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UITGESLOTEN VAN INSCHAKELING

AANVULLENDE
PENSIOENEN

De Groep van 10 geeft de sectoren
en de bedrijven 10 jaar de tijd om
de aanvullende pensioenen voor
arbeiders en bedienden te harmoniseren.

7

MEMORANDUM
De ACLVB heeft haar memorandum voor de federale regering
opgesteld. Een versterkte financiering van de sociale zekerheid,
wijzigingen aan de fiscaliteit en
een beleid gericht op het scheppen van kwaliteitsvolle jobs zijn
onze belangrijkste eisen.
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BEHOORLIJKE
PROCESVOERING
De regels die bepalen hoe u een
rechtszaak moet inleiden en
hoe dat proces verloopt, vormen
het procesrecht. Hoe zit het met
uw rechten bij een procedure
voor de arbeidsrechtbank ?

16

EUROMANIFESTATIE
Duid vrijdag 4 april aan in uw
agenda. Want het EVV en de
drie Belgische vakbonden roepen u op om die dag deel te
nemen aan een grote Europese
betoging. Samen voor een
socialer Europa !
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DE PRIJS VAN ENERGIE

Militanten van de ACLVB voerden op maandag 10 maart actie tegen de beperking in de tijd
van de inschakelingsuitkeringen voor jonge werkzoekenden. Vanaf 1 januari 2015 dreigen
duizenden mensen definitief hun recht op inschakelingsuitkeringen te verliezen. Tenzij ze
werk vinden, zullen ze misschien verplicht worden bij het OCMW aan te kloppen. Ze zullen
niet allemaal recht hebben op een leefloon en dus zonder inkomsten komen te zitten. De
Liberale Vakbond kant zich tegen deze antisociale maatregel. We eisen van de regering niet
alleen dat ze op haar beslissing terugkomt, maar ook dat ze alle mogelijke maatregelen treft
om het probleem van de jeugdwerkloosheid aan te pakken !

De toenemende concurrentie
onder de leveranciers van
elektriciteit zou moeten leiden
tot een daling van de energiefactuur. Helaas. De energiefactuur is de jongste jaren gestegen door de groeiende kosten
voor groene stroom.

30

AANGIFTE VAN
GEZINSSITUATIE
Als u werkloos wordt, moet u
aan de RVA uw familiale en
persoonlijke toestand aangeven.
Ook wanneer er iets wijzigt in
die situatie, hoort u dat
onmiddellijk aan te geven.
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EXCLUSIEVE

BEDRIJVENDAGEN

VRIJDAG 25 T.E.M ZONDAG 27 APRIL

15%*

In de ZEB stores: geef deze flyer af aan de kassa.
In de ZEB e-shop: vul de code in bij stap 2 van de betaalprocedure.

KORTING

*MMBDVJ1434294*

CODE: MMBDVJ1434294

SHOP ONLINE: ZEB.BE

15% KORTING OP
JACK & JONES, VERO
MODA, PETROL, VILA,
PEPE JEANS, ONLY,
LEVI’S, … BIJ ZEB
NATUURLIJK!

(*) Enkel en alleen op vertoon van deze bon in de winkel of bij het ingeven van de code op de E-shop. Aanbod geldig van vrijdag 25 T.E.M zondag 27 april. Niet cumuleerbaar met andere acties,
promoties en voordelen. kortingen niet geldig op Mango, I AM & SIX (**) Een aantal winkels zijn open op zondag. Alle info vind je op www.zeb.be/shops

TO THE POINT 20 vrijkaarten te winnen voor WINCARD-houders !
Denkt u alles te weten over het neo-impressionisme?
de la Grande-Jatte” tentoon. Zijn Belgische tijdgenoten, die de moderniteit van dit meesterwerk hadden
opgemerkt, nodigen Seurat uit om het schilderij het
jaar daarop te tonen op het Salon des XX. Het werk
inspireert zowel de leden-kunstenaars van deze
Brusselse kring als de uitgenodigde kunstenaars, die
uit heel Europa kwamen. De revolutionaire theorie
van het neo-impressionisme wordt in Brussel
enthousiast onthaald en de stad wordt al snel een
platform om progressieve ideeën uit te wisselen.

Ja, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een briefkaart naar Countdown
WINCARD, Roodborstjeslaan 4, bus 3 - 1860 Meise, of ik mail mijn gegevens naar
specials@countdown.be.
NAAM : .............................................................. VOORNAAM :...............................................
ADRES : ................................................................................................................................
PC : .................. GEMEENTE :...............................................................................................

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

Meer voordelen : ga naar

www.countdown.be

MIJN KEUZE :

of schrijf je in op de nieuwsbrief
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Tentoonstelling
georganiseerd door
Indianapolis Museum of
Art. De editie in Brussel
is gerealiseerd in
samenwerking met ING.

To The Point
OOK VIA E-MAIL

WINCARD DEELNAMECOUPON

!

Dan vergist u zich misschien. Voor het eerst stelt ING
België in haar Cultuurcentrum in Brussel een tentoonstelling voor die volledig gewijd is aan het pointillistische portret : TO THE POINT !
De neo-impressionistische stroming, die in Parijs
ontstond en een waar keerpunt betekende in de
geschiedenis van de schilderkunst op het einde van
de 19de eeuw, heeft zich in Brussel op een unieke
manier ontwikkeld. In 1886 stelt Georges Seurat in
Parijs zijn schilderij “Un dimanche après-midi à l’Ile

Het neo-impressionistische portret, 1886-1904
ING Cultuurcentrum - Kunstberg
Koningsplein 6, 1000 Brussel
Tel.: 02-547.22.92 – Fax : 02-547.38.00
Van 19 februari tot 18 mei 2014.
Alle dagen open, ook op feestdagen,
van 10 tot 18 uur.
Op woensdag nocturne tot 21 uur.
ing.be/art
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Uitsluiting van jongeren uit werkloosheidsuitkeringen

EEN HINDERLIJKE MAATREGEL
Vanaf 1 januari 2015 zal 27.300 (cijfer RVA) jonge werkzoekenden het recht
op inschakelingsuitkeringen ontnomen worden.

Bij de ACLVB vechten we die maatregel aan. Hij zal
er de betrokkenen immers niet toe aanzetten actiever werk te zoeken, vermits de RVA hun inspanningen in het verleden al voldoende heeft bevonden
om hen niet eerder uit te sluiten. Bovendien is de
besparing minimaal. Voor ons gaat het om een zuiver hinderlijke maatregel, want er is toch niet voldoende werk voor al die mensen.

Even ter herinnering
Sinds 1 december 2012 is het recht op inschakelingsuitkeringen (de voormalige wachtuitkeringen
die worden toegekend aan werkzoekenden die geen
werk vinden na het einde van hun studies) beperkt
tot drie jaar.
Die periode van drie jaar begint op de 30ste verjaardag voor drie categorieën :
3 de alleenstaanden;
3 de personen met gezinslast en een enkel inkomen;
3 de personen met een partner die een vervangingsinkomen geniet;

Het recht op inschakelingsuitkeringen wordt ook
verlengd voor personen die deeltijds werken en voor
werkzoekenden met ernstige medische, mentale,
psychologische of psychiatrische problemen, acuut
of chronisch, of die een permanente arbeidsongeschiktheid van minstens 33 % hebben.

Eerste golf
De eerste golf jongeren die uitgesloten worden van
inkomsten, komt eraan op 1 januari 2015 (1 januari 2012 + 3 jaar). Volgens ramingen van de RVA
zullen ze met ongeveer 27.300 zijn. Hun eerste
reflex zal waarschijnlijk zijn dat ze zich naar het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW) van hun gemeente begeven om een leefloon te vragen of bijstand (huisvesting, medische
hulp, energiefactuur, enz.). Alerte gemeentebesturen beginnen zich voor te bereiden op die schokgolf.
Onze acties van 10 maart waren bedoeld om ook de
andere gemeentebesturen wakker te schudden en
om de intrekking van de absurde maatregel te
bepleiten.

Voor de andere samenwonenden, stelt het probleem
zich sneller; de periode van 3 jaar vangt aan op het
moment waarop ze inschakelingsuitkeringen
beginnen te ontvangen van de RVA. Voor diegenen
die al wachtuitkeringen genoten voor 1 januari
2012, begint de berekening op die datum.

Van verzekering naar bijstand

Verlengingen

Er zullen mensen zijn die uit fierheid niet zullen
aankloppen bij het OCMW. Psychologisch is het een
andere stap : ze gaan over van een werkloosheidsverzekering naar bijstand. En dan zijn er nog al diegenen die zich door het OCMW zullen laten afschepen, namelijk de samenwonenden, diegenen waarvan de partner werkt of een uitkering geniet of diegenen die nog bij hun ouders wonen.

De periode van drie jaar wordt verlengd met :
3 de periodes van voltijds werk als werknemer of
zelfstandige;
3 de periodes van deeltijds werk zonder toeslag
van de RVA;
3 6 maanden, als de betrokkene 156 arbeidsdagen
kan bewijzen op een periode van 2 jaar.

Waarom deze polemiek over de cijfers ?
Het is onmogelijk om de persoonlijke situatie van
de jongeren die inschakelingsuitkeringen genieten
en van de mensen met wie ze samenwonen, zo lang
op voorhand in te schatten.

Waarom steden en gemeenten sensibiliseren ?
De rijke gemeenten met een bevoorrechte bevolking
zullen de schok dempen. In de arme gemeenten
waarvan een groot deel van de inwoners leeft van
een werkloosheidsuitkering, dreigt het moeilijker te
worden door een geld- en personeelsgebrek. Het
OCMW zal geval per geval het dossier van de uitgesloten personen moeten bestuderen – en hun situatie is vaak niet de eenvoudigste – om de best
mogelijke hulp te verstrekken.
De last wordt dus integraal bij de lokale besturen
gelegd ?
Niet helemaal. De staat zou zich geëngageerd hebben om integraal de betaling van het leefloon van
de jongeren die geen inschakelingsuitkeringen
meer ontvangen ten laste te nemen. Wat niet het
probleem oplost van het tekort aan middelen om de
mensen te ontvangen en bij te staan.
En diegenen die geen recht zullen hebben op hulp
van het OCMW ?
Het is het drama van de samenwonenden die zo’n
400 euro per maand zullen verliezen – hetzij een
derde van het gezinsinkomen – zonder hoop op
compensatie. De jongere die nog bij zijn ouders
woont, zal ook iedere financiële autonomie verliezen en afhankelijk blijven. Cynici zouden kunnen
opperen dat hij er alle belang bij heeft de gezinscocon te verlaten om zo het statuut van alleenstaande te verwerven en het leefloon te ontvangen,
wat een pervers effect van de maatregel zou zijn.
Vreemd voor een maatregel die gerechtvaardigd
wordt door besparingen ?
Die rechtvaardiging doorstaat de analyse niet. Van
de 305 miljoen besparingen waarop wordt gerekend op federaal niveau, moet afgetrokken worden
V R I J U I T / M A A R T
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wat de OCMW’s zullen storten in verschillende
vormen van bijstand. Vervolgens moet goed voor
ogen gehouden worden dat het budget van de
gezinnen waarvan een lid inschakelingsuitkeringen geniet zo laag is, dat het geld integraal
opgaat aan courante verbruiksgoederen. De
besparing moet omgekeerd. Men zal dus ook de
btw-ontvangsten en de belastingen op de winst
van de handel waar dit geld werd uitgegeven,
moeten aftrekken. Aan het eind van de rekening
zal de besparing zeer gering zijn.

