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Standpunt

DE KERK ZAT STAMPVOL
  Stefaan Decock - Algemeen secretaris |  Portret: Dries Luyten

Een paar weken geleden was ik op de begrafenis van ‘een vriend van de 
samenleving’. Norbert werd 67 en stak jarenlang bij ons thuis de Raak in de 

bus, het blad van de Katholieke Werkliedenbond (KWB). Hij schoof het magazine 
niet zomaar naar binnen, maar belde vaak aan om een praatje te maken.

De laatste keer dat ik hem zag 
hadden we bezoek, maar 
ik drong aan dat hij zou 
binnenkomen. Ik wilde 
weten hoe het met hem 
ging en hoe hij naar 
zijn naderende operatie 
keek. Er was namelijk 
een ernstige diagnose 
bij hem vastgesteld: 
longvlieskanker, waarvan 
de oorzaak duidelijk terug 
te brengen viel naar de impact 
van asbest in zijn jonge jaren bij zijn 
toenmalige werkgever.

Moedig vertelde Norbert over de slaag-
kansen van zijn operatie. Ik vroeg hem 
of hij wist dat dit als beroepsziekte kon 
erkend worden. Ze waren er in het ACV 
al mee bezig, zei hij met enige fierheid. 

“Toch goed dat we een sociale zekerheid 
hebben”, voegde hij er nog aan toe. Het 
mocht niet baten. De dertien-uur durende 
operatie slaagde, maar één dag later werd 
Norbert getroffen door een hartstilstand. 

Norberts’ leven was er één van eenvoud, 
zonder hoogdravendheid en nooit veroor-
delend wanneer het over anderen ging. 
Met respect voor al wat leeft, groeit en 
bloeit in de natuur of in zijn buurt. De 
tuinman voor zijn buren tijdens hun verlof, 
de helpende hand bij de kerststalopbouw. 
En hij was bovenal natuurlijk een liefde-
volle echtgenoot, de beste papa en opa en 
de fijnste buurman ter wereld.

Er was ook zijn jarenlange inzet voor de 
KWB. Ik kon nooit deelnemen en dat wist 

hij, maar hij deed getrouw 
wat hij vond dat hij moest 

doen: reclame maken 
om mensen bij elkaar 
te brengen. Norbert 
had alles in zich wat 
een samenleving nodig 
heeft. Eenvoud, nede-
righeid, dienstbaar-

heid en respect. Met oog 
voor de collectiviteit van 

een beweging, vol empathie 
voorbij het eigenbelang kij-

kend. Dáárom zat de kerk tijdens de 
begrafenis stampvol, omdat die waarden 
en kwaliteiten echt impact hebben op de 
medemens.

Jammer dat het Belgische eindeloopbaan-
beleid Norbert niet meer fijne kwalitatieve 
jaren gaf. Jammer dat het zolang duurde 
voor de overheid asbest uitbande. Jammer 
dat verrechtsing en racisme zoveel kansen 
krijgen. Jammer dat de waarde van het 
collectieve in onze samenleving verdampt.  
Jammer dat we deze ‘vriend van de samen-
leving’ moeten laten gaan. Jammer dat er 
niet meer Norberts zijn. 
 
Misschien moeten we allemaal terug een 
beetje meer een Norbert worden.

Fijne Kerst en Nieuwjaarsdagen.
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WAAROM DE VAKBONDEN  
DE INDEX NIET LOSSEN
In januari stijgen de lonen met 10%. Ze volgen zo de 
stijgende levensduurte. Werkgevers klagen. Stefaan 
Decock en Veerle Verleyen leggen uit waarom ACV 
Puls de index zal blijven verdedigen.

“Jammer dat de waarde 
van het collectieve in onze 
samenleving verdampt.”
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MAATREGELEN TIJDSKREDIET 
HEBBEN IMPACT 

OP KINDEROPVANG 

Kwaliteitsvolle tijd kunnen doorbrengen met je kinderen hoort een vanzelfsprekendheid te zijn. 
Maar net nu de kinderopvang op losse schroeven staat kiest de regering ervoor om 

zwaar te snoeien in het tijdskrediet met motief zorgen voor je kind. We spraken 
Nathalie Winters. Zij volgt voor ACV Puls de kinderopvang op.

De sector staat al onder druk. Wat zal 
de impact zijn van dit akkoord?

NATHALIE: “We zien vandaag dat 
er veel te weinig kinderbege-

leiders zijn. Wie de job nog 
wel uitoefent, bezwijkt 

onder de hoge werkdruk. 
Dat leidt onvermijde-

lijk tot de sluiting van 
leefgroepen waar-
door ouders op 
zoek moeten gaan 
naar alternatieve 
opvang. Door op 
dit moment te 
besparen op het 
tijdskrediet voor 
ouders neemt 
de regering voor 
vele gezinnen 
de laatste red-
dingsboei weg. 
Wie niet voltijds 
werkt, valt vanaf 1 

januari 2023 volle-
dig uit de boot. Een 

uitbreiding van het 
tijdskrediet zou net 

een antwoord kunnen 
bieden op de huidige cri-

sissituaties die zich voor-
doen in de kinderopvang.”

“We willen allemaal het beste 
voor onze kinderen maar wil onze 

regering dat ook? Het wordt hoog 
tijd dat onze Federale regering haar 
oogkleppen afzet en breder kijkt. 
Ouders hebben lak aan wie de regels 

bedenkt en verandert. Ze willen 
alleen hun werk en gezin beter op 
elkaar kunnen afstemmen. Kortom, 
ze horen niet de dupe te zijn van 
ongecoördineerde beslissingen 
op politiek niveau. De Federale en 
Vlaamse regels moeten op elkaar 
afgestemd worden om de problemen 
fundamenteel aan te pakken.”

Duurzame maatregelen zijn nodig om 
het tij te keren?
NATHALIE: “Maak de sector van de 
kinderopvang opnieuw aantrekke-
lijk voor elke betrokkene. Verlaag 
het aantal kinderen per kinderbe-
geleider. Voorzie in een voldoende 
toegankelijk, betaalbaar en kwali-
tatief hoogstaand aanbod. Breid het 
tijdskrediet met motief zorgen voor 
je kind verder uit en zorg dat ouders 
niet financieel kopje onder gaan. 
Zo kan iedereen een bewuste vrije 
keuze maken en zorgen we samen 
voor onze toekomst van morgen. 
Het zijn onze kinderen die ervoor 
zullen zorgen dat wij later van onze 
oude dag kunnen genieten.”

Vooral deeltijds werkenden de dupe

FEDERAAL BEGROTINGSAKKOORD 
VALT TIJDSKREDIET AAN

Het federaal begrotingsakkoord 2023-2024 bespaart drastisch in de regeling van tijdskrediet 
in de privésector. Dat heeft een grote impact op de werkende bevolking en jonge gezinnen. 
Vooral deeltijds werkenden zijn de dupe; zij zullen voortaan geen tijdskrediet meer 

kunnen opvragen om voor hun kind(eren) te zorgen. Het ACV raadt iedereen daarom 
aan om vóór 1 januari 2023 tijdskrediet aan te vragen bij de werkgever.

Thematische verloven en 
landingsbanen
Eerst het positieve nieuws; het recht 
op thematisch verlof wordt niet aan-
getast. Ouderschapsverlof, palliatief 
verlof, verlof voor medische bijstand 
of mantelzorgverlof blijven bestaan. 
Financieel is er wél een kater bij de 
thematische verloven: de toeslagen 
voor werknemers ouders dan 50 jaar 
verdwijnen. Bruto gaat het daarbij 
om 150€ bij halftijds verlof en 100€ 
bij 1/5 vermindering. Landingsbanen 
blijven volledig buiten schot van het 
begrotingsakkoord en zien geen wij-
zigingen in de tewerkstellingsvoor-
waarden of andere besparingen.

