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HOE KRIJGEN WE DE 
ENERGIEFACTUUR OMLAAG?
Voor steeds meer mensen worden de facturen 
onbetaalbaar. “Het lijkt me logisch dat de winsten 
van de energiebedrijven terugvloeien naar de 
samenleving.”
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WEGKIJKEN VAN MENSENHANDEL
Vakbonden moeten erop toezien dat bedrijven in 
hun hele toeleveringsketen respect hebben voor 
werknemersrechten en milieu. 
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Wie de kleine letters van verzekeringspolissen onder 
de loep neemt, stelt vast dat psychische ziekten vaak 
uitgesloten worden uit de waarborg. De rechter heeft 
de verzekeraars nu teruggefloten.
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Standpunt

ALLEEN SOLIDARITEIT
KAN ONS REDDEN
  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Portret: Dries Luyten

Het wordt een hete herfst, zelfs met de verwarming een paar 
graden lager. De frustratie en woede over de gigantische 
energiefacturen en ontoereikende inkomens zwellen aan. 

De federale regering heeft dan wel een 
pakket maatregelen genomen om 
de energiefactuur wat te verlich-
ten, fundamentele maatregelen 
blijven uit.

Is het onmacht of ontbreekt het 
aan politieke daadkracht? Een 
deel van de oplossing ligt uiter-
aard in Europa en ook daar verloopt 
het erg stroef. Ondertussen maken ener-
giebedrijven waanzinnige winsten. Engie 
verwacht in 2022 een brutowinst tussen 
11,7 en 12,7 miljard euro. Tegelijk blijven bij 
iedereen vragen binnenlopen om het voor-
schot aan te passen. We horen de zotste 
bedragen. Duizend euro per maand is geen 
uitzondering.

De regering besliste niets over een mini-
mumpakket of maximumprijs. Wel over 
een korting op de factuur die al dan niet 
terugbetaald moet worden via de belastin-
gen naargelang het inkomen. De lat daar-
voor ligt behoorlijk hoog, waardoor zowat 
alle werkenden iets krijgen. Men mikt met 
het nieuwe pakket dus niet op de meest 
kwetsbaren. Enkel gezinnen met een 
belastbaar inkomen vanaf 125.000 euro per 
jaar moeten terugbetalen via de belas-
tingen. Check maar even of je erbij bent. 
De regeling geldt overigens enkel voor 
november en december. Geen structurele 
oplossing dus, wel een beetje soelaas.

Als vakbond zien maar één weg: die van 
de solidariteit. We moeten samen actie 
voeren om alle mechanismen in te zetten 
die leiden tot bescherming of verbetering 
van de koopkracht. De bevolking verwacht 

niets minder. De keuze van onze actie-
middelen zal weloverwogen zijn en 

divers. Maatwerk.

We viseren de politiek, maar 
ook de werkgevers. Hun wei-
gering om de welvaartsen-

veloppe van 900 miljoen euro 
voor de sociale uitkeringen toe 

te wijzen, is ronduit wraakroepend. 
Net zoals hun voortdurende weigering 

om loonafspraken te maken. De loonwet 
is passé. In goed draaiende bedrijven en 
sectoren moet de koopkracht omhoog. En 
ook andere uitdagingen voor werknemers 
schreeuwen om oplossingen. Veralgemeen 
de fietsvergoeding en de thuiswerkvergoe-
ding, bied jongeren duurzame contracten 
aan, voorzie eindeloopbaanregelingen 
voor ouderen, zorg voor meer vakantie 
voor wie het moet stellen met twintig 
dagen per jaar, enzovoort.

ACV Puls wil solidariteit zaaien, bewerken 
en oogsten via allerlei acties. De mani-
festatie op 21 september was een eerste 
opstap. We maken ons nu al klaar voor de 
Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 
oktober en de Klimaatmars op 23 oktober. 
En zo werken we toe naar een climax op 
9 november. We voeren stilletjes aan de 
temperatuur wat op.

12

04

08
HOEZO, DE VAKBOND IS TEGEN 
E-COMMERCE?
Het ACV zou maar wat blij zijn met vragen van 
bedrijven om akkoorden te sluiten over e-commerce. 
Maar de voorbije jaren bleef het heel stil op dat vlak.

“We moeten samen actie 
voeren om alle mechanismen 
in te zetten die leiden tot 
bescherming of verbetering van 
de koopkracht.”
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“Bovendien loopt de maatregel eind 
dit jaar af. De koudste maanden 
moeten dan nog komen.  Wij pleiten 
daarom voor een uitbreiding van 
het sociaal tarief. Dat moet méér 
mensen beschermen en langer dan 
maart 2023.” 

Zet je dan de mensen nog genoeg aan 
om spaarzaam om te springen met 
energie? Want dat is belangrijk voor de 
klimaatomslag.
VERJANS: “Op dit moment is het alle 
hens aan dek om de energiefactuur 
te kunnen betalen. Maar we moeten 
natuurlijk ook inzetten op energie-
besparing. De Vlaamse overheid kan 
daar een grote rol in spelen. Ze kan 
collectieve maatregelen financieren, 
zoals renovatie van woningen om ze 
energiezuinig te maken. We kunnen 
grote vooruitgang maken door dat 
collectief aan te pakken, op wijkni-
veau. Denk maar aan isolatie of de 
installatie van zonnepanelen. Dat 
is goed voor het klimaat, maar ook 
voor de portemonnee.” 

Om dergelijke maatregelen te betalen, 
wordt gekeken naar een belasting op 
overwinsten van energieproducenten. 
Maar dat blijkt niet eenvoudig. 
VERJANS: “Dat wil ik best geloven. 
Maar als vakbond pleiten we al lan-
ger voor rechtvaardige belastingen 
die grote winsten zwaarder belasten. 
De energiebedrijven maken nu forse 
winsten. Het lijkt me logisch dat die 
winsten terugvloeien naar de samen-
leving en dan vooral naar de mensen 
die het nu heel moeilijk hebben. We 
moeten ook herbekijken hoe de prijs 
van de elektriciteit wordt bepaald. 
Dat goedkope zonne-, wind- en kern-
energie even duur zijn als elektri-
citeit die uit duurdere gascentrales 
wordt opgewekt, is absurd.” 

Jullie kijken ook naar de werkgevers. 
Zij moeten helpen om de facturen voor 
hun werknemers betaalbaar te houden. 
VERJANS: “Voor het woon-werk-
verkeer pleiten we voor een 

veralgemeende 80/20-regeling. Die 
houdt in dat het openbaar vervoer 
voor 80% wordt betaald door de 
werkgever en voor de overige 20% 
door de overheid. In veel bedrijven 
is dat al zo, maar niet overal. We 
willen ook een veralgemeende, wet-
telijke fietsvergoeding, zodat nie-
mand afhangt van de willekeur van 
de werkgever. En we willen dat alle 
dienstverplaatsingen volledig wor-
den betaald door de werkgever. Het 
is toch ongehoord dat werknemers 
in pakweg dienstenchequebedrijven 
zelf moeten betalen voor hun ver-
plaatsing tussen klanten?” 

En wat met de thuiswerkvergoeding? 
VERJANS: “Laat ons al beginnen met 
die te veralgemenen, want ze is nog 
altijd niet verplicht. Veel werkne-
mers draaien dus zelf op voor de kos-
ten van hun thuiswerk. En die lopen 
in deze energiecrisis stevig op.” 

Zo sterk dat dat veel werknemers 
komende winter misschien wel terug 
naar kantoor zullen willen. 
VERJANS: “Thuiswerk is een indi-
viduele keuze voor de werknemer, 
die met meer te maken heeft dan 
met centen. Het gaat ook over tijd-
besparing, de combinatie werk en 
privé... Maar werknemers hebben 
het recht om naar kantoor te gaan. 
Werkgevers die geen plaats meer 
hebben voor al hun werknemers, 
moeten dan de winst die ze maakten 
door te besparen op kantoorruimte 
maar gebruiken om een degelijke 
thuiswerkvergoeding te voorzien die 
de kosten van de werknemers dekt.”
 
In veel bedrijven gaat komende win-
ter de thermostaat omlaag. Kan dat 
zomaar? 
VERJANS: “Uiteraard hebben we 
daar begrip voor. Ook werknemers 
begrijpen dat energiebesparing 
belangrijk is. Maar 18 of 19 gra-
den is misschien wel fris voor wie 
de hele dag zittend kantoorwerk 
verricht. We hopen dat er over die 

temperatuur dus overlegd wordt in 
de onderneming. Sociaal overleg 
helpt om tot oplossingen te komen.” 

