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NIEUWE NATIONAAL
SECRETARIS
Het Nationaal Comité van ACLVB
verkoos Olivier Valentin tot nieuwe
Franstalige Nationaal Secretaris.
Hij volgt Bernard Noël op, die
gevraagd had ontheven te worden
uit zijn mandaat.
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TUSSENKOMST IN
VERVOERSKOSTEN
De NMBS besliste de tarieven van de
treinkaarten te verhogen met 1,20 %.
De sociale partners hebben echter
besloten dat er geen verhoging zal
zijn van de forfaitaire bedragen van
de werkgeversbijdrage in 2014.
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MAALTIJDCHEQUES EN
ECOCHEQUES
Maaltijdcheques en ecocheques
vervangen door een nettoloon ?
Geen goed idee, vinden de vakbonden. En wel om verschillende
redenen.
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OPEENVOLGENDE
CONTRACTEN VOOR
BEPAALDE DUUR
Een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur moet aan strikte
vormvoorwaarden voldoen. En de
Arbeidsovereenkomstenwet verhindert een onbeperkte opeenvolging van dergelijke contracten.

Na lang in hun loopgraven te hebben verbleven, vonden de sociale partners toch weer
toenadering en de zin om onderling akkoorden af te sluiten, in plaats van de beslissingen
over te laten aan de politiek. De omzettingscoëfficiënt voor de prijzenindex werd
goedgekeurd door de Groep van 10. En een cao over de motivering van de afdankingen is
afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. De Groep van 10 vraagt overigens aan de
Regering om de uiteenlopende interpretatieproblemen tussen werkgevers en werknemers
uit te klaren op het vlak van de opzeggingstermijnen.
De sociale partners gaan zich nu toeleggen op de verschillen inzake berekeningswijze en
betaling van de jaarlijkse vakantie en de onderhandelingen inzake de harmonisering van
de aanvullende pensioenen verderzetten (lees meer op bladzijde 4).

18

EUROPA MOET TIJ KEREN
Alle analyses over trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt en
op sociaal vlak laten hetzelfde
geluid horen : de werkgelegenheid wordt ondermijnd in Europa.
Tijd voor een koerswijziging.
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EERSTE GESPREK
Jongeren die zich vorige zomer
inschreven als werkzoekenden,
worden deze maand door de RVA
opgeroepen voor een eerste
gesprek. Doel is hun actieve
inzet om een job te vinden na te
gaan.

2aclvb-voordeelkaart
EXPO : 14-18, DIT IS ONZE GESCHIEDENIS !
€ 2 korting aan de kassa op vertoon van uw WINCARD !
10 duotickets te winnen
Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis
voor WINCARD-houders !
Jubelpark 3, 1000 Brussel
Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog werd deze
maand de grote tentoonstelling “14-18, dit is onze geschiedenis !”
in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
geopend.
De tentoonstelling wil de bezoeker sensibiliseren voor de gebeurtenissen van deze Europese oorlog – daarna wereldoorlog - en aantonen dat dit conflict bepalend is geweest voor het verder verloop
van zijn leven. Verschillende emoties worden aangesproken, waardoor hij zich betrokken voelt.
Deze tentoonstelling is dus de ontmoetingsplaats tussen de
geschiedenis van ons allemaal – de geschiedenis met een kleine
g - en de Geschiedenis, met een grote G.

van 26 februari 2014 tot en met 26 april 2015
Toegang : € 12, verminderd tarief voor groepen, 65+ en personen met een handicap : € 9,
kinderen en studenten : € 8, kinderen jonger
dan 6 j. : gratis
B-dagtrip
Info en reservatie :
info@expo14-18.be
www.expo14-18.be
tel. 02-549.60.49

SFEER 100 vrijkaarten te winnen voor WINCARD-houders
Bent u een design addict, tuinliefhebber of op-en-top levensgenieter én bovendien altijd op
zoek naar inspiratie of advies
voor uw woon- en leefruimte ?
Ontdek op SFEER een kwalitatief aanbod van maar liefst 200 exposanten.
Een klassiek hoeksalon, trendy tuinmeubilair of een romantisch zwembad : u vindt hier ongetwijfeld uw gading.

www.sfeer.be

Van zaterdag 15 t/m maandag 17 maart en
van vrijdag 21 t/m zondag 24 maart 2014 :
- zaterdag 15 maart van 11 u. tot 23 u.
- zondag 16 maart en maandag 17 maart
van 11 u. tot 19 u.
- vrijdag 21 maart van 11 u. tot 23 u.
- zaterdag 22 maart en zondag 23 maart
van 11 u. tot 19 u.
Nacht van SFEER op zaterdag 15 maart

Feestelijk genieten op de nacht van SFEER :
open tot 23 u.
De Nacht van Sfeer wordt georganiseerd
ten voordele van vzw Kinderkankerfonds.
Nocturne op vrijdag 21 maart : open tot 23 u.
Toegangsprijs : € 10 p.p. (gratis voor begeleide kinderen jonger dan 12 jaar)
Waar ?
Flanders Expo Gent, Maaltekouter 1,
9051 Gent

TUINBEURS 2014 VAN 7 TOT 10 MAART IN DE LIMBURGHAL TE GENK
€ 1,5 korting op vertoon van je Wincard met Countdown-logo
De exposanten van de Tuinbeurs staan te popelen om u te laten
kennismaken met de laatste nieuwe tuintrends en decoratie.

De succesrijke Tuinbeurs zal de Limburghal omtoveren tot de
plaats waar de Lente begint en waar eenieder de eerste tuinkriebels voelt ; het wordt de ontmoetingsplaats om ideeën op te
doen, uitgewerkt in een alom gekende perfectie.
DE LENTE kan niet vroeg genoeg beginnen :
Na een eindeloze periode van duister weer kunnen we ons eindelijk weer koesteren in de warmte van de eerste zonnestralen.

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 naar
specials@countdown.be
NAAM : .............................................................. VOORNAAM :...............................................
ADRES : ................................................................................................................................

OOK VIA E-MAIL

!

WINCARD DEELNAMECOUPON

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

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

Meer voordelen : ga naar
MIJN KEUZE :

www.countdown.be

q EXPO 14-18
q SFEER

of schrijf je in op de nieuwsbrief
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Van 7 tot en met 10 maart 2014 kan iedereen met groene vingers terecht in de Limburghal te Genk voor de intussen al 27ste
editie van de vermaarde Tuinbeurs ! Het is het uitgelezen
moment om frisse ideeën op te doen, professioneel advies in te
winnen of om gewoon een ontspannende wandeling te maken
door de mooiste indoortuin van België.
De vaste bezoekers van het grootste tuinevenement in België
weten dat de Tuinbeurs garant staat voor een spectaculaire
verzameling van alle nieuwe trends voor tuin, binnen- en buitendecoratie. Op een totale oppervlakte van maar liefst
13.000m² tonen meer dan 100 exposanten het allerbeste dat
ze in huis hebben.
Speciaal voor deze editie worden tal van extra bezienswaardigheden aan het rijk gevulde programma toegevoegd.
Data : vrijdag 7 maart van 15 u. tot 21 u., zaterdag 8 maart,
zondag 9 maart en maandag 10 maart telkens van 10 u. tot
19 u.
Locatie: Limburghal, Jaarbeurslaan , 3600 Genk
Prijzen: volwassenen : € 9,5, kinderen
-14 jaar : gratis, 60+ : € 8
e-mail : info@detuinbeurs.be
website: www.detuinbeurs.be
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Voor wie recht heeft op gewaarborgd inkomen voor bejaarden

BIJZONDERE VERWARMINGSTOELAGE
In februari wordt opnieuw een forfaitaire “bijzondere verwarmingstoelage” toegekend aan de personen die recht hebben op een
gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
Dit jaar is het bedrag van de toelage gelijk aan :
- € 66,11 voor een gerechtigde die een gewaarborgd inkomen
geniet dat is toegekend op basis van het gezinsbedrag;
- € 49,58 voor een gerechtigde die een gewaarborgd inkomen geniet
dat is toegekend op basis van het bedrag van alleenstaande;
- € 33,04 voor de feitelijk gescheiden echtgenoot die de helft van
het gewaarborgd inkomen geniet.
De toelage wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen betaald, samen
met de voordelen verschuldigd voor de maand februari 2014.
De bijzondere verwarmingstoelage wordt niet uitgekeerd aan :
- de gerechtigden waarvoor het gewaarborgd inkomen niet betaalbaar is in februari 2014. Dat geldt ook voor de gerechtigden op
een aanvullend gewaarborgd inkomen en/of tegemoetkoming
voor hulp van derden, waarvoor in februari 2014 geen gewaarborgd inkomen is betaald;
- de gerechtigden op een ouderdomsrentebijslag of een weduwerentebijslag;
- de gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen.

De bijzondere verwarmingstoelage wordt niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de cumulatieregels en evenmin voor de
berekening van de inkomsten van het gewaarborgd inkomen.
De bijzondere verwarmingstoelage is een belastbaar voordeel. Ze is
echter niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing en is ook niet
vatbaar voor ZIV-inhoudingen (ziekte en invaliditeit) en/of solidariteitsbijdragen.

OMZETTINGSCOËFFICIËNT VAN DE PRIJZENINDEX : 0,8280
De sociale partners hebben hun goedkeuring verleend aan de
omzettingscoëfficiënt tussen de oude prijzenindex en de nieuwe die
in voege trad op 1 januari 2014 : 0,8280.
De index wordt voortaan berekend volgens een heel nieuwe methode en aan 2013 = 100 als referentieperiode. De belangrijkste wijzigingen situeren zich op drie niveaus :
3 een nieuwe indexkorf;
3 een nieuwe berekeningsmethode;
3 verschillende verbeteringen voor bepaalde categorieën producten
De keuze van de omzettingscoëfficiënt was niet neutraal, want de

werkgevers probeerden de volgende indexering te vertragen en de
vakbonden trachtten die te vervroegen, vandaar de moeilijkheid om
tot een akkoord te komen. Het is uiteindelijk de tussenoplossing die
de FOD Economie voorstelde, die weerhouden werd.
In de toekomst zullen de aanpassingen regelmatiger gebeuren. De
Indexcommissie zal elk jaar een werkprogramma opstellen om ze
voor te bereiden en de noodzaak ervan te evalueren. Voor de ACLVB
moet het werkprogramma minstens twee elementen omvatten, met
name de verschillen tussen de bronnen rechtvaardigen en correct
de weging van de uitgaven voor de rusthuizen weerspiegelen.

AANVULLENDE PENSIOENEN
Als gevolg van het geringe wettelijk pensioen laten veel sectoren en
bedrijven hun werknemers genieten van een aanvullend pensioen.
Vaak zijn de onderhandelingen apart gevoerd voor arbeiders en
bedienden, wat leidde tot verschillen in de bijdragen, het rendement,
het te bereiken doel … kortom tot discriminaties, waar nu geleidelijk aan komaf mee moet worden gemaakt.
Ook op dat vlak zijn volop onderhandelingen aan de gang tussen de
sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) met het oog
op het afsluiten van een raamakkoord. Het gaat om het bepalen van
de punten die in een wet zullen moeten opgenomen worden om de

juridische zekerheid te garanderen. Eens deze wet in het Belgisch
Staatsblad zal gepubliceerd zijn, vangt een overgangsperiode aan;
in die periode zullen eerst de sectoren en vervolgens de bedrijven het
voortgangsproces en de manier van doen welslagen van het harmoniseringsproces inzake aanvullende pensioenen moeten bepalen. De
overgangsperiode loopt af op 31 december 2024, datum waarop er
geen discriminatie meer mag zijn.
De NAR zal een tweejaarlijkse evaluatie maken van dit proces voor
de betrokken ministers van pensioenen en werk. 2022 zal een scharnierjaar zijn, want als de inspanningen onvoldoende zouden blijken,
zouden er sancties kunnen volgen.
V R I J U I T / F E B R U A R I
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ELK ONTSLAG ZAL GEMOTIVEERD
MOETEN ZIJN
Vanaf 1 april 2014 zal elk ontslag gemotiveerd moeten worden als de werknemer erom verzoekt. Als
de werkgever weigert of zich onthoudt, of als het ingeroepen motief kennelijk onredelijk blijkt, zal
hij een sanctie oplopen.
Het is nog maar eens een belangrijke stap in
het proces van het opheffen van de
discriminaties tussen bedienden en
arbeiders. Tot op heden was de notie
onrechtmatig ontslag slechts van
toepassing op de arbeiders.

W

We verwachtten een akkoord eind december 2013,
maar er moest gewacht tot 10 februari vooraleer de
sociale partners het eens geraakten over het principe
en de grote lijnen van de motivering van het ontslag.
Het onderwerp lag dan ook gevoelig en was technisch
complex.

Ons land heeft reserves geuit aangaande het artikel
24 (*) van het herziene Europees sociaal Charter bij de
ratificatie, waardoor de toepassing ervan ondoeltreffend werd. Het idee van de motivering van het ontslag
moet dus gezien worden in een welbepaalde internationale context.

Internationale bepalingen

Struikelblokken

België heeft altijd geweigerd IAO-conventie nr. 158 van
22 juni 1982 om te zetten naar Belgisch recht; die conventie dringt aan op de motivering van het ontslag en
het voorafgaand horen van de betrokken werknemer.

Het dossier inzake motivering werd behandeld binnen
de Nationale Arbeidsraad buiten de algemene onderhandeling over de harmonisering van de statuten
arbeider/bediende.

V R I J U I T / F E B R U A R I
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“Er waren tal van struikelblokken”, vertrouwt Bernard Noël ons toe.
“De werkgevers liepen vooral vast op het probleem van de sancties.
Ze wilden niet meer horen praten over iets dat hen herinnerde aan
artikel 63 van de wet aangaande de arbeidsovereenkomsten betreffende het onrechtmatig ontslag van de arbeiders en de eraan
gekoppelde sanctie. Voor de werkgevers was de discussiegrond het
gemeen recht op basis waarvan de rechtbanken bepaalde bedienden bijtraden, oordelend dat hun ontslag in abnormale omstandigheden was gebeurd, meer bepaald dat het niet gerechtvaardigd
was door de noodwendigheden van de dienst of de houding van de
bediende.”
De discussies waren ook geanimeerd wanneer er sprake was van
het bepalen van de notie van onredelijk ontslag, of, zoals men het
uiteindelijk in de cao geformuleerd heeft, bij kennelijk onredelijk
ontslag. “Het gaat om een daad die een normaal en redelijk werkgever niet kan goedkeuren”, verduidelijkt Bernard Noël. In dit geval
zal het gaan om een ontslag dat niet zal kunnen gerechtvaardigd
worden door de bekwaamheden of de houding van de werknemer,
noch door de werkingsnoden van het bedrijf.

