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EENVOUDIGERE
BELASTINGEN BETEKENEN
GEEN HOGERE BELASTINGEN
“Het hoofddoel van een grote belastinghervorming
zou dus moeten zijn het systeem uniformer en
eenvoudiger te maken door vrijstellingen en
verminderingen af te schaffen,” vindt professor André
Decoster.

SAMEN OP STRAAT TEGEN
SLECHTE LOONNORMWET
“Mensen maken wetten. Mensen kunnen dus foute
wetten rechtzetten. De Loonnormwet van 2017 is fout.
Die fout willen we rechtzetten,” stelt Marc Leemans.

“MIJN PIJN HEEFT VEEL
TE MAKEN MET MIJN
WERKOMSTANDIGHEDEN”
Musculoskeletale aandoeningen, oftewel spier- en
gewrichtsaandoeningen, zorgen voor 15.000 zieken.
Het ACV pleit voor beter en gezonder werk.

KLAAR VOOR DE START!
Eind deze maand trekken opnieuw duizenden jongeren
de schoolpoort achter zich dicht. Jij ook? Dan is het
tijd voor de start van je loopbaan!

VRIJE TIJD
DE LEZER SCHRIJFT
VAKBONDSPREMIES
EN INDEX
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REGERING ZET TOCH DOOR
MET SANCTIES TEGEN
LANGDURIG ZIEKEN
Sancties ondergraven de doeltreffendheid van het
terug naar werkbeleid. Uitkeringssancties werken niet.
Bovendien treffen ze een reeds kwetsbare groep.
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Standpunt

POLITIEK MOET JUISTE
HEFBOMEN GEBRUIKEN
Stefaan Decock - Algemeen secretaris |

Portret: Dries Luyten

Politiek is de manier waarop een samenleving de belangentegenstellingen
van groepen en individuen tot een geheel smelt. Je zou dan denken dat
de uitkomst van dat politieke proces de juiste antwoorden biedt op de
noden in een samenleving. Sta me toe dat af en toe te betwijfelen.
Vandaag staan we op een belangrijk keuzemoment. Een oorlog zet de poort wagenwijd
open voor een nieuw
decennium van militaire bewapening. De
energiecrisis wakkert
de inflatie aan als een
laaiende bosbrand. Een
klimaattransitie is absoluut noodzakelijk, maar
vergt moeilijke maatregelen
en dreigt asociaal te verlopen.
Voeg daar dan ook nog een portie
politiek identitaire crisissen aan toe en
je krijgt een evenwichtsoefening waar de
juiste hefbomen belangrijk zijn om overeind te blijven.
De vraag is of de politiek die juiste hefbomen aanwendt. De automatische index
wordt door werkgevers en liberale adepten van de vrije markt verguisd. Nochtans
blijkt net die ons uitermate te beschermen tegen de hollende inflatie, die voor
alle duidelijkheid niet het gevolg is van
ontspoorde lonen, maar van ontspoorde
energieprijzen. En die zijn niet alleen simpelweg te wijten aan ‘Oekraïne’.
De automatische indexering van lonen en
uitkeringen is een hefboom om de koopkracht te beschermen. De index moet
daarom meer dan ooit beschermd worden.
De index heeft overigens geen herverdelende doelstelling. Daarvoor hebben we
nood aan doelgerichte ondersteuningsmaatregelen voor wie het lastig heeft en

aan een rechtvaardige fiscaliteit die herverdelend werkt.
De groep die moeite
heeft, groeit, getuige de
aanschuifrijen aan de
voedselbanken en het
stijgend aantal afbetalingsplannen voor
mensen die op het einde
van de maand moeten
kiezen tussen boodschappen doen of de benzinetank
vullen.
Werkgevers klagen moord en brand. Maar
dat verdient wel wat relativering. De
impact van de energieprijzen op de economie is veel geringer dan op de gezinnen.
Bedrijven hebben vaker langdurige vaste
contracten, waardoor ze de stijgende
energieprijzen gemiddeld veel minder voelen dan gezinnen. Zij krijgen de prijsstijgingen vaak wel onmiddellijk doorgerekend.
De vakbondsmanifestatie van 20 juni
toont de juiste hefbomen aan. Handen af
van de index en laat ons vrij onderhandelen over lonen. En neem maatregelen
die zowel het energiebeleid als de prijzen terug onder controle brengen. Deze
en volgende regeringen moeten prioritair inzetten op een bescherming van de
koopkracht en op een energiebeleid dat
klimaatambities verzoent met sociale
bekommernissen. Dan is politiek wat het
hoort te zijn: beleid dat ten dienste staat
van mens en samenleving.

instagram.com/acvpuls
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Professor Decoster pleit voor belastinghervorming

EENVOUDIGERE BELASTINGEN
BETEKENEN GEEN HOGERE
BELASTINGEN
Max De Boeck |

Bart Dewaele

Je kreeg hem ongetwijfeld ook al in je bus of mailbox, de beruchte belastingbrief. Het is
weer tijd om je belastingaangifte in te vullen, en dat betekent veel frustraties – zelfs al
vult de overheid tegenwoordig veel informatie zelf in. We spraken met professor André
Decoster van de KU Leuven over de nood aan een grondige belastinghervorming.
DECOSTER: “Belastingen worden

door veel mensen als zeer complex,
onrechtvaardig en zelfs schadelijk gezien. De manier om dat op te
lossen, is door er enerzijds voor te
zorgen dat mensen hun belastingbrief begrijpen. Anderzijds moeten
we zorgen dat er minder zijwegen
zijn om op een andere manier belast
te worden. Daar valt zowel vennootschappelijking onder als de belasting op kapitaalinkomsten. Die worden op een andere manier belast.”
“Het hoofddoel van een grote belastinghervorming zou dus moeten zijn
het systeem uniformer en eenvoudiger te maken door vrijstellingen
en verminderingen af te schaffen. Ik
denk bijvoorbeeld aan de bedrijfswagen, wanneer het op de verloning
aankomt. Zelfs als bedrijven nog
altijd bedrijfswagens geven, belast
ze dan aan het werkelijke voordeel
dat ze opleveren.”

