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In naam van het “recht op werken” worden vakbondsmilitanten
soms verhinderd stakingspiketten te organiseren. Hoe verzoent
de ACLVB het recht op staken
met de vrijheid van werken ?
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SOLLICITATIEVERLOF
Een werknemer die zich in een
opzeggingstermijn bevindt,
heeft recht op sollicitatieverlof.
Wat zeggen de wetgeving en de
rechtspraak daarover ?
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TRAJECTVERTRAGING
Als je als gevolg van een staking of een ongeval te laat op
het werk arriveert, kan je dan
aanspraak maken op het loon
dat je normaal ontvangt ?
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WOON-WERKVERKEER

De staking is een succes. Ze toont de bereidheid van de werknemers die, samen met de
sociaal verzekerden, weigeren op te draaien voor de kosten van het economisch herstel.
De regering wil haar wil opdringen zonder zich te bekommeren om de schade die haar
beleid op korte termijn zal aanrichten. Niemand gaat staken voor het plezier. Een dag loon
opofferen voor de provinciale actie, en vervolgens nog een dag voor de nationale staking,
betekent een financiële inlevering die zwaar weegt op het budget van de gezinnen. Een
dag bij de stakerspost doorbrengen, zelfs als de ochtend start bij maanlicht, heeft niets
romantisch. Er is moed nodig om koude en regen te trotseren. Er is volharding vereist om
uit te leggen aan al diegenen die toch beslist hebben te gaan werken, waarom de
regering haar onrechtvaardig en inefficiënt beleid moet wijzigen.

Het wegennet is verzadigd, we
moeten op zoek naar alternatieven voor onder meer het individueel wagengebruik. Via de
federale diagnostiek kunnen
werkgevers en werknemers
alvast een eerste stap zetten.
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WERK EN HANDICAP
De Brusselse regionales van de
vakbonden formuleerden 6
engagementen voor de inclusie
en de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een
handicap.
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Bouw- & Interieurbeurs
Nekkerhal - Mechelen

24 jan totmeten 1 feb 2015 www.wonen.eu
Open:
• zaterdag en zondag
van 11 tot 18u.
• werkdagen van
13 tot 18u.
• nocturne op
vrijdag tot 22u.

V.U.: P. Swinnen, Muizenstraat 172 - 1981 Hofstade

CHI-CHI’S

Exclusief 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, biedt je een culinaire uitstap aan in een onvergetelijke 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. 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 op Amerikaans wijze, de nieuwe
Gourmet Burgers (Dallas, Belgo en Bollywood), Burritos
Grandes, Enchiladas, Chili Con Carne en andere Wraps die je

smaakpapillen verwennen. Er is eveneens een grote keuze aan
vegetarische schotels. En om te eindigen neem je een
Mexicaanse ijscrème met knapperige maïsvlokken.

Open 7/7. Openingsuren, menukaart en reservatie :
www.chichis.be
- Krijg €10 korting bij afgifte van deze publicatie bij een
minimum aankoop van €40 en niet cumuleerbaar met
andere voordelen.
- Niet cumuleerbaar. Geldig in alle Chi-Chi’s van België
t.e.m. 31/03/2015.
(*) behalve in Brugge, Messancy, Roccourt en Médiacité Luik

93ste European Motorshow Brussels
Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto’s
Exclusief voor WINCARD-houders : 13 duotickets te winnen !

WINCARD DEELNAMECOUPON

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

OOK VIA E-MAIL

Op het Salon vindt u ongetwijfeld wat u zoekt, want
ook dit jaar tekenen alle grote merken present.
Samen vullen ze meer dan 100.000 m²
tentoonstellingsruimte in. Tevens loopt van 23 tot 25
januari in paleis 11 de 3de editie van het Dream Cars
Salon. Een must voor liefhebbers van prestigieuze
auto’s met oogverblindende carrosserieën.

!

Ben je een huisvader of een bedrijfsleider ? Ben je
een motorliefhebber of eerder gepassioneerd door
mooie auto’s ? Of ben je gewoon op zoek naar een
leuke daguitstap ? Het doet er niet toe, want iedereen
kan zijn gading vinden op dé afspraak van 2015. Een
voordelige familiewagen of een stoer terreinvoertuig ?
Een moto om lange tochten met vrienden te maken ?

Naast het ruime aanbod aan bedrijfsvoertuigen en
koetswerkbouwers vindt van 16 tot 19 januari in de
paleizen 11 en 12 de vakbeurs Truck & Transport plaats.
Kortom, het Salon is tevens de B2B-ontmoetingsplaats
voor de grootste spelers uit de sector van het
wegvervoer.
En ten slotte mag niemand de talrijke animaties missen
die u ook dit jaar weer naar adem zullen doen snakken!

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

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

www.countdown.be

Wanneer ?
Van vrijdag 16 tot zondag 25 januari 2015
Waar ?
Brussels Expo, Heizel

of schrijf je in op de nieuwsbrief

Info en e-tickets : www.autosalon.be

Meer voordelen : ga naar

MIJN KEUZE :
q CHI-CHI’S
q 93E EUROPEAN MOTORSHOW BRUSSELS
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De onevenwichtige behandeling tussen arbeid en kapitaal is onrechtvaardig !

EEN TAX SHIFT IS REALISTISCH.
WAAROP WACHT DE REGERING ?

Met haar besparingsprogramma heeft de regering Michel een dubbele doelstelling :
het concurrentievermogen van de bedrijven herstellen en de begroting saneren.
Prima. Behalve de manier waarop.
Concreet wil ze tegen 2019 een structurele inspanning
leveren van 11,237 miljard euro.
Voor de financiering van dat bedrag doet de regering
voor 74 % beroep op besparingen en voor 26 % op
nieuwe inkomsten. Een zeer groot percentage van de
financiering wordt gehaald uit besparingen op publieke dienstverlening en sociale zekerheid.
De regering voorziet 2,832 miljard euro aan nieuwe
inkomsten, maar hier worden opnieuw de grootste vermogens gevrijwaard en zijn het vooral de werknemers
en sociaal verzekerden die de rekening gepresenteerd
krijgen!

Van een echte verschuiving van de lasten op arbeid
naar vermogen, vervuiling en consumptie – een tax
shift dus - is absoluut geen sprake.
De regering tekent een blanco cheque : lineaire lastenverlagingen voor de werkgeversbijdragen en
geen garanties voor duurzame jobs.
De ACLVB erkent het belang van de door de regering
voorziene lastenverlagingen op arbeid om zo de loonkosten te doen dalen in functie van duurzame jobcreatie.
>>>
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Hierbij zijn echter twee elementen van groot belang:
3 De vermindering van de werkgeversbijdragen mag geen blanco
cheque zonder voorwaarden betekenen! Enkel die bedrijven die
kunnen aantonen dat de lastenverlagingen gebruikt worden in
functie van investeringen in duurzame jobs, zouden in aanmerking mogen komen voor de lastenverlagingen.
3 De lastenverlagingen moeten gericht worden op laaggeschoolden
en blijk geven van een uitgebalanceerd doelgroepenbeleid.
Wetenschappelijk onderzoek van onder andere de KU Leuven
toont aan dat gerichte lastenverlagingen voor laaggeschoolden
tot de hoogste jobcreatie en de hoogste terugverdieneffecten leiden. Geen enkele studie heeft het nut van lineaire lastenverlagingen kunnen aantonen, integendeel, de kostprijs is te hoog en
het netto-tewerkstellingseffect is te laag.
Er zijn alternatieven: de vermogenswinstbelasting en vervanging
van de notionele interestaftrek door gerichte lastenverlagingen
De ACLVB is gewonnen voor het voorstel van de Hoge Raad voor
Financiën: een uniforme belasting van 25% op alle winsten uit vermogens: op inkomsten uit dividenden, reële huurinkomsten, de
meerwaarde op aandelen en spaargelden. Om kleine, particuliere
spaarders, beleggers en verhuurders te vrijwaren, pleiten we wel
voor een vrijstelling bij een eerste schijf van deze inkomsten, niet
enkel voor de inkomsten uit spaargelden maar ook op alle inkomsten uit vermogen, los van de beleggingskeuze. Dit zou volgens
schattingen van de Hoge Raad voor Financiën jaarlijks een bedrag
van 1% van het BBP kunnen opleveren, ofwel 3,7684 miljard euro
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op jaarbasis (referentiejaar: 2013). Hier dient wel de nuance
gemaakt dat dit bedrag indicatief is en afhankelijk zou zijn van de
economische conjunctuur, de wijze waarop de belasting zou geïmplementeerd worden, enz.
Een bijkomend alternatief bestaat in een mogelijke herziening van
de notionele intrestaftrek. Deze aftrek voor risicokapitaal - die toelaat dat bedrijven een fictieve rente kunnen aftrekken van hun
winst en daardoor minder vennootschapsbelasting betalen – komt
vooral ten goede aan grote bedrijven met veel eigen vermogen.
Het zou opportuun zijn om de notionele intrestaftrek op termijn af
te schaffen en te vervangen door een gerichte lastenverlaging voor
vennootschappen op basis van sociale ratio’s. Een eerste stap zou
gezet kunnen worden door het aftrekbare percentage nog verder te
verlagen voor grote ondernemingen. De vooropgestelde tarieven
voor kmo’s kunnen behouden blijven, zodat kmo’s gevrijwaard worden. Zelfs met een sterkere verlaging van het tarief zou de effectieve vennootschapsbelasting in België nog steeds een stuk lager
liggen dan bij de belangrijkste handelspartners.
Er is dus voldoende ruimte voor een tax shift! De middelen uit de
tax shift zouden kunnen gebruikt worden om de lasten op arbeid
sterk te verlagen, zowel langs werknemerszijde als werkgeverszijde.
Hiermee zouden niet alleen de koopkracht en het concurrentievermogen versterkt worden, België zou zo ook een deel van de aanbevelingen van de Europese Commissie en de OESO opvolgen.

Waarop wacht de regering eigenlijk nog ?

actualiteit
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HET STAKINGSRECHT STAAT HET
RECHT OP WERKEN NIET IN DE WEG
Enkele personen zijn komen polsen om te begrijpen hoe de
ACLVB het stakersrecht – en het opstellen van stakersposten – verzoent met de vrijheid van gaan werken.
We hebben hun geantwoord dat de collectieve acties het
resultaat zijn van een democratisch beslissingsproces binnen de vakbonden, die zo’n 3 miljoen 300.000 werknemers
en sociaal verzekerden vertegenwoordigen.
ACLVB, ABVV en ACV praten en handelen, in gemeenschappelijk vakbondsfront, in naam van 3.300.000 werknemers en sociaal verzekerden.
Ieder van hen betaalt maandelijks een bijdrage opdat we hun belangen
zouden verdedigen. Die bijdrage weegt zwaar wanneer het gezinsbudget
afhangt van een sociale uitkering of een loon van een deeltijds werknemer.
En toch leveren ze die bijdrage om hun stem te laten horen. Geen enkele
organisatie in het maatschappelijk middenveld, geen enkele ngo, geen
enkele politieke partij kan zo’n grote representativiteit voorleggen.

Democratie
Beleidskundig is België een parlementaire democratie. Bij de ACLVB respecteren we dus de keuze van de kiezers, ons doel is niet het doen vallen
van de regering die samengesteld is vanuit een parlementaire meerderheid. Daarentegen verzetten we ons fel tegen veel beslissingen van de
federale regering en de gewest- en gemeenschapsregeringen die ingaan
tegen de belangen van onze leden.
>>>
V R I J U I T / D E C E M B E R
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De beslissingen om te manifesteren op 6 november, vervolgens om
provinciale stakingen te houden en nadien een algemene staking,
werden genomen door ons Nationaal Comité, waarin militanten
zetelen op basis van een procedure voorzien in onze statuten.

Syndicale vrijheden
In naam van “het recht op werken” ontzeggen sommigen de vakbondsmilitanten de mogelijkheid om stakingspikketten te organiseren. Ze denken zelfs aan wetten om dit recht in te stellen. Wij zien
het zo : als er een recht op werken zou bestaan, dan zouden de regering en de werkgevers het vooral moeten toepassen op de honderdduizenden personen die verstoken zijn van werk en tevreden moeten
zijn met een werkloosheidsuitkering of een OCMW-uitkering. Wij
praten liever over vrijheid van handelen en vrijheid van werken.
Het internationaal recht erkent dat stakingspiketten kunnen georganiseerd worden in het kader van een stakingsbeweging. Het
Internationaal Arbeidsbureau, uitvoerend orgaan van de
Internationale Arbeidsorganisatie, heeft een oplijsting gemaakt van
de beslissingen en principes met betrekking tot de syndicale vrijheden; we lichten er een aantal passages uit.

De stakersposten georganiseerd in naleving van de wet mogen hun
actie niet belemmerd zien door de overheden. […] Enkel het feit
deel te nemen aan een stakerspost en de andere werknemers hevig,
maar vreedzaam aan te zetten om niet naar hun werk te gaan, kan
niet beschouwd worden als een onwettige actie. Anders is het wanneer bij het stakerspiket geweld gebruikt wordt of wanneer de vrijheid van werken belemmerd wordt door geweld dat uitgeoefend
wordt op niet-stakers, daden die in veel landen bestraft worden
door de strafwet.
Het stakingsrecht moet uitgeoefend worden in het respect voor de
vrijheid van werken van de niet-stakers zoals voorzien in de nationale wetgeving, evenals het recht van de bedrijfsdirectie om de
lokalen binnen te gaan.

Bedreigd monument
We stemmen nooit in met daden van geweld tegen personen en goederen. In het vuur van de actie kunnen belemmeringen op het vrije
verkeer tijdelijk aangebracht worden. Die handelwijzen worden weinig bestraft door de overheden, want er bestaat een algemene consensus in het kader van een sociaal model gebaseerd op het overleg en niet op confrontatie.
Maar de regering is geneigd dit model in gevaar te brengen. De
beslissingen genomen door de regering vormen even zoveel daden
van geweld ten opzichte van de verzwakte personen. De indexsprong, de loonblokkering, de afschaffing van het eindeloopbaantijdskrediet, de afschaffing van de aanvullende vergoeding voor
oudere werklozen en de inkomensgarantie voor deeltijdse werknemers… doen mensen wegzinken in armoede, om nog te zwijgen van
de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.
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Overleg en gelijkheid
De federale regering heeft de forse manier gekozen om radicale
maatregelen te nemen, meer ideologisch dan rationeel.
Om het idee ingang te doen vinden dat er inspanningen moeten
gebeuren om de economische situatie van het land te herstellen,
zou ze beter via het sociaal overleg gegaan zijn, en vooral de lasten verdelen over de hele bevolking. De inkomsten uit arbeid en
sociale uitkeringen worden aangesproken, niet de inkomsten uit
kapitaal of onroerend goed.

Iedereen kan erbij winnen
Niemand is verplicht zich te syndiceren, nochtans is de meerderheid van de actieve bevolking lid van een vakbond. De arbeidssociologen kwalificeren de personen die geen lid zijn van een
vakbond als ‘verstekelingen’. Ze profiteren van de verworvenheden die bereikt werden door het overleg of de syndicale actie,
zonder er echt aan deel te nemen. Er zijn niet veel verstekelingen
in België. Iedereen beseft dat de verwezenlijkingen van de vakbond eerder heilzaam zijn voor de maatschappij in het algemeen.
Het vrijwaren van de sociale vrede komt evenzeer de ondernemers als de werknemers ten goede. Die vrede is ernstig in gevaar.
Het succes van de manifestatie van 6 november en de stakingen
bewijst dat de bevolking niet akkoord gaat met de besparingsoperatie die haar opgedrongen wordt. Het is normaal, zal u zeggen, zij het dat stemmen overal opgaan, zelfs binnen het IMF en
de OESO om te erkennen dat blinde besparingen geen oplossing
vormen voor de economische recessie en die zelfs erger maken.
Waarom blijft deze federale regering doof voor goede raad ?
(*) De tripartiete structuur van de IAO, waar werknemers en werkgevers
deelnemen aan de beraadslagingen van de belangrijkste organen op voet van
gelijkheid met de regeringen, waarborgt dat de standpunten van de sociale
partners trouw weerspiegeld worden in de arbeidsnormen, het beleid en de
programma’s van de Organisatie.
V R I J U I T / D E C E M B E R
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MAANDAG 15 DECEMBER, NATIONALE STAKING
Lang geleden dat er nog zo’n krachtige mobilisatie tegen de regeringsmaatregelen te zien was. De
bewindspartijen kunnen niet langer doen alsof er niets aan de hand is, in de hoop dat de woede van de
burgers wel zal koelen zonder blazen. Op 17 december kwam het Nationaal Comité van ACLVB bijeen om
te beslissen over de toekomstige houding van de ACLVB. (Lees meer op www.aclvb.be)
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Stakingsrecht

WERKGEVERS UITGEPROCEDEERD
In de aanloop naar de acties die op 15 december in heel het land werden gevoerd, legden het VBO en sommige politici
heel wat verklaringen af over het stakingsrecht. Vooral de stakingspiketten kwamen in het vizier. Het stakingsrecht op
zich werd niet in vraag gesteld worden. Dat zou er nog aan ontbreken !
Op basis van bedenkelijke rechtspraak door sommige rechtbanken met betrekking tot stakingspiketten, hebben het Europees Vakverbond (EVV), de
ACLVB, het ACV en het ABVV in het verleden reeds
een collectieve klacht neergelegd tegen schending
van het herziene Europees Sociaal Handvest
(klacht 59/2009).
Het is interessant op te merken dat in het kader
van de procedure voor het Europees Comité voor
Sociale Rechten de regering zich verdedigd heeft
en benadrukte : “… dat stakingspiketten deel uitmaken van de rechten, toegekend aan de
Belgische werknemers. Zolang de acties vreedzaam blijven, kunnen werknemers zich het recht op
vrije meningsuiting en het recht op de vrijheid om
zich te verenigen inroepen, respectievelijk erkend
door de artikelen 19 en 26 van de Grondwet.”