Cao van de NAR
Elk ontslag zal moeten gemotiveerd worden als de werknemer erom
vraagt.
De forfaitaire burgerlijke boete die automatisch verschuldigd is
door de werkgever die de redenen voor het ontslag niet meedeelt
aan de werknemer die daartoe conform de voorgeschreven procedure en voorwaarden een verzoek heeft gedaan, bedraagt 2 weken
loon; de schadevergoeding die de werkgever verschuldigd is in
geval van kennelijk onredelijk ontslag bedraagt minimaal 3 weken
en maximaal 17 weken loon. Deze sanctie kan niet gecumuleerd
worden met de bijzondere ontslagvergoedingen of een vergoeding
wegens misbruik van ontslagrecht in verband met de reële schade
die kan worden bewezen op basis van het burgerlijk wetboek.
De motivering van het ontslag zal geen betrekking hebben op :
- de werknemers waarvoor tijdelijk een verkorte opzeg van toepassing is (confectie, bouw met vaste werkplaatsen, stoffering en
houtbewerking, brandstoffenhandel Oost-Vlaanderen, handel in
leer en ruwe huiden, schoeiselindustrie, laarzenmakers en
schoeiselindustrie, arbeider in maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, diamant, tandprothesen) tot
31 december 2015, nadien wel;
- de sectoren waarvoor structureel een verkorte opzeg van toepassing is (hoofdzakelijk voor bepaalde arbeiders van de bouwsector die tewerkgesteld zijn op werven) die het voordeel van artikel
63 van de wet op de arbeidsovereenkomsten met betrekking tot
het onrechtmatig ontslag zullen behouden;
- de werknemers die ontslagen worden tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Voorafgaande en aaneensluitende
contracten voor bepaalde tijd of uitzendarbeid voor een identieke functie bij dezelfde werkgever worden meegeteld voor het
bereiken van de eerste zes maanden tewerkstelling.
- De werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzend- of studentenarbeid, brugpensioen (SWT),
pensioen, de stopzetting van de activiteit, sluiting en collectief
ontslag.
De cao zal evenmin van toepassing zijn in de sectoren en bedrijven
waar al regels bestaan over de motivering van het ontslag.

De procedure
De werkgever vermeldt niet spontaan het motief voor de afdanking.
De werknemer heeft 2 maanden om een motiveringsaanvraag in te

Eerst onderhandelen, dan toelichtingen geven over de cao. De tekst is complex want de
sociale partners hebben, voor zover dat mogelijk is, misverstanden willen vermijden.

dienen per aangetekend schrijven. De werkgever heeft 2 maanden
de tijd om te antwoorden.
Ofwel antwoordt de werkgever niet en is hij een schadevergoeding
verschuldigd gelijk aan twee weken loon.
Ofwel levert hij een antwoord dat niet bevredigend is voor de werknemer, die een zaak aanhangig kan maken voor de arbeidsgerechten die zich zullen buigen over de grond van de zaak. De rechtbank
moet dan oordelen of het ontslag kennelijk onredelijk is of niet. In
functie van de ernst van de feiten en van de schade, kan de rechtbank de werkgever een sanctie opleggen van 3 tot 17 weken loon.
Het blijft voor de werknemer mogelijk het herstel van de reële schade die hij heeft opgelopen te vragen, op basis van gemeen recht.

Een strijd van de ACLVB
De Liberale Vakbond dringt er al geruime tijd op aan om de motivering van het ontslag en het vooraf horen van de werknemer te verkrijgen. Het ontslag moet opnieuw een uitzonderlijke daad worden
die de werkgever stelt omdat hij niet anders kan. De ACLVB vraagt
dat de werkgever elke afdanking motiveert wanneer de werknemer
erom vraagt, om elke onbezonnen of willekeurige daad te vermijden. De werknemer heeft namelijk het recht om de redenen te kennen die aan de basis liggen van een ontslag. Het is een kwestie van
respect tussen de partijen.
Overigens moet de werknemer ook de mogelijkheid hebben de aangehaalde redenen te betwisten voor een neutrale instantie (de
Arbeidshoven en –rechtbanken) die een uitspraak zou moeten doen
op basis van de standpunten die de partijen opperen en het gebrek
aan motivering of een willekeurige beslissing dient te sanctioneren.
De cao van de NAR bekrachtigt het gegeven dat een verklaring en
een dialoog omtrent een moeilijk voorval voor de werknemer, en
misschien ook voor de werkgever, de spanningen kunnen doen verminderen en conflicten vermijden.
Tot slot zal de ACLVB erover waken dat deze nieuwe motiveringsplicht op geen enkel moment negatieve gevolgen zou hebben voor
de werknemer in zijn later werkloosheidsdossier.
V R I J U I T / F E B R U A R I
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OLIVIER VALENTIN
VERKOZEN TOT
NATIONAAL SECRETARIS

© SMITS

De 143 afgevaardigden in het Nationaal
Comité van 31 januari 2014 hebben de nieuwe Franstalige Nationaal Secretaris verkozen. Olivier Valentin was de enige kandidaat
voor de functie. Hij volgt Bernard Noël op,
die gevraagd had om ontheven te worden uit
zijn mandaat.

“De enige kandidaat”, … veel mogelijkheid tot suspens bij de uitslag leek er
alvast niet te zijn. Maar toch. Er moest in ieder geval een overtuigende meerderheid gevonden worden. En dat bleek het geval : Olivier Valentin kreeg meer dan
90 % van de stemmen achter zijn naam.
Nationaal Voorzitter Jan Vercamst toonde zich tevreden met het resultaat van de
stemming; het vormt de kroon op het werk na jarenlange inzet van een man ten
dienste van de Liberale Vakbond en zijn leden.
Olivier Valentin was al nauw betrokken bij het sociaal overleg in de hoedanigheid
van Algemeen Adviseur en hoofd van de Studiedienst van de ACLVB. Hij is bij
iedereen in de organisatie bekend omdat hij al ettelijke keren op het terrein of in
het kader van een vorming het een of ander technisch dossier is komen uitleggen of een stand van zaken kwam geven over een onderhandeling. Eind 2013 nog
heeft hij zowat het hele land doorkruist om een antwoord te bieden op alle praktische vragen van de leden omtrent de harmonisering van de opzegtermijnen voor
arbeiders en bedienden.

Onze nieuwe Nationaal Secretaris verklaart zich een
voorstander van de consensus, van de zoektocht naar
een onderhandelde oplossing. “Het is in zekere zin wat
ik de beroepsmisvorming van het sociaal overleg zou
noemen. Ik weet dat niets ooit verworven is en hoe
belangrijker we worden, hoe delicater het wordt. De
werkgevers en onze vakbondscollega’s zullen ons geen
cadeaus doen; maar we kunnen respect afdwingen.”

Expert
Zijn ervaring als jurist gespecialiseerd in sociaal recht
en vervolgens als diensthoofd van de ACLVB-studiedienst heeft Olivier Valentin de noodzaak doen inzien
van expertise om onze geloofwaardigheid nog te vergroten. “We moeten de weg aangeven om goede keuzes
te maken en te weten waar we willen gaan.

Idealist en realist
“Ik ben een idealist en ik wil daar ook ten volle naar handelen”, verklaarde hij in
zijn pleidooi. Sinds meer dan 21 jaar voelt hij zich elke ochtend gedragen door de
zowat 300.000 leden van de organisatie en dat motiveert hem om er “te zijn voor
hen, om hun problemen op te lossen, hun beroepsleven te verbeteren of hen te
steunen als ze uitkeringsgerechtigd zijn. Maar dat hoef ik u niet duidelijk te maken;
ik weet dat ieder van u in deze zaal dat voortdurend ook bij zichzelf zo ervaart.”

V R I J U I T / F E B R U A R I
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De wereld wordt steeds complexer en we hebben de
indruk beter dan ooit geïnformeerd te zijn. Het is waar :
de toegang tot eender welke informatie is nog nooit zo
groot geweest. Maar we lopen er verloren in. Het gaat
alle richtingen uit. Kwaliteit en juistheid zijn vaak ver
te zoeken in de wereldwijde digitale bibliotheek.”

actualiteit

7

Bernard Noël

WIJS ADVISEUR

Onderhandelaar

Strateeg
Alvorens af te ronden vestigde de Nationaal Secretaris nog de aandacht van de vergadering op de Europese verkiezingen van 25 mei.
“Ze vinden duidelijk op het tweede plan plaats, gezien de uitdagingen op korte termijn en de politieke bekommernissen die de federale
en regionale verkiezingen betekenen in ons land. Maar dat zou niet
het geval mogen zijn. Voor veel sociale thema’s is onze Belgische
reglementering direct beïnvloed door de beslissingen op Europees
niveau. Het is daar dat het spel gespeeld wordt. Met ons volle
gewicht wegen op Europa, dat is denken aan overmorgen. Ik ben dus
van plan mij ook ten volle te storten op die dossiers, want als we ons
niet ten volle om die Europese kwesties bekommeren, zullen we ernstig onze toekomst hypothekeren.”
De belangrijkste uitdaging voor de ACLVB begint in het vizier te
komen : de sociale verkiezingen van 2016. “Uit ervaring – ik maakte intussen al vijf sociale verkiezingen mee – weet ik dat het resultaat maar kan bereikt worden als iedereen er dezelfde energie in
stopt en zich er ten volle aan wijdt. De sociale verkiezingen, dat zijn
een beetje onze huisvitaminen. Ze geven ons energie. Ik zal er dus ten
volle tegenaan gaan om te garanderen dat onze diensten vlot draaien en ons zo kunnen toelaten het vooropgestelde doel te bereiken.”

Een uitgestippelde bestemming
De passie van Olivier Valentin voor de materies die we behandelen
in onze jobs binnen de vakbond, ontstond geruime tijd geleden al.
Na zijn rechtenstudies aan de ULB, behaalde hij een speciale licentie in sociaal recht. Bovenop zijn functies van Adviseur van de
Voorzitter stond Olivier Valentin ook aan het hoofd van de ACLVBstudiedienst, zetelt hij als sociaal rechter bij de arbeidsrechtbank
van Brussel en bekleedt hij de functie van vice-voorzitter bij de
Vereniging van Praktijkjuristen in Sociaal Recht. Om op geen enkel
moment het contact met de leden te verliezen, heeft hij er altijd een
erezaak van gemaakt vormingen te geven.
Allemaal activiteiten die nog weinig ruimte overlaten voor zijn
andere passies, met name strips en films.

© SMITS

Werkzaam als technicus in de coulissen, meer bepaald bij de
onderhandelingen voor de interprofessionele akkoorden, heeft hij
de verandering van het sociaal overleg van dichtbij meegemaakt.
“De grote akkoorden zijn steeds moeilijker, zeker omdat we ons in
een situatie bevinden – die we aanvechten – van loonblokkering en
gebrek aan vrijheid inzake financieel overleg.”
Dat carcan beperkt ernstig de sectorale actie die Olivier Valentin in
ieder geval wil versterken. “Onze actie is er fundamenteel en verre
van eenvoudig. De laatste jaren heeft onze Dienst Sectoren een zeer
belangrijke stroom informatie kunnen ontwikkelen ten bate van
onze afgevaardigden en leden. Vandaag zijn al initiatieven genomen om de verschillende betrokkenen van een sector te raadplegen, of ze nu delegee zijn of lid. Ik zou die mechanismen van sectorale consultatie steeds verder willen ontwikkelen, die interactie
tussen wat leeft op het terrein en onze vertegenwoordigers.”

Bernard Noël verdwijnt niet van het toneel, het zou zonde
zijn om zijn ruime ervaring niet langer ten dienste te stellen
van de organisatie. Voorzitter Jan Vercamst opperde daarom
hem te benoemen tot Algemeen Adviseur.
Bernard Noël hield eraan alle personen te bedanken die hem in de loop van zijn
24-jarig mandaat hebben bijgestaan. “Zonder hen was niets mogelijk geweest.
Als er iets moet onthouden worden van mijn mandaat, komt het krediet daarvan
aan hen toe”. Vervolgens maakte hij een reeks beschouwingen over de rol van de
vakbonden en de toekomst van het sociaal overleg.
“Inzake individuele diensten, vorming, informatie en nieuwe mogelijkheden voor de
leden, is de weg duidelijk en helemaal uitgestippeld.
Op het vlak van de grote politieke uitdagingen in crisistijden en van het sociaal
overleg op het hoogste niveau, ligt het ingewikkelder en ik verhul u niet dat ik
bezorgd ben.
Het is duidelijk dat de mondialisering een zeer zware druk uitoefent op de nationale sociale modellen. Sommige werkgevers klagen daarover, terwijl ze er alleen
maar willen van profiteren. Wat een schijnheiligheid ! Een schande ! Anderzijds
moeten we ook wel zo nuchter zijn te zien dat er soms “strategische” syndicale
positioneringen zijn die geïnspireerd zijn door concurrentieredenen en waarvan ik
me afvraag of ze in werkelijkheid wel altijd de werknemers ten goede komen.
Ter zake en wat betreft het profiel van onze vakbond meen ik dat het verstandig is
dat we blijven teruggrijpen naar het Congres van 2008, gewijd aan ons sociaal
liberalisme.
Ik geloof ook dat het goed is om te herinneren aan de lessen die te trekken zijn uit
de grootschalige enquête die we in 2010 onder onze leden hielden.
Zowel aan werkgeverszijde als aan vakbondszijde bestaan er ultra’s. Aan het einde
van mijn loopbaan als Nationaal Secretaris meen ik dat de protagonisten van die
confrontatie, met hun volledig tegenovergestelde motivaties, riskeren exact bij hetzelfde resultaat te belanden : de ontmanteling van ons sociaal model.”
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8actualiteit
TUSSENKOMST WERKGEVER
IN DE VERVOERSKOSTEN
De NMBS heeft besloten om de tarieven van de treinkaarten vanaf 1 februari te verhogen met 1,20%. De
sociale partners in de NAR en de CRB hebben daarentegen besloten dat er geen verhoging zal zijn van de
forfaitaire bedragen van de werkgeversbijdrage in 2014.

D

De eigen bijdrage van de werknemers is proportioneel gestegen
omdat de werkgeversbijdrage ongewijzigd is gebleven. Ze verhoogt
vanaf 1 februari 2014 tot 29,7% gemiddeld (tegen gemiddeld 25%
sedert 1 februari 2009).
De prijsstijging die sedert 1 februari 2014 van kracht is, heeft
zowel zijn weerslag op de trajecttreinkaarten (+ 1,20%) als op de
halftijdse treinkaarten (+ 1,20%) in overeenkomst met de wens die
de sociale partners geuit hadden om een gelijke behandeling te
verzekeren, ongeacht het arbeidsregime. De gemiddelde werkgeverstussenkomst bedraagt 75% van de prijs van de kaart.
In de sectoren of ondernemingen kunnen de sociale partners een
akkoord bereiken over een betere vergoeding. De werkgever kan
tussenkomen tot een bedrag van 60 % of zelfs 80 %. In het laatste geval is het NMBS-abonnement gratis rekening houdend met
de tussenkomst van 20 % door de overheid. De werkgever moet een
overeenkomst derdebetalersregeling aangaan met de NMBS. De
tabel op de bladzijde hiernaast toont de minimale tussenkomst.

Het openbaar vervoer uitgezonderd de spoorwegen
In tegenstelling tot de regeling van het spoorvervoer, is de werkgever van werknemers die gebruik maken van de tram, bus of metro
niet verplicht om in de transportkosten tussen te komen voor verplaatsingen van minder dan 5 kilometer berekend vanaf de vertrekhalte, behalve in sectoren die voorzien hebben om het aantal
kilometers te verminderen of zelfs af te schaffen.
3 wanneer de prijs van het vervoer evenredig is met de afstand, is
de tussenkomst van de werkgever gelijk aan de tussenkomst van
de werkgever in de prijs van de treinkaart, zonder de 75 % van
de werkelijke kosten van het vervoer te overschrijden;
3 wanneer de prijs forfaitair bepaald is, ongeacht de afstand,
wordt de tussenkomst van de werkgever ook forfaitair bepaald
aan een tarief van 71,8 % van de daadwerkelijk betaalde prijs
door de werknemer; het bedrag kan de bijdrage van de werkgever
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voor een treintraject van 7 kilometer niet overschrijden (zijnde
8,90 euro per week of 30 euro per maand).

