalverhalen in de kinderopvang. De
verhalen deden de discussie losbarsten over de kwaliteit in de sector. Daar is werk aan. Maar
de problemen hebben ook veel te maken met een gebrek aan personeel door onderwaardering
van de kinderbegeleiders en weinig maatschappelijke erkenning voor het belang van de functie,
lage lonen en onduidelijke statuten. ACV Puls klopt al langer op die nagel. Het beleid heeft
geen oor voor de adviezen van de werknemers of specialisten die hetzelfde zeggen…
Nathalie Winters is binnen ACV Puls
verantwoordelijk voor de kinderopvangsector. Samen met werkgeverskoepels en andere spelers die de
sector van binnenuit kennen, formuleerde ze onlangs een aantal duidelijke beleidsvoorstellen om de sector
op te waarderen.

Kwaliteit en kwantiteit

“Het aantal kinderen per begeleider
moet drastisch omlaag,” legt ze uit.
“In Vlaanderen mag een begeleider
in de gezinswoning tot acht kinderen opvangen. In groepsopvang zelfs
negen. We zijn daar absolute koploper in Europa. Nergens anders ligt
dat aantal zo hoog. Nergens mogen
begeleiders meer dan vijf kinderen
opvangen. Vaak is dat aantal zelfs
nog lager, zeker als het om heel
jonge kinderen gaat.” Nochtans is
het aantal kinderen in de opvang
belangrijk voor de kwaliteit. Vlaams
onderzoek toonde ook aan dat het
welbevinden van het kind slechter
scoort naarmate er meer kinderen
opgevangen worden. Daarom raden
ook onderzoekers aan om het aantal
te beperken. “Het aantal moet naar
vier in de gezinsopvang en vijf in de
groepsopvang,” betoogt Nathalie.
Maar dan botst ze natuurlijk meteen
op het personeelstekort. Want ook
op dit moment is er al een nijpend
tekort aan kinderbegeleiders. “Het
is al jaren een knelpuntberoep,” legt
Nathalie uit. “Er zijn zowat 4.700
vacatures. Maar daar waren vorig
jaar maar 2.600 kandidaten voor.”
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Arbeidsvoorwaarden

Veel heeft volgens haar te maken
met de weinig aantrekkelijke
arbeidsomstandigheden en lonen in
de sector. “Vroege ochtenden en late
avonden maken de job niet aantrekkelijk,” legt ze uit. “Ook de inkomsten liggen niet hoog.” Ze spreekt
bewust over ‘inkomsten’ in plaats
van ‘lonen’, want een groot deel van
de kinderbegeleiders in de gezinsopvang ontvangt nog altijd geen loon,
maar een veredelde kostenvergoeding. “Gemiddeld hebben ze zowat
1.950 euro aan inkomsten, maar
ook ongeveer 962 euro onkosten.
Ze houden dus geen 1.000 euro per
maand over. En dat voor een hele
maand werken van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat!”
Qua sociale rechten komen ze er ook
bekaaid vanaf. “In 2003 konden we
eindelijk een akkoord afsluiten over
een sociaal statuut met beperkte
socialezekerheidsrechten. Toch is er
nog altijd geen volwaardig werknemersstatuut voor alle onthaalouders in Vlaanderen. Dat betekent
dat ze geen inkomen hebben tijdens
hun vakantie en op feestdagen.
Uitkeringen voor pensioen, ziekte
en werkloosheid worden berekend
op een sterk geplafonneerd minimumloon. Met zo’n voorwaarden
moet je toch niet verbaasd zijn dat
er maar weinig kandidaten zijn.”

Gelijk werk voor gelijk loon

Het personeel in de groepsopvang
heeft wél een loon. Maar ook voor
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hen is dat geen vetpot. “Er zijn verschillende subsidieregelingen voor
de opvanginitiatieven. En de lonen
van de werknemers zijn daaraan
gekoppeld. Wie in de minst gesubsidieerde initiatieven werkt, start
niet alleen aan een lager brutoloon.
Ze hebben geen dertiende maand,
minder vakantiedagen, geen recht
op leeftijds-verlofdagen, geen vergoeding voor onregelmatige uren…
Nochtans is het werk net hetzelfde.
Dat moet veranderen. Wij willen
gelijk loon voor gelijk werk.”

Actieplan

Na een actiedag in april erkende
de bevoegde Vlaamse regering de
noden van de sector. Daarmee zijn
de problemen wel nog niet opgelost.
“Tegen de begroting in september
wil de regering samen met de sector
naar oplossingen zoeken. Intussen
wachten we nog op een uitnodiging
van minister van Welzijn, Wouter
Beke. Vanuit de sector zijn we al
in gang geschoten. We hebben een
strategisch actieplan opgesteld met
duidelijke prioriteiten. Op de eerste plaats staat meer kwaliteit. Dat
betekent ook meer personeel. Ten
tweede willen we gelijk loon voor
gelijk werk. En op de derde plek
pleiten we voor een veralgemeend
werknemersstatuut voor onthaalouders. Via proefprojecten hebben op
dit moment al bijna 600 onthaalouders dat statuut, maar met een 4.500
onthaalouders, is dus nog een hele
weg te gaan”.
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“Pas op het einde van haar leven
heeft mijn mama me verteld over
haar foltering door de Gestapo.
Het was te pijnlijk. Maar ze zag
dingen terugkomen. Zachtjes
en onopvallend. Maar
onschuldig is het niet.”

8 mei coalitie wil herinnering aan overwinning op fascisme levend houden

“ZE KOMEN EERST OP HUN SLOEFEN,
DAARNA MET HUN BOTTEN”
Jan Deceunynck |

Shutterstock

8 mei 1945. De dag dat nazi-Duitsland capituleerde. Het fascisme was verslagen. In onze
buurlanden wordt die dag jaarlijks herdacht als een feestdag. Maar in ons land vreemd genoeg
niet. Of niet meer. Want tot 1974 was 8 mei een vrije dag voor ambtenaren en schoolkinderen.
Maar toen werd de feestdag afgeschaft en gaat de dag steeds geruislozer voorbij.
Een veelkleurige coalitie van mensen en organisaties wil daar verandering in brengen. Het was Ellen De
Soete die het initiatief nam om te
ijveren voor de herinvoering van de
feestdag. Intussen wordt haar actie
gesteund door talloze anderen. Ook
ACV Puls sloot zich aan bij de 8 meicoalitie.
Waarom wil je van 8 mei opnieuw een
feestdag maken?
DE SOETE: “De bevrijdingsgedachte is
nog altijd relevant. Verzetsmensen
hebben toen hun leven gegeven om
ons te bevrijden van het fascisme.
Maar om de democratie te bewaren, mogen we nooit vergeten wat
er toen gebeurd is. Want we zien
het om ons heen opnieuw gebeuren.
Kijk maar naar het racisme of naar
hoe het stakingsrecht ondermijnd
wordt. We moeten waakzaam blijven. Met de 8 meicoalitie willen we
een boodschap brengen van solidariteit, gelijkheid en antiracisme.”
Mensen kennen jou als één van de
getuigen uit de Canvas-reeks ‘Kinderen
van het verzet’. Jouw ouders waren
verzetsstrijders. Hoe belangrijk is dat
voor jouw engagement?
DE SOETE: “Heel belangrijk. Mijn
papa en mama zijn in de oorlog allebei opgepakt. Verraden door
collaborateurs. Ze
hebben