Dat ligt gevoelig. Mensen worden niet
graag zwaarder belast.
DECOSTER: “De vrees van velen –
en zeker van liberalen – is dat een
vereenvoudiging de belastingen zal
verhogen. Dat is natuurlijk niet zo.
We moeten de twee discussies scheiden. Eén discussie is: hoeveel middelen moet de overheid krijgen? Als je
vindt dat ze minder moet doen, kan
je de belasting verlagen. Als je vindt
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dat ze meer moet doen, kan je de
belastingen verhogen.”
“Een andere discussie is hoe je de
belastingen moet organiseren. Wij
werken als onderzoekers budgetneutraal. Dus als men bedrijfswagens meer zou belasten, betekent
dat niet dat mensen automatisch
meer belastingen moeten betalen.
We zullen in ruil voorstellen die
meeropbrengst te gebruiken om de
belastingen op arbeid te verlagen.
Want dat is schadelijke belasting.”
“Dezelfde redenering geldt voor
de redenering om vermogensinkomsten zwaarder te belasten. Er
is geen reden om meerwaarde niet
te belasten. Dat is niet om mensen
te pesten, maar omdat je dan een
andere, schadelijkere belasting,
kunt verlagen. Maar het vergt veel
overtuigingskracht om politici zover
te krijgen.”
Sommige politici hebben er natuurlijk
net belang bij die twee discussies niet
uiteen te halen.
DECOSTER: “Ach ja, het oude riedeltje. De hoge belastingen in België.
Ik vind dat men foutief de belastingen op inkomen op een hoop gooit
met de sociale bijdrage. (Die naar de
sociale zekerheid vloeit en hoofdzakelijk vanuit arbeid gefinancierd
wordt, red). Het gaat hier om twee
aparte zaken. Van de belastingen
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die je betaalt, zie je return niet als
individu, want het geld vloeit naar
pakweg defensie. Maar de sociale
bijdrage betaalt, opent een claim op
iets dat je zal terugkrijgen.”
“Als je erbij stilstaat is het eigenlijk ongelooflijk welke voordelen je
terugkrijgt voor die sociale bijdrage.
Iedereen gaat ooit op pensioen of
heeft eens gezondheidsproblemen.
Een Wouter Torfs fulmineerde tegen
het overheidsbeslag, tot hij zelf
in het ziekenhuis belandde. Het is
fenomenaal hoeveel we terugkrijgen
voor onze sociale bijdrage, zeker
voor de gezondheidszorg. Politici
zouden volgens mij meer een beroep
moeten doen op de bereidheid van
mensen om daarvoor te betalen. Ik
ben zeker dat er daar bereidheid toe
is. Dat is veel minder het geval met

“Er is geen reden
om meerwaarde
op vermogens
niet te belasten.
Maar het vergt veel
overtuigingskracht
om politici zover te
krijgen.”
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Laat je stem horen op 20 juni
geld dat via de belastingen pakweg
naar defensie vloeit. Daar krijg je als
individu zelf minder voor terug.”
Uit lopend onderzoek waar u aan deelneemt, blijkt dat de ongelijkheid in
België toeneemt.
Decoster: “De vaststelling dat de
ongelijkheid niet stijgt, lijkt minder
robuust te zijn dan verwacht. België
was wat betreft ongelijkheid een
uitzondering in bijna alle officiële
statistieken. De ongelijkheid leek
hier stabiel blijven, zeker vergeleken met landen als de VS of het VK.
Dat vonden we vreemd, want mensen hebben het ook hier vaak over
toenemende ongelijkheid. Dat is de
zogenaamde ongelijkheidsparadox;
de perceptie strookte niet met de
cijfers. We hebben echter zeer weinig betrouwbaar cijfermateriaal in
België, zeker vergeleken met pakweg de VS.”

“Recent ontstond echter een nieuwe
methodologie. Er bestaan zeer
goede nationale rekeningen waarin
het bruto binnenlands product, het
inkomen van een land, al tientallen
jaren consistent berekend wordt.
Men vertrekt nu vanuit die nationale
rekeningen in plaats van met cijfermateriaal te werken dat gebaseerd
is op enquêtes. We kunnen daardoor
ook makkelijker tussen landen vergelijken.”
“Met die nieuwe methode constateren we dat het kapitaalinkomen een
groot deel uitmaakt van het nationaal inkomen, én dat er bij ons sinds
2013 een tendens is tot stijgende
ongelijkheid. Maar let op, het zijn
voorlopige cijfers.”
Kan een andere belastinghervorming
een oplossing zijn voor die toenemende ongelijkheid?
Decoster: “Als men altijd het

SAMEN OP
STRAAT TEGEN
SLECHTE
LOONNORMWET

riedeltje bovenhaalt van ‘We betalen
te hoge belastingen op onze arbeid’,
dan zou men evengoed kunnen proberen de sociale bijdrage te financieren via een veel bredere basis. Er
bestaat al een bijdrage uit de algemene middelen van de overheid voor
de sociale zekerheidsfinanciering,
maar die is nogal ad hoc. Ik zou de
vermogensfiscaliteit meer linken
met de arbeidsinkomstenfiscaliteit.
En dat doe je dan eigenlijk door alles
volgens een zo uniform mogelijk
systeem te belasten.”

Jan Deceunynck |

Bart Dewaele
Jan Deceunynck |

???

En dus de belastingen te vereenvoudigen.

“De vaststelling dat de
ongelijkheid niet stijgt,
lijkt minder robuust te
zijn dan verwacht.”
Op 20 juni roepen de drie vakbonden iedereen op om mee hun stem te laten horen tegen de
loonnormwet. ACV-voorzitter Marc Leemans legde in zijn toespraak voor Rerum Novarum, de jaarlijkse
feestdag van de christelijke arbeidersbeweging op Hemelvaartsdag, uit waar het om gaat.
LEEMANS: “Onlangs praatte ik met

© Rhode Van Elsen

Margot. Zij werkt als poetshulp met
dienstencheques. Ze doet belangrijk
en zwaar werk, maar wordt daar veel
te weinig voor betaald, 12 euro per
uur. Bruto. De roep van Margot en
haar collega’s voor een beter loon,
voor erkenning en respect, wordt
genegeerd door de dienstenchequebedrijven. Margot en haar collega’s
vechten voor een piepkleine maximale opslag van 0,4% voor 2021 en
2022 samen. Dat zou Margot een
opslag geven van 8,5 euro. Bruto. Per
maand. Netto zijn dat amper twee
broden. Tot nog toe weigeren hun
bazen die opslag. Zij vinden dat veel
te veel.”
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Ook in andere sectoren en bedrijven
zijn er mensen met lage inkomens. En
werkgevers die elke vooruitgang te
veel vinden.
LEEMANS: “Het enige houvast dat

Margot en alle andere werknemers hebben is onze automatische
loonindexering. Die corrigeert je
verlies aan koopkracht door inflatie. Achteraf. En met uitgevlakte
gemiddelden. Je kan er daardoor
nadien bijna opnieuw evenveel mee
kopen als voordien. Van een index
word je dus niet rijker, je blijft er
even arm van. Maar ook de index
willen de werkgevers weg. Zij willen dus onderhandelen over een
loondaling! Dat is niet fair. De koek
die we samen bakken wordt niet
eerlijk verdeeld. Daarom moet de
Loonnormwet aangepast worden.
87.000 mensen zetten hun handtekening onder onze officiële petitie. Op
29 juni moet het parlement daarover
discussiëren.”

er is genoeg geld voor betere lonen!
De Nationale Bank zegt dat veel
bedrijven in volle coronacrisis bijzonder goed boeren. Een pak bedrijven soigneren hun aandeelhouders
met extra dividenden. De internationale prijsstijgingen leveren een deel
van de bedrijven woekerwinsten op,
de energiebedrijven voorop. Hoe
diep zijn we gezakt, dat we moeten
betogen voor de naleving van een
mensenrecht. En kom niet af met
‘de wet is de wet’. We hadden ooit
een wet die stemrecht weigerde aan
vrouwen. Mensen maken wetten.
Mensen kunnen dus foute wetten
rechtzetten. De Loonnormwet van
2017 is fout. Die fout willen we rechtzetten.”

