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Samen met het pensioen voor de
maand mei wordt ook het vakantiegeld voor gepensioneerden uitbetaald. Het vakantiegeld voor
2014 is met 3,43 % verhoogd.
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Een huwelijk, een overlijden,
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verzuim, ook wel klein verlet
genoemd.

10

WERKLOOSHEIDSCIJFERS
De Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening publiceerde
zijn jaarverslag 2013. Wat zijn
de tendensen ? En waar liggen
de uitdagingen ?
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VERDIENDE LOON ?
Een nieuwe website van de
overheid laat werknemers en
werkgevers toe het minimumloon te kennen van een functie
per sector, op basis van de
gecoördineerde cao’s.

Met 50.000 manifestanten uit 21 verschillende landen trokken we op 4 april de straat
op in Brussel. Allemaal om aan te dringen op een ander beleid van de Europese Unie.
Het blind bezuinigingsbeleid dat door alle landen tegelijk wordt toegepast, laat zijn
grenzen zien. Het terugschroeven van de overheidsuitgaven brengt de bedrijven in
moeilijkheden, zorgt voor werkloosheid en een daling van de lonen. De staat ziet zijn
inkomsten slinken. De negatieve economische spiraal is ingezet.
De Europese vakbonden vragen een nieuw pad voor Europa, een dat leidt naar
duurzame groei en volwaardige jobs. Als de nationale en Europese verantwoordelijken
verdergaan op de weg van de blinde besparingen en het verscherpen van de
ongelijkheden tussen rijken en armen, poken ze de uitdrukking van alle soorten
nationalistische, anti-Europese ontsporingen op; hetgeen zich zal vertalen in een
verwerpen van de democratische waarden bij de volgende verkiezingen.

27

JOBS4CLIMATE
Als we nu niet duurzaam investeren, blijven we opgezadeld
met te hoge energiefacturen en
zorgen we voor onomkeerbare
vervuiling. Plus lopen we tienduizenden bijkomende jobs
mis, aldus de Klimaatcoalitie.
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WERKLOOS OP
FEESTDAGEN
In de maand mei zijn er een
paar betaalde feestdagen. Ook
werklozen hebben recht op die
wettelijke feestdagen. Betaalt
de (ex)-werkgever loon uit of
ontvangt de werkloze een werkloosheidsvergoeding ?

2aclvb-voordeelkaart
LAND VAN PLAYSANTIËN
10 gratis deelnames te winnen voor WINCARD-houders!
Kom genieten van een culinaire
fietstocht in het Land van Playsantiën

Informatie en reservaties :
info@landvanplaysantien.be,
www.landvanplaysantien.be – tel. 03-310.05.14

Het Land van Playsantiën omvat het wandel- en fietsgebied in de gemeenten Lille, Malle, Ranst,
Zandhoven en Zoersel, gelegen in het hartje van de
Antwerpse Kempen. Maak kennis met de prachtige
omgeving en het lokaal lekkers !

Maak een keuze uit de verschillende culinaire fietstochten en geniet onderweg van koffie, voorgerecht,
hoofdgerecht en dessert.
Prijs : 35 euro per persoon
Periode : van 24 april t.e.m. 28 september 2014.
Mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Reserveren voor de culinaire fietstochten is verplicht.

CHI-CHI’S
Speciaal voor WINCARD-houders : 5 x 1 gratis fajitas combo rund/kip voor 2 personen te winnen !
Chi-Chi’s, het enige echte Tex-Mex kwaliteitsrestaurant
in België dat je een culinaire uitstap aanbiedt en een
niet te vergeten ervaring.
Chi-Chi’s brengt je smaken van Texaanse grillades en
exotische Mexicaanse gerechten, te ontdekken met je
vrienden, familie en eventueel met een grote groep.

op Amerikaans wijze, Burritos Grandes, Enchiladas,
Chili Con Carne en andere Wraps die je smaakpapillen
verwennen. Er is eveneens een grote keuze aan vegetarische schotels. En om dit te beëindigen neem je een
Mexicaanse ijscrème omringd door maïsvlokken.
Open 7/7. Openingsuren, menukaart en reservatie :
www.chichis.be.

Tussen de verschillende specialiteiten heb je Margarita
en Mojito cocktails, verschillende soorten Nachos en
anders Quesadillas als voorgerecht vergezeld van guacamole, de wereldberoemde gegrilde Fajitas die je zelf
kan samenstellen, de Ribeye steaks, hamburgers XXL

Krijg 10 € korting op vertoon van deze publicatie.
Niet cumuleerbaar. Geldig in alle Chi-Chi’s
van België t.e.m. 30/06/2014.

"NAMUR EN MAI"
Exclusief voor WINCARD-houders : 30 x 2 pass voor 1 dag te winnen (waarde : € 16 / pass)
Le Festival des Arts forains © van 28 mei tot 1 juni 2014
aan komedianten en kijkers. De spektakels en attracties op het programma spelen zich zowel af in straten,
pleinen, tuinen, parken, theaters, het Cultuurhuis, op
vaststaande tijdstippen en binnen een strak tijdsschema. Elke festivaldag wordt afgesloten met “kermismuziek”.

NAAM : .............................................................. VOORNAAM :...............................................
ADRES : ................................................................................................................................

© OLIVIER CHARLIER

Ja, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een briefkaart naar Countdown
WINCARD, Roodborstjeslaan 4, bus 3 - 1860 Meise, of ik mail mijn gegevens
(met vermelding van mijn keuze in de onderwerpregel) naar specials@countdown.be.

OOK VIA E-MAIL

WINCARD DEELNAMECOUPON

!

In het prachtige decor van de stad Namen, ontroeren en
plezieren 300 komedianten en verkopers van dromen en
illusies u en toveren de stad om tot een waar Feest vol
plezier ! Het festival bezet de stad Namen gedurende de
4 dagen van het lang Hemelvaartweekend.
Het historisch centrum is verkeersvrij en voorbehouden

PC : .................. GEMEENTE :...............................................................................................

ACLVB-lidnummer : : ..................................

Meer voordelen : ga naar

MIJN KEUZE :
q LAND VAN PLAYSANTIËN
q CHI-CHI’S
q NAMUR EN MAI q SEAFRONT/FRANLIS (zie p.21)
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www.countdown.be
of schrijf je in op de nieuwsbrief

Info :
Promotion des Arts forains asbl
Rue des Brasseurs, 160 - B-5000 Namur
T : +32 (0)81 22 20 42 - F : +32 (0)81 34 52 68
M : info@namurenmai.be - www.namurenmai.be
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Een ander pad voor Europa

INVESTEREN IN EEN DUURZAME
GROEI EN DEGELIJKE JOBS
Het resultaat van het bezuinigingsbeleid dat wordt opdrongen door alle regeringen, spreekt voor zich.
Meer dan 26 miljoen Europeanen zijn werkloos en diegenen die een job behouden hebben, zagen hun
reëel loon dalen in 18 van de 28 lidstaten. Als een beleid niet werkt, moet het veranderd. Het was de
boodschap van de 50.000 manifestanten afkomstig uit heel Europa die gehoor hadden gegeven aan de
oproep van het EVV en op 4 april naar Brussel waren afgezakt.

Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter ACLVB : de werknemers hebben genoeg van de methodes van de Trojka om uit de crisis te geraken. Ze vragen duurzame investeringen, waardige jobs, correcte pensioenen, solidariteit, een belasting op de financiële transacties en het einde van de sociale dumping.

Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal,
Griekenland, Slovenië, Kroatië, Hongarije, Polen, Litouwen, … ze
kwamen uit 21 landen van de Europese Unie om te zeggen dat het
bezuinigingsbeleid dat in hun naam gevoerd wordt, hen niet zint.
“Het blinde besparingsbeleid werkt niet”, benadrukt Olivier
Valentin, Nationaal Secretaris ACLVB. “Het is een sociaal bloedbad.
We hebben dat kunnen vaststellen sinds het begin van de financiële crisis. Het heeft alleen maar voor nog meer armoede gezorgd. De
werkloosheid is gestegen in zowat alle Europese landen, de lonen
dalen, er is geen groei meer. Het is duidelijk, zo werkt het niet. En
als een methode niet deugt, moet ze veranderd. De boodschap van
het Europees Vakverbond aan de Europese instanties is duidelijk :
we moeten weg uit het eenheidsdenken, er is een ander pad voor
Europa.”

Investeren in de toekomst
In plaats van blind te snoeien in de overheidsuitgaven, moet er
geïnvesteerd worden om jobs te creëren. “Met het EVV vragen we
een nieuw industrieel beleid, gebaseerd op innovatie, onderzoek en
ontwikkeling, onderwijs, vorming, gezondheid en een rechtvaardige
transitie. Op het eind van de rit willen we – omdat de economie ten
dienste moet staan van de werknemers en niet omgekeerd - meer
gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Aan de eurocraten en euro-

gedeputeerden die doof blijven, aan de kandidaten voor het
Europees Parlement bij de volgende Europese verkiezingen, zeggen
we : jullie methodes om uit de crisis te geraken zijn onrechtvaardig
en onefficiënt !”

Waar investeren
Het EVV vraagt de toewijzing van de investeringen volgens de oude
prioriteiten van de Europese Unie en de Europese Investeringsbank
(EIB).
- omzetting van energie;
- transportnetten en –infrastructuur (bijvoorbeeld het TransEuropees Vervoersnetwerk TEN-V)
- opleiding en vorming;
- ontwikkeling van de breedbandnetwerken;
- industriële toekomst (ondersteuning aan kmo’s – op voorwaarde
dat ze de wettelijke regels die zijn vastgelegd bij cao toepassen,
energie-efficiëntie en rationeel grondstoffengebruik, leningen
aan verlaagde tarieven, programma voor microkredieten, enz.);
- private en openbare diensten (bijvoorbeeld stedelijke renovatie,
gezondheid en sociale bescherming);
- infrastructuur en aangepaste huisvesting voor senioren;
- sociale huisvesting;
- bevordering van een duurzaam waterbeheer.
V R I J U I T / A P R I L
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De jongeren

Sociale dumping

De manifestatie wilde de jongeren op de voorgrond plaatsen omdat
ze een daadwerkelijke toekomst in onze maatschappij willen. Een
jongere op vier in Europa is werkloos. En in sommige landen zoals
Spanje of Griekenland, is het zelfs een jongere op twee. Dat is niet
houdbaar en vooral niet aanvaardbaar. Het is de verantwoordelijkheid van al onze bestuurders om het roer om te gooien en werkgelegenheid te creëren in Europa, geen armoede, en ervoor te zorgen
dat jongeren kunnen dromen van een stralende toekomst.

Een van de grootmoedige ideeën van de Europese Unie bestond in
het verzekeren van het vrij verkeer van personen. De werkgevers
hebben er niet lang over gedaan om alle voordelen te zien die ze uit
die bepaling konden halen, door werknemers te gebruiken van landen waar de sociale bescherming en de lonen minder hoog zijn. Die
sociale dumping moet ophouden. De concurrentie via loon past niet
in het Europees model. Daarom vragen we dat waardige minimumlonen zouden ingesteld worden in alle Europese landen, zoals dat
bijvoorbeeld bij ons in België al bestaat.

Kwaliteitsjobs
Er is ongetwijfeld werk in Europa, maar is er voldoende werkgelegenheid ? Onder werkgelegenheid verstaan we toereikende en voldoende bezoldigde werkrelaties. We kunnen geen genoegen nemen
met onderbetaalde jobs, nepjobs, tijdelijke jobs, interimjobs of
mini-jobs die men moet cumuleren om de eindjes aan elkaar te knopen !

Er moet een klopjacht gehouden worden op de fraudeurs en diegenen die de werknemers uitbuiten, reden waarom we de oprichting
van een sociale Europol vragen : een sociale inspectiedienst op
Europees niveau om jacht te maken op oneerlijke werkgevers.

Een delegatie van vakbondsverantwoordelijken heeft Herman Van
Rompuy gesproken. Ze lieten hem
weten dat de werknemers investeringen vragen die jobs creëren. Het EVV
had diezelfde boodschap al overgemaakt aan de Europese beleidsmakers bij de tripartiete sociale top van
maart. Marc Leemans (voorzitter
ACV), Laurent Berger (Algemeen
Secretaris van de Franse CFDT),
Bernadette
Ségol
(Algemeen
Secretaris EVV), Herman Van Rompuy
(Voorzitter van de Europese Raad),
Rudy De Leeuw (Voorzitter ABVV) en
Jan Vercamst (voorzitter ACLVB).
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EUROMANIFESTATIE OP 4 APRIL
VOOR EEN ANDER EN BETER
EUROPA

Strijd tegen de armoede
De armoede stijgt nog in Europa, net zoals de ongelijkheden. Om efficiënt
tegen dit fenomeen te strijden, moet de sociale zekerheid versterkt, dienen
we een krachtig Europees fiscaal beleid te hebben dat strijdt tegen fiscale
fraude en fiscale achterpoortjes, en durven - niet alleen op Belgisch niveau
maar overal in Europa - een taks instellen op de financiële transacties teneinde de middelen te gaan zoeken bij de speculanten.

ACLVB, ACV en ABVV en de Europese vakbonden manifesteerden om een halt toe te roepen aan de sociale
dumping en om een ander, beter en socialer Europa te
eisen.
Stop de werkloosheid en werkonzekerheid
3 voer een beleid tegen werkloosheid en geen beleid tegen werklozen
3 creëer duurzame jobs : geen mini-jobs, interims en tijdelijke contracten
3 investeer in duurzame groei en blijf investeren in overheidsdienstverlening zoals gezondheidszorg en openbaar vervoer
3 laat ruimte voor een krachtig industrieel beleid, met zorg voor
werknemers en milieu

DE SYNDICALISTEN DIE ERBIJ WAREN OP 4 APRIL
WILLEN GELOVEN IN EEN BETERE TOEKOMST
Europa mag niet anders dan sociaal zijn : zijn rol is het verzekeren van de
voorspoed van allen, niet het maximaliseren van de winsten. We zijn hier om
die boodschap luid en duidelijk uit te dragen, opdat alle Europese instellingen onze voorstellen zouden horen en van koers zouden veranderen. Neen,
het is duidelijk, het strenge bezuinigingsbeleid werkt niet.

De Europese Unie interfereert met
de autonomie van de sociale partners
Op 2 oktober 2013 heeft de Commissie “Refit, Regulatory Fitness and
Performance” gepubliceerd. Daarmee wil ze het de bedrijven makkelijker maken door een hele reeks administratieve verplichtingen af te
schaffen. Als vakbonden zijn wij niet gekant tegen vereenvoudiging van
de wetgeving, maar dat mag niet leiden tot een afkalving van de rechten van de werknemers (standstillprincipe – fundamentele arbeidsrechten met inbegrip van het recht op informatie en raadpleging, de
arbeidsomstandigheden, welzijn op het werk en rechten inzake sociale
zekerheid). De ACLVB vraagt dat de regering zich distantieert van dit initiatief en de Commissie interpelleert over de sociale opdrachten die door
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de
Commissie werden toevertrouwd en die ze niet uitvoert. Ze moet initiatieven nemen om de burgers van de Unie te beschermen.

Stop de sociale dumping
3 geef gelijk loon aan gelijk werk voor iedereen
3 zorg voor een deftig Europees minimumloon, geen export van werkloosheid door een politiek van lage lonen !
3 creëer een sociale Europol die een halt toeroept aan malafide werkgevers
3 geen overheidscontracten voor firma's die door sociale dumping goedkoper werken

Stop de oprukkende verarming en ongelijkheid
3 versterk de sociale zekerheid, geen sociale afbraak !
3 maak werk van een rechtvaardige Europese fiscaliteit
3 haal het geld waar het zit, voer de strijd op tegen fraude en belastingontduiking, maak werk van een financiële transactietaks
3 voer een Europees minimuminkomen in

Stop het geloof in 'hoe minder regels, hoe beter'
3 trek het Refit-programma terug in, het bedreigt een goede sociale
bescherming en een sterke sociale dialoog
3 bekrachtig de Europese kaderakkoorden die onze gezondheid verzekeren
3 geen handels- en investeringsakkoorden zonder sociale en ecologische
normen
V R I J U I T / A P R I L
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Vakantiegeld voor gepensioneerden

VERHOGING MET 3,43 %

H

Samen met het pensioen voor de maand mei wordt ook het vakantiegeld voor gepensioneerden uitbetaald. In het akkoord over de welvaartvastheid van de sociale uitkeringen kwamen werkgevers en vakbonden overeen om het vakantiegeld voor 2014 met 3,43 % te verhogen.