het allebei overleefd, maar vooral
mijn mama heeft hard geleden tijdens haar gevangenschap. Ze is
zwaar gefolterd. De details heb ik
lang niet gekend. Mijn papa heeft
altijd heel open verteld over wat er
met hem gebeurd was. Maar mijn
mama niet. Het was te pijnlijk. Pas
op het einde van haar leven, 70 jaar
na de bevrijding, heeft ze me beetje
bij beetje de gruwelijke details
verteld van haar foltering door de
Gestapo. Ik heb ook toen pas de littekens op haar lichaam gezien. Toen
ik een kind was, wist ik niet veel
meer dan dat ze tijdens de oorlog
gedeporteerd was. Meer vertelde
ze niet. Wat ik me wel herinner is
dat moederdag bij ons nooit een
feest was zoals bij de andere kinderen die ik kende. Bij ons was het
een dag in mineur. Het was de dag
dat ze de executie van haar broer in
Oostakker herdacht, begrijp ik nu.
Hij is tijdens de oorlog geëxecuteerd
en in een massagraf gedumpt.”
“Op het einde van haar leven vond
mama het belangrijk om er toch
over te vertellen, want ze zag dingen
gebeuren die haar aan die tijd herinnerden. ‘Ze komen eerst op hun
sloefen, daarna met hun botten,’
zei ze. Fascisme begint zachtjes en
onopvallend. Mensen gaan het
bijna normaal vinden. Ook
nu meet extreem rechts
zich een sociaal imago aan.
Maar onschuldig is het
niet. Ze zijn racistisch.

Ze willen de vrouw terug aan de
haard. Ze hakken in op vakbondsrechten. Daar zijn onze grootouders
voor op straat gekomen. En terecht.
Vakbonden zijn nodig. We mogen
dat niet laten gebeuren.”
En daarom wil je 8 mei, de bevrijding
van het fascisme terug in de aandacht
brengen.
DE SOETE: “Inderdaad. Voor mij ligt
dit heel gevoelig, recht vanuit het
hart. Ik word er emotioneel van.
Mijn mama zei me: ‘Meiske, er komt
een tijd dat ook jij je nek zal moeten uitsteken. Wij hebben gedaan
wat we konden. Nu is het aan jullie.’
En dat is precies wat ik nu doe. Ik
vertel het verhaal van mijn mama en
kom op voor wat zij en ik belangrijk
vinden: de vrijheid om te mogen zijn
wie je bent. Om mens te mogen zijn
en niet bang voor haat en geweld.
En ik ben zo blij met de steun die
ik overal krijg. Zo veel mensen en
organisaties die positief reageren op
mijn oproep om van 8 mei weer een
feestdag te maken! De bevrijding
van het fascisme en de strijd voor
democratie en vrijheid krijgt terug
weerklank. De volgende stap is dat
we de politici vragen om er mee hun
schouders onder te zetten. Ik hoop
zo hard dat het lukt.”
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Lees meer over de actie op
www.8meicoalitie.be
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Groeipakket volgt stijgende levensduurte niet

“GROTE GEZINNEN
EN OUDERE KINDEREN
GAAN EROP ACHTERUIT”
Jan Deceunynck |

Shutterstock

Een paar jaar geleden werd de kinderbijslag omgevormd naar het groeipakket.
Gezinnen met kinderen krijgen sinds die overgang hun financieel steuntje
in de rug niet meer van de federale, maar wel van de Vlaamse overheid. De
toenmalige belofte dat geen enkel kind of gezin er daardoor op achteruit zou
gaan, klinkt vandaag een beetje bitter. Want ook de koppeling aan de index
werd op dat moment doorgeknipt. En dat scheelt vandaag een aardig bedrag.
In 2019 besliste de Vlaamse overheid dat
het groeipakket niet meer automatisch
mee zou stijgen met de levensduurte maar
jaarlijks met twee procent zou stijgen.
Vorig jaar in september werd die stijging
verminderd naar één procent. Een jammere beslissing, want inmiddels stijgt de
levensduurte met een veelvoud daarvan.
Waarom de Vlaamse regering in september plots die groei halveerde, is niet echt
duidelijk, legt Jolien De Norre van de ACV
studiedienst uit. “De economische heropleving na corona en de meevaller voor
de overheid van de stijgende inflatie was
op het moment van de beslissing nog niet
helemaal duidelijk. De Vlaamse regering
wilde middelen vrijmaken voor nieuw
beleid en de kosten van de coronacrisis
afdekken. Dan is het niet- of onder-indexeren van middelen een beproefde methode
om sluipend te besparen zonder al te grote
aankondigingen.”
Een ander knelpunt in het groeipakket is
dat het werkt met vaste bedragen per kind.
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Het houdt geen, of alleszins veel minder
dan vroeger, rekening met grote gezinnen
of ouder wordende kinderen. “Nochtans
kost een groot gezin meer of worden de
kosten voor kinderen groter naarmate ze
ouder worden. Grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen gaan er in het
nieuwe systeem dus op achteruit.”
Gelukkig zijn er een aantal sociale toeslagen voor gezinnen met een laag inkomen. Die blijven wel aan 2% geïndexeerd.
“Maar ze zijn relatief beperkt,” weet De
Norre. “Het basisbedrag is ongeveer 170
euro per maand. De toeslagen maximaal
84 euro. Voor het ACV is het dus vooral het
basisbedrag dat aangepast moet worden.
Bovendien blijkt dat de grenzen voor die
toeslagen zo scherp zijn dat een indexering van je loon er al voor kan zorgen dat
je die sociale toeslag verliest. En dan ben
je natuurlijk al helemaal geen stap vooruit.
Dan hou je nog minder over dan je voordien had.”
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JAARLIJKSE VAKANTIE IN ZICHT
Ben Catteau |