Er is geen geld voor meer loonstijgingen, zeggen de werkgevers.
LEEMANS: “Laat je niets wijsmaken:
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Slachtoffers van musculoskeletale aandoeningen willen erkenning

“MIJN PIJN HEEFT VEEL TE MAKEN
MET MIJN WERKOMSTANDIGHEDEN”
Tom Van Aken |

Rutger Van Parys

150.000 langdurig zieken. Daarvoor zorgen tal van musculoskeletale aandoeningen, oftewel spier- en
gewrichtsaandoeningen. Denk maar aan tilproblemen en overbelasting in de zorgsector en bij logistiek
personeel, of de muisarm bij beeldschermwerkers. De slachtoffers hebben niet alleen fysiek pijn, ook
de mentale gevolgen kunnen niet overschat worden. Puls Magazine sprak met twee werknemers die
getroffen zijn door zo’n aandoening. Zij pleiten voor meer preventie, begrip en de nodige investeringen.
Marianne heeft een bureaujob. Door
haar repetitief werk met o.a. toetsenbord en muis, ontwikkelde ze
artrose in de schouder, kreeg ze
botoedeem en heeft haar schouderblad zich verplaatst. Ze onderging
zelfs een operatie.

Opslag uitgesteld

jaar zat ik thuis. Mijn werkgever
ging daar aanvankelijk goed mee
om. Mijn bureaustoel werd zelfs
naar mij thuis gebracht. Ik kreeg
verschillen inspuitingen. Daar nam
ik twee maanden verlof voor, want ik
wilde niet in ziekteverlof. Dat vond
mijn werkgever minder leuk, gezien

“Van augustus, toen ik de eerste
symptomen kreeg, tot oktober vorig

de drukte op het werk. Begin februari 2022 ging ik terug aan de slag,
tot mijn arts oordeelde dat ik geopereerd moest worden. Daar kon mijn
werkgever echt niet mee lachen. Die
reactie vond ik echt niet oké, want
de maanden voordien deed ik er
alles aan om niet in ziekteverlof te
gaan en die operatie te vermijden.
Neen, dankbaar was mijn werkgever
niet. Het had voor mij persoonlijk

ook gevolgen, want zo wordt mijn
loonopslag pas volgend jaar, misschien, goedgekeurd.”

Bang voor werkgever

“Ik werk nu voltijds. Voorlopig
gaat het goed. Wat ik heb, kan echt
iedereen overkomen. Het is aan de
werkgever om hier correct mee om
te gaan. Mijn regionale verantwoordelijken hebben wel wat initiatieven genomen rond ergonomie, maar
sinds wat ik een ‘verdoken herstructurering’ noem, legt onze organisatie veel meer verantwoordelijkheid
bij de centrale bedrijfsleiding. Sinds
die reorganisatie hebben bovendien veel collega’s schrik om hun
mening te zeggen, omdat er soms
echt dreigende taal wordt gesproken
door de directie. We zijn allemaal op
onze hoede, uit schrik om fouten te
maken.”
“Ik wil gewoon duidelijk maken
dat de problemen die ik en andere

collega’s ervaren, de pijn door de
aandoeningen, veel te maken hebben met de werkomstandigheden.
Het is tijd dat de werkgever in eigen
boezem kijkt. Bureauwerk is echt
geen gemakkelijk werk. Ik hoop dat
we dit binnenkort toch bespreekbaar
kunnen maken. De kost voor aangepast materiaal ligt ook veel lager dan
de kost van een langdurig zieke.”
Niet alleen Marianne is een MSAslachtoffer. Ook Peggy lijdt al jaren
aan spier- en gewrichtspijnen. Zij
werkt al achttien jaar in een school,
maar haar (werk)leven veranderde drastisch toen ze het cubitaal tunnelsyndroom ontwikkelde
in haar arm, een zenuwaandoening
veroorzaakt door repetitief werk.
Hierdoor kan ze maar 40% werken, en riskeert ze zelfs haar job te
verliezen. Haar verhaal lees je op
www.pulsmagazine.be.

Meer rechten
voor de rug!
Het ACV wil een beter wettelijk kader tegen de breed
verspreide problematiek van
musculoskeletale aandoeningen (MSA). Het is de meest
voorkomende werkgerelateerde
gezondheidsproblematiek: 62%
van de Belgische werknemers
heeft er last van. Een derde van
de langdurig zieken lijdt aan
MSA. Slechts 58% van de werknemers met MSA acht het haalbaar om tot 60 jaar te blijven
werken.
Het ACV pleit ervoor om het
gat in de welzijnswetgeving
te dichten, door een specifiek luik rond MSA in te voeren.
Deze nieuwe wetgeving moet
de risico’s identificeren en preventieve maatregelen mogelijk
maken. De preventieadviseur
en de werknemersvertegenwoordigers moeten bovendien
een sterkere rol krijgen. Als
men aantoonbaar ziekmakende
arbeid niet aanpakt, is langdurige ziekte onvermijdelijk.
Het ACV wil MSA ook sneller als beroepsziekte erkennen. Op dit moment worden
slecht heel weinig gevallen
erkend. Slechts ±1.500 van de
±150.000 MSA-dossiers leidde
tot een erkenning
als beroepsziekte.
Een evaluatie en
aanpassing van de
erkenningsprocedure dringt zich op.
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Europese ouderenzorg
zwaar onder druk tijdens
pandemie
De Europese vakbond EPSU wil investeringen en fatsoenlijk werk in de zorg. Uit een
studie In de ouderenzorg bleek de sector
ook voor de pandemie al kwetsbaar, maar
is het probleem door de gezondheidscrisis
nog verergerd. Onderbestaffing was al jaren
een probleem. Maar op het hoogtepunt van
de pandemie verlieten nog eens honderdduizenden zorgmedewerkers de sector. Het
beheer van de crisis zelf verliep niet vlekkeloos. Werknemers deden gevaarlijke en veeleisende jobs zonder afdoende ondersteuning en erkenning.