Kwatongen zeggen dat de vakbonden 
de economie kapot maken door nu 
financiële eisen te stellen. 
VERJANS: “Wij zijn een verantwoor-
delijke vakbond. Wij beseffen dat 
veel bedrijven het nu moeilijk heb-
ben en dat er soms weinig marge 
is. Daar houden we rekening mee. 
Maar aan de andere kant zijn er ook 
bedrijven die het zeer goed doen, 
of in het verleden genoeg buffers 
opgebouwd hebben. Omwille van die 
verscheidenheid willen wij af van de 
loonnorm. Wij willen vrij kunnen 
onderhandelen, op maat van bedrij-
ven en sectoren.” 

Ook voor niet-werkenden stijgt de 
levensduurte. Hoe kunnen we hen hel-
pen? 
VERJANS: “Ook voor niet-werken-
den willen we extra koopkracht. 
De overheid heeft 900 miljoen euro 
klaarstaan om de uitkeringen op te 
trekken. Vakbonden en werkgevers 
moesten overleggen over de verde-
ling daarvan, maar de werkgevers 
wilden niet tot afspraken komen. Ze 
willen de uitkeringen niet optrekken 
en koppelen dit dossier aan de loon-
onderhandelingen die binnenkort 
starten. Het is nu aan de regering 
om de knoppen door te hakken. We 
hopen alvast dat die de uitkeringen 
zo snel mogelijk – dus vanaf 1 janu-
ari 2023 – optrekt.”

Hoe krijgen we de energiefactuur omlaag? 

“HET LIJKT ME LOGISCH 
DAT DE WINSTEN VAN 

DE ENERGIEBEDRIJVEN 
TERUGVLOEIEN NAAR DE 

SAMENLEVING”
 

Oplopende energierekeningen, dure winkelkarren, geïndexeerde huurprijzen… 
Voor steeds meer mensen worden de facturen onbetaalbaar. “De energiekorting 

van 400 euro van de federale regering is goedbedoeld. Maar de maatregel 
is heel breed uitgesmeerd en niet gericht op de mensen die het nu het 
moeilijkst hebben,” betreurt nationaal ACV-secretaris Mathieu Verjans. 

 Jan Deceunynck |  James Arthur

“Wij beseffen dat veel 
bedrijven het nu moeilijk 
hebben en dat er soms 
weinig marge is. Maar aan 
de andere kant zijn er ook 
bedrijven die het zeer goed 
doen, of in het verleden 
genoeg buffers opgebouwd 
hebben.”
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Bedrijven moeten verantwoordelijkheid 
opnemen voor hele productieketen

VAKBONDEN MOGEN NIET
WEGKIJKEN VAN MENSENHANDEL

Het chemiebedrijf Borealis kwam in opspraak nadat de sociale inspectie een maand geleden 
tot het vermoeden kwam van mensenhandel. Het onderzoek loopt nog, maar tientallen 

buitenlanders zouden onder slechte werkomstandigheden aan het werk gezet zijn, via een 
systeem van schimmige onderaannemingen. We spraken Jan Buelens van Progress Lawyers 

Network over het belang van ketenzorg om zo’n wanpraktijken te vermijden.

Het bewustzijn over het belang van 
ketenzorg lijkt vergroot. Is dat een 
goede zaak? Of komt dat net omdat er 
meer wanpraktijken zijn?
BUELENS: “Wel, Borealis komt nu 
even in de media en roept ver-
ontwaardiging op, maar dat leidt 
natuurlijk niet automatisch tot een 
indijking van bepaalde wanpraktij-
ken. Het fenomeen van mensenhan-
del is zo wijdverspreid en zelfs bijna 
verweven met bepaalde economi-
sche systemen, dat het moeilijk is 
het uitgeroeid te krijgen.”

“Vooral de uitbreiding van de 
Europese Unie in 2004 naar Oost-
Europa betekende een versterking 
van het fenomeen van detachering 
en het daarmee gepaard gaande 
misbruik op vlak van arbeidsrecht. 
Mensenhandel was al aan de gang, 
maar raakte sindsdien meer ver-
spreid. Daarna schoof het op naar 
‘derdelanders’, personen van buiten 
de EU, die via de EU gedetacheerd 
worden of aan een arbeidsvergun-
ning raken. Denk bijvoorbeeld aan 
de Turken die bij Borealis aan het 
werk waren.” 

Hebben we zicht op aantallen?
BUELENS: “Nee, er is weinig trans-
parantie, wat natuurlijk een enorm 
probleem is. Die reusachtige blinde 
vlek betekent dat de regering wel 

maatregelen kan aankondigen, maar 
geen zicht heeft op de effecten. Ze 
kan daardoor ook niet op maat wer-
ken. Er is transparantie nodig voor-
aleer we effectiever kunnen wer-
ken.”

“Tegenwoordig zien we veel Wit-
Russen en Oekraïners die slachtof-
fer worden van uitbuiting. Maar er 
zijn ook Bangladeshi bijvoorbeeld 
of slachtoffers uit de Filippijnen, 
mensen die in armoede leven en de 
EU niet kennen, en naar hier komen 
zonder veel voorkennis. Voor hen is 
het nog moeilijker om zich te infor-
meren, want pakweg Polen zijn hier 
al langer, kennen wat Engels en kun-
nen beter voor zichzelf opkomen. 
Zicht op aantallen hebben we niet.”

Naast transparantie pleit u ook voor 
kortere ketens, meer inspectie en een 
verschuiving van aansprakelijkheid.
BUELENS: “Ja, want er bestaat 
helaas ook veel slechte wetgeving. In 
2006 kwam er een wet rond schijn-
zelfstandigheid, die eigenlijk het 
aantal schijnzelfstandigen vooral 
heeft doen toenemen. Een wet op 
neoliberale leest, zeg maar. In 2012 
heeft men die dan aangepast en aan-
sprakelijkheid toegevoegd, maar die 
vertoont zoveel lacunes dat ze bijna 
nooit wordt toegepast. Er moet ook 
inspectie zijn vooraleer je wetgeving 
kunt afdwingen natuurlijk. Gebrek 
aan transparantie is vaak handig 
voor veel betrokken partijen om zich 
te verschuilen.”

Welke rol kunnen vakbonden spelen?
BUELENS: “Vakbonden moeten zich 

Ketenzorg:  
nuttig en nodig!
 
In de geglobaliseerde economie 
ontstaan steeds langere en min-
der transparante toeleverings- en 
waardeketens. ‘Ketenzorg’ wijst op 
de plicht die bedrijven hebben om 
te zorgen voor hun volledige ‘keten’. 
Het ACV vindt dat het hoog tijd is 
dat bedrijven hun verantwoorde-
lijkheid opnemen voor de men-
sen- en arbeidsrechten en voor het 
milieu. En dat niet alleen voor hun 
eigen activiteiten, maar in hun vol-
ledige internationale toelevering- 
en waardeketens. Dus ook voor die 
van onderaannemers die voor hen 
werken. 

Er is nood aan wetgeving die de 
wanpraktijken in deze internatio-
nale ketens aan banden legt. Maar 
ook vakbondsvertegenwoordigers 
kunnen erop toezien in het sociaal 
overleg. 