Gecombineerd openbaar vervoer
Wanneer de werknemer trein en een of meer andere middelen van
openbaar vervoer (De Lijn, MIVB, TEC, MTB) combineert en een
enkel ticket wordt afgegeven voor de ganse afstand, wordt de tussenkomst van de werkgever gelijkgesteld aan een tussenkomst in
de prijs van een treinkaart. Wanneer er meerdere vervoerstitels
worden uitgereikt, moet de tussenkomst van de werkgever in elk
vervoermiddel afzonderlijk worden bepaald volgens de regels die
ervoor gelden en vervolgens moet daarvan de som gemaakt worden.

Andere vormen van vervoer
De cao 19ter bevat geen bepaling die de werkgever verplicht tussen te komen in de vervoerskosten van werknemers die met hun
privévoertuig komen werken. Er zijn echter een aantal sectoren die
een cao gesloten hebben die voorziet in een tussenkomst van de
werkgever.

Schooltreinkaarten
De tarieven voor de schooltreinkaarten en de Campus treinkaart
werden eveneens vanaf 1 februari verhoogd met 1,20 %.
De sociale partners hebben er aan herinnerd dat het systeem van
alternerend leren attractiever zou zijn indien de betrokken jongeren, net als de scholieren en studenten, zouden kunnen genieten
van een voordelig tarief voor het openbaar vervoer. Voor wat de
betreft de verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats, zouden
de jongeren die alternerend leren en werken kunnen rekenen op een
financiële tussenkomst van hun werkgever. Gezien de desastreuze
toestand van de openbaren financiën en de NMBS, lijkt dergelijke
maatregel niet evident om in te voeren.
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Werkgeversbijdrage in de prijs van het openbaar vervoer
Weektreinkaart

Maandtreinkaart

Treinkaart voor 3 maanden

Treinkaart voor 1 jaar

Railflex

Afstand
Km

Prijs
in €

Bijdrage van
de werkgever

Prijs
in €

Bijdrage van
de werkgever

Prijs
in €

Bijdrage van
de werkgever

Prijs
in €

Bijdrage van
de werkgever

Prijs
in €

Bijdrage van
de werkgever

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
46-48
49-51
52-54
55-57
58-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150

10
10
10
10,90
11,70
12,50
13,20
14,00
14,70
15,50
16,20
17,00
17,70
18,50
19,20
20,00
20,70
21,50
22,20
23,00
23,70
24,50
25,00
26,00
26,50
27,50
28,00
29,00
29,50
30,50
31,50
33,50
35,50
37,00
39,00
41,00
43,00
44,00
45,50
46,50
48,50
51,00
53,00
55,00
57,00
59,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
75,00
77,00
79,00
81,00
83,00
86,00

5,50
6,10
6,70
7,30
7,90
8,40
8,90
9,40
9,90
10,40
11,00
11,50
12,10
12,60
13,10
13,60
14,10
14,60
15,30
15,80
16,30
16,80
17,40
17,90
18,40
19,10
19,50
19,90
20,60
21,00
21,80
23,30
24,40
26,00
27,50
29,00
30,00
31,50
32,00
33,50
34,50
36,00
38,00
40,00
41,50
43,00
44,50
46,00
48,00
49,50
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
61,00
63,00

33,00
33,00
33,00
36,00
39,00
41,50
44,00
46,50
49,00
52,00
54,00
57,00
59,00
62,00
64,00
67,00
69,00
72,00
74,00
77,00
79,00
82,00
84,00
87,00
89,00
92,00
94,00
97,00
99,00
102,00
106,00
112,00
118,00
124,00
130,00
136,00
143,00
147,00
151,00
156,00
161,00
169,00
176,00
183,00
191,00
198,00
205,00
212,00
220,00
227,00
234,00
242,00
249,00
256,00
263,00
271,00
278,00
288,00

18,30
20,50
22,30
24,40
26,00
28,00
30,00
31,00
33,00
35,00
37,00
38,50
40,00
42,00
43,50
45,00
47,50
49,00
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
62,00
63,00
65,00
67,00
68,00
70,00
73,00
78,00
82,00
87,00
91,00
96,00
101,00
104,00
107,00
111,00
115,00
120,00
126,00
132,00
137,00
143,00
148,00
153,00
160,00
165,00
171,00
177,00
181,00
187,00
192,00
198,00
203,00
211,00

93,00
93,00
93,00
101,00
110,00
117,00
124,00
131,00
138,00
145,00
152,00
159,00
166,00
173,00
180,00
187,00
194,00
201,00
208,00
215,00
222,00
229,00
236,00
243,00
250,00
257,00
264,00
271,00
278,00
285,00
296,00
313,00
330,00
348,00
365,00
382,00
399,00
411,00
424,00
436,00
452,00
473,00
493,00
513,00
534,00
554,00
575,00
595,00
615,00
636,00
656,00
677,00
697,00
717,00
738,00
758,00
779,00
807,00

52,00
57,00
62,00
68,00
74,00
78,00
83,00
88,00
93,00
98,00
103,00
108,00
113,00
118,00
122,00
127,00
132,00
137,00
142,00
147,00
152,00
157,00
162,00
167,00
172,00
177,00
182,00
187,00
191,00
197,00
206,00
218,00
229,00
244,00
256,00
268,00
282,00
291,00
299,00
310,00
322,00
336,00
354,00
368,00
383,00
400,00
415,00
430,00
447,00
462,00
477,00
493,00
509,00
524,00
538,00
553,00
568,00
592,00

332,00
332,00
332,00
362,00
391,00
416,00
441,00
466,00
491,00
516,00
541,00
566,00
591,00
616,00
641,00
666,00
691,00
716,00
741,00
766,00
791,00
816,00
841,00
866,00
891,00
916,00
941,00
966,00
991,00
1016,00
1.057,00
1.119,00
1.180,00
1.241,00
1.303,00
1.364,00
1.425,00
1.469,00
1.513,00
1.557,00
1.615,00
1.688,00
1.761,00
1.833,00
1.906,00
1.979,00
2.052,00
2.125,00
2.198,00
2.271,00
2.343,00
2.416,00
2.489,00
2.562,00
2.635,00
2.708,00
2.781,00
2.883,00

185,00
204,00
224,00
243,00
264,00
280,00
297,00
314,00
331,00
348,00
366,00
383,00
402,00
420,00
436,00
455,00
472,00
489,00
507,00
524,00
542,00
560,00
579,00
596,00
614,00
632,00
650,00
667,00
684,00
701,00
733,00
776,00
818,00
871,00
914,00
957,00
1 008,00
1 039,00
1 070,00
1 108,00
1 149,00
1 201,00
1 265,00
1 317,00
1 369,00
1 429,00
1 481,00
1 534,00
1 597,00
1 650,00
1 703,00
1 763,00
1 816,00
1 869,00
1 922,00
1 975,00
2 028,00
2 114,00

11,30
11,30
11,30
12,30
13,30
14,20
15,00
15,90
16,70
17,60
18,50
19,30
20,20
21,00
21,90
22,70
23,60
24,40
25,50
26,00
27,00
28,00
28,50
29,50
30,50
31,00
32,00
33,00
34,00
34,50
36,00
38,00
40,00
42,50
44,50
46,50
48,50
50,00
52,00
53,00
55,00
58,00
60,00
63,00
65,00
67,00
70,00
72,00
75,00
77,00
80,00
82,00
85,00
87,00
90,00
92,00
95,00
98,00

7,40
8,60
9,50
10,30
11,00
11,60
12,10
12,60
13,10
13,60
14,20
14,60
15,00
15,50
15,90
16,40
16,90
17,30
17,70
18,20
18,70
19,10
19,50
20,20
20,60
21,00
21,30
21,70
22,60
24,10
25,00
27,00
28,00
29,00
31,00
32,00
33,00
34,50
36,00
38,00
40,50
42,00
44,50
46,00
47,50
50,00
52,00
53,00
55,00
57,00
59,00
61,00
62,00
63,00
65,00
67,00

Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/DE LIJN. Afstanden NMBS beperkt tot 150 km. De totale afstand mag niet korter zijn dan 3 kilometer.
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10 a c t u a l i t e i t
Maaltijd- en ecocheques

HET GEMEENSCHAPPELIJK
VAKBONDSFRONT VRAAGT RESPECT
VOOR HET SOCIAAL OVERLEG

A

Senator Rik Daems stelt de vervanging van de maaltijdcheques door een nettoloon voor. Het typevoorbeeld van een ogenschijnlijk goed idee. ACV, ABVV en ACLVB hebben op eerdere voorstellen in die
richting al ernstige bezwaren geuit. Onlangs nog benadrukte de Nationale Arbeidsraad met een schrijven aan de eerste minister, dat dit dossier wezenlijk onderdeel uitmaakt van het sociaal overleg en dat
maaltijdcheques geen loon zijn.
ACV, ABVV en ACLVB vinden de vervanging van maaltijd- en ecocheques door een nettoloon op de loonbrief geen goed idee omdat
dit op verschillende vlakken een enorme impact riskeert te hebben.
Maaltijdcheques dienen om werknemers zonder bedrijfsrestaurant
op gelijke voet te behandelen met werknemers die wel toegang hebben tot een bedrijfsrestaurant.
Maaltijdcheques zijn een sociaal voordeel en geen loon. Ze zijn dan
ook niet vatbaar voor loonbeslag. Circa 50.000 werknemers zijn ook
onderworpen aan loonbeslag of een andere looninhouding. Bij
omzetting van maaltijdcheques in een nettoloon verliezen deze
werknemers, die het al niet makkelijk hebben, een belangrijk deel
van hun capaciteit om voedingswaren te verwerven.
Met de omzetting van het bedrag van de cheques in nettoloon loopt
men niet alleen een groot risico op fiscale discriminatie tussen
werknemers, maar dit zou ook een precedent kunnen vormen om
alleen nog maar dit nettodeel op het loonbriefje te verhogen. Deze
ingreep heeft ook een negatieve impact op de solidariteit en brengt
de financiering van de sociale zekerheid in gevaar. Dit effect dreigt
zich trouwens al onmiddellijk te laten voelen. Aan de andere kant,
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als sommigen de lasten op inkomen uit arbeid willen verlagen, dan
stellen de vakbonden voor de discussie te voeren over een fiscale
hervorming. Maaltijdcheques moeten vandaag besteed worden in
arbeidsintensieve sectoren als de voedingshandel en de horeca.
Als deze cheques verdwijnen, komt de werkgelegenheid in deze
sectoren dan ook in gevaar. Idea Consult stelt dat “maaltijdcheques zorgden voor een toename van het BBP met 179 miljoen
euro in 2012 en 8.290 bijkomende banen creëerden.
De invoering van een uitbetaling in contanten zou tot een daling
van het BBP met 0.05 % geleid hebben”. Prof. Joep Konings (KU
Leuven) stelt “dat maaltijdcheques een buffer bieden tegen de
economische crisis”. Bovendien dreigt in grensstreken een deel
van de consumptie de vlucht te nemen naar het buitenland. Nog
eens 800 jobs op de tocht, zo becijferde Konings.
De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad een uitgebreid advies opgesteld over de gevaren die schuilen in de omzetting van de maaltijd- en ecocheques in een nettovergoeding. We
vragen dan ook dat er niet over één nacht ijs wordt gegaan omwille van electorale redenen.
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Zwanger op het werk

GIDS VOOR WERKNEEMSTERS
EN WERKGEVERS VOOR
EEN DISCRIMINATIEVRIJE
BEHANDELING
“Neem geen vrouw aan, want ze zou zwanger kunnen worden”,
“Zwangere vrouwen zijn een zware kost voor het bedrijf”, ….
Over zwangerschap bestaan nogal wat vooroordelen.
Soms is er daadwerkelijk sprake van discriminatie, bijvoorbeeld wanneer de werkneemster bij
haar terugkeer opzijgeschoven wordt en in een
andere functie tegen een lager loon moet gaan
werken. Of wanneer de werkgever een werkneemster dreigt te ontslaan als ze voor de
derde keer zou zwanger worden.
Die vooroordelen en discriminaties leveren het
bedrijf waarschijnlijk een kost op die veel
hoger is dan de zogenaamde last die de zwangerschap van een werkneemster zou kunnen
teweegbrengen, denken we bijvoorbeeld aan de
psychologische en organisatorische moeilijkheden die eruit kunnen voortvloeien.

Om zowel de werkneemsters als de werkgevers te
helpen, heeft het IGVM een gids uitgewerkt
“Zwanger op het werk. Gids voor werkneemsters
en werkgevers voor een discriminatievrije
behandeling.”
Als werkneemster heb je bepaalde rechten en
plichten tegenover je werkgever. Hoe vertel je bijvoorbeeld aan je werkgever dat je zwanger bent ?
Mag je van het werk afwezig blijven voor een prenatale consultatie ? Is het normaal dat je een
promotiekans mist omdat je met bevallingsrust
bent ?
Als goede manager moet de werkgever dan weer
garant staan voor een correcte benadering van
de zwangere werkneemster, het doen aanvaarden
van de situatie door haar collega’s en de opvang
bij haar terugkeer na het moederschapsverlof.
De gids informeert over de wetgeving en de stappen die moeten gevolgd worden bij de zwangerschap of het moederschap van een werkneemster. De publicatie biedt ook een aantal adviezen
om te sensibiliseren, misverstanden te vermijden, spanningen te verminderen en deze overgangsperiodes en veranderingen te vergemakkelijken.

In 2010 had het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen (IGVM) een studie gepubliceerd over zwangerschap op het werk.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er nog
steeds veel discriminaties zijn in België. Al bij al
verklaren meer dan 75 % van de vrouwen er het
slachtoffer van te zijn geweest. Dat is enorm en
het roept vragen op, als we daartegenover het
wetgevend arsenaal zien waarover België
beschikt, meer bepaald in het kader van de antidiscriminatiewet van 2007.

Het informeren over en het naleven van de wetten maken het mogelijk om deze belangrijke verandering in het leven van de werkneemster en de
werking van de onderneming zonder incidenten
door te komen.
Uiteraard kan je met vragen hieromtrent of discriminerende ervaringen ook aankloppen bij
ACLVB.

De brochure “Zwanger op het werk. Gids voor
werkneemsters en werkgevers voor een discriminatievrije behandeling” (28 blz.) is te downloaden via de website van het IGVM http://igvmiefh.belgium.be, rubriek publicaties. U kan daar
ook kosteloos de gedrukte brochure bestellen.
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12 a r b e i d s r e c h t b a n k
OPEENVOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOOR
BEPAALDE DUUR
In tegenstelling tot de overeenkomsten voor onbepaalde duur leggen de partijen bij een contract voor bepaalde duur van bij de aanvang de einddatum vast.
Ervan uitgaande dat een contract voor onbepaalde duur meer bescherming en
werkzekerheid biedt voor de werknemers, stond de wetgever vrij sceptisch ten
aanzien van dergelijke contracten. Niet alleen dient zo’n arbeidsovereenkomst,
in tegenstelling tot een contract voor onbepaalde duur, aan strikte vormvoorwaarden te voldoen, bovendien verhindert de Arbeidsovereenkomstenwet een
onbeperkte opeenvolging van dergelijke contracten.
Begrip
Het Hof van Cassatie heeft op 15 april 1982 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omschreven als een overeenkomst die een
aanduiding bevat van een bepaalde dag of van een gebeurtenis die
zich op een bekende datum moet voordoen, waarna de partijen van
hun wederzijdse verbindingen zijn ontslagen. Bij de aanvang van
de overeenkomst wordt bijgevolg de einddatum ervan vastgelegd.
De aanwerving van een werknemer tot aan zijn pensioen wordt als
een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd beschouwd,
omdat het pensioen een gebeurtenis is die zich in principe op een
gekende datum voordoet (Arbeidshof Brussel, 26 mei 1998).
Dat is echter niet het geval bij de vervanging van een zwangere
werkneemster, gezien het einde van het zwangerschapsverlof van
de te vervangen werkneemster niet kan worden gezien als een
vaste gebeurtenis omdat de datum van de bevalling die de aanvang van het postnataal verlof bepaalt, alleen kan worden vermoed
(Arbeidshof Bergen, 12 oktober 1994). Indien een arbeidsovereenkomst gekwalificeerd wordt als een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd, terwijl er geen einddatum is bepaald, kan de rechtbank die overeenkomst herkwalificeren als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Arbeidshof Gent, 14/11/2011).
Een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet, overeenkomstig artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet, steeds
schriftelijk worden vastgesteld, voor iedere werknemer afzonderlijk,
uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt. Wordt
deze vormvereiste niet nageleefd, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd.

Opeenvolgende contracten van bepaalde duur
Regel : artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet
Artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat wanneer
partijen verschillende opeenvolgende contracten voor bepaalde
duur hebben afgesloten, zonder een onderbreking die is toe te
schrijven aan de werknemer, zij moeten verondersteld worden een
overeenkomst voor onbepaalde duur te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever bewijst dat deze overeenkomsten
gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens
andere wettige redenen.
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Zoals reeds gezegd, heeft dit artikel tot doel de rechten van de
werknemers, in het bijzonder de vastheid van betrekking, beter te
beschermen. Dat impliceert dat alleen de werknemer in wiens voordeel deze bepaling speelt, zich op het ingestelde vermoeden kan
beroepen.
Voor een goed begrip van artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet is vooreerst een goed begrip van de term ‘opeenvolgend’
van belang. Hoewel noch de Arbeidsovereenkomstenwet, noch de
Europese reglementering ter zake een definitie geven van het
begrip opeenvolgend, komen de Belgische en Europese rechters tot
eenzelfde conclusie : de term opeenvolgende arbeidsovereenkomsten impliceert dat de ene arbeidsovereenkomst na de andere moet
komen, maar impliceert niet dat zij elkaar onmiddellijk moeten
opvolgen.
Zo moeten bijvoorbeeld opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van
contractuelen in het onderwijs, telkens voor de duur van een
schooljaar, toch gezien worden als opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, ondanks de jaarlijkse onderbreking in juli en augustus
(Arbh. Brussel, 13 mei 1986, R.W. 8 oktober 1988, 6).
Ook het Europees Hof van Justitie oordeelde in die zin. Bij arrest
van 4 juli 2006 besliste het Hof immers dat ook de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die door een periode langer dan 20
dagen worden onderbroken, moeten beschouwd worden als opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.
Het wettelijk vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur opgenomen in artikel 10 van de
Arbeidsovereenkomstenwet geldt niet wanneer de onderbreking toe
te schrijven is aan de werknemer. Ook hierop dient even dieper te
worden ingegaan.
Enkel onderbrekingen die kunnen toegeschreven worden aan de
werknemer, maken derhalve de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geoorloofd. Die onderbrekingen kunnen
vrijwillig zijn (bijvoorbeeld omwille van persoonlijke belangen van
de werknemer) of onvrijwillig (zoals vroeger bijvoorbeeld het geval
was bij de verplichte legerdienst).
Wanneer de onderbreking daarentegen te wijten is aan de werkgever of aan een derde, kan de opeenvolging van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur volgens artikel 10 van de

arbeidsrechtbank
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Arbeidsovereenkomstenwet alleen indien de opeenvolging gerechtvaardigd wordt wegens de aard van het werk of wegens een andere wettige reden. In dat geval zal de werkgever moeten bewijzen dat
de opeenvolgende overeenkomsten gerechtvaardigd waren (Hof van
Cassatie, 2 december 2002).

Uitzondering : Artikel 10 bis Arbeidsovereenkomstenwet

Kunnen bv. een opeenvolging rechtvaardigen :
3 het feit dat de overeenkomsten die door een universiteit worden
gesloten voor medewerking aan opeenvolgende projecten van
wetenschappelijk onderzoek worden gefinancierd door externe
fondsen (Arbeidshof Gent, 23 december 1998)
3 het feit dat opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde
tijd door een reisagentschap met een begeleider van reizen worden afgesloten omdat de onzekerheid van het aantal reizigers en
van de klimatologische en atmosferische omstandigheden het
aanwerven van tijdelijk personeel rechtvaardigen
(Arbeidsrechtbank Brussel, 18 november 1983)
3 Het jaarlijks toekennen van een leeropdracht aan een leerkracht
omdat het aantal leerlingen en de toegekende subsidies van jaar
tot jaar variëren (Arbeidshof Luik, 14 oktober 2004)

Vooreerst is het mogelijk om maximum 4 opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd te sluiten, waarvan de duur telkens
niet minder dan 3 maanden mag bedragen en zonder dat de totale
duur van deze overeenkomsten 2 jaar mag overschrijden.
Daarnaast kunnen, mits voorafgaande toestemming van de
arbeidsinspectie Toezicht op de Sociale Wetten, opeenvolgende
overeenkomsten voor een bepaalde duur worden afgesloten, op
voorwaarde dat de duur telkens niet minder dan 6 maanden
bedraagt en zonder dat de totale duur van deze overeenkomsten de
duur van 3 jaar mag overschrijden. Belangrijk is evenwel dat een
overeenkomst voor een bepaalde tijd kan volgen op een overeenkomst voor onbepaalde duur, voor zover de werkgever niet de
bedoeling had de dwingende bepalingen inzake opzeggingstermijnen te omzeilen (Arbeidshof Antwerpen, 6 maart 2000).

Daarentegen heeft het Arbeidshof van Luik op 27 oktober 2005
beslist dat het sluiten van 16 arbeidsovereenkomsten voor een
bepaalde duur, gespreid over een periode van meer dan 2 jaar
gesloten door een bewakingsonderneming met een bewakingsagent, terwijl de werkgever niet inroept dat zijn activiteiten seizoensgebonden of onregelmatig zijn, geen opeenvolgende overeenkomsten van een bepaalde tijd uitmaken.

Volledigheidshalve dient er nog gewezen te worden op het bestaan
van een aantal andere wettelijke voorschriften die het sluiten van
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd toestaan zonder dat zij worden geacht een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd te zijn, zoals daar zijn de overeenkomsten voor uitzendarbeid en de arbeidsovereenkomsten dienstencheques.

Indien de werkgever dit bewijs niet kan leveren, is een opeenvolging van overeenkomsten voor een bepaalde tijd toch toegelaten,
maar slechts in twee gevallen.

Marleen VANDERSTRAETEN
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Nieuwe Scheldewerven

OVERLEG KAN STUKKEN BETER !

Nieuwe Scheldewerven, behorend tot de groep van de kleine scheepswerven, ligt aan de monding van de Rupel in de Schelde, in de
gemeente Rupelmonde dus. Het bedrijf werd gesticht op 23 februari
1938, en kende menige hoogte en laagte.
De vakbonden hebben steeds in gemeenschappelijk overleg de problemen kunnen aanpakken, en dat omdat er de echte wil was onder
de verschillende scecretarissen.
Hieraan kwam helaas een einde toen een werknemer met 15 jaar
ervaring op 12 december 2013 vernam hij dat hij ontslagen werd om
economische redenen; toen hebben de arbeiders uit solidariteit
anderhalve dag het werk neergelegd. De verschillende gesprekken
die erop volgden, konden dit ontslag niet ongedaan maken. Hierop
werd beslist om een verzoening aan te vragen bij het gewestelijk
paritair comité voor de metaalsector. Deze verzoening vond normaal
plaats op dinsdag 17.12.2013, hierop waren alle vakbonden uitgenodigd. Deze werkwijze laat toe dat alle werknemers via de vakbond
van hun keuze vertegenwoordigd worden, en eendrachtig kunnen

SINT EN PIET LANDDEN BIJ
AG INSURANCE ANTWERPEN
De feestdagen liggen nu al even achter ons, maar op 5 december bezochten
Sinterklaas en Zwarte Piet de werknemers van AG Insurance Antwerpen, als voorbereiding op de zware taak van de nacht erna. Alle brave en minder brave personeelsleden kregen een speculaas, een pamflet en een agendaatje.
Sint, Piet en hun hulpjes werden hartelijk ontvangen door het personeel en kregen
zelfs een koffie aangeboden om zich beter te wapenen tegen de ochtendlijke koude.
Tientallen mensen gingen ook op de foto met hen en kregen intussen het vrolijke
aandenken in hun mailbox.
Ten slotte gaven Sint en Piet de personeelsleden nog de boodschap mee dat welke
vragen ze ook hebben over alles wat met het werk te maken heeft, ze hiervoor altijd
bij de ACLVB-mensen terecht kunnen.
TVD/TL
V R I J U I T / F E B R U A R I

2 0 1 4

optreden. Tot onze verbazing stelden wij vast dat de verzoening werd
afgeblazen. Men zou terug op bedrijfsniveau onderhandelen zonder
ACLVB en ABVV.
Dit is een serieuze trendbreuk met het verleden, alle cao-onderhandelingen vonden toen plaats met alle vakbonden, zelfs indien zij niet
vertegenwoordigd waren in de syndicale delegatie.
Wij zijn bijna twee maand verder, en komen te weten dat de werkgever met een eigen eisenpakket is komen aankloppen, van het terug in
dienst nemen van de ontslagen collega is er niets in huis gekomen.
Was de actie niet als reactie op dit ontslag ? À propos, er zijn inmiddels drie Portugezen aan de slag ?
Aangezien ABVV en ACLVB niets meer hebben vernomen, hebben zij
een schrijven gericht aan de werkgever om bij de besprekingen
betrokken te worden … voorlopig zonder resultaat. Wordt dus zeker
vervolgd.
WM

bedrijvig
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Ronse

STAKING BIJ VERANDA'S CONSTRUCT
Op maandag 10 januari legden de werknemers van Veranda's
Construct in Ronse, een nevenbedrijf van Willems Veranda's, spontaan het werk neer. De staking werd door de drie vakbonden erkend.
Een sedert lang sluimerend ongenoegen over de lange arbeidsdagen en verre verplaatsingen bij de plaatsers van de veranda's (+/35) die onder het paritair comité van de bouw ressorteren, was de
directe aanleiding tot het ontstaan van deze spontane actie.

De directie wijzigde recent eenzijdig bepaalde loon- en arbeidsvoorwaarden waar de werknemers zich niet mee akkoord konden
verklaren. Einde januari was er op vraag van de vakbonden reeds
een onderhoud geweest met de directie en werd op de ernst van de
situatie en sociale onrust gewezen, er kwam evenwel geen oplossing. Het niet-bestaan van enig syndicaal overleg in de firma en
een gebrekkige communicatie, evenals het gevoel niet te worden
gerespecteerd, waren bijkomende elementen van de actie.
Na drie dagen staken werd uiteindelijk een akkoord bereikt en het
werk hernomen. Er wordt een syndicale afvaardiging opgericht, elke

vakbond 1 mandaat. De individuele keuze tussen uitbetaling of
recuperatie van het overloon wordt gewaarborgd, er is een compensatieregeling voor verre verplaatsingen.
DB

Makro

INTENTIEVERKLARING COLLECTIEF ONTSLAG
Op 20 januari werd tijdens een speciale Ondernemingsraad van de
6 vestigingen en hoofdkantoor van Makro Cash en Carry de intentie van de directie aangekondigd om over te gaan tot het collectief
ontslag van mogelijk 374 werknemers.
Voor de vestiging van Makro in Eke kan dit mogelijk over 54 betrokken werknemers gaan (gemiddeld op jaarbasis in 2013 waren er in
de vestiging in Eke 508 medewerkers). Ondertussen zijn de eerste
gesprekken gestart met de respectieve ondernemingsraden en
loopt de eerste fase van informatie en consultatie zoals voorzien in
de procedure collectief ontslag. Als deze eerste fase kan worden
afgesloten, en de intentie wordt omgezet in een beslissing tot collectief ontslag, kunnen de onderhandelingen over een sociaal plan
starten.
Volgens de directie zijn er gedurende opeenvolgende jaren tegenvallende resultaten, en uit onderzoek zou blijken dat dit het gevolg
is van een grondig gewijzigd aankoopgedrag van consumenten en
van de economische crisis. Er is een toekomstplan uitgewerkt

waarbij de klant centraal staat, een efficiëntere structuur wordt
gerealiseerd en er tevens wordt gemoderniseerd. Dat alles is de
basis waarop het overleg met de sociale partners zal worden
gevoerd.
DB
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ACLVB De Lijn Vlaams-Brabant

DE VRUCHTEN PLUKKEN
VAN JARENLANGE INZET

In 1991 besloten een aantal mensen de handen in elkaar te slaan
om op te komen voor de buschauffeurs. Onder impuls van de toenmalige secretaris Hugo Engelen kwam de eerste werking van de
ACLVB binnen De Lijn Vlaams-Brabant tot stand.
De ploeg bestond toen uit 4 personen ! Dankzij de jarenlange inzet
van onze afgevaardigden is de groep ondertussen uitgegroeid tot
een megafractie met meer dan 500 leden.
Sedert de sociale verkiezingen van 2012 zijn we bij de chauffeurs
van De Lijn Vlaams-Brabant zelfs de grootste vakbond geworden
binnen het CPBW ! Dat kon enkel dankzij de inzet van de ACLVBafgevaardigden die elk, binnen hun eigen stelplaats, dagdagelijks

onze kleuren vertegenwoordigen en trachten al de problemen op te
lossen. Niemand is vergeten hoe klein we in het begin waren en
onze mentaliteit bestaat er vandaag nog steeds in om te vechten
voor elk lid !
De maandelijkse kernvergaderingen worden steeds druk bijgewoond, zodat iedereen van alles op de hoogte blijft. De afgevaardigden van elke stelplaats kunnen er dus hun eigen stempel drukken door hun punten op de agenda van de Ondernemingsraad en
het CPBW te laten zetten.
De ACLVB-afgevaardigden willen al de leden nog eens bedanken
voor het vertrouwen !
SD

De Lijn, stelplaats Brugge

IN MEMORIAM ANDY DECLEIR
Tot onze grote spijt moeten we afscheid nemen
van Andy Decleir. Deze gewaardeerde ACLVBafgevaardigde overleed op 26 januari.
We verliezen hem niet alleen als afgevaardigde, maar ook als mens die steeds voor iedereen
klaar stond.
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Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn familie, meer bepaald zijn kinderen, die een zeer
geliefde vader verliezen.
We zijn dankbaar voor de jaren dat Andy zich
voor zijn collega’s heeft kunnen inzetten en
bewaren aan hem de beste herinneringen.
Namens ACLVB, Geert De Rous
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FINANCIËLE WOONVRAGEN ?
WIKIFIN WEET RAAD
verbruik

In november vorig jaar peilde Wikifin.be bij de burgers in ons land naar hun financiële vragen over
wonen. De antwoorden op de 10 meest gestelde
vragen werden nu gebundeld.

nieuwe online tool : de IMMOsimulator. Met die vastgoedsimulator,
die onafhankelijk werkt van de private financiële instellingen, kunnen kandidaat-huiseigenaars in enkele klikken het totale budget van
hun project berekenen.

Wikifin.be werd gelanceerd door de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) en wil Belgen op verschillende momenten in hun leven financieel advies verstrekken. Omdat iedere Belg
naar verluidt met een baksteen in de maag geboren wordt, ligt het
dan ook voor de hand dat Wikifin.be veel aandacht besteedt aan
geldvragen rond het thema ‘wonen’.
Op de oproep eind vorig jaar om vragen over wonen te stellen, ontving Wikifin.be een vloedgolf aan reacties. Uit de meer dan 1.000
vragen selecteerde het de 10 meest gestelde. Ze behandelen samen
70 % van de bekommernissen.

10 vragen …
Is het interessanter om een woning te huren of te kopen ?, Welk budget heb je nodig om eigenaar te worden van een woning ?, Welke
(renovatie- en bouw)premies zijn nog van toepassing in 2014 ?,
Wanneer heb je een architect nodig ? Welke tarieven hanteren architecten ?, Onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld wat je inkomen
betreft, kom je in aanmerking voor een hypothecaire lening ?, Blijft
de woonbonus (het belastingvoordeel voor hypotheekleningen)
behouden ?, Zullen de hypothecaire rentevoeten de komende maanden stijgen of dalen ?, Hoe kan ik mijn woning op een voordelige wijze
aan mijn kinderen geven terwijl ik nog leef ?, Welke verzekeringen
moet je als eigenaar of huurder aangaan ?, Is het interessant om een
woning te kopen om ze te verhuren ? Hoe zullen de prijzen van bouwgrond en woningen de komende jaren evolueren in België ?
Aldus klinken de 10 meest gestelde vragen. Wikifin.be legde ze voor
aan experts en bundelde de antwoorden in een overzichtelijke brochure, geschreven in een eenvoudige taal.
Om de burgers praktisch bij te staan bij het uitwerken van het budget voor hun woonproject ontwikkelde Wikifin.be tot slot ook een

De brochure “10 antwoorden op uw woonvragen” is te downloaden van de website
www.wikifin.be of kan afgehaald worden aan de stand van Wikifin op Batibouw. Ook
de IMMOsimulator is terug te vinden op de website www.wikifin.be.

LOONAANPASSINGEN OP 01.02.2014
P.C.
102.09
106.01
112
116
116.01
116.02
117
139
149.02
149.03
149.04
203
207
326

ACTIVITEIT
Kalksteengroeven & -ovens, bitterspaatgroeven & -ovens
Cementfabrieken
Garagebedrijf
Scheikundige nijverheid
Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie Limburg
Kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen
Petroleumnijverheid & -handel
Binnenscheepvaart (assistentie van zeeschepen)
Koetswerk
Edele metalen
Metaalhandel
Bedienden uit de hardsteengroeven
Bedienden uit de scheikundige nijverheid
Gas- & elektriciteitsbedrijf

AANPASSING
+ 1% (index)
+ 0,1397 % op de minimumlonen (index)
+ 1,04 % (index)
+ 2 % (index)
+ 2 % (index)
+ 2 % (index)
+ 0,1397 % op de minimumlonen (index)
verhoging minimumlonen met vaste bedragen (index)
+ 1,04 % (index)
+ 1,04 % (index)
+ 1,04 % (index)
+ 1 % (index)
+ 2 % (index)
+ 0,1397 % op de minimumlonen (index)
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WERELDWIJDE EN EUROPESE TREND
QUA WERKGELEGENHEID IN 2014:
HET GAAT SLECHT
Het jaar is nog maar net begonnen en we kunnen reeds
een balans opmaken. De werkloosheid blijft stijgen en de
huidige tendensen laten zien dat dat ook gebeurt in 2014.
lectieve onderhandelingen die geleid worden door de Europese Commissie en een
aantal lidstaten (ook België) om tot een
verzwakking van het Europees sociaal
model te komen, hebben ook negatieve
gevolgen voor het herstel van de groei.
Het is nochtans zo helder als kristal (en
opgenomen in rapporten van verschillende
vooraanstaande economen) dat een herschikking van het macro-economisch
beleid en hogere inkomsten uit arbeid de
werkgelegenheid aanzienlijk zouden verbeteren, en daarmee de algemene economische situatie.

Een alternatief ?

De IAO (Internationale Arbeidsorganisatie)
heeft haar rapport over de globale werkgelegenheidstendensen voor 2014 gepubliceerd. De Europese Commissie publiceerde
ondertussen haar gezamenlijk verslag over
de werkgelegenheid, als toevoeging aan het
jaarlijks onderzoek van de groei. En het EVV
(Europees Vakverbond) is ook aan de voorbereiding bezig om haar Europese rapport
te publiceren over de lonen en collectieve
onderhandelingen in 2014. Al deze analyses over nieuwe trends en uitdagingen op
de arbeidsmarkt en op het sociale vlak
gaan helaas in dezelfde richting: de werkgelegenheid wordt ondermijnd in Europa!
Het federaal Planbureau voorspelt dat zelfs
als we een beperkt economisch herstel kunnen verwachten, de groei van de wereldeconomie vooral wordt gedreven door andere
landen dan die van de Europese Unie, de
Verenigde Staten of Japan.

Verkeerde strategie
Hoewel de werkloosheid onaanvaardbare
niveaus heeft bereikt in alle 28 EU-lidstaV R I J U I T / F E B R U A R I
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ten, de arbeidsparticipatie blijft dalen en
de armoede toeneemt, toch blijft de
Europese Commissie nog steeds pleiten
voor een recept bestaande uit bezuinigingen om de groei opnieuw aan te wakkeren.
De Commissie handhaaft in 2014 haar
groeistrategie en blijft zich ook dit jaar
richten op volgende belangrijke prioriteiten:
- overgaan tot een begrotingssanering
- het bevorderen van groei en concurrentievermogen nu en in de toekomst;
- modernisering van het openbaar bestuur
Deze door alle EU-lidstaten goedgekeurde
strategie laat slechts toe om een zwak economisch herstel te voorspellen zonder de
creatie van werkgelegenheid in Europa.

Brozer wordend model
Laten we niet vergeten dat ditzelfde economisch beleid de crisis heeft verlengd en
heeft bijgedragen aan de daling van de
werkgelegenheid en de sociale situatie in
vele landen. De aanvallen op lonen en col-

Europa heeft nood aan investeringen, geen
bezuinigingen. De lidstaten moeten deze
strategie voor een eindeloze race naar de
bodem, gebaseerd op een daling van de
lonen en slechtere arbeidsomstandigheden,
beëindigen. Het EVV heeft een gedurfd plan
voorgesteld voor een nieuwe weg naar de
toekomst: een investeringsplan ter ondersteuning van duurzame en kwalitatieve
werkgelegenheid in Europa.
Europa kan uit de crisis raken door te
investeren in duurzame groei en werkgelegenheid door middel van een gedurfde
strategie waarbij gedurende 10 jaar jaarlijks 2 % van het bbp geïnjecteerd wordt
om een nieuwe industriële basis te vestigen
en hoogwaardige banen en opleidingsmogelijkheden te creëren: investeringen in
duurzame industrieën en diensten, met
name in kmo's, training en opleiding,
onderzoek en ontwikkeling, moderne vervoersinfrastructuur, de herindustrialisering
van de EU en efficiënte particuliere diensten en kwalitatieve openbare diensten.
ACLVB steunt voluit dit door het Europees
Vakverbond voorgestelde investeringsplan.
Europa ... we horen niet van jou ? Het is tijd
om van koers te veranderen!
Dienst Europa

internationaal
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Burundi

HET MINISTERIE VAN ARBEID ERKENT NIEUWE
VAKBONDEN IN DE INFORMELE SECTOR
Overwinning! Sinds 2008 zet het SI-FNTT zich in voor de officiële erkenning van de vakbonden in de informele economie door het ministerie van Arbeid. Zonder deze erkenning
is het moeilijk of zelfs onmogelijk voor werknemers om te worden geïntegreerd in de
officiële kanalen van collectieve onderhandelingen om zo hun recht op sociale bescherming en beroepsopleiding te kunnen opeisen. Zonder deze erkenning blijven de machtsbasis en de constructieve voorstellen te zwak. Nu zijn de zaken in beweging.

Historisch gezien werd in 2008 enkel de vakbond voor fietstaxi's officieel
erkend. Alle anderen bleven uitgesloten. Vervolgens werden een aantal formele toezeggingen gedaan aan de informele sector:
3 vermelden van de informele sector in het Nationaal Handvest van
de sociale dialoog;
3 bepaling in de arbeidswet met betrekking tot de fundamentele
IAO-verdragen die het voor de informele werknemers mogelijk maken
om te bestaan;
3 beslissing om expliciet de informele sector te integreren in de volgende
herziening van deze code.

Welke concrete perspectieven biedt dit voor informele werkers en de COSYBU?
Het ACLVB/BIS-programma in Burundi heeft als doel het creëren en implementeren van drie sectorale federaties (huispersoneel, voeding en productie).
Deze federaties kunnen niets doen op het niveau van de sociale dialoog als
ze niet kunnen steunen op geregistreerde vakbonden als pijlers van de federaties.

Beloften nagekomen
Uiteindelijk zijn er recent een aantal positieve stappen gezet. In 2011 is er tijdens een bijeenkomst in de provincie Ngozi van de leiders van COSYBU en
FNTT-SI met de minister van Arbeid een engagement genomen tot de officiële
erkenning van de vakbonden van de informele sector. In juni 2013, ter gelegenheid van de vergadering van de Nationale Arbeidsraad, werden dezelfde
beloften opnieuw geformuleerd waarbij verduidelijkt werd dat een eenvoudige
actualisering van de dossiers zou volstaan. Tijdens het laatste kwartaal van
2013 kwamen de zaken echt in beweging, de minister van Arbeid ging naar
de provincies voor een aantal sessies tijdens dewelke de Nationale Politiek
van Sociale Bescherming gevulgariseerd werd. Ze was onder de indruk van de
dynamiek van de vakbonden uit de informele sector in de provinciale centra.
Hun autonomie, hun eisen en hun omkadering op het terrein hebben overtuigd. Ze erkent de belangrijke rol van de informele vakbonden in de sociale
dialoog, sociale bescherming en de beroepsopleiding. Ze bevestigde bij die
gelegenheid het belang van deze rol voor de vakbonden en verwelkomde de
versterkende dynamiek van het partnerprogramma FNTT-SI/BIS.

Drie federaties
Om die reden werden op 14 januari 2014 door de minister van Arbeid eindelijk 27 vakbonden (van de 33 neergelegde aanvragen) geregistreerd uit drie
sectoren (voeding, huispersoneel en productie). De andere aanvragen zullen
weldra verzonden worden.

Opleiding en werkgelegenheid
Zonder geregistreerde vakbonden kunnen werknemers in de informele sector
ook niet werken aan hun toekomst en hun emancipatie. Als de regering, de
sociale partners en internationale donoren een hoofdrol gaven aan de
beroepsopleiding en het scheppen van werkgelegenheid in de informele sector, dan dienen ze ook nog concreet ingevoegd te worden. Op dit moment zit
echter de formulering van nieuwe opleidingsprogramma's aangepast aan de
realiteit van de werkende wereld nog in een impasse wat betreft de betrokkenheid van de informele sector... Dat zal moeilijker zijn nu de vakbonden uit
de informele economie erkend zijn en dus betrokken partij zijn.
Syndicalisten uit de informele sector zullen zich eindelijk van een plaats kunnen verzekeren in het nationale werkgelegenheidsbeleid, de motor voor groei
en gelijkheid van alle werknemers in Burundi.
V R I J U I T / F E B R U A R I
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LAAT DE 23 VRIJ!

D

Laat de 23 Cambodjaanse vakbondsmilitanten vrij die vervolgd worden omdat ze
voor de werknemers uit de kledingindustrie een loon eisten waarvan deze zouden
kunnen leven. Een honderdtal Belgische vakbondsmilitanten en leden van ngo's
namen op 11 februari deel aan een wereldwijde actiedag rond Cambodja voor de
ambassades van dat land.

De actie vond plaats op de dag dat de 23 militanten en vakbondsverantwoordelijken voor de rechter moesten verschijnen nadat zij
begin januari gearresteerd werden tijdens een vakbondsbetoging
waar een verhoging van het minimumloon werd geëist. De betoging,
waar arbeiders van meer dan 127 bedrijven aan deelnamen, werd
op vraag van lokale bedrijfsmanagers bloedig uiteengeslagen door
de speciale ordediensten. Balans : 5 doden, 39 ernstig gewonden en
23 actievoerders werden opgepakt, waaronder enkele vakbondsleiders.
Meer dan honderd militanten werden overigens ontslagen bij de
hervatting van het werk. De wereldwijde actiedag rond Cambodja
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wil de Cambodjaanse regering onder druk zetten om de 23 vakbondsmensen vrij te laten en de onderhandelingen voor een hoger
minimumloon herop te starten.
De eis van de arbeid(st)ers werd nochtans ondersteund door een
overheidsonderzoek dat stelde dat het minimumloon van 80 naar
160 dollar per maand moest stijgen om leefbaar te zijn. De kledingarbeid(st)ers vormen al enkele decennia de ruggengraat van de
snelle groei van de Cambodjaanse economie. Ongeveer 80% van de
export draait op de kleding- en sportschoenenindustrie, terwijl 20%
van de Cambodjaanse bevolking afhangt van een loon in deze
industrie. Ondanks hun stijgende productiviteit, behoren deze
arbeiders tot de armste en meest uitgebuite werknemers. De voorbije twee jaar vielen 4.000 arbeidsters flauw tijdens het werk: een
rechtstreeks gevolg van lange overuren en een gebrekkige voeding,
oorzaken die rechtstreeks verbonden zijn met de ontoereikende
lonen voor hun basisbehoeften.
Kledingmerken als H&M, Adidas, C&A, Gap, Esprit en vele andere
die hun kleding in Cambodja laten produceren, hebben hun
bezorgdheid geuit over het dodelijk geweld van de overheid en roepen op om de sociale vrede te herstellen en een eerlijk minimumloon te betalen. “De steun van kledingmerken voor de eisen van de
vakbonden laat de Cambodjaanse overheid weinig keuze,” zegt
Sharan Burrow, Algemeen Secretaris van het Internationaal
Vakverbond IVV. “Als de overheid niet met een oplossing komt, dan
is dat niet alleen dramatisch voor de arbeiders die moeten overleven met een hongerloon, maar is dat op termijn ook nefast voor de
Cambodjaanse exportindustrie.”

europa
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DE ACLVB VERWELKOMT HET VROUWENCOMITÉ VAN DE PERC
Het PERC (*) Women’s Committee kwam op 13
februari bijeen in de lokalen van de ACLVB om
zijn werk- en actieprogramma voor het komende jaar uit te werken. Het situeert zich in het
verlengde van de reeds bepaalde strategie : de
jonge vrouwen in vakbonden verenigen, ervoor
zorgen dat vrouwen meer beslissingsbevoegdheid krijgen, strijden tegen geweld ten opzichte
van vrouwen, vrouwen aanmoedigen toe te treden tot de arbeidsmarkt met toch een garantie
op evenwicht tussen werk en gezinsleven ….
De deelnemers hebben ook gedebatteerd over
thema’s van de toekomstige PERC Women’s
School.

Na de vergadering zakten de afgevaardigden af
naar het secretariaat Brussel. Daar kregen ze
een toelichting over de rol van de Belgische vakbonden bij de betaling van de uitkeringen en de
verdediging van de werklozen. “We hebben de
aandacht van onze collega’s gevestigd op de
steun die we kunnen verlenen aan de vrouwen
en kinderen doorheen die diensten”, aldus
Sabine Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB.
(*) Het Pan-Europees Regionaal Comité is samengesteld uit
89 nationale centrales die aangesloten zijn bij het
Internationaal Vakverbond, dat werkgroepen
samenstelt om bepaalde problematieken te bespreken,
in casu die van de vrouwen.

1973-2013: 40 JAAR TURBULENTE GESCHIEDENIS
VAN HET EUROPEES VAKVERBOND
Secretaris-generaal Bernadette Segol benadrukte
in haar eerbetoon aan Bernard Noël dat de werking
van het Europees Vakverbond EVV soms ingewikkeld is. 85 organisaties uit 36 landen van West-,
Centraal- en Oost-Europa en 10 Europese vakbondsfederaties moeten met elkaar in dialoog treden om beslissingen te nemen die de toekomst van
meer dan 500 miljoen Europeanen beïnvloeden.

Door de lezer onder te dompelen in de gebeurtenissen van de vroege jaren 1970 tot
heden, herinnert het boek ons aan het feit dat de geschiedenis van het EVV heel wat
woelige wateren heeft doorlopen. Sinds het bescheiden begin is de organisatie erin
geslaagd om sociaaldemocratisch, christendemocratisch en communistisch geïnspireerde organisaties te verenigen, van Reykjavik tot Larnaka. En, sinds 2002, is
er een Belgische organisatie lid die zich inspireert op het sociaalliberalisme. Het
EVV vertegenwoordigt vandaag 45 miljoen werknemers die verenigd worden door
gemeenschappelijke basiswaarden.
Zouden de werkgevers zonder de vakbonden spontaan bezig zijn met de veiligheid
en gezondheid van hun werknemers ? Hoe zou de sociale zekerheid, zonder de vakbonden, zich verzet hebben tegen het privatiseringsoffensief dat begon vanaf de
jaren 80 ? Bernadette Segol herinnert er in het voorwoord aan dat de oorspronkelijke bedoeling van de staatshoofden en regeringsleiders die het initiatief namen voor
het Europees avontuur "de constante verbetering van leef- en werkomstandigheden
van hun burgers" was. Het EVV wil zijn leden mobiliseren opdat de realisatie van dit
doel opnieuw de motor van Europa zou worden en dit vooraleer de organisatie haar
50ste verjaardag viert.

Veertig jaar na haar oprichting wordt de Europese vakbeweging
geconfronteerd met de sociale gevolgen van de crisis, de golf van
"deregulering" en een tendens tot desyndicalisatie.

1973-2013: 40 jaar geschiedenis van het Europees Vakverbond door Christophe
Degryse (ETUI) in samenwerking met Pierre Tilly (UCL), ETUI-EVV, december
2013, 251 pagina's. Beschikbaar in het Frans en Engels. Prijs: € 25.
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de sector

Brussels Comité voor de gezondheidszorgen (PC 330)

UITWISSELING VAN GOEDE PRAKTIJKEN
Verdorie, nu rij ik met
de administratiedossiers
naar de zorgeenheid !

Waar heb ik die
patiënt gelaten ?

Het ‘Comité 330 Bxl’ groepeert de afgevaardigden van de Brusselse
instellingen binnen de sector van de ziekenhuizen en rusthuizen. Een
belangrijk kader om ervaringen uit te wisselen, zich te informeren en
te consulteren. Ons comité heeft verschillende doelstellingen :
3 onze afgevaardigden informeren over de actualiteit in de sector;
3 goede praktijken uitwisselen tussen afgevaardigden van de verschillende instellingen;
3 de gemeenschappelijke problematieken op het terrein voor (een
deel van) de sector op sectorniveau ten berde brengen
Het Comité 330 Bxl vat zijn vierde werkingsjaar aan. We kunnen
ondertussen met stelligheid zeggen dat het gaat om een onontbeerlijk vakbondsinstrument voor het bepleiten van onze ideeën en de
ontwikkeling van onze organisatie op het terrein. Dankzij de oprichting van ons comité, hebben we de solidariteit tussen de militanten
van de sector nog meer kunnen stimuleren.

Voortdurend de werklast verhogen en steeds meer rendabiliteit nastreven
zijn vereisten die sinds ettelijke jaren deel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden in de sector. Ondanks alles zetten de ACLVB-afgevaardigden zich
met man en macht in ter verdediging van kwaliteitsdiensten voor de patiënten en de bewoners. Het gevoel hebben “goed werk te hebben geleverd” is
primordiaal en vormt voor ons een topbekommernis als we onze leden maar
ook alle werknemers correcte arbeidsvoorwaarden willen garanderen !

Voor 2014 streven we naar een toename van het aantal delegees dat
deelneemt aan het comité. Uiteraard gaan we onze dynamiek aanhouden, maar het aantal deelnemende delegees is bepalend voor
het garanderen van een goede vertegenwoordiging van de verschillende instellingen en beroepen in de sector.
Uiteraard richt ons Comité 330 Bxl zich voornamelijk op de delegees
op het terrein die syndicale uren genieten om eraan deel te nemen.
Maar we blijven ook openstaan voor onze militanten in de sector en
diegenen die eraan willen deelnemen zijn natuurlijk welkom.
Neem voor bijkomende informatie vrijblijvend contact op met
Michael Dufrane (michael.dufrane@aclvb.be).

SYNDICALE PREMIES
Bejaardenhelpsters (Vereniging van de diensten voor
gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap ) - PC 318.02
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting : 1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag :
- € 86,76 of € 7,23 per maand (voltijdse bijdragen)
- € 43,38 of € 3,62 per maand (deeltijdse bijdragen)
enkel de thuishulp (gekleurd attest) :
- € 100 of € 8,33 per maand (voltijdse bijdragen)
- € 50 of € 4,17 per maand (deeltijdse bijdragen)
Hebben eveneens recht : werknemers die in de loop van 2013 op
pensioen gingen, loopbaanonderbreking genoten, ontslagen werden om medische redenen of overleden zijn. De gelijkstelling geldt
voor maximum 1 jaar bij ziekte en arbeidsongeval.

Drukkerijen (PC 130)
Referteperiode/Aansluiting : 1/10/12 – 30/9/13
Bedragen :
- € 132 of € 11 per maand voor de actieven
* € 85,20 of € 7,10 per maand voor bruggepensioneerden en volledige werklozen van +50 jaar (10 jaar anciënniteit vereist).
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* € 66 of € 5,50 per maand voor volledige werklozen van –50 jaar
(t.e.m. 2e jaar volledige werkloosheid)
Voor de werklozen of bruggepensioneerde leden zijn blanco formulieren bij ACLVB te verkrijgen.
Om recht te hebben op 1/12 moet men minstens 3 maanden aansluiting en 1 maand prestaties hebben.
De leden die minder dan 12 maanden tewerkgesteld waren ingevolge volledige werkloosheid in de referteperiode en die een ononderbroken anciënniteit van 12 maanden in de sector hebben en 3
maanden aangesloten zijn op het ogenblik van de afdanking, krijgen de volledige premie (€ 132).
Het daaropvolgende dienstjaar ontvangen ze de premie van € 66.
In afwijking op voornoemde regel zullen de gepensioneerden en de
jongeren die de sector voor het eerst binnentreden, slechts 1
maand tewerkstelling en lidmaatschap van de vakbond tijdens de
referentieperiode moeten verantwoorden om de evenredige syndicale premie te ontvangen.
Deze premie kan met drie jaar terugwerkende kracht betaald worden.

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

AZUR EN ARDENNE

VAKANTIE EN EVENEMENTEN

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

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

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

Als ACLVB-lid geniet u 25 % korting op de prijs die geldig is de dag waarop u boekt !
Rue de la Jastrée 31 - B-6940 Barvaux-sur-Ourthe
Info en reservaties : Tel. +32 (0)86 21 94 00 - www.azurenardenne.be
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TEGEN SOCIALE DUMPING DOOR LOW
COST VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJEN
De werknemers van de luchthaven in Zaventem verzamelden op 27
februari om hun ongerustheid te uiten omtrent de komst van verschillende
low cost vliegtuigmaatschappijen naar Zaventem.

De luchthavenregio van Zaventem en omstreken is een van de
belangrijkste industriële netwerken van onze Belgische economie.
Het afgelopen jaar was een zeer woelig jaar met stakingen bij
Swissport en Brussels Airlines als hoogtepunten.

Alle werkgevers worden ten stelligste aangemaand om de bestaande
arbeidswetten, sectorcao’s en bedrijfscao’s toe te passen en de veiligheid voor hun werknemers als topprioriteit te zien.

Daarom vragen we met aandrang :
Tevens vond een dodelijk ongeval plaats in december 2013. De enorme werkdruk en de groeiende flexibiliteit zijn werkelijk onhoudbaar
geworden. Werknemers worden uitgeperst. Ziekte en burn-out zijn
schering en inslag.
De keiharde concurrentiestrijd voor het bemachtigen van contracten
en het drukken van de prijs hebben hun consequenties : stilaan
onhoudbare flexibiliteit, geen vaste contracten, interims bij de vleet
en groeiende onderaanneming.
Zelfs met dit alles draaien de meeste bedrijven op de luchthaven met
verlies !
Naar aanleiding van de komst van verschillende low cost vliegtuigmaatschappijen naar Zaventem willen de vakbonden een duidelijk signaal geven aan Brussels Airport Company en aan alle werkgevers in de
luchthavenregio. Voor ons is het duidelijk : werknemers kunnen niet de
dupe zijn van de woekerende concurrentieslag tussen verschillende
bedrijven. De grens van het aanvaardbare is voor ons bereikt.
V R I J U I T / F E B R U A R I
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1. de toepassing van het bestaand Belgisch Arbeidsrecht door ieder
bedrijf;
2. dat de veiligheid van de werknemers boven alles staat : hierop kan
geen enkele uitzondering worden toegestaan met speciale aandacht
voor interimarbeid en het veiligheidsoverleg tussen eigen onderneming en onderaanneming;
3. de toepassing van het betalen van de wettelijke Belgische socialezekerheidsbijdragen door ieder bedrijf;
4. de voorwaarden bij Brussels Airport Company zijn er voor alle bedrijven : er kan geen sprake zijn van voorkeursbehandelingen;
5. het respecteren van de sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden;
6. het respecteren van de cao’s;
7. het respect voor de sociale dialoog in alle bedrijven;
8. dat de extreme flexibiliteit aan banden wordt gelegd;
9. een duurzaam personeelsbeleid gericht op werkbare jobs.

regionaal
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Sensibiliseringsacties

INTERNATIONALE DAG TER BESTRIJDING
VAN RACISME EN DISCRIMINATIE
Diversiteitsconsulenten van ACLVB ontvangen geregeld klachten van
discriminatie op de werkvloer. Die klachten worden zo nauwgezet
mogelijk opgevolgd en waar nodig wordt er doorverwezen.
ACLVB werkt samen met de andere vakbonden en de Meldpunten
Discriminatie om alle vormen van racisme en discriminatie aan te
pakken.
Helaas blijft discriminatie vaak verborgen omdat het slachtoffer
enerzijds het probleem niet durft aan te kaarten en anderzijds geen
bewijsmateriaal of getuige heeft.
Geen getuige of bewijsmateriaal ? Niet erg ! Je kan discriminatie
melden. Melden is alvast een belangrijke start.
Ben jij het slachtoffer van discriminatie en/of racisme ?
Contacteer zeker de diversiteitsconsulent van je vakbond ! De
contactgegevens verkrijg je in je plaatselijk secretariaat of vind je
op http://www.aclvb-vlaanderen.be/werknemers/diversiteit/
21 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale
Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. Op die dag willen
ACLVB en haar partners preventief te werk gaan door werknemers,
werkgevers, leden, afgevaardigden, schoolgaande jongeren en inwoners te sensibiliseren.
Wil je meer informatie, bezoek dan binnenkort een van de volgende
standen :
- vrijdag 21 maart van 9 tot 14 u. : op de Markt te Leuven presenteert ACLVB samen met de vakbonden, het Leuvense Meldpunt
Discriminatie, de Integratiedienst, en het AFF een aantal korte ani-

matiefilms met in de hoofdrol 8 ‘discrinimeer’poppetjes. Kom zeker
langs. Volg via www.facebook.com/meldpuntdiscriminatie.leuven
of de facebookpagina ‘internationale dag tegen racisme en discriminatie’;
- ook op 21 maart zal in de 4 centrumsteden van West-Vlaanderen
(Oostende, Brugge, Kortrijk, Roeselare) een actie plaatsvinden
waarbij de provincie West-Vlaanderen, de 3 vakbonden (ACLVB,
ACV en ABVV) en de meldpunten discriminatie aandacht vragen
tegen discriminatie op de werkvloer. Passanten en sympathisanten kunnen aan de standen een tof gadget bemachtigen
(zie http://www.brugge.be/dag-tegen-discriminatie);
- zaterdag 22 maart tussen 15 en 17 u. : tijdens een ludieke belevingsactie delen medewerkers van de ACLVB samen met de andere
vakbonden en in samenwerking met stad Sint-Niklaas, Solidair,
Meldpunt Sint-Niklaas en andere organisaties chocoladerepen uit
aan voorbijgangers in de Stationsstraat van Sint-Niklaas. De actie
krijgt als naam ”Onbekend is onbemind”;
- nog op zaterdag 22 maart : op de markt van Eisden te
Maasmechelen zal ACLVB samen met de andere vakbonden en in
samenwerking met de gemeente Maasmechelen en het Meldpunt
Genk passanten vragen een videobericht in te spreken in het kader
van de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Word
fan van ‘Discrinimeer’ via www.facebook.com/discrinimeer en vind
de videoberichten leuk !
AY

SOCIALE PARTNERS SERV WILLEN NIEUW SOCIAAL BELEID MEE BEHEREN
Een nieuwe regering en de overdracht van bevoegdheden als gevolg van de zesde staatshervorming. 2014
wordt allerminst een neutraal jaar voor de Vlaamse
sociale partners. “We bevinden ons in een tijdsgewricht
dat bepalend is voor de volgende jaren.”
Binnenkort zal Vlaanderen zelf beslissen voor welke doelgroepen het nog
steun geeft aan de werkgever, hoe het werknemers zal aanmoedigen zich bij
te scholen, hoe het kindergeld zal toegewezen worden, hoe hoog de elektriciteitsfactuur oploopt, hoe werklozen gecontroleerd en opgevolgd worden,
hoe we de dienstencheques gaan inzetten en op hoeveel financiële steun
een opstartende onderneming kan rekenen. En dat is een hele uitdaging.
“We zullen weliswaar op vertrouwd terrein spelen, maar in een volledig
andere liga”, stelt Jo Libeer (Voka), die dit jaar het voorzitterschap van de
SERV waarneemt.
Daarom willen de sociale partners de volgende maanden zoveel mogelijk
overeenstemming zoeken en voorstellen doen over belangrijke zaken als het
doelgroepenbeleid, het vormingsbeleid, de kinderbijslag, dienstencheques,
controle en opvolging van werklozen, distributienettarieven … Zo willen ze
maximaal wegen op de onderhandelingen voor een Vlaams regeerakkoord.
Al in het SERV-akkoord dat ze in juni 2012 afsloten, dus lang voor de
Vlaamse regering haar groenboek over de zesde staatshervorming voorstel-

de, schetsten de Vlaamse sociale partners hun visie op de nieuwe bevoegdheden en de verantwoordelijkheden die ze willen opnemen in het kader van
de zesde staatshervorming. Ze vestigden toen veel aandacht op het luik
sociale bescherming.

Middelen oormerken
Meer dan 80 % van de overgehevelde middelen heeft te maken met sociaal
beleid. Vlaanderen zal daarmee een eigen Vlaamse bescherming kunnen
uitwerken, die de sociale partners graag willen mee beheren en uitvoeren.
Daar zijn redenen voor. De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben
hun toegevoegde waarde al eerder bewezen en staan voor goed beheer en
het nodige draagvlak, denk bijvoorbeeld aan de VDAB, waar vakbonden,
werkgevers en de overheid succesvol samenwerken. Bovendien worden de
nieuwe middelen voor arbeidsmarkt, gezins-, gezondheids- en ouderenbeleid gefinancierd uit de sociale zekerheid en komen ze dus rechtstreeks uit
de bijdragen van werkgevers en werknemers op de lonen.
Dat vormt volgens de SERV meteen ook een argument om die middelen te
oormerken en ze niet naar de algemene pot te laten vloeien, maar enkel te
gebruiken voor sociaal beleid in de Vlaamse begroting.
De sociale partners stellen verder voor om een extern verzelfstandigd agentschap ‘Beheer Sociaal Beleid’ op te richten om de middelen te beheren.
“We willen in ieder geval dat de effectiviteit voor de eindgebruiker verhoogt”, aldus nog Libeer.
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DE MARS TEGEN RACISME
Op 21 januari organiseerde de diversiteitscel van ACLVB Brussel samen met de twee
andere vakbonden een filmdebat over het racisme. Tijdens deze avond werd de film "La
Marche" vertoond. Deze film volgt de levensloop van jongeren uit de Franse voorsteden die zich wagen aan een vreedzame mars voor gelijkheid en tegen racisme. Vandaar
een debat over een onderwerp dat we meer dan ooit moeten kunnen begrijpen!

In een crisis zoals we die nu kennen, is het risico reëel van het in
zichzelf gekeerd zijn en de afwijzing van de ander. Het racisme vergroot de ongelijkheid en de gevaren van uitsluiting.

Ongeremd racisme
Momenteel zijn de uitingen van racisme veranderd. Het racisme is
ongeremder, meer en meer horen we zaken als "die werknemers
komen om onze jobs afpakken". Het wordt ook subtieler: sprekende
blikken, discrete gebaren ... het geweld is geruisloos.
De tolerantie ten aanzien van racistische woorden is, onder het
mom van vrijheid van meningsuiting, groter dan tien jaar geleden.
Maar waar is de grens?
Nu wil het racisme uitsluiten, op andere momenten zal het doden.

Waarvoor?

Wat is racisme? Volgens Van Dale is het de opvatting dat het ene
ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten
aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien van het andere. Maar voor ons
omvat racisme alle vooroordelen verbonden aan verschillen.

Hardnekkige vooroordelen
Deze vooroordelen zijn hardnekkig ongeacht de verschillen: leeftijd,
geslacht, 'ras', handicap ...
Hoe is het in onze regio gesteld met de strijd tegen intolerantie, discriminatie, de strijd om "samen te leven" en vooral om "samen te
werken"?
Brussel is rijk door haar diversiteit en de verschillende gezichten.
Culturen botsen en mengen zich, iedereen probeert zijn plaats te
vinden zonder de ander te storen. Het nieuwe dat de andere aanbrengt, moet worden gezien als een positieve en constructieve
ervaring.

Samen leven
De inzet van het interculturalisme is om samen te leven, om elkaar
te erkennen, in overeenstemming met de levensstijl en de waarden
van elkeen.
Het samenleven, niet samenwonen, zij aan zij, van verschillende
gemeenschappen. "Samen leven", "samen werken" is de ontmoeting tussen gemeenschappen, tussen mensen die er deel van
utmaken.
De strijd tegen discriminatie en racisme is een strijd voor de vrijheid van iedereen om te leven volgens zijn principes en waarden.
De discriminatie is toegenomen als gevolg van de wereldwijde economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die soms "onrechtstreeks" en "onbedoeld" de discriminatie van sommige werknemers
versterken.
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Waarom het racisme bestrijden? Omdat het raakt aan de fundamentele mensenrechten en vooral aan de waarden van onze democratische samenleving: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect,
waardigheid, verdraagzaamheid ...
De strijd tegen discriminatie is een belangrijke vakbondskwestie.
Als vakbonden moeten we er over waken om het 'samenleven' te
definiëren in de arbeidswereld, op de werkplekken, om de eenheid
en gelijkheid van mannelijke en vrouwelijke werknemers te versterken, maar we hebben ook een rol te spelen in een maatschappelijk
project dat de volledige participatie van iedereen nastreeft, dit is
de kern van onze missie en waarden.
Het is zelfs een absolute voorwaarde voor het kunnen voeren van
consistente en geslaagde vakbondsstrijd omdat discriminatie het
mogelijk maakt dat de werknemers verdeeld worden en het de slagkracht van de vakbonden aantast. Het vermindert ons vermogen tot
sociale actie.

Geen ongelijkheid
ACLVB Brussel wil samen met andere vakbonden wil alles in het
werk blijven stellen om vooroordelen en discriminatie aan te pakken. Het is tijd om daadkrachtig NEE te zeggen tegen ongelijkheden en om samen te mobiliseren, jong en oud, werkenden en werklozen, validen en mindervaliden, Belgen en buitenlanders, mannen
en vrouwen ... om van onze samenleving een plaats te maken waar
mensen zich kunnen ontwikkelen en emanciperen.
In aanwezigheid van de regisseur van de film en bijna 250 afgevaardigden was het een levendig debat ... Philippe Vandenabeele,
Gewestsecretaris van ACLVB Brussel, beantwoordde de vragen van
jonge (en minder jonge) Brusselaars.
We willen de actie tegen racisme, die ingeleid werd tijdens dit filmdebat, verder zetten. Het vakbondsfront zal op de werelddag van de
strijd tegen racisme, op 21 maart, een mars organiseren. Meer info
hierover volgt later.
Eva SAHIN
Diversiteitscel Brussel
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Red de Brusselse sociale huisvesting

KOM OP VOOR MEER SYNDICALE
VERANKERING
De sector van de Brusselse sociale huisvesting (OVM – PC
339) ondervindt rechtstreeks de gevolgen van de 6de
staatshervorming. Het aantal socialehuisvestingsmaatschappijen zal in Brussel met de helft moeten dalen tegen
uiterlijk 31 december 2016.
De volgende drie jaren zullen dus gekenmerkt worden door talrijke fusies van
bedrijven in de sector. Iedereen beseft dat het samengaan, de fusie van twee
of meer maatschappijen vaak synoniem is voor risico’s waarmee men moet
omgaan, maar ook voor kansen om te grijpen. In december 2013 heeft de
ACLVB een tripartiet (vakbonden – werkgevers – overheid) protocolakkoord
afgesloten met het oog op het sociaal begeleiden van het fusieproces op het
niveau van de Brusselse regionale. Dat akkoord voorziet meer bepaald een
(relatieve) tewerkstellingsgarantie en het behoud van de verworvenheden.
Als we zeker willen zijn van een goede toepassing van het protocolakkoord op
het terrein, moeten we (de drie vakbonden) onze verankering in de verschillende maatschappijen niettemin verbeteren. Historisch bestaat de sector uit een
dertigtal maatschappijen, waarvan het aantal werknemers zelden meer
bedraagt dan 50 VTE of de noodzakelijke drempel voor de organisatie van de
sociale verkiezingen.

Syndicale verankering
Slechts 6 maatschappijen (Openbare Vastgoedmaatschappijen - OVM) op de
33 genieten een vakbondsvertegenwoordiging (alle kleuren dooreen). Voor de
27 overige OVM’s daarentegen moet de syndicale verankering nog worden ontwikkeld als we aan die fusies een sociale dimensie willen toevoegen. Bijgevolg
hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een grote petitie in de sector

gelanceerd om de oprichting van een syndicale delegatie in alle bedrijven van
de sector te vragen. Op die manier zullen we dan (onder meer) kunnen garanderen dat de fusies waarmee de werknemers van de sector zeer binnenkort zullen geconfronteerd worden, sociaal beheerd zullen worden.
De petitie werd breed verspreid in de sector tijdens de maand december 2013.
We hopen uiteraard op een maximum aantal handtekeningen om de oprichting
van die syndicale delegaties te legitimeren.

OVERDOSIS

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

Vrijuit ?

MD

Bent u met meerdere gezinsleden aangesloten bij de ACLVB ? Dat is eersteklas !
Betekent dat ook dat u per maand meer dan één exemplaar van Vrijuit in de brievenbus vindt ? Waarschijnlijk wel. Heeft uw gezin genoeg aan één Vrijuit per
maand, laat dan weten aan uw plaatselijk secretariaat wiens abonnement mag
opgezegd. We doen meteen het nodige om u van uw overdosis af te helpen. En u
zorgt er gelijk voor dat de Liberale Vakbond zijn middelen nog efficiënter kan investeren in dienstverlening. Tip : u kan uiteraard ook uw dubbel exemplaar doorgeven
aan kandidaat-ACLVB’ers. Ook dat is investeren !
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28 r e g i o n a a l
Boekvoorstelling Dirk Barrez en debat coöperaties

‘COÖPERATIES. HOE HEROVEREN WE DE ECONOMIE ?’
Arbeid en Milieu nodigt u uit op 27 maart voor de voorstelling van het
boek van Dirk Barrez : ‘Coöperaties. Hoe heroveren we de economie ?’
Als voormalig VRT-journalist heeft Dirk Barrez
jarenlang ervaring opgedaan als reportagemaker.
Met het boek 'Coöperaties. Hoe heroveren we de
economie?' pleit hij voor een herwaardering van
de coöperaties - een vorm van ondernemen die
eigenlijk nooit is weggeweest - als potentiële
tegenmacht tegen het desastreuze financieel
kapitalisme. Met bekende en minder bekende
nationale en internationale voorbeelden toont
Barrez aan dat er heel wat initiatieven mogelijk
zijn om tegen de gevestigde waarden in te roeien
en de winsten te doen terugvloeien naar de mensen in plaats van enkelingen.
Na de boekvoorstelling volgen tussenkomsten van
Tom Willems (Ecopower), Amanda Latinne
(Universiteit Antwerpen) en Carine Neven
(Algemeen Secretaris ACW Limburg).
Tom Willems geeft vanuit zijn ervaring bij Ecopower een insteek vanuit de energiesector en bemerkingen over de toepassing van coöpe-

ratieve principes en waarden in die sector.
Amanda Latinne is 25 jaar actief geweest als
bedrijfsleider in plastirecycling. Haar coöperatieve interesse is gegroeid vanuit de vaststelling en overtuiging dat we anders moeten
ondernemen, wat heeft geleid tot een grondig
onderzoek van de coöperatieve groep
Mondragon in Spaans Baskenland. Amanda zal
ingaan op 2 onverenigbaarheden die zij vaststelt : “anders gaan ondernemen in globalisering” en “coöperatief ondernemen en arbeidsrecht”.
Carine Neven zal het als Algemeen Secretaris
voor ACW Limburg hebben over de ideeën die
groeien rond (werknemers)coöperatieven in
Limburg en het opnemen van coöperatief
ondernemen in het curriculum van academische opleidingen.
Tussendoor is er ruimte voor debat met het publiek.

PRAKTISCH
Locatie : The Conference House, Conference Room,
De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel
Datum : donderdag 27 maart 2014
Start : 18.00 u. (ontvangst met broodjes)

Einde : 20.30 u.
Deelnemen is gratis. Schrijf u in door uw gegevens te mailen naar
Suzanne Kwanten (Vlaamse Regionale ACLVB) op volgend adres :
suzanne.kwanten@aclvb.be.

VOORZIE JE HUIS VAN NIEUWE RAMEN EN BUITENMUURISOLATIE
EN ONTVANG EEN HOGERE PREMIE !
Wanneer je een woning renoveert, is het belangrijk die woning energiezuinig
te maken. Daarbij stel je andere prioriteiten dan bij de constructie van een
nieuwbouwwoning.
Zo kies je bij een renovatie het best eerst voor dak- of zoldervloerisolatie,
daarna voor hoogrendementsbeglazing en ten slotte voor een energiezuinig
verwarmingssysteem. Pas wanneer aan al die voorwaarden is voldaan,
wordt vloer- of kelderisolatie en buitenmuur- of spouwmuurisolatie een interessante investering.
Als verbouwer moet je omwille van budgettaire, praktische maar ook esthetische redenen soms keuzes maken. Vaak kiest men ervoor om wel ramen te
vervangen, maar wordt het isoleren van de buitengevel uitgesteld omwille
van de hoge kostprijs. Toch is het beter om een gevel in zijn totaliteit aan te
pakken door tegelijkertijd nieuwe beglazing te voorzien en de buitenmuur of
spouwmuur te isoleren. Om die totaalaanpak van de buitengevel te stimuleren voorziet de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2014 een extra subsidie
voor wie binnen de tijdspanne van 1 jaar zowel de beglazing vervangt als de
buitenmuur of spouwmuur isoleert.
Wanneer beide werken worden uitgevoerd, ontvang je voor het plaatsen van
hoogrendementsbeglazing of driedubbel glas een hogere premie. De premie
varieert van 48 euro per m² tot 60 euro per m² afhankelijk van het verwijderde en nieuw geplaatste raam en dit voor een maximum hoeveelheid van
35 m². Daarnaast ontvang je een premie voor het isoleren van de spouwmuur van 6 euro per m² en voor het isoleren van de buitenzijde van de buiV R I J U I T / F E B R U A R I
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tenmuur 15 euro per m². De maximale glaspremie wordt voor beschermde
klanten met 50 % verhoogd.
Uiteraard zijn er voorwaarden gesteld aan de nieuw geplaatste ramen en
aan het isolatiemateriaal waarmee de buitenmuur geïsoleerd moet worden.
Voor meer informatie over de voorwaarden van de premie kan je terecht bij
je distributienetbeheerder, afhankelijk van je woonplaats, Infrax of Eandis.
Voor verdere vragen kan je mailen naar suzanne.kwanten@aclvb.be of bellen naar 02-558.53.00.
SK

NIEUWE MAXIMUM INKOMENSGRENZEN VOOR
DE VERBETERINGS- EN RENOVATIEPREMIE
Verbeteringspremie :
3 Aanvrager – bewoner : € 29.000 + € 1.510 per persoon ten laste
3 Aanvrager – verhuurder (sociaal verhuurkantoor): € 57.990
Renovatiepremie :
3 Alleenstaande bewoner : € 40.600
3 Alleenstaande met 1 persoon ten laste : € 57.990 + € 3.250 vanaf
de 2de persoon ten laste
3 Gehuwden en samenwonenden: € 57.990 + € 3.250 per persoon ten
laste
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Perspectief

ACLVB-LOOPBAANBEGELEIDING
BESTAAT 8 JAAR

I

Net vierde Perspectief zijn 8ste verjaardag. In totaal hielp de loopbaangeleidingsdienst van ACLVB
al meer dan 2.000 cliënten op weg om zelf de juiste beslissingen te nemen omtrent hun loopbaan.
In januari 2006 gingen drie nieuwe consulenten aan de slag bij
Perspectief, het project loopbaanbegeleiding van de ACLVB. De eerste maanden moest nog echt pionierswerk verricht worden : instrumenten en methodieken uitwerken, geschikte locaties zoeken,
diverse contacten leggen, enzoverder.
De grootste uitdaging lag echter in het bekendmaken van de nieuwe dienstverlening. Op dat moment was loopbaanbegeleiding
immers een nog vrij nieuw en onbekend gegeven in Vlaanderen,
dus moesten binnen en ook buiten de Liberale Vakbond, veel tijd en
middelen besteed worden aan publiciteit.
Anno 2014 kunnen we stellen dat we meer dan geslaagd zijn in
onze opzet. In die acht jaar hebben meer dan 2.000 cliënten de weg
gevonden naar Perspectief. Ondertussen zijn er vier loopbaanbegeleiders, actief in 30 locaties verspreid over heel Vlaanderen.

Loopbaancheques
Op 1 juli 2013 is de regelgeving met betrekking tot loopbaanbegeleiding grondig veranderd. Voordien was de dienstverlening gratis.
Door het wegvallen van het Europees Sociaal Fonds als subsidiërende instantie, heeft de Vlaamse overheid de financiering van
loopbaanbegeleiding overgenomen mits het vragen van een kleine
bijdrage aan geïnteresseerde deelnemers. Voor 40 euro kan men nu
een loopbaancheque aanvragen waarmee 4 uur begeleiding kan
worden gevolgd.
Indien dit niet voldoende is, kan nadien nog een pakket van vier uur
aangekocht worden voor hetzelfde bedrag. Aangezien dit voor sommige mensen toch een drempeltje kan zijn om in te stappen in de
begeleiding én als bijkomende ledenservice, heeft de ACLVB ervoor
geopteerd dit bedrag na afloop van de begeleiding terug te betalen
aan haar leden.
De diverse problematieken waarmee mensen naar ons toe komen,
zijn in de loop der jaren weinig veranderd. Het vaakst is men ontevreden met de huidige betrekking. Mogelijke redenen hiervoor zijn :
zich niet volledig kunnen ontplooien in het werk, de job in kwestie
al te lang doen en geen uitdaging meer zien, de stress niet meer
aankunnen, etc.. Ook problemen met een overste of collega’s
komen regelmatig voor, net als de noodzaak van werk te moeten
veranderen wegens nakende sluiting van het bedrijf of om medische redenen.

Op weg helpen
In elk van deze gevallen zal de loopbaanconsulent via een individueel gesprek uitgebreid stilstaan bij de situatie en de specifieke
problematiek van de vraagsteller. Het is de bedoeling om hem of

haar inzicht bij te brengen en betere keuzes te laten maken.
Belangrijk is wel te benadrukken dat Perspectief geen kant-enklare oplossingen aanbiedt, maar mensen op weg helpt om zélf de
juiste beslissingen te nemen met betrekking tot hun loopbaan.
Hierbij wordt een actieve inbreng verwacht van de klant.
Loopbaanbegeleiding is er voor iedereen die aan het werk is, minstens een jaar werkervaring heeft, en de laatste zes jaar nog geen
loopbaanbegeleiding heeft gevolgd.

Worstelt u ook al langer met een aantal loopbaanvragen ? Wil u al
langer eens stilstaan bij uw carrière, onder professionele begeleiding ? Contacteer dan een van onze loopbaanconsulenten. Wedden
dat u er geen spijt van krijgt ?
Oost- en West-Vlaanderen : Luc De Bie. Te contacteren op nummer
0478-81.70.37 of via mail : luc.de.bie@aclvb.be
Antwerpen en Waas- en Dender : Debbie Van Loo. Te contacteren
op nummer 0479-92.62.57 of via mail : debbie.van.loo@aclvb.be
Vlaams-Brabant : Dominique Dauwen. Te contacteren op nummer
0472-96.80.17 of via mail : dominique.dauwen@aclvb.be
Limburg : Sarah Cverle. Te contacteren op nummer 0478-81.70.38
of via mail : sarah.cverle@aclvb.be
Neem ook gerust een kijkje op de website voor meer informatie :
www.aclvb-vlaanderen.be/werknemers/loopbaanbegeleiding/
Luc DE BIE
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30 w e r k l o o s h e i d
Activering van het zoekgedrag van jonge werkzoekenden in de
beroepsinschakelingstijd

OPROEPING NAAR HET
EERSTE GESPREK

D

De jongeren die hun studies beëindigden in eerste zittijd en zich in juli/augustus
2013 inschreven als werkzoekenden, worden rond deze periode door de RVA
opgeroepen voor een eerste onderhoud om na te gaan of ze wel gericht en
daadwerkelijk naar werk zoeken.
De procedure voor activering van het zoekgedrag van de jongeren
in hun beroepsinschakelingstijd (BIT) voorziet een eerste controle
7 maanden na hun inschrijving als werkzoekende bij de VDAB
(Vlaanderen), Actiris (Brussel), de Forem (Wallonië) of de ADG
(Duitse Gemeenschap).
Het tweede gesprek zal plaatsvinden in de 11de maand indien je
tegen dan nog geen werk gevonden hebt. De bedoeling van deze
gesprekken is je actieve inzet om een job te vinden na te gaan.
Vandaar dat het belangrijk is bewijzen te bewaren van alle stappen die je ondernomen hebt : brieven en e-mails waarmee je spontaan solliciteert of ingaat op een bestaande vacature, gevolgde
opleidingen, enz.
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Evaluaties
Je zal pas recht hebben op uitkeringen indien je tijdens je BIT 2
positieve evaluaties krijgt. Indien je tijdens je BIT gewerkt hebt als
loontrekkende, kan dit gelijkgesteld worden met een positieve evaluatie :
- 104 arbeidsdagen (omgerekend naar een 6-daags regime) = 1
positieve evaluatie
- 208 arbeidsdagen = 2 positieve evaluaties
Een negatieve evaluatie heeft een verschuiving van je recht op uitkeringen tot gevolg.
Vraag bij een negatieve evaluatie tijdig een nieuwe evaluatie !

werkloosheid
Een gebrek aan inzet kan dus vervelende gevolgen hebben. Vermijd
een negatieve evaluatie door regelmatig de kranten te consulteren,
websites van interimkantoren en bedrijven te bekijken en deel te
nemen aan jobbeurzen.
Doe actief beroep op de VDAB of ACTIRIS en werk ook actief mee als
je een begeleiding of opleiding wordt aangeboden. Bewaar zorgvuldig
alle bewijzen die aantonen dat je actief op zoek bent naar werk : sollicitatiebrieven, antwoorden van werkgevers, inschrijvingen voor een
opleiding, inschrijving bij uitzendkantoren, ...
De Liberale Vakbond kan je helpen !
Word lid van de ACLVB zodra je bent ingeschreven als werkzoekende !
Je lidmaatschap is helemaal GRATIS zolang je BIT loopt.
Snel aansluiten is belangrijk zodat we samen jouw dossier kunnen
opvolgen. Kom langs in een van onze kantoren of vul je gegevens in
via onze website :
www.aclvb.be
--> lid worden
--> formulier beroepsinschakelingstijd
Download en print het ingevulde formulier C1/36 (Verklaring van aansluiting bij een uitbetalingsinstelling), onderteken het en bezorg het
aan een ACLVB-kantoor bij jou in de buurt. Wij versturen het formulier dan naar de RVA.
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Eens je inschakelingsuitkeringen geniet
Ook indien je al inschakelingsuitkeringen ontvangt, zal je verder moeten zoeken naar een job en word je om de 6 maanden geëvalueerd. Je
zal een formulier ontvangen van de RVA waarin wordt gepeild naar je
inspanningen. Vul dit formulier in en stuur het tijdig terug naar de
RVA. Wil je liever een gesprek met de RVA, dan kan dat, maar je zal
dit via een brief moeten aanvragen.
Is de evaluatie van je inspanningen positief, dan behoud je je uitkeringen en volgt er 6 maanden later een nieuwe evaluatie.
Indien uit de evaluatie blijkt dat je onvoldoende naar een job hebt
gezocht, dan word je opgeroepen voor een gesprek. Is deze evaluatie
positief, dan behoud je je uitkeringen voor de volgende 6 maanden. Is
de evaluatie negatief, dan zal je gedurende minstens 6 maanden je
uitkeringen verliezen.
Opgelet ! Je moet zelf een nieuwe evaluatie vragen vooraleer je
opnieuw uitkeringen kan krijgen.
Volstaan je inspanningen niet voor de RVA, dan zal je dus vrij snel je
uitkeringen verliezen. Verzamel dus zeker alle bewijzen van je zoektocht naar een job !
Meer informatie over deze procedure vind je terug in onze folder :
“De opvolging van je zoektocht naar werk : procedure voor wie inschakelingsuitkeringen ontvangt”
Kim DE SCHAMPHELEIRE

Op deze manier wordt de ACLVB op de hoogte gehouden van je dossier bij de RVA en kunnen we je bijstaan waar nodig.
Voor hulp bij je zoektocht naar een baan kan je een beroep doen op de
bijblijfconsulent van de ACLVB bij jou in de buurt. Vraag informatie
daarover in je plaatselijk ACLVB-secretariaat of surf naar de website
van de ACLVB-bijblijfconsulenten.

Ken je iemand die pas is afgestudeerd en nog op zoek is naar
een job ? Geef hem of haar dan zeker deze tekst en raad hem
of haar aan even langs te komen bij de ACLVB voor gratis
advies.

GOED VOORBEREID
Een onderhoud bij de RVA neem je maar best ernstig. We raden je aan je
te laten begeleiden door iemand van de ACLVB. Tijdens het eerste
gesprek kan je je laten bijstaan door een persoon die niet het woord zal
mogen voeren.
Wend je tot je ACLVB-secretariaat : we kunnen je voor het onderhoud tips
geven, nagaan of de bewijzen van je zoektocht naar werk pertinent en
voldoende zijn en je enkele argumenten aanreiken om je geval te verdedigen.

UITBREIDING VAN HET ACTIVA-PLAN
Sedert 1 januari 2014 is het Activa-plan versterkt
voor de werkzoekenden jonger dan 30 jaar die
geen diploma hoger secundair onderwijs hebben
behaald. Zowel voor deze werkzoekenden als voor
de werkgevers die ze aanwerven, zijn er nu
belangrijke voordelen.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen ?
Je komt in aanmerking voor deze nieuwe maatregel als
3 je jonger bent dan 30 jaar;
3 je minstens 6 maand bent ingeschreven als werkzoekende
3 en je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt.
Kom je in aanmerking voor deze maatregel, dan zal je een brief ontvangen van de RVA.

Wat zijn de voordelen van de maatregel ?
De werkgever die je in dienst neemt, moet minder RSZ-bijdragen
betalen op je brutoloon (1.500 euro* per kwartaal gedurende maximum 12 kwartalen).

Ben je uitkeringsgerechtigd volledig werkloos, dan heb je ook recht
op een werkuitkering. Die bedraagt 500 euro* per maand en kan
gedurende maximum 36 maanden toegekend worden.
De werkuitkering wordt door je werkgever in mindering gebracht van
je nettoloon. Jijzelf ontvangt je normale nettoloon : de werkuitkering
wordt uitbetaald via je ACLVB-secretariaat.
Met andere woorden : minder kosten voor de werkgever, je hebt dus
meer kans om aangeworven te worden.

* Alle bedragen zijn geldig voor een voltijdse werknemer, voor een
deeltijds contract worden de bedragen herrekend.
Welke formaliteiten moet je vervullen ?
Om gebruik te kunnen maken van de voordelen moet je een werkkaart aanvragen. Dat kan je doen via het formulier C63-Werkkaart
(terug te vinden op www.rva.be of te verkrijgen in je ACLVB-secretariaat). Je kan de werkkaart ook online aanvragen via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be, via Burger >
Online diensten > Werkkaart).
KDS
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VERTROUWEN
Bij de ACLVB zijn we bijzonder tevreden dat de sociale partners er uiteindelijk in geslaagd zijn tot een akkoord te komen
over de omzettingscoëfficiënt voor de index en over de motivering van het ontslag. We zien er een boodschap van hoop in
voor de verderzetting van het sociaal overleg.
De motivering van het ontslag is een van de vele elementen
in het dossier van de harmonisering van de statuten arbeider
en bediende, maar het is er een dat ons bijzonder nauw aan
het hart lag. Het is een kwestie van respect tussen werkgevers en werknemers.

Vertrouwen ook in de toekomst van de ACLVB. U zal gelezen
hebben dat het Nationaal Comité van onze organisatie,
samengesteld uit delegees van de verschillende zones, zijn
vertrouwen heeft geschonken aan Olivier Valentin door hem
te verkiezen tot Nationaal Secretaris. Olivier is een harde werker, ik weet dat hij klaar is voor de taken die hem te beurt vallen, precies zoals Bernard Noël het voor hem deed. Bernard
heeft zijn mandaat gedurende 24 jaar uitgeoefend met competentie en knowhow - diegenen die hem kennen zullen er
‘met geestdrift en humor’ aan toevoegen - onontbeerlijke
kwaliteiten om iedere onderhandeling in de huidige context
tot een goed einde te brengen.
Jan VERCAMST
Nationaal Voorzitter
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De federale, regionale en Europese verkiezingen naderen. De
ACLVB legt de laatste hand aan haar memorandum, waarover u meer zal kunnen lezen in de Vrijuit van maart. In het
memorandum pleiten we voor een versterking van de solidariteit in heel de sociale zekerheid en de fiscaliteit. De sociale
zekerheid moet een bepaald welzijnsniveau garanderen voor
de bevolking. De fiscaliteit moet beter de last verdelen over
de vermogenden en de armen. We zullen eveneens de aandacht van de toekomstige regeringen vestigen op hun verantwoordelijkheid om minstens de continuïteit, en bij voorkeur de verbetering van de diensten aan de bevolking te verzekeren na de bevoegdheidsoverdrachten als gevolg van de
staatshervorming. Er zal geen onderbreking mogen zijn, er
zal geen terugval mogen zijn en er zullen geen tweederangsburgers mogen zijn. De burgers moeten opnieuw vertrouwen
krijgen in de toekomst van ons sociaal model.

© SMITS

Volgende stap, na het respect : het vertrouwen herstellen tussen de sociale partners. Zonder vertrouwen leidt elk overleg
tot een wedstrijdje armworstelen en geraakt de situatie
geblokkeerd.
De precaire sociale situatie waarin steeds meer mensen in
ons land zich bevinden, noopt er ons toe uitzonderlijke
inspanningen te leveren, aan werkgeverszijde zowel als aan
werknemerszijde, voor het herstel van de werkgelegenheid en
de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en
werknemers hebben er alles bij te winnen. Zoniet zijn het de
regeringen die alle beslissingen zullen nemen in de plaats
van de sociale partners. Of zijn wij dan niet het best
geplaatst om te weten wat zowel goed is voor de bedrijven als
voor de werknemers ?