Het Europees Comité voor Sociale Rechten had
nochtans besloten dat er in België wel degelijk
beperkingen waren geweest aan de uitoefening
van het stakingsrecht, tegengesteld aan artikel 6
paragraaf 4 van het herziene Europees Sociaal
Handvest. De minister van Justitie werd hierover
op 16 februari 2012 geïnterpelleerd in de Senaat.
De rechtspraak evolueerde daarna meer in de richting van de internationale en Europese verplichtingen van België met betrekking tot het recht op de
collectieve actie.
Het is verbijsterend vast te stellen dat sommigen
België opnieuw willen meesleuren in het spoor van
veroordelingen. Voor de ACLVB blijft het actuele
hoofdprobleem de onaanvaardbare beslissingen in
het regeerakkoord.
Geen opnieuw in vraag stellen van het stakingsrecht en alles wat ermee gepaard gaat !

JONGERENVAKBONDEN PROJECTEREN SLOGANS
De ABVV-ACV-ACLVB Jongeren – Franstaligen en
Nederlandstaligen samen – voerden op vrijdagavond 12
december in Brussel een guerilla-actie uit. Met een
krachtige laser projecteerden ze slogans en beelden
op enkele gebouwen die symbool staan voor de regering. Zo werden de harde besparingsmaatregelen van
de regeringen op de kap van jongeren aan het licht
gebracht.
Jongeren zonder toekomst
De optelsom van alle besparingen hypothekeert de toekomst van een hele
generatie jongeren. Zo worden er geen concrete maatregelen genomen om de
jeugdwerkloosheid aan te pakken. Anderzijds wordt de beroepinschakelingsuitkering, de (wacht)uitkering waar jongeren kunnen van genieten wanneer
ze niet voldoende hebben gewerkt, zo goed als afgeschaft. 18-21 jarigen die
geen diploma secundair onderwijs behalen, hebben zelfs helemaal geen
recht meer: een pure discriminatie op basis van diploma!

Aan jobcreatie doet deze regering ook niets.
Zo gaan er duizenden jobs verloren in de overheidssector en moeten de ouderen aan de slag blijven tot hun 67 jaar. Laat de jongeren de ouderen aflossen in plaats van thuis te zitten in de wachtkamer van arbeidsmarkt. Het
optrekken van de pensioen- en brugpensioenleeftijd met 2 à 4 jaar betekent
100.000 banen minder voor jongeren. Dit terwijl er al 125.000 min25-jarigen
zonder werk zitten.
De regeringen zoeken enkel stokken om mee te slaan. Denk maar aan de
gemeenschapsdienst, wie niet tijdig een job kan vinden zal verplicht klusjes
mogen uitvoeren. Werk vinden voor jongeren zal dus nog moeilijker worden en

dit in tijden van crisis! Wie wil gaan studeren zal aan de andere kant dieper
in de zak moeten tasten. Door het optrekken van het inschrijvingsgeld in
Vlaanderen naar 890 € zullen nog meer jongeren een bijverdienste moeten
zoeken en anderen zullen gewoon niet kunnen gaan studeren.

Waar zijn onze jobs?
De regering maakt studeren en werk vinden voor jongeren dus nog moeilijker.
De ABVV-ACV-ACLVB-Jongeren vragen zich af wat de werkgevers hiertegenover stellen? Wat gaan de werkgevers doen om jobs te creëren? Dreigen met
verlies van uitkering en klusjes laten uitvoeren is makkelijk, maar over jobkansen creëren voor jongeren, horen we niets. Daarom onze vraag “Waar zijn
onze jobs!” “Waar is onze sociale zekerheid”! Wij vragen Open VLD, CD&V,
N-VA en MR hun beleid ten aanzien van jongeren te wijzigen!
V R I J U I T / D E C E M B E R
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JA, IK STAAK
Voor dag en dauw uit de veren. Een dag niet gaan werken en dus geen loon
ontvangen, maar de kou trotseren bij de stakerspost. Heeft het zin ? De ACLVB-leden
die we op de provinciale stakingsdag in Oost-Vlaanderen ontmoetten, vonden alvast
van wel. “Ik heb het gevoel dat de acties deze keer écht nodig zijn.”
Danny De Bruyne - Claudia Mertens
Woningent

Bart Van Damme
“Eerlijk, ik zou vandaag en op 15 december liever werken in plaats
van staken. Het is de eerste keer dat ik aan een dergelijke actie
deelneem. Maar deze keer kon ik niet anders. Mijn overtuiging
dwingt mij om ‘iets’ te doen. Bij veel van mijn collega’s komt de
gedachte aan staken zelfs niet op, ook niet op het moment dat hun
positie echt onder vuur ligt. Ze zijn net zoals ik gepassioneerd door
hun job !
Ik ben in dienst bij een overheidsgerelateerde vzw en doe mijn werk
graag, ik geloof echt dat wij het verschil maken. Ik was zelf van
dichtbij betrokken bij de oprichting van fietsnetwerken, wandelroutes en landschapsparken in de regio. Een toffe job, absoluut !
Alleen is daar die donkere keerzijde van de medaille. Want eens je
in deze job de speelbal wordt van beleidsbeslissingen van bovenaf,
kan het zo voorbij zijn. Dat geldt evenzeer voor de vele tijdelijke contracten bij gemeenten, provincies en overheidsgerelateerde bedrijven. Wij moeten tegenwoordig allemaal vrezen voor onze job, zelfs
de statutairen komen onder druk te staan. Want wat betekenen de
woorden “geen sociaal bloedbad” als de regering-Bourgeois tegelijkertijd zegt dat alle persoonsgebonden materie bij de provincie
geschrapt zal worden ?”
“Ik weet niet of onze acties iets zullen uithalen. Ik wil er ook mijn
directrice en mijn rechtstreekse baas niet mee in moeilijkheden
brengen. En toch heb ik het gevoel dat de acties dit keer echt nodig
zijn. Als mijn schoonzus een woonbonus aan zich ziet voorbijgaan,
als de btw op verbouwingen plots veel strenger gereglementeerd
wordt, als het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs schrikwekkend hoogt stijgt, het openbaar vervoer duurder wordt, enz., dan
denk ik dat er genoeg redenen zijn om ‘iets’ te doen.”
“Onze Vlaamse en federale beleidsmakers zullen het mij mogen
komen uitleggen. Als we allemaal inleveren, komen er jobs bij,
beweren ze. Helaas zie ik rondom mij alleen maar jobs sneuvelen.
De afdankingen in onze sector – ik heb het over tal van kleine vzw’s
waarin hooguit een paar mensen werken - gebeuren geruisloos,
mondjesmaat. Een stille ‘Sabena’, zo noem ik het. Het is een sluipende en sluimerende bedreiging, niets om hoopvol van te worden.”
V R I J U I T / D E C E M B E R
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“Een indexsprong op ons loon, de verhoging van de leeftijd voor
brugpensioen, het optrekken van de pensioenleeftijd … waarmee
gaat de regering de werknemers nog allemaal om de oren slaan ?”
“Maar we moeten wél flexibeler zijn ? Die trend zien we nu al. In
onze eigen job wordt al een tijdje verwacht dat we kunnen inspringen of meehelpen bij opdrachten waarvoor we niet opgeleid zijn of
ervaring hebben. Bovendien moeten we steeds meer werk verzetten
met steeds minder personeel. Of het werk wordt afgestoten naar
een buitenfirma.”
“Hoe lang kunnen werknemers nog uitgeperst worden ?”

Dirk De Wilde
Katoennatie Gent

“Altijd maar inleveren ! De gezinnen zullen de gevolgen van de
federale en Vlaamse besparingen gewaar worden, denk maar aan
de geplande verhoging van het inschrijvingsgeld voor studenten, de
afschaffing van de gratis kWh elektriciteit en van de gratis hoeveelheid water. Als de overheden daarentegen de vermogenswinst
eens zouden aanpakken, zou de put snel gedempt zijn !
Ook op het bedrijf stellen we vast dat er bespaard wordt : kleine
voordelen worden afgeroomd. Ondertussen wordt van ons, werknemers, wel verwacht dat we met zijn allen langer aan de slag blijven. Wel, dan eisen we kwaliteitsvolle jobs !
Weet je, onze grootouders kwamen op straat om iets bij te krijgen.
Wij moeten vandaag op straat komen om iets te behouden !”

actualiteit
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Het SWT : een stand van zaken op basis van de teksten die we op 17 december hadden

SWT CAO 17 : LEEFTIJD SCHUIFT OP
VAN 60 NAAR 62 JAAR
Hoe zit het met de plannen van de regering om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) aan te passen vanaf 1 januari 2015 ?
Op 17 december konden we volgende stand van zaken opmaken.
3 De loopbaanvoorwaarden blijven dezelfde
SWT 62 JAAR
Vanaf 1/1/2015
Vanaf 1/1/2016
Vanaf 1.1.2017
Vanaf 1/1/2018
Vanaf 1/1/2019
Vanaf 1/1/2020
Vanaf 1/1/2021 - 2024

LEEFTIJD EN LOOPBAAN
M
V
62/40
62/31
62/40
62/32
62/40
62/33
62/40
62/34
62/40
62/35
62/40
62/36
62/40
62/37….40
(+1 per jaar))

Het SWT cao 17 blijft tijdelijk behouden op 60 jaar in twee situaties
1ste situatie : je bent ontslagen voor 1 januari 2015 en je bereikt de
leeftijd van 60 jaar uiterlijk op 31/12/2016, of later indien je een
opzeg krijgt in toepassing van de wettelijke bepalingen, sectorale of
ondernemings-cao’s
2de situatie : je sector of onderneming heeft een cao SWT afgesloten
vanaf 60 jaar en tijdens de duur van deze cao ben je minstens 60 jaar
en ontslagen
3 De cao moet afgesloten zijn voor vrijdag 5 december 2014 (2 andere
data waren weerhouden, nl. 31/12/2014 en 30/06/2015, uiteindelijk
heeft de regering de datum van 5 december gekozen) en van een
bepaalde duur van maximum 3 jaar zijn

3 De 3 stelsels zullen maar tot 60 jaar meer mogelijk zijn (60/33) (volgens dezelfde
timing als voor de hervorming van de pensioenen)
JAAR
SWT 58/33
nacht,
bouw en
zware
beroepen

2015
58/33
(56/33 voor nacht 20
jaar en bouwsector
indien opzeg werd
betekend voor
1.1.2015 en leeftijd
56 jaar < 31.12.2014)

2014
Vanaf 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2017…2024

LEEFTIJD EN LOOPBAAN
M
V
60/35
60/28
60/40
60/31
60/40
60/32
60/40
60/33…40
(+1 jaar
tot 2024)

3 Het SWT zware beroepen 58/35 (onderbroken diensten, opeenvolgende
ploegen of nachtarbeid gedurende 5 jaar van de laatste 10 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag tot SWT of gedurende 7 jaar van
de laatste 15 kalenderjaren voorafgaand aan het einde van het
contract), wordt 58/33 op 1.1.2015

2018
58/33
of
60/33

2019
58/33
of
60/33

2020
58/33
of
60/33

SWT sectoraal regime : uitdoving
3 Je kan nog genieten van het huidig systeem als je ontslagen werd voor 1.1.2015,
uiterlijk op 31/12/2014 57 jaar bent en 38 jaar beroepsverleden kan bewijzen bij
het einde van de arbeidsovereenkomst
SWT 56/40 zeer lange loopbaan : verstrenging van de leeftijd naar 58 jaar en 60 jaar
3 58 jaar op 1/1/2015 en 60 jaar op 1/1/2017
3 Je kan nog van het huidig systeem genieten als je 56 jaar bent op uiterlijk
31/12/2015 en met 40 jaar beroepsverleden, onafhankelijk van de vraag of de
opzegging gegeven werd voor of na 1 januari 2015
JAAR
SWT 56/40

2015
2016
58/40
58/40
(56/40 indien 56 jaar < 31/12/2015)

2017
60/40

Medisch SWT 58/35 : behoud
3 De cao 105 van de NAR (2013-2014) wordt niet geviseerd en is hernieuwbaar
3 Je moet 58 jaar zijn, 35 jaar beroepsverleden kunnen aantonen en het statuut van
mindervalide werknemer of ernstige lichamelijke problemen hebben
SWT onderneming in moeilijkheden/herstructurering : leeftijd wordt 55 jaar
3 Jaarlijkse verhoging met een jaar om te landen op 60 jaar in 2020

SWT 58 jaar lange loopbaan : uitdoving op 1/1/2015
3 Indien je je rechten hebt vastgeklikt in dit stelsel (op basis van de
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die van toepassing waren voor
januari 2015), kan je nog genieten van dit SWT-stelsel na 2015
SWT 58/33 nachtarbeid, bouw en zware beroepen : gedeeltelijke
eenmaking en verhoging van de leeftijd
3 Het SWT 56/33 nachtarbeid en bouwsector (33 jaar beroepsverleden, waarvan 20 jaar nachtarbeid of werkzaam in de bouwsector
met een medisch attest) wordt 58/33 vanaf 1.1.2015

2017
58/33
of
60/33

3 Voor het SWT bouw en nachtarbeid kan je nog genieten van het huidig systeem als
je afgedankt werd voor 1/1/2015, je uiterlijk op 31/12/2014 56 jaar bent en je 33
loopbaanjaren kan bewijzen op het einde van de arbeidsovereenkomst (waarvan 20
jaar nachtarbeid of in de bouw met een medisch attest van ongeschiktheid)

3 Je kan ontslagen worden met het oog op SWT voor
of na 31 december 2014
SWT 60 JAAR

2016
58/33
of
60/33

SWT onderneming in
moeilijkheden

SWT onderneming in
herstructurering

Situatie sinds 1/1/2012
indien periode van
ministeriële
erkenning :
> 1/12/2011 voor
onderneming in moeilijkheden;
> 31/12/2012 voor onderneming
herstructurering
52 jaar sinds 2012
52 jaar en 6 maanden in 2013 ;
53 jaar in 2014 ; 53 jaar en
6 maanden in 2015 ; 54 jaar in
2016 ; 54 jaar en 6 maanden in
2017 ; 55 jaar in 2018

Nieuw
stelsel
Nog geen verdere
details beschikbaar

55 jaar in 2015;
56 jaar in 2016,
57 jaar in 2017;
58 jaar in 2018;
59 jaar in 2019;
60 jaar in 2020

55 jaar sinds 2013

Patricia DE MARCHI
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12 a c t u a l i t e i t
DE UITKERINGEN VOOR TIJDSKREDIET
VANAF 1 JANUARI 2015
De wijzigingen die de regering heeft aangekondigd, hebben betrekking op de
uitkeringen voor tijdskrediet. Het recht op tijdskrediet blijft daarentegen
gevrijwaard (cao 103). Er zal dus een verschil zijn tussen het recht op tijdskrediet en de uitkeringen.

Uitkeringen voor ½ of 4/5 eindeloopbaantijdskrediet (landingsbanen)
- Algemeen regime (gaat van 55 naar 60 jaar)
- De uitkeringen zullen vanaf 01-01-2015 pas vanaf 60 jaar vergoed
worden. In het huidige stelsel was dit mogelijk vanaf 55 jaar.