 Max De Boeck |  Davien Dierickx

“Er bestaat helaas ook 
veel slechte wetgeving. 
In 2006 kwam er een wet 
rond schijnzelfstandigheid, 
die eigenlijk het aantal 
schijnzelfstandigen vooral heeft  
doen toenemen. Een wet op 
neoliberale leest, zeg maar.”

sowieso meer met het fenomeen 
bezighouden dan in het ver-
leden. Ze worden ermee 
geconfronteerd in onder-
nemingen, maar zoeken 
duidelijk nog naar manie-
ren om ermee te leren 
omgaan. Onderaannemers 
en hun werknemers of zelf-
standigen, zijn vaak niet aan-
gesloten bij de vakbonden, en 
de ondernemingspraktijken lijden 
eigenlijk vaak tot een opde-
ling in sociale groepen. 
Er gelden ook verschil-
lende loon- en arbeids-
voorwaarden, dus dat 
bemoeilijkt de ontwik-
keling van syndicale 
slagkracht.”
“Transparantie kan zowel 
afgedwongen worden door de 
vakbondsafvaardiging als de 
ondernemingsraad. Leden 
van de ondernemingsraad 
mogen de sociale wetge-
ving controleren, en men 
moet zorgen dat dat mag 
bij alle bedrijven die actief 
zijn op de site waarvoor men 
als ondernemingsraad is aange-
steld. De vakbondsafvaardiging kan 
een gelijkaardige rol opnemen, en financiële informa-
tie opvragen over ondernemingen waarmee de firma 
contracteert, maar vraagt dat momenteel te weinig 
aan. Er zijn dus tools, al probeert de werkgever 
die natuurlijk vaak te minimaliseren. Maar 
vakbonden kunnen er dus mee voor zorgen 
ketenzorg in te bouwen in het systeem. Alle 
actoren moeten hun rol opnemen in plaats 
van weg te kijken. Daar ligt de sleutel.”
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arbeidsmigranten uit voornamelijk 
Oost-Europa. Ze komen voor een 
viertal maanden naar Nederland en 
worden in slechte omstandigheden 
gehuisvest (denk aan het schandaal 
bij Borealis). We zijn niet tegen jobs 
voor migranten, maar wel tegen jobs 
die zo schabouwelijk zijn dat onze 
lokale werknemers ervoor passen en 
enkel geïmporteerde werknemers ze 
willen invullen. 

Ecologie
Dan is er nog het ecologische aspect. 
E-commerce kan de milieu-impact 
doen dalen doordat consumenten 
zich minder naar winkels verplaat-
sen. Daar staat echter wel een fors 
toegenomen aantal thuisleveringen 

tegenover en een toename van 
het gebruik van plastic en karton. 
Winkels zetten de voorbije jaren fors 
in op een reductie van wegwerpzak-
jes en verpakkingsmateriaal, maar 
door e-commerce komt die hele zwik 
via de thuisleveringen terug.
Kortom, e-commerce is een blij-
ver, maar er zijn redenen om er 
waakzaam mee om te springen. 
Wie het goed meent met eerlijke 
loon- en arbeidsvoorwaarden en 
een duurzaam milieu- en klimaat-
beleid, begrijpt dat afspraken nodig 
zijn. Daarom pleit het ACV voor 

onderhandelde afspraken over ver-
ruimde werktijden en nachtarbeid, 
en wil het de levering van pakjes 
vanuit milieuoogpunt rationalise-
ren. Binnen die krijtlijnen is e-com-
merce echt wel mogelijk. Maar we 
mogen best een beetje kritisch blij-
ven tegenover subsidies voor bedrij-
ven die weinig jobs creëren of de 
ruimtelijke ordening in het gedrang 
brengen. 

Pleidooi voor sociaal en ecologisch duurzame akkoorden

HOEZO, DE VAKBOND IS TEGEN 
E-COMMERCE?

Je hoort het wel vaker. Dat de vakbond e-commerce tegenhoudt. Dat ze daarmee nieuwe jobs 
onmogelijk maken of zelfs bestaande jobs in gevaar brengen. Niets is minder waar. Het ACV zou 

maar wat blij zijn met vragen van winkelbedrijven om akkoorden te sluiten over e-commerce. Maar 
de voorbije jaren bleef het heel stil op dat vlak. De bedrijven zouden ook in zee kunnen gaan met 

logistieke bedrijven, waar al langer akkoorden bestaan die e-commerce mogelijk maken. Maar daar 
hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Zou het kunnen dat de bedrijven zich liever verstoppen achter 

‘lastige vakbonden’ dan werk te maken van sociaal en ecologisch duurzame e-commerce?

Toegegeven, de vakbonden kop-
pelen wel een aantal voorwaarden 
aan e-commerce. Goede loon- en 
arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld. 
Dat is de kerntaak van de vakbon-
den en het zou straf zijn mochten 
ze daar geen punt van maken. Dat 
er afspraken gemaakt kunnen wor-
den, bewees ACV Puls onder andere 
bij Colruyt, waar een akkoord 
werd gesloten over nachtwerk om 
de Collect&Go-bestelling klaar te 
maken. Ook bij Vanden Borre werd 
e-commerce een succes binnen het 
wettelijke kader. Coolblue stelt zelfs 
meer mensen tewerk in België dan 
in het centrale depot in Nederland. 
Fatsoenlijke e-commerce kán dus 
perfect in België. 

Trein gemist
De achterstand in België tegenover 
pakweg Nederland heeft meer te 
maken met een gemiste trein in de 
jaren ’90. Toen de grote spelers hun 
eerste stapjes zetten op de digitale 
markt waren de Belgische bedrijven 
niet meteen geïnteresseerd. België 
is een kmo-land met beperkt inves-
teringsvermogen en een zeer dicht 
netwerk van fysieke winkels. De 
comfortabele positie van de grote 
Belgische bedrijven maakte de appe-
tijt om te innoveren niet echt groot. 
Ze waren kortom niet creatief en 
dynamisch genoeg om op de trein te 
springen. En het is moeilijk om die 

trein nog in te halen. 
Dus moeten voor de werkge-
vers de arbeidsvoorwaarden naar 
beneden om bij te kunnen benen. 
Ongebreideld nachtwerk zonder toe-
slagen, flexijobs en dito uurroosters, 
lagere uurlonen… Op vraag van de 
werkgevers verankerde de regering 
de intussen neerwaartse spiraal die 
een negatief effect heeft op het pri-
véleven en de gezondheid van werk-
nemers. 

Extra jobs
De argumentatie luidt dat ons land 
op die manier kansen schept voor 
nieuwe banen. Maar die redenering 
rammelt, stelt het ACV vast na een 
grondige analyse. In de economi-
sche literatuur is er helemaal geen 
eensgezindheid over de impact van 
e-commerce op de werkgelegen-
heid. Ja, er komen jobs bij. Maar er 
verdwijnen ook jobs, vooral die met 
betere loon- en arbeidsvoorwaarden. 
Want nog meer dan in de klassieke 
jobs, duwt internationale concur-
rentie de arbeidsvoorwaarden in de 
e-commerce omlaag. 

Zowel in de distributie- als in de 
logistieke sector zijn werkom-
standigheden al niet schitterend. 
Lastige uren, veel tijdelijke en deel-
tijdse contracten, lage lonen, zwaar 
werk… Nu komen ze terecht in een 
neerwaartse spiraal. Het moet altijd 
nog wat goedkoper. Slecht betaalde 
jobs worden dan verschoven naar 
nog slechter betaalde jobs, met nog 
slechtere arbeidsvoorwaarden. En zo 
beland je bij uitbuiting. Denk maar 
aan het schandaal bij PostNL dat 
onlangs aan het licht kwam. Een klu-
wen van onderaannemers verdoe-
zelde de uitbuiting van kwetsbare 
werknemers en zelfs kinderarbeid.
Cijfers van de Nederlandse logistieke 
sector plaatsen nog meer vraag-
tekens bij de jobwinst. De meeste 
nieuwe jobs worden ingevuld door 

 Jan Deceunynck |  Adobestock
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Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober

GEZOCHT: 180.000 
WONINGEN VOOR EEN 

WARME THUIS
Het thema van de Werelddag van Verzet tegen Armoede is dit jaar ‘een warme thuis’. Door de stijgende 

energieprijzen dreigen meer mensen dan ooit in de problemen te komen. En voor wie al in de knoei zat, wordt 
de situatie nog moeilijker. “Bij veel mensen gaat de helft tot twee derde van hun inkomsten naar huur, energie 

en voeding. Als die drie uitgavenposten duurder worden, wordt het alleen maar moeilijker om de eindjes 
aan mekaar te knopen,” weet ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp van het Netwerk tegen Armoede.

VAN GELDORP: “Voor veel kwetsbare 
mensen is een huis niet per se een 
thuis. Ze wonen vaak noodgedwon-
gen in woningen van slechte kwa-
liteit die niet goed geïsoleerd zijn, 
waardoor ze sowieso meer verbrui-
ken. Om kosten te besparen, gaan ze 
heel zuinig om met energie en ver-
warmen ze hun woning soms maar 
een uur of een aantal uren per dag. 
Of helemaal niet. De energiecrisis 
drijft de prijzen nu serieus de hoogte 
in, waardoor mensen in armoede 
nog minder overhouden aan het 
einde van de maand.”