Shutterstock

De zomermaanden komen in het vizier. Tijd dus om uit te kijken naar een welverdiende
vakantieperiode – én je vakantiegeld om al je plannen waar te maken. Hieronder overlopen we in
het kort een aantal belangrijke principes. Onderstaande regels gelden voor alle bedienden. Voor
arbeiders is de situatie anders. Zij ontvangen hun vakantiegeld via een vakantiekas en niet via
de werkgever. Arbeiders kunnen de gegevens over de betaling van hun vakantiegeld (bedrag en
tijdstip) alsook hun rechten op vakantiedagen raadplegen via www.mijnvakantierekening.be.
Je recht op vakantiedagen en vakantiegeld is gebaseerd op je prestaties
van het voorgaande jaar. Heb je in
2021 een volledig jaar gewerkt en
is er niks veranderd aan je werk
situatie, dan heb je in 2022 recht
op vier weken vakantie met behoud
van loon volgens het arbeidsregime
waarin je nu werkt. Je werkgever
moet daar bovenop je vakantiegeld
uitbetalen. Dat bedraagt 92% van
je bruto maandloon. Dit moet je
ten laatste ontvangen in de maand
waarin je je hoofdvakantie neemt,
maar doorgaans krijg je dat al in de
loop van de maand mei of juni. We
herhalen graag nog even dat je verlof
in principe voor 31 december 2022
moet opgenomen worden.
Sommige gebeurtenissen hebben
een invloed op je vakantiedagen en

vakantiegeld. Zo bouw je bijvoorbeeld geen verdere vakantierechten
op als je langer dan twaalf maanden ziek bent, of tijdens periodes
van tijdkrediet of thematisch verlof.
Heb je dus vorig jaar ouderschapsverlof genomen? Dan krijg je dit
jaar minder vakantiedagen en -geld.
Hetzelfde geldt voor onbetaald verlof. Periodes van tijdelijke werkloosheid in 2021 hebben in 2022 geen
invloed op je vakantierechten: de
periodes van tijdelijke werkloosheid
werden voor 2021 gelijkgesteld aan
gewerkte periodes.
Ook een (tijdelijke) wijziging in je
arbeidsduur kan een impact hebben op het aantal op te nemen dagen
of op betaling van je vakantiegeld.
Mogelijk moet je hiervan eind december nog een afrekening ontvangen.

Veranderde je in 2021 van werkgever,
dan ontving je van je vorige werkgever bij je vertrek je vervroegd vakantiegeld voor de periode van 2021 dat
je voor hem werkte. Je huidige werkgever zal je voor die periode dus
geen vakantiegeld uitbetalen, maar
wel voor de periode die je voor hem
werkte. Datzelfde principe geldt als
je dit jaar van werk verandert.
We kunnen hier jammer genoeg niet
ingaan op alle mogelijke situaties.
Heb je twijfels over de juistheid van
je vakantiegeld, je vakantiedagen,
de verrekening van je vakantie?
Aarzel dan niet om contact op te
nemen met je plaatselijk ACV Pulssecretariaat. Je vindt deze gegevens
achteraan deze editie.
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Stijgende levensduurte duwt mensen in de problemen

“DE KRINGWINKEL IS NU
MIJN BOUTIQUE CHIQUE”
Davien Dierickx

Het leven wordt steeds duurder. Iedereen voelt het. Ook de middenklasse wordt
steeds meer geraakt. Wendy* vertelde aan Puls Magazine haar verhaal …
“Ik ga niet liegen. Ik heb op zich wel
een mooi loon. Maar ik kom niet
meer toe… Als ‘financieel alleenstaande’ kom ik niet meer rond zonder de hulp van mijn vriend. Het is
verdomd moeilijk. Onze maatschappij is gericht op tweeverdieners.”
“Ja, maar je hebt toch een eigen
huis, hoor ik vaak. Inderdaad, de
woning waarin ik woon heb ik nog in
de goeie oude tijd gekocht, nog geen
tien jaar geleden, toen het leven nog
niet zo duur was. Mijn hypotheek
werd op een derde van mijn
loon berekend. Ik had zelfs
nog een overschotje. Ik
kon nog iets aan de kant
zetten. 550 euro
betaal ik hiervoor
maandelijks af.
Minder dan wat
ik zou betalen
om tegenwoordig ergens iets te
huren, want dat
zou ik helemáál
niet meer kunnen
betalen.”
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Frikadellen

“Plannen is mijn tweede natuur
geworden. Ik ‘manage’ mijn inkomen en kien goed uit waar ik wat
aan kan uitgeven. Mijn kleine diepvries zit al lang niet meer vol met
gezonde zelfbereide maaltijden,
maar met junkfood. Een goede verse
biefstuk of stukje vis heb ik al lang
niet meer gekocht. In de plaats
daarvan zit er een goedkope doos
frikandellen in. Twintig stuks. Twee
per maaltijd. Dat zijn tien maaltijden. Een goedkope biefstuk, als
je die al vind, kost ongeveer
een 6 euro. Voor één maaltijd voor die prijs heb
ik dertig maaltijden
gehad. De verwarming staat ook al
af van januari. Zo
bang ben ik voor
de afrekening.
Mijn voorschot
verhogen is geen
optie. Dan maar
een warme trui
aantrekken en
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vroeg mijn bed inkruipen. Mijn huishoudtoestellen gebruik ik na 22 uur.
Ik heb gelukkig nog een tweevoudige teller. Ik doe dus alles op nachttarief of in het weekend. Op zondag kook ik tot en met woensdag,
woensdagavond dan voor de rest
van de week. Vaak met producten in
afslag, de laatste kansjes. Die moeten dan wel op zondag bereid worden, want een dag later zijn ze over
datum. Zo kom je in een vicieuze
cirkel terecht. Je eet niet gezond, je
komt bij, je voelt je niet goed in je
vel, je grijpt nog meer naar slecht
eten enzovoort…”
“Ik heb een jaarplanning waarin
staat welke factuur wanneer binnenkomt. Afrekeningen betaal ik
met vakantiegeld of de dertiende
maand die ik gelukkig heb. Extra’s,
ontspanning of andere leuke dingen, zijn al lang geschrapt van mijn
agenda. De Kringwinkel om de hoek
is nu mijn ‘boutique chic’. Wekelijks
spring ik er wel eens binnen in de
hoop dat er iets mijn maat hangt,

Samen in actie
tegen de loonwet

want grote maten zijn er niet veel.
En ook de kringwinkel is vaak onbetaalbaar geworden. Ook daar beginnen ze hun prijzen te kennen.”

Van loonbrief naar loonbrief

“Nog niet zo lang geleden kwam ik
echt mooi toe met mijn loon. Maar
nu krijg ik de facturen van deze
maand al niet meer betaald met het
loon van deze maand. Ik betaal ze
met het loon van volgende maand.
Waar ik twee jaar geleden nog mooi
van loonbrief naar loonbrief leefde
zonder veel over te houden, lukt
zelfs dat nu niet meer. Ik rij veel
rond voor mijn job met eigen wagen,
maar dat moet ik tegenwoordig
goed plannen. Werken om te kunnen

gaan werken noem ik het. Ik zit in
een tweestrijd. Ik heb een job die ik
op zich keigraag doe, in een bedrijf
waar ik al 14 jaar werk en gelukkig ben. Dat opgeven om eventueel,
hopelijk een andere leuke job tegen
te komen… En dat zonder diploma?
Da’s niet simpel.”
“Overal val ik tussen de mazen van
het net voor hulp. Voor de werkbonus verdien ik net een paar euro te
veel, voor voedselhulp heb ik te veel
eigen bezit… Maar ik klaag niet, ik
trek mijn plan wel, net als vele anderen die op dit moment niet op hun
werk eten, omdat ze het geld nodig
hebben om te tanken om te kunnen
gaan werken om die rekeningen te
betalen. Of de alleenstaande mama’s
die hun kindjes weer een boterham
moeten voorschotelen omdat er
geen geld is voor een deftige warme
maaltijd.”