Wit-Rusland valt
onafhankelijk
vakbondsleiders aan

SNAPSHOTS

Artificiële intelligentie op
het werk
De sociale partners in de verzekeringssector
hielden op 20 mei een studie- en uitwisselingsvoormiddag over de impact van artificiële intelligentie op de werkvloer. Zowel de
technologie als de wetgeving zijn volop in
beweging. Uit tal van concrete voorbeelden
bleek dat algoritmes vandaag en in de toekomst de functie-inhoud van vele verzekeringsjobs zullen wijzigen. Vele medewerkers
uit de sector zullen competenties moeten
ontwikkelen of verbeteren om mee te kunnen met deze technologische evoluties. Het
sectorale opleidingsinstituut FOPAS zal hierin
een belangrijke rol moeten spelen. Op korte
termijn zoekt de sector namelijk maar liefst
1.700 werknemers. Sectorfederatie Assuralia
zal dus mensen blijven helpen waar nodig.
ACV Puls zal er als vakbond op blijven toezien dat digitalisering en de invoering van
artificiële intelligentie leiden tot interessantere jobs met meer arbeidsvreugde, en niet
tot het omgekeerde. Verder zal de vakbond
er samen met de werkgevers over waken dat
het bestaande personeel op tijd en met de
nodige ondersteuning opgeleid en/of geheroriënteerd wordt om met die nieuwe technieken te kunnen werken in de toekomst.
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In april zijn in Wit-Rusland meer dan 20
vakbondsleiders opgepakt. Minstens tien
van hen zitten nog steeds vast met beperkte
of geen toegang tot hun familie, vakbondscollega’s en zelfs advocaten. Ze worden beschuldigd van
ernstige verstoring van de openbare orde. Ze riskeren vier
jaar gevangenis. Zo ondermijnt Wit-Rusland onafhankelijke
vakbonden. Via een verstrenging van de wetgeving willen ze
hun activiteiten als ‘terrorisme’ bestempelen, zoals ook al
met politieke tegenstanders gebeurt. Werknemers worden bij
vermoedelijk lidmaatschap ontslagen, zeker in de publieke
sector. De onafhankelijke vakbonden in Wit-Rusland roepen
luid om internationale solidariteit. Ze vragen steun om de
druk op de regering te verhogen, de aanval op vakbonden te
stoppen en de gearresteerde vakbondsleiders vrij te krijgen.
Het Internationaal Vakverbond (IVV) noemt de arrestaties een
poging om vakbondswerk te criminaliseren. Het Loekasjenkoregime probeert via intimidaties van de onafhankelijke vakbeweging uit te roeien en zo basisrechten van werknemers
aan te tasten. Steun de Wit-Russische vakbonden op www.
labourstartcampaigns.net.

Mondiale actiedag zet
werknemersrechten in het
klimaatdebat centraal
De klimaatcrisis bedreigt werknemers in elke sector en overal
ter wereld. Extreem weer heeft nu al catastrofale gevolgen.
In Azië zijn 22,6 miljoen mensen moeten verhuizen wegens
klimaatrampen. In Afrika is de landbouw met 34% gedaald
door klimaatverandering. Er is dringend actie nodig om de
opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Ook vakbonden spelen daarin een rol. Op 22 juni voert het Internationaal
Vakverbond (IVV) hiervoor wereldwijd actie. Wereldwijd roept
IVV werknemersvertegenwoordigers op om in dialoog te gaan
met hun werkgevers – groot en klein, privé en publieke sector. Samen moeten ze werken aan eerlijke, klimaatvriendelijke jobs en een duurzaam bedrijfsbeleid waarin veiligheid,
jobs en klimaatinspanningen centraal staan. De klimaatcrisis
is een van de dringendste problemen waarmee de mensheid
wordt geconfronteerd. Ze bedreigt de bestaansmiddelen en
het leven van miljoenen mensen. We moeten nu ingrijpen.
Neem deel aan het grootste wereldwijde gesprek over onze
toekomst via http://ituc-csi.org/cepow.
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De private investeringen in instellingen
namen toe, maar sommige van hen komen
nu in financiële problemen en zijn bedreigd
door overname – vaak ten koste van werknemers, bewoners en hun familie. Niet alle
landen werden even zwaar getroffen. In een
vervolgstudie ging EPSU dieper in op de situatie in Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk,
Italië, Turkije en Oekraïne. De studie onderstreept de belangrijke rol van vakbonden bij
de bescherming van het zorgpersoneel in
wat ongetwijfeld de zwaarste periode in de
afgelopen tien jaar is geweest. Maar de vergrijzing en het chronische personeelstekort
houden de druk hoog. Daarom voert EPSU op
23 juni actie. Ze vragen respect en concrete
waardering voor werknemers in ouderenzorg en alle andere publieke diensten. www.
epsu.org
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KLAAR VOOR
DE START!
Eind deze maand trekken
opnieuw duizenden jongeren de
schoolpoort achter zich dicht. Jij
ook? Dan is het tijd voor de start
van je loopbaan! Bij die start
komt heel wat kijken. Moeilijke
keuzes over wat je precies wil
gaan doen en waar je wil terechtkomen. En dan begint de zoektocht naar boeiende vacatures.
Je moet aan de slag met sollicitatiebrieven en -gesprekken. En
daar bovenop komt nog een pak
administratie.
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Gelukkig is er het ACV om je
bij die eerste stappen op de
arbeidsmarkt een handje toe te
steken. We helpen je graag zoeken naar oplossingen voor elke
vraag die bij je opkomt.
Puls Magazine brengt een aantal
aspecten van je loopbaanstart in
beeld. Op www.hetacv.be/klaarvoordestart vind je hoe het ACV
samen met jou werk maakt van
een stevige start.
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Regering zet toch door met sancties
tegen langdurig zieken

Jan Deceunynck

Wat vinden jullie van de plannen?
HERMANS: “In het totaalpakket
van hervormingen rond langdurige
ziekte zitten positieve elementen. De
terug naar werk-coördinatoren zijn
een goede zaak, evenals de voorliggende hervormingen van het re-integratietraject naar werk. Maar het
is simpelweg te weinig. Volgens het
Rekenhof zijn er jaarlijks een 2.500tal succesvolle re-integratietrajecten. Tegelijkertijd vallen er jaarlijks
23.000 nieuwe langdurig zieken
uit. Met een groepje coördinatoren
of de hervormde trajecten ga je er

14
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© Emy Elleboog

Lode Godderis: “Dat
je probeert mensen
te ondersteunen en
begeleiden om terug
aan de slag te geraken,
is een goede zaak.
Maar dat doe je beter
met incentives dan met
sancties.”

Maarten Hermans:
“Uitkeringssancties
voor langdurig zieken
werken niet. Ze treffen
een kwetsbare groep
en leiden af van
de discussie over
ziekmakende arbeid.”
niet komen. En dan ondergraaft de
regering de positieve maar veel te
beperkte maatregelen ook nog eens
door er sancties aan te koppelen.
Uitkeringssancties voor langdurig
zieken werken niet, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bovendien
treffen ze een reeds kwetsbare groep
én leiden ze af van de discussie over
ziekmakende arbeid. Want daar ligt
de oorzaak. We kunnen nog lang
praten over maatregelen om mensen
terug aan het werk te krijgen, maar
het blijft dweilen met de kraan open.
Je moet de oorzaak aanpakken.”
GODDERIS: “Daar sluit ik me bij aan.
Dat je probeert mensen te ondersteunen en begeleiden om terug
aan de slag te geraken, is een goede
zaak. Maar dat doe je beter met
incentives dan met sancties. Ik zie
re-integratie als deel van een totaal
behandelingstraject. Als de patiënt
dat traject volgt, kan je dat financieel belonen. Belangrijk is dat de
patiënt hierover zelf beslist. Je moet
er natuurlijk ook voor zorgen dat
het makkelijk is om het traject te
volgen – moeilijker dan het niet te
volgen. Zo neem je veel tegenargumenten weg en zullen de meeste
mensen in dat traject stappen.”
Die sancties hebben ondertussen stevige kritiek gekregen van artsen, experten, patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, sociale partners, … Waarom
houdt de minister dan voet bij stuk? →

© Daniël Rys

De regering heeft vorige maand
de knoop doorgehakt. Er
komen een vijftigtal terug naar
werk-coördinatoren in België.
Die moeten langdurig zieken
begeleiden in de terugkeer naar
de werkvloer. Na tien weken
krijgt elke zieke een vragenlijst
voorgelegd. Op basis daarvan
wordt een traject uitgestippeld.
Wie de vragenlijst niet invult of
niet ingaat op de uitnodiging
van zulk een coördinator, dreigt
2,5% van zijn of haar uitkering te
verliezen. Puls Magazine polste
bij ACV expert welzijn op het werk
Maarten Hermans en KU Leuvenprofessor arbeidsgeneeskunde
Lode Godderis naar hun mening.