In welke mate biedt het sociaal tarief 
bescherming?
VAN GELDORP: “Het sociaal tarief 
biedt wel bescherming, maar het 
stijgt ook mee met de hogere ener-
gieprijzen. Ook dat wordt op de duur 
onbetaalbaar. Het is goed dat er 
een uitbreiding is gekomen van het 
sociaal tarief naar mensen met ver-
hoogde tegemoetkoming. Dat zijn in 
totaal ongeveer 1 miljoen gezinnen. 
Maar de verlenging is telkens maar 
tijdelijk, nu tot 31 maart 2023. We 
pleiten voor een structurele veran-
kering van het sociaal tarief voor de 
grotere groep mensen.” 

Ook los van de energieprijzen is 
‘wonen’ een belangrijk thema. Maar 
ook een probleem voor veel mensen in 
armoede.
VAN GELDORP: “Een goede, 

betaalbare en kwalitatieve woning 
geeft rust en zorgt ervoor dat men-
sen meer mentale ruimte hebben 
voor andere zaken, zoals werk, 
school … Als je constant in stress 
leeft door een slechte woning, heb 
je vaak te maken met problemen op 
het vlak van goede slaap, gezond-
heid, concentratie, sociaal contact 
… Het effect ervan is soms heel je 
leven voelbaar. Daarom hebben we 
drie centrale eisen geformuleerd in 
kader van de Werelddag van Verzet 
tegen Armoede. We stellen voor dat 
er meer en sneller kwalitatieve soci-
ale woningen bijkomen, dat private 
verhuurders ondersteund worden 

om hun woningen energiezuinig en 
betaalbaar te verhuren en dat woon-
maatschappijen verder en meer zou-
den huren op de private huurmarkt, 
zoals de sociale verhuurkantoren 
doen. Zo hopen we op oplossingen 
voor de 180.000 gezinnen die op de 
wachtlijst staan voor een sociale 
woning.”

 www.17oktober.be

Vlaams ACV-congres zet deelnemers aan tot actie

“NU IS HET AAN ONS OM DE 
IDEEËN UIT TE VOEREN!”

Op 7 en 8 september hield het Vlaamse ACV een congres. Wij polsten bij een 
aantal deelnemers welke thema’s of klemtonen na afloop bij hen nazinderden. 

Huisvesting
Voor Lut Cromphout is dat degelijke soci-
ale huisvesting. “Dat is heel belangrijk 
in de strijd tegen armoede. De overheid 
moet daar voldoende in investeren.” Maar 
in deze dure tijden is er meer nodig. “De 
overheid vraagt aan banken om soepel te 
zijn voor mensen die moeite hebben met 
hun hypotheekafbetaling. Waarom vraagt 
ze dat ook niet voor huurders? Die zijn 
extra kwetsbaar door de hoge energiefac-
turen.” En ook de verhuurders dragen een 
verantwoordelijkheid. “Tijdens het con-
gres werd het idee gelanceerd dat verhuur-
ders een bewoonbaarheidsattest zouden 
moeten kunnen voorleggen alvorens een 
woning te huur aan te bieden. Huurders 
hebben recht op zekerheid over de kwali-
teit van het pand dat ze huren.” 

Neoliberaal beleid
“Eens te meer merkten we tijdens het 
congres dat de gevolgen van dertig jaar 

neoliberaal beleid ons niet veel vooruit 
hebben geholpen,” merkt Mike Verhaeghe 
op. “Veel mensen staan nog altijd – en van-
daag steeds vaker letterlijk – in de kou. Ze 
hebben het echt moeilijk. De voorstellen 
over extra sociale bescherming zijn daar 
duidelijk een reactie op.” 

Mobiliteit
“Ik vind het belangrijk dat men bena-
drukte dat de overheid niet louter burgers 
moet ondersteunen met individuele subsi-
dies, maar ook moet gaan voor collectieve 
oplossingen,” vult Myrte Dierickx aan. “Er 
is nood aan meer sociale woningen, maar 
ook aan collectieve overheidsprojecten om 
huizen, wijken en gebouwen energiezuinig 
te maken.” Op vlak van openbaar vervoer 
werd gehamerd op kwaliteit en toeganke-
lijkheid. “Mobiliteit en bereikbaarheid zijn 
belangrijk om volwaardig deel te kunnen 
nemen aan de samenleving. In het versnip-
perd en gebetonneerd Vlaanderen is daar 
nog veel werk aan.” Haar eerste vakbonds-
congres was alleszins een verrijkende 
ervaring. “Samen met werknemers uit 
andere sectoren nadenken, maakte de dis-
cussies veel  genuanceerder.” 

Ketenzorg
Kenneth Rumes onthield vooral dat 
ketenzorg een opstap is naar duurzaam-
heid. “Het is me meer dan ooit duidelijk 
geworden dat het de verantwoordelijkheid 
van elke medewerker is om de werking van 
het bedrijf waar je werkt in vraag te dur-
ven stellen, van bron tot monding. Door 
daarop in te zetten kunnen we de omme-
zwaai maken naar een duurzame econo-
mie. Het is nu aan ons om daarmee aan 
de slag te gaan in de bedrijven waar we 
werken.”

 Jan Deceunynck |  James Arthur

Cindy Van Geldorp: “Veel kwetsbare mensen wonen vaak noodgedwongen in woningen van slechte 
kwaliteit die niet goed geïsoleerd zijn, waardoor ze sowieso meer verbruiken.”
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Je rekent erop dat je ziekte-uitkering 
door de verzekeraar aangevuld wordt 
met de voorziene rente. Groot is je 
verbazing als je van de verzekeraar 
het bericht krijgt dat de uitkering 
wordt stopgezet. Voor psychische 
ziekten blijkt deze beperkt te zijn 
in de tijd. Had je daarentegen een 
beenbreuk, dan zou de verzekeraar 
gewoon verder betaald hebben. Een 
financiële tegenslag, terwijl je ervan 
uitging dat je goed verzekerd was.

Wie de kleine letters van verzeke-
ringspolissen onder de loep neemt, 
stelt vast dat psychische ziek-
ten zoals burn-out, fibromyalgie, 
CVS… vaak uitgesloten worden uit 
de waarborg. Andere verzekeraars 
rekenen hiervoor een extra premie 
aan, koppelen de waarborg aan een 
langere wachttijd of beperken de 
tussenkomst in de tijd. Sommigen 
maken de uitkering afhankelijk 
van een door de verzekeraar geor-
ganiseerd re-integratietraject. 
Deze beperkingen gelden niet voor 
fysieke ziekten zoals een hernia.

Discriminatie
Een verschil in behandeling tussen 
fysieke en psychische aandoenin-
gen is discriminatoir, oordeelde de 
rechtbank van Antwerpen, afdeling 
Mechelen, in een vonnis dat dateert 
van januari 2022, maar pas later 
bekend raakte. Deze uitspraak stemt 
ACV Puls optimistisch. Eindelijk zul-
len mensen met psychische ziekten 
door de verzekering op eenzelfde 
manier behandeld worden als zieken 
met een fysieke aandoening.

Helaas moeten we ons optimisme 
wat temperen. De verzekeraar heeft 
zich in deze zaak namelijk zeer zwak 
verdedigd. Hij baseerde zich op de 
contractvrijheid en op het feit dat 
zo’n onderscheid gebruikelijk is 
in verzekeringen – kortom, dat er 
nu eenmaal verschillen zijn tussen 
beide categorieën aandoeningen. 
Dergelijke argumentatie doorstaat 
de toets met de antidiscriminatiewet 
niet, aldus de rechtbank. Deze wet 
verbiedt onder meer een discrimina-
tie op grond van de gezondheidstoe-
stand. 

Mag dan geen enkel onderscheid 
gemaakt worden? Toch wel. Maar dan 
moet men bewijzen  dat het onder-
scheid objectief en redelijk gerecht-
vaardigd is en dat het een legitiem 
doel dient. Dat bewijs leverde de ver-
zekeraar in dit geval niet. 

Objectiveren
In de praktijk verantwoorden de 
verzekeraars het onderscheid tus-
sen beide soorten ziekten helaas 
vaak door te stellen dat psychische 
aandoeningen moeilijk te objective-
ren zijn en dus moelijker te contro-
leren, wat onzekerheid geeft over 
de betaalbaarheid van de verzeke-
ring.  Sommigen maken daarom in 
hun polis het onderscheid tussen 
objectiveerbare en niet-objectiveer-
bare ziekten. Een aantal psychische 
ziekten zouden op deze manier wel 
objectief vast te stellen zijn (bv. een 
psychose) en op dezelfde manier 
verzekerd worden als een fysieke 
ziekte. Of de rechter dan tot dezelfde 
conclusie zou gekomen zijn, weten 
we niet. Deze argumentatie werd 
immers niet opgeworpen. Toch blijkt 
dat in de medische wereld vandaag 
zo’n onderscheid evenmin overeind 
blijft. Bepaalde wetenschappelijke 
methodes zijn immers in staat om 
niet-zichtbare aandoeningen toch te 
objectiveren.