Terwijl het leven duurder wordt,
worden de lonen van werknemers
aan de ketting gelegd. Ja, er is de
index. Maar die volstaat geenszins
om de prijzen in de winkels bij te
benen – laat staan ook nog eens je
energiefactuur van betalen.
Van de loonnormwet mogen de
lonen in ‘21-‘22 niet meer groeien
dan 0,4%. Da’s een habbekrats.
Zeker voor wie van een laag loon
moet leven.
In aanloop naar de volgende loononderhandelingen willen we duidelijk laten horen dat 0,4% niet
volstaat. We willen voluit onderhandelen over échte loongroei.
Daarom komen de vakbonden
op straat. Op 13 mei in Hasselt
en Kortrijk, op 20 juni in Brussel.
Hopelijk zien we jou daar ook.
Want alleen samen krijgen we de
loonwet weg!
Lees meer op

“De lagere middenklasse durft
er niet voor uit te komen dat het
financieel heel erg moeilijk is. We
steken veel weg en hopen vooral
dat er geen onvoorziene grote kost
opduikt. En intussen red ik me
wel met mijn goedkope frikandel
(en vooral met de hulp van mijn
vriend).”

* Wendy is
een schuilnaam.
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Internationale vakbond is solidair
met alle slachtoffers van oorlog

“OORLOG KENT
ALLEEN VERLIEZERS,
VREDE ALLEEN
WINNAARS”
Jan Deceunynck |

BelgaImage

De oorlog in Oekraïne woedt volop. De Westerse wereld voert de druk op
Rusland op en helpt Oekraïne te overleven. Ook vanuit vakbondszijde
wordt gedaan wat mogelijk is om de slachtoffers te helpen.
Luc Triangle is algemeen secretaris
van de vakbondsfederatie IndustriAll
Europe. Hij heeft de voorbije maanden heel wat contact gehad met vakbonden in Europa. En – soms ook via
zijn collega’s van IndustriAll Global
– in Oekraïne en Rusland. “De
impact van de oorlog is enorm. In de
eerste plaats uiteraard in Oekraïne,
maar ook in Rusland en Europa.
Maar ook de solidariteit van de vakbonden is groot.”
Hoe steunen de Europese vakbonden
hun Oekraïense collega’s?
LUC: “In de eerste plaats financieel.
Vakbonden uit Europa hebben substantiële bedragen gestort waarmee
de Oekraïense vakbonden hun leden
steunen. Heel wat werknemers zijn
nu werkloos. Andere zijn opgeroepen door het leger. Ze hebben geen
inkomen en nood aan humanitaire
hulp: voedsel, medicijnen… die
financiële is dus erg nodig. Maar in
de toekomst willen we met ingezamelde middelen ook de vakbonden
heropbouwen.
Daarnaast zijn vakbonden – zeker in
de buurlanden van Oekraïne – ook

heel sterk betrokken in de vluchtelingenstroom. In Hongarije is er
eigenlijk geen overheidsstructuur
voor de opvang van vluchtelingen.
Iedereen weet hoe de Hongaarse
overheid vluchtelingen uit Syrië
behandelde. De opvang draait daar
dus bijna volledig op vrijwilligers
en ngo’s. Daar maken de vakbonden
actief mee deel van uit. In Slovakije
voorzien de vakbonden massaal
opvang in hun vakantiehuizen,
die ze nog erfden van het vroeger
regime. En ook elders vangen vakbonden vluchtelingen op.”
Hoe zit het met de vakbonden in
Rusland?
LUC: “ Dat is een gevoelig punt.
Wij zijn ontgoocheld, maar niet
echt verrast door het houding van
de grootste Russische vakbondsconfederatie. Hun communicatie
sluit heel nauw aan bij die van het
Russische regime. Ook zij spreken
van een ‘special operation’ tegen het
Oekraïense ‘naziregime’. Toen ik in
december nog in Moskou was, waren
mijn Russische vakbondscollega’s
nochtans heel westers gericht. Maar

MEI 2022 | WWW.PULSMAGAZINE.BE

meer dan ooit leven ze nu in een
autoritair, dictatoriaal regime, waar
je niks anders mag zeggen dan wat
het regime vertelt. Ze hebben zelf
hun samenwerking met de internationale vakbonden tijdelijk stopgezet.
Op dit ogenblik is onze communicatie met de Russische vakbonden
daardoor herleid tot bijna nul. Het
was onmogelijk om met hen te blijven samenwerken zonder onze eigen
geloofwaardigheid te verliezen.”
Ook de Russische werknemers zijn
slachtoffer van de oorlog.
LUC: “ Inderdaad. Alle werknemers
betalen de prijs, Dat is zo in elke
oorlog en ongeacht in welk kamp
ze zitten. Oekraïners, Russen en wij
betalen allemaal een prijs voor het
→
conflict. We willen dus zeker niet

“Werknemers betalen
de prijs, Dat is zo
in elke oorlog en
ongeacht in welk kamp
ze zitten.”
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klakkeloos het taalgebruik overnemen van de politici. We gaan
niet mee in het discours van meer
wapens en hogere defensiebudgetten. Want dat leidt op termijn alleen
tot meer oorlog. En nog meer verliezers. Als vakbond zijn we deel van
de vredesbeweging. We willen alles
doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de actoren langs beide
kanten te pushen om het geweld te
stoppen en in overleg tot een oplossing te komen. Oorlog kent alleen
verliezers, vrede alleen winnaars.
Dat is altijd ons credo geweest en
dat is het nu ook.
We hebben dus ook oog voor de
tienduizenden werknemers in
Rusland die hun job verloren hebben, omdat ze in een bedrijf werken van de oligarchen of omdat hun
Westers bedrijf de productie tijdelijk
heeft stopgezet. Ik wil absoluut niet
zeggen dat we de sancties moeten
stopzetten. Maar we moeten er wél
voor zorgen dat ze gericht zijn tegen
het regime. Collateral damage is
nooit helemáál uit te sluiten, maar
Rusland in zijn geheel straffen, zal
er alleen voor zorgen dat je honderdduizenden Russen alles doet
verliezen. Die oligarchen zullen een
paar miljarden verliezen, maar die
overleven het wel. Maar het is maar
de vraag of je die gewone Russen zo
niet in de richting van het Kremlin
drijft, terwijl je ze beter meetrekt in
het verzet tegen het regime.”
In tegenstelling tot andere conflicten,
zet de EU nu heel genereus de deuren
op.
LUC: “ Dat vluchtelingen hier nu
alle faciliteiten krijgen is uniek en
belangrijk. Zij moeten toegang krijgen tot onze arbeidsmarkt, onze
sociale bescherming. Ze moeten
onze taal kunnen leren, in onze
scholen terecht kunnen. Maar
dat Vlaams Belang en N-VA nu de
woorden ‘broedervolk’ in de mond,
vinden we minder fijn. Dat vinden wij nogal etnisch gekleurd en
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We zijn voorstander van het EU-lidmaatschap van Oekraïne. Maar we hebben wel vragen bij de snelheid.
We zouden wel eens willen weten wat die fast track procedure inhoudt.