Wat is de andere verantwoording dan ?
Sommigen geloven dat het perspectief van het
ontnomen worden van een inkomen de betrokken

personen ertoe zal aanzetten actiever naar werk
te zoeken; het is een valstrik. Die jonge werkzoekenden zijn niet allemaal lanterfanters. Ze hebben zich al moeten aanmelden bij de RVA, die al
nagegaan heeft of hun inspanningen om werk te
vinden echt en pertinent waren. En de RVA heeft
geoordeeld dat hun inspanningen voldoende
waren, want ze werden niet eerder uitgesloten !
Er zijn gewoonweg onvoldoende jobs om de
massa werklozen op te slorpen die zin hebben om
aan de slag te gaan. De werklozen – en niet enkel
de jongeren – beroven van het recht op uitkeringen komt neer op het weigeren van de solidariteit van de sterksten met de zwaksten in onze
samenleving. Er is een ethisch probleem.

Wat kunnen de vakbonden en lokale besturen
daaraan doen ?
Om te beginnen vragen we de intrekking van
deze verkeerde beslissing. De ACLVB wil tijdig
haar leden informeren omtrent hetgeen hen
boven het hoofd hangt, zodat ze zich kunnen
voorbereiden.
We willen hen oriënteren naar alle bestaande
structuren om een job te vinden. We moedigen
de lokale autoriteiten aan om de jongeren die
zullen toestromen, te begeleiden. We willen dat
alle machtsniveaus hun inspanningen bundelen
om een beleid van jobcreatie te ontplooien dat
breekt met het bezuinigingsbeleid dat ons recht
naar de afgrond bracht.

ACTIE !
Op maandag 10 maart voerde de ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront actie tegen de asociale regeringsmaatregel die de inschakelingsuitkeringen beperkt in de tijd. Her en der werd aangeklopt bij burgemeesters en voorzitters van OCMW-raden om steun te vragen voor onze eis tot intrekking van de maatregel.
Antwerpen
In Antwerpen vond de actie plaats aan de burelen van de
VDAB en de RVA. Een delegatie van de 3 vakbonden werd
ontvangen door de directeurs van RVA en VDAB Antwerpen.
Die aanhoorden de argumentatie en brachten begrip op voor
de bezorgdheid van de vakbonden. Na het gesprek werd de
kartonnen muur 'beperking inschakelingsuitkeringen' door
de aanwezige manifestanten daadwerkelijk onder de voet
gelopen.
EQ

Genk

In Genk voerden de 3 vakbonden op 10 maart actie voor het stadhuis. Het
protest werd ludiek voorgesteld door middel van 4 deuren. Die 4 deuren
symboliseerden de keuze die een jongere staat te wachten na maximaal
36 maanden inschakelingsuitkeringen : zijnde het OCMW, de ouders, een
vaste job of de RVA. Aangezien zij niet meer terechtkunnen bij de RVA,
was deze deur volledig gesloten. De deur van het OCMW stond volledig
open omdat dat voor velen nog de enige mogelijkheid zal zijn.
Verder werden er rode kaarten uitgedeeld aan iedereen. Ze verwezen naar
de 55.000 jongeren die dreigen uitgesloten te worden. “We wilden de politici ermee terechtwijzen en aanklagen dat zij niet de politieke moed en
durf hebben om structureel iets te doen aan de jeugdwerkloosheid.”

Ook de OCMW-voorzitter te Ronse, Wim Vandevelde (NVA), verklaarde zich
volledig te kunnen vinden in de vakbondseisen.
FDB

Gent

AV

Oudenaarde en Ronse
ACLVB-medewerksters Magali Vanden
Broecke, Felke De Baere en Delphine
Van den Eede (bijblijfconsulent) gingen
langs bij OCMW-voorzitters in de
Vlaamse Ardennen. In Oudenaarde kon
OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer
(CD&V) zich akkoord verklaren met de
vraag tot een grondige aanpassing van
het beroepsinschakelingssysteem.
V R I J U I T / M A A R T
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“Gent is al sinds de 18de eeuw een sociaal vooruitstrevende stad en op
10 maart maakte ze die rol weerom waar. De actie op het Gentse stadhuis
was een schot in de roos”, hoorden we in de Oost-Vlaamse provincie-
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EEN DUIZENDTAL DEMONSTRANTEN
VAN DE RVA NAAR DE FOD
WERKGELEGENHEID
Bijna duizend demonstranten reageerden op 10 maart op de oproep
van de drie Brusselse vakbonden. De ACLVB had alle leden uitgenodigd
die vanaf 1 januari 2015 uitgesloten dreigen te worden van beroepsinschakelingsuitkeringen.

hoofdstad. Naast een aantal vakbondsmilitanten waren er vooral jongeren en studenten aanwezig (in
totaal 150 personen), voor wie de
maatregel consequenties heeft in de
toekomst. Het gezamenlijk vakbondsfront legde in de raadszaal nogmaals uit
welke gevolgen en pijnpunten het beleid inzake de inschakelingstijd met zich
meebrengt. Zowel de aanwezige jongeren als de lokale besturen (met Gent voorop,
en OCMW-voorzitter en schepen van Werk Rudy Coddens als gastheer) zetten de
eisen van de vakbonden om de geviseerde maatregel bij te sturen, kracht bij; ze
kleurden hun stem op een grote banner en stopten hun stem in de stembus.
ES

Geraardsbergen en Zottegem
In Geraardsbergen en Zottegem legden de vakbonden op 10 maart de eerste steen
van een jongerenvleugel aan het OCMW-gebouw. Met die aanschouwelijke stunt wilden ze de OCMW-voorzitters waarschuwen voor de gevolgen van de inperking van de
inschakelingsuitkeringen en de te verwachten toevloed van werkzoekende jongeren.

De OCMW-voorzitter van Geraardsbergen,
David Larmuseau (CD&V), (uiterst rechts
in beeld op bovenstaande foto) ondertekende de vakbondspetitie alvast in persoonlijke naam, later - na voorlegging op
de raad – zou hij dat eventueel doen in de
hoedanigheid van voorzitter.
DVDE

Kurt De Loor (sp.a), OCMW-voorzitter te
Zottegem, heeft de petitie volledig
ondertekend.

"In gemeenschappelijk front maakten de demonstranten van aan de
RVA-lokalen aan het Marcel Broodthaersplein tot aan het Victor
Hortaplein, onder het raam van de minister van Werk Monica De
Coninck, luidkeels kenbaar dat alle maatregelen die zijn genomen over
de degressiviteit van de werkloosheid, of de uitsluiting van het recht
op uitkeringen, slecht zijn", legt Brussels Gewestsecretaris Philippe
Vandenabeele uit.
"Deze bepalingen leiden tot meer onzekerheid, armoede en ze lossen
niets op qua werkgelegenheid. Ze zijn symbolisch genomen onder druk
van Europa - en de OESO ondersteunt dat ook - dat het Belgische systeem te gul is. Het kende beroepsinschakelingsuitkeringen zonder
beperking in de tijd, net zoals bij de werkloosheidsuitkeringen, toe aan
jongeren die de school hadden verlaten en geen werk vonden. Wij zijn
van mening dat het Belgische systeem goed was want evenwichtig. Het
stelde, ondanks een zeer lage uitkering, elke persoon zonder werk in
staat om een fatsoenlijk leven te blijven leiden. Dit evenwicht wordt nu
verstoord. De situatie van de betrokken personen wordt steeds erger.
Duizenden huishoudens zullen van een inkomen worden beroofd dat
hen in staat stelde om net het hoofd boven water te houden. Werkloos
zijn is al erg genoeg om er dan nog eens maatregelen aan toe te voegen die duizenden mensen per jaar in de ban doen van de maatschappij. Vooral dan nog omdat deze uitsluitingen geen budgettaire besparingen met zich meebrengen omdat de regering compenserende budgetten moest beloven voor de sector van de sociale bijstand. In feite
flatteert de regering het goede geweten van degenen die werken en die
geloven dat als de werklozen echt op zoek zijn naar werk, ze dat zullen
vinden of liever dat ze gelijk welke baan zouden aanvaarden. Maar het
probleem is niet de werkloze, het probleem is het gebrek aan jobs.”
Als het over beroepsinschakelingsuitkeringen gaat, praat men altijd
over jongeren. Ten onrechte zoals men op de betoging heeft kunnen
vaststellen.
"Ten onrechte inderdaad, ik ken iemand die geboren is in 1962 en die
nu in 2014 nog steeds een beroepsinschakelingsuitkering ontvangt",
zegt Valérie Cleeren, Zonesecretaris van Brussel. "Niet omdat ze nooit
gewerkt heeft sinds het verlaten van de school, integendeel, ze heeft
verschillende jobs gedaan, contracten van bepaalde duur gehad, uitzendarbeid uitgevoerd ... altijd voor te korte periodes die haar nooit
toegelaten hebben om voldoende dagen op rij te verzamelen om het
recht op werkloosheidsuitkeringen te openen op basis van haar werk.
Iemand met andere woorden die altijd blijk gegeven heeft van haar
bereidheid om te werken en die streng gestraft zal worden."
V R I J U I T / M A A R T
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10 JAAR OM AANVULLENDE
PENSIOENEN TE HARMONISEREN

S

De Groep van 10 geeft de sectoren en de bedrijven 10 jaar de tijd om de aanvullende pensioenen
voor arbeiders en bedienden te harmoniseren.
Sinds juni 2013 lag er een wetsontwerp op tafel van het kabinet van
Minister De Croo, dat zeer grote veranderingen teweeg zou gebracht
hebben aan de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) (o.a. harmonisatie, doch ook rendementsgarantie, dynamisch beheer, ...). De
gesprekken daaromtrent verliepen zeer langzaam. Eind december
werd - in het licht van de geringe vooruitgang - geopteerd om via
twee snelheden te werken. In een eerste fase, die inmiddels gefinaliseerd is, werd gewerkt aan een algemeen kader om eventuele discriminaties wettelijk te kaderen en een stappenplan te creëren om
deze discriminaties weg te werken. In een tweede fase, die nog moet
beginnen, zou onderhandeld worden over de meer technische aspecten (dynamisch beheer, uittreding, rendementsgarantie).

Overgangsperiode
Vanaf de inwerkingtreding van deze wet (te bepalen, maar wellicht
zeer spoedig) zal er een overgangsperiode of standstill-periode beginnen die zal eindigen op een cut-off datum (vastgelegd op 31/12/2024).
Vanaf de standstill-periode zullen er geen ingrepen mogen gedaan
worden die het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden
groter maken, desalniettemin worden in deze tussentijd eventuele verschillen niet beschouwd als een discriminatie. Na de cut-off datum
van 31/12/2024 mogen er geen verschillen meer bestaan tussen
arbeiders/bedienden inzake hun aanvullend pensioen.

Rol van de sectoren
De periode van 10 jaar werd gekozen omwille van haar relatief lange
looptijd. In die optiek zullen sectoren in staat zijn om eventuele
meerkosten in dit harmonisatieproces te spreiden over maximaal 5
sectoronderhandelingen.
Gelet op de opbouw van het aanvullend pensioenlandschap leek het
de technische werkgroep opportuun om in een eerste fase de secto-

ren aan zet te laten komen, en pas in een latere fase de individuele
werkgevers. In een eerste fase zouden werkgevers kunnen wachten
op de resultaten van de sectoronderhandelingen over het aanvullend
pensioen en het eventueel te volgen traject dat de sector heeft afgesproken. Vaak zal een individuele werkgever immers de gevolgen
ondervinden van een wijziging in het sectoraal pensioen.

Concreet voor de sectoren
Sectoren zullen protocollen dienen af te sluiten en neer te leggen bij
de FOD WASO, waarin zij bevestigen dat een harmoniseringsproces
bezig is met een of meerdere paritaire comités. Deze protocollen zullen worden gebruikt in de zogenaamde 'vooruitgangsrapporten', die
tweejaarlijks een evaluatie zullen toelaten in de NAR en zullen duidelijk maken welke sectoren al grote stappen hebben gezet en welke
sectoren nog in gebreke blijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
de protocollen uitmonden in cao’s die een definitief traject/werkwijze vastleggen.
Deze werkwijze zal vergemakkelijkt worden door een aanpassing van
de wet van 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid.
Door deze wetswijziging zullen voortaan verschillende paritaire comités (PC 100 met PC 200) elk in hun eigen schoot een cao kunnen
afsluiten waarbij één gemeenschappelijk FBZ als sectorale inrichter
van het gemeenschappelijk pensioenplan wordt aangeduid. Merk op
dat dit gemeenschappelijk Fonds voor Bestaanszekerheid louter als
sectorale inrichter kan fungeren, en niet de andere wettelijke
opdrachten van een Fonds voor Bestaanszekerheid kan waarnemen.
De cao-wet wordt niet aangepast.

Sanctie ?
Indien een sector in gebreke blijft om een adequaat harmoniseringstraject uit te werken, kan de Koning, vanaf 1 januari 2023 (dus
2 jaar voor de cut-off datum), na advies van de NAR, een sanctie
vastleggen. Deze sanctie ligt nog geenszins vast en kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Het wordt desalniettemin
aangeraden om niet in het rijtje van achterblijven te belanden.

ERRATUM - MOTIVERING VAN HET ONTSLAG : 2 WEKEN, NIET 2 MAANDEN
Onze excuses ! We waren ietwat te enthousiast bij het schrijven van het artikel over de ontslagmotivering, dat verscheen in de Vrijuit
van februari op bladzijde 5. Bovenaan in de 2de kolom moest er staan “Ofwel antwoordt de werkgever niet en is hij een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twee weken loon.” En niet twee maanden dus.
V R I J U I T / M A A R T
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ACLVB-memorandum voor de federale verkiezingen

NA DE BEZUINIGINGEN IS HET TIJD
VOOR HERSTEL EN SOLIDARITEIT
De ACLVB heeft haar memorandum voor de federale regering opgesteld. Versterking
van de financiering van de sociale zekerheid, wijzigingen aan de fiscaliteit en een
beleid gericht op het scheppen van kwalitatieve banen zijn onze belangrijkste eisen.

D

De toekomstige regeringen (federaal, in de gemeenschappen en de gewesten) die gecreëerd zullen worden
na de verkiezingen in mei, evenals het Europees
Parlement, zullen verantwoordelijk zijn voor het creëren
van de voorwaarden voor een terugkeer naar welvaart
voor iedereen.
Als gevolg van de financiële en de economische crisis,
blijft de sociale crisis verslechteren. Het bezuinigingsbeleid in alle Europese landen op hetzelfde moment en op
alle overheidsniveaus leidt tot verarming van de bevolking waarvan de effecten lang zullen blijven nazinderen
indien er geen correcties worden aangebracht.

Sociale zekerheid
ACLVB vraagt om de uitkering en in het bijzonder de minima op te trekken zodat het armoederisico voor wie moet
leven van een sociale uitkering wordt teruggedrongen. De
sociale zekerheid is de uitdrukking van de solidariteit
tussen de sterksten en zij die in moeilijkheden verkeren.
Om de financiering van onze sociale zekerheid te versterken stelt ACLVB voor om de strijd tegen sociale fraude,
sociale dumping en bijdrageontwijking door bedrijven
volop te voeren.
De RSZ- bijdragen moeten zich richten op de arbeidsgebonden takken van de sociale zekerheid.

De gezondheidszorgen en kinderbijslag zouden maximaal
via alternatieve wegen - gebaseerd op een veralgemeende solidariteit - gefinancierd moeten worden.
De bijzondere bijdrage sociale zekerheid kan omgevormd
worden tot een algemene sociale bijdrage op álle vormen
van inkomen. Op die manier kunnen de lasten van de vergrijzing gespreid worden.
De welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen is
essentieel om te vermijden dat de vervangingsratio ten
opzichte van het gemiddeld brutoloon daalt.

Pensioenen
De eerste pensioenpijler moet de basis blijven van ons
Belgisch pensioenstelsel en moet iedereen in staat stellen om op een menswaardige manier van zijn oude dag te
kunnen genieten.
ACLVB stelt meer bepaald voor om het plafond te verhogen waarop het pensioen van een werknemer wordt berekend en dat er in het werknemersstelsel een volwaardig
wezenpensioen komt. De fiscaliteit op de sociale uitkeringen moet herzien worden indien er een aanpassing is van
de sociale uitkeringen aan de welvaartsvastheid. De verhoging van het vakantiegeld voor gepensioneerden die de
sociale partners overeenkwamen werd in vele gevallen
geheel of gedeeltelijk afgeroomd door de fiscus.
V R I J U I T / M A A R T
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Gezondheidszorgen
Voor ACLVB blijft de belangrijkste prioriteit het op federaal vlak verzekeren van een kwalitatief hoogstaande zorg die voor iedereen,
ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand, toegankelijk is en die
gedragen wordt door een zo ruim mogelijke solidariteit. Hoe meer
burgers bijdragen tot het systeem, hoe steviger en efficiënter het
systeem is. Om tot de meest efficiënte besteding van de beschikbare middelen te komen is een coherent beleid een noodzakelijke voorwaarde. De stijgende levensverwachting en de hoge kost van nieuwe
technologische ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg, o.a. in
periodes waarbij het economisch en budgettair moeilijker gaat, voor
een bijkomende grote uitdaging. In het kader van het efficiënt aanwenden van de beschikbare middelen dringt een verdere beheersing
van de uitgaven in de gezondheidszorgen zich op zonder dat dit ten
nadele is van de zorgbehoevenden noch van de zorgenverstrekkers.

Aanvullende pensioenen
Terwijl het zich inzet voor de verbetering van het wettelijke pensioen,
denkt ACLVB dat ook kapitaalregimes zoals de tweede en ook de
derde pijler ontwikkeld en veralgemeend moeten worden. In 2013
had slechts 70% van de werknemers een aanvullend pensioen van
hun bedrijf of sector en op sectoraal niveau zijn de opbrengsten
vaak onbeduidend omdat het bedrag van de bijdrage te klein is.
Daarnaast zijn wij van mening dat het invoeren van beveiligings- of
buffersystemen tot het opvangen van negatieve beleggingen noodzakelijk zijn. Tot slot blijven het behoud van de keuze tussen rente
en kapitaal en duidelijke en begrijpbare informatie en communicatie naar de aangeslotene voor de ACLVB cruciaal te bespreken punten.

Rechtvaardige fiscaliteit
De fiscale druk op arbeid moet verschuiven naar kapitaal, het is de
enige manier om een eind te maken aan de polemiek rond te hoge
loonkosten in ons land. Uit een rapport van de OESO eind 2013 bleek
dat de belastingdruk op inkomen uit arbeid in 2012 in België de op
een na hoogste in de wereld is na Denemarken.
De ontvangsten uit belastingen op arbeid (personenbelasting en
sociale bijdragen) bedragen volgens de Nationale Bank van België
25,9% van het BBP, terwijl dat voor inkomsten uit belastingen op
kapitaal en vermogen (vennootschapsbelasting en vermogensbelastingen zoals successierechten en onroerende voorheffing)
slechts 6,8% van het BBP is. Een verschuiving van belastingen (tax
shift) zou geen probleem mogen zijn.
Op onroerend goed hebben we zelfs geen belastingen. Daar waar de
OESO-landen gemiddeld 14,4% heffen. De ACLVB stelt een belastingaftrek van een deel van de huur voor onder dezelfde voorwaarden (geen
ander vastgoed bezitten, met eventueel uitzondering van een onbebouwd terrein dan) als voorzien voor de aftrek van de eigen, enige
woning. De aftrek zou omgezet kunnen worden in een belastingkrediet ingeval van vervangingsinkomsten.
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Bij deze aftrek zouden de eigenaars dan belast worden – tegen de
marginale voet –op de reële huurinkomsten. Om de eigenaars aan
te moedigen de nodige investeringen te doen met het oog op kwaliteitsvolle huurwoningen die tevens energiebesparend zijn – een
must voor mensen met een laag inkomen – stelt de ACLVB voor om
alle uitgaven aftrekbaar te maken. Zo zouden de kosten die de
eigenaar doet om zijn huurder toe te laten een kleinere energiefactuur te betalen, in mindering kunnen worden gebracht op de nieuwe vastgoedinkomsten, uiteraard op voorwaarde, zoals nu al het
geval, dat hij een beroep doet op erkende aannemers.