Het maximumbedrag voor een gezin bedraagt nu € 835,81 bruto,
voor een alleenstaande is dit € 668,64 bruto.
Voor wie vóór 1 januari 1968 met pensioen ging, ligt het vakantiegeld 5 % hoger, nl. maximum € 877,60 bruto voor wie een gezinspensioen geniet en maximum € 702,07 bruto voor wie een alleenstaande pensioen ontvangt.
Het vakantiegeld kan nooit hoger zijn dan het maandelijks pensioenbedrag. Dankzij het akkoord van de sociale partners over de welvaartsvastheid kan er wel een supplement worden toegekend. Het
supplement bedraagt 8,6 % van het vakantiegeld waar men recht
op heeft. Het wordt toegekend wanneer het brutobedrag van het
pensioen in de maand mei lager is dan het maximumbedrag van het
vakantiegeld. Opgelet, het toegekende bedrag kan nooit hoger zijn
dan het maximumbedrag van het vakantiegeld.

Voorbeeld
- Je ontvangt een rustpensioen aan het alleenstaande bedrag van
€ 730 : je zal het volledige bedrag vakantiegeld voor alleenstaande ontvangen, € 668,64.
- Je ontvangt een rustpensioen aan gezinsbedrag van € 780 : het
bedrag van het vakantiegeld is beperkt tot € 780 bruto. Je zal
dus niet het maximumbedrag van € 835,81 ontvangen. Je kan
wel aanspraak maken op het supplement. Het vakantiegeld en
het supplement samen kunnen niet hoger zijn dan € 835,81.
Het vakantiegeld wordt niet toegekend in het jaar waarin het pensioen voor de eerste keer is ingegaan. Het daaropvolgende jaar zal je
vakantiegeld ontvangen in functie van het aantal maanden dat het
V R I J U I T / A P R I L
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pensioen werd uitbetaald in het jaar waarin je met pensioen ging.
Dit betekent concreet dat wie in de loop van 2014 met pensioen
ging, nu nog geen vakantiegeld zal ontvangen. In 2015 zal wie met
pensioen ging in 2014 vakantiegeld ontvangen in verhouding tot het
aantal maanden dat het pensioen werd uitbetaald in 2014. Deze
regel wordt ook toegepast op het supplement vakantiegeld indien
men daarvoor in aanmerking komt.
Er is één uitzondering op de regel. Het vakantiegeld wordt wel volledig toegekend in het jaar waarin het pensioen inging wanneer men
gedurende het volledige voorafgaande kalenderjaar werkloosheid
met bedrijfstoeslag genoot (het vroegere brugpensioen) of een uitkering voor ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid ontving.

Voorbeeld
- Je ging op pensioen in april 2014. In mei 2014 zal je nog geen
vakantiegeld ontvangen, tenzij je sociale uitkeringen ontving
gedurende het volledige jaar 2013. In 2014 ontving je gedurende
9 maanden een pensioen nl. van april tot en met december. In mei
2015 zal je 9/12 van het vakantiegeld ontvangen. In mei 2016
heb je recht op het volledige bedrag.
- Je ging in november 2013 op pensioen. In mei 2014 zal je 2/12
van het vakantiegeld ontvangen (of het volledige bedrag indien je
gedurende het volledige jaar 2012 sociale uitkeringen ontving). In
mei 2015 zal je het volledige bedrag ontvangen.
Voor gepensioneerden die feitelijk of van tafel en bed gescheiden
zijn, is er een bijzondere regeling. Ontvangt de gescheiden echtge-

actualiteit
noot de helft van het gezinspensioen van de andere echtgenoot, dan ontvangt
hij ook de helft van het vakantiegeld.
Op het vakantiegeld moeten er geen sociale bijdragen worden betaald, maar
wel een fiscale inhouding. De bedrijfsvoorheffing wordt bepaald aan de hand
van het belastbare maandbedrag van het pensioen, dit is het bruto pensioen
verminderd met de ZIV-inhouding (3,55 %) en de solidariteitsbijdrage. De
afhouding op het vakantiegeld verschilt naargelang het een gezins– of
alleenstaande pensioen betreft.
Opgelet : er wordt geen rekening gehouden met een handicap, kinderen of
andere personen ten laste bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing van
het vakantiegeld voor gepensioneerden.
Het vakantiegeld heeft geen invloed op het bedrag van de inkomensgarantie
voor ouderen.

PENSIOENEN INGEGAAN VANAF 1-1-1968
Type pensioen
Maximumbedrag (bruto)
Gezin
€ 835,81
Alleenstaande
€ 668,64
PENSIOENEN INGEGAAN VÓÓR 1-1-1968
Type pensioen
Gezin
Alleenstaande

Maximumbedrag (bruto)
€ 877,60
€ 702,07

Opgelet : het vakantiegeld kan nooit hoger zijn dan het pensioenbedrag dat
men ontvangt voor de maand mei.

7

BELASTBAAR MAANDBEDRAG
RUSTPENSIOEN : ALLEENSTAANDE
Tot € 1.149,99
Van € 1.150,00 tot € 1.199,99
Van € 1.200,00 tot € 1.249,99
Van € 1.250,00 tot € 1.449,99
Van € 1.450,00 tot € 1.649,99
Van € 1.650,00 tot € 1.949,99
Van € 1.950,00 tot € 2.249,99
Van € 2.250,00 tot € 2.699,99
Van € 2.700,00 tot € 3.349,99
Van € 3.350,00 tot € 3.449,99
Van € 3.450,00 tot € 3.599,99
Van € 3.600,00 tot € 3.799,99
Vanaf € 3.800,00
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BELASTBAAR MAANDBEDRAG
RUSTPENSIOEN : GEZIN
Tot € 1.799,99
Van € 1.800,00 tot € 1.849,99
Van € 1.850,00 tot € 1.899,99
Van € 1.900,00 tot € 2.049,99
Van € 2.050,00 tot € 2.499,99
Van € 2.500,00 tot € 2.949,99
Van € 2.950,00 tot € 3.399,99
Van € 3.400,00 tot € 3.949,99
Van € 3.950,00 tot € 4.599,99
Van € 4.600,00 tot € 5.799,99
Van € 5.800,00 tot € 6.149,99
Van € 6.150,00 tot € 6.499,99
Vanaf 6.500,00
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Evelien BLOEM

Personen met een handicap

HEROPENING MEDISCHE BESLISSING :
NIEUWE PROCEDURE
Personen met een handicap die ouder zijn dan
20 jaar en bij de gemeente een aanvraag doen
voor een tegemoetkoming, de erkenning van hun
handicap (algemeen attest), een parkeerkaart of
btw-attest, zullen in bepaalde gevallen een formulier “Evaluatie van de handicap” dienen in te
vullen.
De DG Personen met een Handicap gaat op basis
daarvan en eventueel bijkomende informatie of
een onderhoud na of de persoon in kwestie voldoet aan de voorwaarden en vervolgens wordt
een beslissing genomen.
Betrokkenen die niet akkoord gaan met de medische beslissing, kunnen vragen om hun dossier
te laten heropenen. Zo wil de DG Personen met
een Handicap vermijden dat zij meteen naar de

arbeidsrechtbank stappen, wat een kostelijke en
omslachtige procedure is. De heropening moet
aangevraagd worden binnen de 3 maanden na
de beslissing.
Het is de verantwoordelijke van het centrum voor
medische expertise die beslist over het al dan
niet heropenen van het dossier. Het is dus niet
omdat je een aanvraag indient om je dossier te
heropenen, dat er ook effectief een nieuwe
beslissing genomen zal worden.
Hoe de heropening van het dossier verloopt,
hangt af van de situatie.
Er is maar één kans tot heropening. Wie dan nog
niet akkoord is, kan de beslissing aanvechten voor

de arbeidsrechtbank. Dat moet gebeuren binnen
de 3 maanden na de definitieve beslissing.
Opgelet !
Ben je niet akkoord met de beslissing in het
kader van de bijkomende kinderbijslag ? Dan
kan je via je kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds een herziening aanvragen.

Meer weten ?
Surf naar www.handicap.fgov.be/nl,
rubriek ‘Erkenning van de handicap’.
Of bel de DG Personen met een Handicap
op het gratis nummer 0800-987.99 (op
werkdagen van 8.30 u. tot 13 u.)
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8arbeidsrechtbank
KORT VERZUIM

E

Het kort verzuim, ook wel ‘klein verlet’ genoemd, omvat een heleboel gebeurtenissen die de werknemer het recht geven met behoud van loon van het werk afwezig te blijven. Een huwelijk, een overlijden, maar ook de plechtige communie/het feest van de vrijzinnige jeugd en de verkiezingen, met de
maand mei in het verschiet, het zijn allemaal gebeurtenissen die recht kunnen geven op kort verzuim.
Dit artikel probeert enkele regels rond het kort verzuim te verduidelijken.
Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat deze bijdrage zich beperkt
tot de algemene regelgeving inzake kort verzuim. Het is steeds mogelijk dat er op sectoraal vlak gunstigere regelgeving bestaat.
Aangezien het onmogelijk is om de specifieke regelgeving voor elk
paritair comité te bespreken, beperken we ons tot de regelgeving die
voor iedereen die gebonden is door een arbeidsovereenkomst conform
de wet van 3 juli 1978, geldt en dus het minimum is. Deze algemene
regeling is opgenomen in een oud KB van 28 augustus 1963.

Recht op loon
Eigen aan de regeling inzake kort verzuim is dat er behoud is van
loon. Voor het verkrijgen van loon voor dagen van kort verzuim, moet
er aan enkele voorwaarden voldaan worden. Het is vooreerst de taak
van de werknemer zijn werkgever in te lichten op voorhand. Als het
echter niet mogelijk is op voorhand, moet de werkgever zo vlug
mogelijk worden ingelicht. Er is bovendien enkel recht op loon voor
kort verzuim als er op die dag loonverlies is. Wanneer er dus op de
dag van het kort verzuim niet gewerkt wordt, door bijvoorbeeld deeltijdse arbeid, zal de werknemer geen recht hebben op loon. Ook zullen de toegelaten afwezigheidsdagen enkel mogen gebruikt worden
voor het doel waarvoor ze zijn toegestaan.
Bij bijvoorbeeld het kort verzuim voor het huwelijk van een broer,
dient de werknemer wel degelijk naar het huwelijk van zijn of haar
broer te gaan. De werkgever heeft het recht hiervan een bewijs te
vragen aan de werknemer. Mogelijke bewijsstukken zijn : een attest
van de gemeente, een geboorteakte, een oproepingsbrief,…
Het normaal loon omvat ook het overloon dat conventioneel verschuldigd geweest zou zijn indien de arbeid normaal had kunnen
uitgevoerd worden (Arbeidshof Bergen, 17 december 1981)

Wat bij deeltijdse werknemers ?
Ook deeltijdse werknemers hebben recht op kort verzuim. Zoals
reeds hierboven vermeld zal een werknemer die deeltijds werkt,
slechts recht hebben op het loon dat hij verliest door de gebeurtenis die aanleiding geeft tot kort verzuim. De werknemer zal derhalve geen recht hebben op loon indien de gebeurtenissen of dagen
van kort verzuim vallen op inactiviteitsdagen. In de meeste gevallen wordt er in het koninklijk besluit wel vastgelegd wanneer de
werknemer zijn dag van kort verzuim moet opnemen en heeft de
werknemer dus geen keuze. Wanneer de werknemer vrij is om te kiezen wanneer hij de dagen voor het kort verzuim opneemt, mag de
werknemer deze dagen opnemen op de dagen dat hij of zij effectief
werkt.

Voor welke gebeurtenissen ?
In het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 worden de gebeurtenissen opgesomd die recht geven op één of meerdere dagen kort
verzuim. Enkel de gebeurtenissen die in die lijst worden opgesomd,
geven recht op kort verzuim. Naast de personen die worden vernoemd in dat koninklijk besluit, worden ook een aantal personen
gelijkgesteld. Een geadopteerd kind of een erkend kind wordt bijvoorbeeld gelijkgesteld aan een wettig kind; een wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld aan een gehuwde partner; een halfbroer of halfzus wordt gelijkgesteld aan een gewone broer of zus;
enzovoort. Hiermee dient rekening te worden gehouden voor een correcte interpretatie van de wettelijke bepalingen.
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Hieronder zal getracht worden een nadere toelichting te geven bij de
belangrijkste gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot kort
verzuim.

Plechtige communie
De plechtige communie van zoon of dochter geeft aan de werknemer
of de echtgeno(o)te van de werknemer het recht van één dag kort verzuim. Ook voor het feest van de vrijzinnige jeugd heeft de werknemer
recht op één dag kort verzuim. Wanneer de dag van de plechtige
communie of het feest van de vrijzinnige jeugd echter valt op een
zondag, feestdag of een andere dag van inactiviteit, mag de werknemer de dag van kort verzuim opnemen op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat of onmiddellijk volgt op de dag van
de plechtige communie.
Aangezien het kort verzuim gekoppeld is aan de gebeurtenis op zich,
zal een werknemer met een meerling geen recht hebben op extra
dagen kort verzuim.
In het koninklijk besluit wordt niet gesproken over eerste communie.
Bijgevolg heeft een werknemer geen recht op kort verzuim voor de eerste communie of het lentefeest van zoon of dochter, tenzij hier op sectoraal of ondernemingsvlak gunstigere afspraken zijn gemaakt.
De vraag kan gesteld worden wat men moet doen bij andere, gelijkaardige gebeurtenissen in andere godsdiensten. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met ‘bar/bat mitswa’ bij de joden ? Op de dag van
vandaag moet het koninklijk besluit strikt geïnterpreteerd worden.
Aangezien enkel plechtige communie en het feest van de vrijzinnige
jeugd worden opgesomd, geven enkel deze twee recht op kort verzuim.
Er is echter in 2013 een wetsvoorstel in de Senaat ingediend om de
regelgeving rond het kort verzuim te moderniseren. Dit is tot op vandaag evenwel nog niet in werking getreden.
Verkiezingen
Met de verkiezingen van 25 mei in aantocht bestaat de kans dat de
werknemer het recht/de plicht heeft om als voorzitter, bijzitter of secretaris te moeten helpen tijdens de verkiezingen. Ten eerste moet gesteld
worden dat kort verzuim enkel door werknemers die normaal die zondag zouden moeten werken, kan gevraagd worden.
In dat geval voorziet het KB ‘de nodige tijd’, met een maximum van 5
dagen, voor de werknemer die bijzitter is van een hoofdstembureau,
enig stembureau of hoofdbureau voor stemopneming (= hoofdtelbureau). Voor de gewone telbureaus, evenals voor de voorzitter of de
secretaris, is derhalve niets voorzien. Zij zullen dan ook geen recht
hebben op kort verzuim.
Huwelijk
Treedt de werknemer in het huwelijk, dan heeft hij of zij recht op 2
dagen kort verzuim. Die 2 dagen mogen vrij gekozen worden tijdens de
week van het huwelijk zelf of in de daaropvolgende week.
Wanneer de werknemer ervoor kiest om zowel een burgerlijk als religieus huwelijk te sluiten, dan zal hij of zij verplicht zijn om één van de
twee te kiezen als referentie waaraan het recht op kort verzuim is
gekoppeld. De werknemer heeft immers geen recht op 2 keer 2 dagen
verlof om kort verzuim. Wanneer het tweede huwelijk volgt binnen de
week na het eerste, zal er geen probleem zijn.
De werknemer die in het verleden reeds getrouwd was en hertrouwt,
heeft opnieuw het recht op verlof om kort verzuim.
Het huwelijk hoeft overigens niet per se in België plaats te vinden.

arbeidsrechtbank

De werknemer heeft daarnaast ook recht op kort verzuim bij het
huwelijk van enkele familieleden, meer bepaald : kind, kind van de
echtgeno(o)t(e), kleinkind, (schoon)vader, (schoon)moeder,
(schoon)broer, (schoon)zus. Het recht op kort verzuim wordt in dat
geval beperkt tot 1 dag, verplicht te nemen op de dag van het huwelijk zelf. Zowel het religieus als het burgerlijk huwelijk zijn een familiale gebeurtenis, waarvoor er kort verzuim mag genomen worden. De
werknemer heeft echter maar recht op één dag, met het gevolg dat
er zal moeten gekozen worden als het religieus en het burgerlijk
huwelijk niet op de zelfde dag zouden plaatsvinden (Hof van
Cassatie, 9 januari 1974). Het huwelijk moet niet plaatsvinden binnen de arbeidsuren. Wanneer het huwelijk ’s avonds plaatsvindt,
heeft de werknemer recht op kort verzuim voor de volledige dag.
Aan het aanverwantschap komt geen einde door overlijden van de
partner, wel door echtscheiding. Dus als de echtgeno(o)t(e) komt te
overlijden, behoudt de werknemer het recht op kort verzuim bij een
huwelijk van bijvoorbeeld de broer van de overleden partner. Bij een
echtscheiding verdwijnt de band wel, wat tot gevolg heeft dat, als
iemand een huwelijk zou willen bijwonen van zijn of haar ex-schoonfamilie, een verlofdag zal moeten genomen worden.
Net zoals bij een eigen huwelijk, dient het huwelijk van een familielid niet in België plaats te vinden.