Tijdskrediet met motief
Het ziet er echter minder rooskleu-
rig uit voor alle vormen van tijdskre-
diet met motief. Zo verdwijnt de toe-
slag voor werknemers met minstens 
vijf jaar anciënniteit bij de werkge-
ver. Het gaat daarbij bruto om onge-
veer 100€ bij voltijds tijdkrediet, 
en 60€ bij halftijds tijdkrediet. Een 
financiële opdoffer. Maar bovenal 
worden de tewerkstellingsvoorwaar-
den om aan tijdskrediet met motief 
te voldoen, drastisch aangescherpt.

Momenteel kan iemand die voltijds 
werkt, 4/5 gaan werken en iemand 
die 3/4 werkt halftijds gaan werken. 
Iedereen, ongeacht het aantal werk-
uren, kan sowieso volledig ophou-
den met werken via tijdskrediet 

met motief. Voortaan zal iedereen 
die in de twaalf maanden voor de 
aanvraag niet voltijds gewerkt heeft 
echter volledig worden uitgeslo-
ten van de regeling. Dat heeft een 
enorme impact. Denk maar aan 
de vele sectoren in de zorg 
waar vooral vrouwen aan het 
werk zijn, en waar deeltijds 
werken eerder regel dan 
uitzondering is.

Tijdskrediet met als 
motief zorg voor kind
Het is vooral dit popu-
laire motief dat onder 
vuur ligt door de nieuwe 
regeling. Naast de eer-
der vermelde beper-
kingen wordt de leef-
tijdsgrens voor voltijds 
tijdskrediet fors ver-
laagd, waardoor het kind 
maar 5 in plaats van 8 jaar 
mag zijn. Voor deeltijds 
tijdskrediet blijft de leef-
tijdsgrens ongewijzigd op 8 
jaar, maar mogen er voortaan 
maar 48 in plaats van 51 maan-
den opgenomen worden. Voor 
kinderen met een beperking blijven 
de leeftijdsgrens en duur behouden. 
Verder wordt vanaf 2024 de anciën-
niteitsvereiste opgetrokken tot 36 
maanden in plaats van 24 maanden. 
ACV Puls keurt deze maatregelen 
natuurlijk sterk af.

 Max De Boeck |  Davien Dierickx  Nele Simons

“Wie niet voltijds
werkt, valt vanaf 1
januari uit de boot.”
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mensen inschakelen tijdens korte 
piekmomenten, dat is geen goede 
zaak, voor niemand.”

Hoe zit het met projectsourcing?
OLIVIER: “Het gaat hier om een 
vorm van terbeschikkingstelling van 
zorg- en verpleegkundigen. Je zou 
het een soort ‘freelancewerk’ kun-
nen noemen. Het fenomeen bestaat 
al langer, maar vroeger kwam het 
alleen voor bij specifieke projecten, 
bijvoorbeeld bij een bepaalde ICT-
functie in een ziekenhuis met een 
afgesproken termijn. Door het grote 
personeelstekort zijn enkele bedrijf-
jes echter op het idee gekomen om 
zorg- en verpleegkundigen aan te 
trekken en vervolgens ter beschik-
king te stellen van ziekenhuizen of 
woonzorgcentra. Ze hanteren echter 

een winstmarge, waardoor ze de 
zorginstellingen veel geld kosten en 
die laatsten op lange termijn ook 
minder vaste werknemers kunnen 
aannemen.”

“We zien ook dat die bedrijfjes gun-
stige voordelen afdwingen voor ‘hun’ 
werknemers, zoals de beste uur-
roosters. Waardoor het vaste zorg-
personeel bijvoorbeeld drie op vier 
weekends moet werken in plaats van 
twee, en meer avondshiften moet 
gaan draaien. We nemen het de ‘freel-
ancers’ niet kwalijk, zij willen terecht 
goede arbeidsvoorwaarden, maar 
het is ethisch niet correct tegenover 
het vaste personeel. Projectsourcing 
schept net als de flexi-jobs verschil-
lende loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor hetzelfde werk.”

“Vlaams Minister Crevits lijkt 
het probleem wel te erkennen. 
Projectverpleegkundigen zul-
len vanaf 2023 niet meer mogelijk 
zijn in de Vlaamse woonzorgcen-
tra. Wij roepen Federaal minis-
ter Vandenbroucke op hetzelfde af 
te dwingen in de ziekenhuizen en 
thuisverpleging. Het is namelijk een 
onhoudbaar mechanisme dat het 
hele systeem ondergraaft. Waarom 
zou iemand nog vast in dienst willen 
treden van een zorginstelling? Het 
creëert twee klassen van werkne-
mers, terwijl we de loon- en arbeids-
voorwaarden van iedereen moeten 
verbeteren. En zodra er teveel van 
die projectverpleegkundigen rondlo-
pen, stort alles in door de dure kos-
ten voor de zorginstellingen.”

Flexi-jobs en projectsourcing: contraproductieve 
noodoplossingen voor het personeelstekort in de zorg

“DIT KAN HET ZORGSYSTEEM 
DOEN KRAKEN”

De non-profitsectoren kampen al lang met een personeelstekort. De Federale Regering kondigde aan 
flexi-jobs in de zorgsector te willen toelaten om het probleem op te lossen. Concreet gaat het om de 

niet-zorgfuncties in paritair comité 330, de sector waar de ziekenhuizen, ouderenzorg, revalidatiecentra 
en thuisverpleging onder vallen. Ook het fenomeen van projectsourcing blijft in opmars. We spraken 

ACV Puls-vakbondsverantwoordelijke Olivier Remy, die grote bezwaren heeft bij deze evoluties.

Wat is het grote probleem?
OLIVIER: “De loon- en arbeidsvoor-
waarden in de zorg zijn onaantrek-
kelijk, wat tot een personeelstekort 
leidt. Er is de laatste drie jaar dan 
wel geïnvesteerd, maar eigenlijk is 
de impact van de vroegere bezuini-
gingen – de zogenaamde kaasschaaf-
methode – nog niet weggewerkt. 
Kijk maar naar de kinderopvang, 
revalidatiecentra en woonzorgcen-
tra, die alarmsignalen uitsturen. In 
2021 is het aantal personeelsleden 
in de woonzorgcentra voor het eerst 
zelfs lichtjes gedaald, ondanks de 
vergrijzende bevolking. Wij vragen 
als vakbond om structurele meer-
jarenplannen, zodat het personeel 
zeker is van goede loon- en arbeids-
voorwaarden. Afgestudeerden zullen 
dan ook doorstromen naar de zorg. 
Er worden mensen gezocht, een job 
is gegarandeerd.”

Waarom zijn flexi-jobs contraproduc-
tief?
OLIVIER: “Om meerdere redenen. 
Ten eerste heeft het Rekenhof aan-
getoond dat flexi-jobs reguliere jobs 
verdringen. Dat kan niet de bedoe-
ling zijn. Zeker niet omdat uit een 
bevraging van ACV Puls blijkt dat in 
alle zorg- en welzijnssectoren veel 
deeltijds personeel meer wil wer-
ken. Zo’n 60% daarvan kreeg al een 

‘neen’ op dat verzoek. We schat-
ten dat het om zo’n 25.000 à 30.000 
mensen gaat. En nu wil men flexi-
jobs toelaten, waardoor het deel-
tijds personeel nog minder kansen 
zal krijgen om voltijds aan de slag te 
gaan. Dat is absurd en maakt de sec-
tor nog onaantrekkelijker.”

“Ten tweede worden flexi-jobbers 
zeer slecht betaald. Uit onze ramin-
gen blijkt bijvoorbeeld dat een logis-
tiek flexi-medewerker in de zorg met 
nul jaar anciënniteit, een loon heeft 
dat zo’n 25% lager ligt dan dat van 
een reguliere werknemer. Na vijftien 
jaar anciënniteit is dat verschil al 
gestegen tot 40%. En dan hebben 
we het nog niet eens over de toesla-
gen voor avond- en weekendpresta-
ties die ontbreken, het gebrek aan 
inhaalrust, en de overurentoeslagen 
en eindejaarspremies waar flexi-job-
bers geen recht op hebben.”