kan geen basis zijn voor een vluchtelingenbeleid. Waarom zou een
Syrische vluchteling uit Aleppo, dat
ook platgebombardeerd is door de
Russen, anders behandeld worden
dan een Oekraïense vluchteling uit
Marioepol? Vluchtelingen zijn vluchtelingen. De huidskleur van de mensen of het geloof dat ze voorstaan
kan geen criterium zijn om de ene
vluchteling anders te behandelen
dan de andere. We zijn dus blij dat
Europa nu duidelijk haar grenzen
opent en belooft goed voor de vluchtelingen te zorgen. Maar dan kunnen
we niet als er binnenkort ergens
anders een conflict is, die vluchtelingen tegenhouden aan de grenzen of
terugduwen naar Turkije.”

“Vluchtelingen zijn
vluchtelingen. De
huidskleur van de
mensen of het geloof
dat ze voorstaan kan
geen criterium zijn
om de ene vluchteling
anders te behandelen
dan de andere.”
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De EU biedt Oekraïne intussen ook een
versneld lidmaatschap aan.
LUC: “ Daar hebben we wel wat
moeite mee. Op zich is er niks
mis met een EU-lidmaatschap van
Oekraïne. We zijn daar zelfs voorstander van. Maar we hebben de
indruk dat de wortel die nu voorgehouden wordt aan de Oekraïense
bevolking, iets is dat niet op korte
termijn kan gerealiseerd worden.
EU-lidmaatschap is geen eenvoudige
beslissing, maar een lang proces.
Het gaat over economische factoren,
maar ook over de regels van Europa,
het juridische rechtssysteem…
Heel wat landen zitten al jaren te
wachten. Alle voorwaarden moeten
gegarandeerd zijn voor je lidmaatschap kan overwegen. We zijn dus
sceptisch of zelfs kritisch. Von der
Leyen zei nu al twee keer dat er een
fast track procedure bestaat. Ik
zou dan wel eens willen weten wat
die procedure inhoudt. Wij hebben
grote vragen bij de manier waarop
het nu gepresenteerd wordt. In het
heetst van het engagement worden er volgens ons goedbedoelde
dingen gezegd, die achteraf alleen
zouden kunnen leiden tot frustratie
en ontgoocheling. En dat moeten we
natuurlijk vermijden.”

Nood aan een
babbel over je
loopbaan?
Loopbaancoaching helpt je zoeken
naar de geschikte loopbaan

ALS JE WIL SPRINGEN,
ZORG DAN DAT JE
EEN GOEDE
PARACHUTE HEBT!
Jan Deceunynck |

Het is al ‘blind’ wat de klok slaat. Of
je nu op zoek bent naar een huis,
een lief of een job, op tv kan het allemaal blindelings. Maar of het altijd
de meest duurzame keuze is, is maar
de vraag. Bij het Loopbaancentrum
van ACV Puls spring je alleszins niet
blind van de ene naar de andere job.
“Loopbaanbegeleiding is bij ons een
traject dat je samen met een coach
doorloopt,” legt loopbaanbegeleider Kathleen Brants uit. “Dat duurt
al snel drie maanden. Om de paar
weken kom je samen met je persoonlijke coach. Ontdekken wat
voor jou belangrijk is, kan wel even
duren. Het is een boeiende, maar
soms ook confronterende zoektocht,” valt Nathalie Vermeersch
haar collega bij.

BelgaImage

naar wat jij zelf belangrijk vindt,
maar bekijken ook je ambities en
talenten. Wij zoeken géén nieuwe
job voor jou, maar helpen je wel om
dat eventueel zelf te doen. Het is een
illusie te denken dat iemand anders
dat voor jou kan doen.”

Niemand anders
kan voor jou een job
zoeken

Wil je meer weten over wat wij
voor jou kunnen betekenen?
Ontdek het tijdens onze online
webinars op maandag 9 mei om 20
uur of woensdag 18 mei om 10 uur.
Na een half uurtje ben je klaar om
te beginnen bouwen aan een boeiende loopbaan.

Daarnaast kan je ook inschrijven voor ons groepsaanbod. De
komende periode staat dit op ons
programma:
CV en brief
Of ben je op zoek naar een job en
wil je werk maken van het perfecte
cv of de ideale sollicitatiebrief?
Steek dan zeker je licht op tijdens
de online webinar op dinsdag 10
mei.

Hersteltraject burn-out
Vierdaagse voor wie herstelt van
een burn-out. Je gaat aan de slag
met oefeningen om je zelfinzicht
te verhogen, je oefent met persoonlijke uitdagingen en wisselt
ervaringen uit met anderen. Er is
nog plaats op de vierdaagse op
12/5, 19/5, 2/6 en 9/6.

“Belangrijk is dat je te allen tijde het
stuur van je loopbaan zelf in handen
houdt,” zegt Kathleen. “Niemand
anders dan jij zelf beslist welke weg
je op gaat.” En dat hoeft zelfs niet
altijd een nieuwe job te zijn. “Het
kan soms ook in je huidige job of
bij je huidige werkgever. Sommigen
gaan een opleiding volgen om zich
meer te bekwamen in iets dat ze
graag doen. Het zijn soms kleine
dingen die het verschil maken.”
Loopbaankeuzes zijn echter zelden in een vingerknip gemaakt. “Zo
werkt het niet,” weet Nathalie. “Een
duurzame keuze maken, vraagt tijd
en energie. Wij helpen je zoeken

Meer info op www.loop
baanontwikkeling.be of
via loopbaancentrum@
acv-csc.be.
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Nood aan respect voor werknemers
in toeleveringsketens

Collectief overleg werpt
vruchten af in Roemeense
banksector
Op 8 april sloot de Roemeense vakbond FSAB
twee collectieve arbeidsovereenkomsten af
voor de 25.000 werknemers uit de banksector. De eerste cao verhoogt het minimumloon met 24%. Ervaring en loyaliteit worden
beter beloond per 5 jaar dienst binnen eenzelfde bedrijf. Het akkoord verlengt ook de
opzegtermijn en -vergoeding. De tweede cao
bevat afspraken over telewerk en voorziet
vergoedingen voor apparatuur en nutsvoorzieningen. De cao stelt ook grenzen aan het
toezicht op werknemers op afstand en voorziet een recht op deconnectie.