Overlijden
Bij het bepalen van het recht op kort verzuim bij een overlijden, moet
een onderscheid gemaakt worden tussen het al dan niet inwonen van
de persoon die overleed. Het al dan niet inwonen zal een feitenkwestie zijn. Zo zal een persoon die vroeger inwoonde, maar reeds een tijdje in het ziekenhuis verbleef, als inwonende beschouwd worden.
Wanneer de persoon voor onbepaalde tijd in een rusthuis verbleef, zal
dit waarschijnlijk anders zijn.
Bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e), een kind, een kind van de
echtgeno(o)t(e), (schoon)vader, (schoon)moeder, stiefvader of stiefmoeder, heeft de werknemer recht op 3 dagen kort verzuim, of de persoon nu inwonend was of niet. Deze 3 dagen mogen vrij gekozen worden, vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis. Voor onder andere broer, zus, grootouder of kleinkind is er recht
op 2 dagen als ze inwonend waren. Als ze niet-inwonend waren, is er
slechts recht op kort verzuim op de dag van de begrafenis.
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Een overlijden van oom, tante, nicht of neef geeft geen recht op kort
verzuim.

Het verschijnen voor een rechtbank
Het koninklijk besluit voorziet in bepaalde gevallen ook in een recht
op kort verzuim bij de verschijning in of voor een rechtbank.
Het kan zijn dat een werknemer wordt opgeroepen voor de deelneming aan een jury. Een werknemer heeft dan recht op kort verzuim
voor de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen. Het kan echter
dat de werknemer, als lid van de jury in een assisenzaak, langer dan
5 dagen weg zal blijven. Na de 5e dag zal de werknemer ook nog
mogen wegblijven van zijn werk, aangezien hij of zij dan te maken
heeft met overmacht. In dat geval is de werkgever in principe geen
loon meer verschuldigd. Blijft de werkgever het loon van de werknemer doorbetalen, dan zal de FOD Justitie aan de werkgever een vergoeding uitbetalen gelijk aan het brutoloon, vermeerderd met de
sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever. Betaalt de werkgever
het loon van de werknemer toch niet, dan zal de staat het brutoloon
van het jurylid uitbetalen.
Ook als getuige kan een werknemer recht hebben op kort verzuim. De
termijn van kort verzuim bij het verschijnen als getuige is, de tijd die
nodig is, met een maximum van 5 dagen. In praktijk neemt ‘de nodige tijd’ meestal slechts enkele uren, hoogstens een halve dag of een
dag in beslag.
Ook voor een persoonlijke verschijning voor de arbeidsrechtbank of
het arbeidshof zal de werknemer recht hebben op kort verzuim, voor
een duur zolang als nodig met een maximum van 5 dagen. De persoonlijke verschijning wordt bevolen door de rechtbank. Het feit dat
een werknemer verplicht aanwezig moet zijn voor een andere rechtbank, bijvoorbeeld als voogd, zal geen recht geven op loon voor kort
verzuim (Arbeidshof Antwerpen, 20 april 1983).
Het gewoon verschijnen als procespartij voor een rechtbank geeft
evenmin recht op kort verzuim. In zaken waar de werknemer persoonlijk wordt opgeroepen en waar hij zelf partij is in het geding
(politierechtbank, echtscheiding, …) zal hij wel een afwezigheidsattest verkrijgen, waardoor zijn afwezigheid op het werk gerechtvaardigd is, maar er zal geen recht zijn op loon.
Marleen VANDERSTRAETEN/Frederik BARBIER
V R I J U I T / A P R I L
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Jaarverslag RVA 2013

VOLLEDIGE WERKLOOSHEID
GESTEGEN, MAAR BEPERKT
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of RVA publiceerde zijn jaarverslag 2013.
Wat zijn de tendensen in de tewerkstellings- en werkloosheidscijfers ?
De volledige werkloosheid is gestegen. De oorzaken daarvan zijn
niet ver te zoeken. De afgelopen twee jaren waren immers jaren
zonder echte economische groei. Vooral de duur van de crisis, die
eind 2008 begon, is uitzonderlijk. De periode van 2009 tot 2013
was de periode met de laagste groei sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het aantal door de RVA getelde werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen steeg met 15.234 eenheden in 2013 en
bedroeg 432.484 in maandgemiddelde. Dat is 3,7 % meer dan in
2012.
De stijging is gedeeltelijk te verklaren door een reglementaire wijziging, namelijk het optrekken, sinds 1 januari 2013, van de leeftijd waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan
worden aangevraagd. Die leeftijd werd van 58 jaar naar 60 jaar
gebracht. Op die manier daalde in 2013 het aantal aanvragen om
vrijstelling voor de oudere werklozen van 58 of 59 jaar.
Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (met of
zonder bedrijfstoeslag), werkzoekenden en niet-werkzoekenden, is
trouwens ‘slechts’ met 0,8 % gestegen.
De RVA wijst er ook op dat de geharmoniseerde werkloosheidsgraad
in België gevoelig lager blijft dan het EU-gemiddelde en het gemiddelde van de eurozone.
Werkloosheid meest gestegen in Vlaanderen, bij mannen en bij
jongeren
De werkloosheid steeg het felst in Vlaanderen; toch blijft de werkloosheidsgraad in Vlaanderen veel lager dan die in Brussel of
Wallonië. Vlaanderen is conjunctuurgevoeliger : als de economie
heropleeft, voelt Vlaanderen dat sneller dan Wallonië. In Wallonië
situeren zich relatief meer jobs bij de overheid en de parastatalen.
De werkloosheid steeg vooral bij de mannen en minder bij de vrouwen. De jeugdwerkloosheid steeg sneller dan de werkloosheid in de
hogere leeftijdsklassen.
Er was een daling van de tijdelijke werkloosheid en van de
werkloosheid met bedrijfstoeslag
De tijdelijke werkloosheid is in 2013 gestegen met 4,8 %. Die stijging is echter enkel toe te schrijven aan de tijdelijke werkloosheid
wegens slecht weer, die in 2013 aanzienlijk was door een bijzonder
lange en strenge winter. Maar de tijdelijke werkloosheid wegens
gebrek aan werk door economische oorzaken, die een beter beeld
geeft van de evolutie van een lichtjes verbeterende conjunctuur, is
met 4,2 % gedaald.
Voor het eerst sinds 1995 daalde ook het aantal personen dat een
uitkering ontvangt voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet. De
daling is te verklaren door de hervormingen die in 2012 en 2013
werden ingevoerd.
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De RVA voerde een aantal maatregelen uit die de stijging van de
werkloosheid hebben kunnen afremmen : denk aan het systeem
van de tijdelijke werkloosheid, de regeling van de dienstencheques
en de activeringsmaatregelen. Ook het nauwgezetter beheer van de
RVA inzake controles en het hanteren van nieuwe, gekruiste technieken die leiden tot gerichtere onderzoeken, maken het mogelijk
om misbruiken te bestrijden en gevallen van oneigenlijk gebruik te
verminderen. Door het opdrijven van de controles kan de RVA steeds
vaker onterecht toegekende bedragen terugeisen.
De vakbonden waarbij een werkloze zijn uitkering aanvraagt, dienen nu ook te controleren of de werkzoekende niet bijkomend een
ziekteverzekering of pensioen trekt.
Uitdagingen
Waarschijnlijk hebben we het ergste van de crisis achter de rug. De
Nationale Bank verwacht in ieder geval een lichte groei van de
werkgelegenheid in ons land, ofschoon die stijging onvoldoende zal
zijn om een nieuwe toename van de werkloosheid te vermijden. De
beroepsbevolking zal namelijk ook toenemen.
Een andere uitdaging schuilt in het feit dat de uitstroompercentages van werklozen naar werk bijzonder laag blijven, in het bijzonder
voor risicogroepen. Het aantal langdurig werklozen blijft hoog, al is
het aanzienlijk gedaald bij de -50-jarigen.
Ook het bereiken van een tewerkstellingsgraad van 73,2 % zoals
gedefinieerd in het kader van de Strategie-2020 voor werkgelegenheid en groei, blijkt des te moeilijker aangezien de conjunctuur niet
gunstig is. Maar er zijn ook kansen. Denken we aan de pensionering
van talrijke werknemers van de babyboomgeneratie, wat het aantal
vacatures voor vervangingen verhoogt en de werkloosheidsstatistieken doet dalen. De regering heeft ook een nooit gezien pakket
hervormingen uitgewerkt om de voormelde uitdagingen aan te
gaan. Er zijn in 2012 en 2013 al maatregelen van kracht geworden.
Ook al hadden sommige van die maatregelen al een reële impact,
toch is het nog te vroeg om er conclusies uit te trekken.
Voorbereiding van de 6de staatshervorming
Als gevolg van de 6de staatshervorming zullen onder meer bevoegdheden van de RVA worden overgeheveld naar de gewesten en de
gemeenschappen : de opvolging van de actieve en passieve
beschikbaarheid van de werklozen, de PWA’s, de dienstencheques,
de maatregelen voor de activering van de uitkeringen, vrijstellingen
voor het hervatten van studies en voor het volgen van een opleiding,
outplacement, een deel van de loopbaanonderbreking, …
Juridisch worden de bevoegdheden overgeheveld op 1 juli, maar de
operationele overdracht en in het bijzonder de overdracht van personeelsleden zal ten vroegste vanaf 2015 plaatsvinden. De RVA
bereidt de opdrachten actief voor, onder meer door een opleidingsprogramma te voorzien voor medewerkers van de regionale diensten.

Meer weten ? Lees het jaarverslag 2013 van de RVA op www.rva.be

bedrijvig
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ACLVB DE LIJN DESTELBERGEN
TREKT AAN DE ALARMBEL

N

Na maar liefst 9 maanden van overleg aangaande de slechte staat van de voertuigen
was er geen positief resultaat meer zichtbaar. Integendeel zelfs, er dienden opnieuw
meer ritten te worden afgeschaft omwille van de erbarmelijke staat van de bussen.
ACLVB kon het niet langer aanzien en trok aan de alarmbel.
Na een duidelijke voorafgaande communicatie in de pers, met als doel de reiziger tijdig te informeren, legden de chauffeurs en
de techniekers van de stelplaatsen
Destelbergen, Zomergem en Kalken op 2
april het werk neer. Dagelijks worden de
chauffeurs geconfronteerd met onvoldoende
bussen om de dagelijkse ritten mee aan te
vangen, en ook met een grote uitval van
bussen door defecten tijdens het rijden.
Aan de oorsprong van deze problemen ligt
een slecht beleid van wisselstukken evenals
een ondermaatse coördinatie van hogeraf
tussen de verschillende technische brigades. Aangezien de wachttijd op veel wisselstukken dermate lang is, heeft men zelf
een systeem van ‘afbraakbussen’ geïnstalleerd. Dat zijn bussen die lange tijd buiten
dienst staan omdat men enkele maanden
dient te wachten op een vervangingsstuk.
Deze bussen worden dan zelf verder ontmanteld om zo weer andere bussen te voorzien van wisselstukken. Dubbel werk dus
voor onze techniekers, die reeds onder druk
staan om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk bussen vlug terug op de baan kunnen en
hierbij vaak oplapwerk dienen toe te passen. Binnen korte tijd vallen deze bussen
opnieuw uit en zo creëren we een vicieuze
cirkel die naar onze mening enkel kan door-

broken worden met een deftig centraal aankoopbeleid voor wisselstukken !
Al deze zaken werden opnieuw besproken
tijdens een spoedoverleg met de directie op
het ogenblik van de staking. Belangrijk voor
ons is dat de directie eindelijk het probleem
erkent en we, in tegenstelling tot kort daarvoor, correcte cijfers voorgeschoteld kregen
die dit probleem weergeven. De directie
beloofde ons ook concrete zaken, zoals het
aanwerven van een bediende die de coördinatie van de technische werken op zich

neemt, het meer gedetailleerd in kaart brengen van de nood aan wisselstukken, onmiddellijke aanpak van de remproblemen, versnelde aanwervingsprocedure voor techniekers (er staan nog steeds een aantal vacatures open !), …
Deze actie heeft dus opnieuw de ogen geopend van de directie en we hopen dat de
evolutie van de staat van onze voertuigen
terug in de goede richting evolueert. Indien
we in de nabije toekomst geen verbetering
merken, dan worden verdere acties niet uitgesloten.
Sylvia VAN GOETHEM
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12 b e d r i j v i g
CHIREC
Kathy Cabradi,
Joëlle Verhoeven en
Xavier Pigeolet waren
op 21 maart aanwezig
op de manifestatie
tegen racisme. Dat is
normaal aangezien er
een werkgroep
diversiteit actief is in
hun bedrijf om alle
medewerkers te leren
om samen te werken
met respect voor
elkaar.

EEN GOEDE AFGEVAARDIGDE HOUDT
VAN ZIJN VAK EN ZIJN BEDRIJF

D

CHIREC (*) staat voor twee grote uitdagingen: de verhuis van Edith Cavell en Park Leopold naar Delta in
2017 en de effecten van de wet-Onkelinx over de eresupplementen voor tweepersoonskamers. De personeelsleden kunnen niets anders dan zich vragen stellen bij de duurzaamheid van hun baan.
De ACLVB-ploeg bij CHIREC team heeft zojuist een verandering
ondergaan in de interne organisatie. Marc De Ruyver werd door de
omstandigheden gedwongen om opnieuw nachtarbeid te doen, wat
hem niet meer in staat stelt om zich volledig te wijden aan de uitvoering van zijn vakbondsactiviteiten. Joëlle Verhoeven en Xavier
Pigeolet besloten om de fakkel over te nemen zonder daarbij hun
basisjob volledig achter zich te laten, zij als technicus medische
beeldvorming en hij als apotheekassistent. "Wij geloven dat een
goede délégué moet houden van zijn baan en bedrijf."

Meer werk dan voorzien
Xavier dacht aanvankelijk dat hij slechts een rol als plaatsvervanger zou vervullen, waarna hij in zijn rol groeide en zeer actief werd
sinds zijn verkiezing in 2012.
Joëlle Verhoeven is aan haar tweede mandaat bezig. "Ik ben sterk
genoeg om de zwakkeren te verdedigen, en bovendien, zoals Marc
graag zegt, heb ik een grote mond als het me uitkomt." Ze was ook
verrast door de tijd en de energie die een syndicaal mandaat vereist, in het bijzonder voor het goed behandelen van individuele
gevallen.
Het fusieproces van Chirec was een zware beproeving voor de afgevaardigden van ACLVB. Daar waar ze goed vertegenwoordigd waren
in Edith Cavell, Park Leopold, Basiliek en het administratief gebouw
Omega Court, moeten ze investeren in Braine-L'Alleud-Waterloo en
St-Anne St-Remi. "De ACLVB heeft er leden die het verdienen dat we
ons inzetten voor hen", verduidelijken onze afgevaardigden die
bezig zijn met het installeren van een permanentie op deze sites ter
voorbereiding van de sociale verkiezingen 2016. Eens per maand
wordt er een coördinatievergadering gehouden voor alle afgevaardigden zodat iedereen weet wat er gebeurt op de andere sites en in
de Ondernemingsraad en de Comités voor Preventie en
Bescherming op het Werk.

De ACLVBafgevaardigden zijn
niet bang om moeilijke
vragen te stellen en de
directie is bereid te
luisteren naar hun
argumenten. De sociale
dialoog verloopt goed.

Werkgroepen
Naast de vergaderingen van de ondernemingsorganen en de syndicale delegatie zijn er ook de verschillende werkgroepen. Een ervan
gaat over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden, een noodzaak na alle fusies. "Men maakt de som van alle voordelen waarvan
de werknemers genieten en je geeft ze aan iedereen", bepleiten de
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bedrijvig
ACLVB-afgevaardigden met zekere humor, terwijl ze weten dat de directie de neerwaartse
nivellering verdedigt en dat een evenwicht
moeilijk te vinden zal zijn.
Een andere werkgroep gaat over diversiteit. De
uitdaging is om te leren samenwerken in
wederzijds respect tussen culturen, nationaliteiten, religies, leeftijden, geslachten ...
De ACLVB-afgevaardigden volgen van dichtbij
de problematiek van de barema's op. "Ze zijn
volledig voorbijgestreefd en voor interpretatie
vatbaar omdat ze slecht gedefinieerd zijn. We
willen voorkomen dat de directie werknemers
verplicht taken op te nemen die niet bij hen
behoren of buitenmatige verantwoordelijkheid
doen opnemen in verhouding tot de functie die
men heeft. We vragen een beoordeling van de
vereiste competenties van een gegeven functie. Dat is een zekerheid voor beide partijen.
Momenteel kan de directie de inhoud naar
goeddunken bepalen en kan de werknemer
niet weigeren."

