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Standpunt

OLIE OP HET  
AANWAKKERENDE VUUR

  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Portret: Dries Luyten

9 november was een succesvolle actiedag. Het is bitter dat we actie moeten voeren 
om mensen en inkomens te beschermen, maar waar werkgevers meer dan een miljard 

euro binnenhalen via de salons van de Wetstraat, moeten wij het doen via acties. 

De recente begrotingsgesprekken 
van de federale regering spitsten 
zich toe op een lappendeken 
van steunmaatregelen die ons 
niet zullen redden. Daarvoor 
bieden ze te weinig fundamen-
tele en structurele oplossingen 
op vlak van zowel de energie- als 
de arbeidsmarkt. Het blijft wachten 
op een eerlijke belastinghervorming 
waarin iedereen en elk vermogen eerlijk 
belast wordt. 

Bedrijven drijven hun prijzen op, maar 
werknemerslonen blijven aan de ketting – 
ook in bedrijven die mooie winsten maken. 
Ondersteunende premies helpen even om 
de energiefactuur te milderen, maar ver-
anderen de energiemarkt niet. Een per-
manente btw-verlaging die gecounterd 
wordt door hogere accijnzen is een vest-
zak-broekzak-operatie. 

In de marge van de begroting werden 
bovendien nog andere pijnlijke beslissin-
gen genomen. De invoering van nog meer 
flexi-jobs, vooral in zorg, welzijn en cul-
tuur, treft heel veel werknemers. Het is 
een vrijgeleide voor sociale dumping in die 
sectoren. Cynisch ook dat die beslissing 
via de begroting werd genomen, zonder 
enige inbreng van de sociale partners. 

Voltijds tijdkrediet voor kinderzorg wordt 
beperkt tot kinderen jonger dan 5 jaar, 
waar dat vroeger tot 8 was. Het wordt 
bovendien teruggeschroefd van 51 naar 48 
maanden. Toeslagen bij tijdkrediet, the-
matisch verlof of loopbaanonderbreking 
worden afgeschaft voor werknemers vanaf 

5 jaar anciënniteit of vanaf de leef-
tijd van 50 jaar. Halftijds tijdkre-

diet wordt enkel nog mogelijk 
voor wie voltijds werkt. 

Die dramatische beslissin-
gen haalden vaak niet eens de 

tv-journaals. Maar ze maken de 
mensen woest. Politici voeden zo 

niet alleen de antipolitiek, maar dwars-
bomen ook het terug-naar-werk beleid 
dat ze in diezelfde begrotingsgesprek-
ken afspraken om langdurig zieken terug 
aan de slag te krijgen. Deze maatregelen 
zaaien nieuwe slachtoffers. Werkbaarder 
wordt het werk er namelijk niet door. Het 
zijn ideologische trofeeën die niemand 
vooruit helpen, maar duizenden mensen 
ergeren. Olie op het vuur. 

Intussen vraagt de regering aan de soci-
ale partners om ‘boven zichzelf uit te 
stijgen’ in adviezen over de loonontwik-
keling en de welvaartsvastheid. Voor de 
loonontwikkeling zijn er geen stabiele 
cijfergegevens, is de loonwet niet hanteer-
baar en blijven werkgevers onwrikbaar. 
Bovenstaande regeringsbesluiten maken 
de kansen op sociale akkoorden steeds 
kleiner. Opnieuw olie op het vuur. We 
komen eraan. 
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JA, ER ZIJN OPLOSSINGEN 
VOOR DE CRISIS
Op dinsdag 9 november voerden de vakbonden 
actie. In tal van ondernemingen vroegen 
vakbondsvertegenwoordigers aandacht voor een 
aantal grote problemen. En ze suggereerden meteen 
ook oplossingen.

“In de marge van de begroting 
werden zonder enige inbreng van 
de sociale partners ook de flexi-
jobs uitgebreid naar zorg, welzijn 
en cultuur. Een vrijgeleide voor 
sociale dumping in die sectoren.”
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om zo op goedkope wijze werkne-
mers te ontslaan wegens medische 
overmacht. Het ACV protesteert al 
lang tegen deze ‘ontslagmachine’.
De regering probeert dit probleem 
nu op te lossen door de twee pro-
cedures van elkaar los te koppelen. 
Het re-integratietraject mag enkel 
als doel hebben de langdurig zieke 
werknemer terug aan het werk te 
krijgen. Los daarvan wordt er een 
nieuwe procedure uitgewerkt voor 
de beëindiging wegens medische 
overmacht.

Nieuw re-integratietraject
Op 1 oktober is het nieuwe ‘re-inte-
gratietraject 2.0’ in werking getre-
den. Deze procedure kan sneller 

worden opgestart dan vroeger, 
indien de werknemer het initia-
tief neemt zelfs vanaf de eerste 
dag ziekte. Door korter op de bal 
te spelen wil men voorkomen dat 
werknemers langdurig ziek worden. 
Hoe langer iemand ziek blijft, hoe 
kleiner immers de kans dat hij of zij 
het werk nog hervat. De arbeidsarts 
is vanaf nu ook altijd verplicht om 
voorstellen te doen voor aangepast 
of ander werk. De werkgever moet 
van zijn kant kunnen aantonen dat 
hij al het nodige heeft gedaan om 
te onderzoeken of aangepast werk 
mogelijk is. Hij moet ook informatie 
overmaken aan het comité voor pre-
ventie en bescherming op het werk, 
zodat een jaarlijkse evaluatie van 
het collectief re-integratiebeleid in 
de onderneming mogelijk is.

Medische overmacht
Binnenkort treedt ook de nieuwe 
procedure voor medische overmacht 
in werking. Deze staat, zoals gezegd, 
volledig los van de re-integratiepro-
cedure. Ze kan ten vroegste worden 
opgestart na negen maanden onon-
derbroken ziekte. Om een eventuele 
werkhervatting alle kansen te geven, 
kan de nieuwe procedure niet wor-
den opgestart zolang er een re-inte-
gratietraject lopende is. 
Het is niet langer vereist dat er 
al een re-integratietraject werd 
doorlopen vooraleer de procedure 
medische overmacht kan worden 
opgestart. Wel heeft de werknemer 
steeds het recht om te vragen dat 
de mogelijkheden tot aangepast of 
ander werk worden onderzocht. 

Om te kunnen overgaan tot een 
beëindiging van het arbeidscon-
tract wegens medische overmacht 
moet voldaan zijn aan twee voor-
waarden. Ten eerste moet de defi-
nitieve arbeidsongeschiktheid van 
de werknemer worden vastgesteld 
door de arbeidsarts. Daarnaast moet 
de bijzondere procedure medische 
overmacht beëindigd zijn. Dit laatste 
is het geval:
• wanneer de werknemer niet heeft 

gevraagd om de mogelijkheden tot 
aangepast of ander werk te onder-
zoeken; 

• wanneer de werknemer wél heeft 
gevraagd om deze mogelijkheden 
te onderzoeken, maar de werkge-
ver kan motiveren waarom dit niet 
mogelijk is;

• wanneer de werknemer de vraag 
tot aangepast of ander werk heeft 
gesteld, de werkgever hierop is 
ingegaan, maar de werknemer het 
plan van de werkgever weigert.

Geen mirakeloplossing 
Positieve initiatieven om langdu-
rig zieken opnieuw aan het werk te 
helpen kunnen wij uiteraard alleen 
maar toejuichen. De vraag is echter 
of de ontslagmachine van de medi-
sche overmacht met deze hervor-
ming zal worden gestopt. Het blijft 
daarnaast ook een raadsel hoe de 
regering haar intentie om langdurig 
zieken terug aan het werk te hel-
pen, verzoent met een aantal andere 
maatregelen die werden aangekon-
digd. Denken we maar aan de ver-
strengingen in de systemen van het 
tijdskrediet en de landingsbanen. 
Het is onbegrijpelijk dat de rege-
ring het mes zet in deze systemen 
die het net mogelijk maken dat werk 
en privé met elkaar worden gecom-
bineerd. Want één ding is duidelijk, 
zolang de oorzaken van langdurige 
arbeidsongeschiktheid niet worden 
aangepakt blijft het dweilen met de 
kraan open en zal het aantal langdu-
rig zieken niet dalen, alle procedu-
rele hervormingen ten spijt.