Op 24 april is het negen jaar geleden dat in Bangladesh 1.134
kledingarbeiders om het leven kwamen toen een gebouw
instortte waarin leveranciers werkten van internationale
modemerken. Sindsdien ging de veiligheid en gezondheid van
deze werknemers erop vooruit, maar het gaat onaanvaardbaar traag. Belgische ngo’s en vakbonden roepen Belgische
politici daarom op om bindende wetgeving goed te keuren
die merken verplicht zorg te dragen voor alle werknemers
in hun keten. Met de campagne “MadeWithRespect” verhogen ze de druk. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie
komen wereldwijd jaarlijks 2,3 miljoen werknemers om door
arbeidsongevallen of werkgerelateerde ziektes. Vaak werken
ze in bedrijven waar zij nauwelijks beschermd zijn. Dit gaat
vaak samen met hongerlonen, schending van de vakbondsvrijheid… Zowel België als Europa zette al stappen naar een
wetgevend kader. Maar het Belgisch middenveld vraagt meer
ambitie en snellere actie om de massale mensenrechtenschendingen in internationale ketens aan te pakken.

SNAPSHOTS

Sectoroverleg is een recent fenomeen in
Roemenië. Voor 2018 was er geen enkel
afsprakenkader dat dit mogelijk maakte.
FSAB dwong in 2018 een eerste sectorakkoord af. Op basis hiervan werkte de vakbond aan wederzijds vertrouwen en het
inzicht dat overleg een win-winsituatie creëert voor werknemers en werkgevers. Deze
positieve ontwikkelingen leidden vervolgens
tot een tweede en derde sectorakkoord.
www.uniglobalunion.org
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Fors protest tegen
Belgische loonnormwet

800 Engelse P&O werknemers via
Zoom ontslagen
Op 17 maart ontsloeg de Engelse ferrymaatschappij P&O
800 werknemers via een opgenomen video in een Zoomvergadering. Deze beslissing was genomen zonder enig overleg met werknemers of vakbonden. De ontslagen werknemers werden onmiddellijk uit de ferries geëscorteerd door
private beveiligingsdiensten. De nieuwe bemanning stond al
klaar. Die werkt via uitzendarbeid en tegen een loon onder
de Engelse minima. P&O noemde de beslissing noodzakelijk
om tot leefbare bedrijfsactiviteiten te komen. De eigenaar
van P&O Ferries is DP World. Het bedrijf profileert zich als
duurzaam bedrijf met respect voor mensenrechten. Tijdens
de pandemie boekte het recordwinsten, maar ontving tegelijk ook Britse noodfondsen. Uit een gelekte memo blijkt dat
enkele ministers op de hoogte waren van het voornemen van
P&O Ferries om deze werknemers te ontslaan, maar deden
niets om het te stoppen. Het ontslag lokte verontwaardigde
reacties uit, met demonstraties en protestacties. Daarop riep
de Britse transportminister de Britse CEO op om ontslag te
nemen en de beslissing gedeeltelijk terug te draaien. Druk zal
nodig blijven om deze wantoestand terug recht te zetten.

In Antwerpen, Brussel en Gent kwamen op
22 april duizenden mensen op straat om te
protesteren tegen de loonnormwet. De wet
verhindert dat de Belgische vakbonden voluit kunnen onderhandelen over loonstijgingen. Voor 2021 en 2022 mogen de lonen door
de wet niet meer dan 0,4% stijgen, ook niet
in sectoren of bedrijven die mooie winsten
optekenden. Intussen gaan de lonen van
ceo’s en dividenden van aandeelhouders wél
omhoog. Alleen werknemers worden stevig
in de tang genomen. De stijgende consumptieprijzen en de fors duurdere energietarieven maken deze slechte wet nog meer
onverteerbaar. Het hoeft dan ook niet te
verbazen dat de vakbonden massaal mensen op straat kregen in Antwerpen, Gent
en Brussel. Op 13 mei volgen nog regionale acties in Hasselt en Kortrijk. Op 20 juni
volgt dan een nationale betoging in Brussel.
Hopelijk zien we jou daar ook!
Alle info op www.hetacv.be/actualiteit/
campagnes/loonnormwet

www.itfglobal.org
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DE BETERMAKERS

Een meet & greet met de ploeg van IPG

“WE WILLEN DE CONNECTIE
MET DE COLLEGA’S TERUG
OPPAKKEN”
Sofie Van Der Vreken

Met verschillende grote sites, uiteenlopende projecten en een groot verloop
van werknemers is het niet altijd eenvoudig om binnen het contactcenterbedrijf
IPG als vakbond stappen vooruit te zetten. Toch heeft de ploeg van Puls zijn
tanden gezet in verschillende thema’s om het bij IPG beter te maken.
De toekomst van thuiswerk

“De samenwerking met
onze werkgever loopt niet
van een leien dakje. We
zitten op dit moment
vast in een conflict. Maar
toch willen we verschillende dingen aanpakken,” zegt Nica Morlesin,
vakbondsvertegenwoordiger en al bijna 20 jaar aan
de slag bij IPG. “We focussen nu
op een goede cao rond thuiswerk mét
een vergoeding. Want niet alleen missen
wij het live contact met onze collega’s, we
krijgen van hen ook noodkreten over de
stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. Nu
zij zoveel thuis zijn, lopen die aardig op.”
Goede afspraken rond thuiswerk zijn
nodig.
De coronajaren hebben het vakbondswerk allesbehalve vergemakkelijkt en het
aanhoudende volledige thuiswerk gooide
regelmatig roet in het eten. Frank Coolen,
vakbondsvertegenwoordiger sinds 2008,
vertelt: “Ons concept van een meet & greet
tijdens de opleidingsweken van nieuwe
collega’s was altijd een succes. Ze zagen
onze gezichten, wisten waar we voor
stonden en kwamen ons daarna op de
vloer regelmatig tegen. Nu we dit online
organiseren, is die meeting vaak de enige
keer dat we nieuwe collega’s te zien krijgen. Daar willen we terug verandering in
brengen. We willen de connectie met de
werkvloer terug oppakken. Maar daarvoor
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moeten we terug af en toe naar
kantoor mogen,” besluit
Frank.

De kracht van de
uitzendkrachten

Bijna iedereen die bij IPG
aan de slag gaat, start
met een interimcontract.
Die groep wordt vaak over
het hoofd gezien, maar niet
door deze Pulsploeg. “Wij
hebben ons altijd voor deze groep
ingezet. Dat wisten de uitzendkrachten
ook. Ze kwamen met hun vragen eerder bij
ons aankloppen dan bij het interimkantoor,” vertelt Nica. Door het thuiswerk liepen de Puls’ers veel van deze collega’s mis.
Daar wil de ploeg nu verandering in brengen en de interimmers extra ondersteunen. “We gaan de komende periode rondgangen organiseren op de verschillende
sites – daar zullen we vooral nieuwe interimmers aantreffen. Een ideaal moment
om gewoon een babbeltje te doen, maar
hen meteen ook extra info te bezorgen
rond hun statuut. Want daar hebben ze
vaak wel vragen bij.”

“Interimmers kloppen
met hun vragen eerder
bij ons aan dan bij het
interimkantoor”
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HOE ZIT HET MET MIJN
VAKANTIE ALS INTERIMMER?
Bram Van Goethem |

Shutterstock

Heb ik als uitzendkracht recht op betaalde vakantiedagen en op vakantiegeld?
Uiteraard. Hieronder leggen we uit hoe de vork in de steel zit.