Werkbaar werk
De ACLVB wil dat de uitgewerkte beleidsvormen ervoor zorgen dat
arbeid werkbaar blijft. De menselijke kost veroorzaakt door stress
op het werk, een onzekere toekomst en werkonzekerheid verbonden
aan moeizaam verkregen jobs is voor ons onaanvaardbaar en kan
nooit de basis vormen voor ontwikkeling. Ongewenste deeltijdse
arbeid, uitzendarbeid of mini-jobs kunnen geen afdoend antwoord
zijn. De werknemers moeten de mogelijkheid hebben in een gezonde en aangepaste beroepsloopbaan te stappen; dat is de enige
mogelijkheid voor hen die langer willen werken. Om dit mogelijk te
maken zullen er oplossingen moeten worden gevonden waarbij het
werk wordt aangepast aan de werknemer. Wij vragen dat alle sociale en tewerkstellingsmaatregelen eerst zouden worden geanalyseerd om te zien of ze de test voor duurzame arbeid doorstaan, net
zoals de financiële haalbaarheid van iedere beleidsmaatregel eerst
wordt gecontroleerd.

Jeugdwerkloosheid
In België heeft 1 op 4 jongeren (jonger dan 25 jaar) geen job. De werkloosheidsgraad in Brussel is 47,4%, 31,5% in Wallonië en 18,1% in
Vlaanderen. Deze categorie van werknemers wordt ook harder getroffen omdat ze vaak aangeworven worden met tijdelijke contracten:
30% van de werknemers tussen 15-24 jaar tegenover ± 6% van de
werknemers tussen 25 en 49 jaar. Deze tijdelijke banen zijn de eerste
die verdwijnen wanneer een bedrijf herstructureert.
We kunnen onze ogen niet sluiten voor dergelijke statistieken. ACLVB
vraagt de volgende regering om actie te ondernemen ter bestrijding
van de jeugdwerkloosheid. Ze moet maatregelen nemen zodat jongeren alle kansen krijgen op een volwaardige en kwaliteitsvolle job.

Degressiviteit van de uitkeringen
ACLVB verwacht van de toekomstige regering dat ze een beleid
nastreeft ter bestrijding van de werkloosheid en niet een beleid
tegen de werklozen. De ACLVB vraagt de afschaffing - of minstens
een grondige herziening - van het degressiviteitssysteem. Het gaat
er niet over om uitkeringsgerechtigden te straffen. Integendeel, een
financiële tussenkomst moet overeenkomen met een realistisch
inkomen. Enkel in dergelijk geval kan de werkloze zich volledig
focussen op het actief zoeken naar werk.
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Voor de ACLVB moet dan ook het accent gelegd worden op de begeleiding van
de werkloze en dat op een realistische en werkbare manier. Het bezuinigingsbeleid stimuleert niet om in die richting te werken. De middelen om belanghebbenden te omringen worden steeds meer beperkt. Diegenen die eerst
getroffen worden zijn natuurlijk de meest kwetsbare werklozen.

Twee werelden
De druk is nog nooit zo hoog geweest op werknemers en werkneemsters. Ze
moeten zowel hun professionele taken vervullen als de uitdagingen in hun
privé- of gezinsleven aangaan. Het zijn vooral de vrouwen die vragen om te
kunnen genieten van maatregelen waarbij de arbeidsduur verminderd wordt.
Het combinatiemodel en de schema’s voor de verdeling van de taken blijven
ook zeer sterk genderbepaald: een man investeert in zijn carrière en zorgt voor
het inkomen en de vrouw investeert eventueel ook in haar carrière, maar is
verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken.
De ACLVB stelt dan ook voor om de volgende maatregelen te nemen :
3 Extra ouderschapsverlof. Dat zou worden toegekend aan ouders die allebei
hun ouderschapsverlof voor het rechthebbende kind hebben opgebruikt. Dit
extra verlof zou overeenkomen met twee maanden voltijds ouderschapsverlof (ofwel 6 maanden halftijds ofwel 10 maanden 4/5) met betaling van
uitkeringen.
3 Het stimuleren van telewerk door fiscale voordelen te voorzien voor de
invoering van telewerk, om zo bedrijven aan te moedigen om te kiezen voor
deze vorm van arbeid. Het is een oplossing voor het groeiende mobiliteitsprobleem.
3 De verhoging van het maximumbedrag voor opvangkosten.

De wereld zoals hij is
Hoewel het memorandum gericht is op mensen die verantwoordelijkheid kunnen hebben in België, mogen we toch niet vergeten dat hun macht beperkt is.
We leven in een complexe, geglobaliseerde wereld waarin er heel wat ongelijkheid is en waar men weinig respect heeft voor het milieu. De ACLVB meent
dat de crisissen die we op bijna alle niveaus meemaken, aantonen dat er
dringend doortastend moet worden opgetreden en dat een koersverandering
noodzakelijk is. België heeft een langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling goedgekeurd. Die bevat 55 doelstellingen die tegen 2050 moeten worden gerealiseerd met het oog op sociale cohesie, een weerbare maatschappij,
milieubehoud en een federale overheid die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

Tegen bezuinigingen
De ACLVB is natuurlijk blij met het geleverde werk, maar nu moet dit ook
effectief worden geïntegreerd in het Belgisch beleid. Dat is een moeilijke, zo
niet onmogelijke opdracht binnen een Europese context waar besparingen
centraal staan.
België moet steun verlenen en meewerken aan een ambitieus Europees
investeringsplan: Europa kan de crisis te boven komen door te investeren in
duurzame groei en werkgelegenheid door een moedige strategie waarbij jaarlijks 2 % van het bbp wordt geïnvesteerd en dit gedurende 10 jaar om te zorgen voor een nieuwe industriële basis, kwaliteitsvolle jobs en opleidingskansen. De ACLVB geeft haar volle steun aan het investeringsplan dat werd voorgesteld door het Europees Vakbond en als titel heeft: “Een nieuwe weg voor
Europa: EVV-plan voor investering, duurzame groei en degelijke banen”. Het
pleit voor investeringen in de industrie en duurzame diensten, vooral in
KMO’s, in opleiding, in onderzoek en ontwikkeling, in moderne transportinfrastructuur, de herindustrialisering van de EU, goed presterende privédiensten en kwaliteitsvolle openbare diensten.

OVERDOSIS

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

Vrijuit ?

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

en vakbond

Internationale Vrouwendag 2014

ALLE VROUWEN IN
DE BLOEMETJES

Zaterdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Internationaal werd specifiek aandacht
besteed aan de problematiek van het ‘glazen plafond’. Als gevolg van dat glazen plafond krijgen
vrouwen die carrière willen maken, professioneel minder kansen dan mannen.

Niet alle vrouwen ambiëren echter een topfunctie.
Niets mis mee, laat het a.u.b. de vrije keuze zijn
van elk. Ook deze vrouwen ondervinden te vaak het
nadeel van vrouw zijn: ongelijke verloning, ongelijke promotiekansen, onaangepaste werkomstanV R I J U I T / M A A R T
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digheden, de dagelijkse puzzel van werk - gezin die
te veel op hun schouders alleen gelegd wordt …
De vakbonden in het bedrijf spelen hier een cruciale rol en dan vooral de ACLVB-vrouwen.

vrouw en vakbond
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Internationale Vrouwendag 2014
Een andere groep vrouwen is nog altijd slachtoffer van de crisis en blijft ontmoedigd verder zoeken naar een job. De regering besliste hun uitkering af te bouwen en ze worden
bovendien ook nog eens beschouwd als ‘profiteurs’.
Ten slotte zijn er de miljoenen vrouwen wereldwijd die leven en hun kinderen opvoeden in
extreme armoede. Zij die noodgedwongen werken zonder respect voor arbeidstijden, tegen een
hongerloon en in onmenselijke omstandigheden. Ja, zij die dagelijks geweld moeten ondergaan,
op en buiten de werkvloer.
Sabine Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB : “Naar aanleiding van deze Internationale
Vrouwendag besloot Vrouw & Vakbond hulde te brengen aan de vrouwen voor alle inspanningen die ze dag na dag leveren.” Op tal van plaatsen in het land (zoals aan het station te SintNiklaas, zie foto’s) deelde ACLVB dan ook het pamflet “Alle vrouwen in de bloemetjes uit”.

Slachtoffer van asbest ?

ASBESTFONDS ERKENDE AL MEER
DAN 2.000 SLACHTOFFERS
Het Asbestfonds heeft tussen 1 april 2007 en 31 december 2013 al meer dan 2.000
mensen erkend als asbestslachtoffer. Het gaat daarbij zowel om slachtoffers van
longvlieskanker als slachtoffers van asbestose.
Het Asbestfonds (AFA) werd op 1 april 2007 opgericht binnen het
Fonds voor de Beroepsziekten. Het vergoedt de slachtoffers (en hun
rechthebbenden) van asbestose en van longvlieskanker (mesothelioom), twee ziekten die kunnen ontstaan na contact met asbest.
Tussen 1 april 2007 en 31 december 2013 erkende het AFA 1.360
slachtoffers van longvlieskanker. Het meest getroffen zijn uiteraard de (voormalige) werknemers van de sector die ruwe asbest
verwerkte, maar onder de slachtoffers vinden we ook loodgieters,
lassers, metaalarbeiders, bouwvakkers en dokwerkers.
De overige, ‘niet-professionele slachtoffers’ zijn in aanraking gekomen met asbest doordat ze bijvoorbeeld in de buurt van een
asbestfabriek hebben gewoond, een partner gehad hebben die wel
professioneel in aanraking kwam met asbest, of omdat ze een
hobby uitoefenden waarbij asbest vrijkwam.
Wat de uitkeringen van het Asbestfonds betreft, gaat het zowel om
maandelijkse vergoedingen aan het slachtoffer zelf, als om vergoedingen aan een partner, ex-partner of de kinderen na overlijden
van het slachtoffer.
Het Asbestfonds erkende ook nog 699 slachtoffers van asbestose.
Die ziekte is ongeneeslijk, maar kent meestal geen dodelijke afloop.
De meeste slachtoffers ontwikkelen mesothelioom of asbestose
tussen hun 65ste en hun 74ste verjaardag. De ziekten treden
namelijk meestal pas 20 tot 40 jaar na blootstelling aan asbest op.
In België werd nog veel asbest gebruikt in de jaren ’70 en ’80,
waardoor deze ziekten nog steeds actueel blijven.
Sinds het Asbestfonds werd opgericht, bedraagt het totaal van de
vergoedingen in begrotingstermen ongeveer 68 miljoen euro. Het
AFA wordt in ongeveer gelijke proporties gefinancierd door de staat
en de ondernemingen. Het fonds beschikt nog over een budgettaire reserve en is daardoor zeker dat het de volgende jaren alle
asbestslachtoffers zal kunnen blijven vergoeden.

Een schadeloosstelling aanvragen
bij het Asbestfonds
Het Asbestfonds keert dus een schadevergoeding uit voor wie het
slachtoffer is van mesothelioom of van asbestose (en aan de nabestaanden-rechthebbenden in geval van overlijden van het slachtoffer). Voor beide ziekten geldt onder meer dat men moet kunnen
bewijzen dat de blootstelling aan asbest in België is gebeurd.
Op de website van het Asbestfonds www.fmp-fbz.fgov.be/web/afa
vindt u meer informatie, evenals het aanvraagformulier voor een
schadeloosstelling. Het administratieve deel van het formulier vult
u zo duidelijk en volledig mogelijk in. Het medische gedeelte dient
door de behandelende geneesheer te worden ingevuld.
Vervolgens horen beide documenten (bij voorkeur samen in één
enveloppe) te worden verstuurd naar het volgende adres :
Asbestfonds, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel.
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12 a r b e i d s r e c h t b a n k
De algemene beginselen van behoorlijke procesvoering

HET RECHT OP EEN
(H)EERLIJK PROCES

H

Stel : u wordt geconfronteerd met een inbreuk op uw rechten, bijvoorbeeld uw werkgever betaalt uw loon
niet uit zoals overeengekomen, of u wordt ten onrechte ontslagen om dringende reden. De werkgever
wordt in gebreke gesteld, doch weigert om over te gaan tot betaling. Aangezien eigenhandig optreden in
België niet wordt toegelaten, zal het recht van de sterkste beslecht worden voor de rechtbank. De regels
die bepalen hoe u uw zaak moet inleiden en hoe dat proces precies verloopt, vormen het procesrecht.
Het procesrecht heeft als doel het materiële recht, zijnde de inhoudelijke regels betreffende de rechten en plichten van elk individu,
afdwingbaar te maken.
Het Gerechtelijk Wetboek heeft voor elke stap in de procedure specifieke rechtsregels voorzien, die bijvoorbeeld expliciet bepalen welke
territoriale rechtbank er bevoegd is.
Daarnaast bestaan er ook algemene rechtsbeginselen, fundamentele
normen en waarden die (impliciet) in ons rechtssysteem aanwezig zijn.
Tot deze groep behoren de beginselen van behoorlijke procesvoering.
Deze beginselen waarborgen het spoedig bereiken van een waarheidsgetrouwe en rechtvaardige rechterlijke uitspraak. Het waren oorspronkelijk ongeschreven richtlijnen waaraan steeds meer belang werd
gehecht, waardoor sommige ervan werden opgenomen in de Grondwet,
het Gerechtelijk Wetboek of zelfs in het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (hierna, EVRM).
Enkele van die beginselen worden hierna besproken met daarbij een
verwijzing naar hun belang in de procedure voor de arbeidsrechtbank.

Recht van toegang tot de rechter
Iedere burger moet de mogelijkheid krijgen om zich te wenden tot een
rechter.
Dit recht kan gegarandeerd worden door een systeem van kosteloze
rechtsbijstand of door het invoeren van de mogelijkheid voor de burger
om zichzelf te verdedigen. Op die wijze worden de mensen die zich het
ereloon van een advocaat niet kunnen veroorloven, niet uitgesloten van
het recht om hun geschil voor te leggen aan de rechtbank. In het
Belgisch arbeidsrecht is het zo dat de partijen (werknemer/zaakvoerder) zichzelf kunnen verdedigen voor de arbeidsrechtbank. Daarnaast
kan de werknemer zich bij deze procedure ook laten bijstaan door een
vakbondsafgevaardigde.
Het recht van toegang tot de rechter is echter geen absoluut recht, er
zijn beperkingen mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld de termijn waarbinnen de werknemer een vordering kan instellen tegen zijn werkgever
voor het betalen van een ontbrekende verbrekingsvergoeding beperkt
tot 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (artikel 15
Arbeidsovereenkomstenwet).

Openbaarheid van de procedure
Iedere burger, en samen met hem, de publieke opinie, moet kunnen
controleren of het proces correct verloopt en aldus de onpartijdigheid
van de rechter gewaarborgd is. De controle wordt onder meer mogelijk gemaakt doordat in principe alle zittingen van de rechtbanken
openbaar zijn. Enkel wanneer de orde of de goede zeden in het gevaar
zijn, wordt de zitting achter gesloten deuren gehouden. Dit beginsel
werd opgenomen in artikel 6.1.EVRM, en heeft rechtstreeks gevolgen
in het Belgisch recht (art. 148 Grondwet).
Ook de zittingen van de arbeidsrechtbank kunnen door iedereen bijgewoond worden, met bepaalde uitzonderingen zoals bijvoorbeeld het
getuigenverhoor (art. 917,2° Ger. W).
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Hoor en wederhoor
Eens de procedure is opgestart voor de rechtbank, hebben beide partijen in gelijke mate het recht om hun standpunt zowel schriftelijk als
mondeling te motiveren en/of te verdedigen. Beide partijen dienen
aldus door de rechter op gelijke wijze te worden gehoord.
Daarenboven hebben de partijen het recht om kennis te nemen van
elk stuk en elk argument van verweer en/of verdediging van de andere partij vóór deze aan de rechter wordt overgemaakt.
Voor de arbeidsrechtbank is het dus niet mogelijk om op de pleitzitting plotseling met een nieuw bewijsstuk op de proppen te komen. Het
Gerechtelijk Wetboek voorziet zelfs sancties bij miskenning van de
rechten van verdediging : bv. art. 736 bepaalt dat, wanneer een partij een stuk aanwendt dat de tegenpartij niet kent, de rechtspleging
ambtshalve wordt geschorst om die overlegging te laten gebeuren;
bv. art. 740 bepaalt dat stukken die niet ten laatste tegelijk met de
conclusies of bij korte debatten vóór sluiting van de debatten zijn
overgelegd, buiten het beraad worden gehouden.
Door beide partijen een gelijkwaardige positie te geven binnen het
proces, wordt geprobeerd om de onderlinge processuele ongelijkheid
weg te werken.

De lijdelijkheid van de rechter
De rechter dient zowel bij het opstarten als tijdens het proces een
passieve en afwachtende houding aan te nemen. Dit betekent dat het
de partijen zijn die het initiatief nemen tot het opstarten van het
geding, alsook van het aanbrengen van de motiveringen en het verweer. De partijen kunnen zelfs tijdens het proces beslissen niet verder
te procederen of kunnen tot een akkoord komen over een gedeelte van
de vordering.
Hieruit vloeit onder meer voort dat de rechter geen uitspraak kan doen
over niet gevorderde zaken en dat hij niet meer kan toewijzen dan
gevraagd. Dit laatste is ook gekend onder het verbod van “ultra petita”-beslissingen, en wordt o.m. gehuldigd in artikel 807 Ger. W.
Zo mag bijvoorbeeld de rechter geen wettelijke interest toekennen op
een opzeggingsvergoeding verschuldigd aan een werknemer indien
de interest niet gevorderd werd (Cass. 5 september 1980, Arr. Cass.
1980-81, 14). Ook hier heeft de wetgever een reeks uitzonderingen
voorzien, die in dit artikel niet worden besproken.
De lijdelijkheid van de rechter betekent evenwel niet dat hij over geen
enkele bevoegdheid beschikt tijdens het verloop van het proces : wat
de bewijsvoering betreft, heeft de rechter een zogenaamd initiatiefrecht, zo kan hij partijen bevelen om bepaalde stukken over te leggen
(art. 871 Ger.W.) en kan hij ook ambtshalve een getuigenverhoor
bevelen (art. 916 Ger.W.). Het is ook de rechter die bepaalt welke
rechtsregels worden toegepast.

Onafhankelijkheid van de rechter
De taak van de rechter bestaat erin op onafhankelijke en onpartijdige
wijze recht te spreken. Om de onafhankelijkheid van de rechters te verzekeren moeten zij gevrijwaard worden van elke druk van buitenaf.

arbeidsrechtbank

Deze onafhankelijkheid wordt enerzijds gegarandeerd door de scheiding der machten in België (de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht zijn in België gescheiden), anderzijds wordt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ook gewaarborgd door enkele
grondwettelijke bepalingen. Een voorbeeld hiervan is artikel 152
betreffende de benoeming van de rechters voor het leven.

Onpartijdigheid van de rechter
Het beginsel van onpartijdigheid houdt in dat een rechter onbevooroordeeld, en niet op basis van informatie die hij te horen kreeg van
buiten het proces, een oordeel vormt over een zaak.
Van zodra de onpartijdigheid in gevaar kan komen of daarover twijfel
kan rijzen, moet de rechter zich van de zaak onthouden (zich verschonen), zoniet kan hij gewraakt worden. Dit beginsel werd door het Hof
van Cassatie erkend als algemeen rechtsbeginsel.
We onderscheiden 2 vormen van onpartijdigheid, de subjectieve of
persoonlijke en de objectieve onpartijdigheid.
Objectieve onpartijdigheid heeft betrekking op de organisatie van de
rechtsmacht of op de door de rechter waargenomen functies vóórdat
hij als rechter zetelde. De rechtbank dient voldoende waarborgen te
bieden, want ook de schijn van partijdigheid moet vermeden worden.
De subjectieve of persoonlijke onpartijdigheid verbiedt de rechter een
persoonlijke vooringenomenheid te hebben over het geschil of over een
van de procespartijen. Er mag ook geen sprake zijn van belangenvermenging ten aanzien van een procespartij. Een rechter moet een oordeel kunnen vellen onafhankelijk ten aanzien van zijn eigen overtuigingen en die van de in het geding zijnde partijen. Zo oordeelde het
Arbeidshof te Gent in zijn arrest van 24 april 2009 dat de rechter die
in haar vonnis het meermaals heeft over “hoertjes”, terwijl de partijen
enkel de termen “meisjes” of “diensters” in hun besluiten hadden
gebruikt, een blijk van vooringenomenheid heeft getoond, minstens
duidelijk de schijn heeft gewekt vooringenomen te zijn. Een rechter die
een voorkeur laat blijken voor de stelling van een der partijen, kan
echter niet van subjectieve partijdigheid beschuldigd worden.
En wat met de partijdigheid in hoofde van rechters in sociale zaken ?
Overeenkomstig artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek is de arbeidsrechtbank samengesteld uit 1 beroepsrechter en 2 rechters in sociale zaken, waarvan een benoemd als werkgever en een als werknemer.
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De benoeming van de rechter in sociale zaken die zetelt in de hoedanigheid van werknemer, gebeurt door de Koning op voordracht van een
representatieve werknemersorganisatie. Kan het feit dat deze rechter
in sociale zaken werd voorgedragen door een representatieve werknemersorganisatie beschouwd worden als een objectieve/subjectieve
partijdigheid ? Het Arbeidshof heeft in zijn arrest van 29 april 2008 de
principiële onpartijdigheid van de rechters in sociale zaken bevestigd.
De subjectieve partijdigheid van de rechter in sociale zaken kan niet
worden vermoed, louter uit de voordracht door een representatieve
werknemersorganisatie. De objectieve onpartijdigheid wordt voldoende gewaarborgd enerzijds door het feit dat de rechters in sociale
zaken door de eedaflegging op dat ogenblik niet optreden in hoedanigheid van mandataris van de erkende werknemersorganisatie,
anderzijds door de collegialiteit van de door de arbeidsrechtbank
genomen beslissingen en het bestaan van het recht tot wraking op
grond van de specifieke wrakingsgronden opgesomd in het
Gerechtelijk Wetboek.

Motiveringsplicht
Artikel 149, 1e lid van de Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen omkleed moet zijn. De procespartijen moeten kunnen nagaan of
de rechter alle door hen opgeworpen middelen heeft onderzocht en
wat de motivatie van de rechter is om tot een bepaalde uitspraak te
komen. De motiveringsverplichting vervat in de Grondwet is een louter formele vereiste, waaraan voldaan is zelfs al zou de motivering
onjuist, tegenstrijdig of zelfs onlogisch zijn. Procespartijen kunnen de
motivering gebruiken om hun verdere procedurestappen (beroep/cassatie) te bepalen.

Redelijke termijn
Partijen willen ten slotte uiteraard dat hun geschil zo spoedig mogelijk beslecht is, zodat er een einde komt aan de situatie van onzekerheid. Het recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn is ingeschreven in artikel 6, 1e lid van het E.V.R.M., maar werd niet opgenomen in de Grondwet. De praktijk leert ons dat ook in sociale zaken de
rechtszoekende geduld zal moeten hebben vooraleer het tot een uitspraak komt in zijn (h)eerlijk proces.
Katrien VAN SINAY
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14 b e d r i j v i g
Jaga Diepenbeek

INNOVEREN OM TE OVERLEVEN
Radiatorproducent Jaga maakt van duurzaamheid en innovatie een speerpunt. Op die manier
weet het te overleven in het landschap van radiatorproducenten.

ACLVBafgevaardigde
Ferdy Jacobs :
“Het is nu dat er
moet geïnvesteerd
worden in een
groene toekomst,
want we krijgen
hoe dan ook
de rekening
gepresenteerd !”

In het Limburgse Diepenbeek hebben we afspraak met Ferdy Jacobs,
ACLVB-afgevaardigde in het CPBW en de SD bij Jaga. Ferdy heeft de
fakkel overgenomen van Guido Ambroos, die ACLVB heeft opgericht
bij Jaga. Samen met de plaatsvervangers Atila Abotay, Patrick
Bollen en de andere militanten hebben ze een goede syndicale werking kunnen uitbouwen en vormen ze een hecht team.
Een trotse Ferdy leidt ons rond in de showroom van de radiatorfabrikant, waar een keur aan designradiatoren en –convectoren staat
uitgestald. Hij wijst een exemplaar in hout aan, “de Knockonwood,
het type dat ik voor mijn rekening neem. De mantel is van edelfineerhout.”
Concreet staat Ferdy in voor het inpakken van de Knockonwoodmodellen. “Daar komt wel wat vakkennis bij kijken. Daarom kun je
bij ons ook niet plotsklaps mensen verplaatsen van de ene ploeg
naar de andere.”
Inmiddels werkt hij al 40 jaar in het bedrijf. Jaga – de naam verwijst
naar de stichters van het bedrijf, Jan en Gaston Kriekels - telt
momenteel een 400-tal werknemers en vervaardigt radiatoren die
wereldwijd faam maken. Ze worden verkocht in meer dan 40 landen,
voor woningen, maar ook voor andere, vaak prestigieuze bouwprojecten; denk aan de torens op Ground Zero, de Sky Towers in Kiev, het
Europees Parlement in Straatsburg, De Singel in Antwerpen, … en
ga zo maar door. De modellen zijn uitgekiend qua vormgeving en
kapen geregeld designprijzen weg. Dikwijls worden ze op maat ontworpen en zijn ze ware eyecatchers.

Energiezuinig
Niet alleen qua vorm zijn de radiatoren apart en trendy. Ze staan
wereldwijd bekend om hun energiezuinigheid. Bepaalde radiatoren
van Jaga kunnen niet alleen verwarmen, maar ook koelen in de
zomer, en verluchten. De Low-H2O convectoren verbruiken amper 1
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liter water. Daardoor zijn ze sneller opgewarmd en vergen ze minder
energie dan standaardradiatoren.
Ook tijdens het productieproces gaat het er bij Jaga zo energierationeel mogelijk aan toe. Er zijn plannen om de oude verwarmingsketels om te bouwen naar verwarmingsketels op gas, die per afdeling
kunnen gestuurd worden. Bovendien wordt de restwarmte van de
ovens aangewend om de burelen in de fabriek mee op te warmen.
Ferdy Jacobs : “We koesteren zelfs de ambitie om op termijn 0% CO2
uit te stoten.” Jaga stelde ook een milieuhandboek op, al werden de
vakbonden daar niet bij betrokken. Ondertussen werden wel operationele groepen opgericht om de communicatie op dat vlak te verbeteren.
Uiteraard is een ‘groen’ bedrijf ook begaan met afvalreductie.
“Onder de bedrijven is Jaga een van de pioniers inzake afvalscheiding”, weet Ferdy. “Er worden zoveel mogelijk materialen gebruikt
die recycleerbaar zijn, zoals karton in plaats van plastic als verpakkingsmateriaal.” De onderneming huldigt eveneens het cradle-tocradle-principe : ieder product is zo geconstrueerd dat het volledig
te demonteren is om de componenten er achteraf terug uit te halen.
Al zijn natuurlijk nog niet alle onderdelen recycleerbaar.

Uitgesproken bedrijfsfilosofie
Een en ander past in de opmerkelijke filosofie van het bedrijf, die
van duurzaamheid, innovatie en toekomstgericht denken een speerpunt maakt. Zo is er Greenforce, een spin-off van Jaga, dat eertijds
werd opgericht om vinger aan de pols te houden met de auto-industrie; via Greenforce werden innovatieve ontwikkelingen gedaan
waarbij onder meer een elektrische wagen op zonne-energie van
Kaapstad naar Kopenhagen reed. Intussen bestaat de hoofdbekommernis van Greenforce erin dat mensen – te beginnen met hun
woning - onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen en de

bedrijvig
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Versavel,
Bestendig
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ACLVB.

kracht van de natuur gebruiken om in wooncomfort te voorzien.
Greenforce is in de gebouwen van Jaga ondergebracht, zodat de
doelstellingen en ontwikkelingen vlot weerklank kunnen vinden.
Ferdy erkent het belang van die innovatieve koers van het bedrijf :
“Mocht Jaga niet geïnvesteerd hebben in vernieuwende technieken,
dan was het bedrijf hoogstwaarschijnlijk niet kunnen blijven
bestaan. ‘Innovate or die’ is dan ook het credo van de bedrijfs-ceo
Jan Kriekels, die zijn visie gepassioneerd uitdraagt. Het is nu dat er
moet geïnvesteerd worden in een groene toekomst, want we krijgen
hoe dan ook de rekening gepresenteerd !”
De overtuiging van de ceo wint des te meer aan geloofwaardigheid
nu het Limburgse radiatorenproducent Henrad zich als gevolg van
overcapaciteit pijnlijk genoeg verplicht ziet de productie en de logistieke activiteiten stop te zetten, waardoor 113 werknemers hun job
verliezen. Jaga beschikt wel over een kleine productievestiging in
Tsjechië, maar die is meer gericht op de standaardproductie. Ferdy :
“Dat hoeft niet per se negatief te zijn voor de Belgische vestiging. De
echt creatieve en vernieuwende zaken blijven in Diepenbeek vervaardigd worden.”
“Het gebeurt wel dat we moeten stempelen”, aldus Ferdy, “momenteel kom ik gemiddeld aan twee dagen werkloosheid per week. In de
Syndicale Delegatie pleiten we voor een daling van het aantal werkloosheidsdagen. Hoe dan ook zijn de eerste drie maanden van het
jaar sowieso rustiger voor de productie-afdeling.”
“Qua gemiddeld aantal dagen werkloosheid verschilt Jaga overigens
niet onrustwekkend van andere ondernemingen”, weet Bestendig
Secretaris Miek Versavel. “Er zijn maar weinig metaalbedrijven in de
regio waar niet wordt gestempeld”.

Tewerkstelling vrijwaren
Belangrijker vinden de ACLVB’ers vast te stellen dat Jaga moeite
doet om de tewerkstelling in Diepenbeek te houden. De bedrijfsleiding blijft wat dat betreft open in haar communicatie en dat zorgt
voor een grote loyauteit bij het personeel.
“Het bedrijf zegt waar het op staat”, stelt Ferdy Jacobs. “Natuurlijk
is het gevoel van angst voor gevolgen van de crisis bij ons ook voelbaar, wetende dat de regio zo zwaar getroffen wordt. Maar als werknemers beseffen we allemaal dat het moeilijke tijden zijn en we hierdoor een tandje moeten bijsteken.”
“Ook het feit dat Jaga een familiebedrijf is, zorgt voor een aparte
bedrijfsvoering; moesten we hier te maken hebben met een multinational, dan zouden er misschien al boven de hoofden van de werknemers andere beslissingen genomen zijn”, aldus nog Miek
Versavel.

Lokeren

ACROSOMA IN HANDEN VAN
DE NEDERLANDSE VDL GROEP ?
Ook de helilandingsplatformen voor de nieuwe helikopters NH90 van de basissen in Florennes en Koksijde werden door Acrosoma airfield matting geplaatst;
een speciaal platform, zo mag men stellen.
Tevens heeft de firma wereldwijd een unieke positie verworven in de driedimensionale paneeltechnologie, met vele toepassingen in de luchtvaart. Kortom
een bedrijf dat zich specialiseerde in innovatietechnieken. Het kreeg hiervoor
ook de nodige steun van de Vlaamse overheid.
Maar helaas, na acute geldnood raakte het bedrijf in financiële problemen. En

De vliegtuigen van het Airbustype A350 zijn alom gekend, maar dat het composietenbedrijf Acrosoma uit Lokeren de transportkaders leverde voor het vervoer van Airbusonderdelen voor de Duitse en Spaanse assemblagevestigingen,
is minder gekend.
In 2006 werden de eerste afspraken gemaakt voor een deelname aan het
Franse Airbusproject. Het transportkader voor het vervoer van de
Airbusvleugels weegt 3,5 ton. Daarin moest de 2,8 ton zware vleugel rusten,
een huzarenstuk. Werk dat het personeel van Acrosoma tot een goed einde heeft
gebracht.

was het genoodzaakt om de vereffening aan te vragen. Een dertigtal hooggekwalificeerde werknemers zijn getroffen.
De vereffenaar wist ons te vertellen dat de Nederlandse VDL Groep interesse
had in het bedrijf, zodat een doorstart mogelijk moet zijn. Hopelijk wordt dit
geen doemscenario.
WM
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16 e u r o p a
Europese mobilisatie “Een nieuwe weg voor Europa”

STRIJDEN VOOR INVESTERINGEN,
WERKBAAR WERK EN GELIJKHEID
Het EVV en de drie Belgische vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB) organiseren op vrijdag 4 april, een paar
weken voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, in Brussel een grote Europese betoging.
De Europese vakbeweging moet aantonen dat de criteria voor het verlaten van de crisis het verminderen van de werkloosheid, het scheppen van kwalitatieve banen en meer sociale rechtvaardigheid
zijn. En dus niet besparingen.
Er moet op langere termijn gedacht worden.
Massale investeringen zijn nodig om onze
economieën een nieuwe start te geven
gebaseerd op duurzame groei. Wij stellen
als doel een jaarlijkse investering van 2%
van het Europese bbp voor gedurende tien
jaar. Dat zal het stimuleren van nieuwe particuliere investeringen en een belangrijke
modernisering van de private sector als bijkomend effect hebben.
Dergelijke investeringen zullen bijdragen
aan het creëren van een sterke industriële
basis, goede openbare diensten, een inclusief sociaal model en goed georganiseerde
overheidsssytemen evenals aan innovatieve onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Het geld is te vinden

Vijf jaar na het begin van de crisis lijden de
Europese burgers nog steeds als gevolg van
de economische en maatschappelijke onzekerheden. Werkloosheid, precaire arbeid,
ongelijkheid en armoede verpesten het
leven van veel mensen. Het overwinnen van
de recessie en stagnatie van onze economieën en het herstellen van de hoop en het
vertrouwen van de mensen zijn de meest
dringende taken waarmee de EU-leiders
worden geconfronteerd.

Investeren in de toekomst
De EU heeft het potentieel om de crisis te
bestrijden. Het is dringend nodig om een
nieuwe richting in te slaan om de economische situatie te stabiliseren en kwalitatief
hoogwaardige banen te creëren in een sociaal Europa.
De EU moet haar sterke punten gebruiken
om een meer welvarende, gelijke en democratische toekomst op te bouwen.

Om de financiële sector te redden werd
1.000 miljard euro uitgegeven.
Belastingontduiking en fiscale fraude zijn
jaarlijks goed voor 1.000 miljard euro. Nu is
het tijd om 250 miljard euro te besteden
aan jobs en een betere toekomst voor de
Europese burgers. Een gedurfd investeringsplan kan tot 11 miljoen nieuwe hoogwaardige banen genereren.
Het plan staat open voor alle EU-landen.
Het voorziet in de gezamenlijke ontwikkeling van projecten op Europees niveau alsook nationaal in investeringsprojecten.
Prioriteit moet gaan naar investeringen die
de meest significante impact hebben op de
economische activiteit.

EVV-MANIFEST VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN
Eind mei 2014 zullen de Europese burgers worden uitgenodigd om
te stemmen voor degenen die hen zullen vertegenwoordigen in het
Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor alle
Europeanen.
Het parlement heeft de macht om Europese wetten uit te vaardigen om te beslissen over de begroting van de EU en de Voorzitter
van de Commissie te benoemen. De parlementsverkiezingen zullen plaatsvinden in het kader van een lange financiële en sociale
crisis in Europa.
Wij roepen de burgers op om te stemmen voor kandidaten die de
manier waarop de EU wordt geleid zullen veranderen.
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Europa kan veranderen in 2014. Het EVV stelt een alternatieve
visie voor voor een welvarend en sociaal inclusief Europa. We
moeten de kandidaten steunen die deze visie delen.
Het EVV, de stem van de Europese werknemers, roept alle burgers
op te verzamelen achter degenen die een progressief en solidair
Europa willen, een Europa dat geeft om de rechten van haar burgers.
Een beter Europa is mogelijk. Samen kunnen we er een realiteit van maken. Samen kunnen we een nieuwe weg openen
voor Europa.

europa

17

PROGRAMMA – PROGRAMME
VERTREK - DEPARTURE
AlbertII-laan
10:45 – 11:30 :

11:30:

Opstelling van de stoet
Procession line-up
(AlbertII-laan)
Vertrek van de optocht
Departure of the demonstration

AANKOMST - ARRIVAL
Blijde Inkomstlaan (Jubelpark)
12:30 :

Muzikale animatie
Music animation

13:00 :

Toespraak door de Europese
vakbondsleiders
Speeches by the European
trade union leaders

Muzikale animatie - Music animation
14:00 :

Einde van de manifestatie
End of demonstration
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18 i n t e r n a t i o n a a l
Sectoraal overleg

ERVARINGSUITWISSELING
TUSSEN ACLVB EN SACCAWU
In het licht van het driejarenprogramma van ACLVB/BIS 2012-2014 met SACCAWU, mee gefinancierd
door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD), mocht de Dienst
Sectoren van ACLVB zich voor de tweede maal opmaken om zijn kennis en knowhow te delen met de
Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie SACCAWU (South African Commercial, Catering & Allied Workers
Union). Inzet was de voortgezette strijd om een gecentraliseerd onderhandelingsforum te bereiken
voor de distributiesector binnen Zuid-Afrika.

V

Van 30 januari tot en met 1 februari organiseerde SACCAWU zijn uitgebreide OCCBU congres (Organising Campaign Collective
Bargaining Unit) in Johannesburg, Zuid-Afrika. Naast het opmaken
van een exhaustieve stand van zaken in de diverse bedrijfsonderhandelingen, was het meest in het oog springende thema de onderzoeksvraag over de invoering en uitdieping van een gecentraliseerd
onderhandelingsforum.

Onderhandelingen in Zuid-Afrika anno 2014
Er wordt tot op heden enkel in de bedrijven onderhandeld over cao’s
in de distributiesector van Zuid-Afrika. Dit impliceert dat men met
een grote verscheidenheid aan ondernemingscao’s geconfronteerd
wordt, waarin weinig onderlinge coherentie terug te vinden is, en de
loon- en arbeidsvoorwaarden zeer verscheiden zijn.
SACCAWU streeft ernaar om op een meer gecentraliseerde manier
het sociaal overleg te organiseren en om de basis van het sociaal
overleg binnen de Zuid-Afrikaanse distributiesector te versterken,
maar vooral te vergemakkelijken. SACCAWU wordt immers geconfronteerd met een veelheid aan kleine distributiebedrijfjes waar
geen enkele vorm van sociaal overleg plaatsvindt. Bovendien is er
nog een relatief grote aanwezigheid van het informele circuit, waar
weinig vat op te krijgen is.

Leren van het Belgische model
SACCAWU is erg geïnteresseerd in het Belgische overlegmodel van
sociale dialoog. Tijdens een workshop werd uiteengezet hoe ons
overlegmodel is ontstaan na WOII en is geëvolueerd tot wat vandaag
nog steeds bestaat. Toelichting werd gegeven bij de diverse elementen van de wet van 5 december 1968, die de juridische kapstok
is van het Belgisch overlegmodel. Zo werd het drieledig overleg uiteengezet, werd er ingegaan op de bevoegdheid, werking en samenstelling van de Nationale Arbeidsraad, van de diverse paritaire
comités en van de overlegorganen op bedrijfsniveau. Bovendien was
er grote interesse voor het principe van de hiërarchie van rechtsbronnen en de mogelijkheid tot algemeen bindend verklaring van
cao’s.
V R I J U I T / M A A R T
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De Zuid-Afrikaanse Labour Relations Act laat toe het sectoraal overleg op twee manieren te voeren. Onder de vorm van een zogenaamde statutory bargaining council of anderzijds een non-statutory bargaining council. De eerste vorm is zeer moeilijk te bereiken voor de
Zuid-Afrikaanse vakbonden, aangezien men moet kunnen bewijzen
meer dan 50 % van de werknemers te vertegenwoordigen. De tweede vorm wordt eerder in consensus samengesteld. Het is deze vorm
van sociaal overleg die SACCAWU momenteel nastreeft, in samenwerking met een door de overheid georganiseerde instantie voor
sociale bemiddeling.