Re-integratiebeleid mag geen ontslagmachine zijn

EEN NIEUWE START  
VOOR LANGDURIG ZIEKEN?

België telt bijna een half miljoen langdurig zieken, en hun aantal neemt nog elk jaar toe. In een poging om 
deze trend te keren voerde de regering een nieuwe procedure in voor de re-integratie van langdurig zieken, 
en werkt ze aan een hervorming van het ontslag wegens medische overmacht. Wat verandert er concreet?

Sinds 2016 kunnen werkgevers 
pas overgaan tot ‘medisch ontslag’ 
nadat ze een re-integratieprocedure 
hebben doorlopen. Een medisch ont-
slag is eigenlijk geen ontslag, maar 

een beëindiging van de arbeids-
overeenkomst wegens overmacht. 
De arbeidsovereenkomst van een 
werknemer die definitief arbeidson-
geschikt werd verklaard kan immers 

worden beëindigd zonder dat er een 
opzeggingsvergoeding moet wor-
den betaald. Werkgevers maakten de 
afgelopen jaren op grote schaal mis-
bruik van de re-integratieprocedure 

 Dennis Soete |  Shutterstock

“Het blijft een raadsel hoe 
de regering haar intentie om 
langdurig zieken terug aan 
het werk te helpen, verzoent 
met andere maatregelen 
zoals de verstrenging 
van het tijdskrediet en de 
landingsbanen.”
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Op het einde van die periode evalu-
eerden ze samen met de werkgever 
de impact. Toen bleek dat niet alleen 
de factuur naar beneden ging, maar 
het leverde ook heel wat nieuwe 
inzichten op over het verwarmen 
van zo’n grote gebouwen. De dik-
ketruiendag resulteerde dus in een 
structureel ecologisch energiebeleid 
in de gebouwen.”

Werkt het ACV rond dit thema samen 
met andere partners?
VANDAMME: “Er zijn inter-
syndicale klimaatwer-
kingen binnen ieder 
gewest. Daarnaast 
kunnen we 

rekenen op heel wat organisaties 
om kennis uit te uitwisselen. We zijn 
ook partner van Reset Vlaanderen. 
Die organisatie probeert vakbon-
den, milieuorganisaties en armoede-
organisaties rond de tafel te krijgen 
om samen het klimaat in Vlaanderen 
op de agenda te krijgen. Dat doet 
ze door informatie te verstrekken, 
en ook via projecten als De Nieuwe 
Samenzweerders. Dat is een bege-
leidingstraject voor werknemers 
om in hun bedrijf stappen te zetten 

naar duurzaamheid. Ook enkele vak-
bondsvertegenwoordigers van het 
ACV werkten hieraan mee. Het helpt 
stappen zetten in de richting van 
een milieubewust bedrijfsbeleid.”

Als we naar het ruimere plaatje kijken: 
zijn het wel de kleine vissen die de kli-
maattransitie moeten dragen?
VANDAMME: “Er moeten op elk 
niveau veranderingen komen om 
het klimaat te redden, dat is zeker. 
Nationaal en internationaal zijn 
daar tal van afspraken en beloftes 
rond gemaakt. Daar hangt natuurlijk 
ook een prijskaartje aan vast, maar 
dat mag niet terecht komen op de 

zwakste schouders. Het moet een 
eerlijke verde-

ling zijn. In 
vakbonds-
middens 
is daarom 

de term 
rechtvaar-

dige transitie 
ontstaan. We heb-

ben alleen baat bij sterke 
en ambitieuze klimaatplan-

nen als die ook op sociaal vlak goed 
doordacht zijn. Niemand mag uit de 

boot vallen.”

Op weg naar een duurzame economie

“EEN BEDRIJF DAT HET KLIMAAT NIET 
ERNSTIG NEEMT, SPEELT MET DE JOBS 

VAN WERKNEMERS”

Op een (veel te) warme 23 oktober trokken zo’n dertigduizend mensen door Brussel om op te komen 
voor het klimaat. De mars was een initiatief van de Klimaatcoalitie, die het ACV en meer dan 90 andere 
organisaties verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. Ook de groene vakbond was dus aanwezig op de 

mars. Maar het vakbondsengagement rond milieu en klimaat gaat verder dan dat. Fien Vandamme, ACV-
specialist rond milieu en klimaat, zet de thema’s systematisch op de vakbondsagenda. 

Is het klimaat wel een ‘echt’ vakbonds-
thema?  
VANDAMME: “Hoewel een thema als 
milieu of klimaat soms een vreemde 
eend in de bijt lijkt tussen de meer 
gevestigde waarden van het vak-
bondswerk, is het niet moeilijk om 
bruggen te slaan. Duurzaamheid 
is belangrijk! Kijk maar naar de 
huidige energiecrisis! Bedrijven 
die al investeerden in hernieuw-
bare energie, voelen die nu minder. 
Milieu-investeringen zijn dus goed 
voor de economie. Ook opleidin-
gen voor werknemers, een thema 
waar we als vakbond constant voor 
ijveren, hebben een impact. Een 
goed opleidingsbeleid helpt werk-
nemers om zich voor te bereiden 
op de vergroening van de econo-
mie. Duurzaamheid gaat ook over 
mobiliteit en dus het wagenpark. 
Het hangt samen met werkzeker-
heid. Een bedrijf dat een omgevings-
vergunning niet serieus neemt, 
speelt met de jobs van werknemers. 
We merkten afgelopen zomer wat 
droogte en laagstaande rivieren 
kunnen doen met een economie. Dit 
soort zaken tonen duidelijk aan dat 
klimaat ook belangrijk is binnen het 
vakbondswerk.”

Hoe zet je klimaatambitie in de prak-
tijk om binnen een onderneming?
VANDAMME: “Elk bedrijf is uniek en 

kan op een eigen manier zijn steen-
tje bijdragen. Het is dus maatwerk. 
Het kan gaan over een veilige fiet-
senstalling om collega’s te moti-
veren om met de fiets te komen, of 
over streven voor waterdoorlatende 
parkeerplaatsen bij de heraanleg 
van een parking. Of je kan als bedrijf 
de biodiversiteit van de omgeving 
verbeteren door meer groen te voor-
zien. Zo zijn er heel wat terreinen 
waarop je kan werken.” 

Zijn er al veel bedrijven waar 
het ACV met dit thema aan de 
slag ging?
VANDAMME: “Alleszins nog 
niet genoeg. “Er zijn zeker al 
heel wat mooie voorbeeldwerkin-
gen te noemen, maar dat aantal 
mag gerust een pak hoger liggen. 
Vakbondsvertegenwoordigers heb-
ben natuurlijk heel wat taken en 
verantwoordelijkheden, dus het is 
niet altijd vanzelfsprekend om dit 
thema er ook bij te nemen. Toch 
zijn ook kleine stappen erg belang-
rijk. Zo werkten Belfius-militanten 
al langer rond dikketruiendag. Ze 
koppelden daar een inzamelactie 
aan die zo goed liep dat ze graag 
nog een stap verder wilden gaan. 
Uiteindelijk groeide de dikketruien-
dag een tijdlang uit tot een weke-
lijkse Sustainable Friday waarop de 
verwarming een graadje lager ging. 

 Sofie Van Der Vreken |  Davien Dierickx

 Op zoek naar meer info? 
 - www.hetacv.be/militant/themas/milieu
 - milieu.helpdesk@acv-csc.be 

“Bij Belfius 
groeide de 
dikketruiendag 
uit tot een 
wekelijkse 
Sustainable 
Friday waarop 
de verwarming 
een graadje lager 
ging. Het leverde 
inzichten op 
over ecologisch 
energiebeleid.”
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ACV Puls voerde actie op 9 november

JA, ER ZIJN OPLOSSINGEN 
VOOR DE CRISIS

Op dinsdag 9 november voerden de vakbonden actie. Er was geen grote betoging, 
maar in tal van ondernemingen vroegen vakbondsvertegenwoordigers aandacht voor 

een aantal reële problemen. En ze suggereerden meteen ook oplossingen.