Als uitzendkracht heb je recht op
betaalde vakantiedagen, net zoals alle
andere werknemers. Het aantal vakantiedagen wordt berekend op basis van
je prestaties in het jaar voordien.
In principe kan je dus tijdens de duur
van je uitzendcontract betaalde vakantiedagen nemen. In de praktijk merken
we echter dat uitzendkrachten vaak
niet de kans krijgen om hun vakantiedagen op te nemen tijdens de duur
van hun uitzendcontract. In de meeste
gevallen geven uitzendkantoren immers
geen contract voor de dagen waarop de
uitzendkracht vakantie wil nemen.
Indien je vakantie systematisch geweigerd wordt door het uitzendbureau,
neem dan zeker contact op met de helpdesk van Interim United van het ACV.

Vakantiegeld

het jaar voordien. De precieze uitbetaling van het vakantiegeld hangt af van
je statuut.
Voor een arbeider wordt het vakantiegeld door de Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie (RJV) verrekend en betaald. Je
krijgt het in principe in de maand mei
of juni uitbetaald. Voor een bediende
wordt het vakantiegeld via het uitzendkantoor geregeld. Je krijgt dan je
vakantiegeld samen met je loon uitbetaald, telkens bij het einde van je uitzendcontract.
Indien je problemen ondervindt bij de
uitbetaling van je vakantiegeld, neem
dan zeker contact op met de helpdesk
van Interim United van het ACV.

VRAAG VAN DE MAAND

Vakantiedagen

www.interimunited.be

Als uitzendkracht heb je ook recht op
vakantiegeld, net zoals alle andere
werknemers. Het vakantiegeld wordt
berekend op basis van je prestaties in
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G Aantal vrije dagen achter
elkaar
H Belofte - olievet
I Centen - mannelijke voornaam
J Binnenste deel - in orde getijde
K Brandafval - Europeaan Rhesus – werktuig
L Gespannen - firmament
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De oplossing van de vorige prijsvraag was
‘Beter werk door collectief overleg’. N.W. uit
Kontich 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 ?? mei 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
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Verticaal
13 Besloten – bergplaats voor
geld
14 Grote uil - anno domino Europeaan
15 Kentering
16 Wisselstroom – wiskundig
getal – interfederaal gelijkekansencentrum
17 Indien - navigatietechniek
- maanstand
18 Uitroep - handgreep
19 Vragend voornaamwoord paviljoen
20 Voorbij - kostbaar
gesteente - roem
21 Concept - zuivelproduct –
lengtemaat
22 Donzige
23 Ruimtetuig - binnen edelmoedig
24 Bijenproduct – bereide
dierenhuid

FILM

LUNANA:
A YAK IN THE CLASSROOM
Karin Seberechts

De Himalayastaat Bhutan meet de welvaart van zijn
inwoners met een heel eigen maatstaf: het Bruto Nationaal
Geluk. Daarbij worden zorg voor de natuur en sociale,
educatieve, spirituele en andere humane toetsstenen naast
economische ijkpunten in de berekening meegenomen.

Narcokapitalisme
Alleen al in België slikken meer dan
een miljoen mensen antidepressiva. En
dan zijn er nog de pillen om je vruchtbaarheid te regelen, wakker te worden, harder te werken, te feesten en de
slaap te kunnen vatten. Wat doet die
eindeloze cyclus met ons en wat zegt
hij over onze maatschappij?
In Narcokapitalisme trekt Laurent de
Sutter een rechte lijn van het patenteren van anesthesie halfweg de negentiende eeuw (‘het schonk chirurgen
rust: een verdoofd lichaam veroorzaakt
geen last’) en de amfetamines van de
nazi’s (‘de Wehrmacht kon er dagenlang op vechten’) naar ons hedendaags
Prozacland. Hij ontwaart een samenleving waarin chemische substanties
onze levens en depressies managen.
Vergeet de idee van een wereld in
voortdurende staat van opwinding en
versnelling, we zijn net vergéten wat
collectieve opwinding is. Tot tevredenheid van het narcokapitalisme, want
collectieve opwinding is zijn grootste angst. Een prikkelend essay dat de
geschiedenissen van verdovende middelen, geestesziekten en angst voor
en controle van de massa met elkaar
verweeft.
Interesse in dit boek? Stuur dan je
naam en adres vóór 3 juni 2022 naar
topboek@acv-csc.be en maak kans
op één van de drie exemplaren die we
gratis weggeven.

Lesgeven aan het einde van de wereld: aimabele kennismaking met cinema uit Bhutan.

Dat gemeten geluk, leren we in
Pawo Choyning Dorji’s Lunana: A
Yak in the Classroom, komt niet
uit de lucht vallen. Het vereist
onder meer dat elke bekwame
burger ten behoeve van zijn medeburgers vijf jaar voor de staat
werkt. De jonge leraar Ugyen
moet nog een dienstjaar kloppen,
maar wil eigenlijk zanger worden
en heeft een visumaanvraag voor
Australië lopen. Tijdens zijn evaluatiegesprek bekent hij aan zijn leidinggevende dat hij het helemaal
heeft gehad met het leraarschap.
Die weet wel raad met zijn demotivatie: ze stuurt Ugyen naar de
gemeenteschool van Lunana, niet
alleen de meest afgelegen school
van Bhutan, maar wellicht van de
hele aardbol. Een lange busreis en
een achtdaagse voettocht verder
en 4800 meter hoger heten de 56
inwoners van Lunana hem hartelijk welkom. Hun school blijkt
een lemen barak met vijf bankjes
en onbestaand lesmateriaal. Maar
ze telt ook een handjevol gretige
leerlingen, en een jak…
Voor wie zoals ikzelf nog nooit een
film uit Bhutan zag, is Lunana: A
Yak in the Classroom een hoogst
aimabele kennismaking. Pawo
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Choyning Dorji troont ons in een
conventionele verstelstijl en verpozend tempo mee met zijn nukkige hoofdfiguur. Die struint met
zijn onafscheidelijke smartphone,
Engelse tussenwerpsels, (natte)
Gore-Tex-schoenen én achteloze
airtje een rudimentairdere realiteit binnen, waarin verwondering
en achting voor onderwijs, tradities, spiritualiteit en de natuur
zijn wereldse inzichten in perspectief zetten. Choyning Dorji kijkt
minzaam naar de mens in verre
onaangetaste oorden, maar verliest zich nergens in bucolische
idealisering. Zijn film biedt veeleer
een toegankelijke, verfrissende
kijk op afstand én raakpunten in
de levens van de Bhutanese stedeling en die van zijn landgenoten
‘aan het einde van de wereld’. Als
mildheid en een vederlicht vleugje
relativerende humor geldige referentiepunten zijn voor bruto nationaal geluk, doet Pawo Choyning
Dorji met deze sympathieke pastorale alvast zijn duit in het zakje.