“De derde en misschien wel meest 
belangrijke reden is dat de maatre-
gelen een impact hebben op de pati-
enten, bewoners, residenten en cli-
enten. Naast logistieke medewerkers 
en administratieve functies zullen 
namelijk pakweg ook maatschap-
pelijk werkers en kinderbegeleiders 
in de pediatrische afdelingen van 
ziekenhuizen flexi-jobbers kunnen 

zijn. Continuïteit, herkenbaarheid 
en kennisoverdracht zijn echter zéér 
belangrijk in de zorg. Onbekende 

 Max De Boeck |  Shutterstock

“Projectsourcing en 
flexi-jobs scheppen 
verschillende loon- en 
arbeidsvoorwaarden 
voor hetzelfde werk.”
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Burgercollectief “Trop is te veel” is geboren 

HET LEVEN IS TE DUUR
Het is zo Belgisch, de tweetalige uitdrukking “Trop is te veel”. Iedereen begrijpt 

onmiddellijk de boodschap. Nu is het echt genoeg geweest. Hier trekken we de grens. 

Hoge energieprijzen duwen de bevolking 
richting bankroet. Gezinnen met twee-
verdieners komen met hun inkomen niet 
meer toe en zien hun spaargeld verdwij-
nen. Kleine zelfstandigen verdrinken in 
de schulden. Studenten beginnen aan de 
blok, gekleed in laagjes. Artiesten breken 
hun creatieve hoofden om de facturen te 
betalen én om de besparingen in de sector 
te bekampen. Kwetsbare ouderen, amper 
van covid bekomen, zien af. Burgers beta-
len voor de steeds groeiende winsthonger 
van de energiebedrijven. 

Genoeg redenen om furieus te zijn dus. 
Het collectief Trop is te veel (TITV) is opge-
richt om die kwaadheid om te zetten in 
acties én in alternatieve oplossingen. 
Verschillende mensen uit de vakbondswe-
reld, het verenigings- en bedrijfsleven en 
de artistieke middens hebben hun men-
selijke energie gebundeld. Ondertussen 
is de oproep van TITV al gesteund door 
heel wat Belgen: Raymond Van het 
Groenewoud, Nathalie Meskens, Warre 
Borgmans, Dalilla Hermans, Hannelore 
Knuts, en door organisaties zoals de 
Fédération des Étudiants Francophones, 
Youth For Climate, Hart Boven Hard en het 
Masereelfonds. Hun handtekeningen ver-
sterken die van arbeiders, bedienden, zelf-
standigen, gepensioneerden en studenten. 

Het collectief verenigt ze om samen duide-
lijk te maken: “Trop is te veel”.

TITV vindt dat de maatregelen van de rege-
ring absoluut onvoldoende zijn. Ze staan 
niet in verhouding tot de miserie waarmee 
de bevolking geconfronteerd wordt. Het 
collectief wil dat de regering de prijzen 
doet dalen tot het niveau van in de lente 
2021. Een maatregel die perfect mogelijk 
is, kijk maar naar Frankrijk. Een degelijke 
belasting van de overwinsten is nodig om 
het schaamteloze gegraai van de ener-
giereuzen een halt toe te roepen. TITV 
stelt ook voor om de energiesector terug 
in eigen handen nemen. Energie moet 
opnieuw een publiek goed worden. De 
vrije markt is geen garantie voor groene, 
toegankelijke en betaalbare energie. Tot 
slot eist TITV betaalbare woningen en een 
fiscale hervorming waarbij de allerrijksten 
eerlijker bijdragen. 
Op zondag 4 december 2022 organiseerde 
het Collectief een geslaagde lanceeractie. 
De betoging vertrok aan het Noordstation 
in Brussel naar het Albertinaplein waar 
deelnemers werden getrakteerd op krach-
tige speeches en muziek van Marie Darah 
(slam), Emeline Tout Court en Slongs 
Dievanongs. Het collectief roept iedereen 
op zich aan te sluiten. 
Alle info op www.titv.be

ACV Puls voorziet 
loopbaanbegeleiding

ACV Puls organiseert met het 
Centrum voor loopbaanbegelei-
ding workshops voor leden van 
Makro/Metro. Het Centrum bereidt 
mensen voor op hun huidige en 
toekomstige zoektocht naar een 
nieuwe functie. Eens het moge-
lijkse faillissement zal worden uit-
gesproken, staat het ACV klaar om 
zo snel mogelijk alle dossiers voor 
het Fonds Sluiting Onderneming 
en de voorlopige werkloosheid in 
orde te maken.

 Frederik Vermeulen |  Shutterstock

SOCIAAL BLOEDBAD BIJ MAKRO

De Makro-winkels zullen ten laatste begin 2023 de deuren sluiten en het faillissement zal 
hoogstwaarschijnlijk worden uitgesproken. Het stond in de sterren geschreven, maar het 

blijft hard voor de betrokken medewerkers. De onderneming zelf investeerde de laatste tien 
jaar nog amper in de grote vestigingen en dat was eraan te zien. De Makro-winkels waren 

visueel onaantrekkelijk geworden en klanten wilden er niet meer gaan shoppen.

Midden juni besliste Metro AG, de 
moedermaatschappij van Makro 
België, de stekker eruit te trekken 
en de Belgische tak te verkopen. 
Bronze Properties, de nieuwe eige-
naar, klonk optimistisch: “We zien 
opportuniteiten waar anderen ze 
niet zien!” De onderneming stapte 
na amper twee maanden echter al 
naar de rechtbank om bescherming 
aan te vragen tegen schuldeisers.

ACV Puls had van bij het begin 
bedenkingen bij deze gang van 
zaken. Metro AG verkocht de 
onderneming om niet te moeten 
opdraaien voor de verschuldigde 
opzegvergoedingen. Daardoor ris-
keren de medewerkers nu naar het 
Fonds Sluiting Ondernemingen 
(FSO) te moeten stappen om maxi-
maal 30.500 euro bruto te ontvan-
gen. Het klinkt als 
een groot bedrag, 
maar valt in het 
niets bij een volle-
dige opzegvergoe-
ding die rekening 
houdt met de grote 
anciënniteit die de 
meeste medewer-
kers hebben.

Bij schrijven staat Makro/Metro 
in de vitrine om geld in het laatje 
te krijgen voor de schuldeisers. 
Er kan geboden worden op een 
deel of het geheel van de onder-
neming. Huidig CEO Vincent Nolf 
bood ook. Net iets meer dan de 
symbolische euro. Dat is onaan-
vaardbaar voor het personeel. Het 
is immers niet alleen belangrijk om 
te zorgen voor tewerkstelling; een 
goed bod zorgt er ook voor dat de 
schuldeisers hun geld krijgen én de 
medewerkers die het bedrijf moe-
ten verlaten nog een ontslagver-
goeding krijgen. Het bod van CEO 
Nolf maakt weinig kans maar zet 
kwaad bloed bij het personeel en 

de vakbondsvertegenwoordigers. 
ACV Puls hoopt dat de overname van 
Metro rustig kan verlopen en dat 
de medewerkers van Makro krijgen 
waar ze recht op hebben.
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aandeelhouders. Zelfs de Europese 
Unie bekritiseert ons land hiervoor. 
Dat zijn nochtans geen syndica-
listen. En ondertussen geven zo’n 
bedrijven maar af op de kosten van 
de indexering.”

Een loonindexering van ruim 10%, is 
dat dan niet problematisch?
VEERLE: “Het echte probleem zijn de 
prijzen. Mocht de overheid de ener-
gieprijzen onder controle hebben, 
dan hadden we de forse prijsstijgin-
gen niet en ontstond er ook geen 
kettingreactie op tal van andere pro-
ducten. We moeten kijken naar oor-
zaak en gevolg. Problemen moeten 
bij de oorzaak aangepakt worden 
en dat is dus niet de automatische 
index. De indexering is een gevolg. 
Ingrijpen op de indexering van lonen 
heeft bovendien kwalijke gevolgen 
op de koopkracht en dus consump-
tie.”