Ons antwoord op de onbetaalbare 
energiefacturen
Op korte termijn is er dringend 
nood aan meer koopkracht voor 
veel mensen. Er moet een prijspla-
fond komen voor gas en elektriciteit. 
Energie mag geen speelbal meer zijn 
van de liberale markt en speculatie. 
Het sociaal energietarief moet uitge-
breid worden en automatische toe-
gekend. Op langere termijn moeten 
we werk maken van klimaatneutrale 
energie en investeringen die ener-
giezuinig wonen betaalbaar maken 
voor iedereen. 
Om dat allemaal te betalen, moet 
er een eerlijker belastingsysteem 
komen waarbij de sterkste schou-
ders de zwaarste lasten dragen. De 
woekerwinsten die de energiebe-
drijven momenteel maken, moeten 
gebruikt worden om de rekening van 
gewone mensen te verlichten. 

Stop de loonblokkering
De aanvallen van de werkge-
vers op de index moeten stop-
pen, want zelfs mét indexering 
verliezen werknemers koopkracht. 
Het loonverlies kan oplopen tot 
duizenden euro’s per jaar. 
Daarom zijn er ook vrije loonon-
derhandelingen nodig. In bedrij-
ven waar grote winsten worden 
gemaakt, eisen wij een eerlijk deel 
van de koek! Steeds meer werkne-
mers moeten bijklussen via flexi-
jobs om de touwtjes aan elkaar te 
knopen. Het maakt mensen onzeker 
en ziek. Ook de sociale uitkeringen 
en het groeipakket moeten omhoog. 
Het budget voor welvaartsvaste uit-
keringen moet dringend gebruikt 
worden, want werkgevers houden 
dat momenteel tegen. 

Ouderschapsverlof, tijdkrediet en 
landingsbanen zijn een oplossing, 
geen probleem
De regering snoeit nochtans in al die 
zaken. Voltijds tijdkrediet kan enkel 
nog voor wie vroeger 12 maanden 
voltijds werkte. Halftijds tijdkrediet 
is enkel nog mogelijk als je daarvoor 
voltijds werkte. Wie een contract van 
75% had, komt dus niet meer in aan-
merking. Ook de uitkeringen worden 
ingeperkt. De uitkering voor kin-
derzorg geldt voortaan enkel voor 
kinderen jonger dan 5 i.p.v. 8 jaar en 
vanaf 3 in plaats van 2 jaar anciënni-
teit voor nieuwe instromers. Je kan 
ook nog maar 48 i.p.v. 51 maanden 
van een uitkering genieten. 
Wij eisen een verbetering van tijd-
krediet, ouderschapsverlof en lan-
dingsbanen met betere uitkeringen 
en pensioen op 65.

 Wil je meer lezen over onze 
 oplossingen? Je leest er alles over op 
 www.acv-puls.be. 

Resultaten koopkracht-enquête zorgwekkend

ELKE MAAND IN HET ROOD

“Meer dan de helft van de winkelbedienden staan op het einde van 
de maand in het rood op de bankrekening. En maar liefst 75% maakt 

zich grote zorgen over hun koopkracht,” aldus Kristel van Damme 
van ACV Puls. Het zijn de meest opvallende cijfers uit een grote 

koopkrachtenquête die de vakbond bij het winkelpersoneel afnam.

“Dat meer dan de helft van de winkelbe-
dienden al een tweede job heeft of dit over-
weegt, zou echt niet mogen. Het contrast 
met twee jaar geleden kan haast niet gro-
ter zijn. Toen waren de winkelbedienden 
nog de ‘grote helden’ van de coronacrisis. 
Ze hielden ons land mee draaiende in volle 
lockdown. Is dit dan de bedanking?”

Ook opvallend: omdat meer dan 50% van 
de winkelbedienden in het rood gaat op de 
rekening, wordt de spaarrekening aange-
schreven of de partner gevraagd om bij te 
leggen. “Maar ook dat is een eindig ver-
haal, geld raakt op. En voor alleenstaan-
den is dit nog schrijnender. Zo gaan we in 
speltempo naar de working poor: mensen 
met meerdere jobs die toch in armoede 
leven. Daar zullen we als vakbond nooit 
mee akkoord gaan.” 

Winkelbedienden proberen te besparen 
op energie, nieuwe kledij en voeding, 
maar ook doktersbezoeken worden uit-
gesteld. Ook dat laatste baart grote zor-
gen. “We hebben tijdens de coronacrisis 

gezien waartoe dit kan leiden,” weet Van 
Damme.

Oplossingen
De ondervraagden zien een maximumfac-
tuur voor energie, zoals bijvoorbeeld in 
het VK, als oplossing. Op dit moment is er 
daarover binnen Europa nog geen eens-
gezindheid. Ook de contracten moeten 
volgens het winkelpersoneel worden aan-
gepast: wie in de retail werkt, kan in de 
meeste winkels pas na twee jaar een vast 
contract krijgen. 

“Je kan niet spreken over krapte op de 
arbeidsmarkt als je mensen pas na twee 
jaar een vast contract wil aanbieden,” stelt 
Van Damme. “Mensen verdienen zekerheid 
en willen een toekomst opbouwen. Zonder 
vast contract kan je bijvoorbeeld geen 
lening krijgen bij een bank of zelfs moeilijk 
huren. Waarom zouden mensen dan bij jou 
willen werken? Sneller een vast contract 
aanbieden kan hierbij dus helpen. We reiken 
de hand naar werkgeversfederatie Comeos 
om samen naar oplossingen te zoeken.”

 Frederik Vermeulen |  Shutterstock

 Jan Deceunynck |  Daniël Rys“We gaan in snel tempo 
in de richting van 
‘working poor’: mensen 
die ondanks meerdere 
jobs toch in armoede 
leven.”

#9november
#iksteundeactie
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Bezorgdheid over  
werknemersrechten in Oekraïne
Werknemersrechten garanderen 
in oorlogstijden is niet eenvou-
dig. Veel werknemers verlie-
zen hun job omdat hun werk-
plek vernietigd is. Vakbonden 
in Oekraïne verleenden hun 
leden sinds het begin van de 
oorlog financiële en humani-
taire bijstand, soms ook opvang 
buiten de gevechtszones. Het 
wordt echter steeds moeilij-
ker, ook voor wie nog een job 
heeft. Na de invoering van de 
staat van beleg heeft de pre-
sident de arbeidswetgeving 
afgezwakt. Collectieve arbeids-
overeenkomsten in bedrijven 
met minder dan 250 werknemers 
zijn geschrapt. Bijna driekwart 
van de Oekraïense beroepsbe-
volking werkt in zo’n bedrijf en 
moet nu individueel met zijn of 
haar werkgever onderhandelen. 
Bedrijven mogen een nuluren-
contract gebruiken voor 10% van 
de werknemers. Zo’n contract 
houdt werknemers beschikbaar 
voor het werk, maar zonder dat 

ze weten of ze opgeroepen zul-
len worden. De Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) is 
bezorgd over deze ontwikkeling. 
Ook de internationale vakbonds-
wereld heeft opgeroepen de 
wetsvoorstellen in te trekken. 
www.ituc-csi.org
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Flexi-jobs maken probleem in 
cultuursector nog groter
De vergoedingen voor freelancers in de cultuursec-
tor zijn te laag. Dat blijkt uit een bevraging van ACV 
Puls. Liefst 61% van de cultuurwerkers die de bevraging 
invulden, verdienen te weinig om rond te komen. 35% zit 
zich genoodzaakt er nog een tweede job bij te nemen. En 
sparen is al helemaal geen optie voor twee derde van de 
bevraagden. Veelal werken de freelancers via korte contrac-
ten, waar evenwel nog altijd wat onbetaald werk bovenop 
komt. Een paar uur per dag is eerdere regel dan uitzondering. 
Dat de regering nu flexi-jobs in de sector wil invoeren, valt 
dan ook slecht. “In een sector die al kreunt onder de onze-
kere contracten, zal het systeem van de flexi-jobs de instabi-
liteit van de tewerkstelling enkel doen toenemen. Flexi-jobs 
worden dan een deel van het probleem, niet van een oplos-
sing,” legt Tijs Hostyn uit, die de sector voor ACV Puls opvolgt. 
ACV Puls vraagt daarom dringend overleg over de maatregel. 
“Het is niet aan de overheid om flexi-jobs in te voeren. Laat 
de sociale partners in de sector zelf beslissen of ze die wil-
len.”
www.cultuurvakbond.be