Tegen dit vonnis werd door de ver-
zekeraar beroep aangetekend. We 
hopen dat de rechter in beroep 
tot dezelfde conclusie komt als de 
rechtbank van Antwerpen. Mensen 
met psychische aandoeningen moe-
ten op dezelfde behandeling kunnen 
rekenen als iemand die geplaagd 
gaat door een hernia. Maar het 
zou nog beter zijn dat de wetgever 
komaf maakt met dit onderscheid. 
In Nederland is dit al bij wet verbo-
den. Waar blijft onze wetgever? Het 
zou zieken met psychische aandoe-
ningen op dat vlak al minder kop-
zorgen geven.

Verzekeraars door rechtbank teruggefloten

BURN-OUT ANDERS VERGOEDEN DAN 
BEENBREUK IS DISCRIMINATIE

Het zal je maar overkomen. Je bent langdurig ziek wegens een burn-out en valt terug op 
een beperkte ziekte-uitkering van de sociale zekerheid. Geen probleem, via je werkgever 

ben je aangesloten bij een collectieve verzekering ‘gewaarborgd inkomen’. 

 Chris Van Zeghbroeck |  Davien Dierickx

“Psychische ziekten moeten 
door de verzekering 
op eenzelfde manier 
behandeld worden als 
fysieke aandoeningen.”
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Meer 
vaderschapsverlof 
voor Deense 
mannen
Denemarken kent een uitgebreid 
systeem van ouderschapsver-
lof. Een moeder krijgt er acht-
tien weken zwangerschapsver-
lof met vier volledig betaalde 
weken voor de bevalling en 
veertien erna. De vader kon tot 
voor kort na de bevalling twee 
weken vrijaf nemen, waarna 
beide ouders nog eens 32 weken 
ouderschapsverlof onderling 
mochten verdelen. Deze rege-
ling is nu veranderd. Heel wat 
vaders namen immers enkel de 
twee weken verlof op, waarna de 
moeder de rest van het ouder-
schapsverlof kreeg. De nieuwe 
wet wil dit veranderen. Negen 
weken van het totale ouder-
schapverlof zullen automatisch 
toegekend worden aan vaders. 

Als ze die niet opnemen, gaan ze 
verloren. Het is een duwtje in de 
rug voor nieuwe vaders. Ook de 
Deense Industrievakbond moe-
digt hen aan om van dit verlof 
gebruik te maken. In sommige 
collectieve arbeidsovereenkom-
sten overtuigden ze werkgevers 
zelfs om bovenop de ouder-
schapsuitkering een bijkomende 
premie te voorzien waardoor 
ouders geen loonverlies lijden. 
Zo’n afspraken maken het ook 
voor vaders vanzelfsprekend om 
negen weken ouderschapsverlof 
op te nemen. 
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Veiligheid in Pakistaanse 
textielindustrie 
Het is tien jaar geleden dat een bedrijfsbrand in 
Pakistan het leven kostte aan meer dan 250 
werknemers in de kledingindustrie. Maar 
ook nu nog blijft veiligheid op de werk-
plek er een groot probleem. De afgelopen 
achttien maanden telde Pakistan meer 
dan een dozijn incidenten met doden en 
gewonden in kledingfabrieken. Uit onder-
zoek van de Schone Kleren Campagne blijkt 
dat slechts driekwart van de werknemers in 
die fabrieken toegang had tot vrije vlucht-
wegen. In de sector werken meer dan vier 
miljoen arbeiders voor grote wereldmerken 
als Levi’s, H&M en Ikea. Het is dan ook belang-
rijk dat Uni Global Union (mondiale retailvak-
bond) en IndustriAll (mondiale industrievak-
bond) aan tafel zitten met deze grote merken. 
Hoog tijd voor bindende afspraken die de vei-
ligheid van werknemers in Pakistan garanderen. In 
2013 gebeurde dit in Bangladesh naar aanleiding van 
de ramp in Rana Plaza. Het gaf een belangrijke push aan de 
veiligheid van textielwerknemers in het land. Ook in Pakistan 
hebben de vakbonden al grote stappen vooruit gezet om tot 
bindende afspraken te komen. Ze hopen op korte termijn 
concreet te kunnen werken aan een veilige toekomst voor 
alle textiel- en kledingarbeiders in Pakistan.  
www.uniglobalunion.org 

Europese vakbonden en 
de koopkrachtcrisis 
In heel Europa staan de hoge energie-
prijzen, stijgende kosten voor levens-
onderhoud en koopkrachtverlies op de 
vakbondsagenda. In Duitsland eist de 
industrievakbond IG Metall een loons-
verhoging van 8%. In Nederland vraagt 
FNV een loonsverhoging die rekening 
houdt met de inflatie. Ook Franse bon-
den leggen gelijkaardige eisen op tafel. 
België kent een systeem van automa-
tische loonindexering, maar de werk-
gevers willen dit bevriezen. Nationaal 
en Europees zijn vakbonden in actie 
geschoten. Het Europees Vakverbond 
(EVV) legde een zespuntenplan op tafel. 
Hierin vragen ze o.a. een grondige 
hervorming van de Europese energie-
markt en gerichte ondersteuning voor 
burgers die het moeilijk hebben om 
hun energierekening te betalen. Via een 
concreet actieplan verhoogt het EVV – 
samen met de nationale vakbonden – 
de druk op overheden en werkgevers. 
Het volledige plan en overzicht van de 
acties vind je terug op www.etuc.org.

14 15

Doe mee aan de 
Klimaatmars!
Op 23 oktober stapt het ACV mee op in de 
Klimaatmars in Brussel. Ook als vakbond 
pleiten we voor een doordacht klimaatbe-
leid. Onze aandacht voor het milieu staat 
trouwens niet los van onze eisen voor waar-
dige jobs en goede werkomstandigheden. De 
groene transitie is ook een sociale uitdaging 
waar miljoenen werknemers bij betrok-
ken zijn. Daar willen we mee over waken. 
De transitie biedt kansen voor kwaliteits-
volle jobs, maar alleen als we doortastend 
investeren en innoveren. We komen daarom 
opnieuw op straat, vastberaden en vol 
energie. We zijn bereid om elk jaar terug te 
komen en de krachten te bundelen voor een 
toekomst waarin de planeet, mensen en hun 
rechten centraal staan. Kom met je familie, 
vrienden of collega’s naar de mars. Geniet 
van de feestsfeer en het warme gevoel om 
samen het verschil te maken. 
www.backtotheclimate.be/nl  

32 01 2022

Climate march
Brussels
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Internationale conventie over huispersoneel is tien jaar

“NOG ALTIJD KOMEN ER LIJKEN UIT 
QATAR AAN IN DE LUCHTHAVEN”

Al decennia komt de National Domestic Workers Movement (NDWM) van zuster Jeanne Devos op 
voor de rechten van huispersoneel. “Er is sinds het ontstaan van de NDWM in 1985 enorm veel 

gebeurd,” legt vakbondssecretaris Julie Hendrickx van ACV Puls uit. “Maar nog altijd haalt een Indiase 
medewerkster van de NDWM elke maand in de luchthaven lijken op uit Qatar. Huispersoneel en 

ambassadepersoneel zijn moderne slaven in die regio. Er is dus nog een hele weg te gaan.”

De betrokkenheid van Julie 
Hendrickx bij de NWDM is niet toe-
vallig. Ze is de adoptiedochter van 
de zus van zuster Jeanne Devos, de 
Vlaamse missiezuster die in de jaren 
’50 van de vorige eeuw naar India 
trok en er door haar inzet voor huis-
personeel een moderne invulling gaf 
aan haar apostolische keuze.