STEFAAN: “Klopt. Als je de lonen 
niet integraal indexeert ondergraaf 
je bovendien de financiering van de 
sociale zekerheid. Minder inkom-
sten voor de sociale zekerheid zullen 

leiden tot een nieuwe besparings-
woede. Werkgevers en politici zullen 
tieren dat de pensioenen onbetaal-
baar zijn en de werkloosheidsuitke-
ringen ingeperkt moeten worden. 
Besparingen in de sociale zekerheid 
zullen op de agenda komen. Het zet 
ook zorginstellingen onder druk, 
want ook daar zal de financiering in 
het vizier komen. De sociale zeker-
heid ondergraven maakt ons met 
z’n allen armer. De roep om hogere 
lonen te vrijwaren of af te toppen 
voor indexering, heeft dus nadelige 
gevolgen.”

Hoe komt het eigenlijk dat ongeveer 
één miljoen werknemers in januari een 
forse inhaalbeweging maken van 10%?
VEERLE: “Op vraag van de werk-
gevers zelf. De indexvoorwaarden 
worden in België onderhandeld in de 
sectoren, waar men bepaalt op welk 
tijdstip welke index wordt toege-
past. In veel sectoren waren werkge-
vers vragende partij om slechts één 
keer per jaar te indexeren, op één 
januari. Nu de inflatie hoog oploopt 
is dat plots problematisch. De werk-
gevers moeten weten wat ze willen. 

Maar we zullen met plezier in ver-
schillende sectoren terug overscha-
kelen op meerdere indexeringsmo-
menten in de loop van het jaar.”
“Noteer trouwens dat ongeveer 
100.000 werknemers in België geen 
indexering kennen. Zo kennen de 
38.000 werknemers in de sector 
van de vrije beroepen bijvoorbeeld 
geen indexmechanisme. We zijn als 
vakbond bereid om over de index te 
onderhandelen, maar dan wel om 
het systeem te verbeteren, niet om 
het af te bouwen. In veel landen wil 
men trouwens net graag de automa-
tische indexering invoeren, althans 
langs vakbondszijde. Kijk maar naar 
Nederland, waar de vakbond FNV ons 
voorbeeld wil volgen. We steunen 
hen daarin. Laat ons van het index-
systeem een exportproduct maken.”

STEFAAN: “De automatische indexe-
ring van de lonen is een belangrijke 
bescherming zowel voor onze koop-
kracht als voor de financiering van 
de sociale zekerheid. We zullen het 
systeem blijven verdedigen.”

WAAROM ACV PULS DE 
AUTOMATISCHE INDEXERING 

NIET ZAL LOSSEN

Werkgevers blijven het mechanisme van de automatische indexering aanvallen. Waarom 
doen ze dat en waarom blijft het vakbondsverzet onverzettelijk? We spraken Veerle Verleyen 

en Stefaan Decock van ACV Puls over de pro’s en vermeende contra’s van het systeem.

Waarom altijd de heisa in de media 
over de indexering?
VEERLE: “Omdat werkgeversorga-
nisaties als het VBO, VOKA en UNIZO 
om de haverklap de indexering blij-
ven aanvallen. Zelfs al heeft premier 
Decroo meermaals herhaald dat het 
behoud van de indexering belangrijk 
is voor de bevolking en dat de rege-
ring op dat vlak dus geen ingrepen 
zal doen. Hoe vaker werkgeversor-
ganisaties echter toeteren dat de 
indexering een gigantisch probleem 
is, hoe meer ze de druk kunnen 
opvoeren tegenover de regering 
om compensaties te krijgen. En dat 
werkt bovendien nog ook.”

STEFAAN: “Er zijn natuurlijk veel 
bedrijven die in moeilijkheden ver-
keren en ondersteuning verdie-
nen. Denk maar aan de bakker om 
de hoek, die afziet met de huidige 
torenhoge energiefacturen, net als 
alle andere bedrijven die hoge ener-
giekosten in hun productieproces-
sen hebben. Maar datzelfde energie-
probleem gaat in veel grotere mate 
op voor de duizenden werknemers 
die al een jaar lang hoge prijzen 
betalen en pas in januari hun loon 
geïndexeerd zullen zien.”

Zijn die bedrijfscompensaties altijd 
even efficiënt?
STEFAAN: “Er zijn zeker bedrijven 

die de ondersteuning niet nodig 
hebben en flagrant misbruik maken 
van de federale overheidssteun. 
Denk maar aan de verzekeraar AXA. 
Het bedrijf kreeg zeven miljoen 
euro korting op de patronale RSZ 
van de federale regering, boekte 
243 miljoen euro nettowinst, maar 
weigerde vervolgens om de hogere 
lonen helemaal te indexeren, en 
ging zo in tegen de gangbare prak-
tijk van de verzekeringssector. Dat 
is toch gewoon misdadig. Waarom 
stopt de federale regering geld van 
de sociale zekerheid in bedrijven 
die met dat geld aan de haal gaan en 
het gebruiken om hun winstgevend-
heid te behouden? Alles gaat naar de 

 Max De Boeck |  Daniël Rys
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“Heb ik recht op een eindejaarspre-
mie?”
Een algemene regeling over einde-
jaarspremies bestaat niet. In de 
meeste gevallen wordt de toeken-
ning van een premie geregeld op 
basis van een sectorale collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao). Daarin 
staan de voorwaarden waaraan 
je moet voldoen om de eindejaar-
spremie te krijgen: je moet bijvoor-
beeld genoeg anciënniteit hebben. 
Raadpleeg dus als eerste je sectorale 
cao. Je sectornummer vind je op je 
loonfiche of je individuele rekening.

Er is niet altijd een sectorale cao. 
Misschien heb je dan recht op een 
premie op basis van een onder-
nemings-cao of is de toekenning 
geregeld via het arbeidsreglement. 
Tot slot kan er ook een individueel 
akkoord zijn tussen werkgever en 
werknemer, binnen het arbeidscon-
tract. Soms staat er geen regeling op 
papier, maar wordt toch een premie 
toegekend omdat het gebruikelijk 

is bij je onderneming. Raadpleeg de 
documenten of vraag het aan je vak-
bondsafgevaardigde.

“Om hoeveel geld gaat het?”
Meestal is het een vast bedrag dat 
overeenstemt met het vast maan-
dloon van de maand van betaling. 
In andere gevallen wordt een per-
centage op het loon uitbetaald of 
wordt een variabel loon in reken-
ing gebracht. Er zijn dus verschil-
lende manieren om de premie te 
becijferen. Hoe het bij jou zit, lees 
je in de overeenkomst die de premie 
regelt.

“Wat is de impact van afwezigheid op 
het werk?”
Misschien werd je in 2022 gecon-
fronteerd met een schorsing van 
je arbeidsprestaties door ziekte, 
zwangerschap, tijdkrediet, tijdeli-
jke werkloosheid, enzovoort. Ook 
hier verschilt de situatie van regel-
ing tot regeling. In sommige akkoor-
den worden periodes van schorsing 

(gedeeltelijk) gelijkgesteld aan gew-
erkte periodes waardoor de impact 
op de eindejaarspremie beperkt is. 
In andere gevallen is er geen gelijk-
stelling, waardoor je eindejaarspre-
mie lager zal uitvallen.

“Hoeveel houd ik netto over?”
Op de betaalde eindejaarspremie 
moeten zowel RSZ-bijdragen (13,07% 
over het bruto bedrag) als bedri-
jfsvoorheffing worden afgedragen. 
De tarieven in de bedrijfsvoorheffing 
zijn vrij hoog en hangen af van het 
bruto jaarinkomen. Het nettobedrag 
kan wel tot de helft lager liggen dan 
het brutobedrag. Twijfel je aan de 
berekeningswijze of wil je hierover 
meer informatie, dan kan je zeker 
aankloppen bij onze regionale kan-
toren (contactgegevens achteraan). 