Koopkrachtcrisis  
in Europa
Werknemers uit heel Europa voe-
ren dagelijks strijd om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Op een Europese 
vakbondsactie aan het Europees 
Parlement in Straatsburg namen drie 
werknemers het woord. Nancy, een 
Belgische schoonmaakster: “We waren 
van vitaal belang tijdens covid. Voor 
al dit werk krijgen we ongeveer 1000 
euro per maand. Dat is nauwelijks iets.” 
Ook Javier, een Spaanse werknemer in 
de landbouw, heeft het moeilijk: “Dit 
waren mijn uitgaven van vorige maand: 
elektriciteit 130 euro, hypotheek 350 
euro, water 40 euro, benzine om naar 
het werk te gaan 140 euro, kosten voor 
beheer appartement en telefoon 150 
euro. En wie weet wat er nog bij komt.” 
Victor uit Roemenië is bang: “De winter 
komt eraan en de prijzen voor gas en 
elektriciteit worden hoger. De kosten 
voor nutsvoorzieningen zullen onge-
veer de helft van onze lonen bedragen.” 
De getuigenissen tonen de realiteit aan 
voor miljoenen werknemers die werken 
aan een minimumloon. Het is tijd dat 
politieke leiders luisteren en een einde 
maken aan deze koopkrachtcrisis.  
www.etuc.org

10 11

Adidas weigert 
werknemers te betalen
Adidas profileert zich graag als duurzaam 
bedrijf. Maar dat is niet altijd de realiteit. 
In volle pandemie liet ze werknemers in 
haar toeleveringsketen in de steek zonder 
job en het loon waar ze recht op hebben. 
Alleen al in acht fabrieken van leveranciers 
in Cambodja gaat het over 11,7 miljoen euro 
loon. Verder werden werknemers van de 
Hulu Garment-fabriek in Cambodja aan het 
begin van de pandemie ontslagen. Zij heb-
ben nog 3,6 miljoen euro tegoed. In mei 2022 
staakten 5.600 arbeiders van een andere 
Adidas-leverancier in Cambodja wegens 
onbetaalde lonen. De fabriek reageerde 
door de vakbondsleiders te laten arresteren. 
De loondiefstal strekt zich uit tot ver buiten 
Cambodja. De Schone Kleren Campagne en 
vakbonden vinden het hoog tijd voor een 
uitbetaling van de lonen en ontslagvergoe-
dingen, en eisen respect voor vrijheid van 
vereniging. Ze zetten eind oktober hun eisen 
kracht bij tijdens een wereldwijde actie-
week. Teken de petitie op adidas-steals.
com/take-action. Meer informatie:  
cleanclothes.org/PayYourWorkers 
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Gerechtelijke uitspraak is signaal aan werkgevers én overheid

OOK NIET-ACTIEVE TIJD VAN 
AMBULANCIERS IS WERKTIJD

Na een aanslepende discussie tussen de werknemers en de directie van ambulancedienst 
Ambumed stelde de arbeidsrechtbank op 16 augustus de werknemers in het gelijk. De niet-
actieve tijd die ze tussen de interventies verplicht doorbrengen op het werk is ook werktijd. 

“De betrokken ambulanciers pres-
teerden shiften van 24 uur,” legt 
vakbondssecretaris Bart Thys uit. 
“Tussen de oproepen door mochten 
ze hun ‘vrije tijd’ zelf invullen, maar 
ze moesten permanent beschikbaar 
blijven, ín de bedrijfsruimte, om uit 
te rukken bij een dringende oproep. 
Ambumed oordeelde dat slechts 11 
van die 24 uur als effectieve arbeids-
tijd betaald moest worden.” 

Maar dat ziet de rechtbank dus 
anders. “De rechter beschouwt ook 
die ‘niet-actieve’ tijd als arbeidstijd, 
waardoor deze dus vergoed moet 
worden. Ook stelt de rechtbank dat 
de werkgever heeft nagelaten om 
inhaalrust toe te kennen bij over-
schrijding van de maximaal toege-
stane arbeidsduur en dat overwerk 
niet betaald werd.”

Arbeidsinspectie
ACV Puls kaartte de scheve situatie al 
in 2018 aan in het sociaal overleg met 
de werkgever, na een controle door 
de sociale inspectie. Hier en daar 
werden verbeteringen aangebracht, 
maar aan de grond van de zaak ver-
anderde niks. Daarom trok de vak-
bond naar de rechtbank. De uit-
spraak is meteen ook een signaal aan 
de andere ambulancediensten. “Niet 
alleen Ambumed zondigt hiertegen. 
Het is een probleem in de hele private 
ambulancesector,” legt Thys uit.

Ook de overheid gaat niet vrijuit. 
“De private ambulancediensten zijn 
afhankelijk van overheidsfinancie-
ring. En die schiet tekort. De ambu-
lancediensten draaien deels op 
vrijwilligers. Maar die zijn er steeds 
minder om de shiften in te vullen. 
Vaak werken ambulanciers dus niet 
alleen als werknemer, maar ook als 
vrijwilliger voor dezelfde werkge-
ver. Dat maakt het probleem com-
plex. Daarom werd ook de overheid 
in deze procedure betrokkenen en 

heeft de rechtbank het vonnis tegen-
stelbaar verklaard aan de Belgische 
Staat.”

Mijlpaal
Het vonnis is in elk geval een 
belangrijke mijlpaal in de correcte 
verloning van ambulanciers. “Nu 
ook de niet-actieve arbeidstijd ver-
goed moet worden, gaat ACV Puls 
dit vonnis gebruiken om de loon- en 
arbeidsvoorwaarden in de hele sec-
tor te verbeteren. In eerste instan-
tie via het sociaal overleg tussen 
vakbonden en werkgevers, maar we 
zullen zeker ook de overheid op haar 
aandeel wijzen. Ook die heeft in dit 
dossier een heel belangrijke rol te 
vervullen,” besluit Bart Thys. 

 Tom Van Aken |  Shutterstock

ACV Puls congres ‘Tijd voor Tijd’

LAAT JE STEM HOREN IN JE 
LOKALE PULS CAFÉ 

Volgend jaar, op 23 en 24 november 2023, houdt ACV Puls haar 
vierjaarlijks congres. Deze keer is het thema ‘tijd’. Het is een onderwerp 

dat iedereen aanbelangt en waar iedereen wel op één of andere 
manier mee te maken heeft – niet in het minst op het werk. 

Veel werknemers worstelen met ‘tijd’. Heel 
wat vragen van leden draaien op één of 
andere manier rond dat thema. Te wei-
nig tijd om werk en gezin te combine-
ren. Steeds meer tijdsdruk op het werk. 
Overuren die niet vergoed worden. De ver-
vaging tussen werk- en privétijd. En mis-
schien heb je zelf nog wel een andere erva-
ring met ‘tijd’. Dat willen we dan graag van 
je horen. 

In aanloop naar de congres 
horen we graag van jou hoe jij 
‘tijd’ ervaart. Waar bots jij op? 
Waar worstel jij mee? Hoe pak 
jij het aan? Hoe krijg jij grip 
op je tijd? 

Om dat te weten te komen, organi-
seren we in heel Vlaanderen Puls 
Cafés. De invulling ervan ziet er in 
alle regio’s een beetje anders uit. 
Soms nodigen we een comedian 
of een improvisatiegezelschap 
uit. Op andere plekken vergasten 
we je op een gezellige brunch. 
Maar altijd maken we er een 
gezellige bijeenkomst van waar we jou aan 
het woord willen laten over ‘tijd’. 
Zo bepaal jij mee waar het op het Congres 
over gaat en geef je mee richting aan de 
ideeën die we na afloop van het Congres 
meepakken naar de onderhandelingstafels 
met werkgevers en politici. 
Dus haast je naar je lokale Puls Café! En 
breng meteen ook collega’s, vrienden en 
familie mee. Want ook hun mening is van 
belang. 