13

Verhuis
Als privéziekenhuis dat de patiënt een meer gepersonaliseerde ontvangst en behandeling wil geven,
wordt Chirec geconfronteerd met een daling van de
bezettingsgraad. Dat is een neveneffect van de WetOnkelinx die eresupplementen verbiedt voor tweepersoonskamers. Het personeel kan niet anders dan zich
vragen stellen bij de duurzaamheid van hun job, des
te meer omdat in het nieuwe ziekenhuis in aanbouw
op de Deltasite, waar Edith Cavell en Park Leopold
samengevoegd zullen worden in 2017, er niet hetzelfde aantal bedden zal zijn als nu op beide sites. De
directie verzekert dat ze niet zal overgaan tot ontslagen, waarvan akte.

Marc De Ruyver

(*) CHIREC vzw is op dit moment een fusie van vijf ziekenhuizen
en een polikliniek : Ziekenhuis Edith Cavell, Ziekenhuis Park
Leopold, de Nouvelle Clinique de la Basilique, het ziekenhuis van
Braine-l'Alleud, Ziekenhuis St-Anne St-Remi en het medisch
centrum Europa-Lambermont. Ongeveer 3.000 werknemers zijn in
dienst op deze sites waaraan ook nog het administratieve centrum
Omega Court in Oudergem moet toegevoegd worden.

Desselgem

HET MOET NOG ALTIJD BETER BIJ URSA

Midden januari 2014 werd de tweejaarlijkse cao voor de glassector afgesloten. Zoals gebruikelijk startten daarna de bedrijfsonderhandelingen
om dat, eerder miniem, akkoord om te zetten in een bedrijfs-cao.
Na drie onderhandelingsvergaderingen zijn we nagenoeg geen stap verder.
Zelfs nadat de vakbonden al serieuze tegemoetkomingen hadden gedaan om
alsnog een akkoord te bereiken.
De directie weigert zelfs een aanzet te geven tot harmoniseren van de statuten arbeiders/bedienden. We krijgen bijna niks, peanuts.
Daarom werd besloten om een actie te houden aan de toegang van het
bedrijf. De afgevaardigden en secretarissen deelden op 10 april pamfletten
uit met de stand van zaken van het overleg. De werknemers hebben immers
het recht te weten dat de inspanningen van de delegatie van arbeiders en
bedienden niks uithalen.
Bij het pamflet deelden we, heel toepasselijk, ook zakjes peanuts uit.
ED/GD
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Grada International - Lokeren

“VERTROUWEN IS ZOEK !”

Aan het hoofd staan van een onderneming is niet eenvoudig; maar
als men ervoor kiest, moet men goed voorbereid zijn en goed beseffen dat men kan te maken hebben met diverse negatieve factoren,
zoals minder goede economische vooruitzichten, financiële problemen, druk van de aandeelhouders, enz. Wat het geval is bij Grada te
Lokeren.
De kunst van het ondernemingschap bestaat er onder meer in om
deze negatieve trend om te buigen door de juiste ingrediënten hiervoor te vinden. Bij Grada International te Lokeren lukt dat niet, de
werknemers hebben het gevoel dat de directie niet precies weet hoe
de zaken aan te pakken. Om de haverklap komt men aandraven met
nieuwe voorstellen die enkel de werknemers raken. Sinds oktober
2013 tellen de vakbonden meer dan 15 vergaderingen over diverse
aangelegenheden :
- meervoudig ontslag van 7 arbeiders zonder overleg (en in strijd
met de bedrijfsovereenkomst - cao 10 december 1990)
- het projectmatig werken
- vraag om invoering van grote flexibiliteit 12 u./dag en 5
dagen/week
- de problematiek van de functieclassificatie
- niet-toekenning van de vakantiedagen
- arbeidsduurvermeerdering of inlevering van 12 ADV-dagen
Het laatste voorstel van de directie is de invoering van kleine flexibiliteit.
Van meet af aan hebben de syndicale afgevaardigden en hun secretarissen ervoor gepleit om hiervoor het “sectoraal jaarmodel” van de
metaalsector in te voeren. Waarbij de werknemers kunnen worden
tewerkgesteld in een systeem van meer of minder uren voor een
bepaalde periode. Deze cao voorziet ook in de stopzetting van het systeem bij collectief ontslag. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn
om personeel te ontslaan en tegelijkertijd mensen meer uren te laten
werken. Dat laatste wilde de werkgever niet toepassen.

Op 13 maart ’14 werd dit voorstel toegelicht, gevolgd door een geheime stemming; niet verwonderlijk dat 92,95 % het voorstel van de
directie heeft verworpen. Ongeveer een zelfde scenario speelde zich
af bij de bedienden. Conclusie : het vertrouwen in de directie is zoek.
De bedrijfs(r)evolutie die de werkgever wil invoeren, wordt dus niet
gesmaakt. Een bezinning is meer dan nodig. Ook enig respect aan de
onderhandelingstafel is hierbij niet overbodig, men kan enkel iets
bereiken in een gezond overlegsysteem.
William MEERSMAN

OMCO METALS - HAMME : SOCIAAL PLAN GOEDGEKEURD
Sinds de laatste sociale verkiezingen van 2012
heeft de ACLVB voor het eerst mandaten in de
Ondernemingsraad, het CPBW en de Syndicale
Delegatie van deze ijzer- en bronsgieterij. Het
bedrijf riep een speciale Ondernemingsraad
bijeen om de problematiek die het bedrijf thans
kent, uiteen te zetten; daarbij werd de intentie
van meervoudig ontslag van 7 arbeiders en 2
bedienden vooropgesteld.

uitgebreid pamflet, met als inhoud het sociaal
plan. Enkele dagen later, namelijk op 18 maart,
werd dit plan tot in de details voorgesteld :
3 betaling van de verbrekingsvergoeding;
3 afscheidspremie;
3 opleidingspremie;
3 werkzekerheid tot 31/12/2015;
3 outplacement;
3 enz.

Uiteraard geen prettig vooruitzicht; de werkgever werd gevraagd deze intentie van meervoudig ontslag op een personeelsvergadering toe
te lichten, waarbij ook de vakbonden de verdere werkwijze in de procedure bevestigden.

Daarop werd dan een geheime stemming georganiseerd. Met een verkiezingsuitslag van 61 %
werd het voorstel aanvaard. Het is vermoedelijk
door de clausule van werkzekerheid tot
31/12/2015 en de belofte voor investeringen,
dat dit percentage werd behaald. Het is nu aan
de Directie om daar werk van te maken.

Op 12 maart werd een voorontwerp van akkoord
afgesloten en kregen al de personeelsleden een
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Ford en toeleveranciers

WAAR WERK IK IN 2015 ?
“Waar werk ik in 2015 ?” Onder die titel startten eind maart infosessies voor de circa 5.000 werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers. De drie vakbonden, de VDAB en Team Hulp bij
Bedrijfssluiting sloegen daarvoor de handen in elkaar. De infosessies vonden plaats op de werkvloer.
De Ford-fabriek in Genk sluit op 31 december dit jaar de deuren. Ook de werknemers
van de toeleveranciers komen daarmee op
straat te staan.
De sluiting dwingt al deze werknemers stil
te staan bij hun loopbaan en jobperspectieven. Daarvoor konden ze tot nog toe na hun
werktijd al terecht op het Werkpunt : een
open lokaal waar dienstverleners van vakbonden en VDAB hun vragen beantwoorden
of hulp bieden bij het nakijken van hun cv,
het invullen van sollicitatieformulieren, het
aanvragen van een loopbaancheque, of
vragen over opleidingen, over grensarbeid,
over wetgeving of over persoonlijke problemen waarmee ze kampen.
Van 25 maart tot 3 april staken vakbonden,
VDAB en Team Hulp bij Bedrijfssluiting een
tandje bij, in samenspraak met de vakbondsafgevaardigden en met de steun van
de directies van Ford en toeleveranciers.
Alle werknemers van Ford en hun toeleveranciers kregen via teammeetings van 25
minuten tijdens hun werktijd en op de
werkvloer nuttige informatie over hoe ze nu
verder hun weg moeten vinden op de
arbeidsmarkt.

Blijf niet met je vragen zitten !
Heb je als (ex-)werknemer nog vragen i.v.m.
werk, opleidingen, welke richting je het
best uitgaat … ? Blijf er niet mee zitten,
kom langs in het Werkpunt Limburg. Daar
zitten consulenten van de VDAB (interventieadviseurs) en Bijblijfconsulenten van de
verschillende vakbonden. Zij zijn er om jou

op weg te helpen naar een nieuwe job. Ook
het Team Hulp bij bedrijfssluiting is aanwezig om je te ondersteunen als je met
andere zorgen zit.

Zie je het niet goed zitten om bij
het Werkpunt binnen te stappen ?
Dan kan je ook rechtstreeks contact nemen
met de consulenten.

De consulenten hebben de nodige kennis en
ervaring om je verder te helpen. Je hoeft
niet tot aan je ontslag te wachten om al
stappen te ondernemen. Wacht dus best
niet tot 2015 !

- ACLVB-Bijblijfconsulent Beyhan Bircan :
tel. 0475-25.83.20 of mail naar
beyhan.bircan@aclvb.be
- Gratis nummer van de VDAB :
0800-30.700 of mail naar
herstructureringenlimburg@vdab.be
- Team hulp bij bedrijfssluiting :
bel 011-28.88.64 of surf naar
www.hulpbijbedrijfssluiting.be.

Voor specifieke informatie over Ford en toeleveranciers kan je ook terecht op de website www.werkpuntlimburg.be

HAASRODE - ICOS VISION SYSTEMS
Het Leuvense hightechbedrijf Icos Vision
Systems gaat een tweede herstructurering in
twee jaar tijd doorvoeren. Het bedrijf is gespecialiseerd in inspectiesystemen voor chipproducenten. Het werd begin jaren ’80 opgericht door
André Oosterlinck, ererector van KU Leuven en in
2008 overgenomen door het Amerikaanse KLATencor.
In de vennootschap werken momenteel nog 127
bedienden. De directie heeft op 27 maart de
intentie aangekondigd om 35 werknemers te ontslaan. De redenen voor de herstructurering zijn
van economische aard. De directie wenst over te
gaan tot de sluiting van de SWIFT/Wafer afdeling
en een herstructurering in de Component

Inspection afdeling. Er is een strategisch plan
ontwikkeld om de productlijn Wafer Inspection in
een supportmodus te brengen en de restactiviteit
over te brengen naar Singapore en Indië.
Tijdens de vorige herstructurering, die gefaseerd
verliep van 30 juni 2013 tot 31 maart 2014, werden 27 bedienden ontslagen. Ook toen werden
productie en daarmee verbonden activiteiten
overgeheveld van Leuven naar Azië.
De eerste herstructurering kende nog geen uitwerking en de tweede werd reeds wereldkundig
gemaakt.
Bij Icos Vision Systems is er geen Ondernemingsraad of Vakbondsafvaardiging. Om de

besprekingen niet met alle werknemers te moeten doen, zullen ad hoc werknemersvertegenwoordigers verkozen worden. De eerste vergadering van de informatie- en consultatiefase, voorzien volgens de wet-Renault, was op 11 april.
Op deze vergadering is de ad hoc werknemersafvaardigingsgroep samengesteld en heeft de
directie haar redenen voor de herstructurering
nogmaals overlopen.
Er is een agenda met volgende onderhandelingsdata vastgelegd en de vakbonden hebben een eerste personeelsvergadering gehouden.
De werknemers van Icos hebben reeds 94 vragen
geformuleerd om de consultatiefase op te starten.
SV
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De informele sector

EEN NIEUWE UITDAGING
VOOR DE BURKINESE U.A.S.

B

Burkina Faso ligt in het hart van WestAfrika. Het land is gekend om zijn daadkrachtige vakbeweging U.A.S. – of Unité
d’Action Syndicale – die ijvert voor eenheid
en voor het welzijn van de Burkinese werknemers en werkneemsters uit zowel de formele
als de informele economie. De U.A.S. waakt
over de naleving van de conventies, die in
Burkina Faso werden geratificeerd, en
streeft voortdurend naar betere levens- en
arbeidsomstandigheden voor de Burkinese
bevolking.
Aan de basis van dit dynamisme ligt de
inzet van de zes secretarissen-generaal,
allen aan het hoofd van een vakbondscentrale, en hun militanten, die samen hun
acties en strategieën in één organisatie
bundelen, met name de Unité d’Action
Syndicale.
Deze eenheid, die werd opgericht in 1999, is
een organisatie die de belangen van de
Burkinese werknemers en werkneemsters
behartigt, ongeacht de activiteitensector
waarin ze vertegenwoordigd zijn. Daartoe
worden acties en initiatieven bedacht en
uitgewerkt in een geest van samenwerking
en cohesie.

Informele sector
Binnen het eisenpakket van de U.A.S. kwam
de informele sector te weinig aan bod.
Nochtans vertegenwoordigt die bijna 80 %
van de stedelijke beroepsbevolking en haast
de helft (48 %) van het nationaal budget en
is er dus een groot potentieel aan mogelijkheden : werknemers en werkneemsters die
lid kunnen worden van een vakbondscentrale en/of opgeleid kunnen worden tot militant, en die dus zeker kunnen bijdragen tot
een versterkte syndicale beweging. Dankzij
de technische en financiële steun van BIS
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(de Beweging voor de Internationale
Solidariteit) van de ACLVB, kon dit worden
uitgebouwd, door de voorbeeldige samenwerking met de Burkinese Vakfederatie
C.S.B. (Confédération Syndicale Burkinabé).
De C.S.B. kon via deze weg een nieuwe
impuls geven aan de informele sector die
bijgevolg dynamischer werd. De spelers op
het terrein hadden de mogelijkheid hun
eisen – specifiek per regio – aan de plaatselijke autoriteiten bekend te maken. De
C.S.B. organiseerde onder meer een binnenlands atelier over de bekommernissen van
de informele economie, dat leidde tot de
oprichting van een nationaal eisenplatform
voor de informele sector. Sommige discussiepunten tijdens dit platform kwamen
terecht in een eisenbundel in functie van de
onderhandelingen met de regering.
Die hebben alvast het volgende opgeleverd :
3 de oprichting van een ministeriële directie belast met de specifieke vraagstukken
rond de informele economie
3 de tenlastename van de medische zorgverstrekking voor de mensen die in de
informele sector zijn tewerkgesteld, via
de nationale socialezekerheidskas
3 betere voorwaarden voor leningen en
lagere rentes voor diegenen die in de
informele sector zijn tewerkgesteld

Kijkboetieks
Ook voor de werknemers en werkneemsters
uit de formele economie leverden de onderhandelingen iets op : hogere vergoedingen,
loonsverhogingen in 2012 van 4, 5 en 6 %,
belastingverminderingen, etc.
Om de aanhoudende prijsstijgingen in
Burkina Faso te beteugelen, heeft de regering, onder druk van de syndicale beweging,

“boutiques témoins” opgericht (kijkboetieks, waar men terechtkan voor de aankoop
van basisgrondstoffen aan lagere voorwaarden dan de marktprijzen) met de
bedoeling de inflatie tegen te gaan.

Vrouwencomité
De U.A.S. heeft ook een vrouwencomité voor
zijn zes vakbondscentrales. Dit comité formuleert specifieke, op vrouwen gerichte
eisen, zoals de opname van de genderdimensie in de syndicale programma’s en projecten, meer emancipatie voor de vrouwen die in
de informele economie zijn tewerkgesteld,
enz. 8 maart (Internationale Vrouwendag)
was de gelegenheid voor de vrouwelijke syndicalisten om de balans op te maken van hun
voorbije acties en nieuwe uitdagingen aan te
gaan. De themadag was dit jaar : “Vrouwen
en burgeracties voor sociaal-politieke en economische veranderingen in Burkina Faso”.