Check www.hetacv.be

RYANAIR HEEFT EEN VAKBONDSPLOEG 
DIE STEVIG IN Z’N SCHOENEN STAAT

De werkomstandigheden bij de luchtvaartmaatschappij Ryanair halen regelmatig de 
krantenkoppen. Ook de Belgische vakbondsdelegatie, gestationeerd op de luchthavens van 

Zaventem en Charleroi, worstelt met een directie die een loopje neemt het personeel. We spraken 
met João, lid van het cabinepersoneel bij Ryanair in Brussel en overtuigd vakbondslid. 

Ryanair werd in 2017 gedwongen om 
de Belgische arbeidswetgeving en 
de vakbonden officieel te erkennen. 
Toch blijft het bedrijf vakbondswerk 
opzettelijk bemoeilijken: “De direc-
tie probeert tijd te rekken, onder-
handelingen te vermijden en zoekt 
liever naar juridische achterpoor-
tjes dan de wetgeving toe te passen. 
Ze zitten met ons aan tafel omdat 
het moet, niet omdat ze het willen”, 
aldus João.
De delegatie moet soms druk uitoe-
fenen om de directie aan tafel te krij-
gen: “Zowel in april als juni hebben 
we stakingen gehouden omdat het 
management weigerde te investe-
ren in een degelijk personeelsbeleid. 
Bijna al onze collega’s steunden de 
actie en de meeste vluchten bleven 
aan de grond. Een duidelijke bood-
schap dat er dringend nood is aan 
verandering.”
 
Draagvlak bij collega’s
Manoeuvreren in een antivak-
bond-omgeving is niet eenvoudig. 

Maar wanneer bijna alle collega’s 
aangesloten zijn, staat iedereen wat 
steviger in de schoenen: “Ons bedrijf 
informeert ons niet altijd als er 
nieuwe mensen opstarten, waardoor 
wij geen gepast onthaal kunnen 
opzetten. We zien echter dat colle-
ga’s nieuwkomers informatie geven 
en hen aansporen om lid te worden. 
Het is een erkenning van het werk 
dat wij al hebben verzet voor het 
personeel van Ryanair België. Dat 
motiveert enorm.” 
Om te kunnen communiceren met 
de achterban moet het team creatief 
zijn. Het is niet eenvoudig wanneer 
iedereen in verschillende teams 
en shiften werkt: “Er is geen vak-
bondslokaaltje waar we terecht kun-
nen, noch mogen we via het intranet 
van onze werkgever het personeel 
informeren. Sociale media zijn 
daarom een belangrijke tool gewor-
den. We organiseren online bijeen-
komsten, maar staan ook maan-
delijks collega’s op de werkvloer te 
woord.”

Organiseren is de sleutel
De Belgische ploeg slaagde er als 
enige land in zich te verzetten tegen 
de loonsverlaging die eind 2020 
door Ryanair werd aangekondigd. 
“Ondanks de dreigementen van het 
management dat de verlaging van 
het loon nodig was omdat er anders 
ontslagen zouden vallen, hielden 
we onze poot stijf. Met resultaat: de 
salarisverlaging kwam er niet, de 
aangekondigde ontslagen evenmin.”
“We proberen ons als ploeg sterk 
te organiseren. We krijgen goede 
ondersteuning vanuit ACV Puls en de 
Waalse tegenhanger, CSC CNE, maar 
je moet sterk in je schoenen staan 
om vakbondsoverwinningen te boe-
ken. Op lange termijn hopen we 
op een verandering in de manage-
mentcultuur, maar op dit moment 
bijten we ons vast in een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) waar-
over al negen maanden onderhan-
deld wordt. We blijven gaan.” 

DE BETERMAKERS

 Sofie Van Der Vreken

DAAR KOMT DE 
EINDEJAARSPREMIE!

Veel werknemers krijgen in december hun eindejaarspremie. Misschien heb je vragen over je 
recht op een premie en de impact van sommige gebeurtenissen. Je vindt alle informatie op de 

website van het ACV. We geven hieronder antwoord op de meest voorkomende vragen.

 Ben Catteau |  Shutterstock
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IS BLACK FRIDAY DE HYPE VOORBIJ?

Consumentenorganisaties waarschuwen al langer voor bedenkelijke handelspraktijken 
tijdens de Black Friday-hype. Nu trekken ook steeds meer grote bedrijven aan de 

alarmbel. Sommigen doen niet eens meer mee aan het fenomeen.

“Verzet tegen “hoogmis van 
consumptie” groeit: verschil-
lende winkels sluiten de deu-
ren op Black Friday.” De recente 
VRT NWS-headline viel op bij 
Kristel Van Damme, ACV Puls-
sectorverantwoordelijke retail: “We 
zijn als vakbond blij dat er steeds 
meer aandacht is voor de nevenef-
fecten van zo’n dag en dat bedrijven 
openlijk aangeven niet mee te willen 
doen. Voor het personeel is zo’n dag 
namelijk geen cadeau. De late ope-
ningsuren zorgen voor extra werk-
druk, wat niet goed is voor de com-
binatie van arbeid en gezin.”

“Laten we ook niet vergeten dat dit 
overgewaaide Amerikaanse com-
merce is. Black Friday zit niet in 
onze genen. Er zijn al twee keer per 
jaar solden en eindejaarkoopjes, 
dat is voldoende.” Er is trouwens 
niet alleen tegenwind in België: “Ik 
hoorde dat er in Spanje ook veel 
minder interesse is. Door de hoge 
energieprijzen zien we dat mensen 
in heel Europa consuminderen 
(minder consumeren, red.). 
Overal speelt de crisis bur-
gers parten.”

Statements tegen 
overconsumptie
Eén van de ketens die niet 
meedoen met Black Friday 
en die dag zelfs sluiten 
is Dille & Kamille. Ze hernoem-
den de bewuste vrijdag Green 
Friday. Een afgevaardigde licht 

toe: “Het is de bedoeling om 
een statement te maken 

tegen de overconsump-
tie in de retail. Onze 

winkels en webshop 
blijven dicht en wij 
zullen in de natuur 
vrijwilligerswerk 
verrichten. We 
kunnen kiezen om 
vrijwilligerswerk te 

doen in de voormid-
dag of in de namid-

dag. Per provincie 
heeft het management 
een natuurdomein uit-
gezocht.”
“In onze winkel 
krijgen we 32u ter 
beschikking om 
de collega’s in te 

roosteren. We worden onthaald 
met koffie of thee en er is lunch 
voorzien. Alle collega’s zijn natuur-
lijk laaiend enthousiast. We kijken 
er heel hard naar uit.’’ Een recla-
mestunt is het niet, benadrukt 
Dille & Kamille zelf. ACV Puls blijft 
kritisch: ‘’Het is maar wat er in de 

marketingstrategie past, al zijn we 
natuurlijk tevreden dat het perso-
neel die dag van werkzaamheden 
wordt ontlast”, klinkt het bij de vak-
bond.

“We moeten ons niet heiliger voor-
doen dan de paus, verkopen is wat 
we doen”, zegt duurzaamheidsma-
nager Jasmien Wynants van mode-
keten Xandres dan weer. “Maar de 
snelheid en hoeveelheid waarin we 
als mode-industrie beland zijn, is 
niet oké. Black Friday is een hoog-
mis van overconsumptie waarin we 
ons massaal laten verleiden door 
koopjes en dingen aanschaffen die 
we niet nodig hebben, slechts even 
dragen en weer weggooien. We 
belanden zo in een wegwerpcul-
tuur.”