De  toegang is gratis, maar om zicht te 
hebben op de opkomst vragen we je wel 
om vooraf in te schrijven.
Past het ACV Puls Café niet in je agenda 
maar wil je toch je mening kwijt over 
‘tijd’? Vul dan zeker de bevraging in. 
Daarin polsen we naar waar jij het moei-
lijk mee hebt en welke oplossingen je ziet. 
Alle info over de ACV Puls Cafés vind je ook 
op www.hetacv.be/pulscafe. Op sociale 
media kan je alles over het congres volgen 
via #TijdVoorTijd

IN ELKE PROVINCIE!

PULS CAFÉ

#TijdvoorTijd

DEEL JE MENING

#TijdvoorTijd

Tijd Wensen

Dromen
Ideeën

Lees alles over 
het Puls Café in 
je regio

Hoe ga jij om 
met je tijd?
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Onder de slogan ‘Iedereen beschermd’ voert het ACV de komende maanden met andere 
middenveldorganisaties actie tegen een geplande verstrenging van de Vlaamse Sociale Bescherming 

(VSB). Ze trekken ook naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe regelgeving te laten vernietigen. 
Die dreigt de bevolking namelijk in te delen in A-burgers die volop bescherming genieten, en 

B-burgers die uit de boot vallen. Jolien De Norre van de ACV-studiedienst legt het uit.

“De meeste mensen kennen onge-
twijfeld de ‘zorgpremie’ die ze elk 
jaar betalen,” legt ze uit. “Dat is een 
bedrag van 54 euro waarmee ieder-
een in Vlaanderen bijdraagt aan de 
financiering van de VSB. Die onder-
steunt, naast de federale sociale 
zekerheid, mensen die extra zorg 
nodig hebben, zoals ouderen, men-
sen met een beperking of langdurig 
zieken. Met het zorgbudget kunnen 
ze niet-medische kosten betalen, 
zoals specifiek materiaal of aange-
paste voeding, de kosten van het 
woonzorgcentrum of zelfs de ver-
voerskosten van een mantelzorger.”

Maar daar komt nu verandering in? 
DE NORRE: “Niet in het principe. Het 
nieuwe decreet verstrengt echter de 
voorwaarden. Wie nog geen tien jaar 
in België woont, moet wel de jaar-
lijkse bijdrage betalen, maar kan er 
geen beroep op doen. Dat is als een 
verzekering hebben waarvoor je net-
jes elk jaar je premie betaalt, maar 
waarvan je weet dat die pas na tien 
jaar zal tussenkomen. Nieuwkomers 
moeten ook eerst slagen voor de 
inburgeringsproef. Als je een laag 
inkomen hebt, heb je normaal kor-
ting op de bijdrage. Maar vanaf nu 
kan je die pas krijgen als je hier vijf 
jaar woont en geslaagd bent voor je 
inburgeringsproef.”

Is dat de enige verandering? 
DE NORRE: “Nee. Voortaan zal al wie 
beroep wil aantekenen tegen een 
beslissing over zijn of haar zorg-
budget eerst 75 euro dossierkosten 
moeten betalen. Op die manier tref 
je vooral kwetsbare mensen. Wie 
bij de VSB aanklopt, heeft namelijk 
vaak al heel hoge medische kosten. 
De Vlaamse regering wil duidelijk 
mensen ontraden om beroep aan te 

tekenen door ze op extra kosten te 
jagen.” 

Ook voor ouderen verandert er wat.
DE NORRE: “Oudere zorgbehoeven-
den worden in categorieën opge-
deeld in functie van hun zelfred-
zaamheid. Het zorgbudget dat ze 
krijgen, is daarop gebaseerd. Maar 
in het decreet staan er geen duide-
lijke criteria voor de ouderen met 
een zorgnood die in een woonzorg-
centrum wonen. Dat betekent in de 
praktijk dat de regering de handen 
vrij houdt om de uitkeringen aan te 
passen in functie van de budgettaire 
ruimte. Dat creëert onzekerheid 
voor wie op een zorgbudget is aan-
gewezen.”

Jullie spannen nu een rechtszaak aan. 
Wat klagen jullie precies aan? 
DE NORRE: “Ons belangrijkste 
bezwaar is dat een zeer kwetsbare 
groep nog meer in de verdrukking 
komt. Het sociale beschermings-
principe wordt uitgehold. Het zorg-
budget maakt een wezenlijk verschil 
voor mensen die door gezondheids-
problemen in financiële problemen 
geraken. Hoe lang ze al in ons land 
wonen, mag daarin geen verschil 
uitmaken. We willen geen A- en 
B-burgers.”

Hoe schat je de slaagkansen van het 
proces in? 
DE NORRE: “We hebben goede hoop 
dat we dit proces zullen winnen. De 
federale overheid probeerde vroe-
ger al zo’n verblijfsvoorwaarden te 
koppelen aan de inkomensgaran-
tie voor ouderen. Maar die regeling 
werd door het Grondwettelijk Hof 
vernietigd. Voor de Vlaamse regering 
lijkt dit vooral een symbooldossier, 
want de effectieve opbrengst lijkt 

eerder beperkt. Volgens simulaties 
van de overheidsadministratie zou 
een duizendtal personen het recht 
op een zorgbudget verliezen, met 
een budgettaire impact van 2,2 mil-
joen euro. Dat is een peulschil op het 
totale budget van de VSB. Het lijkt 
dus eerder een ideologische keuze 
dan een beleidsnoodzaak. Als de 
Vlaamse regering dit kan doordruk-
ken, bestaat ook het risico dat ze 
hierna nog verder deze weg opgaat, 
en dat bijvoorbeeld ook het groei-
pakket in het vizier komt. Het is 
daarom essentieel dat we dit nu een 
halt toeroepen. ”

Vlaamse overheid verstrengt voorwaarden zorgbudget

“HET IS ALS BETALEN VOOR  
EEN VERZEKERING DIE JE SCHADE 

NIET VERGOEDT” 

Ook jij kan de actie 
steunen!
Samen staan we sterker. We vragen 
wie getroffen wordt door de nieuwe 
regel om zijn of haar verhaal door 
te sturen naar jolien.denorre@acv-
csc.be. Die verhalen helpen ons in 
de rechtbank. Ze maken de rechter 
duidelijk dat de nieuwe regels erg 
negatieve gevolgen zullen hebben 
voor veel mensen.
Daarnaast kan je de actie ook 
financieel steunen. De rechts-
zaak wordt deels door de organi-
serende partners betaald. Maar 
ze rekenen ook op crowdfunding. 
Wil je de campagne een financi-
eel zetje geven? Dan is je bijdrage 
meer dan welkom.
Je leest meer over de eisen van 
de actie en over hoe je zelf kan 
meewerken op https://beschermd.
mensenrechten.be/nl/. 

 Jan Deceunynck |  Davien Dierickx
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zwaar en eisen elk jaar slachtoffers. 
Een hartaanval omwille van de hitte 
heet dan officieel ‘een natuurlijke 
dood’. De werkgever gaat vrijuit. 
Ook worden lonen niet of onvolledig 
uitbetaald en van een ziekteverzeke-
ring is evenmin sprake. 

Kafala
“Ja, er hangt bloed aan de stadions 
die voor het WK werden opgetrok-
ken,” stelt Annick. “Maar meer dan 
vroeger zijn de schrijnende toe-
standen nu zichtbaar voor de hele 
wereld. En dat maakt veel verschil. 
Zichtbaarheid helpt om stappen voor-
uit te zetten. Zo wordt nu het hele 
kafala-systeem ontmanteld. Dat sys-
teem bond een werknemer onlosma-
kelijk aan zijn werkgever. Pure slaver-
nij. Van werkgever veranderen, kon 
enkel als die werkgever akkoord ging. 
De ontmanteling van het kafala-sys-
teem heeft ook andere vooruitgang 
mogelijk gemaakt. Er is intussen een 
minimumloon, er zijn afspraken over 
veiligheid, werknemers mogen zich 
organiseren…. Dat was tot voor kort 
ondenkbaar,” legt Annick uit.  