Het werk van Jeanne Devos is je wel-
licht met de paplepel ingegeven? 
JULIE: “Inderdaad. Als kind schreef 
ik brieven naar ‘tante Jeanne’. Als 
zestienjarige ben ik haar samen met 
mijn familie gaan opzoeken en zag ik 
met eigen ogen hoe haar inzet echt 
een verschil maakte. Sindsdien ben 
ik me steeds meer gaan engageren. 
In 2018 heb ik het boek ‘Alsof de Weg 
ons zocht’ geschreven, om het belang 
van haar werk en dat van de bewe-
ging vast te leggen. Het boek werd 
uitgegeven bij Lannoo. De derde druk 
is inmiddels uitverkocht.”

Op 10 november organiseer je een 
event om de balans te maken van wat 
haar werk teweeggebracht heeft. 
JULIE: “Het belang van haar werk 
kan nauwelijks overschat worden. 
Net zoals in België in de 19e eeuw 
vrouwen en meisjes naar de ste-
den trokken om er te gaan ‘dienen’, 
trekken in India en andere landen 
vandaag nog steeds vrouwen van het 
platteland naar de steden om er in 
de huizen van de rijken te werken. 

Onder impuls van Jeanne Devos 
heeft het huispersoneel in Mumbai 
zich verenigd en zijn ze politieke 
druk beginnen uitoefenen om de 
moderne slavernij aan te pakken. In 
2011 leidde dat tot Conventie 189 in 
de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO). Die geeft rechten en een 
statuut aan huispersoneel. De 
Belgische delegatie bestond toen uit 
Jeanne Devos, de ngo WSM en ACV 
Voeding en Diensten. Ook zij waren 
toen actief rond huisarbeid en uit-
buiting, in verschillende landen. 
Naar aanleiding van het tienjarig 
jubileum van de conventie maken 
we nu samen de balans op van wat 
de conventie betekend heeft voor de 
driehonderd miljoen ‘huiswerkers’ 
in België, Europa en de wereld.”

Hoe ziet die balans er volgens jou uit? 
JULIE: “Die vraag leg ik voor aan 
mijn panel op 10 november. Slechts 
35 van de 187 aangesloten landen bij 
de IAO hebben de conventie al gera-
tificeerd. In die landen werden de 

afspraken dus omgezet in nationale 
wetgeving. Maar in al die andere lan-
den dus niet. Ik verwacht dat mijn 
panel daar toch enige nuance in zal 
brengen. Maar, zelfs in landen waar 
er op wettelijk vlak niet veel veran-
derd is, heeft de conventie toch een 
verschil heeft gemaakt. Ze heeft vak-
bonden, bewegingen, en zelfs over-
heden gemotiveerd om bijvoorbeeld 
onveiligheid op de werkvloer aan 
te kaarten of om ongewenst seksu-
eel gedrag tegen huispersoneel op 
de agenda te zetten. Er worden wel 
degelijk stappen vooruit gezet.”

België heeft de conventie wel gete-
kend. Is sindsdien alles hier koek en ei?
JULIE: “Ook dat zal mijn panel nuan-
ceren. Ons dienstenchequesysteem 
is uniek in de wereld. Het zorgt sinds 
2004 voor een basisomkadering. 
Maar niet alle dienstenchequebedrij-
ven bieden dezelfde zekerheid. ACV 
Voeding & Diensten ijvert al jaren 
voor goede arbeidsomstandighe-
den voor huispersoneel, maar een 
bevraging leerde dat een derde van 
de werknemers zich onveilig voelt. 
Het gaat dan niet altijd over fysiek 
geweld, maar ook seksueel getinte 
opmerkingen, ongepaste aanrakin-
gen, wanbetaling, beschuldigin-
gen van diefstal, … zijn schering en 
inslag. En wat met mensen zonder 
papieren in ons land? Ook onder 
hen zijn poetshulpen. Je ziet: reden 
genoeg om het gesprek aan te gaan!”

Tien jaar  
Conventie 189
De verjaardag van de 
IAO-conventie wordt 
gevierd op 10 novem-
ber in Leuven. Wil je 
er graag bij zijn? Dat 
kan! Tussen 14 en 16 
uur ben je welkom op 
een gespreksnamid-
dag in het Provinciehuis 
van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1 in 
Leuven. Julie leidt de 
gesprekken in goede 
banen. Ben je er graag 
bij? Geef dan een seintje 
aan julie.hendrickx@acv-
csc.be. 

Alsof de weg  
ons zocht
Het boek ‘Alsof de weg 
ons zocht’ dat Julie 
schreef over Jeanne 
Devos en haar werk in 
India is niet meer te 
koop in de boekhandel. 
Toch geïnteresseerd? Dan 
kan je het boek recht-
streeks kopen bij de 
auteur. Het boek kost 30 
euro. De opbrengst gaat 
integraal naar de NDWM. 
Bestellen kan via julie.
hendrickx@acv-csc.be. 
Het boek is uiteraard 
ook verkrijgbaar op 10 
november in Leuven.

 Jan Deceunynck |  BelgaImage

“Tien jaar na Conventie 
189 maken we de balans 
op van wat de conventie 
betekend heeft voor 
driehonderd miljoen 
‘huiswerkers’ in België, 
Europa en de wereld.”

“Het belang van het werk 
van zuster Jeanne Devos 
kan nauwelijks overschat 
worden. Door haar inzet 
staan de rechten van het 
huispersoneel wereldwijd 
op de agenda.” 
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Dag van de zorgkundige en de onthaalouder

HIP HOERA VOOR  
HET ZORGPERSONEEL!

Op 12 oktober is het Dag van de Onthaalouder. En op 19 oktober Dag van de Zorgkundige. Reden 
genoeg om twee symbolische vertegenwoordigers van het zorgpersoneel in de bloemetjes te zetten. 

Mieke Bogaert 
… werkt als verzorgende in de thuis-
zorg. Een superleuke job, vindt ze. Al 
zestien jaar vliegen de dagen voorbij. 
Niet alleen omwille van de vrijheid 
en de variatie, maar ook omdat ze 
geniet van de band die ze opbouwt 
met ‘haar’ mensen. “De eerste tien 
jaar bij mijn werkgever kwam ik 
bijna altijd bij dezelfde mensen. Je 
wordt dan een soort deel van de 
familie,” zegt ze. Bij één klant komt 
ze intussen al zestien jaar. Andere 
zijn intussen overleden. En ze vertelt 
over een vrouw waar ze een hechte 
band mee had. “Ik kwam er al over 
de vloer toen ze haar man verloor. 
In één van onze gesprekken vertelde 

ze me hoe erg ze het zou vinden om 
ooit haar spraak te verliezen. En pre-
cies dàt overkwam haar. Haar tong-
spier raakte verlamd. Maar op één 
of andere manier begreep ik haar 
daarna zonder woorden. Ik ben haar 
blijven verzorgen tot haar overlijden. 
Uiteindelijk koos ze voor euthana-
sie, op haar verjaardag. Ons afscheid 
was erg intens,” herinnert ze zich. 
“Ik was als een dochter voor haar.”
Maar gelukkig loopt niet elk con-
tact zo droevig af. “Even goed kom ik 
voor kraamzorg bij jonge gezinnen 
waar juist een kindje is geboren. Dat 
is natuurlijk een veel vrolijker ver-
haal. Het is die variatie die het werk 
zo prettig maakt. Er zijn geen twee 
dagen hetzelfde.”

400.000 Vlamingen kregen al hun herfstprik tegen het coronavirus. 
Misschien ontving ook jij ondertussen een uitnodiging om je (opnieuw) 

te laten vaccineren. Kan je hiervoor nog vaccinatieverlof opnemen?

Tot en met 30 juni 2022 had je als werk-
nemer het recht om, met behoud van 
loon, afwezig te zijn van het werk om je 
te laten vaccineren. Er ligt een wetsont-
werp klaar om dit vaccinatieverlof ook 
in te voeren voor de huidige vaccinatie-
ronde. Dat ligt nu bij de sociale partners 
(de vakbonden en de werkgeversorgani-
saties) voor advies. Maar hier knelt het 
schoentje. 

De vakbonden steunen het wetsvoor-
stel. Als maatschappij hebben we er 
alle belang bij dat een zo groot moge-
lijke groep mensen wordt gevaccineerd. 
Iedereen die zich wil laten vaccineren, 
moet deze mogelijkheid krijgen zon-
der loonverlies te lijden. De werkgevers 
denken hier echter anders over. Zij wil-
len niet weten van betaald vaccinatie-
verlof, omdat dit de bedrijven op kosten 
zou jagen. Ze weigeren voorlopig dan 

ook het regeringsvoorstel te steunen.