Zo zou het niet-gemotiveerd tijdskrediet blijven bestaan, maar er zullen geen
uitkeringen meer voor betaald worden. Het gemotiveerd tijdskrediet van
maximum 36 maanden zou vergoed worden gedurende 48 maanden. Het eindeloopbaantijdskrediet vanaf 55 jaar, of 50 jaar, zou blijven bestaan, maar
zonder uitkeringen.
Het verschil zou niet moeten blijven duren; de sociale partners, die met hun
rug tegen de muur werden gezet, zullen geen andere mogelijkheid hebben
dan cao 103 in overeenstemming te brengen met de regels in verband met de
uitkeringen.
Uitkeringen niet-gemotiveerd tijdskrediet
3 Volledige afschaffing
3 Afschaffing van de gelijkstelling voor de berekening van het pensioen.

Uitzonderingsregimes landingsbanen (gaan van 50 naar 55 jaar +
verstrenging naar 60 jaar)
De uitzonderlijke landingsbanen vanaf 50 jaar zullen vanaf 01-01-2015 op
55 jaar gebracht worden en zullen trapsgewijs verstrengd worden om uiteindelijk op 60 jaar gebracht te worden en dit uiterlijk op het einde van de
legislatuur. (2019 ? Geen verdere informatie beschikbaar over deze overgangsmaatregel)

Uitkeringen gemotiveerd tijdskrediet
3 Ze zouden blijven betaald worden gedurende 36 maanden voor het motief
‘opleiding’ (status quo).
3 Ze zouden betaald worden gedurende 48 maanden voor de zorgmotieven,
zijnde ‘kind jonger dan 8 jaar’, ‘medische bijstand’ en ‘palliatieve zorg’
(met 12 maanden verhoogd), en het motief ‘kind met handicap jonger dan
21 jaar’ (status quo).
3 Deze verhoging van 12 maanden voor drie van de vier ‘zorgmotieven’ zal
pas effectief in werking kunnen treden van zodra cao 103 is aangepast. De
RVA vergoedt immers gedurende 48 maanden, maar in de cao 103 wordt
het recht vooralsnog beperkt tot 36 maanden!
3 De modaliteiten van de opname van het gemotiveerd tijdskrediet blijven
behouden. Dit impliceert onder andere dat de opname van het recht op
gemotiveerd tijdskrediet niet proportioneel wordt verrekend bij een deeltijdse opname.

Ter herinnering : het gaat over volgende stelsels :
3 Het ½ of 4/5 tijdskrediet voor ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering;
3 Het 4/5 tijdskrediet voor zware beroepen;
3 Het ½ tijdskrediet voor zware en knelpuntberoepen
3 Het 4/5 tijdskrediet lange loopbanen (28 jaar mits sector-cao)
Specifiek voor de landingsbanen afgesloten in herstructureringsplannen, is
het bovendien belangrijk te vermelden dat deze nog aanvaard worden in het
oud stelsel, zelfs indien deze ingaan na 01-01-2015, indien de herstructurering werd aangekondigd voor 09-10-2014.
De verstrengde maatregelen zijn van toepassing op alle eerste aanvragen
voor onderbrekingsuitkeringen die na 31 december 2014 ingaan.
Er worden evenwel enkele overgangsmaatregelen voorzien voor bepaalde
aanvragen ingediend na die datum. Vraag inlichtingen in uw ACLVB-secretariaat.

Dit artikel werd opgesteld op basis van teksten die we op 17 december ter
beschikking hadden. Ze kunnen nog wijzigen.
Patricia DE MARCHI

SINTERKLAASACTIE DISTRIBUTIESECTOR

WIJ STAKEN … NIEMAND IN DE ZAK
de distributiesector vol brave werkende
mensen zit, die ijverig aan de slag zijn om
de klanten en hun bedrijf te helpen. Tegelijk
was hij blij dat ACLVB met een nieuwsbrief
‘Distribluetion’ op de proppen was gekomen
om deze mensen te informeren.
Daarom had hij besloten op 1 december
alvast eens langs te gaan bij drie gezinnen
waarvan de kindjes hem een tekening hadden gestuurd. Proficiat aan Andreas en
Eleni (dankzij de leden bij Carrefour),
Océane en Romane ten huize van Gaspare
Amico (Delhaize) en Jarne (zie foto) bij An
Couwels (Renmans).
Een tijdje geleden deed de Sint een oproep :
hij had namelijk gezien – toen de pieten elk
jaar speelgoed kochten in de winkels - dat
V R I J U I T / D E C E M B E R
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Aangezien er nog wel wat in zijn zak zat,
heeft de Sint ook naar de andere kinderen
een snoepje gestuurd.

Bedankt voor de mooi gekleurde tekeningen
… en braaf zijn, hé! Groetjes, Sint & Piet
BDK/TVD
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VERDEELD ADVIES IN
BEHEERSCOMITÉ RVA
Werkgevers in zetel door onevenwichtig regeerakkoord.
Werknemers, jong en oud, zijn de klos.

In het beheerscomité van de RVA kwam er geen unaniem advies van
werkgevers en werknemers over de regeringsmaatregelen rond
tijdskrediet, inschakelingsuitkeringen, landingsbanen, beschikbaarheid van werklozen en SWT.

3 Duizenden onvrijwillig deeltijdse werknemers verliezen tot de
helft van hun inkomensgarantie-uitkering. Hierdoor verliezen
vooral vrouwen in lage loonsectoren zoals distributie, schoonmaak en dienstencheques tot een kwart van hun inkomen.

Geen ruimte voor discussie

3 Duizenden tijdelijk werklozen krijgen nog slechts een uitkering op
basis van 65 % i.p.v. 70 % van het loon. Bijna 10 % inkomensverlies.

Regering en werkgevers gaven vrijwel geen besprekingsruimte.
Bovendien koppelden de werkgevers dit dossier nog eens aan bijkomende tegemoetkomingen in het dossier arbeiders-bedienden.
De regering stuurde enkele overgangsmaatregelen lichtjes bij,
maar dit verandert niets ten gronde.
Dit scenario was geheel voorspelbaar. Werkgevers zitten door het
onevenwichtig regeerakkoord in een zeer comfortabele onderhandelingspositie. Dat weten ze maar al te goed en laten ze duidelijk voelen.

Verwarring alom
Door brutaal en op korte termijn in te grijpen in bestaande afspraken en lopende cao’s rond tijdkrediet, landingsbanen, SWT en
beschikbaarheid van oudere werklozen, zorgde de regering bovendien voor chaos op het terrein. Heel veel werknemers en werkgevers
zien hun plannen op zeer korte termijn doorkruist. Die rechtsonzekerheid komt heel hard aan op de werkvloer.
Wat zullen de concrete gevolgen van de maatregelen zijn ?
3 Tienduizend schoolverlaters jonger dan 21 jaar zonder minimumdiploma (meestal jongeren uit kansarme gezinnen) krijgen geen
recht meer op een inschakelingsuitkering. Dit bovenop de uitsluiting van de jongeren die de vorige tripartite regering besliste. Hen wacht het OCMW. Hoe men deze jongeren hiermee aan
een baan helpt, is een raadsel.

3 De kansen om het even rustiger aan te doen worden afgebouwd :
tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft, een landingsbaan
wordt onmogelijk voor 60 jaar.
3 De leeftijd voor SWT gaat met vier jaar omhoog. Mensen in zware
beroepen worden evenmin gespaard: voor een werknemer in vierploegenstelsel, nacht of bouw, of met een zeer lange loopbaan
gaat de leeftijd van 56 naar 60 jaar. Over werkbaar werk horen
we geen woord.
3 Oudere werknemers die voor de SWT-leeftijd ontslagen worden
hebben dubbele pech. Geen SWT en dicht bij de armoede door de
afschaffing van de anciënniteitstoeslag.
3 Mensen moeten tot hun 65 beschikbaar zijn voor een arbeidsmarkt waar ze niet welkom zijn en waar geen jobs zijn.
En dit alles vrijwel zonder overgangsmaatregelen.

Deze communicatie is onder voorbehoud en is gestoeld op de ons
voorlopig gekende teksten.
De maatregelen van Michel I zullen de armoede van jongere en
oudere werknemers sterk doen toenemen. Werkbaar werk komt nog
meer onder druk. Zonder dat dit één bijkomende job creëert.

VERNIEUWD RESERVATIESYSTEEM

EEN ACLVB-VAKANTIEHUIS RESERVEREN GAAT VOORTAAN NOG MAKKELIJKER !
Zin in een vakantie aan de Belgische kust, in de Ardennen of in Zuid-Frankrijk ? Boek nu je favoriete ACLVB-vakantiehuis
via het vernieuwd online reservatiesysteem ! Surf naar http://vakantiehuizen.aclvb.be.
De frissere look en de gebruiksvriendelijkheid van de reservatietool zullen je onmiddellijk opvallen !
Beschik je niet over een
internettoegang ? Wend je dan
tot je plaatselijk ACLVB-kantoor
en laat er je vakantiewoning
reserveren.

Niet te vergeten
Sinds 1 december
2014 kan je
reserveren voor het
hoogseizoen 2015.

Reserveren voor de krokus-, paas-, herfst– en kerstvakantie is nu reeds mogelijk !
V R I J U I T / D E C E M B E R
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14 a r b e i d s r e c h t b a n k
WAT OMVAT HET SOLLICITATIEVERLOF ?

D

Wanneer een werknemer zich in een opzeggingstermijn bevindt, hetzij na zelf een opzegging te hebben
betekend, hetzij na een ontslag, binnen een contract van bepaalde duur of van onbepaalde duur, heeft hij
het recht om met behoud van loon afwezig te zijn op het werk om een andere baan te zoeken.
Dat recht staat vervat in artikel 41 van de wet van 3 juli 1978 op
de arbeidsovereenkomsten. Wel dient aan een reeks strikte voorwaarden te worden voldaan.

De kwestie is in ieder geval niet duidelijk afgelijnd; men zou immers
van oordeel kunnen zijn dat zelfs met een nieuwe job niets de werknemer verhindert een andere job te zoeken die hem beter ligt, of
twee nieuwe arbeidsovereenkomsten te cumuleren.

Doel van de afwezigheid
De bedoeling van de afwezigheid is dat de werknemer op zoek gaat
naar een nieuwe job. In ieder geval moet de werknemer helemaal
geen verantwoording verstrekken over zijn activiteiten gedurende die
periode. Hij kan het verlof gebruiken zoals het hem het best uitkomt.
De werkgever kan van de werknemer niet eisen dat hij rechtvaardigt of bewijst dat hij effectief een nieuwe job zoekt.
Als de werkgever de werknemer daaromtrent vragen stelt, heeft die
laatste het recht om te weigeren te antwoorden, zonder risico op
een sanctie.
De notie ‘nieuw werk zoeken’ is extreem breed en laat dus ook het
opzoeken via internet toe, het afleggen van examens of een sollicitatiegesprek, het opstellen van een curriculum vitae, enz.
Volgens het merendeel van de rechtspraak, gebaseerd op een
arrest van het Hof van Cassatie van 9 april 1965, zou de werknemer niet meer kunnen genieten van die bezoldigde afwezigheden
eens de werkgever ervan ingelicht is dat de werknemer een nieuwe
arbeidsovereenkomst ondertekend heeft.
V R I J U I T / D E C E M B E R
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Het is het standpunt dat de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg
aanneemt, evenals de minister van Werk : “Het feit dat men al
ander werk gevonden heeft, zal overigens niet noodzakelijk tot
gevolg hebben dat men definitief uitgesloten wordt van het recht op
sollicitatieverlof.
De werknemer is dus vrij zijn zoektocht verder te zetten met het oog
op het verwerven van een betere job, waarvoor hij dus nog gebruik
zal kunnen maken van een dergelijk verlof.”
De vraag blijft des te meer open als de werknemer een nieuwe job
gevonden heeft, maar niet voor een voltijdse betrekking.
Het Hof van Cassatie blijkt een stiktere houding aan te nemen,
stellend dat van zodra de werknemer een nieuwe baan gevonden
heeft, hij niet meer van sollicitatieverlof kan genieten.
Zelfs werknemers die ontslagen werden met het oog op pensioen of
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen), hebben recht op dit sollicitatieverlof.

arbeidsrechtbank

Behoud van loon
De werknemer behoudt zijn loon zoals het gestort zou zijn op basis van een
gewoon, initieel voorzien uurrooster. Er kan namelijk geen sprake van zijn
overuren te eisen onder het voorwendsel dat de werknemer meer uren zou
gepresteerd hebben dan die voorzien in zijn klassiek uurrooster. Vanaf het
moment waarop de werkgever erin slaagt te bewijzen dat de werknemer
niet het doel van het sollicitatieverlof heeft gerespecteerd, en dus gebruik
heeft gemaakt van dit recht op een manier die niet conform is aan de wet,
zal hij kunnen weigeren het verschuldigde loon te storten aan de werknemer.

Duur van de afwezigheid
De duur van de afwezigheid varieert, volgens de nieuwe wet op het eenheidsstatuut, naargelang het al dan niet bestaan van een outplacement
gedurende de opzeggingstermijn.
Het outplacement, hetzij begeleiding bij beroepsheroriëntering, heeft
betrekking op werknemers van 45 jaar en ouder, en voor alle anderen
vanaf 30 weken opzegging.
OUTPLACEMENT
GEDURENDE DE
OPZEGGINGSTERMIJN
Neen

Neen

Ja

OPZEGGINGSTERMIJN

SOLLICITATIE
VERLOF

Tijdens de laatste 26
weken van de
opzeggingstermijn
Tijdens de periode
voorafgaand aan die
laatste 26 weken
Tijdens de volledige
duur van de
opzeggingstermijn

1 of 2 halve dagen
(max.1 arbeidsdag/
week)
½ dag/week

1 of 2 halve dagen
(max.1 arbeidsdag/
week)

Het sollicitatieverlof kan niet verschoven worden van de ene week naar
de andere. Het gaat om een afwezigheid die verloren wordt als de werknemer er geen gebruik van maakt, zelfs als hij niet ingelicht was over de
mogelijkheid om het te nemen. De werkgever heeft inderdaad niet de
wettelijke verplichting zijn werknemer te informeren over het bestaan
van dat verlof. Het gaat om een recht voor de werknemer die zou kunnen
weigeren het op te nemen.
De duur van het sollicitatieverlof varieert in functie van het arbeidsstelsel. De deeltijdse werknemers zullen pro rata hun prestaties recht hebben op het sollicitatieverlof.

Keuze van de periodes van het sollicitatieverlof
De keuze van de dag of van de twee halve dagen sollicitatieverlof stelt
in de praktijk dikwijls problemen. Het principe wil dat die halve dagen
moeten voorzien zijn in gemeenschappelijk akkoord. Bij gebrek aan een
dergelijk akkoord is het de werknemer die het recht heeft de data van
sollicitatieverlof te bepalen, wel met de verplichting de werkgever niet te
schaden, met andere woorden volgens de theorie van het misbruik van
het recht. Men kan ervan uitgaan dat eens dit recht ingesteld is voor en
in het belang van de werknemer, het wel degelijk aan hem is om de data
van die afwezigheden te bepalen. Maar er bestaat nog altijd de grens
van het misbruik van het recht. De werknemer zou niet de datum kunnen
kiezen van die afwezigheden met enkel het doel zijn werkgever te schaden. In een dergelijk geval zou de werkgever het geschil moeten aanhangig maken voor het arbeidsgerecht.
Dit impliceert eveneens dat de werknemer, bij gebrek aan gemeenschappelijk akkoord met zijn werkgever, kan bepalen om de twee halve
dagen te verenigen tot één dag.
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TRAJECTVERTRAGINGEN
IN GEVAL VAN STAKING
Artikel 27 §2 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat een werknemer in verschillende bijzondere situaties van niet-prestatie hoe dan ook recht heeft
op het loon waarop hij zou kunnen aanspraak gemaakt hebben indien hij
gewoon had gepresteerd.
3 Het is het geval van de werknemer, die hoewel gearriveerd op het werk
niet kan beginnen te werken of niet verder kan werken, omwille van een
gebeuren onafhankelijk van zijn wil.
3 Het is eveneens het geval van een werknemer die op zijn weg naar het
werk geconfronteerd werd met een gebeuren onafhankelijk van zijn wil
dat een vertraging veroorzaakt heeft of de onmogelijkheid om naar het
werk te komen.