“Natuurlijk zijn daarmee niet alle 
problemen van de baan. Er is geen 
wondermiddel dat alles problemen 
in één keer oplost. Maar door de 
zichtbaarheid en de aanhoudende 
solidaire druk door internationale 
instellingen en middenveldorga-
nisaties gaat het toch in de goede 
richting. Dat zien we ook in bijvoor-
beeld Bangladesh. Na de ramp in 
Rana Plaza kwam er door aanhou-
dende druk van sociale organisa-
ties op de grote merkbedrijven een 
akkoord over veiligheid. Eerst alleen 
in Bangladesh, maar intussen sij-
pelt het effect ervan ook door naar 
omringende landen als Pakistan. 
Ook daar proberen we nu een gelijk-
aardig akkoord te sluiten.”

Wat na het WK?
“Het WK is nu een belangrijke hef-
boom voor Qatar en de regio er 
omheen. Die kans mogen we niet 
onbenut laten. Het zal eropaan 
komen de vooruitgang vast te hou-
den als de WK-aandacht verdwijnt,” 
zegt Annick. 

Dat is een opdracht voor de vak-
bonden, maar niet voor hen alleen. 
“In de Europese Unie is de voor-
bije jaren, onder druk van soci-
ale organisaties, de aandacht voor 
zorgplicht en ketenzorg hoog op de 
agenda gekomen. Europa werkt aan 
een wettelijk kader dat bedrijven 
verantwoordelijk maakt voor de hele 
productieketen, dus ook voor onder-
aannemers in verre landen. Ook in 
Vlaanderen en België zetten we druk 
om soortgelijke wantoestanden 
(bijvoorbeeld in de pakjessector) 
te vermijden door goede wettelijke 
kaders,” legt Annick uit. 

“Als vakbond hebben we daar een 
belangrijke rol in gespeeld. Maar het 
werk is niet af. Onze afgevaardigden 
moeten in het sociaal overleg nog 
meer ijveren voor transparantie in de 
hele waardeketen van hun bedrijf. De 
wanpraktijken bij Borealis toonden 
aan dat we ook in België nog heel 
wat werk hebben om mensonterende 
praktijken uit de wereld te helpen.”

Redenen tot voorzichtig optimisme

“WK VOETBAL IN QATAR IS 
HEFBOOM VOOR VOORUITGANG”

Binnen iets minder dan twee weken begint het WK voetbal in Qatar. Daar is de voorbije 
maanden en jaren al veel inkt over gevloeid. Terecht. Want de manier waarop de 

toewijzing aan dat land gebeurde was verre van fris. En bij de bouw van de stadions 
vielen duizenden slachtoffers. Sociale rechten zijn in Qatar quasi onbestaande. 

Toch merken waarnemers dat het 
WK ook positieve gevolgen oplevert. 
“Door de grote internationale focus 
op Qatar, zijn er belangrijke stappen 
vooruit gezet,” legt Annick Aerts uit. 
Voor ACV Puls volgt zij het internati-
onale vakbondswerk op. “Uiteraard 
is Qatar nog altijd geen democra-
tie of modelstaat. We moeten niet 
naïef zijn.” Maar ze is hoopvol. Een 
paar weken geleden hoorde ze Max 
Tuñon, hoofd van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) in Qatar, 
uitleggen wat er de voorbije jaren 

onder forse internationale druk was 
verbeterd. 

Nepalese werknemers
Maar op diezelfde bijeenkomst legde 
Smritee Lama, vakbondsverant-
woordelijke van de Nepalese vak-
bond GEFONT, echter ook uit dat er 
nog altijd heel veel mis loopt. “Nog 
altijd vallen er dodelijke slachtoffers 
onder de Nepalese werknemers in 
Qatar. En elke dode is er een teveel, 
beklemtoonde ze,” legt Annick uit. 
“Haar boodschap was dat er weinig 

verandert zonder volgehouden 
acties tegen de wantoestanden en 
druk op landen als Qatar. Dat is een 
belangrijke kritische bedenking bij 
de vooruitgang die gemaakt wordt.” 
Vanuit Nepal vertrekken elk jaar dui-
zenden migranten naar de golfstaat 
Qatar om er te werken. Sinds 2011 
probeert GEFONT hen te informe-
ren en te ondersteunen. Want vaak 
weten de migranten nauwelijks waar 
ze terecht zullen komen. Bovendien 
is de taal een hoge drempel. De 
arbeidsvoorwaarden zijn er heel 

 Jan Deceunynck |  Shutterstock
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De regering kondigde voor de zomer aan dat het ziektebriefje 
voor één dag ziekte zou worden afgeschaft. Het parlement buigt 

zich momenteel over een wetsontwerp dat deze afschaffing 
moet formaliseren. Hoe zal de nieuwe regeling eruit zien?

Vandaag bepalen veel collectieve 
arbeidsovereenkomsten (cao’s) en 
arbeidsreglementen dat een medisch 
attest verplicht is vanaf de eerste dag 
ziekte. Binnenkort zal je als werknemer 
niet langer verplicht zijn om een ziek-
te-attest over te maken voor de eerste 
dag arbeidsongeschiktheid. Dat geldt 
zowel wanneer je maar één dag ziek 
bent, als voor de eerste dag ziekte van 
een langere periode van arbeidsonge-
schiktheid.

Je zal driemaal per kalenderjaar gebruik 
kunnen maken van deze regeling. Net 
zoals vroeger zal je nog wel je werkge-
ver op de hoogte moeten brengen van je 
ziekte. De werkgever heeft ook het recht 
een controledokter langs te sturen.

Niet voor iedereen
De nieuwe regeling zal echter 
niet gelden voor alle werknemers. 
Ondernemingen met minder dan vijftig 
werknemers hebben de mogelijkheid 
om, via het sluiten van een cao of een 

aanpassing van het arbeidsreglement, 
af te wijken van de nieuwe wetgeving. 
In deze bedrijven zal de werkgever dus  
nog steeds kunnen eisen dat er ook 
voor één dag ziekte een medisch attest 
wordt afgeleverd. 

Samengevat: Werk je in een bedrijf met 
meer dan vijftig werknemers, dan zal 
de nieuwe regeling op jou van toepas-
sing zijn en zal je voor drie ziekteda-
gen per kalenderjaar geen ziektebriefje 
meer moeten indienen. Werk je in een 
bedrijf met minder dan vijftig werkne-
mers, dan kan je werkgever een ziek-
tebriefje voor de eerste dag ziekte nog 
verplichten, maar enkel als dit zo wordt 
opgenomen in een cao of het arbeidsre-
glement. 

Opgelet. De wet moet nog verschijnen 
in het Belgisch Staatsblad. Pas vanaf 
dan zal deze nieuwe regeling in werking 
treden. Raadpleeg www.hetacv.be voor 
het laatste nieuws over dit dossier.
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BINNENKORT GEEN ZIEKTE-
BRIEFJE MEER VOOR ÉÉN DAG 
ZIEKTE?

 Dennis Soete |  Shutterstock

Internationaal vakbondswerk in contactcenters

“UITWISSELING VAN IDEEËN  
INSPIREERT EN MOTIVEERT”

Vakbondsvertegenwoordigers van ACV Puls werken niet alleen aan verbetering in hun onderneming. Vaak zijn 
ze ook op sectorniveau of zelfs internationaal actief. Sven Reggers van contactcenter In2com is al sinds 1999 
actief in de contactcenterwerking van ACV Puls. Een paar weken geleden zette hij mee zijn schouders onder 

een internationaal vakbondscongres in Antwerpen, waar de uitdagingen in de sector besproken werden. 