Voorbeeld
Uitgerust met een nieuw charter dat weldra
door alle partijen zal zijn gevalideerd, is de
Unité d’Action Syndicale een stichtend voorbeeld voor de West-Afrikaanse subregio.
Door toedoen van BIS/ACLVB waren de
gezamenlijke acties in de informele sector
van de C.S.B. en de U.A.S. een succes en
konden ze er versterkt uitkomen. De
Burkinese vakbeweging hoopt dan ook ten
zeerste dat de samenwerking tussen BIS en
C.S.B. kan worden verdergezet en dat zo de
aanzet kan worden gegeven voor een transitie van de informele sector naar een formele economie, zoals het Internationaal
Arbeidsbureau en het Internationaal
Vakverbond vooropstellen.
Internationaal Departement
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Vakbondskritiek

TRANS-ATLANTISCH HANDELS- EN
INVESTERINGSPARTNERSCHAP
De Amerikaanse president Barack Obama had
nog maar net voet gezet op Belgische bodem
toen Europees commissaris voor Handel Karel de
Gucht de aandacht naar zich trok met het uitspreken van de hoop dat de onderhandelingen
met de Verenigde Staten over het 'Transatlantic
Trade & Investment Partnerschap ' (TTIP) afgerond zouden worden tegen het einde van 2015.

N

Naarmate het verdrag aan bekendheid wint, verliest het echter aan geloofwaardigheid. Enkele
clausules ervan worden inderdaad sterk bekritiseerd. De weg naar een volledig trans-Atlantisch
vrijhandelsakkoord is bezaaid met politieke, economische en culturele belemmeringen.
De G8-top op 17 en 18 juni 2013, die in NoordIerland plaatsvond, was de plaats voor de officiële
lancering van onderhandelingen over een alomvattend trans-Atlantisch partnerschap. Als de VS
en de EU een akkoord zouden bereiken, zou de
grootste vrijhandelszone uit de geschiedenis
gecreëerd worden. Dit handelsblok zou ongeveer
de helft (47 procent) van de wereldwijde economische productie en een derde van alle handelsstromen omvatten. De belangrijkste drijfveer van deze
overeenkomst is te helpen een nieuwe impuls te
geven aan de economische groei en de werkgelegenheid door het verhogen van de handel. Volgens
de Europese commissaris voor Handel zou de
ambitieuze overeenkomst uiteindelijk kunnen leiden tot het scheppen van honderdduizenden jobs
en een toename van het bruto binnenlands product van 0,5% op jaarbasis (€ 86 miljard), hetzij
een verbetering van € 545 van het budget van elk
huishouden. Het moet de twee grootmachten ook
helpen het hoofd te bieden aan de steeds toenemende concurrentie vanuit China en andere opkomende economieën.

Niet-tarifaire belemmeringen
Het belang van deze trans-Atlantische onderhandelingen overstijgt het commerciële niveau. Het
moet gezegd worden dat buiten de verlaging van
de douanetarieven, die bijna onbeduidend zijn

tussen de EU en de Verenigde Staten (gemiddeld
5,2% voor de invoer in de VS en 3,5% voor die in
de EU), het primaire doel is om niet-tarifaire
belemmeringen af te schaffen en normen en voorschriften aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan te harmoniseren. Het TTIP zal ruimer
gezien bijdragen aan het bepalen van een nieuwe
wereldstandaard voor handel en investeringen. De
nieuwe overeenkomst zou een groter effect hebben
op zowel de interne markten van Europa en de
Verenigde Staten als op de manier van "reguleren"
en toekomstige internationale handelsakkoorden
door aanbevolen normen.

Bezorgdheid van de vakbonden
Enkele cruciale aspecten van het verdrag veroorzaken bezorgdheid bij het Europees Verbond van
Vakverenigingen, een gevoel dat gedeeld wordt
door de ACLVB. Ten eerste is er het mechanisme
ter bescherming van de investeerders, de zogenaamde "Investor-State Dispute Settlement",
waartegen we ons verzetten. Het ISDS laat bedrijven toe die geconfronteerd worden met een verandering in de wetgeving in een land waarin zij
geïnvesteerd hebben, zich te wenden tot een
scheidsgerecht om de wijzigingen aan te vechten
en tegemoetkomingen te vragen. De arbitrageinstanties die zich buigen over dergelijke klachten
kunnen exorbitante boetes opleggen ter compensatie van het verlies van potentiële winsten. Wij
zijn van mening dat in het kader van de investeringsakkoorden tussen ontwikkelde economieën
de nationale systemen van jurisprudentie voldoende zijn om de geschillen tussen investeerders
en overheden op te lossen. Mechanismen voor het
beheer van specifieke conflicten zorgen voor een

discriminatie van de interne investeerders en, niet
te vergeten, voor het enorme risico van het beperken van de wetgevende bevoegdheden van de
nationale autoriteiten.

Duurzame ontwikkeling
Met betrekking tot het hoofdstuk over "duurzame
ontwikkeling" van de trans-Atlantische handelsovereenkomsten, vragen wij een echte verbintenis
van de Verenigde Staten om de fundamentele
arbeidsnormen van de IAO over de rechten van de
werknemers uit te voeren. Wij geloven ook dat
overtredingen van milieuvoorschriften en arbeidsrechten moeten worden onderworpen aan arbitrageprocedures waarvan de handhavingsmechanismen even performant zijn als diegene die zich
richten op commerciële geschillen. Daarnaast
verwerpt het EVV de "aanpak van de negatieve
lijst" voor de dienstensector. Bij deze manier van
werken zijn enkel de diensten die expliciet opgesomd zijn opgenomen in het verdrag. Een negatieve lijst liberaliseert automatisch de diensten
die nog niet bestaan. Dit is potentieel gevaarlijk
voor de openbare diensten omdat de grens tussen
openbaar en privé vervaagt en voortdurend verandert.
Een ding is zeker: de inzet die aan de basis ligt
van deze historische overeenkomst tussen de twee
grootste handelspartners in de wereld is enorm.
De vakbondswereld zal blijven waken over de
bovengenoemde punten opdat de naleving van de
normen en principes van collectieve en individuele rechten gewaarborgd blijft.
Internationaal Departement
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www.minimumlonen.be

HOEVEEL MOET JE MINSTENS VERDIENEN ?
Alles wat je wil weten over de minimumlonen, naargelang het paritair comité, de functie, de anciënniteit, evenals de premies en tegemoetkomingen vind je voortaan terug op de website www.minimumlonen.be. Naast gegevens over de minimumlonen is er ook informatie beschikbaar over functieclassificaties en de arbeidsduur van de paritaire comités van de reeksen 100 (arbeiders) en 200 (bedienden).
“Voor de gemengde paritaire comités van de reeks 300 (zowel
arbeiders als bedienden) is het voorlopig nog even wachten”, zegt
Guy Cox, algemeen directeur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg. “Het gaat namelijk om een gigantisch verzamelwerk. Er zijn meer dan 170 paritaire comités die gemiddeld om
de twee jaar 2.000 cao’s neerleggen.”
De nieuwe gegevensbank laat de werknemers en werkgevers toe
het minimumloon te kennen van een functie per activiteitensector
op basis van de gecoördineerde cao’s.

Actueel
Alle sinds 1999 geregistreerde cao’s bevonden zich al op de website www.werk.belgie.be, maar je moest je behoorlijk schrap zetten
om een minimumloon te berekenen, vermits de tekst maar een
momentopname was van een situatie die is blijven evolueren,
alleen al door automatische indexeringen, conventionele verhogingen, nieuwe premies … Doel van de nieuwe website is de dienstverlening aan de burger en de ondernemingen te verbeteren.
Voor een zevental sectoren waarin gedetacheerde werknemers van
buitenlandse firma’s werken, is de informatie eveneens beschikbaar in het Engels.
Het gaat om :
111 Metaal-, Machine- en Elektrische bouw
121 Schoonmaak
124 Bouw
140.03 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden
(enkel het rijdend personeel)
145 Tuinbouw
209 Metaalfabricatennijverheid
218 Aanvullend Nationaal PC voor de bedienden

De Engelse versie is niet geïntegreerd in de databank Minimumlonen.
Je vindt ze op de website www.employment.belgium.be.
V R I J U I T / A P R I L
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Loonpakket
Om te weten op welk loon een werknemer recht heeft, moet men het
paritair comité kennen waartoe het bedrijf in kwestie behoort
(terug te vinden op de loonfiche) en de functie van de werknemer.
Naast de loonbarema’s vindt men documenten terug met betrekking tot het bevoegdheidsdomein van het paritair comité, de wekelijkse of jaarlijkse arbeidsduur, de verlofdagen, de functieclassificaties, de anciënniteitsvoorwaarden en de premies en tegemoetkomingen voor zover die gegevens in de sectorale cao’s staan. Onder
de premies en tegemoetkomingen vindt men, in voorkomend geval,
maaltijdcheques, ecocheques, eindejaarspremie, vervoerkosten,
aanvullend pensioen … De premies en tegemoetkomingen die
betrekking hebben op het niet-actief beroepsleven, zijn niet weerhouden (ziekte en invaliditeit, werkloosheid, tijdskrediet, brugpensioen, outplacement …), noch de premies voor opleiding/leercontract, noch de syndicale premie. Het geheel biedt een preciezer
overzicht dan enkel het bedrag van het loon dat op het eind van de
maand gestort wordt.
De minimumlonen die bedongen worden op het niveau van de sectoren zijn bindend en moeten dus gerespecteerd worden. Niets
belet een werkgever evenwel om meer te betalen.

uit de sector
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Havenarbeid

HANDEN AF VAN DE WET-MAJOR !

Op 28 maart deelde de Europese Commissie aan de Belgische autoriteiten mee dat
de organisatie van de havenarbeid in België strijdig is met artikel 49 van het
Europees Verdrag. Dit fameus artikel 49 waarborgt dat elke onderdaan van een
lidstaat de vrijheid van vestiging heeft in een andere lidstaat en dat er bovendien
geen beperkingen mogen zijn om een onderneming op te richten in een lidstaat.
De Europese Commissie, die bestaat uit 28 eurocommissarissen
van de verschillende politieke families, meent een 6-tal inbreuken
te moeten vaststellen :
1) het verbod op aanwerving van niet-erkende havenarbeiders en de verplichting om uitsluitend havenarbeiders
aan te werven uit de pool;
2) de beperkte mogelijkheid om havenarbeiders met een
contract van onbepaalde duur aan te werven;
3) de ploegensamenstelling zoals opgenomen in de Codex;
4) de beroepscategorieën zoals voorzien in de Codex;
5) de verplichting om logistieke activiteiten met havenarbeiders van het logistiek contingent uit te voeren;
6) de loon- en arbeidsvoorwaarden mogen niet collectief
overeengekomen worden en niet in een sectorale cao
vastgelegd worden
Groot is onze verbazing dit te moeten lezen ! Hoe wereldvreemd is
deze Europese Commissie om goed draaiende havens en hun
arbeidsorganisatie zo onverbiddelijk met de grond gelijk te maken ?

De Europese Commissie houdt totaal geen rekening met het feit
dat de Belgische havens tot de beste ter wereld behoren en dat het
juist de wet-Major is die in belangrijke mate bijdraagt tot de sociale rust en stabiliteit in de havens. De Europese Commissie heeft
dus duidelijk enkel aandacht voor de kruistocht van de heer
Fernand Huts die in het binnen– en buitenland aanhoudend verkondigt hoe slecht het volgens hem wel gaat in de Belgische
havens. Is de heer Huts vergeten dat hij en zijn Katoennatie groot
geworden zijn in Antwerpen ? De heer Huts heeft geheel vrijwillig
zelf het sociaal overleg verlaten en staat nog enkel aan de zijkant
te roepen. Liever daagt hij werknemers, werkgevers, havenbesturen
en de Belgische overheid voor de rechtbanken, om dan als klap op
de vuurpijl klacht neer te leggen bij de Europese Commissie tegen
de Belgische havenarbeidsorganisatie !
Hoe dan ook is deze gang van zaken en de botte aanval van de
Europese Commissie op onze havenarbeidsorganisatie en de werkzekerheid onaanvaardbaar ! In overleg met alle betrokken partijen
zullen wij de Europese Commissie een juridisch onderbouwd antwoord sturen.
Uiteraard blijven wij ook syndicaal op onze hoede; een eerste waarschuwing werd reeds gegeven op de Europese betoging van 4 april
te Brussel.
Erik QUISTHOUDT
V R I J U I T / A P R I L
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SYNDICALE PREMIES
Begrafenisondernemingen (PC 320)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting : 1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag : € 120 voor de werknemers die minstens halftijds werken
(115 dagen en meer);
€ 60 voor de werknemers die halftijds of minder werken (tussen
65 dagen t.e.m. 114 dagen).
Het aantal arbeidsdagen zijn de effectief gepresteerde dagen en
de dagen gelijkgestelde afwezigheid.

Horeca (PC 302)
Jaar : 2013
Referteperiode/aansluiting : 1/10/2012 – 30/9/2013
Bedrag : tewerkstelling : 135 euro of 11,25 euro per maand
Brugpensioen : 100,30 euro of 8,36 euro per maand
Bijzondere voorwaarden :
3 ten laatste op 1 januari 2014 aangesloten zijn
3 het attest wordt afgeleverd aan de werknemer indien er bij de
RSZ aangifte gebeurd is voor het 3de kwartaal 2013 of indien
een datum uit dienst is meegedeeld.
3 Laattijdige premies mogen tot 2007 aanvaard worden.

Bedrag : € 115 (voltijdse bijdragen)
€ 65 (deeltijdse bijdragen)
€ 45 (bruggepensioneerden sociale plannen)
Enkel op basis van een origineel attest kan de betaling gebeuren.

Dentaaltechniek (PC 330.03)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting : 1/7/12 - 30/6/13
Bedrag : € 72 of € 6 per maand

Papier- en kartonverwerkende nijverheid
Bedienden (PC 222)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting : 1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag : € 50 of € 4,17 per twaalfde voor de actieve werknemers
De echtgenoot of echtgenote van een tijdens de referteperiode
overleden rechthebbende geniet van de premie onder dezelfde
voorwaarden.

Petroleumnijverheid - Bedienden (PC 211)

Enkel de leden die nu voor de eerste maal een premie krijgen of
niet in orde waren met de bijdragen tot 12/2013, zullen nog een
attest ontvangen.

Jaar : 2014
Referteperiode/Aansluiting :
- in de loop van het jaar 2013 ten minste 1 maand tewerkgesteld
(geweest) zijn in een onderneming van PC 211.
- aangesloten zijn (minstens 1 maand) in de uitbetalingsperiode
(1/5 tot 31/8/2014).
Bedrag : € 135
De bruggepensioneerden of werklozen hebben enkel recht op de
premie het jaar dat ze op brugpensioen gaan of werkloos geworden zijn.

Non-ferro (PC 224)

Tabaksnijverheid (PC 133)

Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting :
- 1 maand in de sector gewerkt hebben in 2013 (ook voor gepensioneerden en bruggepensioneerden);
- aangesloten zijn uiterlijk op 31/12/2013 en in orde zijn met de
bijdragen op het moment van de betaling van de premie.
Langdurig zieken worden gelijkgesteld.
Bedrag : € 95
Enkel op basis van een origineel attest kan de betaling gebeuren.

Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting : 1/1/13 – 31/12/13
Bedrag : € 135 of € 11,25 per begonnen maand
Bijzondere voorwaarden : werknemers die in 2013 met brugpensioen of pensioen gegaan zijn, hebben eveneens recht op de volledige premie.
Bruggepensioneerden van 2012 hebben recht op een premie van
€ 30.
Bestaanszekerheid Tabak :
Bedrag : beperkt tot 75 dagen per kalenderjaar aan € 2,48/dag
voor alle arbeiders.

Leden die in 2013 een premie Horeca ontvingen en in orde zijn met
de bijdragen tot en met 12/2013, en ook dit jaar recht hebben op
een premie, zullen hun premie automatisch op hun rekening gestort
krijgen.

Aurubis-Nyrstar
Jaar : 2013
Referteperiode : 1 maand gewerkt hebben in 2013
(ook voor gepensioneerden en bruggepensioneerden).
Langdurig zieken worden gelijkgesteld.
Aangesloten zijn uiterlijk op 31/3/2014 en in orde zijn met de
bijdragen op het moment van de betaling van de premie.
Bedrag : € 110 (voltijdse bijdragen)
€ 60 (deeltijdse bijdragen)
€ 45 (bruggepensioneerden sociale plannen)
Enkel op basis van een origineel attest kan de betaling gebeuren.
Umicore
Jaar : 2013
Referteperiode : 1 maand gewerkt hebben in 2013
(ook voor gepensioneerden en bruggepensioneerden)
Langdurig zieken worden gelijkgesteld.
Aangesloten zijn uiterlijk op 31/3/2014 en in orde zijn met de bijdragen op het moment van de betaling van de premie.
V R I J U I T / A P R I L
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AANDACHT
Gelieve wanneer u het attest van de syndicale
premie ontvangt :
, het rekeningnummer op juistheid na te zien
en eventueel te wijzigen;
, wanneer het rekeningnummer niet is
ingevuld, dit te vermelden op het attest.
Dat om zo vlug mogelijk de premies te kunnen
verwerken.

uit de sector
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LOONAANPASSINGEN OP 01.04.2014
P.C.