ZIEKMAKEND WERK
IS OORZAAK
LANGDURIGE ZIEKTE

JUNI-AUGUSTUS 2022 | WWW.PULSMAGAZINE.BE

15

HERMANS: “Die sancties voor werknemers zijn een deel van een politiek compromis, ook al beseft iedereen dat ze niet werken. De regering
gelooft sterk in responsabilisering.
En als de ene een sanctie riskeert,
dan ook de andere. Daarnaast denk
ik dat het ook een electorale keuze
is. ‘Profiteurs’ achter hun veren zitten, verkoopt goed. Ook als het niet
werkt. Je ziet hetzelfde bij langdurig zieken, werklozen, bewoners
van sociale woningen, … Dat deze
strategie aanslaat, is een groot
probleem. Want maatregelen die
het probleem niet oplossen, maar
wél goed scoren, zullen op termijn
alleen maar scherper worden.”
GODDERIS: “Men gaat er nog altijd
vanuit dat er een groep profiteurs
een ziekte-uitkering krijgt. Daarom
zet de overheid sterk in op controle.
Met een ziektebriefje moet je bewijzen dat je ziek bent. De adviserend
arts moet nagaan of je uitkering wel
terecht is. Er gaat heel veel geld naar
het misbruik voorkomen, terwijl dat
geen bewezen effect heeft. Dan zet ik
liever geld in waar het wél effectief
is. Laat ons het ziektebriefje afschaffen en het geld dat we nu pompen in
controles, besteden aan ondersteuning en begeleiding van zieken.”
HERMANS: “Dat ziektebriefje willen
we als vakbond ook weg. Maar in de
lopende onderhandelingen willen
de werkgevers en een deel van de
regering vasthouden aan een uitzondering voor kmo’s. Voor die grote
groep werknemers zou het niet afgeschaft worden.”

De focus verschuift ook steeds
meer naar het curatieve, terwijl
ook preventie heel belangrijk is.
We willen ‘gezond’ werk dat niet
ziek maakt. Hoe kunnen we daaraan werken?
GODDERIS: “Zowel mentale gezondheidsproblemen als spier- en
gewrichtsaandoeningen kunnen
voor een stuk voorkomen worden
via het werk. Slecht werk leidt tot
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gezondheidsproblemen. Goed werk
draagt bij aan een goede gezondheid. Door de krapte op de arbeidsmarkt dringt dat besef meer dan ooit
door. Ik hoop dat we daardoor op
een kantelpunt zitten. Net zoals de
coronacrisis heeft geleerd dat thuiswerk kan werken, kan deze arbeidsmarktcrisis bedrijven doen inzien
dat welzijn en gezondheid niet
alleen de gezondheid van de medewerkers ten goede komt, maar ook
die van het bedrijf.”
HERMANS: “Maar je hebt ook sterk
sociaal overleg nodig om die krapte
te vertalen in effectieve, wettelijke
verbeteringen van arbeidsvoorwaarden. Zeker als je wil dat iedereen
vooruit gaat, niet enkel die met een
individueel sterkere onderhandelingspositie. Zo heeft het ACV om
spier- en gewrichtsaandoeningen
tegen te gaan recent een wetsvoorstel op tafel gelegd om risicofactoren op het werk aan te pakken. Als je
écht langdurige ziekte wil tegengaan
dan heb je wetgeving nodig om ziekmakende arbeid weg te krijgen.”
Kan de krapte op de arbeidsmarkt
er ook voor zorgen dat werkgevers
meer kansen bieden aan werknemers die terugkeren na ziekte?
GODDERIS: “Dat weet ik niet
meteen. Vooral wat er gebeurt
in de eerste drie maanden

“Laat ons het
ziektebriefje afschaffen
en het geld dat
we nu pompen in
controles, besteden
aan ondersteuning
en begeleiding van
zieken.”
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arbeidsongeschiktheid is belangrijk. De juiste contacten tussen
werknemers en werkgever in die
periode bieden de beste kansen op
een duurzame terugkeer. Door de
arbeidskrapte zullen meer werkgevers daarop inspelen. Dat is een
goede zaak. Ook arbeidsgeneeskundige diensten krijgen door de nieuw
wetgeving nu de kans om een rol te
spelen in een begeleide terugkeer.”
Hoe passen de
terug-naar-werk-coördinatoren in
het plaatje?
GODDERIS: “Zij moeten de nieuwe
instroom in langdurig ziekteverzuim beperken en mensen na drie
maanden de weg wijzen om eruit te
geraken. Maar het is nog beter om
ook vroeger al stappen te zetten en
contact te houden met zieke medewerkers. Uit onze cijfers blijkt dat
we als arbeidsgeneeskundige dienst
mensen succesvol kunnen begeleiden naar een duurzame terugkeer
als ze informeel op gesprek komen.
Maar niet iedereen zit in zo’n traject. En dan komen de terug naar
werk-coördinatoren in beeld, en de
vragenlijst waarmee ze langdurig
zieken bevragen. Dat is op zich een
goede lijst, maar sanctionerende
context, ondergraaft de doeltreffendheid. Een eerlijk en open ingevulde vragenlijst is een goed instrument voor verdere begeleiding. Maar
door de vragenlijst aan sancties te
koppelen, zien mensen de vragenlijst veeleer als een administratieve
stap om een sanctie te ontlopen, dan
als een kans. Om goede antwoorden
te krijgen, was het beter geweest om
ook andere manieren te zoeken om
die vragenlijst te laten invullen.”
HERMANS: “Mensen die zulke procedures niet opvolgen, doen dat
immers niet uit onwil, maar omwille
van taal of andere barrières of administratieve onbereikbaarheid. En
dan is een sanctie niet het juiste antwoord. Je treft er mensen mee die je
niet wil treffen.”

Vollen bak vooruit voor de non-profit

PERSONEELSKRAPTE
BRENGT ZORG IN GEVAAR
Jan Deceunynck |

Daniël Rys / Maarten Brys

Op 2 juni kwam de zorgsector op straat voor meer investeringen in zorg, welzijn
en cultuur. De werkdruk moet omlaag en de werkomstandigheden omhoog.
Doriana stapte enthousiast mee op in Brussel. Kyle was er graag ook bij geweest,
maar kon omwille van personeelskrapte in zijn instelling niet mee.
Maaltijdcheques als hefboom

“Ik werk als logistiek medewerker in een
woonzorgcentrum. Ik wilde
heel graag deelnemen
aan de actiedag, want
de eisen zijn meer
dan terecht,” legt
Kyle uit. Er is
dringend nood
aan meer personeel in de zorg.
Overal, maar zeker
ook bij ons. Het is
echt problematisch.
Eigenlijk draaien we continu op weekenddienst omdat
er te weinig volk is. Dat gaat natuurlijk
ten koste van de zorg. Dat wordt steeds
meer bandwerk. Een praatje maken met
de bewoners is er niet meer bij. Die betalen elke maand een stevige factuur, maar
krijgen daar te weinig voor terug. Daarom
hebben we beslist om niet mee te gaan
betogen, hoe hard het ook nodig is. Maar
we wilden de bewoners en onze collega’s
niet nog meer in de problemen brengen.”
Wel voerden Kyle en zijn collega’s actie op
de werkvloer. “Aan de personeelsingang
vroegen we alle collega’s om onze petitie te tekenen. Daarin vragen we aan onze
werkgever om eindelijk maaltijdcheques
te voorzien. Dat zou niet alleen goed zijn
voor het huidige personeel, maar het kan
ook potentiële collega’s over de streep
trekken. Sollicitanten haken nu af omdat
ze bij ons geen maaltijdcheques krijgen
en in andere instellingen wel. Dan gaan
ze liever daar werken. Ze hebben keuze
genoeg.”

Kinderen zijn de dupe

Doriana werkt als
opvoedster dagelijks met dove en
slechthorende
kinderen en jongeren. “Tijdens
corona is gebleken hoe hard de
zorgsector nodig
is. Er is nood aan veel
meer zorg. Meer middelen, meer personeel, meer opleiding. Ik
doe mijn job heel graag. Maar we hebben
handen tekort. Onze dag wordt ook steeds
meer volgestouwd met papierwerk en vergaderingen. Dat komt allemaal bovenop
onze eigenlijke zorgjob. We hebben steeds
minder tijd om met de kinderen bezig te
zijn. Uiteindelijk zijn zij de dupe van het
personeelstekort.”
Doriana kwam op 2 juni op voor haar collega’s én de kinderen waar ze voor zorgt.
“De kinderen hebben recht op opvoeders
die tijd hebben voor hen, die hen helpen
bij hun huiswerk of waarmee ze een babbeltje kunnen doen. Dat schiet er steeds
meer over. Maar we doen het ook voor
onszelf. Veel meer dan vroeger vallen collega’s ziek uit. Dan moeten de anderen
inspringen. Want vervanging vinden wordt
ook steeds moeilijker. Ik doe deze job al elf
jaar. Ik doe het heel graag. Maar het moet
wel leefbaar blijven. Ik wil ook zelf niet
onderuit gaan.”
Lees meer op www.wittewoede.be
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DE BETERMAKERS

Bevraging leidt tot mooie cao over telewerk

Sofie Van Der Vreken |

Daniël Rys

Rudi, Luc, Nadine, Ann, Greet, Veronique, Loes en My – deze toffe bende vormt de
vakbondskern van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Limburg. Verspreid over
verschillende locaties heen doen zij heel wat bewegen binnen hun organisatie.
Een verspreide ploeg die zich wil
inzetten voor collega’s verstrooid
over alle hoeken van Limburg vergt
wat creativiteit. “Het is niet altijd
eenvoudig om van alles op de hoogte
te blijven. Soms stellen we zelfs als
vakbond vast dat er dingen boven
ons hoofd zijn beslist,” zegt Rudi.
Inzetten op communicatie is dan
ook een belangrijke bouwsteen binnen de werking. Luc: “We hebben
van de werkgever een eigen mailadres gekregen als ‘groene vakbond’.
Zo kunnen onze collega’s ons steeds
bereiken. We informeren hen ook via
centrale mailings en nieuwsbrieven
en laten hen zo weten wie we zijn
en wat we voor hen willen betekenen. Maar die communicatie is zeker
geen eenrichtingsverkeer, we willen
onze collega’s actief in onze werking
betrekken en hun input vragen.” Met
resultaat!

Van bevraging tot cao

“We vinden het belangrijk om steeds
onze leden en ook de rest van het
personeel te bevragen rond thema’s
die bij hen leven. We zijn erg dankbaar dat onze collega’s ook effectief
reageren op onze mails en deelnemen aan onze bevragingen. Zo kunnen we dan de gebundelde meningen van onze collega’s meenemen
naar de werkgever. Dat helpt ons
enorm,” aldus My. Ze legt uit dat de
ploeg van CAW Limburg daardoor
vorig jaar met stevige onderbouwde
argumenten – een bevraging die
door 160 van de 273 collega’s werd
ingevuld – naar de werkgever stapte
om over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) telewerk te onderhandelen. Greet vertelt: “Onze collega’s waren heel positief over het
thuiswerk. De volgende stap was
dat we dit geïmplementeerd wilden

krijgen in de dagelijkse werking van
onze organisatie. We hebben het
idee niet losgelaten en ons op die
bevraging gestort. In december hebben we dan een mooie cao rond telewerk ondertekend met onze werkgever.”
Daar zijn ze best trots op. Want het
CAW in Limburg is nog een unieke
organisatie in het hulpverleningslandschap. Nadine: “Van alle CAW’s
waren wij de eerste die samen met
de werkgever zo’n sterke cao overeen kwam. Het resultaat is evenwichtiger en werkbaarder werk.
Hierdoor kunnen we uiteindelijk
ook betere zorg bieden aan onze
cliënten. Want daar draait het voor
ons altijd om. En die zorg voor onze
cliënten zal ook in de toekomst centraal blijven staan.”

IK ZORG VOOR EEN ZIEKE
VRIENDIN. KAN IK DAAR
VERLOF VOOR KRIJGEN?
Audrey Rottier |

Shutterstock

Om zorgtaken voor een zieke op te nemen bestaan er verschillende
mogelijkheden. Rond mantelzorg en verlof om medische bijstand
bestaat nogal wat verwarring. Hieronder leggen we het verschil uit.
Verlof om medische bijstand kan je
opnemen voor een zwaar ziek gezins- of
familielid. Om voor hen te zorgen, zou
je eventueel ook tijdskrediet met motief
zorg of bijstand kunnen opnemen. Maar
voor een vriendin die geen bloed- of
aanverwant is of niet bij je inwoont, zijn
deze verlofstelsels niet van toepassing.
Daarvoor is er dan mantelzorgverlof.
Dat is een vrij nieuwe vorm van verlof, die je voltijds, halftijds of 1/5 kan
opnemen om hulp of bijstand te geven
aan iemand die wegens hoge leeftijd,
gezondheidstoestand of handicap
kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het hoeft dus
niet te gaan om een familie- of gezinslid,
maar je moet wel erkend zijn als mantelzorger voor de persoon. Daarvoor moet
je een erkenningsaanvraag indienen
bij je ziekenfonds. Dat zal hierover een
beslissing nemen. De erkenning is één
jaar geldig, maar kan verlengd worden.
Om mantelzorgverlof te kunnen opnemen gelden geen anciënniteitsvoorwaarden, maar deeltijdse onderbrekingen zijn enkel mogelijk voor voltijdse
werknemers.
Je werkgever kan het mantelzorgverlof niet weigeren. Het is een recht. Je
hebt recht op zes maanden volledige
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schorsing van je arbeidscontract of
twaalf maanden deeltijds. Ook als je
erkend bent als mantelzorger voor
meerdere personen, blijven die grenzen
dezelfde. Per zorgbehoevende kan je
dan ofwel drie maanden voltijds, ofwel
zes maanden deeltijds, ofwel een combinatie daarvan opnemen. Voltijds verlof kan je opsplitsen in periodes van één
maand of een veelvoud daarvan; deeltijds verlof in periodes van twee maanden of een veelvoud daarvan.
Voor dit verlof kan je ook forfaitaire
onderbrekingsuitkeringen ontvangen die hetzelfde zijn als de uitkeringen voor medische bijstand. De meest
actuele bedragen kan je terugvinden op
www.rva.be.
Ook bij mantelzorgverlof ben je
beschermd tegen ontslag tot 3 maanden erna. Dat wil zeggen dat je werkgever je niet mag ontslaan, tenzij om
dringende of andere redenen die niets
met je loopbaanonderbreking te maken
hebben. Doet hij dit toch, dan zal hij je
– bovenop de normale opzegvergoeding
– een vergoeding moeten betalen die
gelijk is aan 6 maanden loon.
Heb je nog vragen rond mantelzorgverlof? Klop dan zeker aan bij je
Pulssecretariaat. Onze contactgegevens
vind je achteraan dit magazine.
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VRAAG VAN DE MAAND

DE MENING VAN ONZE
COLLEGA’S MAAKT ONS STERKER
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VRIJE TIJD

Prijsvraag

De oplossing van de vorige prijsvraag was
‘We maken van acht mei een feestdag’.
T.J. uit Koningshooikt 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 26 augustus 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
We konden ook 3 gratis exemplaren wegschenken van het boek ’Narcokapitalisme’
van Laurent de Sutter. De onschuldige
hand maakte deze lezers / lezeressen blij
met een exemplaar: J.D. uit Geraardsbergen,
K.V. uit Sinaai-Waas en B.C. uit Sint-ElooisWinkel.
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Horizontaal
A Bleek - welslagen
B Familielid - slee - boom
C Zorgsector
D Dokter - tussenwerpsel zelfbeeld
E Bedrag – bijwoord - mooi
F Aanspraak - voorzetsel
G Delfstof - nummer – bijnaam van Eisenhower
H Uitvoerbaar bestand in
Windows - pijnkreet - terreurbeweging
I Blessure
J Voornaamwoord muzieknoot - roem
K Boomrijk - vochtig
Verticaal
1 Deel van molecule – neerslag
2 Muziekgenre - radiografie
- laagtij
3 Beroep
4 Public relations – bestaat
– universele computeraansluiting
5 Engelse titel - rund koersverschil
6 Eenheid van weerstand niets
7 Drankgelegenheid – vrouwelijk - Europeaan
8 Schreeuw - aanlegplaats –
informatietechnologie
9 Sporten
10 Selenium - bevel - tijdperk
11 Europese hoofdstad –
Europeaan

ICH BIN DEIN MENSCH
Karin Seberechts

“Je ogen zijn als bergmeren waarin ik wil wegzinken”…
Veel meer dan deze karamellen ijsbreker heeft Alma Felser
niet vandoen om haar afspraak met ene Tom al meteen te
betreuren. Wanneer haar date bij de rumba ook nog eens
letterlijk tilt slaat, heeft Alma het wel helemaal gehad.

In beweging
De burgerbeweging is een term die
nog niet in de Dikke van Dale is opgenomen. Anders dan bijvoorbeeld de
‘milieubeweging’ is de burgerbeweging ook geen eenduidige, centraal
gestuurde beweging met een duidelijke missie, maar een maatschappelijk
fenomeen. De burgerbeweging bestaat
uit mensen die betrokkenheid tonen
bij hun leefomgeving en van daaruit
in beweging komen. De leden hebben
soms tegengestelde meningen, die zich
desondanks steeds tot elkaar verhouden. De burgerbeweging levert betrokkenheid, denkkracht en daadkracht.
Ook voor duurzame dilemma’s is
de burgerbeweging van waarde.
Duurzaamheidsthema’s zijn vaak complexe vraagstukken en laten zich lastig
eenduidig oplossen. Wat goed is voor
het ene aspect van het complexe probleem, kan dan weer een nadeel zijn
voor een ander aspect.
‘In beweging’ van Matthijs Nijboer en
Thomas Van Slobbe onderstreept de
waarde van de burgerbeweging voor
Nederland. Hoe belangrijk het is om
burgers werkelijk mee te laten denken,
in plaats van ‘bent u voor of tegen?’.
Het levert interessante uitkomsten op
waar elke politieke bestuurder zijn of
haar voordeel mee kan doen.
Interesse in dit boek? Stuur dan je
naam en adres vóór 26 augustus 2022
naar topboek@acv-csc.be en maak
kans op één van de drie exemplaren
die we gratis weggeven.

Hoe perfect kan een perfecte partner wezen? (Maren Eggert en Dan Stevens)

Maar zo makkelijk komt ze
niet van Tom af. De alleenstaande onderzoekster aan het
Pergamonmuseum in Berlijn heeft
zich namelijk, weliswaar uit professioneel opportunisme, opgegeven om een humanoïde robot
uit te testen. Zij moet het nog drie
weken zien uit te zingen met dit
levensechte, op haarzelf afgestelde luxe-exemplaar. Een ethische commissie zal nadien uitmaken of dit soort menselijke robots
ook navenante rechten moet krijgen. Tom, overigens zelf eigenaar
van ogen als bergmeren, is knap,
aldoor zeer voorkomend, goedgemutst en hoogst intelligent. Maar
hoe ideaal kan een ‘partner’ zijn
voor je van al die perfectie het
heen en weer krijgt?
Maria Schrader tapt in Ich bin dein
Mensch uit een ander vaatje dan
in de Netflix-reeks Unorthodox,
waarmee zij als regisseur naam
maakte. In haar derde langspeelfilm klinkt de Duitse gezwind
romantische komedie aan sciencefiction. Ze vinkt de wetmatigheden van de genres netjes af om
vervolgens licht balsturig buiten
de lijnen te kleuren. Schrader laat
haar ongerijmde stel hortend naar
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elkaar toegroeien, en zet ondertussen kanttekeningen bij de dingen die een mens tot mens maken:
liefde, dromen, geluk, vrije wil,
geloof, maar ook: wrijvingen, eenzaamheid, mislukking. Diepzinnig
wordt Ich bin dein Mensch nooit.
Daarvoor is hij is te luchtig, minzaam en geestig. En antwoorden op haar eigen bedenkingen
doet Maria Schrader ook al niet.
Maar zeg nu zelf: is een man die
je inboedel op kleur sorteert en
precies voorschrijft hoeveel graden je autostoel moet zakken en
kantelen om 27 % minder ongevallen te krijgen zoveel erger dan
een partner die je laat stikken na
een miskraam, of zoveel suffer
dan al die échte aardbewoners
die fail-video’s de max vinden…
Ergens aan de horizon voel je al
een Hollywood-remake aankomen, met grotere sterren en een
eenduidiger slot wellicht. Maar
voor nu is het heerlijk toeven bij
een uitmuntende Maren Eggert en
Dan ‘Downton Abbey’ Stevens. In
mooi Duits.

Ich bin dein Mensch komt op 29 juni
uit in de Belgische zalen.
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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.