“Ik werkte aan het begin van mijn 
carrière voor een Amerikaanse mul-
tinational die projecten over heel 
de wereld verdeelde. Daar leerde ik 
veel internationale collega’s kennen. 
Ik zag ze niet op kantoor, maar we 
deden hetzelfde werk en worstel-
den met dezelfde problemen. Zo ben 
ik me steeds meer gaan verdiepen 
in dat internationale verhaal, o.a. 
door netwerkbijeenkomsten van de 
wereldwijde sectorfederatie UNI.”

Dezelfde knelpunten
De uitdagingen zijn overal hetzelfde: 
te lage lonen, te hoge werkdruk en 
de moeilijke combinatie van werk 
en privé. “Elk land werkt natuurlijk 
binnen zijn eigen context,” verdui-
delijkt Sven. “Maar ideeën uitwis-
selen werkt motiverend en helpt je 

om de dingen anders te bekijken. In 
België kennen we bijvoorbeeld een 
redelijk strikte wetgeving en georga-
niseerd overleg. Dat kan als inspi-
ratie dienen voor andere landen die 
hierin stappen vooruit willen zetten. 
Op hun beurt geven collega’s uit zo’n 
landen ons inzicht in hoe zij toch 
impact hebben door actie te voeren 
– iets dat wij soms een beetje ver-
leerd zijn.”

Niet alleen de werknemers maar ook 
werkgevers organiseren zich steeds 
meer op internationaal vlak. Daarom 
is de vertaalslag van die internati-
onale uitwisselingen naar de eigen 
werkvloer ook belangrijk. “Op elke 
kernvergadering geef ik feedback 
over wat er op internationaal vlak 
beweegt. Dat levert thema’s op die 

we kunnen vertalen naar onze eigen 
realiteit en zorgt ervoor dat we rele-
vante vragen kunnen stellen in de 
ondernemingsraad.”
 
Toekomst
Ook voor de toekomst biedt zo’n 
internationaal netwerk mogelijk-
heden. “We leren er wat er ons in 
de toekomst nog te wachten kan 
staan. Artificial Intelligence lijkt de 
toekomst. In sommige landen is het 
al de realiteit. Van de voorname-
lijk nog Engelstalige landen waar 
werknemers steeds vaker naast 
bots werken, kunnen wij ook heel 
wat opsteken. We gaan die transitie 
niet kunnen tegenhouden, maar het 
helpt ons beter voor te bereiden en 
te organiseren in onze militanten-
kernen in de bedrijven.” 

DE BETERMAKERS

 Sofie Van Der Vreken
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Horizontaal
A Papegaai - bewaarschrift
B Sterke drank - radon - 

geluidsdrager 
C Gefrituurde vis 
D Bolgewas – achter - 

droogoven   
E Beveiligingspen - werktuig 

– Europese taal
F Indien - gemakzuchtig
G Kampeerwoning – deel 

van de mast – cel
H Zenuwtrek - gemeen-

schapsonderwijs – 
onzichtbare kleur

I Hulde 
J Bevel - zuivelproduct - 

doping 
K Vleesmaaltijd - web  

Verticaal
1 Boot - fel
2 Haaruitval – bron van pro-

teïne - klaar
3 Ziekenvervoer
4 Biseksueel – lange termijn 

- lidwoord  
5 Boerderijdier - boom - 

raster  
6 Brandstof - zeedier 
7 Muziekstuk – muzieknoot – 

een zekere
8 Nieuwszender – Europese 

Unie - grondtoon
9 Import van brandstof
10 Soort verlichting – heilige 

– familielid
11 Druktemaker - andermaal

V
R

IJ
E

 T
IJ

D

De oplossing van de vorige prijsvraag 
was ‘Help, alles wordt duurder’. E.C. uit 
Heusden-Zolder 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 2 december 2022. Of stuur 
een briefje met de oplossing, naam, 
adres en lidnummer naar Puls Magazine, 
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De 
winnaar ontvangt een boekenbon van 
Standaard Boekhandel ter waarde van 25 
euro.

Door deel te nemen aan de wedstrijd ver-
klaar je je akkoord met het wedstrijdre-
glement. Scan de qr-code.

We konden ook 3 gratis exemplaren 
wegschenken van het boek ‘Ten Derden 
Male van Jos Geysels en Erik Vlaminck. 
De onschuldige hand maakte deze lezers 
/ lezeressen blij met een exemplaar: L.V. 
uit Kessel-Lo, I.V.W. uit Booischot en E.V.E. 
uit Sint-Andries. 

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

W

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Close is vanaf 3 november te zien in 
de Belgische zalen.

CLOSE
 Karin Seberechts

“Zijn jullie samen?” De vraag van een stel tienermeisjes aan 
twee klasgenootjes is simpel genoeg. Of ze zo argeloos is 

als de nieuwsgierige meiden laten uitschijnen, is discutabel. 
Wat alvast zeker is, is dat deze drie banale woorden 
de zwanenzang inluiden van de hechte, onbevangen 

vriendschap tussen twee jongens van dertien. 

Blonde Leo en donkerharige 
Remi zijn, zoals de Britten zeg-
gen, joined by the hip. Hun laatste 
zomervakantie vóór het middel-
baar is een zalige tijd. Hun dagen 
slijten ze in de zonovergoten bloe-
menvelden van Leo’s ouders, hun 
nachten verstrengeld met elkaar 
in één bed, bij Remi thuis. Alles 
doen ze samen: lachen, stoeien, 
naar muziek luisteren, babbe-
len, eten, slapen. Aan die zorge-
loosheid komt bij het begin van 
het schooljaar, onder het keu-
rende oog van leeftijdsgenoten, 
een einde. Leo gaat ‘mannelijker’ 
dingen doen, om plagerijen en 
scheve opmerkingen voor te zijn, 
en keert zijn liefste maatje meer 
en meer de rug toe. Remi begrijpt 
die ommekeer niet en is totaal 
ontredderd.
Lukas Dhont laat in zijn tweede 
film het verlies van onschuld en 
het einde van het kind-zijn op een 
even tedere als pijnlijke manier 
samenvallen met het uiteenspat-
ten van een puur en onbeladen 
bondgenootschap. Welke sek-
suele voorkeur zijn twee hoofd-
figuren nu of in de toekomst 

uiteindelijk zullen hebben, blijft in 
het midden. Maar een aangevoelde 
groepsdruk en persoonlijke emoti-
onele worsteling zijn in dit drama 
samen zoveel groter dan hun 
optelsom, dat ze alles wat onwan-
kelbaar en eindeloos leek voor-
goed aanvreten. Dhont opteert 
(samen met coscenarist Angelo 
Tijssens) in Close voor de hardst 
mogelijke ruptuur. Daarmee levert 
hij een weloverwogen ingreep, 
die niet alleen zijn personages, 
maar ook zijn film zelf emotioneel, 
narratief én visueel verscheurt. 
Net zoals in zijn debuut Girl zet 
hij zijn jonge protagonist promi-
nent en bijna liefkozend in beeld. 
Leo vangt letterlijk het licht, met 
heel zijn lijf en leden. Wanneer 
de ‘idylle’ verkruimelt, en vriend-
schap en affectie baan ruimen 
voor verraad, hartzeer en verdriet, 
dooft dat licht dan ook zo letterlijk 
dat je er daadwerkelijk kou van 
krijgt. 

Onafscheidelijke vrienden voor het leven? (Gustav De Waele en Eden Dambrine: innemend) 

FILM

Elementaire 
principes van 
oorlogspropaganda
“Je moet drie dingen doen van-
daag: twijfelen, twijfelen en twijfelen. 
Twijfelen over wat men ons alle dagen 
in de media door de strot duwt én twij-
felen over je eigen analyse. Alleen dan 
kan je eventueel doordringen tot de 
feiten.” Woorden van Anne Morelli over 
de oorlog in Oekraïne. Twintig jaar na 
de eerste editie van haar veelgeprezen 
standaardwerk komt ze met een actua-
lisering. Oorlogspropaganda, zo pepert 
ze ons in, is zo oud als de mensheid 
zelf en bepaalde vuistregels en metho-
des keren telkens terug, of er nu sol-
daten naar het front van de Eerste 
Wereldoorlog gestuurd moeten worden 
of de mentale sabels gesmeed voor 
het oppoken van de Russische beer. 