ACTIVITEIT

AANPASSING

102.08 Marmergroeven & -zagerijen

+ 1 % (index)

102.11 Leisteen- & coticulegroeven, slijpsteen voor scheermessen in Wallonië

+ 1 % (index)

106.01 Cementfabrieken

+ 0,1293 % op de minimumlonen (index)

109

+ 0,37 % (index)

Kleding- & confectiebedrijf

113.04 Pannenbakkerijen

+ 0,32 % (index)

114

Steenbakkerij

+ 0,50 % (index)

117

Petroleumnijverheid & -handel

+ 0,1293 % op de minimumlonen (index)

120.02 Vlasbereiding

+ 0,28 % (index)

120.03 Vervaardiging van zakken in jute of in vervangingsmaterialen

+ 0,70 % (index)

124

+ 0,297117 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

Bouwbedrijf

125.01 Bosontginningen

+ 0,29 % op de minimumlonen (index)

125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden

+ 0,29 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

125.03 Houthandel

+ 0,29 % (index)

126

Stoffering & houtbewerking

+ 0,73 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)

128

Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten

+ 0,34 % (index)

132

Technische land- & tuinbouwwerken

+ 0,72 % (index)

133

Tabaksbedrijf

+ 0,32 % (index)

143

Zeevisserij (niet-varend personeel)

+ 0,4993 % (index)

146

Bosbouwbedrijf

+ 0,73 % (index)

148.01 Haarsnijderijen

+ 0,28 % (index)

148.03 Industriële & ambachtelijke fabricage van bontwerk

+ 1,98 % (index)

148.05 Pelslooierijen

+ 0,37 % (index)

215

Bedienden van het kleding- & confectiebedrijf

+ 0,37 % (index)

219

Diensten & organismen voor technische controles & gelijkvormigheidstoetsing + 1,12 % (index)

301

Havenbedrijf (vanaf 07.04.’14)

+ 1,6 % op de minimumlonen (index)

303

Filmbedrijf

+ 2 % (index)

303.01 Filmproductie

+ 2 % (index)

320

Begrafenisondernemingen

+ 2 % (index)

321

Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

+ 2 % (index)

326

Gas- & elektriciteitsbedrijf

+ 0,1293 % op de minimumlonen (index)

SEAFRONT, het themapark
over zee en zeevaart, vis en visserij.
Met echte Russische onderzeeër.

HAVENRONDVAARTEN: scheep in op ons
comfortabel passagiersschip en maak kennis
met een wereldhaven in volle actie! Gloednieuwe
audiovisuele begeleiding aan boord.

NIEUW expo Belegerde kust,
Bezette Haven! WO I & Zeebrugge
MARITIEM THEMAPARK

Gratis toegang voor alle mama’s/oma’s.
1 gratis mama mits 1 betalend (klein)kind, enkel geldig
op het combinatieticket Seafront + Havenrondvaart,
actie niet cumuleerbaar, reservering én betaling op
voorhand. Voorwaarden en inschrijving: zie website.

20

combitickets
te winnen!
(zie Wincard deelnamecoupon)

Zie blz. 2

Seafront nv - Vismijnstraat 7 - Zeebrugge

www.franlis.be
info@franlis.be
info: 059 70 62 94

www.seafront.be
info@seafront.be
info: T 050 55 14 15
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JET - JONGEREN EN TEXTIEL
Ben je jonger dan 26 jaar en op zoek naar een werkervaring ? De ondernemingen
in de textielsector bieden gemotiveerde jongeren (m/v) leer- en werkkansen aan.
Jongeren zijn sterk ondervertegenwoordigd in de Belgische textielbedrijven.
Amper 4 % van de werknemers is er jonger dan 26 jaar, terwijl 30 % van de
werknemers er ouder is dan 50 jaar.
In samenwerking met de federale overheid willen de sociale partners van de
textielsector ondernemingen aanmoedigen om meer -26 jarigen leer- en werkkansen aan te bieden.
Dit initiatief heeft de projectnaam 'JET' meegekregen, wat staat voor
'Jongeren en Textiel'.

Stap in het project JET om werkervaring op te doen en je loopbaan te starten.
Je krijgt een opleiding op de werkvloer en je komt (bovenop een
vergoeding/loon) in aanmerking voor enkele interessante financiële voordelen :
- een instappremie van 150 euro wanneer je een opleiding/tewerkstelling
aanvat;
- een opleidingspremie van 300 euro wanneer je het opleidingstraject met
succes hebt doorlopen;
- een tewerkstellingspremie van 300 euro, wanneer je binnen de drie maanden na de opleiding werk hebt gevonden (ongeacht de soort arbeidsovereenkomst) in het leerbedrijf of in een andere onderneming.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor het project ?
Neem een kijkje op www.jetproject.be. Of contacteer de projectconsulenten :
Sabine Reyné, cobot@cobot.be of Martine Hellebaut,
martine.hellebaut@cobot.be, tel. 09-222.26.14
Voor meer info over textiel surf je naar www.wildvantextiel.be.

Het JET-project ging van start op 1 januari 2014 en loopt tot 31 december 2015.
Elke textielonderneming komt in aanmerking als leerbedrijf, ongeacht het
aantal leer- of werkplaatsen die voor jongeren worden opengesteld.
Het leerbedrijf engageert zich om :
3 een of meer jongeren op de werkplek op te leiden;
3 dit te laten verlopen op basis van een daartoe opgesteld opleidingsprogramma;
3 te voorzien in een begeleiding van de jongere door een ervaren werknemer
van het bedrijf (peter of meter)
3 te rapporteren over het leer- of werktraject van de jongere.
Het leerbedrijf kiest onder welk statuut het de jongere een leer- of werkplaats
aanbiedt. Dat kan zijn op basis van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, uitzendarbeid, individuele beroepsopleiding (IBO), instapstage, deeltijds leren/werken, enz.
Het leerbedrijf komt in aanmerking voor bepaalde financiële stimuli :
3 een tegemoetkoming in de begeleidingskosten van de jongeren op de
werkvloer :
* 20 euro per effectief uur begeleiding
* met een maximum van 1.200 euro per opgeleide jongere
3 een tegemoetkoming in de opleidingskosten van de jongeren :
* 20 euro per opleidingsuur voor opleidingen die de algemene competenties
van jongeren versterken (bv. een veiligheidsopleiding).

28 april

INTERNATIONALE HERDENKINGSDAG VOOR DE SLACHTOFFERS
VAN ARBEIDSONGEVALLEN EN VOOR VEILIGHEID OP DE WERKPLEK
Wellicht zullen niet veel werknemers ervan op de
hoogte zijn dat 28 april de internationale herdenkingsdag is voor de slachtoffers van arbeidsongevallen.
We gaan terug tot het jaar 1914, waarin te
Canada een wet werd gestemd tot vergoeding
van slachtoffers van arbeidsongevallen.
Deze internationale dag moet hulde brengen aan
alle mannen, vrouwen, en ja, ook kinderen, die
ooit slachtoffer werden van een arbeidsongeval.
Dat de werknemers een hoge tol betalen, blijkt
uit de volgende tragische feiten :

10 maart 1906 : in het Noord-Franse Courrières
vonden 1.099 kompels te dood, het bedrijf eiste
dat de werkzaamheden gewoon zouden verdergezet worden. Kompels van de aanliggende mijnen
begonnen spontaan de hulpverlening te organiseren. De regering stuurde 26.000 soldaten naar
de regio om de protestacties te breken.
25 maart 1911 : in een textielfirma in Manhattan,
sterven 146 werkneemsters tijdens een brand;
de werkgevers hadden de deuren gesloten.
V R I J U I T / A P R I L
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Deze werkgevers werden door de correctionele
rechtbank gewoon vrijgesproken.

8 augustus 1956 : 262 mensen van twaalf verschillende nationaliteiten lieten het leven bij de
koolmijn van Marcinelle.
22 mei 1967 : 323 mensen komen om bij een
brand in de Innovation te Brussel, hierbij vele
verkopers en verkoopsters.
6 juli 1988 : 167 arbeiders sterven op het boorplatform Piper Alpha voor de Schotse kust
24 april 2013 : meer dan 1.100 textielarbeid(st)ers sterven in Bangladesh; de veiligheidsvoorschriften zijn onbestaande.
Vergeten wij evenmin de ontelbare slachtoffers
die het overleefd hebben, maar voor de rest van
hun leven gehandicapt achterblijven of voorgoed
moreel getekend zijn.
Studies van het Europees Agentschap voor
Veiligheid en Gezondheid bewijzen dat er in de

Europese Unie dagelijks ongeveer een 400 mensen het leven laten bij een arbeidsongeval, of
160.000 per jaar. Quasi elke dag lezen wij tragische persberichten van een of ander (dodelijk)
ongeval.
Bij deze duizelingwekkende cijfers hebben de
werkgevers de verdomde plicht om zich maximaal in te zetten voor het welzijn van de werknemers. Dag na dag, jaar in jaar uit staan zij
paraat voor het profijt van hun werkgevers. Die
zijn dan ook verplicht om hun werknemers in de
meest veilige arbeidsomstandigheden hun
arbeid te laten uitvoeren.
Dit gewoon wegwuiven of minimaliseren getuigt
van weinig respect en betekent dat men totaal
onbekwaam is om mensen te leiden. De werknemer, en hij/zij alleen, zal hiervan ooit het slachtoffer worden.
Laten we ons op 28 april even bezinnen en ons
de vraag stellen : doen wij met ons allen al het
mogelijke voor de veiligheid en de gezondheid op
de werkvloer ?
WM

voordelen
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VAKANTIEWONINGEN TE BARVAUX KRIJGEN OPKNAPBEURT
De ACLVB-vakantiehuizen Verte Vallée te Barvaux-sur-Ourthe worden momenteel gerenoveerd.
Ze zijn gesloten voor het publiek tot en met 27 juni 2014. Uiteraard kan u nog steeds terecht bij
Azur en Ardenne indien u in Barvaux wenst te verblijven.

AZUR EN ARDENNE

VAKANTIE EN EVENEMENTEN

In Barvaux-sur-Ourthe (gemeente Durbuy) biedt het vakantiedomein Azur en Ardenne een uitzonderlijk
panoramisch uitzicht en dat op slechts 500 meter van het centrum van de stad, verschillende winkels
en toeristische attracties (golf, kajak, labyrinth, enz.).

Met zijn wellnessruimte annex binnenzwembad, zijn restaurant met panoramisch zicht, zijn geraffineerde internationale keuken en zijn 54 elegante
kamers die eigentijds zijn ingericht, garandeert Azur en Ardenne u een onvergetelijk verblijf. Het domein beschikt tevens over 14 individuele vakantiehui-

zen voor 6 tot 8 personen, die perfect uitgerust zijn voor grotere families !
Voor uw bedrijfs- of familie-evenementen heeft het domein ook een seminariecentrum met hightech voorzieningen en een polyvalente zaal voor bruidsfeesten, walking dinners, tentoonstellingen, enz.

Als ACLVB-lid geniet u 25 % korting op de prijs die geldig is de dag waarop u boekt !
Rue de la Jastrée 31 - B-6940 Barvaux-sur-Ourthe
Info en reservaties : Tel. +32 (0)86 21 94 00 - www.azurenardenne.be
V R I J U I T / A P R I L
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24 r e g i o n a a l
SENIORENWERKING IN
LIMBURG BESTAAT 20 JAAR

Dat de ACLVB-seniorenwerking in Limburg reeds 20 jaar lang de 50-plussers samenbrengt voor
vormingen en af en toe een plezierreisje, hebben we geweten op dinsdag 18 maart in Hasselt.
Na een inleidend woordje van zonesecretaris Paul Geraets mocht
Katrien Allaert, diensthoofd vormingen ACLVB, een ‘korte’ maar toch
ook ‘lange’ evolutie schetsen van 20 jaar seniorenvormingen in
Limburg. Enkele deelnemers waren er reeds bij vanaf de eerste les
20 jaar geleden. Een pluim op hun hoed !
Gert Truyens, Adjunct Gewestsecretaris, schetste het hoe, wat en
waarom van de seniorenwerking : haar plaats binnen, en vooral haar
betekenis voor de ACLVB. Ten slotte nam coördinator van de seniorenwerking, Ellen Van Hertbruggen, hen even mee in de discussie
over de pensioenhervormingen en vroeg hen om reclame te maken
voor de seniorenwerking zodat leden van de ACLVB goed weten dat
ze niet “oud” of “out” zijn bij de ACLVB als ze op pensioen gaan.
En uiteraard werd Alfons Mertens, de drijvende kracht van de senioren in Limburg, in de bloemetjes gezet en voorzien van de nodige
kussen en bedankingen voor zijn jarenlange inzet en engagement.

Bloemen en zoenen voor Alfons Mertens, de drijvende kracht van de
ACLVB-senioren in Limburg.

Traditioneel wordt de laatste vorming van de ACLVB-senioren in
Limburg gehouden in het opleidingscentrum van de VDAB in Hasselt
en in schoonheid afgesloten met een etentje daar.
Maar dit jaar was het een uitzonderlijke vorming, want deze seniorenwerking mocht 20 kaarsjes uitblazen. De Vlaamse Regionale van
de ACLVB wilde dit niet ongemerkt laten voorbijgaan en stuurde een
afvaardiging naar Hasselt om de trouwe deelnemers van de
Limburgse seniorenwerking in de bloemetjes te zetten.
V R I J U I T / A P R I L
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Met Fons aan het roer geloof je echt dat gepensioneerden géén tijd
hebben … En toen volgden er een fris glaasje en een uitgebreide
heerlijke maaltijd, aangeboden door de horecaopleiding van de
VDAB. Dit maakte het extra feestelijk en zorgde voor de nodige gezelligheid. En zo leerden we … het ACLVB E-team (waarbij de E staat
voor ervaring) is nog jong, en wil nog heel wat …
Geïnteresseerd ?
Ben je ouder dan 55 en wens je in de toekomst uitgenodigd te worden voor de ACLVB-senioren in Limburg ? Aarzel dan niet en neem
contact op met Alfons Mertens op het nummer : 013-66.34.38 of via
e-mail naar : alfons.mertens@hotmail.com.
Ellen VAN HERTBRUGGEN

regionaal
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RACISM GAME OVER

R

21 maart staat niet alleen voor het begin van de lente, het is ook de werelddag tegen racisme. Als syndicalisten mochten we
die dag niet zomaar laten voorbijgaan ! Op aansporen van het gemeenschappelijk vakbondsfront en antiracistische verenigingen en jongerenorganisaties verzamelden de militanten op vrijdag 21 maart aan het Anneessensplein. “Racism game
over”, klonk het eensgezind.
Racisme begint bij de schrik voor de andere. Het is vervolgens de weerslag van
de crisissen die aanzetten tot het vinden van zondebokken. Tot slot is het de
gemakkelijke en snelle toevlucht als gevolg van het clichématig denken, de
vooroordelen en het eenheidsdenken. Zowel bij de aanwerving als tijdens de
loopbaan worden de werknemers blootgesteld aan discriminatie op basis van
huidskleur, nationaliteit, taal of religie.
Als vakbondsleden geloven we dat de solidariteit en de verdraagzaamheid
waarden zijn die de maatschappij met meer stelligheid zullen doen vooruitgaan, dan dat het terugplooien op zichzelf en het egoïsme dat doen.

Samen

De sociale geschiedenis toont ons dat de werknemers hun rechten hebben verkregen omdat ze samen in dezelfde richting keken en zich mobiliseerden. Waren
ze allemaal gelijk ? Neen. Zeker niet. Maar ze hadden begrepen dat collectief
handelen hun enige alternatief was. Samen kunnen we er geraken.
Brussel is een multiculturele stad. “Of het nu bij de
keuze van een kandidaat is, of later bij de promotie van
een werknemer, de werkgever moet eerst de competenties in rekening nemen, zonder de effecten van de
indruk van de persoon bij de klanten voor te wenden”,
benadrukt Philippe Vandenabeele, Brussels
Gewestsecretaris ACLVB.
“De onderneming is rijk door de diversiteit van haar
personeel. Regelmatig houden we acties om op een zeer
pedagogische manier uit te leggen waarom het noodzakelijk en zelfs onontbeerlijk is samen te leven, samen te
werken. Men moet grenzen overschrijden om de anderen te ontmoeten, om de anderen op te nemen.”