Fake Friday
Ook consumentenorganisatie 
Testaankoop maant aan tot voor-
zichtigheid, vooral wanneer deals te 
mooi lijken om waar te zijn. De term 
Fake Friday kwam niet lang na Black 
Friday vanuit de Verenigde 
Staten aanwaaien. De bete-
kenis is echter iets min-
der fraai. Black Friday staat 
erom bekend dat er heel veel 
geld in omgaat. En wanneer 
bedrijven geldtekens in de 
ogen krijgen, wordt er wel-
eens vals gespeeld. Dat is 
precies wat er gebeurd tij-
dens Fake Friday.

“Black Friday is oplichting”, getuigt 
een consument aan ACV Puls. Vooral 
de cashbackacties blijken vaak niet 
te kloppen: “Vorig jaar zagen we 
een advertentie voor een Bosch-
cashbackactie. Bij aankoop van een 
wasmachine was de belofte dat we 
honderd euro terug zouden krij-
gen. Die wasmachine hebben we 
gekocht, maar dat geld hebben we 
nooit teruggezien.” Genoeg kantte-
kens dus bij het winkel-event.

 Frederik Vermeulen |  Davien Dierickx

“Dille & Kamille 
hernoemde de bewuste 
vrijdag Green Friday”
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WERK JE MET EEN 
INTERIMCONTRACT? INTERIM UNITED 

STAAT VOOR JE KLAAR!

Je premies
Interim United wil interimmers 
dezelfde rechten geven als vaste 
werknemers. In heel wat sectoren 
krijgt de vaste ploeg op het einde 
van het jaar een extraatje. Voor inte-
rimmers is er de vlotte uitbetaling 
van de eindejaarbonus via het ACV. 
Wie het afgelopen jaar lang genoeg 
als interimmer aan de slag was, 
krijgt vanzelf een attest in de bus. 
Het volstaat dat te bezorgen aan een 
ACV Puls-contactpersoon of -kan-
toor. De hoogte van de bonus is een 
percentage van wat je in de afgelo-
pen periode verdiende.
Voor ACV-leden komt boven op de 
eindejaarbonus ook een syndicale 
premie van 112 euro. Logisch, want 
dankzij de vakbondsbijdrage van de 
leden profiteren alle interimmers 
mee van de stappen vooruit waar 
de werknemersbeweging voor blijft 
gaan. Een deeltje van het lidgeld 
krijg je als ACV-lid jaarlijks terug 
vanuit het sectorfonds: dat is een 
kwestie van solidariteit. 

Sancties bij misbruik dagcontracten 
De focus in het overleg lag dit 
jaar opnieuw op de problematiek 
van de dagcontracten. Eindelijk is 
het gelukt: in de zomer werd een 
akkoord bereikt over extra beper-
kingen op dagcontracten, vanaf 1 
januari 2023. Ondernemingen die 
overdreven gebruik maken van die 
superflexibele contracten, worden 
gestraft met een extra RSZ-bijdrage. 
Als individuele interimmer merk je 
daar op het eerste zicht weinig van. 
Toch is dit een belangrijke stap 
vooruit. Want rond interim bestaan 

al heel wat regels en voorwaarden: 
dagcontracten mogen enkel dienen 
om onverwachte, uitzonderlijke pie-
ken op te vangen. Maar in de prak-
tijk worden die beperkingen vaak 
omzeild. Een sanctie is dus echt wel 
nodig.

Tussen 2015 en 2020 waren de helft 
van alle interimcontracten dagcon-
tracten. In 2019 en 2020 ging 
het ondanks de coronacri-
sis telkens om minstens 
2,5 miljoen contrac-
ten. Door te werken 
met opeenvolgende 
dagcontracten 
schuiven bedrij-
ven de kost voor 
superflexibele 
arbeid af op de soci-
ale zekerheid. Mensen 
die met dagcontrac-
ten werken, zijn vaker 
werkloos en kunnen bij 

ziekte niet terugvallen op gewaar-
borgd loon van het bedrijf. 
Dagcontracten zorgen voor een 

erg belastende onzekerheid. 
Werktijden zijn vaak grillig en 

kunnen dag per dag verschil-
len. Dat maakt het plan-

nen van een privéleven 
zo goed als onmogelijk. 
Ook het maandinkomen 
blijft onvoorspelbaar. 
Bij de bank aankloppen 
voor een woonhypo-
theek? Met enkel dag-

contracten op zak kan je 
je die moeite net zo goed 
besparen. 

Eva Van Laere werkt 
voor Interim United. 
Wat motiveert haar? 
“Interimmers zijn vaak slecht geïn-
formeerd en raken hun weg kwijt 
in de administratie die bij hun 
contract komt kijken. Lang wer-
ken met korte contractjes zorgt 
voor veel financiële en sociale 
stress. Om te zorgen dat hun rech-
ten gerespecteerd worden en dat 
er degelijke afspraken voor hen 
worden gemaakt is er ACV Interim 
United!”

 Lieveke Norga

Interim United is dus best wel tevre-
den met deze stap vooruit, maar het 
werk is niet af. Op korte termijn ligt 
een evaluatie van tweedaagse con-
tracten ook op tafel. Vooral om uit 
te sluiten dat het probleem gewoon 
verschoven wordt. Een ander fun-
damentele kwestie zijn de com-
merciële afspraken tussen uitzend-
kantoor en ondernemingen. Vaak 
wordt daarin overeengekomen dat 
het bedrijf geen vast contract mag 
aanbieden vooraleer een afgespro-
ken interimperiode voorbij is. Dat 
ontneemt startende werknemers 

heel wat kansen: daar gaat Interim 
United tegenin. 

Samen sterk
Interim United zet met ACV Puls 
sterk in op het bereiken van interim-
mers via vakbondswerking in bedrij-
ven en instellingen. Vaak zijn er 
heel wat praktische hindernissen te 
overwinnen om als afgevaardigde in 
contact te komen met de wisselende 
interimploeg. Werkgevers geven niet 
altijd vlot toegang tot de contact-
gegevens van nieuwe interimmers, 
nochtans een voorwaarde om een 

warm vakbondswelkom te organi-
seren. Als interimmer is het daarom 
een goed idee om zelf je tewerk-
stellingsgegevens bij ACV bekend te 
maken. Zo kunnen we ervoor zorgen 
dat een ACV Puls-aanspreekpersoon 
op het werk jou contacteert, om 
samen te checken of alles loopt 
zoals het hoort. 

Check www.interimunited.be 

Selina
Adam

Nog geen lid? Word nu lid en krijg meteen ook een syndicale premie!

Ben je lid van het ACV? Dan krijg je ook 112 euro syndicale premie!

Scan voor meer info (of contacteer je ACV-afgevaardigde)

heeft 65 dagen als interimmer gewerkt en is lid van het ACV

heeft 220 dagen als interimmer gewerkt en is lid van het ACV

Jij ook?

Adam en Selina hebben recht op premies!Heb je als interimmer minstens 65 dagen gewerkt tussen 01.07.21 en 30.06.22? 

 Dan heb je recht op een eindejaarspremie! 
  Je eindejaarspremie bedraagt 8,33% van je brutoloon.

www.hetacv.be/interimunited

Interimmer? Vergeet je premies niet!

Begin december ontvang je automatisch een formulier van het Sociaal Fonds 

voor de Uitzendkrachten. Onderteken dit formulier en bezorg het zo snel mogelijk 

aan je ACV-afgevaardigde of steek het in een ACV-brievenbus.