Webinar cv en
motivatiebrief

woensdag 29 juni – 18.30 uur
Wil je graag solliciteren voor een
job? Dan horen een cv en een
motivatiebrief erbij. Misschien
vind je dat een vervelende karwei
of een moeilijke klus. Maar dat
hoeft niet. Tijdens dit webinar leggen we je in een uurtje uit hoe je
dat best aanpakt.
Met onze tips kan je uiteraard zelf
verder aan de slag. Maar als je nog
graag je cv en motivatiebrief even
door onze coaches laat nalezen,
dan kan dat natuurlijk ook. We kijken het na en geven je de nodige
feedback tijdens een individueel
gesprek.
Ben je lid van het ACV? Dan is dit
aanbod voor jou gratis.

VOKA moreel failliet
P.D.

Hans Maertens van VOKA pleit in
de media voor nog maar eens een
indexsprong, terwijl de bedrijven
recorddividenden van 23 miljard
euro hebben uitgekeerd. Het is de
schaamte voorbij. Iedere indexsprong, en er zijn er al heel veel
geweest in de naoorlogse periode,
kost aan elke werknemer over zijn
hele carrière 40.000 euro. En weer
wordt het riedeltje van de concurrentiekracht bovengehaald. Maar we
weten nog wat de bedrijven deden
met de laatste indexsprong. Die zou
ook de concurrentiepositie herstellen. In plaats daarvan verhoogden
de bedrijven de prijzen en staken de
indexsprong op zak. Dat bleek uit
een studie van de Nationale Bank.
Nu willen ze dat nog eens overdoen.
Veel bruiner kan je het niet bakken.

WSM ZOEKT
AVONTURIERS
Zin in een uniek avontuur? De ngo We Social Movements (WSM)
organiseert een unieke groepsreis. Neem deel aan de tweede editie
van de WSM Nepal Express en beleef een onvergetelijke ervaring.
OP HET PROGRAMMA: Kleurrijk

Kathmandu, pelgrimsoord Namo
Buddha, raften op de Trishuli, trektocht vanuit Pokhara (vier dagen),
wilde dieren spotten in Chitwan
National Park, verblijf in een gastgezin (twee dagen), … organisatie
i.s.m. Joker Reizen.
REISDATA: 3 tot 16 april 2023

Maximaal aantal deelnemers: 15
Richtprijs voor deelname: 2.300 euro

INTERESSE? Inschrijven voor het

infomoment? Stuur een mail aan
klaar.degroote@wsm.be
JOUW ENGAGEMENT: Zamel min-

stens 2.000 euro in, voor de Nepalese
sociale bewegingen GEFONT en NTUC.
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Wat Maertens ook vergeet te vertellen is dat de Belgische bedrijven
4,5 keer meer subsidies krijgen dan
de bedrijven bij onze belangrijkste
handelspartners. Daarbovenop is
de zogenaamde loonhandicap een
VOKA-fabeltje omdat met de miljardensubsidies die ze elk jaar mee
graaien, geen rekening gehouden
wordt bij de bepaling van de loonnorm. Dit is niet enkel de schuld van
VOKA maar van een elitaire politieke
klasse die het als zijn belangrijkste
taak ziet zoveel mogelijk publiek geld
en dito eigendommen over te dragen
aan private aandeelhouders. Dat
zien we o.a. in de bejaardentehuizen
met onmenselijke omstandigheden
voor bejaarden als gevolg.
VOKA mag dan financieel uitstekend
boeren dankzij de belastingbetaler,
moreel zijn ze al langer dan vandaag failliet.
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Zij zetten zich in voor hogere lonen
en sociale bescherming voor alle
Nepalese burgers. WSM helpt je om
hiervoor acties op te zetten.
UNIEK - UITDAGEND MÉT SOCIALE MEERWAARDE

Je maakt kennis met Nepal en zijn
bewoners.
• Je voert opdrachten uit, in duo of
in groep, op jouw ritme en volgens
jouw talenten – en je verlegt je
grenzen.
• En dankzij jouw engagement kunnen GEFONT en NTUC groeien!

Distributie
PC 202, 311 en 312
Wie lid is van ACV Puls, krijgt jaarlijks 145 euro terug van de betaalde
bijdragen. Voor wie een verminderde
bijdrage betaalt of wie met SWT
is (het vroegere brugpensioen) en
de pensioenleeftijd nog niet heeft
bereikt, bedraagt de vakbondspremie 72,5 euro.
Eind mei of begin juni krijg je van je
werkgever een attest bij je loonfiche
van de maand mei. Bezorg de beide
luiken van dit attest, goed ingevuld
en voorzien van je bankrekeningnummer en handtekening, aan het
ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van
15 juni tot 30 september.

Maatwerkbedrijven
PC 327
Ben je lid van het ACV en werkte je
het voorbije jaar in een maatwerkbedrijf in Vlaanderen. Dan heb je recht

INDEXVERHOGINGEN
Alles wordt duurder. De
inflatie maakt hoge sprongen. Gelukkig hebben de
vakbonden in de meeste
sectoren afspraken afgedwongen waardoor de lonen
de levensduurte wat volgen.
Let op, de index is dus geen
opslag, maar beschermt
alleen enigszins je koopkracht! De komende maanden worden de lonen aangepast in volgende sectoren.
De sector waarin je werkt,
staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair
comité (PC), gevolgd door
een cijfercode.

op een vakbondspremie. Die betaalt
je ledenbijdrage voor een deel terug.
Heb je een volledig jaar gewerkt, dan
bedraagt de premie 90 euro. Werkte
je een onvolledig jaar, dan ontvang
je 7,50 euro per gewerkte maand.
Van je werkgever ontving je een
premiekaart. Noteer daar je rekeningnummer op en bezorg de kaart
ingevuld terug aan het ACV Pulssecretariaat van je woonplaats. De
premie wordt uitbetaald tussen 30
mei en 31 juli.

Vakbondspremie
Ziekenhuizen,
ouderenzorg,
wijkgezondheidscentra
PC 330
De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg en revalidatiecentra bedraagt voor leden die een
volledige vakbondsbijdrage betalen

110 euro. Voor leden die de verminderde bijdrage betalen is het 55 euro.
De premie wordt uitbetaald tussen 1
juli en 30 september 2022.
Kijk even na of je gegevens juist zijn
en bezorg het attest ter betaling aan
ACV Puls. Dat kan op één van de volgende manieren:
• Ofwel overhandig je het ondertekend attest aan een ACV Pulsafgevaardigde op je werk;
• Ofwel verzend je het ondertekend
attest naar het plaatselijk ACV
Puls-kantoor in je regio, het adres
kan je vinden op de achterzijde
van je attest;
• Ofwel gebruik je deze link: www.
hetacv.be/vakbondspremie-nonprofit
Op een invulscherm word je dan
gevraagd om een aantal gegevens
in te vullen die op het attest staan.
Hou het attest dus best bij de hand.
Nadien druk je op ‘verzenden’. Je
ontvangt dan een ontvangstbevestiging.

MEI 2022

PC 130

Drukkerijen en dagbladbedrijven: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 211

Staalnijverheid: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 327

Beschutte en sociale werkplaatsen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 330

Gezondheidsinrichtingen en diensten: Alle lonen worden met 2% verhoogd

Pensioenen

Alle pensioenen worden met 2% verhoogd

JUNI 2022

PC 227

Audiovisuele sector: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 304

Podiumkunsten: 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
• 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.