Lunana: A Yak in the Classroom is
vanaf 11 mei te zien in de Belgische
bioscopen.
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WEETJES VOOR
JOBSTUDENTEN
Nelis Jespers |

Adobestock

Ga je deze zomer aan de slag als jobstudent? Hieronder vind je de belangrijkste
regels. Net zoals vorige jaren kan er hier of daar nog altijd wat veranderen.
Voor de meest actuele informatie en advies staat Jong ACV voor je klaar.
Of volg Jong ACV op sociale media. Dan lees je daar alle details.
Met een studentencontract mag je het volledige kalenderjaar werken. Elke student
krijgt een individuele teller van 475 uren
per kalenderjaar. Je eigen teller vind je op
www.studentatwork.be.
Gedurende die 475 uren wordt van je loon
als jobstudent een socialezekerheidsbijdrage van 2,71% afgehouden. Werk je meer
dan 475 uren? Dan wordt vanaf het 476e
uur de normale socialezekerheidsbijdrage
van je loon afgehouden (13,07%), maar
bouw je ook vakantierechten op. Een jobstudent die de normale socialezekerheidsbijdrage betaalt, is eigenlijk beter af.

Groeipakket

Minderjarigen verliezen hun recht op
het groeipakket niet door te werken.
Meerderjarigen mogen in Vlaanderen
maximaal 80 uur per maand werken
om het groeipakket te behouden.
De eerste 475 uur aan de verlaagde
socialezekerheidsbijdrage tellen niet mee.
Woon je in Brussel, dan ligt de grens op
240 uur per kwartaal, maar hoef je het
derde kwartaal niet mee te tellen.
Stop je met studeren? Dan ontvang je nog 12 maanden gezinsbijslag voor elke maand waarin
je minder dan 80 uur gewerkt
hebt als je in Vlaanderen woont of
240 uur per kwartaal als je in Brussel
woont.

Belastingen

Om thuis fiscaal ten laste te blijven, mag je
niet meer verdienen dan een bepaald plafond. Hier zit een hele berekening achter,
maar voor wie voornamelijk als jobstudent
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werkt, is het simpel: in 2022 (aanslagjaar
2023) mag je als kind van gehuwde (of
wettelijk samenwonende) ouders maximaal 7.272,50 euro belastbaar inkomen
verdienen. Als kind van een alleenstaande
ligt de grens op 9.210 euro. Ga je daar over,
dan ben je niet langer fiscaal ten laste en
betalen je ouders dus meer belastingen.
Zelf moet je als jobstudent pas belas
tingen betalen als je belastbaar inkomen
in 2022 hoger is dan 13.242,86 euro. Het
‘belastbaar inkomen’ vind je telkens op de
loonfiche terug.

Contacteer ons!

Met deze uitleg kom je al een heel eind.
Toch nog vragen? Dan kan je mailen naar
isa@acv-csc.be of bellen
naar 02 244 35 00 (mado 13-17u & vr 9-12u).
Chatten kan ook, via
www.chatmetisa.be
of via Facebook en
Instagram.

UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

LEZERSBRIEVEN
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.

De heilige Zelinsky
P.D. - via mail

“Zelinsky leest Belgische regering
de les”, blokten de mainstream
kranten n.a.v. zijn toespraak voor
het parlement. Voor de oorlog in
Oekraïne was Zelinsky een zoveelste corrupte zakenman die het tot
toppoliticus had geschopt en zich
onnoemelijk had verrijkt op kap van
het Oekraïense volk. Zelinsky wordt
dan ook genoemd in de Panama- en
andere papers die de namen van
financiële criminelen vrij geven.
Maar opeens staat Zelinsky niet
meer naast andere criminelen zoals
de Russische oligarchen Oesmanov
en Sjoevalov maar is hij door het
Westen en diens ‘vrije’ pers heilig verklaard. Onze eigen Connor
Rousseau noemt hem zelfs een
‘voorbeeld’. Gezien de geschiedenis
van de SP.a (nu Vooruit gedoopt) in
allerhande corruptieaffaires moet
dit niet verwonderen. Eén van de
hoofdrolspelers in de Agusta-affaire
heeft het, hoewel niet verkozen,
zelfs tot minister van volksgezondheid geschopt.

Men heeft de Russische pers zoals
Sputnik en RT hier verboden. We
mogen alleen nog de Westerse propaganda horen en lezen en er via
onze belastingen dik voor betalen.
Een interessant boek over hoe de
Westerse pers functioneert en ons
met grote regelmaat van fake news
voorziet heet “Spoken” van historicus en mediaspecialist Pien van der
Hoeven. Daarin wordt aan de hand
van voorbeelden haarfijn uitgelegd
hoe de waarheid er voor de pers niet
toe doet maar zij zich kritiekloos
laat inschakelen in de overheidspropaganda. Dat was met de oorlogen in Vietnam, Irak, Afghanistan
enz. zo en dat is nu met de oorlog in
Oekraïne niet anders.
Nvdr: Als vakbond laten we ons
alvast niet kritiekloos inpakken,
maar hebben we onze eigen visie
op de oorlog in Oekraïne. Lees er
meer over in het artikel op p. 12
van dit nummer.

Non-ferro (PC 224)

In de sector van de non-ferrometalen (paritair comité 224) is er een
vakbondspremie van 115 euro. De
premie wordt uitgekeerd van 27 april
tot 31 juli 2022.
Voor de bedienden en kaderleden
bij Umicore, Aurubis en Nyrstar is
er een eigen bedrijfspremie. Je hebt
er recht op als je ten laatste vanaf 31
maart 2022 lid bent van het ACV.
Om je vakbondspremie in de
non-ferrometalen te krijgen, moet
je in 2021 minstens één maand lang
in dienst zijn geweest bij een bedrijf
uit de sector. Deze voorwaarde geldt
ook voor langdurig zieken, werklozen, gepensioneerden, SWT’ers en
werknemers in voltijds tijdkrediet.
Je hebt recht op de sectorpremie als
je ten laatste vanaf 31 december 2021
lid bent van het ACV. Je moet ook in
orde zijn met de betaling van je bijdragen op het ogenblik dat de premie wordt uitgekeerd.
De betaling gebeurt op basis van een
origineel attest dat je ontvangt van
je werkgever. Bezorg dit attest aan
je ACV Puls-afgevaardigde of je ACV
Puls-secretariaat.

INDEXVERHOGINGEN APRIL 2022
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 in voedingswaren: Alle lonen worden met 4% verhoogd
PC 202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Alle lonen worden met 2%
verhoogd
PC 304
Podiumkunsten: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 307
Makelaars: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 311
Grote kleinhandelszaken: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 312
Warenhuizen: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 318
Gezinszorg: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 319
Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk: Alle lonen
worden met 2% verhoogd
PC 329
Socio-culturele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd
PC 331
Welzijn- en gezondheidssector Vlaanderen: Alle lonen worden met
2% verhoogd
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ACV PULS: SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

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.

• 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

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.
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