Op het ogenblik dat wij dit schrijven is 
het antwoord dus: nee, momenteel heb 
je geen recht op vaccinatieverlof. Tenzij 
je werkgever akkoord gaat natuurlijk. 
Is dit niet het geval, dan zal je voor een 
vaccinatie tijdens de werkuren vakantie 
of onbetaald verlof moeten opnemen. 
Wij hopen dat de werkgevers alsnog 
zullen inzien dat ook zij er alle belang 
bij hebben dat hun werknemers zich 
laten vaccineren. Of dat de regering het 
vaccinatieverlof toch invoert, ondanks 
het protest van de werkgevers.

Krijg je een uitnodiging om je te laten 
vaccineren? Check dan zeker eerst onze 
website www.hetacv.be. Zodra er een 
beslissing is over het vaccinatieverlof, 
vind je hier alle info terug. Wij volgen 
het dossier van nabij op. V
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HEB IK RECHT  
OP VACCINATIEVERLOF?

 Bram Van Goethem |  Shutterstock

Rita Damen 
… is al 30 jaar onthaalouder. 
Daarvoor werkte ze dertien jaar 
in een kinderkribbe. “De collega’s 
heb ik wel gemist. Maar de opvang 
van de kindjes thuis heb ik altijd 
enorm prettig gevonden,” legt ze 
uit. Verhaaltjes vertellen, liedjes 
zingen… Zalig vond ze het. “Ik zag 
ze die eerste levensjaren ontwikke-
len tot echte persoontjes, met eigen 
karaktertjes. Met een aantal kin-
deren heb ik nog altijd contact. En 
sommige mama’s zijn vriendinnen 
voor het leven geworden.”
Volgend jaar stopt ze. “Ik doe het 
nog wel graag, maar fysiek wordt 
het te zwaar. De hele tijd bukken 
om schoentjes aan en uit te doen, 
kindjes optillen… Het wordt te veel. 
Ik voel ook dat ik er steeds vaker 

tegenop zie.” Daarom stopt ze liever. 
Al blijkt dat niet eenvoudig. “Omdat 
er tijdens mijn eerste jaren nog geen 
statuut was voor onthaalouders, 
tellen die jaren niet mee voor mijn 
pensioen. Ik kan dus pas in 2027 
met pensioen. Maar zo lang volhou-
den, lukt niet. Als ik dus één puntje 
van kritiek heb, is het dat. Ik heb die 
negen gemiste jaren gewerkt van 
half zeven ’s ochtends tot half zeven 
’s avonds. Maar dat blijkt niet mee te 
tellen. En ook de coronajaren, toen 
ik mijn eigen kleinkinderen niet 
mocht zien maar wel de hele week 
kindjes mocht opvangen, geven een 
dubbel gevoel. Ik begrijp dat kinder-
opvang toen nodig was. En ik heb 
het graag gedaan. Maar het wringt 
dan toch dat ik ondanks al mijn 
inspanningen pas in 2027 met pensi-
oen mag.”

 Jan Deceunynck |  Daniël Rys
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Horizontaal
A Schip – werktuig
B Voorstander – muzieknoot 

– brandrest 
C Werknemers 
D Persoonlijk voornaam-

woord – openbaar minis-
terie – tijdvak   

E Groente – gewichtseen-
heid – aristocratie

F Non-profitorganisatie – 
uitroep

G Netheid – wereldkampi-
oenschap – baat

H Diersoort – muzieknoot – 
naschrift

I Desastreus 
J Vennootschapsvorm – 

bergruimte – egoïst 
K Uitrit – beschutting  

Verticaal
1 Smartphoneprogramma – 

hinderen
2 Oppervlaktemaat – 

muzieknoot – familielid
3 Specerij
4 Landcode van Slovakije 

– verouderd persoonlijk 
voornaamwoord – indien  

5 Pratende vogel – uitgeteld 
– dun  

6 Andermaal – speeltuig 
7 Dezelfde – in orde – kiel-

water
8 Gesloten – reeds – achter
9 Dit magazine
10 Muzieknoot – herhaling 

(voorvoegsel) – ACV-dienst 
voor jobstudenten

11 Bolgewas – gissing
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De oplossing van de vorige prijsvraag was 
‘Zet de vakbond niet buitenspel’. I.D.C. 
uit Semmerzake 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 28 oktober 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 weg-
schenken van het boek ‘Voorbij de groei’ 
van Tim Jackson. De onschuldige hand 
maakte deze lezers / lezeressen blij met 
een exemplaar: S.V.D.E. uit Londerzeel, G.H. 
uit Dendermonde en E.N.R. uit Laakdal.
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,

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

!

Triangle of Sadness is sinds 28 sep-
tember te zien in de Belgische zalen.

TRIANGLE OF SADNESS
 Karin Seberechts

Ruben Östlund schreef met Triangle of Sadness een 
tweede Gouden Palm op zijn conto. Gestolen is dat 

allerminst, maar toch een tip: wie zijn doldrieste satire wil 
meemaken doet dat best niet vlak voor of na het eten. 

Fotomodel Carl is drie jaar in zijn 
carrière al op de terugweg. Zijn 
‘triangle of sadness’ is volgens de 
modellenkeurders aan botox toe. 
M.a.w. Carl fronst een beetje. Dat 
komt wellicht doordat zijn vrien-
din/influencer Yaya, ondanks 
miljoenen volgers en een aardige 
cent op de bank, hém wel mooi 
alle rekeningen laat oprapen. Als 
wederdienst neemt Yaya onze 
tobber mee op cruise. Aan boord 
van het immense luxejacht tref-
fen we het puikje van de nieuwe 
geldelite: lieden die flink geboerd 
hebben met mest, wapens en 
IT-toepassingen. Zij worden in de 
watten gelegd door een montere 
crew en onzichtbaar geacht werk-
volk. Ook onzichtbaar, zij het min-
der gewenst, is de Amerikaanse 
kapitein van het schip. Wanneer 
de aan drank en de Internationale 
verslingerde rakker in hevig 
stormweer uiteindelijk toch aan 
de captain’s table verschijnt, gaan 
maag en darmen van zijn dure 
klandizie lelijk opspelen. Veel 
ophef en incidenten later stranden 
acht opvarenden op een afgelegen 
eiland... 
Openend met een smalende pas-
tiche op de patserige modewereld 

laat Östlund, eens op zee, elke 
nuance varen. De Zweed zet de 
hedendaagse poenpakkers en 
bij uitbreiding het hele kapita-
lisme nadrukkelijk, figuurlijk én 
letterlijk te kakken. Dat levert 
enige hoogst onsmakelijke tafe-
relen op, én kostelijke over the 
top sequenties, zoals het door de 
scheepsintercom schallend cita-
tenopbod tussen de marxistische 
Amerikaanse gezagvoerder en de 
kapitalistische Russische mest-
tycoon. Östlund refereert drif-
tig en schertst, cabotineert en 
dramt alsof zijn frontale kwab uit 
zijn hersenpan is geplukt. Na de 
schrammende observaties in zijn 
eerste speelfilms en het satirische 
fileerwerk in Turist en The Square 
heeft hij het scalpel in Triangle 
of Sadness terzijde gelegd, en 
gaat hij voluit voor de botte bijl. 
Resultaat is een vermakelijke en 
baldadige egotrip, waarin de op 
een geestige Woody Harrelson na 
minder bekende cast zich kranig 
weet te weren.  

Doldrieste afrekening met het kapitalisme (wijlen Charlbi Dean en Harris Dickinson)

FILM

Ten derden male is het derde boek 
waarin auteurs Jos Geysels en Erik 
Vlaminck het armoedeprobleem in ons 
land aanklagen. De eerste keer deden 
ze dat in 2014 met De schande en de 
keerzijde en in 2019 publiceerden ze 
Uit woede en onbegrip. Nu vragen ze 
‘ten derden male’ aandacht voor het 
probleem: ”Omdat armoede onwense-
lijk en onmenselijk is.”
Het boek is een dringende oproep om 
rekening te houden met mensen die in 
armoede leven. Armoede is niet alleen 
een kwestie van te weinig centen, maar 
ook van een gebrek aan kansen en 
mogelijkheden. 
Het is een schande dat politiek verant-
woordelijken van een samenleving die 
voldoende middelen heeft om ieder-
een een menselijk leven te laten lei-
den, blind blijven voor de ellende van 
een alsmaar groter wordende groep 
van medeburgers. 
Ten derden male geeft feiten en cij-
fers over het armoedeprobleem, naast 
persoonlijke verhalen en anekdotes. 
Suggesties om het armoedeprobleem 
daadwerkelijk aan te pakken, ontbre-
ken niet.