Crisis
Als gevolg van de economische en politieke crisis die
we meemaken, nemen de racistische houdingen toe in
het geheel van de maatschappij, in bedrijven, scholen
en wijken. Deze plaag verdeelt, daar waar het meer
dan ooit tijd zou moeten zijn voor samenwerking en
toenadering. We kunnen niet aanvaarden dat personen
met een naam, een afkomst, een nationaliteit, een
tweede taal, een godsdienst, een geslacht, een huidskleur, een vestimentaire eigenheid … , die sommigen
blijkbaar hinderen, in alle straffeloosheid verstoken
blijven van werk, huisvesting of inschrijving in de
school van hun keuze.

Percussiegroep Matissa, slamartiest Younes
Mernissi en realisator Nabil Ben Yadir kwamen
met muziek en met woorden getuigen over de
weldadige invloed van culturele diversiteit op de
artistieke creatie.

De verdediging van de rechten en plichten van elkeen, de
gelijke behandeling, of het nu op het werk is of op school,
of daarbuiten, vormen een prioriteit voor de ACLVB.

HET MARCHEERT
Om deze beweging aan te vatten en breed te sensibiliseren rond deze problematiek van tweedracht en
racisme hebben de Brusselse vakbonden en diverse
verenigingen zich gegroepeerd teneinde de actie
“Racism game over” voor te stellen.
Op initiatief van de vakbonden werd het actieproject opgericht na het film-debat georganiseerd door
de vakbonden en verenigingen. De vertoning van de
film “La marche” van Nabil Ben Yadir had vragen
doen rijzen zoals “En wij, zouden we niet ook zoiets
ondernemen ?”.
Want de nood is hoog : tijdens het syndicaal filmdebat vertelde een deelneemster dat haar kinderen
op school dagelijks met racisme geconfronteerd
werden. Ander voorbeeld : zoals een studie door het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen aantoont, is de
oververtegenwoordiging van personen met migratie-afkomst in de categorie van de lage lonen een
bewijs van racisme in de arbeidswereld.

17 mei - Jaarlijkse Internationale Dag tegen Homofobie

WE ZIJN ER ALVAST BIJ ! JIJ OOK ?
Zaterdag 17 mei 2014 is de Internationale Dag tegen Homofobie. Op die dag vindt ook de Belgian Pride plaats.
De strijd tegen elke vorm van discriminatie blijft voor de ACLVB
een prioriteit. Daarom zullen we ook deelnemen aan deze kleurrijke parade te Brussel. Met de nodige ambiance proberen we de
strijd tegen homofobie op de agenda te krijgen. Om dit mogelijk te
maken brengen we een en ander in gereedheid :
3 de ACLVB-bus, die we zullen versieren met ballonnen en vlaggen,
3 een djembégroepje voor de sfeer,
3 de ACLVB–ploeg, in het blauw gekleed, om flyers met onze
strijdpunten te verdelen tijdens de parade.

We kunnen dit echter niet alleen, alle hulp is welkom.
Ben je bereid om deel te nemen en een handje toe te
steken ? Laat dan iets weten, we zijn je alvast dankbaar.

De dienst Diversiteit, i.s.m. FreeZbe :
ACLVB–jongeren vliegen hoger. Contact :
Tim Ramboer, tim.ramboer@aclvb.be
of telefonisch op het nummer 02-558.51.68.
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26 r e g i o n a a l
DE DRIE ECONOMISCHE EN
SOCIALE RADEN VRAGEN MEER
INTERREGIONALE MOBILITEIT
De mobiliteit – of eerder de afwezigheid van mobiliteit – vormt een probleem voor iedereen,
Vlamingen, Brusselaars en Walen, werkgevers en werknemers. De regionale sociale partners hebben
ervoor gekozen het probleem vanuit twee hoeken te bekijken : de mobiliteit van werkzoekenden en
werknemers via het aanleren van talen, en de fysieke mobiliteit.
Hoewel ze betreuren dat er geen enkele analyse omtrent de socioeconomische impact werd gedaan voorafgaand aan de kilometerheffing voor het gebruik van het wegennet door vrachtwagens, verheugen de sociale partners zich niettemin over een intergewestelijke samenwerking rond dit dossier, dat technisch, juridisch en
financieel ingewikkeld is, en dat geleid heeft tot de keuze voor een
enkel systeem van kilometerheffing voor heel België.

Philippe Vandenabeele beklemtoonde dat het voorbeeld van de mobiliteit geen eenmalige ervaring moet
vormen voor de Permanente Conferentie van de Economische en Sociale Raden. Er moet ook gestreefd
worden naar consensus in andere thematieken met een interregionaal karakter.

De voorzitters en ondervoorzitters van de drie economische en sociale raden, Olivier Willocx en Philippe Vandenabeele (Brussels
Gewestsecretaris ACLVB) voor de ESRBHG (*), Jo Libeer voor de SERV
en Vincent Reuter voor de CESW, hebben hun gemeenschappelijke
voorstellen inzake interregionale mobiliteit voorgesteld. Fysieke
mobiliteit van de personen en producten, en intellectuele mobiliteit
van de werkzoekenden en de werknemers die verschillende talen
moeten beheersen om een job te vinden en die te behouden.
Eerste vaststelling : “Zo kan het niet langer !”.

Op het werk geraken
De nood aan fysieke mobiliteit blijft maar toenemen en dat leidt tot
meer en meer verkeersopstoppingen op onze wegen en in onze steden.
Om het voorbeeld van Vincent Reuter aan te halen : een goed opgeleid en gemotiveerd werknemer komt te laat of opgedraaid en
slechtgezind op het werk na een eindeloze rit op een propvolle trein;
een probleem voor de betrokkene en voor het bedrijf, om het even in
welk Gewest. Vooral als de grondstoffen waarmee hij moet werken,
op hun beurt op zich laten wachten omdat de vrachtwagen waarmee ze vervoerd worden, vastzit in een file op de autosnelweg.
De sociale partners stellen eensgezind vast dat de woon-werkverplaatsingen dagelijks voor een belangrijke stroom verplaatsingen
van pendelaars en automobilisten van het ene Gewest naar het
andere zorgen waaraan niet goed tegemoetgekomen wordt door de
openbaarvervoermaatschappijen. Ze pleiten voor een betere communicatie met de NMBS en klagen over de aanzienlijke vertraging
in de realisatie van het GEN (Gewestelijk ExpresNet).
De drie gewestelijke raden vragen dat de NMBS, de MIVB, De Lijn en
TEC zo snel mogelijk tot een doeltreffende integratie op het vlak van
ticketverkoop en tarifering zouden komen om de gebruikers van
deze vier publieke operatoren toe te laten te reizen op het hele
grondgebied met een enkel vervoerbewijs.
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2 0 1 4

De taal is cruciaal
Zoals Jo Libeer onderstreepte, is de kennis van minstens een andere nationale taal en een internationale taal steeds onontbeerlijker
om in België te kunnen werken. Maar de kennis van het Frans gaat
erop achteruit in Vlaanderen, net zoals de beheersing van het
Nederlands in Brussel, en het Duits blijft te beperkt in Wallonië.
De Raden dringen erop aan dat alles in het werk zou worden gesteld
om de leerlingen toe te laten het leerplichtonderwijs te voltooien,
ook het kwalificerend onderwijs, met op zijn minst een goede praktische kennis van een tweede landstaal. Voor eigen deur vegend
erkende Olivier Willocx dat de jobaanbiedingen nauwkeuriger zouden moeten zijn op het vlak van de talenkennis (functioneel mondeling of perfect schriftelijk) die van de kandidaat vereist wordt.
De sociale partners bevelen een betere promotie van de taalstages
in de ondernemingen aan. Die stages moeten in rekening kunnen
worden gebracht voor wat betreft de berekening van de collectieve
verplichting inzake de terbeschikkingstelling van stages, ten belope van 1 %, voor de werkgevers die behoren tot de private sector.
De Raden stellen voor om de duur van die stages te verlengen. De
duur die vandaag wordt voorgesteld van 4 tot 8 weken (Brussel,
Vlaanderen) en van 4 tot 12 weken (Wallonië), is inderdaad te kort
om de stagiair toe te laten voldoende bekwaamheden te verwerven.
(*) ESRBHG : Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
SERV : Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
CESW : Conseil économique et social de Wallonie
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Jobs4Climate

KLIMAATCOALITIE BEPLEIT
DUURZAME INVESTERINGEN ALS
HEFBOOM VOOR JOBCREATIE

D

Op 27 maart heeft de klimaatcoalitie een nieuwe campagne, Jobs4climate, gelanceerd. Met die actie willen
alle partners erop wijzen dat duurzame investeringen kunnen leiden tot jobcreatie. Want door te investeren
in duurzame jobs kan je de luchtvervuiling terugdringen, zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en kunnen we de klimaatsverandering tegenhouden. Met andere woorden, goed voor mens en milieu !

De klimaatcoalitie is een netwerk van een zeventigtal maatschappelijke organisaties gaande van de milieubeweging, de Noord-Zuid-beweging tot vakbonden en jongerenorganisaties. Ook de ACLVB is actief lid van dit netwerk. Het
doel van de coalitie is maatregelen te nemen om klimaatrampen te vermijden.
De afgelopen jaren heeft de ACLVB reeds verschillende campagnes ondersteund zoals “Sing for the climate” en deelgenomen aan klimaatbetogingen.
Met de jongste campagne Jobs4Climate belicht de klimaatcoalitie jobcreatie
door duurzame investeringen. Investeringen in energierenovaties, een slim
elektriciteitsnet, hernieuwbare energie en milieuvriendelijk vervoer leveren
tienduizenden bijkomende jobs op in België.
De klimaatcoalitie stelt een aantal zaken voorop waarin nog geïnvesteerd moet
worden :
3 Verdubbel het tempo van energierenovaties in België
Nog steeds wonen in België heel wat mensen in woningen die niet of onvoldoende geïsoleerd zijn of die niet over een efficiënt verwarmingssysteem
beschikken. Met als gevolg dure energiefacturen die onbetaalbaar dreigen te
worden. De klimaatcoalitie roept op om in te zetten op een grondige energierenovatie van dergelijke woningen. De overheid dient het ondersteuningbeleid
hieraan aan te passen met bijzondere aandacht voor groepen die niet kunnen
renoveren. De investeringen die hiervoor nodig zijn, kunnen in België alleen
40.000 bijkomende jobs creëren en dat niet alleen in de bouwsector, maar ook
in de industrie van de bouwmaterialen en bij ondersteunende dienstverleners.

3 Investeer in duizenden kilometer nieuwe fietspaden
In België is er nood aan een uitgebreid fietspadennetwerk. Heel wat fietspaden
zijn in slechte staat en moeten worden aangepakt, maar daarnaast is er ook
behoefte aan zo’n 12.000 km nieuwe fietspaden. Niet alleen investeringen in
fietspaden zijn noodzakelijk, maar ook in fietsinfrastructuur, zoals fietsenstallingen. Al die investeringen zouden voor België zo’n 2.000 extra jobs kunnen
opleveren.
Meer weten ?
Op de website www.aclvb.be en op de Facebook-pagina van ACLVB kan je de
promotiefilmpjes van de klimaatcoalitie terugvinden. Indien je nood hebt aan
meer informatie, surf dan naar de website van de campagne, www.jobs4climate.be.
Suzanne KWANTEN

3 Versnel investeringen in hernieuwbare energie
Voldoende investeringen in hernieuwbare energie en energieopslag zijn nodig
om luchtvervuiling terug te dringen en onszelf onafhankelijk te maken van de
import van fossiele brandstoffen. Die bijkomende investeringen kunnen tot
20.000 extra jobs leiden in België.
3 Investeer in het elektriciteitsnet van de toekomst
Met de opkomst van hernieuwbare energie moet het elektriciteitsnet meer
stroom kunnen opvangen en transporteren. Daarom moet ons net grondig worden aangepakt. Door te kiezen voor een slim net worden vraag en aanbod van
elektriciteit beter op elkaar afgestemd. De investeringen die nodig zijn om het
hoog- en laagspanningsnet voor de toekomst uit te bouwen kunnen tot 4.000
kwalitatieve jobs opleveren.
3 Openbaar vervoer schreeuwt om investeringen
Steeds meer mensen gebruiken de trein als alternatief vervoermiddel. Uiteraard
is dat een goede zaak ! Toch wordt er door de NMBS-groep onvoldoende geïnvesteerd om die extra capaciteit op te vangen en het net te doen groeien.
Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het goederenvervoer over het spoor
en de nieuwe tramnetwerken tussen stad en rand. Al die bijkomende investeringen zorgen immers voor bijkomende jobs maar ook voor minder luchtvervuiling en vooral minder files !
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28 r e g i o n a a l
DUODAG OPNIEUW EEN SUCCES
In de Vrijuit van januari kon u reeds de aankondiging lezen voor de DUOdag 2014, die op 27 maart
plaatsvond in Vlaanderen en Brussel. Tijdens de DUOdag lopen werkzoekenden met een arbeidshandicap één dag gratis stage op een werkvloer. De werkloze personen met een arbeidsbeperking lopen een
dag mee met een vaste medewerker van dat bedrijf en kunnen zo ervaring opdoen.
Duo Kim en Micheline in het
ACLVB-secretariaat te Genk

vegen hier, een beetje daar, het toilet mooi
en zuiver maken, de vloer reinigen met een
gemakkelijke wisser en de kamer was klaar.
Welverdiend kwam ons middagmaal aan en
Simona bleef honderduit vertellen over de
leuke voormiddag.
Daar doe ik het voor ! Het maakt niet uit of
de persoon een beperking heeft. Een vriendelijk woord of een glimlach kosten je niets
en doen je hart smelten !”
AY

Samir en Sam

DUOdag is er niet enkel voor de werknemers.
Ook de werkgevers maken op die manier kennis met de competenties en talenten van die
personen. De DUOdag was een groot succes,
dit jaar werkten meer dan 500 personen met
een arbeidsbeperking mee in meer dan 480
bedrijven en organisaties verspreid over heel
Vlaanderen en Brussel. Zo waren er ook heel
wat bedrijven met een syndicale werking van
ACLVB die hebben deelgenomen aan de
DUOdag, o.a. Solidariteit voor het Gezin,
Volvo, BNP Paribas Fortis, Colruyt, WZC
Leiehome, vzw Uilenspiegel, Galva Power …
(de volledige lijst van deelnemende bedrijven
en organisaties is terug te vinden op
www.duodag.be). Ook ACLVB werkte opnieuw
met veel plezier mee en bood een stageplaats aan in Antwerpen, Genk en Gent.

Joris en Vincent
Joris, een 28-jarige met een opleiding bachelor agro– en biotechnologie die een aangeboren hersenletsel heeft, liep een volledige
dag mee met Vincent Muhr, diversiteitsconsulent in de zones Gent en West-Vlaanderen.
In de voormiddag hadden Vincent en Joris
het algemeen over de verschillende diensten
en de werking van de ACLVB.