Anne Morelli (1948) is historica en 
hooglerares aan de ULB. In 1993 ver-
scheen haar uitmuntende boek De 
geschiedenis van het eigen volk - De 
vreemdeling in België, van de prehis-
torie tot nu. Ze doceert “Geschiedenis 
van de hedendaagse christelijke ker-
ken” en “Hedendaagse christelijke 
teksten” aan het Institut d’histoire des 
religions van de ULB en verscheen als 
experte voor de parlementaire onder-
zoekscommissie rond de sekten. 

 Interesse in dit boek? Stuur dan je naam 
en adres vóór 2 december 2022 naar 
topboek@acv-csc.be en maak kans op 
één van de drie exemplaren die we gratis 
weggeven.
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Voeding
Vanaf november 2022 krijgen de gesyndi-
ceerde bedienden uit de voeding hun vak-
bondspremie. Deze bedraagt maximaal 145 
euro. Het precieze bedrag is afhankelijk 
van het aantal gewerkte dagen en de duur 
van het lidmaatschap.

Om recht te hebben op de vakbondspre-
mie, moet je aan enkele voorwaarden vol-
doen. Zo moet je tussen 1 april 2021 en 31 
maart 2022 minstens elf dagen gewerkt 
hebben in een onderneming die valt onder 
de sector voor de bedienden uit de voe-
ding (PC 220). Je PC-nummer kan  je op 
je loonfiche terugvinden. Ook moet je ten 
laatste op 1 maart 2022 lid geworden zijn 
van het ACV en nog altijd aangesloten zijn 
op het ogenblik van de uitbetaling. In orde 
zijn met de betaling van de ledenbijdrage 
is ook vereist.

De premie wordt gestort op de rekening 
van de rechthebbende. Uitbetaling in cash 
of via circulaire cheque is niet mogelijk. 
De rechthebbende moet zijn of haar attest 
ingevuld en ondertekend terugsturen naar 
het plaatselijke ACV-Puls-secretariaat. 

MAAK KENNIS MET ONS 
LOOPBAANAANBOD

Wist je dat je bij ACV Puls aan het juiste adres bent 
als je het over je loopbaanplannen wil hebben? 
Onze coaches staan voor je klaar om mee na te 

gaan hoe je het beste uit je loopbaan haalt. 

Naast individuele loopbaantra-
jecten biedt het loopbaancen-
trum van ACV Puls ook een hele 
waaier aan workshops aan rond 
allerhande thema’s. Tijdens de 
webinar ‘Kiezen voor de zorg’ 
(16 november) ontdek je welke 
mogelijkheden de zorgsector je 
te bieden heeft. Voor 50-plus-
sers is er de meerdaagse work-
shop ‘De kracht van ervaring’ 
(vanaf 17 november). Die focust 
op hoe je als oudere werkne-
mer met plezier aan de slag kan 
blijven, maar ook het perspec-
tief van meer vrije tijd komt aan 
bod. Voor werkzoekenden is er 
de webinar CV en motivatiebrief 
(24 november). Die zet nog even 
alles op een rijtje voor een suc-
cesvolle sollicitatiebrief. 
En wil je weten wat het loop-
baancentrum je nog allemaal te 

bieden heeft? Dan kan je terecht 
op de algemene infowebinar (5 
december) of in Brugge op de 
workshop ‘Proeven van loop-
baanbegeleiding’ (28 novem-
ber). 

Maar je kan via de website 
natuurlijk ook altijd een vrij-
blijvend kennismakingsgesprek 
boeken!

 Lees er alles over op  
www.loopbaanontwikkeling.be  
of contacteer ons via  
loopbaancentrum@acv-csc.be. 

VOLG ONS
OP DE SOCIALE MEDIA

ACV Puls is ook te vinden op de sociale media. Hieronder een greep uit 
wat er daarop de voorbije maanden te vinden was. 

Volg ons op 
 www.facebook.com/acvpuls |  twitter.com/acvpuls |  www.instagram.com/acvpuls

SOCIALE MEDIA

INDEXVERHOGINGEN

OKTOBER 2022

PC 130.01 Drukkerijen, grafische kunstbedrijven en dagbladbedrijven: Alle lonen 
worden met 2% verhoogd

PC 130.02 Dagbladen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 201 Zelfstandige kleinhandel: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 202 Kleinhandel in voedingswaren: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 202.01 Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Alle lonen worden met 2% ver-
hoogd

PC 307 Makelarij: Alle lonen worden met 2% verhoogd

PC 312 Warenhuizen: Alle lonen worden met 2% verhoogd

De energieprijs duwt de levensduurte fors omhoog. 
De inflatie loopt op en alles wordt duurder. Gelukkig 
hebben de vakbonden in de meeste sectoren afspraken 
afgedwongen waardoor de lonen de inflatie volgen. Let 
op, de index is dus geen opslag, maar beschermt alleen 

enigszins je koopkracht! De komende maanden worden 
de lonen aangepast in onderstaande sectoren. 
De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche, indi-
viduele rekening of contract aangeduid als paritair 
comité (PC), gevolgd door een cijfercode.
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Missie van acv puls
ACV Puls is een vakbond die als deel van het 
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt 
voor meer en sterkere rechten voor werknemers 
(m/v). ACV Puls is een onafhankelijke demo-
cratische organisatie met leden en militanten, 
die streeft naar solidariteit onder werknemers. 
Nationale en internationale solidariteit is een 
belangrijk doel en bindmiddel. ACV Puls staat voor 
een democratische kijk op de samenleving. Samen 
met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijdbare 
macht zijn.

ACV PULS: 
SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• ACV PULS AALST

Hopmarkt 45

9300 Aalst

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS ANTWERPEN

Nationalestraat 111

2000 Antwerpen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUGGE-OOSTENDE

Kan. Dr. L. Colensstraat 7

8400 Oostende

Steunpunt:

Koning Albert I laan 132

8200 Brugge

T + 32 56 23 55 61

acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUSSEL

Pletinckxstraat 19

1000 Brussel

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS GENT

Poel 7

9000 Gent

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS HALLE

Vanden Eeckhoudtstraat 11

1500 Halle

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS HASSELT

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

T+ 32 11 29 09 61

acv-puls.limburg-kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KEMPEN

Korte Begijnenstraat 20

2300 Turnhout

T + 32 14 44 61 55

acv-puls.limburg-kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KORTRIJK-ROESELARE-IEPER

President Kennedypark 16D

8500 Kortrijk

Steunpunt:

Peter Benoitstraat 13

8800 Roeselare

T + 32 56 23 55 61

acv-puls.west-vlaanderen@acv-csc.be 

• ACV PULS LEUVEN

Martelarenlaan 8

3010 Kessel-Lo

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS MECHELEN-RUPEL

Onder Den Toren 5

2800 Mechelen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS VILVOORDE

Toekomststraat 17

1800 Vilvoorde

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS WAAS & DENDER

H. Heymanplein 7

9100 Sint-Niklaas

T + 32 9 265 43 00

acv-puls.oost-vlaanderen@acv-csc.be 

ALGEMEEN SECRETARIAAT

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

CONTACTEER ONS
Heb je een vraag over je werksituatie? Dan 

ben je bij ACV Puls aan het juiste adres!

Maak best eerst een afspraak via telefoon of mail. Dan maken 
wij graag tijd voor je! Onze contactgegevens vind je hiernaast. 

Heb je een vraag over je werkloosheidsuitkering? Contacteer 
dan het lokale dienstencentrum van het ACV. Je vindt hun 

gegevens op de contactpagina van www.hetacv.be. 

IN ELKE PROVINCIE!

PULS CAFÉ

#TijdvoorTijd

Vlaams Brabant

17 november (Vilvoorde)

Oost-Vlaanderen

18 november - De Zulle (Wondelgem)

West-Vlaanderen

21 november - De Leest (Izegem)

Limburg/Kempen

24 november - De Zille (Ham)

Vlaams Brabant

27 november (Leuven)

Antwerpen 

29 november - De Vrede (Berchem)

Met o.a. stand-up comedy, gratis vat, 

een brunch en boeiende debatten 