 Interesse in dit boek? Stuur dan je naam 
en adres vóór 28 oktober 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

Vlaamse Welzijns- en 
gezondheidssector PC 
331 (Kinderopvang en 
Onthaalouders, Geestelijke 
Gezondheidszorg en 
Gezondheids promotie)

In de centra geestelijke gezondheidszorg, de 
kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) 
en de Vlaamse centra voor gezondheid & pre-
ventie is er een vakbonds premie van 86,76 
euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. 
Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt 
een premie van 43,38 euro. De premie wordt 
uitbetaald tussen oktober en december 2022. 
Van je werkgever heb je bij de loonstrook een 
formulier gekregen dat dient als attest voor 
de vakbonds premie. Dit attest moet je bezor-
gen aan het ACV Puls-secretariaat van je regio. 
Om recht te hebben op de vakbondspremie 
moet je ten laatste op 1 april 2022 lid zijn 
geworden van de vakbond en betalend lid zijn 
op 1 oktober 2022. Je moet ook in het referte-
jaar 2022 hebben gewerkt in een centrum of 
dienst erkend door de Vlaamse overheid.

PC 319 Opvoedings-
instellingen 
In de opvoedings- en huisvestingsinstellingen 
(paritair comité 319.01) wordt in de periode 
van oktober tot december de vakbondspre-
mie van 90 euro uitbetaald aan leden die de 
voltijdse bijdrage betalen. Wie een vermin-
derde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 
45 euro. 
Van je werkgever heb je bij de loonstrook een 
formulier gekregen dat dient als attest voor de 
vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen 
aan het ACV Puls-secretariaat van je regio. 
Om recht te hebben op de vakbondspremie 
moet je ten laatste op 1 april 2022 lid gewor-
den zijn van de vakbond en nog steeds aan-
gesloten zijn op het moment van betaling. 
Je moet ook in het refertejaar 2022 minstens 
één dag hebben gewerkt in een opvoedings- 
en huisvestingsinstelling die erkend is door 
de Vlaamse overheid. 

WERK AAN  
JE LOOPBAAN!

Wil je werken aan je loopbaan? Dan heeft ACV Puls 
de komende weken heel wat webinars en workshops 

klaarstaan om een handje te helpen. Voor ACV-leden is dit 
aanbod helemaal gratis. Neem zeker ook een kijkje op 
www.loopbaanontwikkeling.be voor meer informatie.

LinkedIn en 
solliciteren

11 oktober
Tijdens dit webinar leer je op 

een uurtje hoe je Linkedin 
gebruikt om te solliciteren.

Driedaags 
loopbaantraject 

in groep
Verschillende data

Ga op zoek naar welke job  
bij jou past.

Kiezen voor de zorg
Verschillende data

In deze webinar ontdek je  
of werken in de zorg  

iets voor jou is.

Sollicitatiegesprek
25 oktober

Tijdens dit webinar leer je  
hoe je het aanpakt.

Infomoment
Verschillende data

Wat kan loopbaancoaching 
voor jou betekenen?

Afspraak
Contacteer ons voor een  

vrijblijvend gesprek  
over ons aanbod.

Vakbondswerk van lange adem bij Krëfel 

“MAAR WE LATEN NIET LOS!”

Het afgelopen jaar verliep soms rumoerig voor de 1.500 werknemers van Krëfel. Maar 
dat hield de Pulsploeg niet tegen om degelijk vakbondswerk te verrichten. 

Met vijf zijn ze. Yves L en Yves B, 
Cindy, Myriam en Hilde zitten ver-
spreid over twee filialen en het 
hoofdkantoor. Van daaruit zetten ze 
zich, de meesten al heel wat jaren, in 
voor hun collega’s. Dat doen ze ove-
rigens niet alleen, maar in een mooie 
samenwerking met hun Franstalige 
vakbondscollega’s van CNE en arbei-
dersvertegenwoordigers van ACV 
Metea. Samen staan ze sterk tegen-
over een werkgever die het hen niet 
altijd makkelijk maakt. 
“De houding van de directie is niet 
altijd wat het moet zijn.” vertelt 
Yves. “Ze lijken open te staan voor 
een samenwerking, maar als we 
voorstellen op tafel leggen duurt het 
lang voor er daadwerkelijk iets ver-
andert.” Toch laat de ploeg zich niet 
ontmoedigen en bijten ze zich vast 
in hun dossiers. Hilde: “Al duurt het 

soms jaren, we geven niet op. Samen 
met onze collega’s van CNE en ACV 
Metea kwamen we op voor maal-
tijdcheques voor onze poetsploeg. 
We zijn er enorm lang mee bezig 
geweest maar begin 2021 is het dan 
toch gelukt.” Ook de drinkfontein-
tjes in het hoofdkantoor zijn er na 
jarenlang onderhandelen – en een 
veel te warme zomer – gekomen. 

En waar loopt het dan precies mis? 
“Communicatie,” verklaart Myriam. 
“Vaak sijpelt de berichtgeving van de 
directie niet door tot bij ons en onze 
collega’s. Of het loopt via verschil-
lende kanalen binnen, waardoor 
foute interpretaties meer vragen dan 
antwoorden opleveren.”
Daar probeert de Pulsploeg iets aan 
te veranderen. “In een Facebook-
groep proberen we de informatie 

voor onze leden te stroomlijnen. Zo 
is er één kanaal waarop alle vak-
bondsnieuws verschijnt. Zo probe-
ren we het overzichtelijk te houden 
voor onze Krëfel-collega’s,” legt 
Hilde uit. “En de mensen die niet in 
deze Facebook-groep zitten, weten 
ons wel telefonisch te vinden of 
spreken ons aan op de werkvloer 
of tijdens onze winkelbezoeken. Na 
al die jaren kennen ze ons intussen 
wel,” vult Yves aan. 

Het verlanglijstje voor de toekomst 
is nog lang, vertelt Hilde. “We wil-
len het hier samen beter maken de 
Krëfel-werknemers, arbeiders én 
bedienden. De loon- en arbeidsvoor-
waarden opkrikken is een werk van 
lange adem. Maar we laten het niet 
los.”

DE BETERMAKERS

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

ACV PULS: 
SECRETARIATEN
EN -STEUNPUNTEN

• ACV PULS AALST

Hopmarkt 45

9300 Aalst

T + 32 9 265 43 00

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

• ACV PULS ANTWERPEN

Nationalestraat 111

2000 Antwerpen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS BRUGGE-OOSTENDE

Kan. Dr. L. Colensstraat 7

8400 Oostende

Steunpunt:

Koning Albert I laan 132

8200 Brugge

T + 32 56 23 55 61

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

• ACV PULS BRUSSEL

Pletinckxstraat 19

1000 Brussel

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS GENT

Poel 7

9000 Gent

T + 32 9 265 43 00

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

• ACV PULS HALLE

Vanden Eeckhoudtstraat 11

1500 Halle

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS HASSELT

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

T+ 32 11 29 09 61

acv-puls.limburg@acv-csc.be 

• ACV PULS KEMPEN

Korte Begijnenstraat 20

2300 Turnhout

T + 32 14 44 61 55

acv-puls.kempen@acv-csc.be

• ACV PULS KORTRIJK-ROESELARE-IEPER

President Kennedypark 16D

8500 Kortrijk

Steunpunt:

Peter Benoitstraat 13

8800 Roeselare

T + 32 56 23 55 61

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

• ACV PULS LEUVEN

Martelarenlaan 8

3010 Kessel-Lo

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS MECHELEN-RUPEL

Onder Den Toren 5

2800 Mechelen

T + 32 3 222 70 00

acv-puls.antwerpen@acv-csc.be 

• ACV PULS VILVOORDE

Toekomststraat 17

1800 Vilvoorde

T + 32 2 557 86 40

acv-puls.brabant@acv-csc.be

• ACV PULS WAAS & DENDER

H. Heymanplein 7

9100 Sint-Niklaas

T + 32 9 265 43 00

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

ALGEMEEN SECRETARIAAT

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

CONTACTEER ONS
Heb je een vraag over je werksituatie? Dan 

ben je bij ACV Puls aan het juiste adres!

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

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

gegevens op de contactpagina van www.hetacv.be. 