“Interim United wil 
interimmers dezelfde 
rechten geven als vaste
werknemers.”
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Europese Non-Profit in actie!
Vakbondsdelegaties uit de Europese non-pro-
fitsectoren namen op 9 december deel aan een 
actie van de internationale vakbondsorganisa-
tie EPSU. Die dag kwamen namelijk alle Europese 
Ministers van Gezondheid samen op een 
Europese Raad. Het ideale moment dus om con-
crete bezorgdheden en eisen op tafel te leggen. 
De EPSU en de aangesloten nationale vakbonden 
menen dat de ministers de hoogdringendheid van 
de personeelstekorten niet inzien. Ook het risico 
van instortende gezondheids- en zorgsystemen 
lijkt niet door te dringen. De Europese Unie (EU) 
moet volgens de vakbonden pleiten voor meer 
overheidsmiddelen voor gezondheid en zorg. 
Bezuinigingen kunnen nu niet op de agenda 
staan. Gezondheid en zorg zijn een publiek goed 
en commercialisering moet worden voorkomen. 
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#MakeAmazonPay-alliantie 
voerde actie op BlackFriday
Amazon is een grote internationale speler die 
ook in België volop zijn voetafdruk vergroot. Niet 
alleen opende het bedrijf een verdeelcentrum 
voor pakjes in Antwerpen, het kocht een tijdje 
terug in Hamme ook een bedrijf dat robotica ont-
wikkelt en produceert. Ook Amazon Web Services 
(AWS), dat cloud computing-diensten aanbiedt, 
is actief op de Belgische markt en heeft een groot 
contract lopen met de Europese Commissie. Op 
25 november vonden er In ongeveer dertig landen 
stakingen en protesten plaats in het kader van 
de Make Amazon Pay-campagne. Op deze winkel-
dag, bekend als Black Friday, wil men een dui-
delijk signaal geven aan het bedrijf. Dat signaal 
komt van meer dan tachtig vakbonden, midden-
veldorganisatie, milieuactivisten en belasting-
waakhonden. Samen beschuldigen ze de multi-
national ervan werknemers, gemeenschappen 
en de planeet uit te persen. Mensen over de hele 
wereld worstelen met de stijgende kosten van 
levensonderhoud. Tegelijkertijd dwingt Amazon 
het personeel tot reële loonsverlagingen terwijl 
het enorme winsten boekt. Het bedrijf stelt alles 
in het werk om geen of weinig belastingen te 
moeten betalen en de CO2-uitstoot steeg in 2021 
explosief met 18%. De Make Amazon Pay-alliantie 
eist daarom dat de onderneming zijn werknemers 
eerlijk betaalt en ook vrijheid van vereniging res-
pecteert. Bovendien moet het ook een eerlijk deel 
van de belastingen betalen en vraagt men inzet 
voor echte duurzaamheid op milieuvlak. 
www.makeamazonpay.com

Stijging van het aantal dodelijke 
arbeidsongevallen in Europa
Het Europees Vakverbond (EVV) is verontrust. In bijna 
de helft van alle EU-lidstaten vond er in 2020 een stij-
ging van het aantal dodelijke ongevallen plaats. Het 
EVV voert al geruime tijd campagne rond “nul doden 
op het werk”.  Op basis van het huidige tempo ver-
wacht men dat het aantal dodelijke arbeidsongeval-
len tot 2062 zal stijgen. Dat is zeven jaar langer dan 
eerder werd verwacht. De landen met de sterkste 
stijging in 2020 zijn Italië (+285 doden), Spanje (+45 
doden) en Portugal (+27 doden). Maar ook in België 
telde men twee doden extra. Het EVV roept de minis-
ters van Arbeid daarom op om hun manifest te onder-
tekenen. Daarin vragen ze de Europese Unie, nationale 
regeringen en werkgevers om zich te engageren om 
tot nul doden op het werk te komen. Dat veronderstelt 
opleiding, bescherming, rapportering, inspecties en 
sancties inzake gezondheid en veiligheid op het werk. 
Het zal ook nieuwe wetgevende en andere initiatieven 
vragen van de Europese Commissie en het Europees 
Parlement. Ondertussen hebben al meer dan 150 voor-
aanstaanden getekend waaronder nationale minis-
ters, leden van het Europees Parlement, deskundigen 
en vakbondsleiders. De afgelopen decennia zijn veel 
levens gered door strengere veiligheidswetgeving. Uit 
de EVV-cijfers blijkt echter dat de vooruitgang in som-
mige landen tot stilstand komt en in andere landen 
volledig wordt teruggedraaid. Daar moet verandering 
in komen. 
www.etuc.org
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De commercialisering van bepaalde zorgsectoren 
terugdraaien, is nodig om de veerkracht te waar-
borgen en de rechten van zorgontvangers centraal 
te stellen. Daarnaast stelt de EPSU dat COVID-19 in 
de EU erkent moet worden als een beroepsziekte. 
Om dit alles te realiseren moeten collectieve onder-
handelingen en sectorale overeenkomsten ver-
sterkt worden met het oog op voldoende personeel, 
eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden en 
vakbondsrechten. De EPSU hoopt dat met de actie 
de boodschap luid en duidelijk is binnengekomen 
en dat men op alle niveaus in actie schiet. 
www.epsu.org



DECEMBER 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE20 21DECEMBER 2022  |  WWW.PULSMAGAZINE.BE

Broker is vanaf 7 december te zien in 
de Belgische zalen.

BROKER
 Karin Seberechts

Japans regisseur Hirokazu Kore-eda mocht in 2018 voor 
zijn schitterende film Shoplifters een Gouden Palm uit 
Cannes mee naar huis nemen. De thema’s uit die film 

schemeren ook door in Broker, een humane bespiegeling 
over wie en wat je precies een familie kan noemen. 

De film begint met een jonge 
vrouw die haar baby achterlaat 
bij een kerkportaal. Een tweede 
vrouw legt de baby in de schuif, 
waarna een jonge kerkmedewer-
ker het kindje er weer uithaalt. 
Hij bezorgt met een droogkuisuit-
bater ongewenste nakomelingen 
aan kinderloze stellen die in het 
reguliere adoptiesysteem geen 
kans maken. Tegen betaling wel-
teverstaan. Maar de deal raakt in 
het slop: de echte moeder duikt 
weer op en de wensouders pinge-
len af omdat de wenkbrauwen van 
de kleine niet deugen. Het gezel-
schap gaat dan maar in een gam-
mele bestelwagen op zoek naar 
betere ouders. Onderweg komt 
er nog een zevenjarig weeskind 
aanwaaien. Wat de onorthodoxe 
‘weldoeners’ niet weten, is dat ze 
geschaduwd worden door twee 
politievrouwen…

Hirokazu Kore-eda is een mees-
ter is in het neerzetten van 
innemende, onalledaagse fami-
liehistories, waarin het begrip 
‘familie’ zeer rekbaar is. Hij houdt 

internationale collega’s als Ken 
Loach en de Dardennes duide-
lijk in de gaten, en Broker refe-
reert ook aan films als Magnolia 
en Little Miss Sunshine. Maar de 
manier waarop de Japanner ons 
opnieuw, Shoplifters-gewijs, weet 
te vermurwen met een lichtelijk 
vergezocht melodrama annex 
misdaadavontuur, waarin hij niet 
alleen menselijke tekortkoming 
maar ook pure criminaliteit met 
een mantel der liefde bedekt, is 
wonderlijk. Kore-eda week voor 
Broker uit naar Zuid-Korea en 
draaide met een Koreaanse top-
cast, maar zijn onbevangen gulle 
blik op onvolkomen mensen, zijn 
aanstekelijke hartelijkheid en zijn 
nuchtere humor blijven geheel de 
zijne. Het is dus opnieuw heerlijk 
wegdromen bij een ongerijmd en 
morsig ensemble vol verloren zie-
len die plompverloren de gezin-
stoer opmoeten. 

Ceci n’est pas une famille : ontwapenende road-movie met een onorthodox samengesteld ‘gezin’.