Diversiteitsconsulent Ayten Yildirim, ACLVB-afgevaardigde Katrien Gora
en stagiaire Simona Mucili
V R I J U I T / A P R I L
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Daarna werd ingezet op de corebusiness,
namelijk de diversiteitsplannen. Vincent en
Joris bereidden het overleg voor met de afgevaardigde voor het VSOA bij het OCMW van
Oostende. In de namiddag was er een
afspraak gepland in het kader van de opvolging van het lopend klassiek loopbaan- en
diversiteitsplan. Op zo’n overlegmoment
bespreken consulent en afgevaardigde de
werking en het nut van die loopbaan- en
diversiteitsplannen. “Wat is het voordeel
voor de werkvloer ?” en “Hoe gaat men syndicaal om met zo'n plan ?” staan daarbij
centraal, om vervolgens de inhoudelijke
acties onder de loep te nemen.
Joris was best tevreden over de stage. Hij
gaf aan in de toekomst het instrument
‘diversiteitsplannen’ te gaan gebruiken in
zijn zoektocht naar werk bij het overtuigen
van een werkgever.
VM

Simona en Katrien
ACLVB-afgevaardigde Katrien Gora heeft er
binnen haar organisatie vzw Uilenspiegel
voor gezorgd dat Simona op DUOdag een
dag stage mocht lopen. Tijdens de koffiepauze was er een aangenaam gesprekje met
de duo en de diversiteitsconsulent.
Katrien Gora deelt haar ervaring. “Toen ik de
mail over DUOdag zag, was ik een beetje
nieuwsgierig en wilde ik weten wat dit
inhield. Omdat ik een zeer toffe job heb in de
zorgsector - ik werk als zorgkundige in een
rusthuis -, wilde ik zeker aan anderen tonen
wat dit beroep inhield. Zo kwam Simona op
mijn pad.
Donderdag 27 maart om 7 uur in de vroege
morgen begon onze werkdag; eerst een algemene briefing, nadien verdeling van de
bewoners. Zo heeft Simona kunnen zien hoe
we iemand aan de lavabo wassen, in een
bubbelbad of een gewone douche. Ze heeft
ervan genoten, net zoals de bewoners. Ook
met het ontbijt viel het reuze mee.
Na een korte pauze heeft Simona kennisgemaakt met de vloerhostess ... Een beetje

Samir

Voor de derde keer al was ACLVB zone
Antwerpen geïnteresseerd om een persoon
met een arbeidshandicap de kans te geven
een dagje “mee te draaien”.
Een paar dagen voor DUOdag kwam Samir
samen met zijn begeleider Sam kennismaken. Dat is belangrijk omdat je dan kan
aftoetsen welke taken haalbaar zijn en of er
specifieke zaken moeten geregeld worden.
Al snel waren we het erover eens dat Samir
op DUOdag een deel van de klassementstaken die altijd blijven liggen op zich zou
nemen.
Fris en monter zijn we op DUOdag gestart
met een onthaal : kennismaking met de collega’s en de verschillende taken binnen onze
vakbond. Nadien werd met de job gestart en
dat verliep zeer vlot.
Tijdens de middag even terugkoppelen naar
de bevindingen en dan terug aan de slag. De
berg te klasseren documenten zag je
gestaag krimpen.
Aan het einde van de DUOdag zei een moe
maar tevreden Samir dat het inderdaad ietwat zwaar valt om na een langere periode
van inactiviteit ineens full speed een hele
werkdag te presteren. Soms kan het concentratieverlies een beetje parten spelen en ook
het tempo waaraan gewerkt wordt.
Al bij al een deugddoende ervaring in beide
richtingen. Op naar DUOdag jaargang 6 !
LVDA

regionaal

29

Contacteer zeker de diversiteitsconsulent van je vakbond !

BEN JIJ HET SLACHTOFFER VAN
DISCRIMINATIE EN/OF RACISME ?
Ben jij het slachtoffer van discriminatie ? Er is sprake van discriminatie als een persoon of instantie je ongelijk behandelt op basis van
geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, nationaliteit, geloof of
levensbeschouwing, handicap, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, vermogen, afstamming.
Helaas blijft discriminatie vaak verborgen omdat het slachtoffer
enerzijds geen bewijsmateriaal of getuige heeft en anderzijds het
probleem niet durft aan te kaarten.
Discriminatie (met of zonder getuige/bewijs) moet je melden. Je verhaal wordt gehoord door de diversiteitsconsulent en samen kan je
bekijken of dit enkel gemeld wordt of of er verdere stappen kunnen
gezet worden.

DiscriNImeer !
ACLVB is op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en
Discriminatie, in de aanval gegaan tegen alle vormen van racisme en
discriminatie. De Meldpunten Discriminatie en de drie vakbonden
ACLVB, ABVV en ACV voerden in de regio Sint-Niklaas, West-Vlaanderen,
Gent, Limburg en Leuven gezamenlijke sensibiliseringsacties.

Limburg
Leuven

Sint-Niklaas
In Sint-Niklaas vond een publieksactie plaats in de winkelhoofdstraat, bedoeld om mensen op een ludieke manier bewust te maken
van discriminatie in onze samenleving. Zo kregen op willekeurige
basis sommige voorbijgangers wel een chocoladereep en anderen
niet. Hiermee wilden de actievoerders de problematiek van uitsluiting
en ongelijke behandeling aan de kaak stellen. Uit een recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 40 % van de bevolking het niet ziet zitten
om naast een buur van vreemde origine te wonen.
West-Vlaanderen
In West- Vlaanderen bundelden de meldpunten discriminatie, de provincie, ACLVB, ACV, de 4 centrumsteden (Kortrijk, Roeselare, Brugge
en Oostende) de krachten om alle personeelsleden attent te maken
voor discriminaties allerlei met de nadruk op discriminaties rond
arbeid. Het blijkt namelijk dat van alle discriminatiemeldingen in
2013, 21,6 % aan arbeid gerelateerd zijn. Alle personeelsleden hebben een kaartje ontvangen met informatie over discriminatie en ook
een badge met de boodschap ‘Ik behandel iedereen gelijkwaardig’.
Op die manier werden alle medewerkers betrokken.

Maasmechelen

Gent
De Gentse Lente. Gent zou Gent niet zijn zonder een ludiek spektakel.
Zo ook op 21 maart. Eerst werd een debat georganiseerd in het
NTGent rond Migratie in de stad. Na het debat werd om 18 uur verzamelen geblazen voor alle nieuwe Gentse stroppendragers voor een
ommegang aan de nieuwe Gentse stadshal. Rond 19 uur startte een
groot volksfeest bij Sint-Jacobs, met bekend en minder bekend Gents
Talent. Omstreeks middernacht was er in het Baudelopark de herdenkingsplechtigheid bij het graf van ‘allochtoon & autochtoon’ - RIP.
AY/LVDA/VM

Meer info ? Slachtoffer van discriminatie ?
CONTACTEER JE DIVERSITEITSCONSULENT BIJ ACLVB :
Lieve Van der Aa
Diversiteitsconsulent
Provincie Antwerpen

Hilde Rimbaut
Diversiteitsconsulent
Waas & Dender,
Zuid-Oost Vlaanderen,
Halle-Vilvoorde

Vincent Muhr
Diversiteitsconsulent
West-Vlaanderen
en Regio Gent

Ayten Yildirim
Diversiteitsconsulent
Limburg en regio Leuven

Londenstraat 25
2000 Antwerpen
03-201.93.26
0476-56.70.58
lieve.van.der.aa@aclvb.be

Kerkhoflaan 14-16
9300 Aalst
053-70.20.70
0476-56.73.53
hilde.rimbaut@aclvb.be

Koning Albertlaan 95
9000 Gent
09-242.39.78
0476-56.67.36
vincent.muhr@aclvb.be

Europalaan 53
3600 Genk
089-50.07.42
0476-56.58.91
ayten.yildirim@aclvb.be
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FISCALE FICHE

Ben je werkloos, dan mag je bij de belastingaangifte de uitkeringen die je ontving verminderen
met de tijdens de periode van werkloosheid betaalde vakbondsbijdrage.
Heb je in 2013 werkloosheidsuitkeringen via ACLVB ontvangen, dan bezorgen
we je daarvan een fiscale fiche.
Op de keerzijde van die fiscale fiche vind je een fiscaal attest. Dit attest vermeldt het bedrag van de vakbondsbijdrage die je in 2013 hebt betaald in
periodes van werkloosheid.

Voorbeeld
1. Je hebt voor het volledige jaar 2013 bijdragen als arbeider betaald (12 x
15,70 euro = 188,40 euro)
Je was volledig werkloos in de maanden maart, april en mei.
Op je fiscaal attest zal 47,10 euro vermeld worden (3 maanden x 15,70 euro).
2. Je hebt in 2013 123,60 euro aan bijdragen betaald (12 x de bijdrage voor
werklozen van 10,30 euro)
Je was het ganse jaar volledig werkloos.
Op je fiscaal attest zal 123,60 euro vermeld worden (12 maanden x 10,30
euro).

Het bedrag van het fiscaal attest mag je in mindering brengen van
het bedrag van je uitkeringen die vermeld zijn op de fiscale fiche.

Bijvoorbeeld
Volgens je fiscale fiche heb je in 2013 3.000 euro
werkloosheidsuitkeringen ontvangen.
Volgens het fiscaal attest mag je 47,10 euro vakbondsbijdrage
in mindering brengen.
Op je belastingaangifte vul je dan 2.952,90 euro in
(3.000 euro – 47,10 euro).
Je kan je fiscale fiche raadplegen via “Mijn werkloosheidsdossier”.
Hoe ?
Hou je elektronische identiteitskaart en je kaartlezer bij de hand en surf naar
de ACLVB-website (www.aclvb.be). Hier klik je op de rubriek “Werklozen” en
vervolgens op “GA NAAR MIJN WERKLOOSHEIDSDOSSIER”. Je komt dan
terecht op het scherm “Aanmelden in de module mijn werkloosheidsdossier”.
Je volgt de aangegeven stappen en komt automatisch in je persoonlijk dossier terecht.
KDS

CONTROLE VAN JE GEZINSSITUATIE
Bij de opmaak van je werkloosheidsdossier moet je
een formulier C1 invullen met je persoonlijke en
familiale toestand (zoals je adres, de gegevens
van de personen waarmee je samenwoont, enz.).
Sedert 1 april heeft de ACLVB-werklozenkas de
wettelijke verplichting om het Rijksregister te consulteren. Het Rijksregister bezorgt ons volgende
gegevens :
- je nationaliteit;
- het adres waar je officieel bent ingeschreven;
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- en de identiteit van alle andere personen die
ook op dit adres staan ingeschreven.
Wij moeten deze gegevens vergelijken met jouw
persoonlijke verklaring op het formulier C1.
Het is dus zeer belangrijk dat je het formulier C1
met de grootste zorg invult !
Zijn er verschillen tussen wat je zelf hebt verklaard en wat we ontvangen van het
Rijksregister, dan kunnen we je dossier niet aan
RVA overmaken.

3 Heb je je vergist bij het invullen van het formulier C1, dan kan je het formulier C1 verbeteren vooraleer we het naar RVA versturen.
3 Zijn de gegevens van het Rijksregister niet correct (bv. omdat je recent bent verhuisd), dan
zal je je persoonlijke verklaring moeten bevestigen. Het is echter mogelijk dat RVA nog verder onderzoek voert naar de reden van het verschil.
Meer info vind je in de Vrijuit van maart.
KDS

werkloosheid
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LOON VOOR
FEESTDAGEN
In de maand mei zijn er heel wat betaalde feestdagen :
ook werklozen hebben recht op deze wettelijke feestdagen.
Maar … betaalt de (ex-)werkgever loon uit of ontvangt de werkloze een werkloosheidsvergoeding ? De uitkomst is niet onbelangrijk, want de werkloosheidsuitkering bedraagt een stuk minder dan het loon.
Bij volledige werkloosheid
Zelfs indien je niet meer aan het werk bent, kan je ex-werkgever onder bepaalde voorwaarden verplicht zijn om loon te betalen voor een aantal feestdagen.
Moet de werkgever de feestdag niet vergoeden, en ben je nog steeds werkloos,
dan zal je (indien je aan alle voorwaarden voldoet) een werkloosheidsuitkering
ontvangen voor deze dag.
Het aantal feestdagen dat de ex-werkgever moet betalen, wordt bepaald in
functie van de anciënniteit in de onderneming. De aard van de arbeidsovereenkomst is echter zonder belang. Het kan gaan om een contract voor bepaalde of onbepaalde duur, een vervangingsovereenkomst, enzovoort.
MINDER DAN 15 DAGEN
ONONDERBROKEN
GEWERKT
MINSTENS 15 DAGEN EN
MAXIMUM 1 MAAND ZONDER
ONDERBREKING GEWERKT
MINSTENS 1 MAAND
ZONDER ONDERBREKING
GEWERKT

Bij tijdelijke werkloosheid
De werkgever is verplicht het loon te betalen voor de wettelijke feestdag (of
vervangingsdag) die samenvalt met een dag waarop je tijdelijk werkloos bent
ingevolge economische redenen, technische stoornis of slecht weer. De werkgever betaalt in principe het volledige brutoloon
voor de feestdag.

dan heeft de werkgever geen enkele verplichting om de feestdagen
na je tewerkstelling te vergoeden
p de feestdagen worden door de werkloosheid vergoed

dan heeft de werkgever de verplichting om loon uit te betalen voor
maximum 1 feestdag gelegen binnen de 14 dagen volgend op het einde
van je tewerkstelling
dan is de werkgever gehouden om loon uit te betalen voor alle
feestdagen die zich binnen 30 dagen na het einde van de ononderbroken
tewerkstellingsperiode bevinden

In afwijking van dit algemeen principe kan voor een
aantal feestdagen (afhankelijk van het aantal
dagen tijdelijke werkloosheid tijdens het betrokken
kalenderjaar), een vermindering van sociale bijdragen worden toegekend. De werkgever moet in dat
geval enkel het belastbaar loon betalen (bruto –
persoonlijke RSZ-inhouding van de werknemer).
Kim DE SCHAMPHELEIRE

OVERDOSIS

Bestel uw wieleruitrusting
Wielershirt korte mouw, korte broek met bretellen en
gelzeem, windstopper, zowel in vrouwen- als mannenmaten,
op www.aclvb.be/voordelen/aclvb-shop/fietskledij/

Vrijuit ?

Bent u met meerdere gezinsleden aangesloten bij de ACLVB ? Dat is eersteklas !
Betekent dat ook dat u per maand meer dan één exemplaar van Vrijuit in de brievenbus vindt ? Waarschijnlijk wel. Heeft uw gezin genoeg aan één Vrijuit per
maand, laat dan weten aan uw plaatselijk secretariaat wiens abonnement mag
opgezegd. We doen meteen het nodige om u van uw overdosis af te helpen. En u
zorgt er gelijk voor dat de Liberale Vakbond zijn middelen nog efficiënter kan investeren in dienstverlening. Tip : u kan uiteraard ook uw dubbel exemplaar doorgeven
aan kandidaat-ACLVB’ers. Ook dat is investeren !
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UITSPATTINGEN
50.000 personen bijeenbrengen in een manifestatie houdt een
risico in. Dat weten we, en telkens als we een actie organiseren, nemen we alle voorzorgen, in overleg met de politie van
Brussel, om die risico’s in te dijken. Een betoging die tienduizenden manifestanten op de been brengt, dient om de dimensie van het ongenoegen weer te geven, meer dan de uitspattingen van een handvol oproerstokers die de confrontatie
zochten met de ordetroepen. De boodschap van de manifestatie werd vertroebeld door die schermutselingen, die we met
grote stelligheid veroordelen. De media en diegenen die de
media raadplegen, zijn soms meer uit op choquerende beelden die bloed laten zien, dan die van een begrijpelijke demonstratie van de zinloosheid van een economisch beleid dat een
heel continent de mist doet ingaan.

Als liberale syndicalisten verkiezen we altijd het overleg boven
de botsing. Als de euromanifestatie heeft plaatsgevonden op
4 april, dan is het uiteraard omdat de burgers van de 28 landen van de Unie zullen verzocht worden hun parlementairen te
kiezen op 25 mei en omdat diegenen die zullen verkozen worden, de macht zullen hebben de Europese politiek een andere
richting te geven. Zoals vorige maand zullen we u geen stemadvies geven. Aan u om uw vrije mening te uiten. We zullen
niet het moraliserend vingertje bovenhalen door te schrijven
dat stemmen moet of een wettelijke verplichting is. Stemmen
is een recht dat u kan uitoefenen met volle kennis van zaken.
In ruil vragen we u om niet in extremen te vervallen : de moed

opgeven of u vergissen van tegenstander. Niet gaan stemmen
onder het voorwendsel dat het er toch niet toe doet, is anderen laten beslissen in uw plaats, niet bepaald een zeer liberale houding. Daartegenover is stemmen voor partijen die pleiten voor een terugplooien op zichzelf en voor egoïsme niet
meteen zeer syndicaal. We profiteren ervan om te herinneren
aan de vier basiswaarden van ons sociaal liberalisme zoals ze
werden herbevestigd bij het congres van 2008 : vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid. Verlies
ze niet uit het oog en luister naar de argumenten van de kandidaten die opkomen bij de Belgische en Europese verkiezingen. De democratie is de enige optie, al was het maar omdat
die ons het recht geeft te manifesteren als personen die we
verkozen hebben, beslissingen nemen die we aanvechten.

Jan VERCAMST,
Nationaal Voorzitter
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We houden eraan de stoïcijnse houding van de politieagenten
te benadrukken; ze kregen verschillende projectielen in hun
richting en reageerden daar hooguit met het waterkanon op.
De waterstralen volstonden voor het terugdringen van de storende elementen, wier beoordelingsvermogen in ieder geval al
sterk beïnvloed was door alcohol en andere. Het doel van een
manifestatie is niet het verwonden van politieagenten, manifestanten of voorbijgangers. Het doel van een gelegitimeerde
demonstratie van ongenoegen bestaat ook niet in het vernielen van stadmeubilair en geluidsinstallaties of het ingooien
van ruiten. Op het geweld van het economisch systeem dat
meer en meer mensen in de werkloosheid en in de armoede
stort, willen we niet reageren met fysiek geweld.