In dat laatste geval moeten verschillende voorwaarden vervuld worden
opdat de werknemer recht zou hebben op zijn loon :
Uiteraard is vereist dat de werknemer in staat was te werken op het ogenblik van het zich naar het werk begeven.
De werknemer moet zich normaal naar het werk begeven, dus in ‘normale’
omstandigheden qua plaats, tijd en middelen. De werknemer zou geen
aanspraak kunnen maken op loon als zijn vertraging of zijn afwezigheid te
wijten is aan bijzondere en ongebruikelijke omstandigheden van de werknemer.
De oorzaak van de vertraging of van de onmogelijkheid om zich naar het
werk te begeven, moet de werknemer overkomen zijn op de weg naar het
werk en volledig onafhankelijk zijn van zijn wil.
Denk bijvoorbeeld aan een ongeval met de trein waarin de werknemer zich
bevindt en waardoor een aanzienlijke vertraging ontstaat. Ook onvoorziene
ijzelvorming of autopech zijn voorbeelden van plotse gebeurtenissen.
Daarentegen is overeengekomen dat sneeuwbuien voorzien in de weersvoorspellingen en dus aangekondigd, files - want dit probleem is recurrent
of zowat dagelijks -, zonder benzine vallen - want dat vloeit voort uit foutief gedrag in hoofde van de werknemer -, het zich overslapen, enz. geen
gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de werknemer zijn.
De gebeurtenis moet de werknemer ‘overkomen’ zijn.
Die situaties sluiten het geval van een staking uit van zodra die is aangekondigd. De oorzaak vreemd aan de wil van de werknemer kan namelijk niet
te voorzien zijn. Hetzelfde geldt niet in geval van wilde staking. In dat geval
zal de werknemer die niet de mogelijkheid had zich te organiseren, zijn loon
genieten. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer een staking is aangekondigd
(via welk communicatiemiddel dan ook), de werknemer de mogelijkheid
heeft gehad zich anders te organiseren om op de arbeidsplaats te geraken.
De vertraging veroorzaakt door een staking die werd aangekondigd, impliceert dus dat de werknemer geen loon voor die periode ontvangt.
In die situatie, en in het geval van onmogelijkheid voor de werknemer om
een andere oplossing te vinden om zich naar het werk te begeven, kan hij
ofwel verlof nemen, ofwel telearbeid doen, als de onderneming dat toelaat.
Er dient ook aangestipt dat de werknemer zijn werk niet vroeger zou kunnen
verlaten met loonbehoud onder het mom van een staking die trajectvertragingen bij het openbaar vervoer of op de wegen zou impliceren.
CT

Céline TORDOIR
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16 s o c i a l e z e k e r h e i d
WAT VERANDERT ER OP 1 JANUARI
2015 IN DE SOCIALE ZEKERHEID ?
De voorwaarden voor het vervroegd pensioen
De leeftijds– en loopbaanvoorwaarden voor het opnemen van het
vervroegd pensioen worden verstrengd. Er moet aan beide voorwaarden voldaan zijn.
DATUM MINIMUMLEEFTIJD LOOPBAANVOORWAARDE
2015
61,5 jaar
40 jaar

UITZONDERING LANGE
LOOPBAAN
60 jaar indien 41 jaar
loopbaan

In 2014 was de voorwaarde voor het vervroegd pensioen 61 jaar en
39 jaar carrière of 60 jaar en 40 jaar carrière. Wie in 2014 aan die
voorwaarden voldeed en zijn vervroegd pensioen niet opnam, kan in
2015 zijn vervroegd pensioen opnemen en dit onder de voorwaarden
die in 2014 golden.
De pensioenbonus
Vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenbonus afgeschaft voor wie
nog geen bonus aan het opbouwen was. De pensioenbonus blijft
behouden voor werknemers die vóór 1 december 2014 :
- voldoen aan de voorwaarden om hun vervroegd pensioen op te
nemen
of
- die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben én een carrière van
minimum 40 jaar hebben
Het loon van het jaar waarin het pensioen ingaat
Het jaar waarin men met pensioen gaat, telde niet mee voor de
berekening van het pensioen. Vanaf 1 januari 2015 wordt het loon
verdiend in het jaar waarin men zijn pensioen opneemt, wel meegenomen in de pensioenberekening. Voor de berekening van de
laatste maanden van de carrière zal er rekening worden gehouden
met de werkelijke, fictieve of forfaitaire lonen van het jaar voordien.
Vb.: in maart 2015 ga je met pensioen. Voor de maanden januari en
februari 2015 zal 2/12 van het loon van 2014 in rekening worden
gebracht.
Eenheid van loopbaan
Voor de berekening van het pensioen kan er nooit meer dan 45 jaar
in aanmerking worden genomen. Dit maximum wordt niet langer in
jaren uitgedrukt maar in dagen, nl. 14.040 dagen. Bij een overschrijding van dit maximum worden niet langer de minst voordelige
jaren, maar de minst voordelige dagen uit de berekening gelaten.
Het overlevingspensioen
Vanaf 2015 heeft men bij het overlijden van een van beide echtgenoten recht op ofwel een overlevingspensioen ofwel een overgangsuitkering. Voor wie nu reeds een overlevingspensioen ontvangt, verandert er niks.
Men moet minstens 1 jaar gehuwd zijn om aanspraak te kunnen
maken op een overlevingspensioen of de overgangsuitkering. Er
wordt daarbij rekening gehouden met de duur van het wettelijk
samenwonen vóór het huwelijk.
Om recht te hebben op het overlevingspensioen moet de langstlevende echtgenoot minimum 45 jaar oud zijn.
Wie niet aan deze leeftijdsvoorwaarde voldoet, kan een overgangsuitkering krijgen. Wie op het moment van overlijden één of meerdere kinderen ten laste heeft waarvoor men kinderbijslag ontvangt,
kan gedurende 2 jaar een overgangsuitkering krijgen. Wie geen kinV R I J U I T / D E C E M B E R
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deren ten laste heeft op het ogenblik van het overlijden van de
echtgeno(o)t(e), kan gedurende 1 jaar een overgangsuitkering krijgen. Wie bij het aflopen van het recht op de overgangsuitkering
geen werk heeft, krijgt onmiddellijk toegang tot werkloosheid.
De overgangsuitkering kan onbeperkt gecumuleerd worden met een
inkomen uit een beroepsactiviteit of een socialezekerheidsuitkering.
De overgangsuitkering wordt berekend zoals een rustpensioen nl. in
verhouding tot de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen van
de overledene.
Pensioencomplement grens– en seizoenarbeiders
Grens– of seizoenswerknemers kunnen voor de periode gewerkt in
het buitenland aanspraak maken op een pensioencomplement. Voor
de jaren gewerkt in het buitenland ontvangen zij een pensioenbedrag alsof ze die jaren in België gewerkt hebben d.m.v. een aanvulling bovenop hun pensioen. Enkel wie een tewerkstelling als grens–
of seizoenswerknemer kan bewijzen vóór 1/1/2015, zal nog aanspraak kunnen maken op het pensioencomplement.
Het complement zal uitbetaald worden op het moment dat het wettelijk pensioen uit het buitenland betaalbaar is. Dit betekent dat de
leeftijds– en loopbaanvoorwaarden van het buitenland bepalen
wanneer het complement zal uitbetaald worden.
Ook de berekeningswijze van het complement wordt herzien. Niet
enkel het wettelijk pensioen dat men uit het buitenland ontvangt,
wordt in rekening gebracht, ook eventuele Belgische of buitenlandse pensioenvoordelen die men krijgt, zullen meetellen in de berekening van het complement, vb. het aanvullend pensioen.
Wie verzaakt aan het buitenlands wettelijk pensioen, verzaakt ook
automatisch aan het pensioencomplement.
Optrekken wachttijd arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (*)
Om recht te hebben op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
moet er een wachttijd gerespecteerd worden. Die wachttijd wordt nu
verlengd van 6 naar 12 maanden.
Op dit ogenblik moet een werknemer tijdens de wachttijd van 6
maanden minimum 120 arbeidsdagen gepresteerd (of gelijkgesteld)
hebben om recht te hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Het aantal arbeidsdagen moet nog worden bepaald.
Voor het openen van het recht op moederschapsuitkeringen, adoptieverlof en uitkeringen tijdens vaderschaps– of geboorteverlof blijft
de wachttijd 6 maanden.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werklozen
Het principe dat een werkloze de eerste 6 maanden van zijn primaire arbeidsongeschiktheid recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waarvan het bedrag gelijk is aan dat van de werkloosheidsuitkering die hij ontving, blijft behouden. De regering voert wel
een plafond in. Een werkloze die arbeidsongeschikt wordt, heeft
recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waarvan het bedrag
beperkt is tot de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen waarop betrokkene recht zou hebben gehad indien hij vóór zijn arbeidsongeschikt
aan het werk was i.p.v. werkloos.

Andere maatregelen, zoals toegelaten arbeid voor gepensioneerden,
zitten nog in de pijplijn en zullen in Vrijuit aan bod komen van zodra
we volledige zekerheid hebben over de concrete maatregel.
Evelien BLOEM
(*) Bij het schrijven van dit artikel waren de teksten nog niet gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
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Hansea

DUURZAAM TRANSPORT
De nieuwe slogan van het bedrijf waarvoor Steven Ruyskensveld werkt, is hem op het lijf geschreven :
passionate about transport. Sinds enige tijd heeft Steven er nog een nieuwe passie bij : de vakbond.
De transportactiviteit van Veolia werd vorig jaar overgenomen door 2
investeringsmaatschappijen : Cube Infrastructure Fund en GIMV.
Cube is geen onbekende bij het openbaar vervoer en GIMV kadert de
nieuwe activiteit in haar plannen ten voordele van duurzame steden.
Er is niets gewijzigd in het management, de algemene directie en de
plaatselijke verantwoordelijken bleven aan boord. De spirit zou
dezelfde moeten blijven, enkel de naam en de slogan zijn veranderd.

Openbaar vervoer
De standplaats van Steven Ruyskensveld is in Vloesberg, op de taalgrens tussen Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Zo’n 80 % van de
activiteit van Hansea gebeurt in onderaanneming voor de groep De
Lijn, wat het bedrijf de titel verleent van grootste privé-partner van
de Vlaamse openbaarvervoersgroep. Nochtans zien we op de parking
van de stelplaats in Vloesberg ook bussen in geel en rood … van de
TEC. “Ja, we werken ook voor de SRWT in West-Henegouwen”, verduidelijkt Steven Ruyskensveld. Hij persoonlijk stuurt zijn bus over de
Vlaamse wegen tussen Aalst, Gent, Oudenaarde, Ronse, Zottegem en
Geraardsbergen, met inbegrip van wat ritten in Wallonië, in de omgeving van Edingen. In 2012 besluit hij zich, op aanraden van zijn echtgenote (verantwoordelijke syndicale ondersteuning in het ACLVBkantoor te Oudenaarde), kandidaat te stellen op een lijst van de
ACLVB. Hij had zin om een hele reeks kleine praktische problemen op
te lossen waarmee de chauffeurs geconfronteerd worden.

Echte bescheidenheid
“Ik weet niet waarom de anderen voor mij gestemd hebben. De blauwe vakbond was niet vertegenwoordigd in mijn stelplaats, de collega’s wilden verandering, ik ben op het goede moment gekomen en
werd verkozen”, vertelt hij bescheiden. “Ik hoop aan hun verwachtingen te hebben beantwoord.”
Het syndicaal werk had namelijk betrekking op de aanpassing van de
diensten opdat de chauffeurs over voldoende pauze zouden beschikken en over de toegang tot mobiel sanitair dat met een sleutel op slot
kan, zoals al bestond bij de TEC. “Heel wat lastige factoren hangen
niet van ons af. Het verkeer wordt alsmaar hectischer, daar moeten

we mee omkunnen. Als ik te laat ben, dan ben ik te laat. Wel een probleem als daardoor onze pauzes inkrimpen.”

Nieuwe strijd
Desondanks blijft Steven Ruyskensveld zijn job met passie doen. Hij
houdt van het contact met de mensen. Het is een van de basiskwaliteiten van een vakbondsman. “Als chauffeur ontmoet je veel klanten en gebruikers, maar zie je weinig je collega’s. Daarom probeer ik
altijd wat vroeger op het werk te zijn, zo kan ik nog even met ze praten. Om daarentegen de andere vakbondsafgevaardigden van de
groep te zien en de vergaderingen van de overlegorganen voor te
bereiden, is het veel moeilijker, zelfs voor stelplaatsen die niet eens
veraf liggen.”
Zoals al zijn collega’s is Steven Ruyskensveld bezorgd over de plannen van de gewestregeringen om lijnen af te schaffen. Precies omdat
het verkeer alsmaar toeneemt, behoort de toekomst toch aan het
openbaar vervoer ?

BRUSSELS AIRLINES
Van hypocrisie gesproken
De beslissing die Brussels Airlines heeft genomen om zijn klanten vouchers aan te bieden bij de omstreden taxidienst Uber, is
een domme beslissing; ze is totaal onaanvaardbaar voor de
ACLVB. Uber heeft geen eigen wagenpark, maar werkt met chauffeurs en particulieren die hun eigen wagen ter beschikking stellen. Er wordt op alle vlakken een loopje genomen met verzekeringen en sociale wetgeving.
Samen met Brussels Airlines heeft ACLVB acties ondernomen op
Nationaal en op Europees niveau om deloyale concurrentie uit te
schakelen in de luchtvaartsector. Samen met alle actoren op
Brussels Airport heeft de ACLVB zijn stem laten horen naar aan-

leiding van de komst van low-cost luchtvaartmaatschappijen die
een loopje nemen met de sociale wetgeving. Dat nu juist Brussels
Airlines zijn klanten een ritje met Uber aanbiedt en niet de keuze
maakt voor gereglementeerde taxibedrijven op hun landingsplaatsen, is voor de ACLVB totaal onbegrijpelijk en inconsequent. Indien
Brussels Airlines de samenwerking met Uber blijft behouden, betekent dit dat deloyale concurrentie geen issue is voor Brussels
Airlines.
Als Brussels Airlines niet terugkomt op haar beslissing om haar
klanten te vervoeren via Uber en niet met gereglementeerde taxibedrijven, zal de ACLVB dit aankaarten op Europees en internationaal niveau.
PB
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18 b e d r i j v i g
De federale diagnostiek en het bedrijfsvervoersplan

HET WOON-WERKVERKEER ONDER DE LOEP
Files op de wegen … ze hebben niet alleen een impact op ons welzijn en de economie, maar zorgen ook voor slechte
luchtkwaliteit, lawaaihinder enz. Omdat ons uitgebreid wegennet verzadigd is, moeten we op zoek gaan naar alternatieven voor onder meer ons individueel wagengebruik en dat met behulp van werknemers én werkgevers. Sinds
2005 zijn alle ondernemingen en openbare instellingen met meer dan 100 werknemers verplicht om de federale diagnostiek in te vullen en over te maken aan de federale overheid.
De federale diagnostiek

Gewestelijke verplichting bedrijfsvervoerplan

Deze diagnostiek is verplicht voor elk van de vestigingen met meer dan 30
werknemers. Dit gebeurde een 1ste keer in 2005, vervolgens in 2008 en 2011.
Ook voor 2014 diende dit verslag opgesteld worden.

In 2014 zijn er voor sommige bedrijven 2 verplichtingen op het vlak van mobiliteit : de ene nationaal (federale diagnostiek : zie hierboven), de andere regionaal, op dit moment enkel voor het Brussels Gewest.

De diagnostiek is een verzameling van gegevens over het woon-werkverkeer
van de werknemers in de onderneming. Hiermee wordt alvast een eerste stap
gezet. Het is uiteindelijk de bedoeling om binnen de onderneming te komen tot
een bedrijfsvervoerplan waarbij werknemers in de mate van het mogelijke
worden aangeraden hun verplaatsingen anders te organiseren. Op dit moment
is het opmaken van een dergelijk bedrijfsvervoerplan enkel verplicht in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bedrijfsvervoerplan in de Brusselse regio
Een bedrijfsvervoerplan (BVP) wil alle verplaatsingen van en naar het bedrijf
– dat kan gaan om woon-werk, zakelijk, bezoekers, goederen – te verbeteren
in functie van de behoeften van de werknemers, werkgever, bezoekers en leveranciers.
Bedoeling is te streven naar een betere bereikbaarheid, een verhoogde verkeersveiligheid en -leefbaarheid én het aantal kilometers verminderen.

Procedure
De diagnostiek bestaat uit een vragenlijst (aantal werknemers vestiging,
organisatie arbeidstijd, bereikbaarheid, manier van verplaatsen, …). Het verslag met de inlichtingen over de woon-werkverplaatsingen van de werknemers
of het mobiliteitsverslag moest reeds opgesteld worden vóór 30 juni 2014.

Elke onderneming met meer dan 100 werknemers op eenzelfde vestiging in de
Brusselse regio was in 2014 verplicht een update te doen van het bedrijfsvervoerplan (BVP).

Vooraleer het verslag aan de FOD Mobiliteit te bezorgen, moet de werkgever
het voor advies voorleggen aan de Ondernemingsraad (privésector) of het
bevoegde overlegorgaan (publieke sector). Wanneer deze organen niet aanwezig zijn, legt men dit voor aan de Vakbondsafvaardiging. Als die er evenmin
is, worden de werknemers rechtstreeks op de hoogte gebracht van de resultaten van de enquête. Deze procedure is ook reeds achter de rug (deadline was
31 oktober 2014).

Het BVP bevat 2 aspecten:
- een diagnostiek van de reële mobiliteit;
- een concreet actieplan met meer specifiek de verplichte maatregelen (bijvoorbeeld overdekte en beveiligde fietsenstallingen, …).
Bedrijven met meer dan 200 werknemers moesten reeds vóór 15 oktober 2014
het formulier BVP elektronisch versturen naar het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM). Voor de andere ondernemingen is de deadline 15 januari
2015.

Vergelijking federale diagnostiek en gewestelijke verplichting BVP
Vervolgens zal de ondernemingsraad haar advies uitbrengen over het verslag
en heeft hiervoor 2 maanden tijd. Ten laatste op 31 januari 2015 zal het
diagnoserapport bezorgd worden aan de FOD mobiliteit.
Hoe kan je als lid van de OR meewerken ?
De federale diagnostiek is een uitgelezen kans om mobiliteit hoog op de agenda te plaatsen, het debat over de mobiliteitsproblematiek op gang te brengen
en om initiatieven te nemen inzake woon-werkverkeer.
Uit ervaring blijkt dat er bedrijven zijn die te laat of soms zelfs niet aan de
diagnostiek beginnen. Als lid van de Ondernemingsraad kan je dan ook eisen
betrokken te worden bij het opstellen ervan.
De gegevens uit de enquête moeten sowieso besproken worden in de
Ondernemingsraad. Maar bij het overleg kan je bijvoorbeeld eveneens voorstellen om ook de uitzendkrachten of vestigingen met minder dan 30 personeelsleden hierin te betrekken. Daarnaast kan je andere verplaatsingen tussen de woonst en het werk (bijvoorbeeld school, winkel) mee opnemen.
Als afgevaardigde geeft het jou de kans om rond het thema woon-werkverkeer
te werken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de fietsvergoeding, parkeerplaatsen voor carpoolers, het opstellen van een bedrijfsvervoerplan,…
Door sensibiliserende acties zoals vormingen en deelname aan campagnes
kan je het draagvlak voor duurzame mobiliteit binnen jouw onderneming vergroten. Vergeet niet dat de voordelen van een actief mobiliteitsbeleid niet
alleen tijdswinst oplevert – je staat immers minder in de file – maar ook minder stress met zich meebrengt, waardoor het risico op arbeidsongevallen vermindert. De werkomstandigheden en het imago van de onderneming worden
er alleen maar beter op.
V R I J U I T / D E C E M B E R
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De 2 verplichtingen zijn niet identiek. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen.

Wie ?
Diagnose

Verplicht
actieplan
Opvolging
Verzameling

Doel

FEDERALE DIAGNOSTIEK
>100 werknemers;
vestigingen > 30 werknemers
Woon-werkverkeer

Onbestaande
Onbestaande
Om de 3 jaar;
verzameling gegevens
30/06/2014, verzending
31/01/2015

Verzamelen gegevens en
sociale dialoog over
mobiliteit in bedrijf
Sociaal overleg Ondernemingsraad
(of vakbondsafvaardiging)
moet advies geven
vóór verzending
Wie bevoegd ? FOD Mobiliteit en Vervoer

BVP
>100 werknemers
op eenzelfde site
Woon-werkverkeer, professionele
verplaatsingen, leveringen,
bedrijfs- en dienstwagens
Ja, 8 verplichte
maatregelen
Audit
Om de 3 jaar; verzameling
30/06/2014, verzending
15/10/2014 (>200 werknemers)
en 15/01/2015
(101-200 werknemers)
Mobiliteit verbeteren en
milieu-impact van
verkeer verminderen
Vakbonden en personeel moeten
geïnformeerd worden over
het BVP ten laatste 3
maanden na verzending
Leefmilieu Brussel - BIM

Martien VAN OYEN/Suzanne KWANTEN

internationaal

19

DE CENTRALE MARKT VAN BUJUMBURA
VERRIJST UIT ZIJN AS
Even weer in herinnering brengen : op 27 januari zal het twee jaar geleden zijn dat in de Burundische
hoofdstad Bujumbura een catastrofe plaatsvond met naar verluidt apocalyptische beelden : de centrale
markt stond in brand ! De brand had snel uitbreiding genomen. De bevolking was ontredderd, handelaars
stortten ineen bij het aanschouwen van het materiële verlies dat ze nooit meer te boven zouden kunnen
komen. Een economische en dus sociale ramp, die veel syndicale gevolgen zou hebben.
Met de comités van de vakbonden SYVEBU en SYGECO verwees de
nationale onderhandelingscommissie voor de informele sector dit
dossier door naar het Nationaal Comité voor Dialoog.
Twee leden van de Commissie (David Dusabe en Jean
Ntungumburanye, respectievelijk vicevoorzitter en algemeen secretaris van de FNTT-SI) zijn eveneens lid van het Nationaal Comité
voor sociale Dialoog. De belangen van de werknemers van de informele sector worden er dus onmiddellijk vertegenwoordigd en verdedigd. Eens de doorverwijzing was neergelegd, werd snel de dialoog
aangevat bij het tweede vicepresidentschap van de Republiek
Burundi en een nieuwe dialoogcommissie werd opgericht; daarbij
werden de vertegenwoordigers van de handelaars van de afgebrande markt voortaan wel betrokken.

Plaatsen toegewezen

De centrale markt van Bujumbura vormt de economische long van
het land. Onder de verkopers bevinden zich veel leden van SYVEBU,
de vakbond van Burundische marktkramers, en van SYGECO, de
algemene vakbond van Burundische handelaars. Verenigd en omkaderd door onze partner COSYBU hebben ze hun eisen kenbaar
gemaakt. Hoe dan ook moest alles nog voor elkaar gebracht worden.
Hoewel de autoriteiten beloofd hebben de slachtoffers van de brand
te ondersteunen via tegemoetkomingen, gebeurde er niets en dat is
vandaag nog steeds zo. De regering is wel begonnen met de bouw
van een noodmarkt op het oefenterrein van COTEBU, het textielcomplex in Burundi. Maar sindsdien ontstonden problemen bij het
opstellen van de lijsten van diegenen die recht hadden op plaatsen
op de nieuwe markt.

Momenteel heeft de commissie haar missie goed ingelost. De
beschikbare plaatsen op de tijdelijke markt zijn eerlijk toegewezen.
De werknemers zullen dus terug aan het werk kunnen, ze kunnen
hun activiteiten hernemen. Het was nog wachten op de inwijding
van de tijdelijke markt in de maand december om er helemaal zeker
van te zijn dat de akkoorden goed zouden worden uitgevoerd.
De leden, handelaars en verkopers begrijpen nog beter dat het hoog
tijd was om bij een vakbond terecht te komen. De draagwijdte van
een boodschap, gevolgd door verantwoordelijke, strijdvaardige en
constructieve acties gaat verder en is doeltreffender dan een gewone vereniging !

Met de sociale partners
De tweede vicepresident van de Republiek heeft dan een commissie
voor crisisbeheer aangesteld, maar zonder er de leden van hogergenoemde vakbonden bij te betrekken. Wel integendeel. In plaats van
gehoord te worden, werd SYGECO in zijn bestaan bedreigd door de
autoriteiten; die zagen de vakbond niet graag onderhandelen. De
tussenkomst van de verzamelde sociale partners en van CNIDH was
nodig opdat er een herstel zou komen.
De nationale onderhandelingscommissie voor de informele sector,
vakbondsorgaan voor de interprofessionele belangenbehartiging
voor de werknemers in die sector, heeft dan de verdediging van de
werknemers van de centrale markt opgenomen. Ze stelde immers
vast dat er heel wat speculaties waren rond de plaatsverdeling op
de tijdelijke markt en dat de regering de vakbondsvertegenwoordigers buitenspel wou blijven houden in het crisisbeheer. Heel wat
straatverkopers en -verkoopsters werken namelijk op de markt in de
informele economie.

Het is via vormingen over onderhandelen en over syndicale rechten
dat de commissie haar syndicale verantwoordelijkheden heeft kunnen nemen. Het is door de sectorale omkadering van verschillende
verenigingen en beroepsgroepen zoals die van de handelaars en verkopers van de centrale markt, dat een collectieve syndicale actie
mogelijk is geweest. Al die activiteiten staan centraal in ons syndicaal partnership voor de erkenning van een categorie kansarme en
kwetsbare werknemers : de werknemers van de informele economie.
Internationaal Departement
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De ACLVB op bezoek bij het Europees Economisch en Sociaal Comité

DE EU MOET VECHTEN TEGEN
ZWARTWERK EN DE MISBRUIKEN
VAN DE DETACHERINGSRICHTLIJN
Op vrijdag 21 november had een groep ACLVB-afgevaardigden een ontmoeting met het Europees
Economisch en Sociaal Comité (EESC). Stefano Palmieri gaf duiding bij het advies van dit comité
omtrent het plan voor een Europees platform ter bestrijding en ontmoediging van zwartwerk. Xavier
Verboven lichtte op zijn beurt het advies toe met betrekking tot de detachering van de werknemers.

Stefano Palmieri, verantwoordelijke voor het beleidsdepartement voor
economische en sociale cohesie bij de Italiaanse vakbond CGIL, was
vooral verontwaardigd over de sterke stijging van zwartwerk tijdens
de periode van crisis. Volgens bepaalde ramingen zou dit voor de
controle door de overheden een verlies betekenen van 2.100 miljard
euro. Om dit fenomeen te bestrijden pleit het EESC voor de oprichting van een platform dat nieuwe wetgevingen of een vereenvoudiging van de bestaande wetgevingen op Europees en nationaal niveau
kan aanbevelen.
“We moeten zorgen voor een positief klimaat voor werknemers en
ondernemers, zodat ze minder verleid worden tot niet-aangegeven
werk”, zo pleit Stefano Palmieri, rapporteur van het EESC.
“Zwartwerk ondermijnt immers de Europese gedachten van rechtvaardigheid en solidariteit en zorgt voor concurrentievervalsing.”

Juridisch kader
Het Europees Economisch en Sociaal Comité pleit voor een waaier
aan instrumenten om zwartwerk in Europa te bestrijden : bijvoorbeeld
fiscale incentives, een systeem van inspecties en boetes om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden, evenals een eigen intelligente
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reglementering om te komen tot een stabiel juridisch kader. Het EESC
nodigt de nieuwe Commissie uit om de sociale partners en de middenveldorganisaties met hun expertise ter zake, te betrekken in dit
platform. Ze zouden zorgen voor de noodzakelijke toegevoegde waarde, knowhow en transparantie.
Myles Simpson, ACLVB-afgevaardigde bij Eurocard, wees op het feit
dat als de economie meer zou evolueren van minder cash geld naar
een veralgemening van elektronisch geld, alle transacties traceerbaar zouden zijn, wat de facto geldstromen in het zwart circuit zou
doen verdwijnen.
Volgens Stefano Palmieri behoren ook de schijnzelfstandigen tot het
circuit van het zwartwerk. Deze werknemers hebben alle karakteristieken van een loontrekkende (een persoon die gedurende een
bepaalde tijd prestaties levert ten bate van een andere en onder leiding van die laatste), maar dragen niet bij aan de sociale zekerheid
zoals ze zouden moeten doen.
Het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake
niet-aangegeven werk werd in de plenaire raad aanvaard met 172
stemmen voor, 88 tegen en 22 onthoudingen. Momenteel ligt dit
advies ter discussie in het Europees Parlement.

europa
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DE STEM VAN DE
MIDDENVELDORGANISATIES
LATEN HOREN
Eindelijk consultatie over detachering
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben besloten om het
Europees Economisch en Sociaal Comité te consulteren over hun voorstel van richtlijn met betrekking tot detachering van werknemers in het
kader van een dienstprestatie. Nadat alle voorwaarden werden gerealiseerd om het vrij verkeer van werknemers te kunnen garanderen,
begint Europa nu in te zien dat het moet strijden tegen de gevolgen en
de misbruiken ervan, zoals sociale dumping en oneerlijke concurrentie.
Volgens Xavier Verboven (voormalig Algemeen Secretaris bij het ABVV)
zijn de gedetacheerde Poolse, Roemeense, Bulgaarse werknemers, die
- hopend op een beter leven - meer en meer komen werken in onze
ondernemingen en in onze bouwsector, zelf ook het slachtoffer van het
systeem. Zo kan het dat een chauffeur uit Slovakije in dienst is van een
Belgische onderneming met een postbus in Bratislava. Deze werkgever
betaalt loon en sociale bijdragen volgens de voorwaarden in Slovakije.
“Dit is een perfect legale praktijk”, beaamt Xavier Verboven, “en nochtans is het een misbruik met concurrentieverstoring als gevolg”.

Van misbruik naar fraude
Van misbruik naar fraude, het is maar een kleine stap. “Wat echt niet
kan, is de situatie waarbij een Poolse werknemer in België op een
bouwwerf werkt en dus ook een brutoloon moet ontvangen volgens de
Belgische wetgeving, zoals vastgelegd in zijn contract, maar waarbij
de sociale inspectie moet vaststellen dat er enkel een salaris volgens
de Poolse normen op zijn bankrekening staat”. Het EESC prijst de wetgevende inspanningen van het Europees Parlement en de Europese
Raad, maar pleit dus voor een Europese sociale inspectie. Want een
reglementering zonder controle leidt tot niets.

Het EESC
Het Europees Economisch en Sociaal Comité verzekert de vertegenwoordiging van de verschillende organisaties uit het maatschappelijk
middenveld met een economisch en sociaal karakter. De belangrijkste
taak van het EESC is consultatie. Op die manier kunnen de leden, en
dus ook de organisaties die zij vertegenwoordigen, deelnemen aan het
beslissingsproces van de Europese Unie.
“Het EESC past de tactiek van het dynamisch compromis toe”, benadrukt Denis Liégeois van het secretariaat van de werknemersgroep.
“Het Comité moet tot een consensus komen, anders zouden zijn adviezen geen enkele waarde hebben.” Zijn rol is kritisch. “Ik zou zelfs zeggen subversief”, aldus nog Liégois. “Wij brengen de participatieve
democratie tot leven, de essentiële aanvulling van de parlementaire
democratie”.

Voor Bernard Noël zijn de tussenkomsten van Stefano Palmieri van de CGIL (Italië) en van Xavier
Verboven, voormalig Algemeen Secretaris van het ABVV, ook tekenend voor het klimaat van goede
samenwerking binnen het EESC.

De kritiek op Europa is niet uit de lucht gegrepen. We moeten
vaststellen dat de lidstaten te vaak hun vermeende eigen
belangen blijven vrijwaren.
Het gaat er niet altijd helder aan toe en uiteindelijk is iedereen een verliezer.
Bij de ACLVB zijn we altijd van mening geweest dat het probleem er niet in
bestaat ‘te veel’ Europa te hebben, maar wel ‘te weinig’. Er is meer ambitie nodig
voor het Europees project. Er zijn grote onevenwichten ontstaan. De eengemaakte markt is er, met alle ontsporingen erbij. Het sociale wordt te vaak verwaarloosd,
ondanks de goede intenties die uitgesproken worden. De ontsporingen waren te
voorzien. We stonden daar al bij stil ter gelegenheid van ons congres in 1998,
getiteld “Europa, bron of einde van de sociale vooruitgang ?”.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité vormt een unieke opportuniteit om te
wegen op het debat. Zoals voorzien in het Verdrag van Rome zijn de adviezen
ervan onomkeerbaar voor de Europese instellingen. Jazeker, die laatsten kunnen
het wagen er geen rekening mee te houden. Maar ze moeten dan wel beseffen dat
ze risico’s nemen. Niet alleen op politiek niveau trouwens. Tal van dossiers zijn
inderdaad zeer technisch. De samenstelling van het Comité staat garant voor een
echte knowhow in algemene of juist zeer gespecialiseerde materies.
De adviezen van het EESC berusten op een consensus die niet enkel de nationale
contexten overschrijdt, maar ook de geledingen van het maatschappelijk middenveld. Wanneer de groep van de werknemers, de groep van de werkgevers en de
groep van de diverse activiteiten komen tot een overlegproces en een rigoureuze
voorbereiding tot het stemmen van een advies, zijn we uiteraard ver voorbij de
eenzijdige verklaringen van de enen of de anderen …
Het is de reden waarom de ACLVB het aan zichzelf verplicht is aanwezig te zijn in
een dergelijk orgaan. Het feit dat we er onze plaats hebben, getuigt overigens van
de representativiteit van onze organisatie.
Bernard Noël vertegenwoordigt de Liberale Vakbond binnen het EESC. Samen met
zijn plaatsvervanger Vera Dos Santos Costa vindt hij het belangrijk om de zo bijzondere rol van deze instelling kenbaar te maken. Adviezen rond het brandend
actuele thema sociale dumping dienden als basis tijdens een informatie- en
debatvoormiddag die speciaal georganiseerd werd voor afgevaardigden van de
ACLVB en het VSOA.
Onze algemeen adviseur houdt eraan Georges Dassis, de voorzitter van de groep
van werknemers, te bedanken voor de ondersteuning van dit initiatief. Niet alleen
heeft het secretariaat van de groep zich ingezet bij de voorbereiding van deze bijeenkomst op 21 november, maar tevens werden twee collega’s van andere organisaties bereid gevonden er het woord te nemen.
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EVV

GENOEG WERKGERELATEERDE STERFGEVALLEN, ZIEKTEN EN AANDOENINGEN !

Jaarlijks telt men 100.000 sterfgevallen als gevolg
van een kanker die in verband kan gebracht worden met de arbeidssituatie. Het wordt tijd dat de
EU een einde stelt aan die massamoord !

3 een richtlijn voor wat betreft musculoskeletale aandoeningen ter
voorkoming van lumbale risico’s en andere aandoeningen veroorzaakt door het manueel tillen van zware lasten;

In plaats van alles in het werk te stellen om de burgers te beschermen tegen risico’s op het werk, heeft de Europese Commissie :
3 de herziening van de richtlijn betreffende kankerverwekkende en
mutagene stoffen geblokkeerd. Het resultaat is dat de Europese
limieten voor blootstelling slechts gedefinieerd werden voor 3
kankerverwekkende chemische substanties;
3 verhinderd dat een overeenkomst tussen werkgevers en werknemersafgevaardigden inzake de bescherming van kappers tegen
schadelijke chemische stoffen, in een wet werd omgezet;
3 een ontwerp van richtlijn inzake lumbale risico’s en andere musculoskeletale aandoeningen geblokkeerd.
Bernadette Segol, Algemeen Secretaris van het Europees
Vakverbond, verklaarde het volgende : “Het is schandalig dat in de
Europese Unie elk jaar nog 100.000 mensen sterven aan een kanker opgelopen op de werkplaats. En het is verwerpelijk dat de
Commissie Barroso geweigerd heeft om elke nieuwe wetgeving voor
veiligheid en gezondheid te ondersteunen. Ik nodig dan ook de
nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude
Juncker, en Europees Commissaris Marianne Thyssen uit om
krachtdadig op te treden ter bescherming van de Europese burgers
tegen werkgerelateerde sterfgevallen, ziekten en aandoeningen”.

3 inspanningen om van de werkgevers te eisen dat ze de psychosociale risico’s op het werk beoordelen en voorkomen. Een voorbeeld
hiervan is stress. 25 % van de werknemers klaagt daarover.

________________________________________
(*) In het kader van het ‘Programma voor gezonde en resultaatgerichte
regelgeving’ (REFIT) van de Europese Commissie en onder het voorwendsel van de
uitvoering van bestaande richtlijnen.

Het Europees Vakverbond (EVV) heeft op 2 december de Europese
Commissie veroordeeld; het EVV verweet de Commissie de vooruitgang inzake gezondheid en veiligheid te blokkeren (*) en een strategie ter zake te hebben voorgesteld die ruim onvoldoende blijkt
(Strategisch kader 2014-2020).
Het Europees Vakverbond vraagt het volgende :
3 juridisch bindende limieten voor de blootstelling aan 50 chemische, zeer kankerverwekkende substanties en andere giftige
actieve bestanddelen die de vruchtbaarheid in gevaar kunnen
brengen;
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Eurocadres

EUROCADRES BOOG ZICH OVER
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

Op 26 en 27 november organiseerde Eurocadres
een conferentie met als thema Corporate Social
Responsability. Traditiegetrouw werd de conferentie voorafgegaan door de Algemene Vergadering.
De ACLVB werd op dit event vertegenwoordigd door Franck Goethals
(ING), Chris Roegiers (KBC) en Erik Decoo (ACLVB– Kaderwerking).
De Algemene Vergadering had als gastspreker Bernadette Ségol,
Secretaris Generaal van het EVV. In haar tussenkomst onderstreepte ze de goede samenwerking met de Europese instellingen, maar
waarschuwde ze meteen voor het beperkt investeringsbudget. Dat
budget is té beperkt om een betekenisvolle groei te kunnen verwezenlijken. Desondanks is het een stap in de goede richting. Verder
laakte ze de fiscale en sociale fraude in Europa, die ongekende proporties aanneemt.
Ze nam ook de precaire jobs in het Verenigd Koninkrijk onder vuur
en pleitte voor een versterking van het sociaal overleg. Voor het EVV
blijft het milieu een belangrijk strijdpunt.
Voorzitter Martin Jéflen van Eurocadres vroeg aandacht voor thema’s als stress, burn-out en digitalisering van het werk, waardoor
werknemers bijna voltijds beschikbaar moeten blijven van hun
werkgever. Eurocadres zelf werkte afgelopen jaar aan het vergroten
van zijn visibiliteit op alle Europese fora, bouwde verder haar interne structuur uit en zette volop in op een betere communicatie.

Vakbonden beste waarborg voor implementeren CSR
In de namiddag ging dan de conferentie over Corporate Social
Responsability (CSR) van start. Verschillende sprekers kwamen aan
bod en er werd verwezen naar de 3 belangrijkste pijlers van CSR :

de sociale dimensie, de ecologische dimensie en ten slotte de economische dimensie. Reeds in 2011 stelde het EVV dat de aanwezigheid van syndicale organisaties in een onderneming de beste
waarborg is voor het implementeren van CSR in het bedrijfsbeleid
en de opvolging ervan. CSR mag geenszins de sociale dialoog vervangen, maar is wel complementair. Voor België werd als case de
retailgroep Colruyt genomen. Een kaderlid van Colruyt getuigde
over de implementatie van de verschillende CSR-pijlers in de
onderneming. De rol van de kaderleden bleek hierbij van essentieel
belang.
Tot slot van de conferentie werd een officieel standpunt van
Eurocadres aangenomen over dit thema. In de tekst wordt nogmaals een oproep gedaan om sociale, milieu- en ethische waarden,
alsook mensenrechten en consumentenrechten te integreren in het
bedrijfsbeleid, in nauwe samenwerking met alle stakeholders. De
financiële en economische crisis onderlijnt de noodzaak van deze
waarden. Kaderleden zitten in een strategische positie om CSR
maximaal te implementeren in de ondernemingen, doch vormen ook
een kwetsbare schakel aangezien ze ook oog dienen te hebben voor
de economische belangen van de ondernemingen. Een effectieve
Europese sociale dialoog betekent dan ook een toegevoegde waarde om CSR-overeenkomsten te maken in multinationale ondernemingen. Het voordeel hiervan is dat er dan reeds een kader bestaat
dat enkel omgezet dient te worden op maat van de onderneming.
De ACLVB-kaderwerking bedankt onze twee afgevaardigden voor
hun actieve deelname en blijft verder ijveren voor de belangen van
al onze aangesloten kaderleden.
Erik DECOO
ACLVB-Kaderwerking

LOONAANPASSINGEN OP 01.12.2014
P.C.
106.01
117
326

ACTIVITEIT
Cementfabrieken
Petroleumnijverheid & -handel
Gas- & elektriciteitsbedrijf

AANPASSING
- 0,0399% op de minimumlonen (index)
- 0,0399% op de minimumlonen (index)
- 0,0399% op de minimumlonen (index)
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FRANÇOIS FERNANDEZ-CORRALES VERKOZEN
TOT ALGEMEEN VOORZITTER VAN HET VSOA

François
FernandezCorrales werd op zaterdag 22
november door de algemene
statutaire vergadering van het VSOA
tot voorzitter verkozen. “Alleen ben ik
niets”. Met die woorden vatte de
nieuwe algemeen voorzitter van het
VSOA zijn missie voor de komende 6
jaar samen. ”Zonder onze leden,
zonder solidaire samenwerking,
zonder eendracht bereiken we niets.”

J

Jan Eyndels, wiens mandaat van algemeen voorzitter ten einde
liep, ontving de titel van erevoorzitter.
’s Ochtends stroomden zo’n driehonderd afgevaardigden van het
VSOA toe in de loges van het Constant Vanden Stock Stadion; ze
mochten hun stem uitbrengen voor de verkiezing van een nieuwe
voorzitter. De strijd kondigde zich spannend aan.
Algemeen Secretaris Henk Herman gaf een overzicht van de activiteiten in de periode waarin Jan Eyndels voorzitter was. In 2008 kregen we af te rekenen met de bankencrisis en vervolgens een regeringscrisis. En nog later werden we opgezadeld met de besparingen van de Zweedse coalitie. Maar het bleef al die tijd gestaag
beter gaan met het VSOA.
Herman loofde vooral de leden voor hun trouw en hun inspanningen. Verder overliep hij alle groepen en gaf voor elk van hen een
stand van zaken : de erkenning in het paritair comité van de Groep
Spoor; het vertrek van Didier Bellens bij Belgacom; dat van Johnny
Thijs bij Bpost; het op de agenda zetten door de groep Politie van
het geweld jegens wetsdienaren; de besparingen bij Defensie … in
een omgeving waarbij het staatsapparaat personeel schrapt en
hakt in de investeringen.

samenwerking nog verder vorm krijgt.” Tot slot bedankte voorzitter
Eyndels alle medewerkers van het Secretariaat Generaal en sprak
hij lof over zijn secretaresse Marie-France.

Eensgezindheid behouden
En dan kwam het langverwachte moment : het resultaat van de
verkiezing. François Fernandez haalde het met ruime voorsprong
van Erwin De Staelen, die sportief de duimen legde en de nieuwe
voorzitter alle geluk toewenste.
In zijn maidenspeech bracht Fernandez vooreerst hulde aan oudvoorzitter Marcel Ongena, die op dat ogenblik bij zijn zieke echtgenote was. “Van hem hebben we geleerd dat een vakbond bestaat
voor en door zijn leden”, aldus Fernandez. Verder riep hij op tot
eensgezindheid en tot het sluiten van de rangen. “We moeten nu
onze vakbond moderniseren en een nieuwe bladzijde in onze
geschiedenis schrijven. De talrijke groepen van onze organisatie
moeten samenwerken in alle autonomie en solidariteit in hun
diversiteit. We begeven ons niet naar een revolutie maar naar een
evolutie.” Tot slot kondigde hij een versterking van de interne en
externe communicatie aan.
Bert CORNELIS

Het ‘trek-uw-plan-regeerakkoord’
ACLVB-voorzitter Jan Vercamst hoopte in zijn gelegenheidsspeech
op een constructieve samenwerking met de nieuwe voorzitter van
het VSOA en ging dieper in op de politieke en sociale situatie van
ons land. “De federale regering heeft nog geen enkel positief teken
gegeven dat de deur nog altijd openstaat. Ze heeft niets gedaan
om te geloven dat er nog toenadering mogelijk is. Vooral het feit
dat hoge vermogens gespaard blijven en men het geld bij de zieken, werkenden en gepensioneerden gaat zoeken, maakt dat dit
regeerakkoord een asociaal ‘trek-uw-plan-akkoord’ is.
In zijn afscheidstoespraak ging Jan Eyndels dieper in op de relatie
met de ACLVB : “In het belang van onze beide organisaties en in
het respect voor de autonomie van elk is het belangrijk dat onze
V R I J U I T / D E C E M B E R
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WIE IS DE NIEUWE VOORZITTER VAN HET VSOA ?
François Fernandez-Corrales begon zijn loopbaan bij Michelin,
stapte vervolgens over naar de ‘RTT’ en naar Justitie, meer
bepaald het Belgisch Staatsblad. Eerst was hij er verantwoordelijk voor de abonnementen, later werd hij hoofd van de commerciële dienst. In 1999 werd hij nationaal secretaris van VSOA
Groep 2, thans het VSOA-FGGA (Federale, Gemeenschaps- en
Gewestadministraties). In 2006 werd hij voorzitter van die groep
en in 2012 kon hij zijn mandaat verlengen. Fernandez heeft zijn
groep uitgebouwd tot een moderne syndicale organisatie.
BC

regionaal
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DUOday op 26 maart 2015

LAAT EEN ARBEIDSGEHANDICAPTE WERKZOEKENDE
EEN DAG STAGE LOPEN IN JE ONDERNEMING
DUOdag breidt voor zijn 6de editie uit naar
Brussel en Wallonië en wordt DUOday. Op 26
maart is het opnieuw zover : bedrijven en organisaties kunnen voor één dag een werkzoekende
met een handicap in dienst nemen.
Het is nog steeds bijzonder moeilijk voor personen
met een arbeidshandicap om werk te vinden en zo
hun waarde te bewijzen op een werkvloer.
Trouwens, als we spreken over een arbeidshandicap op de werkvloer, dan gaat dit niet noodzakelijk
enkel over pakweg personen in een rolstoel of blinde personen. Andere aandoeningen, zoals autisme
of slechthorend zijn, vallen daar ook onder.
Vele werkgevers zijn er ook nog steeds niet van op
de hoogte dat er heel wat financiële en andere
ondersteuningsmaatregelen bestaan om personen
met arbeidshandicap te integreren op een werkvloer.

Hoe gaat het in zijn werk ?
Op 26 maart kunnen bedrijven en organisaties voor
één dag een werkzoekende met een handicap in
dienst nemen. De werknemer komt als het ware
voor één dag stage lopen en wordt gekoppeld aan
een werknemer van dat bedrijf (de stagebegeleider). Dit vormt een kans voor zowel werkgever als
stagiair. De werkgever maakt kennis met de echte
vaardigheden en talenten van de stagiair en de
werkzoekende krijgt er een waardevolle dag werkervaring bij.
Aan jou als afgevaardigde om dit mee te ondersteunen en eventueel te agenderen op het sociaal
overleg van je onderneming. Zorg ervoor dat jullie
bedrijf ook meedoet !

Vragen of op zoek naar extra informatie ?
Bij de diversiteitsconsulent van jouw zone.

Lieve Van der Aa
Provincie Antwerpen
Londenstraat 25 - 2000 Antwerpen
Tel. 03-201.93.26
lieve.van.der.aa@aclvb.be

De afgelopen jaren waren er heel wat bedrijven met
een syndicale werking van ACLVB die hieraan participeerden : o.a. Solidariteit voor het Gezin, Volvo,
BNP Paribas Fortis, Colruyt, WZC Leiehome, vzw
Uilenspiegel, Galva Power, enz. Ook binnen ACLVB
liepen verschillende personen met handicap stage
bij de loketten of bij de diversiteitsconsulenten.
Het aantal deelnemers stijgt trouwens elk jaar.
Vorig jaar waren er zo’n 500 stagiairs binnen 480
verschillende bedrijven. Opvallend is dat er na
voorgaande edities ondertussen meer dan 100
effectieve tewerkstellingen zijn ontstaan.
Facts :
3 Duoday is gratis voor iedereen
3 er geldt absoluut geen aanwervingsplicht
3 de stagairs zijn verzekerd via VDAB
3 de administratieve last is miniem en wordt
opgevolgd door een arbeidsbemiddelaar

Ayten Yildirim
Regio Limburg/Vlaams-Brabant
Europalaan 53 - 3600 Genk
Tel : 089-50 07 42
ayten.yildirim@aclvb.be
Vincent Muhr
Regio Gent/West-Vlaanderen
Koning Albertlaan 95 - 9000 Gent
Tel. 09-24.23.978
vincent.muhr@aclvb.be
Hilde Rimbaut
Regio Aalst-Ninove/Halle-Vilvoorde/
Vl. Ardennen/Waas en Dender
Kerkhoflaan 14-16 - 9300 Aalst
Tel. 053-70.20.70
hilde.rimbaut@aclvb.be

Wil je je bedrijf laten inschrijven ?
Surf naar www.duoday.be en ga vervolgens
naar het luik deelnemen.
Diversiteitsconsulenten ACLVB

8STE EN LAATSTE JOBBEURS EUROMETROPOOL
Op donderdag 20 november vond in Tournai Expo de 8ste editie plaats van
de Jobbeurs Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

De Liberale Vakbond blijft dit initiatief genegen, welke vorm het ook moge
aannemen in de toekomst.
RF

Bedoeling van de beurs - jaarlijks en volgens een beurtrol georganiseerd - is de
drie arbeidsbemiddelings- en opleidingsdiensten van de regio grensoverschrijdend te laten samenwerken. Waalse, Vlaamse en Franse werkzoekenden en
werkgevers krijgen er de kans elkaar te ontmoeten.
Deze achtste editie lokte 4.060 bezoekers.
82 ondernemingen hadden 1.000 arbeidsplaatsen in de aanbieding. De kandidaten waren gemotiveerd, zowel de kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen werden gehaald, net zoals de vorige jaren trouwens.
Niettemin werd aangekondigd dat er geen 9de Jobbeurs meer op stapel staat :
“Het wordt steeds moeilijker om veel jobaanbiedingen te bundelen in het
kader van een algemene beurs.”
Die grote beurzen zullen vervangen worden door kleinere, meer toegespitste
fora. ACLVB Hainaut Occidental was met medewerkers Juliette Müller en
Véronique Crunelle trouw op post.
V R I J U I T / D E C E M B E R

2 0 1 4

26 r e g i o n a a l

3 december, internationale dag van personen met een handicap

EN WAT ALS HET JOU MORGEN OVERKOMT ?

N

De diversiteitscellen van de Brusselse regionales van de 3
vakbonden hebben 6 engagementen genomen voor de
inclusie en de (her)integratie op de arbeidsmarkt van
personen met een handicap.

Nu de begrotingsmaatregelen van de verschillende regeringen in
alle hevigheid vragen oproepen over het maatschappijmodel, hebben de diversiteitscellen van ACLVB, ACV en ABVV een studiedag
georganiseerd om antwoorden aan te dragen bij de uitdaging die
werk en de (her)integratie van personen met een handicap in de
Brusselse bedrijven vormen.

Verschillende realiteiten
Het woord ‘handicap’ is niet eenduidig, het omvat verschillende
realiteiten. Niettemin wordt vandaag algemeen aangenomen dat
het geen rem vormt op de volle deelname van de persoon aan het
sociaal, economisch en cultureel leven.
Terwijl in de openbare diensten er een verplicht aandeel van minstens 3 % personen met een handicap in het personeelsbestand
moet zijn, wordt niets gevraagd aan de bedrijven in de privésector.
Nochtans zijn zij betrokken door de problematieken van veroudering
van het personeel, eventuele periodes van ziekte (al dan niet
beroepsziektes) of ongevallen (arbeidsongevallen of niet). Er doen
zich dan situaties voor waarbij moet nagegaan worden hoe de reintegratie van een persoon met een handicap op de arbeidsplaats
kan gebeuren of hoe kan omgegaan worden met het verlies van
bepaalde capaciteiten bij oudere personeelsleden of werknemers
die getroffen werden door een ziekte.
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Discriminaties
Véronique Ghesquière van het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid
van Kansen kwam uiteenzetten op welke basissen de aanklagers een
situatie kunnen signaleren die ze discriminerend vinden, op basis van
een handicap of de slechte gezondheidstoestand, meer bepaald
krachtens de Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de
rechten van personen met een handicap. Naast de behandeling van
de signaleringen eventueel tot voor de hoven en rechtbanken, houdt
het Centrum zich ook bezig met het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen aan de politieke overheden en aan de werkgevers.
We vernamen met verbazing dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap stagneert op 36,2 % tegenover 67,2 % voor de
bevolking in het algemeen. De Belgische situatie op dat vlak is niet
goed ten opzichte van het Europees gemiddelde. De quota worden niet
gerespecteerd in de openbare diensten en bestaan niet in de privésector.
De personen met een handicap belanden later op de arbeidsmarkt en
verlaten die arbeidsmarkt ook vroeger. De werkgevers beschouwen de
gezondheidsproblemen als een rem op de aanwerving; al te veel personen met een handicap weigeren dan weer de obstakels te overbruggen die zich in hun zoektocht naar werk aandienen, onder meer
uit schrik om hun uitkering te verliezen.
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Praktische modaliteiten
De werkgever die het idee aanvaardt om personen met een handicap in
dienst te nemen of om een werknemer die het slachtoffer werd van een
ongeval of een invaliditeit in dienst te houden, moet soms investeren in
de aanpassing van de arbeidspost. Overigens is ook de weigering tot
redelijke aanpassing ten voordele van een persoon met een handicap verboden, evenals directe of indirecte discriminaties, zoals het weigeren van
een blindengeleidehond, wat neerkomt op het weigeren van de blinde persoon, pesterijen, … De term ‘redelijk’ betekent dat de last niet buiten
proportie mag zijn, niet voor het bedrijf, noch voor de collega’s, noch voor
de persoon met een handicap zelf. Er bestaan tal van modaliteiten voor
praktische aanpassingen, gaande van de aanpassing van sollicitatietesten, over de aanpassing van de trappen bij de inkom, tot een deeltijds
uurrooster of telearbeid. Het vaakst zijn niet-materiële aanpassingen
nodig. Véronique Ghesquière overliep snel de rechtspraak; bij wijze van
voorbeeld haalde ze de situatie aan van een werkgever die niet rechtsgeldig een werknemer kon ontslaan van wie de handen misvormd geraakten, onder het mom dat de klanten een afkeur zouden hebben.

Normaal werken
Onder de aanbevelingen van de VN waarvoor alle geïnteresseerden bijzonder gevoelig zijn, is er die rond het openstellen van de gewone arbeidscircuits voor personen met een handicap. Het is essentieel dat ze echt de
keuze hebben tussen een loopbaan uitbouwen in een bedrijf voor aangepast werk en een gewoon bedrijf. Vervolgens was het woord aan de aanwezigen in de zaal. Ze stelden heel concrete vragen : Mag men naar het
werk komen met zijn persoonlijke assistent ? Valt dyslexie onder het
begrip handicap waarbij niet mag gediscrimineerd worden ? Ongeschikt
verklaard worden voor het afgesproken werk, betekent dat dat het onmogelijk is een herklassering in een andere functie te verkrijgen ?

Sprankel hoop
Etienne Lorbans kwam de actie van PHARE toelichten. De Brusselse
Dienst PHARE (Personne Handicapée Recherchée) is een bestuursafdeling
van de COCOF (Franse gemeenschapscommissie) die personen met een
handicap in het Brussels Gewest voorziet van informatie, oriëntering en
financiële tussenkomst. PHARE levert advies inzake beroepsoriëntering,
hulp voor tewerkstelling in een gewoon milieu en in de ondernemingen
voor aangepast werk. Zo kunnen personen met een handicap genieten van
inschakelingspremies, een tussenkomst in het loon om het rendementsverlies te compenseren, of aanwervingspremies. PHARE organiseert ontdekkingsstages in de ondernemingen, zodat de betrokkenen zich een idee
kunnen vormen van een welbepaalde job alvorens ze een opleiding starten. Het kent opleidingsvergoedingen toe bovenop uitkeringen en tussenkomsten in de verplaatsingskosten.

Syndicaal en politiek engagement
De drie betrokken Brusselse ministers, Didier Gosuin, Céline Fremault en
Bianca Debaets dienden de vergadering vroegtijdig te verlaten omwille
van een drukke agenda, maar – niet onbelangrijk - eerst plaatsten ze nog
hun handtekening onder 6 engagementen.
De namiddag was eerst gewijd aan goede praktijken inzake integratie van
personen met een handicap en aan het uitzonderlijk werk dat geleverd
wordt in ondernemingen voor aangepast werk. Het zijn bedrijven die
onderworpen zijn aan de harde wetten van de concurrentie en die moeten
vechten om welvarend te zijn. Het gebrek aan productiviteit wordt zeker
gecompenseerd door subsidies, maar dat volstaat niet. Er moeten onberispelijke producten en diensten geleverd worden. Het gevaar in een
maatschappij die enkel gestuurd wordt de zoektocht naar zoveel mogelijk
winst, zou kunnen zijn dat de bedrijven voor aangepast werk opgeslokt
worden door de gewone markt. Voor de kwetsbare personen zoals de
gehandicapten, staat werken gelijk aan het verwerven van een inkomen
en vooral het opbouwen van een sociaal netwerk, wat evenzeer belangrijk
is om te integreren in de maatschappij.

We kunnen beter !
Michael Dufrane, Bestendig Secretaris ACLVB :
De integratie van personen met een handicap is een essentiële syndicale
uitdaging. Er bestaan antidiscriminatie-maatregelen, de werkgever is

verplicht de arbeidsvoorwaarden te wijzigen aan de hand van redelijke
aanpassingen, er bestaat heel wat overheidshulp om de integratie van
personen met een handicap te ondersteunen, …

Maar dat alles volstaat niet !
Ondernemingen, vakbonden, afgevaardigden … we kunnen beter ! De wet
verplicht de werkgevers niet de arbeidslast voor de collega’s met een handicap te herevalueren. De wet verplicht evenmin tot een verbetering van de
omkadering. Nochtans zijn dat essentiële hefbomen ! Rome werd niet op één
dag gebouwd, de veranderingen moeten gaandeweg gebeuren. Alle oplossingen, klein of groot, aangebracht door de sociale partners in de ondernemingen zullen stappen vooruit zijn voor de integratie van personen met een
handicap in de arbeidswereld.
Inspelen op de handicap is een teken van solidariteit jegens de mindervalide collega’s … maar het is ook anticiperen op de risico’s van het leven.

Meer info bij Eva Sahin, diversiteitsconsulent bij de Brusselse Regionale van
ACLVB : eva.sahin@aclvb.be

6 PRIORITEITEN VOOR DE BRUSSELSE
REGERING EN VOOR DE WERKGEVERS
Als verdedigers van de rechten van alle werknemers komen de
Brusselse vakbonden op voor het recht van personen met een handicap
op een kwaliteitsvolle job. Ter gelegenheid van de internationale dag
van personen met een handicap, formuleerden de Brusselse vakbonden
6 prioriteiten voor de Brusselse regering en voor de werkgevers :
3 Personen met een handicap hebben recht op werk.
3 Elke onderneming met meer dan 50 werknemers moet personen met
mentale en/of lichamelijke beperking aanwerven. Ook moet elke
onderneming de personen aan het werk houden die tijdens de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst door een handicap zijn getroffen.
3 Elke werknemer heeft recht op de aanpassing van zijn werk of zijn
werkplek, of op herinschakeling, wanneer dit vereist is als gevolg van
een gebeurtenis (ongeval, ziekte, ouder worden) die beroepsuitoefening zoals voorheen verhindert. De werknemer moet bovendien bij
deze zoektocht betrokken worden, er dient rekening gehouden met
zijn verwachtingen en zijn bekwaamheden.
3 In de ondernemingen moeten de overlegorganen de inclusie van personen met een handicap behandelen met bijzondere aandacht voor
de veiligheid van de werknemer, voor zijn welzijn en zijn bekwaamheden. De toegang tot werk van personen met een handicap maakt
integraal deel uit van het sociaal overleg.
3 Stigmatisering van personen met een handicap moet worden bestreden door de hindernissen voor hun inclusie weg te werken en het
werkgelegenheidsbeleid en het beleid voor sociale inclusie beter af te
stemmen. Men moet hun een waardig inkomen waarborgen.
3 In de Brusselse diversiteitsplannen moet de non-discriminatie en de
duurzame inschakeling van personen met een handicap opgenomen
worden.
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SNOEIEN OM TE BLOEIEN
OF SNOEIEN OM TE BLOEDEN ?
Net zoals het federale niveau zal de Vlaamse regering een aantal maatregelen treffen die de
gezinnen zullen vragen meer bij te dragen aan de publieke financiën. Denk maar aan de hogere
bijdrage voor de zorgverzekering, hogere tarieven voor de tickets van De Lijn … Het doel van deze
maatregelen is uiteraard eenvoudig : de Vlaamse schuld en het tekort op de begroting laten dalen.
Maar zal dat ook gebeuren ?
De Vlaamse regering en de
economie van de aanbodszijde
Traditioneel kan men de visie van regeringen op
hoe men de economie dient aan te wakkeren in
twee zijden indelen.
Enerzijds heb je de Keynesianen. Zij geloven dat
de overheid in crisistijd de economie moet aanwakkeren door massaal aan te kopen bij de
bedrijven, ter vervanging van de weggevallen
consumptie van de werknemers. Zij zullen grote
openbare werken promoten. Die creëren werkgelegenheid en contracten bij de bedrijven, waardoor
de consumptie opnieuw wordt aangewakkerd.
Bovendien versterken deze werken (autosnelwegen, havencomplexen, bedrijventerreinen) het
economisch weefsel.

rekent onze eigen Vlaamse en federale regering
voornamelijk op aanbodgedreven stimulansen om
de economie te activeren.

De Laffercurve
Anderzijds heb je de zogenaamde supply-siders.
Zij geloven dat de overheidsinterventie door de
vraag aan te wakkeren artificieel is en op termijn
schadelijk voor de economie. Een supply-sider wil
de economie aanwakkeren door de randvoorwaarden voor economische groei te optimaliseren. Dit
door de belastingen voor de bedrijven te laten
dalen en de administratie te vereenvoudigen. Dit
moet bedrijven aanzetten tot meer investeringen,
jobcreatie, etc.
In de bredere discussie rond het stimuleren van
onze economie zullen de linkse partijen en vakbonden eerder pleiten voor een Keynesiaanse aanpak : het inkomen van de mensen zoveel mogelijk
vrijwaren om de consumptie aan te wakkeren.
Rechts-liberale partijen zijn dan weer voorstander
van de supply-side : administratieve vereenvoudiging, lagere belastingen voor de bedrijven, meer
kmo-gericht investeringsbeleid. Beide aanpakken
hoeven elkaar niet noodzakelijk uit te sluiten en
de meeste overheden zullen een combinatie van
vraag- en aanbodgedreven beleid voeren. Toch

Het paradepaardje van de supply-side economen
is de Laffercurve, genaamd naar de Amerikaanse
econoom Arthur Laffer.
Eenvoudigweg stelt Laffer dat er een omgekeerd
verband is tussen de belastingvoet en de belastinginkomsten. Overheden willen hun inkomsten
laten toenemen door hogere belastingen te heffen.
Dit lukt tot op een bepaald punt. Maar op een
gegeven moment vraag je een bijdrage aan de
bevolking die in dergelijke mate hoog is, dat zij
niet alleen gedemotiveerd worden om hun productiviteit te verhogen (alles wordt tenslotte toch
wegbelast), maar ook dat belastingontduiking/ontwijking zal toenemen.
Ironisch genoeg kan het net de Laffercurve zijn die
Vlaanderen parten zal spelen.

De bijdragen stijgen,
de inkomsten dalen
Neem nu bijvoorbeeld de tickets van De Lijn.
Enkele tickets zullen stijgen naar 3 euro, sms-tickets worden net geen 2 euro en tienrittenkaarten
worden 14 euro.

RECHTZETTING
Woonbonus
Er sloop een zetduivel in het artikel over de woonbonus dat in de Vrijuit van november verscheen (op
blz. 28). Een wakkere lezer maakte ons daar attent op.
In de laatste zin van het artikel hoort er te staan dat de woning betrokken moet zijn vóór 31 december 2014 (i.p.v. 2016) om in aanmerking te komen voor de woonbonus volgens het oude regime.

Openbaar vervoer is in strikte zin geen belasting
maar een retributie. Dit betekent dat de overheid
een dienst aanbiedt waarvoor de consument of
burger rechtstreeks betaalt. Zo wordt de kost
enkel verhaald op de gebruikers.
De principes van Laffer indachtig is de kans reëel
dat de nieuwe maatregelen de financieringsproblemen van onze overheid en haar diensten meer
kwaad dan goed kunnen doen. Ons openbaar vervoer, om het voorbeeld verder te zetten, zal hoe je
het ook draait of keert minder reizigers hebben die
op de legale manier meerijden. Sommigen zullen
alternatieve vervoersmiddelen zoeken, anderen
zullen voor zwartrijden opteren. Dit oplossen door
meer controles kan, maar daar hangt ook een kostenplaatje aan vast.
De Vlaamse regering zal natuurlijk beweren dat zij
de belastingen niet verhoogt. In strikte zin klopt
dit ook voor een groot deel. Zij zal voornamelijk
aan haar herverdelende mechanismen sleutelen
waardoor er minder geld bij de gezinnen terechtkomt. Denk maar aan de verlaagde kinderbijslag
voor wie meer dan twee kinderen heeft, duurdere
zorgverzekering, duurder inschrijvingsgeld en de
hogere retributies.
Op het einde van de rit zijn de gevolgen echter
dezelfde als die van hogere belastingen : minder
geld blijft over bij de gezinnen om te consumeren.
Bovendien worden bepaalde diensten duurder
zonder dat daar iets tegenover staat. Het hogere
inschrijvingsgeld aan de universiteiten leidt bijvoorbeeld niet tot een hogere kwaliteit van ons
onderwijs of meer onderzoek, het hogere tarief van
De Lijn en de Zorgverzekering gaat niet naar betere dienstverlening …
Bovendien zijn de besparingsmaatregelen van de
Vlaamse regering voor een groot deel lineair,
waardoor men zonder verpinken van elke instantie
eenzelfde percentage van het budget afneemt.
Ongericht besparen dreigt veel van deze instanties in financiële problemen te brengen en ultiem
ook de zwaksten in onze maatschappij te schaden. Een gericht besparingsbeleid aangevuld met
compenserende maatregelen of behoud van inkomen van de zwaksten in onze maatschappij zal de
consumptiekracht van deze groepen vrijwaren en
onze economie net meer stimuleren.
In ieder geval kunnen we er wellicht wel van uitgaan dat nieuwe lederen zetels maar weinig zoden
aan de dijk zullen zetten.
Pieter BAERT
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ACLVB VOERT MEE ACTIE TEGEN DE BESPARINGEN
IN DE WERKERVARINGSPROJECTEN

De besparingen van de Vlaamse regering zorgen ervoor dat de werkervaringsprojecten (of WEP+) zullen verdwijnen. Dit betekent tevens dat er bijna
3.000 werknemers uit de doelgroep in een voor hen minder interessant systeem zullen terechtkomen, en dat dit ook gevolgen zal hebben voor 600 omkaderingspersoneelsleden. De beloofde alternatieve tewerkstellingsmaatregel
is er nog niet.
ACLVB, ABVV en ACV trokken op vrijdagochtend 21 november naar het
Martelarenplein om daar de minister van Werk Philippe Muyters te onderscheppen voor hij naar de ministerraad kon gaan.
De vakbonden bezorgden samen met enkele WEP-plussers en begeleiders
postzakken met 3.000 sollicitatiebrieven en volgende eisen :
- verlengen van het systeem totdat de nieuwe werkervaringsmaatregel
(in overleg met sociale partners) is uitgetekend en in werking treedt;
- het nieuwe systeem moet er een zijn van voldoende lange, kwaliteitsvolle
en betaalde werkervaring;
- het aantal op vandaag voorziene werkervaringsplaatsen (inclusief die die in de
andere maatregelen geviseerd worden) moet minstens behouden blijven;
- het moet zoals vandaag gaan om voorbehouden plaatsen voor deze doe
groep, niet om inkanteling in IBO (individuele beroepsopleiding).

Spijtig genoeg had de minister niet veel oor voor deze eisen. Een nieuwe
maatregel zal er komen. De ACLVB zal er hoe dan ook blijven voor pleiten om
hierover eerst een fatsoenlijk sociaal overleg te houden. Ondertussen mogen
er geen werknemers in de kou komen te staan en naakte ontslagen vallen.
EVH

ACTIE IN LEUVEN
Leerwerkbedrijf Oost-Brabant
De vakbonden van de regio Vlaams-Brabant voerden op donderdag 13 november actie op het Ladeuzeplein in Leuven. Ze ondersteunden de vraag van het
Leerwerkbedrijf Oost-Brabant om de problematiek rond het bedreigde werkervaringsstelsel onder de aandacht te brengen. Door het stelsel krijgen personen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om onder intense
begeleiding een beroep te leren en een jaar werkervaring op te doen.
Leerwerkbedrijf Oost-Brabant is 1 van de 16 Vlaamse Leerwerkbedrijven.
De huidige Vlaamse Minister van Werk, Philippe Muyters, wil het stelsel hervormen en vermarkten (zie artikel hierboven). Hij begint vanaf 1 januari 2015
met de afbouw van het stelsel maar, zowel op inhoudelijk als op budgettair
vlak, is het op dit ogenblik volkomen onduidelijk wat de toekomst zal brengen.
De gevolgen van de onzekere toestand zijn reeds merkbaar in de sector.
Bepaalde organisaties hebben omkaderingspersoneel in opzeg geplaatst
omdat er binnenkort voor hen geen middelen zijn om hun loon te betalen.
SV

ACLVB-afgevaardigde Eddy Elsen (2de van links) van de vzw Wonen en Werken met mannen
uit de werkervaringsploeg ‘Schilderen en behangen’.
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30 w e r k l o o s h e i d
HET REGEERAKKOORD EN DE
GEVOLGEN VOOR DE WERKLOZE
In de vorige editie van Vrijuit gaven we reeds een korte toelichting bij de gevolgen van het regeerakkoord voor de werkloze en werkzoekende. Hieronder een update van de voorziene wijzigingen.

Bij het ter perse gaan waren nog niet alle teksten beschikbaar.
Wat volgt is dus nog onder voorbehoud.

Zij die in december 2014 de anciënniteitstoeslag al effectief hebben
ontvangen, zullen die verder blijven ontvangen.

Voor de schoolverlaters

Op dit vlak is er een versoepeling verkregen :
3 Ook nog recht op anciënniteitstoeslag indien er sprake is van een
herstructurering met collectief ontslag
3 Behoud van het recht op anciënniteitstoeslag vanaf 55 jaar in
geval van een zwaar beroep of een lange loopbaan van minstens
35 jaar. (De leeftijd van 55 jaar zou in deze situatie geleidelijk
opgetrokken worden tot 65 jaar in 2020.)

Om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen moet de jongere
eerst een beroepsinschakelingstijd (BIT) van ongeveer 1 jaar
doorlopen. Na deze BIT kunnen inschakelingsuitkeringen aangevraagd worden. Op dit vlak zijn 2 wijzigingen voorzien :
- De maximumleeftijd waarop voor het eerst uitkeringen kunnen
worden aangevraagd wordt verlaagd van 30 naar 25 jaar.
(Geldig voor iedereen die uitkeringen aanvraagt vanaf
01/01/2015).

2. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
De beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wordt uitgebreid tot 65
jaar.

- Voor de werknemer van minder dan 21 jaar op het tijdstip dat
hij/zij inschakelingsuitkeringen aanvraagt, wordt een diplomavereiste ingevoerd Momenteel volstaat het dat men bepaalde
studies doorlopen en beëindigd heeft. (Geldig vanaf
01/09/2015)

Dit houdt in :
- dat werklozen tot hun 65 jaar actief moeten zoeken naar werk, als
werkzoekende ingeschreven zijn en passend werk of een passende opleiding moeten aanvaarden. (*)

Voor de volledig werklozen

- dat de maxi-vrijstelling voor oudere werklozen vervalt

1. Afschaffing van de anciënniteitstoeslag
Een oudere werkloze (55-plus die minstens 20 jaar heeft gewerkt)
krijgt tot op heden een iets hogere uitkering.
Deze anciënniteitstoeslag wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft
voor nieuwe instromers.
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Een aantal voordelen voor oudere werklozen vervallen dus:
3 de mogelijkheid om als “oudere werkloze” vanaf de leeftijd
van 50 jaar te starten met een bijberoep tijdens een periode
van werkloosheid ; (*)

werkloosheid
3 de mogelijkheid om als “oudere werkloze” vanaf de leeftijd van 50 jaar
elke activiteit zonder winstoogmerk die betrekking heeft op het eigen
bezit (bv. verbouwing) te verrichten; (*)
3 de mogelijkheid om tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid verder werkloosheidsuitkeringen te ontvangen (vanaf 60 jaar);(*)
Andere voordelen blijven behouden :
3 de vrijstelling van het in bezit zijn van een controlekaart (vanaf 60 jaar);
3 de vrijstelling van de validering van het formulier C3-Deeltijds (vanaf 50
jaar).
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Voor zij die deeltijds werken met een bijkomende toeslag (IGU)
Het regeerakkoord voorziet om de IGU-toeslag bij deeltijdse werkhervatting
opnieuw te berekenen zoals voor 2008.
Dit houdt in dat men als 21-plusser maar recht zal hebben op de IGU indien het
brutoloon lager is dan 1501,82 euro (momenteel 1559,38 euro).
Bovendien zal ook de uurtoeslag verlaagd worden voor samenwonenden en
alleenstaanden (momenteel is de uurtoeslag voor alle gezinscategorieën
dezelfde).

- de vrijstelling om in België te verblijven vanaf de leeftijd van 60 jaar wordt
afgeschaft.
Een werkloze moet in België verblijven (met uitzondering van 4 weken per
jaar).
Werkloze 60-plussers mochten langer dan die 4 weken in het buitenland
verblijven. Deze mogelijkheid wordt afgeschaft vanaf 01/01/2015. Vanaf
01/07/2015 kan de werkloze door de RVA uitgesloten worden wegens een
te lang verblijf in het buitenland. (*)

Vanaf 01/01/2015 bedraagt de uurtoeslag :
- 3,05 euro voor een gezinshoofd
- 2,14 euro voor een alleenstaande
- 1,21 euro voor een samenwonende.

- het feit 58 jaar te zijn of 38 jaar beroepsverleden te bewijzen niet langer volstaat om vrijgesteld te worden van outplacement of inschrijving in de
tewerkstellingscel.

Voor de tijdelijk werklozen

(*) Overgangsmaatregel : De nieuwe regeling zal niet gelden voor personen die
werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze of SWT (brugpensioen) hebben genoten in 2014 en op 31 december 2014 de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

Een tijdelijk werkloze ontvangt momenteel 70 % van zijn brutoloon (weliswaar
begrensd). Dit percentage wordt teruggebracht tot 65% (en dit ongeacht de
gezinstoestand van de tijdelijk werkloze).

3. Inschrijving als werkzoekende
Momenteel moet een werknemer zich inschrijven als werkzoekende bij VDAB of
ACTIRIS op het moment dat hij/zij werkloosheidsuitkeringen aanvraagt bij RVA.
Bij een ontslag vanaf 01/01/2015, moet een werknemer zich sneller inschrijven
als werkzoekende, namelijk :
- binnen de maand nadat de opzeg is ingegaan, of
- binnen de eerste maand van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding.
Gebeurt dit niet, dan zal men gedurende 4 weken geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.
4. Afschaffing vrijstelling familiale en sociale redenen
Een werkloze die te kampen krijgt met een moeilijke familiale of sociale situatie, kon hiervoor tot op heden een vrijstelling aanvragen. De werkloosheidsuitkeringen was dan een pak lager, maar men moest niet beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt.
Deze vrijstelling wordt afgeschaft met ingang van 01/01/2015.
Er is een overgangsbepaling voorzien : de lopende vrijstellingen blijven geldig
tot hun voorziene eindduur (maximum 1 jaar).

Deze maatregelen treden in werking vanaf 01/01/2015. Hier worden geen overgangsmaatregelen voorzien : dus ook zij die nu reeds aan de slag zijn en IGU
ontvangen zullen de maatregel voelen in de portemonnee.
In onze vorige editie meldden we reeds dat de uitkering van een tijdelijk werkloze zal verminderen :

De regering voorziet echter ook dat de uitkeringen tijdelijke werkloosheid toegekend kunnen worden na de pensioenleeftijd. Dit was tot hiertoe niet het geval.
Indien je aan het werk blijft na je 65ste en je wordt tijdelijk werkloos gesteld,
dan zal je vanaf 01/01/2015 ook recht hebben op een uitkering.

En dan ook nog…
Over een aantal maatregelen hebben we nog geen extra informatie :
3 De halvering van het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering na twee jaar
te rekenen vanaf januari 2015.
3 De berekening van het uitkeringsbedrag op het loon ontvangen in een referteperiode van 12 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag.
Momenteel wordt de werkloosheidsuitkering berekend op basis van het brutoloon van de tewerkstelling van de laatste 4 weken. Om fraude te
bestrijden zal deze periode van 4 weken verlengd worden tot 12 maanden.
3 De aanpassing van de criteria van de passende dienstbetrekking.
3 De invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.
3 De beperking op jaarbasis van het aantal dagen van tijdelijke
werkloosheid.
Wordt vervolgd …
Kim DE SCHAMPHELEIRE

Werkloosheid

VOLG DE STAND VAN JE DOSSIER EN JE UITBETALINGEN OP DE WEBSITE VAN ACLVB
Ben je werkloos ? Dan herinneren we je eraan dat het mogelijk is om via de
ACLVB-website de stand van zaken van je werkloosheidsdossier of informatie over
de uitbetaling van je werkloosheidsuitkeringen te raadplegen.
Wat heb je nodig ?

Hoe ga je tewerk ?

- een pc met toegang tot het internet
- een kaartlezer
- je elektronische identiteitskaart en de pincode
van je kaart

Je surft naar de ACLVB-website (www.aclvb.be) en
je klikt “mijn werkloosheidsdossier” aan.
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.
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SOLIDARITEIT TEGEN EGOÏSME

De vakbonden zijn de woordvoerder van diegenen die te zwak zijn
om zichzelf te verdedigen en van alle militanten die besloten hebben te strijden voor een meer rechtvaardige maatschappij.
De vakbonden liggen onder vuur. Er gaan stemmen op die hun
legitimiteit en hun handelswijzen in vraag stellen. Onze acties
hinderen hen, maar wat zou het stakingsrecht zijn als het de economische en politieke activiteit niet zou hinderen ? Het is vergeten dat het stakingsrecht en daarmee samenhangend het recht
om stakersposten op te zetten erkend zijn door de internationale
gemeenschap. De Belgische wetgeving omzeilt een al te strikte
reglementering om het niet te beperken en het risico te lopen dat
het niet werkzaam wordt.
Het geweld jegens de minderbedeelden is oneindig veel groter.
Het economisch systeem draait momenteel niet goed. De kloof
tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest. In een democratisch regime bestaan er verschillende manieren om de geprodu-

ceerde rijkdom te herverdelen. De sociale zekerheid en de fiscaliteit zijn het meest performant.
De acties die we momenteel voeren, hebben met name tot doel
beide te verdedigen.
De sociale zekerheid verzekert een vervangingsinkomen in geval
van jobverlies of arbeidsongeval, een pensioen na de beroepsloopbaan, de gedeeltelijke terugstorting van de gezondheidszorgen die anders onbetaalbaar zouden zijn, kinderbijslag als tegemoetkoming in de opvoeding van de kinderen, …
De fiscaliteit wordt verondersteld de rijkste personen meer te
laten bijdragen aan het budget van de overheden.
Maar die mechanismes van herverdeling worden in vraag gesteld
door diegenen die de grootste winsten opstrijken. Terwijl ze profiteren van de globalisering van de economie, zijn ze erin geslaagd
systemen op te zetten om belastingen te ontduiken en ze zetten
werknemers van over de hele wereld tegen elkaar op om de lonen
naar beneden te halen.
Lijkt onze strijd op die van Don Quichot ? Negeren de vakbonden
de realiteit van een wereld waar het normaal zou zijn dat de
meest vermogenden weigeren de rijkdom te verdelen die door
iedereen tot stand komt ? Wel, dat is precies wat onze acties mooi
maakt. We willen meer rechtvaardigheid, we willen een herverdeling van de rijkdom. We willen dat arbeid naar waarde geschat
wordt. En het is daarom dat we neen zeggen aan de regeringsmaatregelen zoals die er nu uitzien.
Jan VERCAMST,
Nationaal Voorzitter
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Een werknemer, een werkzoekende, een gepensioneerde die zich
aansloot bij een vakbond, wil zowel solidair zijn met de anderen
als kunnen rekenen op hun solidariteit wanneer het nodig is.
Niemand is vrij van een ongeval, het verlies van zijn job, ziekte,
een arbeidsongeval. Bijna iedereen is zeker het lang te moeten
volhouden met een mager pensioen. Het is de rol van de sociale
zekerheid elk individu te beschermen in een maatschappij waar
egoïsme zegeviert. Achter de eis van het fameuze recht op werk –
tegenover het recht op staken – schuilt het idee dat iedereen zich
maar moet behelpen, pech voor de rest.