FILM

De grote geschiedenis 
aan de hand van kleine 
menselijke verhalen
Dit boek is net een caleidoscoop. Het 
begint met de grootouders van de 
auteur, boeren op het West-Vlaamse 
platteland, en vertelt over hun boom-
gaard vol bijenkasten, hun eerste auto 
en hun wantrouwen tegen de nieuwe 
sociale zekerheid. Daarna gaat het ech-
ter in een rechte lijn naar hun leven in 
het 21ste-eeuwse Gent en wat ze daar 
meemaken. De twee wereldbranden en 
de lessen die daaruit worden getrok-
ken, de mensenrechten als medicijn 
tegen het eeuwige ‘wieder en gieder’, 
de hoogdagen van de welvaartsstaat 
en de neoliberale tegenaanvallen, de 
ecologische catastrofe, de crises van 
het systeem en meer. Alles komt aan 
bod, altijd met de focus op Vandaeles’ 
grootouders. Veel van wat zij beleven, 
weerspiegelt de grote politieke, econo-
mische en ideologische verschuivingen 
in België en in de rest van de wereld. 
De melkboer en de geschiedenis is 
een persoonlijke intellectuele odys-
see, een geschiedenis verteld vanuit 
de woonkamer, wijk en stad. Een ideaal 
geschenk in de kersttijd. 

 Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres vóór 2 januari 2023 naar 
topboek@acv-csc.be en maak kans op 
één van de drie exemplaren die we gratis 
weggeven.

Horizontaal
A Uitroep van afkeuring – 

Populair vakantieland in 
2020

B Leesniveau – Uitroep 
van pijn – Bezittelijk 
voornaamwoord

C Los geweven katoenen 
doek

D Kijkbuis – Terreurgroep – 
Levenslang leren

E Ontkenning – Europees 
kampioenschap – Dikwijls

F Antwerpse krant – 
Voorzetsel

G Voornaam – Stier – Karaf 
H Kinderspeeltuig – 

Voegwoord – Verenigd 
Koninkrijk

I Bedrieger
J Bevel – Centraal Station – 

Sportmateriaal
K Proper – Computertoets

Verticaal
1 Vloek – Onbeduidend
2 Romeinse groet – Lager 

onderwijs – Spil
3 Zomerverschijnsel
4 En volgende – Verenigde 

Naties – Uitroep
5 Sportmateriaal – En 

andere – Internationale 
Samenwerkingsorganisatie

6 Gezet – Uitstand
7 Land in Azië – Limburgse 

gemeente – Telwoord
8 Voornaam – Familielid – 

Vlaanderen
9 Deel van muziekinstrument
10 Europese Unie – 

Muzieknoot – Alias
11 Waterdamp – Deel van het 

skelet
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De oplossing van de vorige prijsvraag 
was ‘Iedereen welkom in het Pulscafé’. 
R.T. uit Westerlo 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 januari 2023. 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 ‘Elementaire prin-
cipes van oorlogspropaganda’ van Anne 
Morelli. De onschuldige hand maakte 
deze lezers / lezeressen blij met een 
exemplaar: T.P. uit Wemmel, l.N. uit Duffel 
en M-P.L. uit Diepenbeek. 
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UITBETALING
VAKBONDSPREMIE

Een uitzendkracht die recht heeft op 
een eindejaarspremie en lid is van 
een vakbond, krijgt ook een vak-
bondspremie. Die bedraagt nu 112 
euro per jaar. De vakbondspremie 
wordt samen met de eindejaarspre-
mie uitbetaald aan het einde van het 
jaar. Meer info daarover vind je via 
www.hetacv.be/interimunited.

In de socio-culturele sector (PC 
329) krijgen de gesyndiceerde 

werknemers een vakbondspremie 
van 90 euro uitbetaald als ze de 
volledige vakbondsbijdrage beta-
len. Wie de bijdrage voor deeltijdse 
werknemers betaalt, krijgt een pre-
mie van 45 euro.  
 
Om recht te hebben op de premie 
moet je ten laatste op 1 april 2022 
bij de vakbond aangesloten zijn. 
Je moet ook minstens één dag in 
de sector gewerkt hebben tussen 

01/01/2022 en 31/12/2022. Je moet 
ook in orde zijn met de betaling van 
de vakbondsbijdrage op het ogenblik 
van de uitbetaling.  

De tewerkstellingsattesten die recht 
geven op de premie, moeten inge-
vuld en ondertekend worden terug-
bezorgd aan je plaatselijke ACV-Puls-
secretariaat. De uitbetaalperiode 
loopt tot 31/03/2023.

INDEXVERHOGINGEN

DECEMBER 2022

PC 227 Audiovisuele media: Alle lonen worden met 2% verhoogd (A)

PC 310 Banken: Vorige lonen x 1,0237 (S)

PC 315.02 Luchtvaartmaatschappijen: Alle lonen worden met 2% verhoogd (A)

PC 331 Buitenschoolse kinderopvang: Alle lonen worden met 2% verhoogd (R)

De arbeidsdeal heeft inderdaad een vierdagenweek geïntroduceerd. 
Belangrijk om te weten is dat het niet gaat om een arbeidsduurvermindering, 

maar om een arbeidsregeling die toelaat om de normale voltijdse 
prestaties in vier dagen per week te verrichten, in plaats van vijf. 

Invoering
De wet creëert dan wel de mogelijk-
heid voor de invoering van een voltijdse 
vierdagenweek, maar om er effectief 
gebruik van te maken, moet de arbeids-
regeling eerst op ondernemingsniveau 
worden gerealiseerd. Dat kan via een 
wijziging van het arbeidsreglement 
door de werkgever. 

Als de nieuwe dagelijkse arbeidsduur 
de grens van 9,5u zou overschrijden 
(tot max. 10u), dan moet de vierdagen-
week via een ondernemingsakkoord 
(cao) worden ingevoerd. De werknemer 
kan dus alleen een aanvraag indienen 
wanneer de werkgever de mogelijkheid 
heeft ingevoerd op ondernemingsni-
veau.

Afspraken
De werknemer neemt na invoering van 
de vierdagenweek het initiatief met 
een schriftelijk verzoek waarin hij de 
werkgever vraagt om in te stappen in 
de nieuwe regeling. Het verzoek heeft 
betrekking op een periode van max. zes 
maanden en is hernieuwbaar. De werk-
gever kan weigeren om in te gaan op 
het verzoek, maar moet deze weigering 

binnen de maand wel schriftelijk moti-
veren en aan de werknemer bezor-
gen. Als de werkgever akkoord gaat, 
dan wordt ten laatste op het ogenblik 
van de aanvang van de arbeidsregeling 
een schriftelijke overeenkomst geslo-
ten met een aantal verplichte vermel-
dingen, zoals de begin- en einddatum 
van de regeling, geplafonneerd op zes 
maanden.

Waarborgen en aandachtspunten
Het verzoek van de werknemer mag 
geen aanleiding geven tot een nade-
lige behandeling door de werkgever. De 
werkgever mag ook niet eenzijdig een 
einde maken aan de dienstbetrekking 
van de werknemer die een verzoek heeft 
geformuleerd, behalve dan om redenen 
die niet gerelateerd zijn aan het verzoek. 
Denk voor je een aanvraag indient eerst 
goed na over de gevolgen. Werken in 
een vierdagenweek heeft een impact 
op je ADV-dagen, je vakantiedagen, je 
maaltijdcheques, de tussenkomst in het 
woon-werkverkeer, eventuele onkos-
tenvergoedingen, telewerk, en meer. 
Voor meer informatie kan je terecht bij 
de secretariaten van ACV Puls, contact-
info achteraan dit magazine.V
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“IK LAS IN DE KRANT DAT DE 
REGERING VIA DE ARBEIDSDEAL 
EEN VIERDAGENWEEK HEEFT 
INGEVOERD. WAT BETEKENT DAT 
VOOR MIJ? KAN IK HIER METEEN 
GEBRUIK VAN MAKEN?”

 Bram Van Goethem |  Shutterstock

De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair 
comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

(A) De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen.
(M)  De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en het schaalloon blijft behouden.
(R)  De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S)  De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
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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. 

HEB JIJ RECHT OP EEN
EINDEJAARSPREMIE?

SCAN DAN:


