AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646

Vr ijuit

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND
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DELHAIZE KONDIGT AAN 10
2.500 WERKNEMERS AAN
DE DEUR TE ZETTEN 14

EUROPESE
VERKIEZINGEN

Het Europees Vakverbond ziet de
resultaten van de Europese
verkiezingen als een verwittiging
voor alle traditionele partijen en
alle partijen aan de macht.

VORMING
Comé, de vormingsdienst van de
Liberale Vakbond, staat klaar
met een boeiend programma
voor het komend werkjaar.
Overloop het aanbod en maak
uw keuze !

© SMITS
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JONGERENSPECIAL !

Wie ? Waar ? Hoeveel banen zullen uiteindelijk sneuvelen ? Dat waren de drie vragen
die onmiddellijk opkwamen bij de ACLVB-afgevaardigden na de aankondiging van
het plan door Delhaize om de toekomst op lange termijn veilig te stellen. “Wij
houden ons nu bezig met de toekomst van de mensen die het merk Delhaize willen
blijven waarmaken en die ervoor zorgen dat aandeelhouders hiervan rijkelijk kunnen
mee profiteren”, klonk het in een eerste reactie van de ACLVB-afgevaardigden.
“Laat ons onze kalmte bewaren, het dossier bestuderen, kijken wie ontslagen wordt,
in welke winkels en opslagplaatsen,… Maar vooral willen we toch wel eens weten
hoeveel jobs daadwerkelijk zullen sneuvelen in een periode van 3 jaar zonder dat de
activiteiten en de relatie met de klanten in gevaar komen.” Wordt vervolgd …
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LOONKLOOF
Een recent Koninklijk Besluit luidt
een nieuwe fase in de bestrijding
van de loonkloof tussen mannen en
vrouwen in. Wat betekent dat
concreet ?
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WERKLOOS EN VAKANTIE
Ook als werkloze heeft u het recht
om vakantie te nemen. U moet in
die periode niet beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt en u mag in
het buitenland verblijven.

2aclvb-voordeelkaart
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD ZANG > 8 CD-BOXEN TE WINNEN
CD 3: Om de 25ste verjaardag van de Wedstrijd Zang te belichten, is
de derde cd een selectie van de grootste momenten van de Wedstrijd
Zang, sinds zijn ontstaan in 1988 tot 2011. Bestaande uit verschillende onuitgegeven werken, is deze derde cd gebaseerd op de grote
opera-aria’s geïnterpreteerd door de grootste stemmen die de
geschiedenis van de Wedstrijd Zang gemarkeerd hebben.

De cd-box krijgt dezelfde presentatie als vorig jaar en bestaat uit
3 cd’s:
CD 1: Deze cd herneemt de mooiste momenten van de sessie zang
2014, opgesteld door het ‘gebruikelijke’ selectiecomité bestaande uit
de teamleden van de Koningin Elisabethwedstrijd en de artistieke
directeurs - producenten die specifiek voor de cd-box werken.
CD 2: Een nieuwigheid dit jaar: de tweede cd werd samengesteld uit
de favorieten van de jongerenjury de Zes | les Six, een groep van zes
studenten zang uit de hogere opleiding muziek, die de prestaties
vanaf de eerste ronde tot de finale hebben opgevolgd (een initiatief
van RTBF en de VRT). Zonder enige aanwijzing hebben de zes studenten de interpretaties gekozen tussen de finalisten en halvefinalisten die hen het meest geraakt hebben gedurende deze editie van
de Koningin Elisabethwedstrijd. De dubbele selecties van CD 1 en CD
2 zullen uiteraard verspreid worden.

Koningin Elisabethwedstrijd
Exclusief voor WINCARD-houders :
8 cd-boxen te winnen (waarde € 45) !
De cd-box KEW 3CD Zang 2014 is beschikbaar via de volgende
websites: www.cd-elisabeth.be en www.cmireb.be.
De VRT en de RTBF zijn partners van de Koningin Elisabethwedstrijd.
La Libre Belgique, De Morgen, Le Vif/L’Express en Knack zijn de
mediapartners van de cd-box van de Koningin Elisabethwedstrijd.

3D WORLD KOKSIJDE > 25 DUOTICKETS TE WINNEN
VOOR WINCARD-HOUDERS !
3D World Magic & Fun Koksijde gaat voor haar tweede
editie zo’n 50 % groter. Nog meer plezier voor jong en
minder jong op dit bijzonder leuke evenement, waar de
bezoeker de held is.

met o.a. scènes over Wereldoorlog I, FC De Kampioenen en
De Rode Duivels.
Het wordt dus weer lachen deze zomer in Koksijde, vergeet dus zeker je fototoestel niet !
3D World Magic & Fun komt initieel uit China, maar onze
westerse versie werd onmiddellijk een vaste waarde op
de zomerkalender aan onze kust. Een ideale attractie bij
mooi én minder mooi weer !

Zo’n 50 scènes met meestal bijzonder grappige situaties
nodigen de bezoeker uit om een bepaalde houding of
pose aan te nemen, dit terwijl vrienden en familieleden
zich te pletter lachen en foto’s nemen.
In vergelijking met andere tentoonstellingen of musea
moet je op 3D World, Magic & Fun juist wel zaken aanraken, mag je gerust wat lawaai maken en loop je verloren
zonder fototoestel of mobieltje. Ook dit jaar wordt niet
thematisch gewerkt, maar komt de actualiteit aan bod,

Praktisch
open 12 juli – 24 augustus : van 14 tot 18 uur
info : tel. 058-51.29.10 of patrick@3DWorldKoksijde.be
www.3DWorldKoksijde.be
of www.facebook.com/3DWorldKoksijde

ZANDSCULPTUREN OOSTENDE
20 X 2 VRIJKAARTEN TE WINNEN
VOOR WINCARD-HOUDERS !

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

OOK VIA E-MAIL

!

WINCARD DEELNAMECOUPON

Artiesten uit de hele wereld creëren een sprookjeswereld in zand, geïnspireerd op bekende attracties van
Disneyland® Paris, met de meest geliefde en fantasierijke figuren van Disney in de hoofdrollen.

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

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

Meer voordelen : ga naar

MIJN KEUZE :

www.countdown.be

q KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD
q 3D WORLD KOKSIJDE
q ZANDSCULPTUREN OOSTENDE
V R I J U I T / J U N I - J U L I

of schrijf je in op de nieuwsbrief
2 0 1 4

Disneyland® Paris Sand Magic vindt plaats op het
Groot Strand van Oostende, ter hoogte van het
Zeeheldenplein.
Het festival is elke dag geopend vanaf zaterdag 28
juni tot en met zondag 31 augustus 2014, van 10 tot
19 uur. Een metershoge zandarena omkadert een uitzonderlijke tentoonstelling van zandsculpturen.
Volwassenen betalen € 12 p.p. Studenten, senioren
65+ en personen met een handicap genieten van een
voorkeurstarief en betalen slechts € 10 p.p. Kinderen
vanaf 4 tot en met 11 jaar betalen € 8 p.p. en kinderen tot en met 3 jaar genieten gratis toegang. Het
groepstarief geldt vanaf 10 personen en geeft iedereen € 2 korting.

actualiteit
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Internationale Arbeidsconferentie

TEWERKSTELLING CENTRAAL IN DE ONTWIKKELING

Tijdens de plenaire zitting van de Internationale
Arbeidsconferentie hebben de deelnemers, waaronder ACLVB, gebrainstormd over kernstrategieën
die tot een wereldwijde tewerkstellingsgroei moeten leiden. Aan de hand van geslaagde nationale
ervaringen konden pistes naar voren worden
geschoven. De vertegenwoordigers van de werknemers, met Sharan Burrow, secretaris-generaal van
het Internationaal Vakverbond, voorop, hebben er
tijdens deze Internationale Arbeidsconferentie op
moeten hameren dat het niet om tewerkstelling
“koste wat het kost” gaat, maar om kwaliteitsvolle jobs.
Ter gelegenheid van de 103de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
heeft de Belgische minister van Werk Monica De
Coninck haar steun betuigd aan de campagne
“Rode kaart tegen kinderarbeid”. Onze minister
sprak zich ook uit over migraties. Zoals de IAO
benadrukt, dragen de migrant-werknemers bij tot
de groei en de ontwikkeling van hun land van
bestemming, terwijl de landen van oorsprong
ruimschoots genieten van de middelen die die
werknemers doorsturen en de competenties die ze
verwerven tijdens hun ervaring in het buitenland.

Een stap in de goede richting voor de
informele economie
Tijdens de Conferentie werd beslist dat een van de
agendapunten van de volgende gewone zitting
over de informele economie zal gaan, meer
bepaald “hoe kan de overgang van een informele
economie naar een formele economie tot stand
komen ?”, voor een tweede bespreking in het vooruitzicht van de goedkeuring van een aanbeveling
ter zake. Het is de bedoeling de IAO-normen voor
bijna de helft van de arbeidskrachten wereldwijd

toegankelijk te maken. In het verdere debat zal
ook niet voorbijgegaan worden aan de specifieke
noden van vrouwen en jongeren, noch aan die van
de sectoren. De werknemersorganisaties zijn nu
aan zet tot juni 2015 om ervoor te zorgen dat de
belangen en rechten van de werknemers uit de
informele economie worden behartigd. Zij hebben
evengoed als iedereen elders ter wereld recht op
een kwaliteitsvol bestaan en op waardig werk.

Tegen gedwongen arbeid
De Internationale Arbeidsconferentie keurde een
vernieuwd IAO-verdrag goed over de gedwongen
arbeid. Het gaat om een juridisch bindend instru-

ment dat er moet voor zorgen dat de preventie,
bescherming en vergoedingsmaatregelen verbeterd worden. Verder is het de bedoeling nog meer
inspanningen te leveren om de hedendaagse vormen van slavernij de wereld uit te helpen. Het
advies van de Nationale Arbeidsraad, waaraan de
ACLVB meewerkte, stelt dat wereldwijd meer dan
20 miljoen mensen het slachtoffer zijn van
dwangarbeid. Er is reden tot bezorgdheid : ook al
is de situatie in België niet dramatisch - op
100.000 controles van de sociale inspectie, 50
gevallen van vermoeden van gedwongen arbeid -,
op wereldschaal is de toestand ronduit zorgwekkend.

DE ‘SCHOOLPREMIE’: EEN JAARLIJKSE
BIJSLAG BIJ HET KINDERGELD VAN JULI
De aankoop van schoolbenodigdheden bij het begin
van het nieuwe schooljaar betekent vaak een
belasting voor het gezinsbudget. Daarom krijgen
ouders jaarlijks een bijslag bij het kindergeld van
juli. Die bijslag noemt men ook schoolpremie.
Nochtans is de term 'schoolpremie' niet helemaal
correct, want ook voor baby's en peuters die nog
niet naar school gaan, ontvangen ouders de bijslag. De bijslag wordt namelijk uitgekeerd voor de
kinderen die effectief recht geven op kindergeld :
dat zijn normaal alle kinderen tot 31 augustus van
het kalenderjaar waarin ze 18 worden, en 'school-

gaande' jongeren van 18 tot 25 jaar.
Er zijn vier leeftijdscategorieën. Het bedrag van de
premie hangt af van de leeftijdscategorie.
Bedragen jaarlijkse leeftijdsbijslag in 2014 :
Kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar
Kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar
Kinderen van 12 t.e.m. 17 jaar
Kinderen van 18 t.e.m. 24 jaar

wezenbijslag of de toeslag voor kinderen met een
aandoening), gelden volgende bedragen (idem als
in 2013) :
Kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar
Kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar
Kinderen van 12 t.e.m. 17 jaar
Kinderen van 18 t.e.m. 24 jaar

€ 20
€ 43
€ 60
€ 80

Kinderen met toeslag
Voor kinderen die recht geven op een toeslag
(sociale toeslag, eenoudertoeslag, verhoogde

€ 27,60
€ 58,59
€ 82,02
€ 110,42

Ouders moeten de schoolpremie niet aanvragen, ze
krijgen die automatisch uitbetaald. Voor kinderen
die geen recht geven op kinderbijslag, krijgen ze
ook geen schoolpremie.

V R I J U I T / J U N I - J U L I
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Ford en toeleveranciers

NU WERK MAKEN VAN VOLGENDE JOB
De Ford-fabriek in Genk sluit op 31 december dit jaar
de deuren, dat ligt onomstotelijk vast. Naar schatting 6.000 à 7.000 arbeidskrachten zullen dan tegelijk op de arbeidsmarkt komen, allemaal werknemers
van Ford en zijn toeleveranciers die op dat moment
nog geen andere job hebben.
Om ervoor te zorgen dat zij niet onvoorbereid op de
arbeidsmarkt komen, worden ze nu al begeleid en
georiënteerd.
Van 25 maart tot 3 april werden voor alle huidige
werknemers van Ford, en de toeleveranciers Lear,
SML, IAC, Syncreon, tijdens de werktijd en op de
werkvloer teammeetings met informatie georganiseerd. Die infosessies duurden 25 minuten en zoomden in op oriënteren, opleidingen, solliciteren, diensten die kunnen helpen, …
In totaal vonden zo meer dan 100 infosessies plaats,
telkens verwezenlijkt door VDAB en een van de drie
vakbonden. Namens ACLVB voerden afwisselend
diversiteitsconsulent Ayten Yildirim, loopbaanbegeleiders Sarah Cverle, Dominique Dauwen en Debbie
Van Loo, en bijblijfconsulenten Beyhan Bircan en
Hilde Plancke het woord.
Sarah Cverle : “Sinds de infosessies zien we aanzienlijk meer aanmeldingen voor loopbaanbegeleiding vanwege werknemers van Ford en de toeleveranciers.” De reacties na afloop van de loopbaanbegeleiding klinken positief. “Mensen vertellen ons dat
ze er iets aan hebben, dat het geen bezigheidstherapie is.”
Andere werknemers stellen de stap naar loopbaanbegeleiding nog even uit, vaak vanuit de onterechte
vrees dat ze dan onmiddellijk elders aan de slag zouden moeten gaan en meteen dienen te vertrekken bij
Ford. “Maar op 1 januari geldt hun arbeidsovereenkomst niet meer, dus dan kunnen ze geen cheque voor
de loopbaanbegeleiding meer aanvragen, nu nog wel.
Je moet op het moment van de aanvraag van de loopbaancheques werknemer zijn. Ford, SML, Syncreon,
Lear en IAC betalen de kostprijs van de loopbaancheques (40 of 80 euro ) terug.” Vanaf 1 januari 2015
kunnen de werknemers enkel nog genieten van outplacement en van bijblijfbegeleiding.

van intermediairen, zoals artsen enz.
Op die manier weten ook zij snel naar
welke gespecialiseerde diensten ze de
werknemers van Ford en de toeleveranciers kunnen doorverwijzen.

Syndicaal lokaal
Ook in het syndicaal lokaal van ACLVB
bij Ford komt veel volk over de vloer.
Hoofdafgevaardigde Mario Versavel is
daar elke dag van ’s ochtends tot
14.30 uur om vragen van de werknemers te beantwoorden. “We krijgen
In wijzerzin : Loopbaanbegeleider Sarah Cverle, Bestendig Secretaris Luc Nijs,
bijvoorbeeld veel vragen over het SWTDiversiteitsconsulent Ayten Yildirim, Bestendig Secretaris Miek Versavel en
stelsel. Namens ACLVB behartigt
ACLVB-afgevaardigde bij Ford Mario Versavel
afgevaardigde
Christiane
Derkoningen dat thema. We stellen vast dat de
Werkpunt Limburg
werknemers daar in het algemeen nog onvoldoende
In de periode van 10 september 2013 tot 21 april
over geïnformeerd zijn. Specifiek om daaraan te ver2014 vonden al 619 werknemers de weg naar het
helpen gaan we samen met het ABVV een tandje bijWerkpunt. Dat zogenaamde Werkpunt is een samensteken in september.”
werking tussen VDAB, de bijblijfconsulenten van de 3
Mario weet dat de drukke periode er nog aankomt.
vakbonden en Hulp bij Bedrijfssluiting. Werknemers
“Vanaf september beginnen we nieuwe berekeninmet vragen of persoonlijke bezorgdheden kunnen op
gen te maken voor de werknemers. Hoe dan ook
hun bedrijf aan het loket van Werkpunt terecht.
wordt voor elke werknemer een individuele situatieAyten Yildirim : “Dat kunnen bijvoorbeeld vragen over
berekening en stand van zaken opgemaakt. Op 10
opleidingsmogelijkheden zijn. Ook hier is het belangnovember zullen de kandidaat-SWT’ers hun beslisrijk dat mensen beseffen dat ze zich het best nu al
sing moeten kenbaar maken, daarna is het de beurt
inschrijven voor een opleiding en bijvoorbeeld starten
aan de rest van het personeel.”
bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Ik raad
Met het oog op die berekening dienden de werkneiedereen aan nu volop informatie te zoeken en zich te
mers nu in juni alle actuele informatie over te
laten oriënteren. Het is bovendien heus niet zo dat we
maken, onder meer over hun gezinssituatie.
iedereen ervan proberen te overtuigen zich om te
Momenteel zijn bij Ford nog een 4.000 mensen aan
scholen tot pakweg verpleger, hoor. Zo’n radicale carhet werk; er worden 500 wagens gemaakt in 1 shift,
rièreswitch kan, en we maakten dat ook duidelijk tijde morgenpost. “We dachten dat er op dit ogenblik
dens onze infosessies. Maar het is geen must.”
al 800 werknemers zouden vertrokken zijn, maar het
Hoofdafgevaardigde Mario Versavel schat dat 40 %
zijn er nog maar 400 : 80 % daarvan heeft vast
van de werknemers bij Ford het nodig zal hebben een
werk, de rest werkt met tijdelijke contracten enz. en
opleiding te volgen. Zo hebben sommige arbeiders tot
5 % bevindt zich niet op de arbeidsmarkt”, aldus
nu toe in hun loopbaan uitsluitend bandwerk verricht.
nog Mario.
Intussen vond deze maand ook al een grote
Welzijnsconferentie plaats. In het kader daarvan
Een bijblijfconsulent of loopbaanbegeleider van
heeft Coneo, het Centrum voor Ondersteuning Na
ACLVB contacteren ? Raadpleeg de contactgegeEconomisch Ontslag, samen met de vakbonden een
vens op www.aclvb-vlaanderen.be
doorverwijsbrochure ontwikkeld voor het brede veld

MINUUT STILTE BIJ SML
ACLVB-diversiteitsconsulent Ayten Yildirim
bracht op 23 mei een bezoekje aan SML, de toeleverancier van Ford Genk. Naar aanleiding van
een vraag van ACLVB-afgevaardigden had de
werkgever er beslist om de productie een minuut
stil te leggen.
Dat gebeurde meer bepaald ter nagedachtenis
van :
- de slachtoffers van de mijnramp in Soma
(Turkije)
- de slachtoffers van de overstromingen in de
Balkanlanden (Bosnië, Kroatië, Servië)
- de overleden ex-premier Jean-Luc Dehaene
V R I J U I T / J U N I - J U L I

Stipt om 12.58 uur werd omgeroepen dat er een
minuut stilte zou gehouden worden, en om 13.00
uur werd het stil, de radio ging uit, de band werd
stopgezet, ... Sommige werknemers hebben er
gebruik van gemaakt om een gebedje op te zeggen, anderen stonden stil uit respect.
Onze afgevaardigde zegt dat het niet de eerste
keer is dat er een minuut stilte wordt gehouden bij
SML. In het verleden gebeurde dat ook, bv. bij een
overlijden van een collega, de busramp te Sierre,
… Betrokkene is er ook van overtuigd dat zulke
initiatieven de onderlinge verbondenheid en de
verdraagzaamheid op de werkvloer versterken.

2 0 1 4

ACLVB-afgevaardigden Jean-Marie (links) en Aytekin

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, … ?
Geef ze gerust door aan de afgevaardigde. Die zal
zijn best doen om er gehoor aan te geven.
AY/LN

bedrijvig
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Lean in de universitaire ziekenhuizen Saint-Luc

O

ACHTER DE SCHONE SCHIJN …
IS WAAKZAAMHEID GEBODEN !

Ongeveer een jaar geleden hoorden ze op de
Ondernemingsraad van de Cliniques universitaires
Saint-Luc voor het eerst spreken van de Leanmethode. De directie had dit punt toen geïntroduceerd door de methode op haar mooist voor te stellen : een betere organisatie van het werk, rationalisering van de procedures, komaf maken met hetgeen irriteerde (organisatieproblemen, onbelangrijke
taken, onduidelijkheid in de rollen), …
Om zeker te zijn van een maximale medewerking van
het personeel bij de uitvoering van Lean, had de
directie ook een communicatiecampagne aangevat
over de waarden van het bedrijf : verantwoordelijkheid, kwaliteit en excellentie, samenwerking, openstaan voor verandering, respect … Allemaal mooi.
Totdat …

Analyse van de taken
In eerste instantie waren de effecten van de uitvoering van Lean niet voelbaar op het terrein. De eerste
fases van de implementatie bestaan namelijk uit
een minutieuze analyse van de door de medewerkers
gerealiseerde taken. En in een tweede fase worden
de taken getrieerd en gekwalificeerd als zijnde
essentieel of bijkomstig, in functie van de doelstellingen die de directie bepaalde. Enkel de taken die in
de ogen van de directie voor een meerwaarde kunnen
zorgen, worden dan weerhouden en gekwalificeerd
als essentieel. Het is pas na dit werk van analyse en
hiërarchiebepaling van de nuttigheid van de taken
dat de Lean-methode zijn effecten kan ressorteren
op het terrein.

Matig bilan
Het is nu al enkele maanden dat Lean geïmplementeerd werd in bepaalde diensten van de Cliniques
Saint-Luc. En we moeten vaststellen dat de balans
matig is. De sociale gevolgen zijn immers verontrustend. In het bloedafnamecentrum bijvoorbeeld laten
de neveneffecten zich al voelen : werkoverlast, hyperspecialisering van de taken, minder variëteit in de
taken, repetitief werk, devalorisering van de functie,
herdefiniëring van de jobs, optrekken van de rendementen, druk onder collega’s om resultaten te behalen, het intenser worden van het werkritme, demotivering van het personeel, het minder menselijk worden van de relaties met de patiënten … “We worden
robots”, zo vat een collega het treffend samen.

Stelling innemen
Bij die vaststelling heeft onze syndicale ploeg van
Saint-Luc beroep gedaan op de ervaring ter zake van
de vakbondskern bij (zakenbank) Euroclear, en in het
bijzonder die van Denis Duval, voormalig Lean-consultant en momenteel ACLVB-afgevaardigde. Er vonden al meerdere ontmoetingen plaats tussen beide
vakbondsploegen, waarbij onze afgevaardigden van

Van links naar rechts : Carine Schwartz (Saint-Luc), Daniel Dumont (Euroclear), Denis Duval (Euroclear), Yves Impens (Euroclear),
Michèle Deknibber (Saint-Luc), Lode Lambeets (Saint-Luc), Michel Bruyere (Saint-Luc), Isabelle Bouvencourt (Saint-Luc), Pierre
Vandevoorde (Saint-Luc), Jacques Dutrannois (Saint-Luc), Françoise Vanderwilt (Saint-Luc) en Christelle Meneghini (Saint-Luc).

Saint-Luc baat vonden bij een gedetailleerde uitleg
over de Lean-methode. Gesterkt door hun ervaring op
het terrein hebben de Euroclear-afgevaardigden hun
collega’s van Saint-Luc eveneens raad gegeven
omtrent de manier om zich te positioneren. Eén ding
is zeker : de verandering is aan de gang. En als we
geen stelling innemen, zal de verandering gebeuren
zonder ons. De definiëring van een actieplan drong
zich dan op; het uiteindelijke idee was een sterke
sociale dimensie te integreren in de nieuwe werkorganisatie zoals gedefinieerd door Lean.

Levendige kritiek
Lean is het onderwerp van levendige kritiek vanwege de vakbonden en groepen werknemers die het
doorgemaakt hebben. De methode is uiteraard niet
nieuw. Ze vindt haar oorsprong in de industriële
wereld en in het bijzonder bij Toyota. Vervolgens is ze
aangepast geweest om een tiental jaar geleden
geïmplementeerd te worden in de ziekenhuissector
in Frankrijk en Québec. Sindsdien duiken er veel
commentaren en studies op in de pers en op internet
die de uitwassen van Lean afkeuren. De ernstige
gevolgen (op sociaal vlak) van de uitvoering van
Lean staan bekend. Laten we ook niet naïef zijn !
De implementering van Lean kost geld … zelfs veel
geld. Ook moet voor de directie Lean beschouwd worden als een investering … die uiteindelijk rendabel

moet zijn. Bij Euroclear bijvoorbeeld heeft de implementatie van Lean 20 miljoen euro gekost voor 3.000
werknemers.

Bedreiging voor de werkgelegenheid
Als de doelstelling van Lean bij Saint-Luc het maximaliseren van de performantie is, valt jobverlies te
vrezen. Naast de bedreiging op het vlak van werkgelegenheid is het geweten dat de implementering van
Lean ernstige aantastingen van de arbeidsvoorwaarden kan veroorzaken :
3 standaardisering van de taken gelinkt aan vooraf
bepaalde performantieniveaus
3 abnormaal hoge turnover
3 performantie verheffen tot regel
3 hogere graad van absenteïsme en burn-out
De directie van de ziekhuizen Saint-Luc kan al die
mogelijke uitwassen en negatieve effecten voor het
personeel niet ontkennen. De uitdaging voor de volgende weken en maanden zal bestaan in het analyseren van de positionering van de directie ten
opzichte van de risico’s van de uitvoering van Lean,
en algemeen het dwingen van de directie tot het
aanvatten van een reëel overleg ter zake. Vandaag
stelt de directie zich tevreden met het informeren
van de Ondernemingsraad, maar dat zal niet volstaan als we correcte arbeidsvoorwaarden willen
blijven garanderen aan onze collega’s.

De Lean-methode voor werkorganisatie is het voorwerp van levendige kritiek vanwege de vakbonden in
de ziekenhuizen Saint-Luc, net zoals overal waar ze geïmplementeerd is geweest.
De ACLVB-ploeg wil er een sterke sociale dimensie aan koppelen, na goede raad te hebben ingewonnen
bij de afgevaardigden van Euroclear.
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“VAN HOOL LAAT BELGIË STEEDS MEER LOS”
Groot was onze verwondering toen we op 8 mei bovenstaande krantenkop lazen in De Tijd. Na de bekendmaking van de
opening van een nieuwe fabriek in Macedonië in 2012 heerst een grote ongerustheid over de wijze waarop dit dossier
zal evolueren in de toekomst. Uiteraard volgt de ACLVB-kern dit dossier op de voet.
We zijn zeker niet dom, en beseffen ten volle dat de loonkost hier echt wel een
probleem is. Anderzijds geven systemen zoals tijdelijke werkloosheid een
groot voordeel tegenover andere landen, en bovendien kunnen bedrijven wel
hier en daar subsidies verkrijgen. Alle werkgevers klagen de problematiek
van de loonkost terecht aan, maar onrechtstreeks zorgen zij er zelf mee voor
dat de loonkost hier stijgt door massaal in het buitenland te gaan investeren
in plaats van hier. Dat zorgt dan weer voor een vicieuze cirkel die moeilijker
te doorbreken wordt, doordat onze maakindustrie meer en meer verdwijnt.
Niettemin zijn we er ons van bewust dat de opstart van deze productie-eenheid in Macedonië mogelijk een win-win kan betekenen voor iedereen. Dit
bleek onder meer doordat Van Hool hierdoor een contract voor de Amerikaanse
markt kon afsluiten voor 300 lagekostvoertuigen (Macedonië) en 210 coaches
(voor Koningshooikt). Anderzijds geven we hiermee de knowhow en kennis
zomaar door, en is dat een mogelijke bedreiging voor onze eigen mensen hier
in België. Ook de goede naam en faam van Van Hool zou hierdoor wel eens
negatieve gevolgen van kunnen dragen mocht bv. de beoogde kwaliteit niet
behaald worden. En slechte reclame is nu eenmaal sneller gemaakt dan een
goed imago.
Van Hool is een familiebedrijf met wereldfaam. Een 4.000 werknemers bouwen er jaarlijks tot 1.400 bussen en autocars, en ongeveer 4.000 industriële
voertuigen. De ACLVB-kern, onder leiding van hoofdafgevaardigde Danny
Bats, kent het bedrijf dan ook door en door. Onze sterkte schuilt in het feit dat
we al onze militanten betrekken in alles wat we doen. Op onze maandelijkse
kernvergaderingen wordt iedereen op de hoogte gebracht van het reilen en
zeilen op Van Hool. Maar zeker de laatste 2 jaar voelen we dat er een bepaalde onrust blijft heersen op de vloer.
Van Hool is altijd heel plaatsgebonden geweest, en de onderlinge loyaliteit
tussen werkgever, werknemer en Koningshooikt was groot. Maar met de
komst van Filip Van Hool in het bedrijf, voelden we wel dat er een andere wind
begon te waaien, en dat de visie van de directie veranderde. Dat werd bevestigd toen we in januari 2012 via de kranten vernamen dat Van Hool een
fabriek ging bouwen in het buitenland. Sindsdien kijken we toch wel heel
anders aan tegen de directie. Niet alleen de opstart van een nieuwe fabriek,
maar ook de manier waarop de communicatie op dit ogenblik verloopt, baart
ons zorgen.

Koud gepakt
Een eerste keer werden we in oktober 2011 geconfronteerd met een artikel in
Trends over de problematiek van de loonkost. Niemand kan dat ontkennen en
uiteraard zijn we als ACLVB, net als de werkgever, vragende partij om echt
iets te doen aan de hoge loonkost hier in ons land. Toch lezen we in dit artikel ook dat “praten over een verhuis” geen taboe meer is. In een reactie hierop werd het werk even neergelegd in de fabriek, maar de directie kwam al
snel toelichten dat de maximale tewerkstelling hier zal blijven, en dat men
zich geen zorgen moet maken over de stelling dat Van Hool weg zou gaan uit
Koningshooikt, enz.
Amper 2 maanden later lezen we opnieuw in de krant dat Van Hool in het buitenland gaat investeren, en daar lagekostbussen gaat bouwen voor de
Amerikaanse markt. Wederom worden wij door zulke communicaties koud
gepakt.

Loonkost
Nu zijn we er ons enerzijds van bewust dat een verhuis mogelijke opportuniteiten met zich meebrengt om de wereldpositie van Van Hool te verstevigen,
maar anderzijds moeten we ook alert zijn voor de mogelijk negatieve gevolgen. Als er dan geen openlijke en vrije communicatie gebeurt in het sociaal
overleg, dan zijn we er zeker bezorgd over dat er een verborgen agenda wordt
afgehandeld waarbij we als vakbond buiten schot worden gehouden. Des te
minder de werknemers weten, zoveel te beter, zal de directie gedacht hebben.
V R I J U I T / J U N I - J U L I

2 0 1 4

Slechts beperkte informatie
Ondertussen werd de plant in Macedonië effectief opgestart en was het de
bedoeling om een 300-tal lagekostbussen te fabriceren, voornamelijk voor de
Amerikaanse markt in de volgende 3 jaar. Een jaar gaat voorbij, en eigenlijk
wordt er relatief weinig info vrijgegeven over Macedonië. Als er hierover vragen worden gesteld op de Ondernemingsraad, dan worden die liefst zo snel
mogelijk van tafel geveegd, en de informatie die gegeven wordt, is zeer
beperkt, en meestal gaat het dan om informatie die we via de pers te weten
zijn gekomen, die voorgelegd wordt op de Ondernemingsraad.
Tot we op 8 mei ’14 weer via de pers het bericht ontvangen met de titel “Van
Hool laat België steeds meer los”. In dit artikel lezen we dat de voorziene productie enorm wordt opgedreven van de voorziene 300 bussen over de eerste
3 jaar. Sinds de opstart zijn er al 150 bussen gemaakt, en worden er dit jaar
nog 300 gebouwd. De planning voor 2015 is te gaan naar een productie van
500 stuks en verder te stijgen. In eerste instantie was het de bedoeling voor
de Amerikaanse markt te produceren, maar nu vernemen wij dat er vanaf het
najaar ook voor de Europese markt zal gebouwd worden.
Er wordt direct een bijzondere Ondernemingsraad bijeengeroepen door de
vakbonden. Daar vernemen wij dat de volgende stap is om standaard bussen
te maken voor de Europese markt, en dat er offertes zullen uitgeschreven voor
bussen “Made in Macedonië” en “Made in Belgium” …

Bezorgd
Wat ons nog het meeste stoort in dit dossier, is dat we telkens alle informatie moeten vernemen via de pers. Als we dan soms een negatieve en/of kritische houding ten opzichte van de directie aannemen, dan begrijpen ze dat
niet. Tiens ? Meer nog hebben we het gevoel dat de open communicatie die
we als ACLVB voeren met de werknemers, een doorn in het oog van de directie is, en worden onze afgevaardigden daarover persoonlijk en rechtstreeks
aangesproken.
De vele gewijzigde uitspraken en toelichtingen met betrekking tot de nieuwe
fabriek in Macedonië tasten de geloofwaardigheid van de directie aan. Laat
ons in ieder geval hopen dat de laatste uitspraak van de directie in de krant
bewaarheid mag worden : “Dat zal in België, waar 4.000 mensen werken, niet
leiden tot een personeelsinkrimping …”. Als de directie zich aan deze uitspraak kan houden, dan zullen we er als ACLVB zeker mee voor zorgen dat dit
uiteindelijk een win-win wordt, maar eerlijk gezegd zijn we op dit ogenblik
eerder heel bezorgd. Het is niet de eerste keer dat de directie op relatief korte
termijn van mening verandert.
Wim STORMS
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LUCHTHAVEN VAN ZAVENTEM
IS SOCIAAL KRUITVAT
Een jaar na de staking bij Swissport, die voor grote onrust had gezorgd aan de
vooravond van de grote vakantie, zijn de arbeidsvoorwaarden in de luchthavenbedrijven in Zaventem nog verslechterd. De werkgevers trachten het chronisch
personeelsgebrek te lenigen via de polyvalentie, zonder de werknemers de tijd
te geven om opgeleid te worden. Er lopen meerdere stakingsaanzeggingen en
er is maar een vonkje meer nodig om een sociale ontploffing te veroorzaken.

Op korte termijn zijn het de werknemers die er individueel onderdoor gaan. Ze worden overgeleverd
aan onhoudbare arbeidsritmes en uurroosters,
waarbij zelfs de sterksten ziek worden. De ACLVBafgevaardigden staan onder zware druk, reden
waarom de ACLVB beslist heeft haar logistieke en
operationele steun op te voeren en Sophie Crombain
(zie kaderstukje) aan te werven als adjunct bestendig secretaris naast Thierry Vuchelen en Filip
Lemberechts. “Op de site van de luchthaven van
Zaventem hangt het lot van het ene bedrijf sterk af
van dat van een ander bedrijf”, verduidelijkt ze. “Als
Swissport een contract verliest ten voordele van
Aviapartner, moeten we onderhandelen over de voorwaarden van de overdracht van de werknemers in
het kader van een cao 32bis.” Meer algemeen stort
de wedloop naar de laagste prijs alle bedrijven in
een neerwaartse spiraal. Brussels Airport heeft
gekozen voor activiteitsvolume, ten koste van de
kwaliteit van jobs; getuige daarvan de komst van
Ryanair naar Zaventem.

LSG Sky Chefs
Michel Gerard is ACLVB-afgevaardigde bij LSG Sky
Chefs. Na opeenvolgende overnames beschikt dit
cateringbedrijf zowat over een monopolie in
Brussels Airport. Als Sabena-ancien vindt Michel
het niet evident zijn werk snel-snel af te raffelen
om toch maar tegemoet te komen aan de nieuwe
eisen van de directie. Bij gebrek aan personeel en
materiaal is het al gebeurd dat vliegtuigen opstijgen zonder maaltijdplateaus, doordat er niemand
was uitgezocht om een vrachtwagen op de piste te
sturen. Veel werknemers beginnen hun dag met
schrik hun job niet correct te kunnen uitvoeren.
“De mensen die op de luchthaven komen werken,
weten dat ze flexibiliteit aan de dag zullen moeten

leggen”, erkent Sophie Crombain. “Maar hier worden de grenzen overschreden. Werken in de luchtvaart doet altijd dromen, zij het dat de realiteit van
de arbeidsvoorwaarden velen ten gronde richt, of
zelfs ertoe leidt dat ze ontslagen worden.”

Swissport
Christian Marlier is ACLVB-afgevaardigde bij
Swissport, een handlingbedrijf. Hij wordt geconfronteerd met dezelfde kwalen en dezelfde remedies. De directie legt de werknemers polyvalentie
op om het gebrek aan personeel en materiaal te
compenseren. “Er zijn heel wat verschillende jobs
bij ons : schoonmaak, berekening van de verdeling
van het gewicht in het vliegtuig, het sturen van de
bagage naar het juiste vliegtuig en de juiste terminal, het plaatsen van de trappen … allemaal
jobs die precieze competenties vergen. De werknemers hebben geen tijd om ze zich eigen te maken;
ze worden zelfs verzocht ze aan de nieuwe werknemers aan te leren zonder dat ze zelf beheersen.”
Als gevolg van het verlies van een grote klant heeft
de directie van Swissport deze winter nochtans een
vijftigtal personen laten afvloeien, zij het druppelsgewijs, om een procedure van collectief ontslag te vermijden. “Vermits ze snel andere klanten
gevonden heeft, zal ze misschien afgedankte
werknemers terug in dienst moeten nemen om hun
knowhow te recupereren”, voorspelt Christian. Het
ineensteken van de uurroosters wordt een echte
hoofdbreker, die leidt tot fouten. De werknemers
voelen hun bioritme helemaal dooreengeschud
worden door de opeenstapeling van niet te voorziene uurroosters, die de ene dag om 2 uur ’s nachts
beginnen, de volgende dag om 14 uur, om nog niet
te spreken van de onderbroken uurroosters …
Sommige werknemers worden eenvoudigweg als

gatenvullers ingezet, zonder het minste respect
voor hun levenskwaliteit. En zeggen dat het toeristisch seizoen nog moet beginnen ! De luchthaven
van Zaventem is een echt kruitvat. Er is maar een
vonkje nodig om voor een sociale explosie te zorgen. We zoeken oplossingen om stakingen te vermijden. Maar op een dag zullen we geen oplossingen meer vinden …

Airport Comité
Het aantal bedrijven werkzaam op de site van de
luchthaven van Zaventem waar de ACLVB mandaten heeft, is belangrijk genoeg voor de oprichting van een Airport Comité, waar afgevaardigden informatie uitwisselen over wat in hun
bedrijf aan de gang is. Hun vakbondswerk is te
volgen op de website www.aclvbairport.com.
“De Liberale Vakbond had 28 % van de stemmen behaald op de luchthavensite”, herinnert
Thierry Vuchelen, Bestendig Secretaris te HalleVilvoorde, er graag aan. Hij kan voortaan rekenen op de steun van zijn nieuwe adjunct om de
vooruitgang verder te zetten. Sophie Crombain
is begonnen bij Sabena in 1989. Na het faillissement in 2001 heeft ze opnieuw werk gevonden bij BGS, dat later Flightcare werd en vervolgens is overgenomen door Swisscare. Haar
eerste mandaten in de OR en in het CPBW
behaalde ze bij de verkiezingen van 2008. Toen
de gelegenheid zich voordeed om uitsluitend
vakbondswerk te doen, heeft ze meteen de kans
gegrepen om bij de ACLVB aan de slag te gaan.
“Het zit me in het bloed”, zegt ze. “Ik heb nood
aan mensen helpen, ik wil me nuttig voelen in
de samenleving.” Sophie houdt zich naast de
luchthaven ook bezig met de non-profitsector in
de zone Halle-Vilvoorde.
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Werk en vaderschap

EEN TE VINDEN EVENWICHT
Op 8 juni was het Vaderdag ! Een mooie gelegenheid voor het uitkomen van een nieuwe brochure met betrekking tot vaderschap op het werk. We hebben het meer bepaald over de brochure “Werk en vaderschap. Hoe en waarom tot meer evenwicht komen ?”, waarvan het doel
het aansporen van bedrijven is om te luisteren naar de vader achter de werknemer en het
evenwicht te begunstigen tussen de tijd op het werk en de tijd in het gezin (en omgekeerd).
Er bestaat vandaag een heel arsenaal aan maatregelen die toelaten het beroepsleven en het leven als ouder met elkaar te verzoenen, maar het zijn voornamelijk de vrouwen die vragen ervan te
kunnen genieten. Nochtans verklaren 75 % van de mannen meer
betrokken te willen zijn in hun gezin en er meer tijd te willen doorbrengen. Maar een vader op twee erkent problemen te hebben om die wens concreet te realiseren … wat uiteraard aanleiding geeft tot stress.

Een troef voor het bedrijf
Wat de gids wil aantonen, is dat een HR-beleid
dat rekening houdt met de ouder-dimensie van
de werknemer, een troef vormt voor een onderneming. Een studie heeft zelfs aangetoond dat
100 euro die geïnvesteerd wordt in maatregelen
ten gunste van ouderschap uiteindelijk qua
return 108 euro oplevert.
Naast dit pecuniair aspect wijst de gids nog op
andere positieve effecten : een hogere herinstap
van de werknemers na de geboorte van een kind,
een verlenging van de arbeidstijd bij de re-integratie, een betere beschikbaarheid, een grotere
mobiliteit en uiteraard meer motivatie.
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Op het vlak van het bedrijfsimago bleek er een verhoging van de
aantrekkingskracht, een vermindering van de turnover, de diversificatie van de talenten … en een niet te verwaarlozen bijkomend
effect, de grotere aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende jobs.

Zonder meerkost
Kortom, een personeelsbeleid dat gericht is op
een betere verzoening, komt alle partijen ten
goede, voor zover er voorafgaand overleg is
geweest en iedereen zich akkoord verklaarde.
De gids biedt een gebruiksaanwijzing voor
bedrijven voor het invoeren van een dergelijk
beleid dat – en het is belangrijk om dat te
benadrukken - niet altijd zorgt voor een bijkomende kost : flexibiliteit, beheer van de vergaderkalenders, aanbod van diensten (buitenschoolse opvang, dienstencheques …).

De gids is verkrijgbaar op het kabinet van de
Staatssecretaris voor Gezinnen, op het nummer 02-238.28.11 of kan gedownload worden op de website www.courard.belgium.be.
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IVV-congres in Berlijn

TALRIJKER EN MEER SOLIDAIR
De afgevaardigden van het Internationaal Vakverbond die bijeenwaren op het Congres te Berlijn, vragen dat volledige tewerkstelling, waardig werk en de sokkels van sociale bescherming de centrale pijlers zouden zijn van de wereldactie. De vakbonden ondersteunen eveneens doelstellingen van universele toegang tot kwaliteitsonderwijs, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en klimaatrechtvaardigheid.
In de ogen van sommigen lijken de resoluties van
een congres van dergelijke omvang – 1.500 afgevaardigden van 325 organisaties actief in 161
landen – op een catalogus van vrome wensen
waarvan de realisatie zou afhangen van de goodwill van de financiële en politieke mogendheden.
Maar uit de schrijnende getuigenissen van de
afgevaardigden die de arbeidsvoorwaarden in hun
land kwamen beschrijven, blijkt dat overal ter
wereld mensen geloven in de voordelen van de
syndicale actie om de levensomstandigheden van
de bevolking te verbeteren en dat ze klaar staan
om te strijden, op het gevaar af hun leven te riskeren, voor hun overtuigingen.

Syndicale groei
Tegenover de macht van het geld, de internationale
instellingen en de Staten voelen de werknemers zich
verwaarloosd. Enige oplossingen : met meer zijn om te
eisen en de solidariteit opvoeren. Het IVV heeft zich tot
doel gesteld 20 miljoen werknemers meer te syndicaliseren in de wereld. Er moeten vakbonden opgericht
worden waar er nog geen vakbonden zijn, er dienen
campagnes gevoerd om leden te werven, werknemers
georganiseerd in de groepen die het verst verwijderd
staan van het syndicaal gebeuren, in de informele
economie, bij de jongeren, bij de migranten en bij de
vrouwen. Het is slechts door het collectief overleg dat
men de eisen van de werknemers kan inwilligen en
hun wettelijke rechten kan garanderen.

Duurzame jobs
In de moderne mondiale samenleving verloopt ontwikkeling doorgaans via duurzame tewerkstelling
die zorgt voor zekere inkomsten en een sociale
bescherming. Nooit geziene werkloosheidsgraden,
precair en informeel werk en de ineenstorting van de
lonen in de hele wereld hebben een vicieuze cirkel
van economische en sociale risico’s gecreëerd. Het
IVV pleit voor alternatieve economische modellen.
Het collectief overleg, vitale minimumlonen, sociale
bescherming en fiscale rechtvaardigheid zijn de
beste verdelende instrumenten om de ongelijkheden
te bestrijden.

Realisatie van de rechten
Zoals Jay Naidoo, de voormalige Secretaris-generaal
van de COSATU, zei : “Het dient tot niets rechten te
hebben als ze niet in de praktijk kunnen waargemaakt
worden. De catastrofes van Rana Plaza in
Bangladesh, de strubbelingen in Oekraïne, de mijnramp in Turkije en de wanhoop van de 300 gezinnen
in Nigeria die leven in de angst misschien nooit meer
hun kinderen terug te zien, werden tijdens het
Congres herhaaldelijk vernoemd als het ging over
slechte praktijkvoorbeelden. Ook werd stilgestaan bij
het lot van de migrant-werknemers, het huispersoneel

Stijn Roovers, Olivier Valentin, Maresa Leroux, Filip Van Nuffel, Sabine Slegers, Jan Vercamst, Christian Lochet, Vera Dos Santos
Costa, Dominik Roland en Bernard Noël. De ACLVB-delegatie heeft zich snel opgesplitst om te kunnen deelnemen aan drie
subplenaire sessies en aan de talrijke werkgroepen.

en de werknemers die dwangarbeid uitvoeren.
Volgens het IVV valt over de sociale rechten niet te
onderhandelen; ze moeten overal ter wereld toegepast
worden.

Trots partner te zijn
De ACLVB heeft haar Afrikaanse partners verzameld op dinsdag 20 mei, op het einde van de werkzaamheden van de drie subplenaire sessies. De
vertegenwoordigers van de CNTS (Senegal), de CSB
(Burkina Faso), de COSATU (Zuid-Afrika), de FNTTSI/COSYBU (Burundi), de UNTC (Democratische
Republiek Congo) en van de SACCAWU (ZuidAfrika) hielden eraan te benadrukken hoe tevreden
ze waren over de ACLVB-benadering inzake vakbondssamenwerking. Die is zoals we in België aan
syndicalisme doen : vertrouwen hebben in de mensen op het terrein en hun de steun verlenen die ze
nodig hebben. Voorzitter Jan Vercamst benadrukte
van zijn kant dat de ACLVB bijzonder trots is samen
te werken met zeer gedegen partners.

Sharan Burrow werd herverkozen tot Secretaris-generaal van
het IVV. In een van haar toespraken in plenaire zitting hield ze
eraan de kwaliteit te onderstrepen van het werk van onze
organisatie bij de syndicalisering van de werknemers in de
informele economie in Afrika : “Gelukkig dat er vakbonden
bestaan zoals de ACLVB, die werknemers in uitzichtloze
situaties ondersteunen.”

ZUID-AFRIKA, BRAZILIË, VERENIGDE STATEN EN BELGIË SAMEN
VOOR DE ZUID-ZUID-SAMENWERKING
Heel wat evenementen en ateliers vonden plaats
na de subplenaire sessies. Maandag 19 mei
kwam een groep bijeen om te onderhandelen
over de Zuid-Zuid-samenwerking in de vakbondscontext.
Gezien de expertise van de vzw BIS/ACLVB in de
uitvoering van een programma voor ontwikkeling
van de expertise inzake Zuid-Zuid-samenwerking met de COSATU (Zuid-Afrika), heeft het

Solidarity Centre (AFL-CIO - USA) aan de ACLVB
gevraagd deel uit te maken van het panel met
de CUT (Brazilië).
De uitwisselingen hadden vooral betrekking op
de vraag hoe een vruchtbare Zuid-Zuid-samenwerking op te richten en slim de uitdagingen
aan te gaan zoals de COSATU, CUT, Solidarity
Centre en de ACLVB dat op het terrein doen.
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NEEN AAN DE BLINDE BESPARINGSMAATREGELEN,
NEEN AAN DE WERKLOOSHEID, NEEN AAN DE
AANTASTING VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN
De Europese burgers waren opgeroepen te stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen van eind
mei. De graad van onthoudingen bij de Europese verkiezingen laat vermoeden dat de Europeanen geen
interesse hebben voor Europa. Is dat echt zo ? Welke conclusies kunnen we enkele weken na de bekendmaking van de resultaten trekken ?
Van een Europese syndicale analyse …
Het Europees Vakverbond (EVV) interpreteert
de resultaten van de Europese verkiezingen
als een verwittiging voor alle traditionele partijen en alle partijen aan de macht. De
Europese kiezers zouden via de verkiezingen
zeggen : neen aan de blinde bezuinigingsmaatregelen, neen aan de werkloosheid en
neen aan de afbouw van de levenscondities.
Diegenen die denken dat de crisis voorbij is,
vergissen zich volgens het EVV. De echte uitdaging voor Europa vandaag is de zowat 26
miljoen werklozen aan het werk zetten.
Daarvoor is een koerswijziging onontbeerlijk,
en die is maar mogelijk als een ambitieus
investeringsplan aangenomen wordt op
Europees en nationaal niveau teneinde duurzame groei en jobcreatie te stimuleren.
Europa moet zich zo concentreren op de
noden van zijn burgers. Wat betreft de selectieprocedure voor de nieuwe voorzitter van de
Europese Commissie, zegt Bernadette Segol,
de Algemeen Secretaris van het EVV, dat het
“het Europees Parlement is dat moet beslissen wie de voorzitter van de Europese
Commissie zal worden. Die beslissing dient
genomen te worden op basis van de resultaten van de Europese verkiezingen, en niet
door de regeringsleiders die onder elkaar
beslissen.”

… naar een Belgische syndicale
analyse
De Europese verkiezingen symboliseren een
sterk moment om eraan te herinneren dat
Europa een waarborg van voorspoed en vooruitgang kan zijn voor allen.

De werknemers, bij ons en elders, hebben
heel erg geleden onder de gevolgen van de
crisis en de besparingsmaatregelen die
ermee gepaard gingen. Het is dus hoogtijd
dat Europa een deugdelijk sociaal bestuur
waarborgt. Het is ook meer dan tijd dat de
Europese parlementsleden een einde stellen
aan de heersende hypocrisie tussen enerzijds ronkende verklaringen over het
Europees sociaal model en anderzijds het
onbruikbaar maken van de instrumenten
van dit model, zoals dat meer bepaald het
geval is geweest met het REFIT*-proces.
Bij de ACLVB zijn we tevens van oordeel dat
het Europees Parlement inspanningen moet
leveren voor werkgelegenheid en daartoe een
ambitieus Europees investeringsplan moet
ondersteunen. Europa moet definitief uit de
crisis geraken en investeren in een duurzame groei. De ACLVB is pleitbezorger van de
strategie die is voorgesteld door het
Europees Vakverbond, waarbij opgeroepen
wordt om jaarlijks bijkomend 2 % van het
BBP te injecteren, en dat gedurende 10 jaar,
om een nieuwe industriële basis op te richten en kwaliteitsjobs en andere educatieve
opportuniteiten te creëren.
Het Europees Parlement moet zijn engagementen uitvoeren en we nodigen bijgevolg
zijn pas verkozen parlementariërs uit om van
dichtbij de dossiers op te volgen die ons ter
harte gaan, zoals die over de arbeidstijd, de
gedetacheerde werknemers, het vrij verkeer
van werknemers. Die dossiers zijn tot nog toe
verwaarloosd, erger nog, gestemd zonder dat
het Parlement er alle consequenties van
onderzocht.

Ongelimiteerde kilometers !
Trek er deze zomer op uit met Europcar
europcar.be
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Rechtvaardige transitie
Het Europees Parlement moet een rechtvaardige transitie naar een duurzame economie
verzekeren, met andere woorden, een economie met lage CO2-uitstoot en groen, waarin
waardig werk en sociale rechten prioritair
zijn. We nodigen het Europees Parlement uit
verantwoordelijk te zijn op het vlak van handelsakkoorden. We willen dat die akkoorden
afgesloten worden volgens een transparante
procedure die betrokkenheid van de vakbonden toelaat.
Aangezien Europa de grootste voorziener is
van openbare ontwikkelingshulp, vragen we
tot slot het Europees Parlement, dat waakt
over de begrotingscontrole van het ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid, om van
waardig werk een voorwaardelijkheid van
zijn politieke dialogen te maken en een
transversaal instrument van efficiëntiecontrole van de ontwikkelingshulp.

Turkije in rouw
Een explosie op 13 mei in een mijn te Soma,
in het westen van Turkije, heeft 301 doden
tot gevolg gehad en honderden gewonden.
Dit tragisch voorval heeft de vakbondswereld die bijeen was in het kader van het EVVcongres te Berlijn, in een diepe rouw gestort;
er werden urgentieresoluties goedgekeurd
over Turkije. Inderdaad, de balans van Turkje
inzake gezondheid en veiligheid op het werk
is belachelijk. We hopen dat de ramp een
attitudewijziging op het vlak van gezondheid, veiligheid en de rechten van de werknemers in Turkije zal teweegbrengen; dit
soort ongevallen valt er jammer genoeg frequent voor.

internationaal
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Kédougou

DE WERKNEMERS UIT DE INFORMELE
SECTOR ORGANISEREN ZICH
Tegenwoordig zijn er vier vakbondsaffiliaties actief in de regio Kédougou, in het oosten van Senegal, die zich
inzetten voor de werknemers en werkneemsters uit de informele economie en hun belangen behartigen.
Dit resultaat is er gekomen dankzij het sterke sensibiliseringswerk
van de vertegenwoordigers uit de regio en de nationale stuurgroep
voor het project “positieve acties voor de syndicalisering van de
werknemers en werkneemsters uit de informele economie”. Dankzij
hun missies in de regio, konden de coördinatrice Marième Sakho
Dansokho en de stuurgroep hun werk op het terrein bestendigen en
alle acteurs uit de informele sector ervan overtuigen zich te verenigen. De uitvoerders van dit project in Senegal zijn : CNTS, UDTS,
CSA en UTS in samenwerking met BIS van de ACLVB.
Na enkele maanden boekten ze al succes in de sectoren van de
solidariteitsfondsen, de kwekerij, de landbouw en de ambulante
verkoop, waar heel wat actoren de overstap maakten naar een formalisering. De algemene vergaderingen die in de verschillende
wijken werden georganiseerd, hebben geresulteerd in de oprichting van vier vakbonden. De informatiedoorstroming tijdens deze
vergaderingen zorgde ervoor dat de verschillende spelers op het
terrein langzaam maar zeker te vinden waren voor de principes en
idealen van dit project.

Wat is de bedoeling ?
“Het doel van het syndicaliseren van de actoren uit de informele
sector is ervoor te zorgen dat hun bekommernissen ernstig worden

genomen. Door ons te formaliseren kunnen we daadkrachtiger
optreden in het kader van onze onderhandelingen met de Staat.
Voorbeeld : de mijnbouwbedrijven van Kédougou gaan hun groenten in Dakar halen, terwijl er plaatselijke landbouwers zijn. Mits een
goede organisatie zou aan dit probleem snel kunnen worden verholpen”, zo zei Assa Diallo, de regionale coördinatrice van het syndicaliseringsproject van de werknemers en werkneemsters uit de
informele economie.

Sociale zekerheid
Babacar Ndao, lid van de regionale coördinatie, meent dat het waarborgen van de sociale zekerheid voor al deze werknemers noodgedwongen via een syndicalisering moet gebeuren. Hij pleit als volgt :
“De Senegalese ambtenaren kunnen genieten van vakantiedagen en
van een tenlastename tijdens ziekteperiodes, daar waar wij, landbouwers en boeren de brousse moeten trotseren om voedsel te vinden voor onze families. Een vrouwelijke ambtenaar heeft recht op
moederschapsverlof, voor én na de bevalling, terwijl daar voor andere vrouwen geen sprake van is. Dit project is ontstaan om jullie te
helpen zich beter te organiseren en een tegenmacht te vormen tegen
de Staat. Om deze ongelijkheden en onrechtvaardigheden recht te
zetten, dringt een syndicalisering zich op. Een vakbond is niet politiek en niet religieus. Als we ons verenigen, kunnen we alles van de
Staat verkrijgen.”

Obstakels overwinnen
De werknemers en werkneemsters uit de informele economie mochten tijdens deze bijeenkomsten hun mening geven en ook hun bekommernissen uitdrukken. “Jullie oriëntaties zijn zeer leerrijk geweest. We
begrijpen dat we onze dromen alleen zullen kunnen bereiken door ons
te verenigen. Wij landbouwers hebben te kampen met de typische
marktproblemen. Elk jaar gaat de helft van onze productie verloren
omdat we onze groenten niet verkocht krijgen”, aldus nog Diadié
Souaré.
Nu de vakbonden een feit zijn, zal de regionale coördinatie van
Kédougou alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de actoren uit de informele economie staatssteun krijgen en kunnen rekenen
op de partners om alle hindernissen die ze nog op hun pad zullen
kruisen, weg te werken, zodat ze verder kunnen blijven evolueren.
Internationaal Departement
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12 a r b e i d s r e c h t b a n k
DE WIJZEN VAN RECHTSINGANG :
DE DAGVAARDING
Als u een rechterlijke uitspraak wil verkrijgen ter beoordeling van een betwisting tussen
partijen, dan zal u een procedure moeten inleiden voor de bevoegde rechtbank.
Het opstarten van een procedure voor de arbeidsrechtbank begint met het oproepen van
de tegenpartij. Dat kan middels dagvaarding, verzoekschrift of via vrijwillige verschijning.

De dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot is de gewone wijze om vorderingen voor de rechter in eerste aanleg te brengen (art. 700 Ger.Wb.).
Waarop moet u letten om zeker te zijn dat u geldig heeft gedagvaard en/of
gedagvaard werd ? Een beknopt overzicht.

Vormvereisten
De dagvaarding moet, op straffe van nietigheid, de volgende vermeldingen
bevatten (art. 43 en 702 Ger.Wb.) :
- De dag, de maand en het jaar, en de plaats van betekening
De datum van de betekening is een belangrijk gegeven in de dagvaarding;
hij dient onder meer om vast te stellen of de verjaringstermijn nog niet verstreken was op het ogenblik van de betekening. De gerechtsdeurwaarder
is echter niet gehouden melding te maken van het uur waarop de betekening werd gedaan (Cass. 27 september 2000).
Ook de plaats van betekening moet expliciet vermeld worden, de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder om een dagvaardingsexploot te betekenen is immers territoriaal begrensd.
- In de dagvaarding moet duidelijk vermeld zijn wie de eisende partij is en
wie de gedaagde partij is.
Aldus moeten de naam, de voornaam, de woonplaats, het beroep van de
eisende partij alsook haar hoedanigheid en inschrijving in het handelsregister opgenomen zijn in de dagvaardingsakte, samen met de naam, de
voornaam, de woonplaats/verblijfplaats en de hoedanigheid van de
gedaagde partij.
- De naam, de voornaam en in voorkomend geval de hoedanigheid van de
persoon aan wie het afschrift ter hand gesteld is of het achterlaten van
het afschrift (art. 38 §1) of de afgifte van het exploot op de post (art.40
Ger. Wb.)
Indien de dagvaarding niet betekend kan worden aan de persoon zelf, dan
zal de gerechtsdeurwaarder de betekening op andere wijze moeten laten
gebeuren. Dit gegeven moet uitdrukkelijk opgenomen zijn in de dagvaardingsakte. Meer info hieromtrent in het hoofdstuk ‘betekening’. De wijze van
betekening dient inderdaad opgenomen te zijn in de dagvaardingsakte, de
bepalingen in art. 42 bis Ger. Wb. behandelen de mogelijkheden van de elektronische betekening van het exploot.
- De gegevens van de optredende gerechtsdeurwaarder en zijn handtekening
De naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder en het adres van
zijn kantoor zijn van belang om te kunnen nagaan of de optredende
gerechtsdeurwaarder over de (territoriale) bevoegdheid beschikte om over
te gaan tot betekening.
Het exploot moet door de gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn. Een dagvaardingsexploot dat niet ondertekend werd door de gerechtsdeurwaarder,
is absoluut nietig. Meer daarover in het hoofdstuk ‘Nietigheid’.
- De omstandige opgave van de kosten der akte
De kosten van een dagvaarding omvatten enerzijds het ereloon van de
gerechtsdeurwaarder en anderzijds de kosten die de gerechtsdeurwaarder
zelf dient te betalen om de dagvaarding voor de rechtbank te brengen. De
kostprijs van beide elementen is wettelijk bepaald zodat de gerechtsdeurwaarder daar niet van kan afwijken.
- Het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering
De dagvaarding moet duidelijk maken wat de vordering is en hoe die is
ontstaan. Het onderwerp moet volledig en duidelijk opgegeven worden,
zodat de gedaagde weet waarom hij gedagvaard wordt en hij zijn verdediging kan voorbereiden.
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Vb. Wanneer een werknemer zijn (ex-)werkgever laat dagvaarden voor een
som, dan moet die laatste weten of het om een achterstallig loon, om een
opzeggingsvergoeding of om een eindejaarspremie gaat. De eis moet
daarnaast ook kwalitatief omschreven worden, het bedrag dat wordt
gevorderd moet bepaald zijn en de berekening ervan moet meegedeeld
worden (Arbrb. Antwerpen, 21 november 1977).
Onder ‘de middelen van de vordering’ moet verstaan worden : de feitelijke
gegevens waarop de vordering steunt. De eisende partij kan ook de rechtsgrond aanduiden, doch dit is niet wettelijk verplicht (Cass., 28 november
1978). Het is de taak van de rechter om te beslissen welke rechtsregels er
op de vordering toegepast dienen te worden, waarbij hij uiteraard wel het
voorwerp of de middelen van de vordering niet mag wijzigen (Cass., 24
november 1978). De rechter mag zich aldus niet steunen op feiten die de
partijen voor hem niet ingeroepen hebben (Cass., 18 november 2004).
- De gegevens van de optredende rechter voor wie de vordering aanhangig
wordt gemaakt en de plaats, de dag en het uur van de zitting.

Nietigheid
Het aantal vormvereisten waaraan de dagvaarding moet voldoen, is niet
gering. Een vergissing is menselijk en snel gemaakt : de fysieke persoon
wordt gedagvaard in plaats van de rechtspersoon, de rechtspersoon wordt in
foute rechtsvorm gedagvaard, men heeft de verkeerde fysieke of rechtspersoon gedagvaard, men heeft de naam verkeerd geschreven, de vermelde
datum van de zitting is niet correct …
Zal deze dagvaarding die behept is met een vormgebrek, worden afgestraft
met de nietigheid ervan ?
Deze vraag krijgt geen pasklaar antwoord; er dient vooreerst een onderscheid
gemaakt te worden tussen vormvereisten voorgeschreven op straffe van relatieve nietigheid (art. 861 Ger. Wb.) en die op straffe van absolute nietigheid
(art. 862 Ger. Wb.).
De meeste vormvereisten zijn voorgeschreven op straffe van relatieve nietigheid, dit betekent dat de tegenpartij de nietigheid zelf moet inroepen en dit
vóór enig ander middel.
Vb. Wanneer de geding-inleidende akte de dag van terechtzitting niet vermeldt, moet deze nietigheid onmiddellijk in de akte van verzet ingeroepen
worden. Zoniet werd de nietigheid gedekt, en kan ze niet meer voor het eerst
in een latere conclusie worden voorgedragen (Cass., 1 juni 2007).
Daarenboven is het niet voldoende om enkel te wijzen op het feit dat een
bepaalde vormvereiste niet gerespecteerd werd, de tegenpartij moet ook
bewijzen dat het vormgebrek in de dagvaarding zijn belangen heeft
geschaad. Wanneer deze belangenschade niet kan bewezen worden, kan
deze nietigheid worden gedekt, waardoor de dagvaarding alsnog rechtsgeldig is. Aldus zal de verwerende partij die de nietigheid wenst in te roepen, dit
moeten doen vóór enig ander middel én moeten aantonen dat door dit vormgebrek zijn belangen geschaad zijn. Het niet kunnen leveren van dit bewijs
van belangenschade zal dan ook in vele gevallen leiden tot een geldige dagvaarding, ondanks de vormgebreken.
Een dermate onvolledige opgave van de vordering, waardoor de gedaagde
benadeeld wordt in zijn verdediging, kan ook de nietigheid van de dagvaarding meebrengen (exceptio obscuri libelli). Doch ook hier zal het aantonen
van belangenschade door de verwerende partij niet evident zijn, gelet op het
feit dat de dagvaarding dikwijls voorafgegaan wordt door het voeren van
briefwisseling, bijvoorbeeld tussen de vakbond van een werknemer en zijn
werkgever, zodat de gedaagde zeer goed weet waarover de vordering gaat.

arbeidsrechtbank

Let op ! Het dagvaarden van een verkeerde rechts- of natuurlijke persoon
heeft de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot gevolg; deze onregelmatigheid valt buiten de nietigheidsregeling zodat de belangenschade niet
moet beoordeeld worden.
Artikel 862 Ger. Wb. voorziet in een aantal absolute nietigheden die ambtshalve door de rechter dienen te worden opgeworpen. Uiteraard kan ook de
tegenpartij deze inroepen. Louter door het niet respecteren van de vormvereiste, is de dagvaarding nietig, enige belangenschade moet niet bewezen
worden.
Vb. Het ontbreken van de ondertekening van de akte door de gerechtsdeurwaarder en het niet vermelden van de rechter die van de zaak kennis moet
nemen.
Ondanks het principe van de absolute nietigheid en de relatieve nietigheid
kan de dagvaarding alsnog als rechtsgeldig worden beschouwd wanneer
blijkt dat ‘het doel werd bereikt’. De nietigheid wordt dan ‘geregulariseerd’
(art. 867 Ger. Wb.) Het eigenlijke doel van de dagvaarding is de tegenpartij
te laten verschijnen op de rechtbank. Wanneer tegenpartij aldus effectief verschijnt voor de rechtbank, kan worden gesteld dat het doel werd bereikt of
‘dat de niet-vermelde vorm wel in acht is genomen.’

Betekening van de dagvaarding
Opdat de tegenpartij rechtsgeldig wordt opgeroepen voor de arbeidsrechtbank en de vordering aldus correct werd ingeleid, dient de dagvaarding aan
haar betekend te worden. De betekening is de afgifte van een afschrift van
een akte die geschiedt bij deurwaardersexploot (art. 32,1° Ger.Wb.).
Ook de betekening van deze dagvaarding is gebonden aan strikte regels :
- Ze mag niet plaatsvinden in een voor het publiek niet-toegankelijke
plaats, vóór zes uur ’s morgens en na negen uur ’s avonds, noch op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag (art. 47 Ger. Wb);
- Ze dient te geschieden aan de persoon zelf, of aan een aangestelde van
een rechtspersoon (bv. receptioniste);
- Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt
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ze aan de woonplaats of verblijfplaats van de gedaagde. Het afschrift
wordt dan afgegeven aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of
aangestelde. Het mag niet worden afgegeven aan een kind dat geen volle
zestien jaar oud is.
De gerechtsdeurwaarder noteert de gegevens van de persoon aan wie hij het
afschrift afgeeft, maar hij dient niet de familieband effectief vast te stellen.
De afgifte aan een persoon die een valse hoedanigheid opgeeft, wordt
geacht de geldigheid van de dagvaarding niet aan te tasten. De persoon
moet wel verblijven in de woonplaats of verblijfplaats van de gedaagde.

Vb. Buren kunnen geen exploot aanvaarden daar zij niet in de woon- of verblijfplaats van de gedaagde gevestigd zijn.
- In geval een exploot niet kan worden betekend aan de persoon, aan de
woonplaats/verblijfplaats of aan de maatschappelijke/administratieve
zetel, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats/verblijfplaats van de geadresseerde, van een
afschrift van het exploot onder gesloten omslag, met de vermelding van
het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, de naam en de voornaam van de
geadresseerde, de plaats van betekening en de vermelding ‘Pro Justitia Dadelijk af te geven’. De dagvaarding moet dan het achterlaten van het
geschrift vermelden.
- Ten aanzien van hen die in België geen woonplaats/verblijfplaats hebben,
wordt de betekening geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan
de postdienst tegen ontvangstbewijs. Heeft de betrokkene noch in België
noch in het buitenland een gekende woonplaats/verblijfplaats, dan wordt
de betekening gedaan aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied
de rechter die van de vordering kennis moet nemen, zitting houdt.
De betekeningen mogen altijd aan de persoon worden gedaan indien hij in
België wordt aangetroffen.
Katrien VAN SINAY
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14 v o r m i n g
Inzetten op vorming!

VORMINGSPROGRAMMA 2014-2015
Afgevaardigden
Effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van de
Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en
Bescherming op het werk of de Syndicale Delegatie kunnen residentieel of provinciaal vorming volgen over thema’s die de werking van het ondernemingsorgaan
betreffen. Een residentiële vorming gaat door in Gent en
duurt vijf dagen, een provinciale vorming is zonder
overnachtingen en duurt vier dagen. Elk thema neemt
twee dagen in beslag. Op dag vijf van de residentiële
vorming plannen we een (bedrijfs)bezoek. Hieronder
vind je een overzicht van de data en de thema’s. Net
zoals vorig jaar kunnen de afgevaardigden uit de nonprofitsector een specifieke vorming volgen.

Omwille van de zesde
staatshervorming wordt het
vormingsbeleid in Vlaanderen
momenteel onder de loep
genomen. Het is belangrijk
blijvend in te zetten op vorming
voor iedereen en innoverende
praktijken te stimuleren. Comé,
de vormingsdienst van de
Liberale Vakbond, staat alvast
klaar met een boeiend
programma voor 2014-2015. De
keuze is groot. Kies wijs …
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VERKOZEN IN DE OR/SD (RESIDENTIEEL)
Herstructurering en sluiting van een onderneming + Precaire jobs
Op weg naar werkbaar werk + Sectoraal overleg
Precaire jobs + Sectoraal overleg
Herstructurering en sluiting van een onderneming
+ Op weg naar werkbaar werk
Herstructurering en sluiting van een onderneming + Sectoraal overleg
Precaire jobs + Op weg naar werkbaar werk

29.09-03.10.2014
06-07.10.2014 + 05-07.11.2014
12-13.01.2015 + 11-13.03.2015

17-21.11.2014
24-28.11.2014 + 23-27.02.2015
04-06.02.2015 + 09-10.03.2015
16-20.03.2015
VERKOZEN IN DE OR/SD (PROVINCIAAL) - THEMA’S: EFI EN OVERHEIDSSUBSIDIES + SOCIALE BEMIDDELING
Antwerpen
22-23.10.2014 + 12-13.01.2015
Gent groep 1
06-07.11.2014 + 18-19.12.2014
Gent groep 2
12-13.02.2015 + 26-27.03.2015
Hasselt groep 1
12-13.11.2014 + 14-15.01.2015
Hasselt groep 2
26-27.01.2015 + 04-05.03.2015
Lier
10-11.12.2014 + 25-26.02.2015
Roeselare
22-23.01.2015 + 12-13.03.2015
Tienen
26-27.11.2014 + 09-10.02.2015
Vilvoorde
03-04.12.2014 + 02-03/02/2015
VERKOZEN IN HET CPBW/SD (RESIDENTIEEL)
Praktische veiligheidsdossiers + Communiceren als afgevaardigde
22-26.09.2014
Praktische veiligheidsdossiers + EHBO
13-17.10.2014
Communiceren als afgevaardigde + EHBO
12-14.11.2014 + 26-27.01.2015
02-03.02.2015 + 25-27.03.2015
Praktische veiligheidsdossiers + Omgaan met agressie en geweld
03-04.11.2014 + 10-12.12.2014
01-05.12.2014
Omgaan met agressie en geweld + Communiceren als afgevaardigde
19-23.01.2015
Omgaan met agressie en geweld + EHBO
02-06.03.2015
VERKOZEN IN HET CPBW/SD (PROVINCIAAL)
THEMA’S: OMGAAN MET AGRESSIE EN GEWELD + PRAKTISCHE VEILIGHEIDSDOSSIERS
Antwerpen
17-18.11.2014 + 26-27.01.2015
Gent groep 1
20-21.11.2014 + 29-30.01.2015
Gent groep 2
09-10.02.2015 + 19-20.03.2015
Hasselt
07-08.10.2014 + 09-10.12.2014
Lier
24-25.11.2014 + 04-05.02.2015
Roeselare
23-24.10.2014 + 18-19.12.2014
Tienen
19-20.01.2015 + 16-17.03.2015
Vilvoorde
15-16.12.2014 + 23-24.02.2015
VERKOZEN IN OR/CPBW/SD NON-PROFIT (RESIDENTIEEL)
Werknemers uit PC 330
08-09.12.2014 + 28-30.01.2015
Werknemers uit PC’s 318, 319, 327, 329, 331
17-19.12.2014 + 09-10.02.2015
2 0 1 4

vorming

Nieuw in het volgend vormingsjaar is de vorming ‘Communicatie
voor kaderleden’. We willen ons focussen op hun specifieke (syndicale) rol in de bedrijven. Enerzijds komen ze op voor de werknemers
in het bedrijf, anderzijds leunen hun taken dicht aan bij de verantwoordelijkheden van de werkgever. Dat zorgt ervoor dat hun communicatie vaak niet eenvoudig is. Hoe kan men het vertrouwen van
de werkvloer behouden terwijl men communiceert over het beleid
van de werkgever ? Hoe kan men samenwerken met de werkgever
zonder de belangen van de werknemer uit het oog te verliezen ? Op
een tweedaagse vorming willen wij deze uitdagingen onder de loep
nemen. De eerste dag bieden we een aantal interessante theorieën
en inzichten, maar bovenal oefenen we deze zaken in. Dialoog en
participatie staan centraal. Op die manier zorgen we ervoor dat je
na de vorming onmiddellijk aan de slag kan met het aangeboden
materiaal. De tweede vormingsdag werken we met enkele praktijkgevallen, die je zelf kan aanbrengen. Samen met de lesgever zoeken
we praktische oplossingen voor jouw concrete vragen.
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WERKNEMERS
Alle werknemers (ongeacht het feit of je kandidaat geweest bent bij
de sociale verkiezingen of niet) kunnen inschrijven voor de vorming
‘Rechten en plichten op het werk’. We hebben het in deze vorming
over de fiscale aspecten van het woon-werkverkeer, de nieuwe
reglementering rond de aanvullende pensioenen, jongeren werven,
sociale dumping en Privacy op de werkvloer met aandacht voor de
anti-pestwet. Bijna 2000 werknemers volgen jaarlijks deze vorming,
die deels plaatselijk en deels in Oostende plaats vindt. De concrete
data worden vastgelegd op basis van het aantal inschrijvingen.

VERKOZEN ALS KADERLID IN OR/CPBW/SD
Communicatie voor kaderleden 21.10.2014 + 24.03.2015

In de vierdaagse gespecialiseerde cursus ‘De belastingaangifte’
leer je hoe je jouw belastingaangifte correct invult en optimaliseert.
Op het einde van deze vorming weet je ook hoe jouw loon wordt
berekend. Zin om (even niet) te werken ? Dan is deze vierdaagse
vorming een uitgelezen gelegenheid om iets bij te leren over tijdskrediet, thematische verloven, (vervroegd) pensioen, SWT, cao 104
en tijdelijke werkloosheid.
>>>
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DE BELASTINGAANGIFTE
Aalst
01-02.10.2014 + 26-27.11.2014
Antwerpen
09-10.02.2015 + 09-10.03.2015
Gent
05-06.01.2015 + 11-12.03.2015
Hasselt
16-17.12.2014 + 03-04.02.2015
Lier
01-02.12.2014 + 21-22.01.2015
Roeselare
03-04.11.2014 + 08-09.12.2014
Tienen
13-14.10.2014 + 17-18.11.2014

ZIN OM (EVEN NIET) TE WERKEN
Aalst
11-12.12.2014 + 05-06.02.2015
Antwerpen
15-16.10.2014 + 12-13.11.2014
Gent
08-09.01.2015 + 09-10.03.2015
Hasselt
26-27.11.2014 + 20+21.01.2015
Lier
22-23.10.2014 + 17-18.12.2014
Roeselare
12-13.01.2015 + 23-24.03.2015
Tienen
06-07.10.2014 + 03-04.11.2014

IEDEREEN
Ook kan iedereen algemene vorming volgen.
Je hoeft hiervoor niet aan het werk te zijn.
Deze vormingen worden ’s avonds of in het
weekend gegeven. Misschien ben je geïnteresseerd in een cursus informatica ?
We organiseren cursussen Word, Excel en
Aalst

Kortrijk

Gent

Lier

Tienen

WORD
13.10.2014
20.10.2014
03.11.2014
17.11.2014
03.09.2014
10.09.2014
17.09.2014
24.09.2014
01.10.2014
22.10.2014
05.11.2014
12.11.2014
19.11.2014
06.01.2015
13.01.2015
20.01.2015
27.01.2015
03.09.2014
10.09.2014
17.09.2014
24.09.2014
01.10.2014

24.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
08.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
05.11.2014
12.11.2014
26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
03.02.2015
10.02.2015
24.02.2015
03.03.2015
08.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
5.11.2014
12.11.2014

PowerPoint. Of in de vorming ‘KennisExtra’? Een goede manier om op de hoogte
te blijven van de actualiteit in verschillende
domeinen zoals communicatie, gezondheid,
wetenschap, muziek, burgerlijk recht,…
Wie ten slotte meer dan 50 jaar is en niet

POWERPOINT
07.10.2014 18.11.2014
14.10.2014 25.11.2014
21.10.2014 02.12.2014
04.11.2014 09.12.2014
19.11.2014 14.01.2015
26.11.2014 21.01.2015
03.12.2014 28.01.2015
10.12.2014 04.02.2015
17.12.2014 11.02.2015
19.01.2015 23.02.2015
26.01.2015 02.03.2015
02.02.2015 09.03.2015
09.02.2015 16.03.2015
05.01.2015 02.02.2015
12.01.2015 09.02.2015
19.01.2015 23.02.2015
26.01.2015 02.03.2015
19.11.2014 14.01.2015
26.11.2014 21.01.2015
03.12.2014 28.01.2015
10.12.2014 04.02.2015
17.12.2014 11.02.2015

EXCEL
22.10.2014
05.11.2014
12.11.2014
19.11.2014
25.02.2015
04.03.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
02.12.2014
09.12.2014
16.12.2014
06.01.2015
28.01.2015
04.02.2015
11.02.2015
25.02.2015
25.02.2015
04.03.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015

26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
01.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
13.01.2015
20.01.2015
27.01.2015
03.02.2015
11.03.2015
18.03.2015
25.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
06.05.2015
13.05.2015

(meer) actief is op de arbeidsmarkt, komt in
aanmerking voor ‘Een brug slaan’.
De data voor de informaticacursussen vind
je hieronder. In alle centra wordt gewerkt
met Office 2013 :
Heb je ten slotte een specifieke vormingsnood ? Contacteer ons en we bekijken
samen of we een vorming op maat kunnen
organiseren.
Alle vormingen zijn GRATIS voor ACLVBleden ! Je kunt gebruikmaken van betaald
educatief verlof of in bepaalde gevallen ook
van syndicaal verlof. In beide gevallen
wordt je loon (eventueel geplafonneerd)
doorbetaald.
Je vindt meer informatie in de vormingsbrochure, af te halen in elk ACLVB-kantoor.
Uiteraard kan je ook steeds bellen naar de
vormingsdienst (09-24.23.963).
Wat dien je praktisch te doen als je wil
inschrijven ? Je kan het antwoordblad bij
de brochure invullen en opsturen of je kan
je elektronisch inschrijven op www.aclvbvlaanderen.be/vorming-en-opleidingcome/. Let er wel op dat je inschrijving ons
voor 14 augustus 2014 bereikt !
Katrien ALLAERT
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Nieuw KB

BRANDPREVENTIE OP ARBEIDSPLAATSEN
Het belangrijkste artikel rond brandvoorkoming uit het ARAB (artikel 52) werd
gemoderniseerd en in een nieuw kleedje in de Codex Welzijn verwerkt.
Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
23 april 2014. Het trad in werking op 3 mei 2014.
Dit Koninklijk Besluit heft gedeeltelijk artikel 52
van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) op, om zo de verplichtingen
van de werkgever beter te kunnen uitwerken via
het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem
en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn
van de werknemers.
De volledige preventieaanpak in de onderneming
draait rond dit dynamisch risicobeheersingssysteem waarbij een permanente risicoanalyse en
evaluatie centraal staan. Het CPBW speelt dan ook
een belangrijke rol als een van de actoren binnen
dit systeem.
Centraal in dit besluit is de verplichting om een
risicoanalyse uit te voeren. De werkgever moet, op
basis van de resultaten van analyse van de risico’s
eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen, met als doel, volgens
hiërarchie :
1. brand voorkomen;
2. de veiligheid en indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van de werknemers en alle aan-

wezige personen op de arbeidsplaats zonder hen
in gevaar te brengen;
3. vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden
om uitbreiding ervan te vermijden;
4. de schadelijke gevolgen van een brand beperken;
5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten
vergemakkelijken.
Het Koninklijk Besluit legt echter nog een zeker
aantal specifieke preventiemaatregelen op. Onder
andere :
3 Het legt elke werkgever op om een brandbestrijdingsdienst op te richten waarvan de
samenstelling en de middelen worden
bepaald in functie van de aard van de activiteiten, het aantal personen dat aanwezig kan
zijn in de onderneming, het specifiek brandrisico, de uit te voeren preventiemaatregelen
en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken.
3 Het voorziet bepalingen betreffende evacuatiewegen, uitgangen, nooduitgangen en
nooddeuren.
3 De reglementaire bepalingen op gebied van
opleiding en informatie van werknemers,
periodieke controles en aankoop en gebruik
van beschermingsmiddelen tegen brand,
werden ontwikkeld om te beantwoorden aan

de doelstellingen die worden opgelegd door
de Codex welzijn op het werk op gebied van
deze materies.
3 Het Koninklijk Besluit houdt rekening met
situaties waarin verschillende ondernemingen aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats
en die waar werkzaamheden worden uitgevoerd door externe ondernemingen, via het
veralgemenen van de praktijk van de vuurvergunning.
3 Om zich te verzekeren van het beheersen van
alle elementen die samen het brandpreventiebeleid vormen, wordt de werkgever
gevraagd om procedures te ontwikkelen
(onder andere voor de evacuatie, het gebruik
van beschermingsmiddelen) en een brandpreventiedossier bij te houden bestaande uit
een geheel van documenten, waarvan de lijst
is vastgelegd door het besluit.
Voor de eisen in verband met de constructie van
gebouwen, blijven de bepalingen van artikel 52
van het ARAB van toepassing. Ze zullen worden
aangepast in een later volgend Koninklijk Besluit.
Hierin zal het advies van de brandweer een
belangrijke rol spelen.
Surf voor meer info naar www.werk.belgie.be,
rubriek Nieuws.
VVdH

STUDENTENARBEID
NIEUWE INFOBROCHURE
Ga jij deze zomer aan de slag als
jobstudent ? Dan ben je maar beter
op de hoogte van je rechten en
plichten.

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/

Lees alvast de ACLVB-brochure
'Studentenarbeid '14', Die is gratis
af te halen in ieder secretariaat van
de Liberale Vakbond of te downloaden van de website www.aclvb.be,
rubriek pulicaties > brochures en
folders > jongeren. Succes op de
werkvloer !
Problemen of vragen ? Leg ze voor
aan FreeZbe, de jongerenwerking
van ACLVB (www.freezbe.be.of
www.facebook.com/ilikefreezbe)
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Outplacement

HET ANPCB INTRODUCEERT
EEN SECTORALE REGELING
De sociale partners vertegenwoordigd in
het ANPCB, met zijn meer dan 450.000
werknemers het grootste paritair comité
van ons land, sloten een akkoord over outplacement. Meteen is dit ook het eerste
paritair comité waar zo’n akkoord tot stand
komt en biedt het een antwoord op de veranderende regels in het ontslagrecht en de
toenemende rol die aan outplacement
wordt toebedacht. Bovendien wordt er
geanticipeerd op het moment vanaf wanneer outplacement een verplichting zal zijn
(vanaf 2016) in situaties waarin de opzeg
meer dan 30 weken bedraagt.
In het ANPCB bestaan er al langer afspraken rond outplacement. Zo is er vanaf de
leeftijd van 35 jaar het recht op begeleiding
bij ontslag, ook al voor werknemers met
minder dan 30 weken opzeg. Maar de rechten worden nu dus nog meer uitgebreid. Dit
is mogelijk dankzij Cevora, het sectoraal
opleidingsfonds van het paritair comité,
dat over een enorme expertise beschikt.
Door alle kennis en ervaring, alsook door de
schaal van de sectorale middelen ten volle

te benutten, kon op sectoraal vlak een regeling worden afgesproken die het zuiver wettelijke sterk overstijgt.
De huidige regelgeving spreekt in het kader
van outplacement over een minimumwaarde van het outplacement van € 1.800. Met
de sectorale overeenkomst werd dit opgetrokken tot een niveau waarbij iedereen
minstens van een outplacementbegeleiding
ter waarde van € 3.000 zal kunnen genieten. Ook voor de grotere verdieners werd
steeds een plafond bepaald waarbij de
waarde van het outplacement naar boven
toe afgerond wordt. Wanneer 1/12 van het
jaarloon tussen € 3.001 en € 4.200 ligt,
wordt de waarde van het outplacement op
€ 4.200 gebracht. Wie nog meer verdient,
krijgt dan het wettelijk maximumpakket ter
waarde van € 5.500. Bovendien krijgen de
bedienden ook recht op een kostenvergoeding voor hun verplaatsingen.
Het gaat echter niet om een louter financieel voordeel. Outplacement is voor een aantal bedrijfjes op de markt een lucratieve

business, die inhoudelijk niet altijd veel
voorstelt. Alleen een cv leren opstellen en
presenteren, met eventueel wat kledingtips, volstaan niet om iemand naar een
andere job te begeleiden. Het akkoord voorziet dat meer aandacht zal gaan naar individuele begeleiding en ook dat door Cevora
georganiseerde opleidingen aangeboden
zullen worden aan de betrokken werknemers. Cevora heeft zich in deze materie al
ruimschoots bewezen en door het beheer
van de nieuwe sectorale overeenkomst aan
hen toe te vertrouwen, kan het instaan voor
de contracten met de ontslagbegeleiders en
is kwaliteitscontrole mogelijk. Bovendien
met inspraak van de drie vakbonden die
meezetelen in de raad van bestuur.
Hoewel outplacement helemaal geen
garanties inhoudt op nieuw, laat staan
evenwaardig, werk, blijft het een belangrijk
begeleidingsintrument voor de Belgische
werknemers en in die zin is het uiteraard de
taak van vakbonden erop toe te zien dat
hier verantwoordelijk wordt mee omgesprongen.
PA

DE NIEUWE WEETWIJZER IS ER !
Om de zomer goed in te zetten stelt
ACLVB u haar nieuwe Weetwijzer voor.
De Weetwijzer van de Liberale Vakbond
is dé informatiebron bij uitstek als het
gaat om individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, arbeidsreglementering en socialezekerheidsrecht.
Bij uw plaatselijk secretariaat kan u
terecht om editie 2014 van het boek aan
te schaffen. Voor ACLVB-leden bedraagt
de prijs € 8, voor niet-leden € 17.
Het boek is zomaar even 300 pagina's
dikker geworden en omvat onder andere de nieuwe
ontslagregeling naar aanleiding van het eenheidsstatuut.

Tegelijk onderging de online versie
een verjongingskuur.
De elektronische Weetwijzer is vanaf nu ook aangepast voor tablets en smartphones en steekt in een
volledig nieuw kleedje voor nog meer gebruiksgemak.
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Daarbij werd de zoekfunctie veel
krachtiger en meer gebruiksvriendelijk. Probeer het uit via
www.weetwijzer.be en vind een
antwoord op al uw vragen over
uw werksituatie.
Goed om weten :
wekelijks wordt de elektronische
Weetwijzer geüpdatet.
Op die manier verkrijgt u
altijd correcte, geactualiseerde
informatie !

Vrijuit
GIDS VOOR PAS AFGESTUDEERDE
JONGEREN. WAT JE MOET DOEN IN
JE ZOEKTOCHT NAAR EEN EERSTE JOB

WORD GRATIS LID !
Ben je student en tussen de 15 en 25 jaar oud ?
Dan kan je gratis lid worden van ACLVB.
Je lidmaatschap kost je geen cent.
Spring binnen in een kantoor van ACLVB
of schrijf je in via het internet !

www.aclvb.be
> JE INSCHRIJVEN ALS WERKZOEKENDE
> WERK ZOEKEN EN BEWIJZEN DAT JE WERK ZOEKT
> INSCHAKELINGSUITKERINGEN KRIJGEN
> JEUGDVAKANTIE-UITKERING AANVRAGEN
> STEUN GENIETEN VAN DE ACLVB
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SCHOOL
GEDAAN...
EN DAN?
BINNENKORT IS
HET MOMENT IS
AANGEBROKEN
OM EEN AANTAL
ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
TE VERVULLEN
EN EEN JOB
TE ZOEKEN.

begeven of je inschrijven via internet op
vdab.be of actiris.be.

V

Vooraleer de jobadvertenties te doorlopen, je
cv op internet te zetten
en je spontane kandidatuur te stellen bij ondernemingen waar jij graag
zou werken, moet je nog
een aantal administratieve formaliteiten
doorlopen om de link te leggen tussen
je studentenleven en je toekomstige
beroepsleven.
Het gaat hierbij vooral om het vrijwaren
van je rechten inzake
3 kinderbijslag;
3 de ziekteverzekering;
3 werkloosheidsuitkeringen.
1. Schrijf je in als werkzoekende
Van zodra je studies achter de rug zijn,
moet je jezelf inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (als je in Vlaanderen
woont) of Actiris (als je in het Brussels
Gewest woont). Je kan je ter plekke
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2. Je beroepsinschakelingstijd
Je beroepsinschakelingstijd vangt pas
aan vanaf je inschrijving en ten vroegste
op 1 augustus (als je je inschrijft bij
VDAB of Actiris ten laatste op 9 augustus). Schrijf je je laattijdig in, dan gaat
je beroepsinschakelingstijd pas in de
dag van inschrijving en heeft dat ook
gevolgen voor je recht op kinderbijslag.
In geval van tweede zittijd wordt de aanvangsdatum van je beroepsinschakelingstijd uiteraard verschoven.
De beroepsinschakelingstijd duurt altijd
1 jaar (310 dagen in de 6-dagenweek).
Arbeid tijdens je studies of na het einde
ervan heeft geen invloed op de duur van
de beroepsinschakelingstijd. Maar studentenarbeid verricht in augustus of
september telt mee voor de beroepsinschakelingstijd.
Kinderbijslag
Tijdens je beroepsinschakelingstijd
wordt de kinderbijslag nog maximaal 12
maanden verder betaald zolang je :
3 jonger bent dan 25 jaar;
3 je niet langer leerplichtig bent;
3 je een opleiding (studie, leertijd, vorming, ...) beëindigd hebt;
3 je niet vrijwillig werkloos bent;
3 je hoogstens een maandelijks inkomen van € 520,08 bruto hebt

3 je niet meer dan 240 uur gewerkt

hebt tijdens de zomervakantie (juli,
augustus, september)
3. Schrijf je in bij een ziekenfonds
Na het beëindigen van je studies
beschik je over een bepaalde termijn om
je in te schrijven bij een ziekenfonds.
Niet vergeten, anders kan je geen tegemoetkoming ontvangen in geval van
ziekte of ongeval.
Tijdens je beroepsinschakelingstijd
Je hebt toegang tot alle diensten voorgesteld door VDAB of Actiris om je
beroepstraject te helpen uitstippelen en
werk te zoeken.

Waar werk zoeken ?
Niets staat je in de weg om actief te
blijven zoeken naar werk. Dat kan op
verschillende manieren :
3 Jobbijlagen van kranten lezen
3 Spontaan aanwervingsfiches invullen
op websites van bedrijven
3 Je cv toevoegen op gespecialiseerde
websites (nederlands.monster.be,
stepstone.be, vacature.com, vdab.be,
www.actiris.be, enz.)
3 Je inschrijven in uitzendbureaus
3 Binnenspringen in bedrijven die nieuwe jobs melden via aanwervingspanelen.
3 Spontaan solliciteren bij bedrijven of
instellingen waar je graag zou werken.
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WIJ BETALEN JE
INSCHAKELINGSUITKERINGEN
Bekijk het slim en laat je
inschakelingsuitkeringen via ACLVB
uitbetalen. Dat gaat sneller ! Bovendien
bekommert de ACLVB zich in jouw plaats om
een aantal administratieve formaliteiten. En
niet te vergeten : je geniet gratis juridische
bijstand in geval van problemen. Als je je
studies hebt beëindigd in juni 2013, zal je ten
vroegste inschakelingsuitkeringen genieten
vanaf 29 juli 2014.

J
ALS HET WACHTEN
GEDAAN IS...

Je inschrijving als
werkzoekende
hernieuwen
Van zodra de beroepsinschakelingstijd afgelopen
is, moet je je inschrijving
als werkzoekende hernieuwen bij de VDAB (of
in het Brussels gewest
ACTIRIS). Je kan dat ook
via internet doen (vdab.be
of actiris.be).
Spring vervolgens bij je
plaatselijk ACLVB-secretariaat binnen om
je werkloosheidsdossier samen te stellen
en een aanvraag voor inschakelingsuitkeringen in te dienen bij de RVA.
Wat breng je mee ?
Om je werkloosheidsdossier naar behoren
te kunnen samenstellen, moeten we over
een aantal gegevens beschikken.
Breng daarom zeker volgende zaken mee :

inschakelingsuitkering per dag (in regime van 6-dagenweek)
PER DAG
Gezinshoofd
42,53 euro
Alleenwonende
21 jaar en ouder
31,46 euro
van 18 tot 20 jaar
18,99 euro
jonger dan 18 jaar
12,09 euro
Samenwonende
18 jaar en ouder
16,36 euro
jonger dan 18 jaar
10,25 euro
Samenwonende
en partner
18 jaar en ouder
17,44 euro
genieten enkel een
jonger dan 18 jaar
10,86 euro
vervangingsinkomen

PER MAAND (GEMIDDELDE)
1105,75 euro
817,96 euro
493,74 euro
314,34 euro
425,36 euro
266,50 euro
453,44 euro
282,36 euro

3 je identiteitskaart;
3 je SIS-kaart;
3 de inschrijvingskaart, die je bij je eerste bezoek aan de VDAB of ACTIRIS
meekreeg;
3 het formulier C109/36-attest (bewijs
van studies ingevuld door de onderwijsinstelling);
3 het formulier C109/36-aanvraag (ingevuld door jezelf en VDAB/ACTIRIS);
3 het rekeningnummer waarop je inschakelingsuitkeringen moeten worden
gestort;
3 de geboortedatum van alle personen
waarmee je samenwoont.
De Liberale Vakbond bezorgt je je eerste
controlekaart. Die controlekaart moet je
ons op het eind van de maand terugbezorgen, samen met het bewijs van je inschrijving als werkzoekende, die je hernieuwd
hebt op het einde van je beroepsinschakelingstijd.
Je moet altijd in het bezit zijn van je controlekaart, tot de laatste dag van de
maand. Verlies je je controlekaart, neem
dan onmiddellijk contact op met je ACLVBsecretariaat.
Vergeet niet het juiste vakje op je controlekaart zwart te kleuren vooraleer je
begint te werken. Ook als je ziek bent,
vakantie neemt, arbeidsongeschikt bent of
voor een bepaalde dag een loon ontvangt,
moet je dat aanduiden op je controlekaart.

WANNEER LOOPT JE BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD AF ?
In principe op de datum die je werd meegedeeld bij je
eerste inschrijving als werkzoekende (bij de VDAB of
ACTIRIS). Op de website www.rva.be kan je zelf de duur
van je beroepsinschakelingstijd berekenen. Surf naar de
rubriek Volledige werkloosheid > berekenen van de
beroepsinschakelingstijd. Is je beroepsinschakelingstijd
bijna afgelopen en vond je nog steeds geen werk ?
Wanhoop niet, wedden dat het binnenkort raak zal zijn ?
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WERK ZOEKEN
EN HET KUNNEN
BEWIJZEN!
Heb je na het einde van je
beroepsinschakelingstijd nog
geen werk gevonden, dan heb je
recht op inschakelingsuitkeringen.
Om deze uitkeringen te kunnen
behouden, moet je tijdens je
werkloosheid voldoen aan een aantal
voorwaarden. Zo moet je onder
andere actief naar werk zoeken,
bijvoorbeeld door regelmatig de
werkaanbiedingen te raadplegen,
spontaan te solliciteren, enzovoort.
Je hebt er als werkloze dus alle
belang bij om de bewijzen te bewaren die je in je zoektocht naar werk
verzamelt : spontane sollicitatiebrieven of mails, antwoorden op
jobadvertenties, inschrijvingen bij
uitzendbureaus, gevolgde opleidingen enz. De RVA beseft wel dat het
niet altijd mogelijk is om een attest
te krijgen van een werkgever dat
bewijst dat men voor een vacature
heeft gesolliciteerd. Zeker in kmo’s
is dat soms moeilijk. Ook al geeft de RVA de voorkeur aan schriftelijke bewijzen, toch is men altijd
bereid om ook een verklaring op eer te analyseren.

J

Wanneer word je opgeroepen
door RVA ?
Je zal opgeroepen worden als je gedurende 6
maanden inschakelingsuitkeringen als volledig
werkloze ontvangt. Je kan ook opgeroepen worden als je deeltijds werkt en al gedurende 6
maanden inkomensgarantie-uitkeringen ontvangt
(indien deze IGU berekend wordt op basis van de
inschakelingsuitkering).
Hoe verloopt de procedure ?
Informatiebrief
Bij aanvang van je beroepsinschakelingstijd ontvang je van RVA een brief om je te informeren
over je plicht om actief naar werk te zoeken. Via
deze brief word je ook op de hoogte gebracht dat
je inspanningen door de RVA gecontroleerd zullen worden.

Eerste evaluatie
Ontvang je reeds 6 maanden inschakelingsuitkeringen, dan ontvang je van de RVA een schriftelijke vraag naar informatie over de inspanningen
die je hebt geleverd. Bijgevoegd vind je een formulier dat je moet invullen en terugsturen.
Indien je dit wenst, kan je ook een evaluatiegesprek vragen (schriftelijk) met een personeelslid
van de RVA.
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Worden je inspanningen positief geëvalueerd,
dan behoud je het recht op uitkeringen en zal er
6 maanden later een nieuwe evaluatie plaatsvinden. Blijkt uit de evaluatie dat je onvoldoende
inspanningen hebt geleverd, dan zal je binnen de
maand uitgenodigd worden voor een gesprek met
een facilitator met het oog op een definitieve
evaluatie.

Definitieve evaluatie
Is de definitieve evaluatie positief, dan behoud je
het recht op uitkeringen en zal je 6 maanden
later opnieuw geëvalueerd worden.
Is de definitieve evaluatie negatief, dan zal je
gedurende minstens 6 maanden geen uitkeringen
ontvangen. Na de periode van uitsluiting van 6
maanden kan je zelf een nieuwe evaluatie vragen.
Hier heb je dan opnieuw de keuze voor een schriftelijke procedure of een gesprek bij de RVA.
Is deze evaluatie positief, dan heb je gedurende 6
maanden terug recht op uitkeringen.
Is deze evaluatie opnieuw negatief, dan zal je uitsluiting met minstens 6 maanden verlengd worden.
Klassieke procedure
Naast bovenstaande procedure die specifiek
gericht is op schoolverlaters, blijft ook de klassieke procedure bestaan. Ontving je reeds
inschakelingsuitkeringen en was je reeds onderworpen aan de klassieke procedure, dan blijft die
op jou van toepassing :

1ste gesprek
De werkloze wordt uitgenodigd voor een eerste
gesprek met de facilitator, na 15 maanden werkloosheid (als hij jonger is dan 25 jaar) of na 21
maanden werkloosheid (als hij 25 jaar is of
ouder). Doel : de inspanningen evalueren die de
werkzoekende heeft ondernomen om werk te
vinden (vooral) tijdens de periode van 12 maanden die aan het gesprek voorafging.
Twee mogelijkheden :
3 De facilitator oordeelt dat de inspanningen
volstaan. Een nieuw "1ste gesprek" zal 16
maanden later plaatsvinden.
3 Hij meent dat de inspanningen niet volstaan.

Er wordt een actieplan voorgesteld aan de
werkloze voor de volgende 4 maanden. Hij
moet contact opnemen met de VDAB (in
Vlaanderen) of ACTIRIS (in Brussel).

2de gesprek
Een tweede gesprek vindt 4 maanden later
plaats om te evalueren of de werkloze de afgesproken beloftes van zijn actieplan heeft nageleefd. Als dat het geval is, dan zal een nieuw
"1ste gesprek" 12 maanden later plaatsvinden.
Als de werkzoekende zijn actieplan niet heeft
nageleefd, dan kan hij een tijdelijke sanctie
oplopen. Er wordt hem een tweede actieplan
voorgesteld.
Tweede actieplan : Dit plan zal de werkloze voor
de volgende 4 maanden intensere acties en
inspanningen opleggen dan die van het eerste
actieplan, dat niet werd nageleefd.
3de gesprek
Het derde gesprek vindt 4 maanden later plaats.
Als de werkzoekende zijn tweede actieplan heeft
nageleefd, dan zal hij opnieuw aanspraak kunnen
maken op volledige uitkeringen en een nieuw "eerste gesprek" zal 12 maanden later plaatsvinden.
Als de werkloze integendeel zijn tweede actieplan niet heeft nageleefd, kan hij zijn recht op
uitkeringen definitief kwijtspelen.
Bijblijven
Als werkzoekende ondervind je vaak heel wat
moeilijkheden bij het zoeken naar de geschikte
job. Op de hoogte blijven van de noden en de
specifieke vragen op de arbeidsmarkt is geen
gemakkelijke opdracht. Een opleiding of job vinden die aansluit bij je mogelijkheden is ook al
niet evident.
Om je te helpen heeft de Liberale Vakbond een
aantal Bijblijfconsulenten. Samen met jou proberen ze de barrières op te ruimen en zorgen ze
ervoor dat je makkelijker de eerste stap naar
werk kan zetten. Daarnaast zetten zij een aantal
acties op die de werkzoekende helpen in de richting van een opleidingsproject of werkaanbieding.
Je plaatselijke ACLVB-secretariaat kan je meer
informatie bezorgen over onze Bijblijfconsulenten.
Aarzel dus niet om er naar te vragen.

G I D S VO O R PA S A FG E S T U D E E R D E J O N G E R E N - 2 0 1 4
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WIE GAAT MIJ
BETALEN?
Zolang je geen werk gevonden
hebt, ben je beschermd door
de werkloosheidsverzekering,
zelfs wanneer je nog geen
inschakelingsuitkeringen
geniet.

E

Er zijn verschillende
instanties die zich op het
terrein van de werkloosheidsverzekering begeven.
Ten eerste zijn er regionale instellingen als de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(de VDAB) en het Brusselse ACTIRIS. Zij
staan in voor het plaatsen en het om- en
bijscholen van werkzoekenden.
Vervolgens is er de Rijksdienst Voor
Arbeidsvoorziening (RVA) die de rechtmatigheid van de inschakelings- en werkloosheidsuitkeringen onderzoekt.
De erkende gespecialiseerde uitbetalingsinstellingen, zoals de ACLVB, zijn belast
met de werkelijke uitbetaling van je vergoeding.

Hoe lang heb je recht op inschakelingsuitkeringen
De inschakelingsuitkering wordt toegekend voor een periode van maximum 36
maanden van datum tot datum. Het krediet van 36 maanden start vanaf de 1e dag
waarop je inschakelingsuitkeringen ontvangt.

Gebruik voor je uitkeringsaanvraag de door
de RVA voorgeschreven formulieren. Je
vindt ze bij je ACLVB-secretariaat.
Van zodra zich een wijziging voordoet in je
persoonlijke situatie (adreswijziging, verandering in de gezinstoestand, ...) die een
weerslag zou kunnen hebben op het recht
of het bedrag van je uitkering moet je zo
snel mogelijk, via je uitbetalingsinstelling,
de RVA verwittigen.
Je controlekaart houd je bij je tot de laatste dag van de maand. Vervolgens kom je

de correct ingevulde kaart afgeven in je
ACLVB-secretariaat. Verlies je je kaart, dan
moet je de ACLVB onmiddellijk verwittigen.
Blijf in ieder geval ijverig verderzoeken
naar een job. De overheid heeft een aantal
tewerkstellingsmaatregelen voorzien. Win
inlichtingen daarover in bij de VDAB/ACTIRIS en in je ACLVB-secretariaat.

Ben je gezinshoofd, alleenwonende of bevoorrechte samenwonende (omdat je
partner enkel een vervangingsinkomen heeft), dan begint het krediet pas te lopen
vanaf de maand die volgt op je 30ste verjaardag.
Het krediet van 36 maanden kan verlengd worden indien je bv. aan de slag gaat
als loontrekkende of zelfstandige.
Na de uitputting van de 36 maanden kan je terug recht hebben op inschakelingsuitkeringen :
- als je nog jonger bent dan 30 jaar of als je vrijstelling van wachttijd geniet (dat
wil zeggen dat het maximaal 3 jaar geleden is dat je nog uitkeringen hebt ontvangen);
- EN als je minstens 156 dagen (in een 6-daags regime) hebt gewerkt in de 24
maanden die je nieuwe uitkeringsaanvraag voorafgaan.
- Als je na afloop van de periode van 36 maanden deeltijds werkt en inkomensgarantieuitkeringen geniet (berekend op basis van inschakelingsuitkeringen).
V R I J U I T / J U N I - J U L I
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Barvaux-sur-Ourthe

JEUGDVAKANTIE

De huisjes zijn klaar !

BETAALDE VAKANTIE VANAF HET EERSTE JAAR

J

Als je in 2013 bent
afgestudeerd, dan heb je in
2014 misschien wel recht op
4 weken betaalde vakantie
Jongeren die 1 maand
gewerkt hebben gedurende het jaar waarin ze hun
studies hebben beëindigd,
hebben recht op 4 weken
vakantie het daaropvolgende jaar (*).

De Liberale Vakbond betaalt je in dat geval
de jeugdvakantie-uitkering als aanvulling
op jouw vakantiegeld.
Voorwaarden
3 nog geen 25 jaar zijn op 31 december
2013;
3 in de loop van 2013 de studies, leertijd
of opleiding beëindigd hebben;
3 na het beëindigen van de studies, leertijd of vorming in 2013 gedurende minstens 1 maand gebonden zijn geweest
door een arbeidsovereenkomst en die
tewerkstelling moet op zijn minst tellen voor 13 arbeidsdagen in de zin van
de werkloosheidsreglementering.
De vierde voorwaarde spreekt voor
zichzelf : je moet natuurlijk gebonden zijn
door een arbeidsovereenkomst op het

V R I J U I T / J U N I - J U L I
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ogenblik dat je een aanvraag doet om te
kunnen genieten van een jeugdvakantieuitkering.
De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65 %
van het brutoloon (begrensd tot € 2.121,75)
dat je verdient tijdens de eerste maand dat
je jeugdvakantie opneemt. De daguitkering
is dus beperkt tot maximaal € 53,04 in een
zesdagenstelsel.
De fiscus heft 10,09 % op dit bedrag als
voorheffing.
Jongeren kunnen deze uitkering aanvragen
via hun ACLVB-secretariaat met het formulier 'C103 jeugdvakantie'. Het ACLVB-secretariaat betaalt vervolgens deze uitkering uit
na elke periode van jeugdvakantie.

Voor een verblijf met familie, onder vrienden of in het kader
van een residentiële teambuilding, stelt het domein Azur en
Ardenne je 13 vakantiewoningen voor 6 personen voor en 1
vakantiewoning voor 8 personen.
Alle woningen werden grondig gerenoveerd en beschikken
over een volledig ingerichte keuken (koelkast, oven, vaatwas, microgolfoven, enz.), een woonkamer met zicht op het
park, een zithoek met flatscreen, een eigen terras met
eigentijdse meubels en een persoonlijke barbecue, gratis
wifi en een rechtstreekse telefoonverbinding naar de receptie.
Alle woningen bieden rechtstreeks toegang tot het speelplein, de petanquebaan, en een privéwegje leidt je rechtstreeks naar het zwembad, het terras of nog het restaurant
Majorelle van het domein Azur en Ardenne.
Verhuur van vrijdag tot vrijdag. Op aanvraag en volgens
beschikbaarheid is het mogelijk om de woningen te huren tijdens een midweek of het weekend. Bovendien is de bedlinnenservice inbegrepen in onze diensten; je geniet dus onmiddellijk van het comfort van onze kamers zonder je er zelf om
te moeten bekommeren (dit geldt niet voor badlinnen) !
Meer info op www.azurenardenne.be, reserveren kan op
www.aclvb.be/voordelen/vakantiehuizen of telefonisch op
het nummer 086-21.94.00. Welkom in de Ardennen !

(*) Het aantal dagen betaalde vakantie
wordt normaal berekend op basis van de
tewerkstellingsduur tijdens het voorafgaande jaar a rato van 2 dagen per gewerkte
maand.
Aanvullende vakantie
Andere mogelijkheid is dat je gebruik maakt
van het stelsel van aanvullende vakantie.
De duur van de aanvullende vakantie wordt
berekend in verhouding tot de duur van de
geleverde prestaties. Je moet minstens
drie maanden tijdens eenzelfde vakantiejaar gewerkt hebben (dat hoeft niet noodzakelijk in een ononderbroken periode of bij
dezelfde werkgever te zijn). Het aanvullend
betaald verlof dient aangevraagd te worden
aan de werkgever en wordt door de werkgever betaald, maar dat is slechts een voorafbetaling van een deel van het dubbel
vakantiegeld dat normaal pas het jaar
daarop wordt uitbetaald.
In die zin is het systeem van de jeugdvakantie voordeliger voor de werknemer dan
het stelsel van de aanvullende vakantie.

Ben je net afgestudeerd ?
Vraag dan het Lanceerboekje
in je ACLVB-secretariaat.
Het Lanceerboekje is de
informatiegids bij uitstek
voor schoolverlaters.

uit de sector
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SYNDICALE PREMIES
Betonindustrie (PC 106.02)

Groothandelaars verdelers in geneesmiddelen (PC 321)

Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting : 1/4/13 – 31/3/14
Bedrag : € 135 of € 11,25 per maand
Bijzondere voorwaarden : gelijkstelling voor langdurig zieken en
bruggepensioneerden

Jaar : 2014
Referteperiode/aansluiting : 1/1/2014
Bedrag : € 110 (voltijds) - € 60 (deeltijds)

Grote kleinhandelszaken (PC 311)

Jaar : 2014
Referteperiode/Aansluiting : 2013
Bedrag : € 105 (voltijds) - € 52,50 (deeltijds)

Jaar : 2014
Referteperiode/Aansluiting : aangesloten zijn vóór 1/1/2014 en in
dienst zijn op 15/6/2014
Bedrag : € 135 (voor het voltijds personeel) - € 67,50 (voor het
deeltijds personeel en voor de bruggepensioneerden)

Grootwarenhuizen (PC 312)

Levensmiddelenbedrijven (PC 202)

Jaar : 2014
Referteperiode/Aansluiting : aangesloten zijn vóór 1/1/2014 en in
dienst zijn op 15/6/2014
Bedrag : € 135 (voor het voltijds personeel) - € 67,50 (voor het
deeltijds personeel en voor de bruggepensioneerden)

Jaar : 2014
Referteperiode/Aansluiting : aangesloten zijn vóór 1/1/2014 en in
dienst zijn op 15/6/2014
Bedrag : € 135 (voor het voltijds personeel) - € 67,50 (voor het
deeltijds personeel en voor de bruggepensioneerden)

Casinobedienden (PC 217)

LOONAANPASSINGEN OP 01.06.2014
P.C.
106.01
117
202

ACTIVITEIT
Cementfabrieken
Petroleumnijverheid & -handel
Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

AANPASSING
- 0,0795 % op de minimumlonen (negatieve index)
- 0,0795 % op de minimumlonen (negatieve index)
+ 1 % (index)

CULTUURSENSITIEVE ZORG IN DE KIJKER
www.pigmentzorg.be voorgesteld, het
digitaal platform ter ondersteuning van
alle hulpverleners uit de sociale sector in
hun contact met patiënten uit etnisch-culturele minderheden.

Migratie en diversiteit bestaan al even lang als de mensheid bestaat. In
West-Europa worden we voor het eerst met 'superdiversiteit' geconfronteerd. Hoe gaan we daar als zorgverleners mee om ?
Die vraag stond centraal op vrijdag 23 mei. Vivo (het Vlaams Instituut voor
Vorming en Opleiding) organiseerde samen met zijn partners, waaronder
ACLVB, de studiedag cultuursensitieve zorg. Het was een succesvolle dag
met bijna 150 deelnemers, die allemaal geïnspireerd naar huis keerden.
De nood aan cultuursensitieve zorg werd duidelijk onderstreept tijdens de
uiteenzetting van Dirk Geldof, die de impact van de groeiende superdiversiteit in onze samenleving toelichtte. Vervolgens werd de werking van

Daarna kozen de deelnemers 2 workshops
die zich elk toespitsten op een concreet
element van cultuursensitieve zorg aan de
hand van voorbeelden uit de praktijk :
3 Een reis van duizend mijl begint met één stap : ontdek je eigen
interculturele competenties
3 Taal en communicatie in kwaliteitsvolle dienstverlening aan
anderstaligen
3 De relatie tussen de toegankelijkheid van voorzieningen en
kwaliteitsvolle zorg
3 Hulpverlening aan jongeren en hun gezin met een
migratieachtergrond : opgroeien in een veranderende context
3 Geloof en zorg : levensbeschouwing en cultuurgevoelige hulpverlening
3 Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een
zorg- en welzijnsorganisatie
Om de dag op een persoonlijke manier af te sluiten gaf Mohammed
Benzakour een pakkend relaas over het verblijf van zijn Marokkaanse, zieke
moeder in een Nederlands woonzorgcentrum. Karine Moykens rondde het
geheel af met een beschouwing vanuit het Vlaamse departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Bekijk de inhoud en sfeerbeelden van de studiedag op de blog van
www.pigmentzorg.be.
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26 r e g i o n a a l
Gendercommissie ACLVB Brussel

GELIJKHEID M/V NOG GEEN REALITEIT

De gelijkheid tussen vrouwen en
mannen in de arbeidswereld is nog
verre van bereikt. De strijd gaat
verder voor Gisèle Martin (Stater),
Marie Gernin (Dienstencheques),
Anne Ringoir (Dexia Insurance),
Eva Sahin (verantwoordelijke
Diversiteitscel Brussel), Catherine
Tuerlinckx (Cefic) en al de anderen.

De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een recht, maar nog geen realiteit. Of
het nu op het vlak van het loon is, de functie, de taakverdeling, de vrijheid, … de
rechten van vrouwen staan onder druk. De Brusselse Regionale van ACLVB heeft binnen de Cel Diversiteit een gendercommissie opgericht die zich zal toespitsen op
thema’s inzake de gelijkheid vrouwen/mannen.
Discriminatie bestaat op verschillende terreinen :
- Het loon van vrouwen is nog altijd gemiddeld 21 % lager dan dat
van mannen.
- 36 % van de vrouwen is het slachtoffer van fysiek of seksueel
geweld.
- 2 vrouwen op 3 worden beperkt door het ‘glazen plafond’ (de
onzichtbare belemmeringen die de promotie van de vrouwen in de
hiërarchische structuren in de weg staan)
- 8.000 Brusselse jongeren dreigen hun uitkeringen te verliezen.
Twee derden van de uitgeslotenen zullen vrouwen zijn.
- 60 % van de vrouwen genieten minder dan 1.000 euro pensioen,
ten opzichte van slechts 30 % van de mannen
- Het recht op abortus wordt in verschillende landen ter wereld
beschouwd als een misdrijf
Bij het analyseren van die cijfers is het ons duidelijk geworden dat
de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen actueel is en
dat we als vakbond de strijd moeten blijven voeren.

Commissie
Het is in dat kader dat de Brusselse Regionale, via haar Cel
Diversiteit, een gendercommissie heeft gelanceerd, die thema’s
zoals de gelijkheid vrouwen/mannen zal behandelen. Deze commissie, gevoed door de reflecties van de afgevaardigden uit verschillende sectoren, wil de stem van de ACLVB laten weerklinken over het
V R I J U I T / J U N I - J U L I
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recht van vrouwen en mannen. We onderscheiden diverse sectoren :
de MIVB, gezondheidszorgen, dienstencheques, horeca, …
De doelstelling van deze commissie is het behandelen van de verschillende thematieken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen
door ze aan te snijden vanuit syndicaal en transversaal standpunt.
De gelijkheid van de rechten van vrouwen en mannen, de herwaardering van de plaats van de vrouw in de vakbondswereld en in de
bedrijven zijn de uitdagingen van deze commissie.
De commissie wil een open plaats zijn voor eenieder, iedereen zal
zijn ervaringen en standpunten delen.

Eenoudergezinnen
De eerste thematiek behandeld door de Gendercommissie Brussel is
het eenouderschap in Brussel. Martin Wagener, doctor in de sociologie aan de UCL, is ons zijn stelling komen uiteenzetten rond “De
tracés van het eenouderschap in Brussel : stand van zaken en perspectieven.”
Het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door de aanwezigheid, op
zijn territorium, van een proportioneel hoger aantal eenoudergezinnen. Maar de eenoudergezinnen, die overwegend bestaan uit moeders die alleen hun kinderen opvoeden, zijn meer blootgesteld aan
het risico van armoede.
Eén Brussels kind op vier groeit op binnen een eenoudergezin.
Negen keer op tien is dat onder de verantwoordelijkheid van de
mama’s. Die moeten het hoofd bieden aan een helse machine in een

regionaal
gewest waar een tekort aan crèches is, terwijl een
voltijdse job het na te streven ideaal blijft.

Dubbele dag
Voor die vrouwen vormen de dubbele dagtaak,
burn-out, het jobverlies, het verhuizen, het isolement, de armoede, en in extreme gevallen, het verlies van de woonst, de gevolgen die een na een op
de loer liggen.
De risicofactoren van armoede bij eenoudergezinnen zijn meervoudig en onderling afhankelijk. Ze
hebben hoofdzakelijk betrekking op de onvermijdelijke daling van de inkomsten door het verlies van
een inkomen in het gezin, de kosten van huisvesting, de organisatorische moeilijkheden die zich
stellen als een enkele ouder moet zorgen voor de
kinderen en de logistiek van een huishouden, het
gebrek aan flexibiliteit en kinderopvangplaatsen,
het onaangepast zijn van de schooluren aan het
beroepsleven en het tekortschieten van de buitenschoolse kinderopvang. Voor een alleenstaande
moeder die beslist voltijds te gaan werken, blijven
er tal van praktische zaken te regelen.

Degressiviteit van de uitkeringen
De lagere participatiegraad van de moeders op de
arbeidsmarkt is voor tal van hen te wijten aan de
moeilijkheid om gezins- en beroepsleven met
elkaar te verzoenen.
Hun situatie zou nog meer precair kunnen worden
omdat met de nieuwe maatregelen inzake degressiviteit van de werkloosheiduitkeringen ze het
gevaar lopen in een nog moeilijkere situatie
terecht te komen …
Daarom betaamt het de werknemersvertegenwoordigers te sensibiliseren opdat ze in hun bedrijven
de rekruteringsverantwoordelijken zouden interpelleren. Die focussen zich op de een of andere
tewerkstellingsrem, op het gevaar af niet meer de
talrijke troeven te zien waarover de persoon
beschikt. Het gaat niet om het invoeren van een
systeem van positieve discriminatie, maar wel om
het ondersteunen van een echt beleid voor gelijkheid van kansen in de ondernemingen.

Rol van de afgevaardigde
De presentatie heeft het debat aangewakkerd
onder de leden van de commissie. De vraag die
rees was “hoe kan men zich die informatie vanuit
syndicaal standpunt eigen maken ?”
Er werden verschillende voorstellen uitgebracht en
ze zullen het voorwerp uitmaken van een technische fiche voor de werknemersvertegenwoordigers.
Diverse thema’s zullen door de Commissie behandeld worden : het vaderschapsverlof, de loonkloof,
de balans werk/gezin, het geweld tegen vrouwen,
de plaats van de vrouw in de media …
De Brusselse Regionale van de ACLVB verheugt
zich over het succes en de interesse die de commissie wekt bij de militanten. Het werk is lastig,
maar het staat vast dat de leden van de commissie gemotiveerd zijn om te werken voor de gelijkheid van allen.
Gendercommissie ACLVB Brussel
Eva Sahin
e-mail : eva.sahin@aclvb.be
website : www.aclvb-brussel.be
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BESTRIJDING VAN DE LOONKLOOF
TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
Er is sinds 15 mei een nieuw
koninklijk besluit dat een nieuwe
fase inluidt in de bestrijding van de
loonkloof.
Sedert 2012 is de loonkloofwet van kracht, die
de strijd aanbindt tegen een verschillende
behandeling van mannen en vrouwen op het
vlak van bezoldiging. Deze wet voorziet maatregelen op drie niveaus :
3 Interprofessioneel
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en
de Nationale Arbeidsraad (NAR) moeten in hun
periodieke verslagen over de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en de loonkosten in België voortaan ook onderzoek doen naar het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Binnen de IPA-akkoorden
moeten ook maatregelen komen om de functieclassificatie-systemen genderneutraal te maken.
3 Sectoraal
Sinds 1 juli 2013 moeten in alle cao’s de functieclassificaties genderneutraal zijn. Deze cao’s
moeten ter controle worden voorgelegd aan de
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van FOD WASO. Wijzigingen of nieuwe cao’s
moeten binnen een periode van zes maanden
voor advies worden voorgelegd.
Wanneer de FOD WASO een negatief advies
geeft, moet het paritair comité een actieplan
opstellen om de fouten en tegenstrijdigheden
rond de genderneutraliteit binnen een periode
van twee jaar weg te werken.
3 Onderneming
De ondernemingen die verplicht zijn om een
sociale balans op te stellen, moeten de personeelsgegevens opsplitsen volgens het geslacht
van de werknemers. Bovendien moeten de
bedrijven met minstens 50 werknemers om de
twee jaar een analyse van de bezoldigingsstructuur maken. In deze ondernemingen bestaat ook
de mogelijkheid om een bemiddelaar aan te duiden die de opmaak van een actiepan kan
ondersteunen en informatie kan verschaffen
aan werknemers die menen het slachtoffer te
zijn van loondiscriminatie.
Het nieuwe KB bevat de uitvoeringsmaatregelen
betreffende de verplichting voor alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers om een
analyseverslag over de bezoldigingsstructuur op
te stellen. We zetten ze hieronder op een rijtje :
- Ondernemingen die gemiddeld ten minste 50
werknemers tewerkstellen moeten een gedetailleerde analyse van hun beloningsstructuur opstellen.
- De analyse moet het mogelijk maken te bepalen of de onderneming een genderneutraal

beloningsbeleid voert. Het verslag moet worden
besproken met de personeelsafvaardiging .
- Het analyseverslag moet om de twee jaar worden opgesteld. In afwijking daarvan moet het
eerste analyseverslag handelen over één
boekjaar en heeft het betrekking op het boekjaar dat afgesloten wordt in 2014.
- Het analyseverslag moet worden opgesteld op
basis van een modelformulier dat voorzien is
in het KB. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen een beknopt verslag (werkgevers met
gemiddeld ten minste 50 werknemers maar
minder dan 100 werknemers) en een uitgebreid verslag (werkgevers met gemiddeld ten
minste 100 werknemers). Het analyseverslag
moet de inlichtingen bevatten over de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen.
Er moet een uitsplitsing gebeuren volgens het
geslacht van de werknemers. Bovendien moet
er een indeling zijn volgens statuut, functieniveau, anciënniteit en kwalificatieniveau.
- Het analyseverslag moet worden meegedeeld
aan de Ondernemingsraad en bij ontstentenis
hiervan aan de Vakbondsafvaardiging. Die
zal onderzoeken of er binnen de onderneming
een actieplan moet worden opgesteld om een
genderneutraal bezoldigingsbeleid tot stand
te brengen.
In de ondernemingen met gemiddeld ten minste
50 werknemers kan een bemiddelaar worden
aangeduid. Die bemiddelaar wordt voorgesteld
door de Ondernemingsraad of de Vakbondsafvaardiging. Zijn taak is het ondersteunen van
de opmaak van het analyseverslag, het meewerken in de bemiddelingsprocedure en werknemers die menen het slachtoffer te zijn van ongelijke behandeling inzake verloning op basis van
het geslacht te informeren.
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EVEN STILSTAAN BIJ DE RAMADANMAAND

De traditionele feestdagen beperken zich niet meer tot deze die ontstaan zijn
uit de katholieke gewoontes en die voor de meeste van ons gepaard gaan met
vakantiedagen. Op 28 juni begint de ramadan, om te eindigen op 28 juli met
het Suikerfeest. Binnen onze diverse en multiculturele samenleving kunnen we
deze gebeurtenis niet meer negeren. Vele bedrijven groot en klein hebben
medewerkers die deelnemen aan deze periode van vasten en bezinning. In het
licht van wederzijds respect en collegialiteit willen we al deze collega’s een
fijne ramadanmaand wensen. Dat doen we aan de hand van een postkaart.
De ramadan begint 28 juni 2014. Tijdens de maand ramadan vasten de moslims van zonsopgang tot zonsondergang, er wordt dan niet gegeten, gedronken,
gerookt, …. Na zonsondergang wordt het vasten verbroken bij het avondmaal.
Zwangere vrouwen, zieken, kinderen,… zijn niet verplicht te vasten. Het einde
van de ramadan, ook wel het Suikerfeest genoemd, is op 28 juli 2014. Er zullen wellicht collega’s zijn die meedoen met de ramadan, wens hun alvast een
fijne ramadanmaand.

Meer info bij Diversiteitsconsulenten van ACLVB :
3 Provincie Antwerpen : lieve.van.der.aa@aclvb.be
3 Regio Gent / West-Vlaanderen : vincent.muhr@aclvb.be
3 Regio Aalst / Halle-Vilvoorde / Vlaamse Ardennen / regio Waas en Dender :
hilde.rimbaut@aclvb.be
3 Regio Limburg / Vlaams-Brabant : ayten.yildirim@aclvb.be
Of surf naar www.aclvb-vlaanderen
LVdA/AY

NETWERK, EEN INTERACTIEF SPEL VOOR SCHOOLVERLATERS
Het spel werd gespeeld door leerlingen en leerkrachten én werd goed bevonden.
Na afloop kregen de verantwoordelijken van de scholen een exemplaar cadeau.
Wil je meer info over dit interactief spel of wil je het zelf ook eens spelen ? Neem
dan contact op met bijblijfconsulent ACLVB regio Waasland en Zuid OostVlaanderen Delphine Van den Eede (delphine.van.den.eede@aclvb.be).
DVDE

Nieuws uit de zones
ZONE WAAS EN DENDER
Daniël De Coen, directeur van Mariagaard in Wetteren, krijgt de speldoos cadeau van een aantal
medewerkers van het Vrij CLB, de Werkwinkel en de vakbonden.

Het leven van een schoolverlater is niet altijd even gemakkelijk. Solliciteren,
interimjobs, VDAB en RVA, vakantiejobs, een eerste contract afsluiten, beroepsinschakelingstijd, opleiding, activering … termen die de gemiddelde werknemer bekend in de oren klinken (of toch zouden moeten klinken), maar voor jongeren op de schoolbanken heel vaak als Chinees zijn.
Het interactief bordspel ‘Netwerk’ wil op een speelse manier over deze thema’s
laten nadenken en informeren. Door verschillende soorten opdrachten rond
allerlei aspecten van werken, werk zoeken en (nog) niet werken komen jongeren
meer te weten over hun toekomst. En over het feit dat alles een beetje gemakkelijker wordt als je het juiste netwerk opbouwt.
In enkele scholen te Wetteren sloegen de drie vakbonden ACLVB, ACV en ABVV,
onder begeleiding van de lokale werkwinkel, dit voorjaar de handen in elkaar
om het spel Netwerk aan te bieden.
V R I J U I T / J U N I
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Secretariaat Zele is verhuisd
Het ACLVB-secretariaat te Zele zit voortaan even verder in de straat. Het
nieuwe adres is Lokerenbaan 27 (voorheen Lokerenbaan 22).
Het telefoonnummer en de openingsuren blijven ongewijzigd.

regionaal
Senioren zone Antwerpen
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BOEIENDE UITSTAP NAAR TONGEREN
SENIOREN LIMBURG
BEZOCHTEN GENT

De zon was besteld, en voor de sfeer en gezelligheid
zorgden we zelf.
Na onze geanimeerde treinrit ging het richting
Gallo-Romeins-Museum. Daar kregen we inzicht in
de boeiende wereld van onze creatieve voorvaderen,
van in de prehistorie tot in de vroege middeleeuwen.
Tijdens ons middagmaal konden we genieten van
het zonnetje op het ruime buitenterras van café ’t
Gerechtshof.
Daarna deden we nog een culturele stadswandeling
onder leiding van een gids. We bezochten de Grote
Markt met het standbeeld van Ambiorix, de gotische
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek met Romaanse kloostergang, het unieke begijnhof met zijn smalle straatjes
en gezellige pleintjes, de Begijnhofkerk, het
Agnetenklooster, de Moerenpoort en een deel van de
middeleeuwse wallen.

Kortom, een geslaagde dag, die we afsloten op een
terrasje; nog een beetje keuvelen en uitkijken naar
onze volgende uitstap, richting La Roche en Durbuy.
Bent u aangesloten in de ACLVB-zone Antwerpen
en geïnteresseerd in onze activiteiten voor senioren, dan kan u een kijkje nemen op onze website :
L-V-S.be.
U kan ook contact opnemen met :
- Walter Goormans, tel. 03-664.70.14, e-mail :
goormans.walter@gmail.com
- Martin Rochtus, tel. 03-828.16.69
- Albert Pynenborg, gsm 0484-67.83.45
- Jan Legon, e-mail : Jan.Legon@telenet.be

Op 6 mei heeft het E-Team Limburg (de
ACLVB-senioren van Limburg) een bezoek
gebracht aan de administratieve zetel van
ACLVB in Gent. “We zijn daar goed ontvangen
door Dominique Hunyadi en Esmeralda
Cocquyt. We kregen een korte voorstelling
over de Liberale Vakbond en bezochten de
verschillende diensten. Na de middag trokken we de stad Gent in, waar een gids van
VIZIT ons heeft rondgeleid langs het
Gravensteen, het stadhuis, het Patershol, het
Belfort, de Vrijdagsmarkt, de SintBaafskathedraal en de oude haven. Het was
een mooie dag. Voldaan keerden we terug
huiswaarts.”
AM

AVH/EQ

Nieuws uit de zones
ZONE MECHELEN-RUPEL-KEMPEN

ZOMERSLUITINGEN 2014

In de zone Mechelen-Rupel-Kempen gelden tijdens de vakantiemaanden juli en augustus volgende, aangepaste openingsuren :
Secretariaat Berlaar
Geen zitdag op 14, 21 en 28 juli én 11, 18, 25 en
29 augustus;
wel zitdag op 7 en 31 juli én 4 augustus.
Bij afwezigheid kan men zich wenden tot secretariaat Lier, Berlaarsestraat 2
(tel. 03-480.06.99).
Secretariaat Geel
Geen zitdag op woensdag tijdens de maanden
juli en augustus. Op vrijdag blijft het secretariaat open van 8.30 u. tot 12 u.
Bij afwezigheid kan men zich wenden tot
secretariaat Herentals, Kloosterstraat 9
(tel. 014-21.12.82).
Secretariaat Heist op den Berg
Geen zitdag op maandagvoormiddag tijdens de
maanden juli en augustus.
Bij afwezigheid kan men zich wenden tot secretariaat Lier, Berlaarsestraat 2
(tel. 03-480.06.99).

Secretariaat Herentals
Geen zitdag op namiddagen tijdens de maanden
juli en augustus. U kan wel terecht op het telefoonnummer 014-21.12.82.
Secretariaat Kontich
Geen zitdag op dinsdag 8, 15 en 22 juli én 12
en 19 augustus.
Bij afwezigheid kan men zich wenden tot secretariaat Mechelen, Fr. de Merodestraat 76-78
(tel. 015-28.89.88).
Secretariaat Lier
Geen zitdag op namiddagen van 1 juli
t.e.m. 31 augustus.
U kan wel terecht op het telefoonnummer
03-480.06.99.
Secretariaat Mechelen
Geen zitdag op namiddagen van 1 juli
t.e.m. 31 augustus.
U kan wel terecht op het telefoonnummer
015-28.89.88.

Secretariaat Meerhout
Alleen zitdag op 28 juli én 4 en 25 augustus.
Bij afwezigheid kan men zich wenden tot secretariaat Herentals, Kloosterstraat 9
(tel. 014-21.12.82).
Secretariaat Niel
Geen zitdag op namiddagen van 1 juli t.e.m.
31 augustus. U kan wel terecht op het telefoonnummer 03-888.11.35.
Secretariaat Westerlo
Alleen zitdag op 2 en 30 juli én 6 en 27 augustus. Bij afwezigheid kan men zich wenden tot
secretariaat Herentals, Kloosterstraat 9
(tel. 014-21.12.82).
Secretariaat Willebroek
Geen zitdag op maandagnamiddag tijdens de
maanden juli en augustus.
Bij afwezigheid kan men zich wenden tot secretariaat Mechelen, Fr. de Merodestraat 76-78
(tel. 015-28.89.88).
RDL
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WERKLOZEN EN VAKANTIE
Als werkloze heb je ook het recht om - gedurende maximaal 4 weken per jaar vakantie te nemen. Gedurende die periode moet je niet beschikbaar zijn voor
de arbeidsmarkt en mag je in het buitenland verblijven.

D

Duid op je controlekaart alle vakantiedagen aan met de letter “V” !
Indien je recht hebt op vakantiegeld in 2014 (doordat je in 2013 nog
arbeidsprestaties bij een werkgever leverde) kan je geen werkloosheidsuitkering ontvangen. Heb je in 2013 niet gewerkt, dan wordt je
werkloosheidsuitkering doorbetaald tijdens je vakantieperiode.

Voorbeeld
Chris werd eind september 2013 ontslagen. Op basis van die
tewerkstelling heeft hij recht op 18 dagen betaalde vakantie (3
weken) in 2014. In juli 2014 is Chris nog werkloos en wil hij 4
weken vakantie nemen. Dat kan, maar hij zal slechts voor 1 week
werkloosheidsuitkeringen ontvangen, voor de 3 andere weken heeft
hij immers nog vakantiegeld ontvangen bij het einde van zijn
arbeidscontract in 2013.
V R I J U I T / J U N I - J U L I
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Opgelet !
Om onaangename verrassingen op het einde van het jaar te vermijden, plan je best tijdig je vakantie. Niet opgenomen – door
vakantiegeld gedekte - vakantiedagen worden immers in mindering gebracht van de uitkeringen voor december.
Je hebt onlangs een brief van ACLVB ontvangen. Daarin wordt
het aantal dagen betaalde vakantie dat je nog moet uitputten
vermeld.
Ben je niet akkoord met die berekening, neem dan contact op
met je plaatselijk ACLVB-secretariaat. Als je ons de nodige
bewijsstukken (vakantiestrookjes, loonfiches, attesten van je
werkgever,…) bezorgt, dan kan dit rechtgezet worden.

werkloosheid
JEUGD- EN SENIORVAKANTIE
Het aantal dagen betaalde vakantie hangt af van je arbeidsprestaties
in het voorgaande jaar (het vakantiedienstjaar). Wie het hele jaar
heeft gewerkt, heeft het volgende jaar (het vakantiejaar) recht op 4
weken betaalde vakantie. Heb je niet het volledige vakantiedienstjaar
gewerkt, dan is er geen volledig recht op betaalde vakantie. Dit is bijvoorbeeld het geval voor pas afgestudeerden die hun eerste maanden
werken of voor oudere werklozen die na een periode van werkloosheid
of invaliditeit terug aan de slag gaan. Om ook hen de kans te geven
verlof te nemen, werden de jeugdvakantie en de seniorvakantie in het
leven geroepen. Voor de dagen jeugd- of seniorvakantie krijg je geen
vakantiegeld, maar een uitkering ten laste van de RVA.

Jeugdvakantie
Om recht te hebben op jeugdvakantie moet je aan enkele voorwaarden
voldoen in het vakantiedienstjaar (dit is het jaar dat voorafgaat aan
het jaar waarin je vakantie neemt, dus het jaar waarin je bent afgestudeerd) :
- op 31 december van het vakantiedienstjaar nog geen 25 jaar zijn;
- je studies hebben stopgezet;
- tijdens het jaar waarin je bent afgestudeerd 1 maand ononderbroken gewerkt hebben; de tewerkstelling moet ten minste 70 arbeidsuren of gelijkgestelde uren, zoals ziekte, omvatten. (opgelet : een
tewerkstelling met vakantieregeling openbare dienst telt niet mee)

Seniorvakantie

Opmerking
Jeugd- of seniorvakantiedagen kan je pas opnemen nadat je vakantiedagen ten laste van de werkgever of de vakantiekas zijn opgenomen.
Meen je in aanmerking te komen voor jeugd- of seniorvakantie of wens
je meer informatie bij de te verrichten formaliteiten, aarzel dan niet
contact op te nemen met onze medewerkers in je plaatselijk ACLVBsecretariaat.

LEERKRACHTEN EN UITGESTELDE
BEZOLDIGING
Tijdelijke leerkrachten krijgen, in verhouding tot hun prestaties in het
onderwijs, een vorm van vakantiegeld : de uitgestelde bezoldiging.
Tijdelijke personeelsleden die gedurende het volledige schooljaar een
voltijdse onderwijsopdracht hadden, hebben recht op een volledige
uitgestelde bezoldiging in juli en augustus. Indien je geen nieuwe
betrekking vindt vanaf 2 september, kan je vanaf dan werkloosheidsuitkeringen aanvragen via je ACLVB-secretariaat.
Heb je het voorbije schooljaar niet volledig of niet voltijds als leerkracht gewerkt, dan heb je slechts een onvolledig recht op uitgestelde
bezoldiging. Om het aantal dagen uitgestelde bezoldiging waarop je
recht hebt te berekenen, wordt volgende formule gebruikt :

Het recht op maximaal 4 weken aanvullende seniorvakantie bestaat
indien volgende voorwaarden vervuld zijn :
- je bent tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst en valt onder
toepassing van de vakantieregeling van de privésector (het recht op
seniorvakantie bestaat niet voor zelfstandigen en overheids- of
onderwijspersoneel);
- je bent op 31 december van het vakantiedienstjaar minstens 50
jaar;
- je hebt geen recht op de volledige 4 weken betaalde vakantie tijdens
het vakantiejaar en dat als gevolg van volledige werkloosheid of
invaliditeit in het vakantiedienstjaar.

Uitkering
De jeugd- of seniorvakantie-uitkering is een werkloosheidsuitkering
ten laste van de RVA, die wordt uitbetaald via je ACLVB-secretariaat.
De uitkering bedraagt 65 % van het gemiddeld bruto-dagloon van de
maand waarin je voor het eerst jeugd- of seniorvakantiedagen
opneemt. Het bedrag is echter begrensd : de maximumuitkering
bedraagt momenteel 53,04 euro per dag. De minimumuitkering is op
dit moment 33,31 euro per dag. Op het bedrag wordt 10,09 %
bedrijfsvoorheffing ingehouden.
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Aantal kalenderdagen van de tewerkstelling verminderd met de
zondagen x 0,2 x tewerkstellingsbreuk
Voorbeeld:
Je hebt in maart 2014 voltijds gewerkt in een stelsel van 24 uur
per week. Volgende formule wordt toegepast :
26 x 0,2 x 24/24 = 5,2
=>

Je hebt recht op 6 dagen uitgestelde bezoldiging (UB). Je
zal pas vanaf 8 juli werkloosheidsuitkeringen kunnen
aanvragen (UA).

Juli:
Ma

7
UB

Di
1
UB
8
UA

Wo
2
UB
9

Do
3
UB
10

Vr
4
UB
11

Za
5
UB
12

Zo
6
13

Kim DE SCHAMPHELEIRE

Werkloosheid

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

Hoe ga je tewerk ?

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

Je surft naar de ACLVB-website (www.aclvb.be) en
je klikt “mijn werkloosheidsdossier” aan.
Je komt dan terecht op het scherm “Aanmelden in
de module mijn werkloosheidsdossier”. Je volgt de
aangegeven stappen en komt automatisch in je
persoonlijk dossier terecht.
V R I J U I T / J U N I - J U L I
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HET BEGINT SLECHT
Een maand na de verkiezingen stapelt het slecht nieuws zich op
voor de werknemers en de sociaal verzekerden. De federale informateur heeft de sociale partners niet ontmoet in het kader van zijn
consultaties met het oog op de vorming van een nieuwe regering.
Het pensioenstelsel zal hervormd worden vanuit een zuiver begrotingsstandpunt, zonder rekening te houden met het welzijn van de
burgers. Delhaize kondigt het ontslag aan van 2.500 personen.
De drie vakbonden zitten op dezelfde golflengte voor de herbevestiging van hun prioriteiten aan de toekomstige regering.
Te beginnen met het behoud van het mechanisme van automatische indexering van de lonen en de sociale uitkeringen, evenals het
respecteren van de vrijheid van onderhandelen over loonsverhogingen buiten de index. We weigeren het idee van een nieuwe loonbevriezing in 2015.
Omdat ze niets oplossen in een situatie waar jobs gewoonweg niet
voorhanden zijn, vragen we de correctie van de werkloosheidsmaatregelen, met name de degressiviteit van de uitkeringen en de
beperking tot 3 jaar van de inschakelingsuitkeringen. Hetgeen
waaraan het land nood heeft, is een beleid voor het scheppen van
kwaliteitsvolle jobs. We vragen ook de finalisering van het werknemersstatuut in samenwerking met de sociale partners, om te
komen tot gelijke rechten voor arbeiders en bedienden.

het idee van een beperking in de tijd van het recht op werkloosheidsuitkeringen. De zaak-Delhaize toont aan hoe belangrijk het is
op te houden met de aanvallen op het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag (brugpensioen). Wat de pensioenen betreft, vinden
we het jammer dat de expertencommissie de hervorming van de
stelsels slechts heeft benaderd vanuit een zuiver begrotingsstandpunt. De Belgische pensioenen behoren al tot de laagste van
Europa. We willen het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op
65 jaar en mogelijkheden tot vervroegd pensioen.
Iedereen erkent dat het strenge bezuinigingsbeleid niet heeft
gewerkt. Het heeft slechts voor een verarming van de zwaksten
gezorgd. Het moment is aangebroken om beslissingen te nemen
voor een echt relancebeleid.

Jan VERCAMST,
Nationaal Voorzitter
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Er zal sociale rechtvaardigheid komen als er meer fiscale rechtvaardigheid is. We vragen de gelijke behandeling tussen de inkomsten uit werk en de inkomsten uit kapitaal, evenals een bijzondere
inspanning in de vorm van een belasting op grote vermogens.
Tegenover alle voordelen die toegekend worden aan de bedrijven,
moet jobcreatie staan. En niet zomaar jobs. Stabiele jobs, correct
verloond, in een economie die meer aandacht heeft voor het milieu.
We willen een beleid dat banen schept dankzij innovatie en een
duurzame industriële relance.
De werkgevers zullen het met ons eens zijn – zelfs al trekken ze er
niet dezelfde conclusies uit – dat sociale dumping, het met elkaar
in concurrentie laten treden van werknemers binnen de Europese
Unie en daarbuiten, te betreuren is. Als syndicalisten eisen we het
respect voor de afgesloten wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten en de toepassing van een interprofessioneel minimumloon
in de EU-lidstaten.
Tot slot zullen we de toekomstige regering niet laten tornen aan de
sociale zekerheid. We vragen een verhoging van de minima om ze
boven de Europese armoedenorm te brengen. We verwerpen formeel