Strijd tegen komst Wallmart geeft beetje hoop
SACCAWU heeft lang getracht de komst van Wallmart op de ZuidAfrikaanse distributiemarkt tegen te gaan, omwille van de slechte
reputatie van deze Amerikaanse distributiereus ten aanzien van zijn
werknemers. SACCAWU heeft niet kunnen beletten dat Wallmart op
de markt actief werd, maar heeft door zijn verzet wel bereikt dat
Wallmart aanvaardt dat er een ‘non-statutary bargaining council’
kan komen. De strijd is daarmee nog niet afgerond, want de andere
grote bedrijven behouden liever hun eigen vrijheid. SACCAWU heeft
tijdens deze OCCBU meeting een stand van zaken opgemaakt van
dit proces en afgesproken welke verdere stappen moeten worden
gezet.
In de uiteenzetting werd ook dieper ingegaan op relatief hoge syndicalisatiegraad in België. Het feit dat Belgische vakbonden ook werkloosheiduitkeringen betalen en er in vele sectoren ook een syndicale premie wordt betaald, gefinancierd door de werkgevers, wekte
heel wat interesse.
De Zuid-Afrikaanse vakbonden zijn sinds 1994 bevrijd van het
apartheidsregime en zijn, net als wij na WOII, op zoek naar de best
mogelijke organisatiestructuur voor het sociaal overleg. SACCAWU
zal daarin zijn eigen weg gaan. Wanneer we daarbij vanuit ACLVB via onze Beweging voor Internationale Solidariteit - voor inspiratie
kunnen zorgen, is dat zeer graag gedaan. Amandla !
Arne GELUYKENS/Gert VAN HEES

uit de sector
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Havenarbeid

NEEN AAN DE TANDEM HUTS - DE BACKER !
Met Port Package 1 en Port Package 2 heeft de Europese Commissie tot tweemaal toe getracht fundamenteel in te grijpen in de organisatie van de havenarbeid. Omwille van het sterke verzet van de vakbonden in gemeenschappelijk front en
met de steun van het Europees Parlement werd de Europese Commissie teruggefloten, waardoor het statuut van de havenarbeider en de havenarbeidsorganisatie integraal behouden bleef.
Na enkele jaren van relatieve kalmte werd het dossier van de havenarbeid terug op de politieke agenda geplaatst door het op te nemen
in de regeerverklaring van de huidige federale regering van socialisten, christendemocraten en liberalen met als opdracht de havenarbeid te moderniseren. Dit overleg heeft inmiddels een aantal
resultaten opgeleverd en deze besprekingen worden verdergezet met
vakbonden en werkgevers van alle Belgische zeehavens.
Voor de heer Huts (Katoennatie) – die zelf het sociaal overleg verlaten heeft en al jaren aan de zijkant staat – gaat een en ander blijkbaar niet snel genoeg. Het feit dat de vakbonden met alle andere
havenwerkgevers akkoorden en cao’s sluiten is voor de heer Huts
blijkbaar niet relevant. Via allerlei manoeuvres en in zijn gekende
stijl zoekt de heer Huts liever de confrontatie op en tracht hij de Wet
op de havenarbeid, de arbeidsorganisatie en het statuut van de
havenarbeider onderuit te halen.
Het moet gezegd dat Fernand Huts hierbij de laatste maanden
opvallende steun krijgt uit politieke hoek. Europarlementslid
Philippe De Backer (VLD) stelt onomwonden dat de Wet op de
havenarbeid in strijd is met de Europese regelgeving en dat de Wet
de marktwerking (vrije concurrentie) in de Belgische havens sterk
verstoort. Hij is hiervoor tussengekomen bij de Europese Commissie
met de vraag “of de Commissie België zal dagvaarden voor het Hof
van Justitie”.
Ook de heer De Backer volgt een gelijksoortige vreemde logica. Hij
gaat moeiteloos voorbij aan het feit dat de Belgische regering waarvan ook zijn partij Open VLD deel uitmaakt - de Wet op de
havenarbeid tot op heden steeds verdedigd heeft. Ook hij heeft geen
boodschap aan het feit dat het sociaal overleg tussen vakbonden en

Op 12 maart voerden de
havenvakbonden actie om
hun boodschap andermaal
duidelijk te maken.

werkgevers die niet de kant van Fernand Huts kiezen, gewoon verder gaat.
Mee door de wet op de havenarbeid behoren de Belgische havens tot
de absolute top van Europa. De Belgische havenarbeiders hebben
hierin een zeer grote verdienste, niet voor niets worden zij geroemd
omwille van hun vakmanschap, inzet en flexibiliteit.

Als ACLVB hebben wij steeds in gemeenschappelijk vakbondsfront
mee gestreden voor het behoud van de Wet op de havenarbeid en
het statuut van de havenarbeider. Net zoals bij Port Package 1 en
Port Package 2 doen wij dit vandaag opnieuw. Geen 100 De Backers
zullen hier iets aan veranderen !
Erik QUISTHOUDT

FLUXYS

GLOBALE OPLOSSING GEVRAAGD
Een aantal maand terug formuleerde Fluxys, een nationale speler inzake
de verdeling van gas, zijn plan om tot een reorganisatie en efficiëntieverhoging over te gaan.
Niets om zich zorgen over te maken, aldus een vrij zwijgzame en onduidelijke
directie. Uit de contacten die lokale verantwoordelijken hebben met hun
medewerkers, blijkt evenwel dat zowel prestaties als functies komen te vervallen, wat onrust brengt inzake behoud van inkomen en zelfs werkzekerheid.
Niet verwonderlijk dat diverse zetels al overgegaan zijn tot acties, met inbegrip van staking.
Dit was en is o.m. het geval in Zelzate, Berneau, Grâce-Hollogne, Wetteren.
In een aantal vestigingen is ondertussen een akkoord bereikt, in andere niet.
Namens ACLVB pleiten wij echter voor een globale oplossing, in sociaal overleg, en niet zetel per zetel.
We wensen onze mensen alvast veel succes met de acties.
GDR

Afgevaardigde Simon De Blaere, Bestendig Secretaris Geert De Rous, afgevaardigde Michel
Sandelé en ACLVB-lid Koen Van de Walle tijdens de actie bij Fluxys Zelzate op 14 maart.
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SYNDICALE PREMIES
Afhandeling op luchthavens
(PC 140.04)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting :
1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag : € 130 voor 12/12 (bedrag staat
vermeld op het attest)

Bakkerijen (PC 118.03)
Jaar : 2013
Referteperiode/aansluiting :
1/7/2012 – 30/6/2013
Bedrag : bij een onderneming waarvan het
RSZ-nr. wordt voorafgegaan door het kengetal
058 of 258, heeft men recht op een syndicale
premie.
Kortere periodes van tewerkstelling geven recht
op een premie
AANTAL DAGEN
(5 DAGEN / WEEK)
Minder dan 11 dagen
Tussen 11 en 32 dagen
Tussen 33 en 54 dagen
Tussen 55 en 76 dagen
Tussen 77 en 98 dagen
Tussen 99 en 120 dagen
Tussen 121 en 142 dagen
Tussen 143 en 164 dagen
Tussen 165 en 186 dagen
Tussen 187 en 208 dagen
Tussen 209 en 230 dagen
Tussen 231 en 252 dagen
Meer dan 252 dagen

BEDRAG
EURO :
0
11,25
22,50
33,75
45,00
56,25
67,50
78,75
90,00
101,25
112,50
123,75
135,00

Overzicht van de dagen gelijkgesteld met
effectieve prestaties tijdens 1 jaar : ziekte –
arbeidsongeval – beroepsziekte – gedeeltelijk
arbeidsongeval – gedeeltelijke beroepsziekte –
rustdagen moederschap – borstvoedings- op
prenataal verlof – profylactisch verlof – ziekte
2de week gewaarborgd loon – vaderschapsverlof – ouderschapverlof KB 26/10/97 – ouderschapverlof cao n° 64 – economische werkloosheid – staking – werkloosheid ingevolge
staking – lock-out – jeugdvakantie – burgerplicht – uitoefening publiek mandaat – rechterlijke functie – syndicale opdracht – dwingende familiale redenen – sociale promotie –
voltijdse loopbaanonderbreking – deeltijdse
loopbaanonderbreking
Opgelet :
voor deze gelijkstellingen moet een attest bijgevoegd worden.

Volledig werklozen
Het formulier ‘volledig werkloze’ wordt door
ACLVB afgeleverd.
Het recht op de premie blijft behouden gedurende 4 referteperioden volgend op de referteperiode waarin men volledig werkloos werd.
V R I J U I T / M A A R T
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AANTAL DAGEN
(6 DAGEN / WEEK)
Minder dan 13 dagen
Tussen 13 en 38 dagen
Tussen 39 en 64 dagen
Tussen 65 en 90 dagen
Tussen 91 en 116 dagen
Tussen 117 en 142 dagen
Tussen 143 en 168 dagen
Tussen 169 en 194 dagen
Tussen 195 en 220 dagen
Tussen 221 en 246 dagen
Tussen 247 en 272 dagen
Tussen 273 en 298 dagen
Meer dan 298 dagen

BEDRAG
EURO :
0
6,75
13,50
20,25
27,00
33,75
40,50
47,25
54,00
60,75
67,50
74,25
81,00

SWT (voorheen brugpensioen)
Het formulier ‘volledig werkloze brugpensioen’
wordt door ACLVB afgeleverd.
Het recht op de premie blijft behouden tot het
einde van de brugpensioenperiode.
AANTAL DAGEN
(6 DAGEN / WEEK)
Minder dan 13 dagen
Tussen 13 en 38 dagen
Tussen 39 en 64 dagen
Tussen 65 en 90 dagen
Tussen 91 en 116 dagen
Tussen 117 en 142 dagen
Tussen 143 en 168 dagen
Tussen 169 en 194 dagen
Tussen 195 en 220 dagen
Tussen 221 en 246 dagen
Tussen 247 en 272 dagen
Tussen 273 en 298 dagen
Meer dan 298 dagen

BEDRAG
EURO :
0
7,42
14,83
22,25
29,66
37,08
44,50
51,92
59,33
66,75
74,17
81,58
89,00

De arbeider (volledig werkloos of bruggepensioneerd) heeft slechts recht op deze premie voor
de periode van werkloosheid die volgt op zijn
periode van tewerkstelling in de Bakkerijen.
De syndicale premie voor werklozen en bruggepensioneerden zal pas na controle door het
Sociaal Fonds mogen uitbetaald worden.

Leden die langdurig ziek zijn of in voltijds tijdskrediet
De eerste 12 maanden worden gelijkgesteld met
effectieve prestaties. Vervolgens behoudt men
het recht om een premie “volledig werkloze”
gedurende 3 referteperiodes te ontvangen.
Opmerking
Voor de arbeiders die op datum van hun
indiensttreding nog niet aangesloten waren bij
een syndicale organisatie of die bij hun
indiensttreding niet meer aangesloten waren
bij een syndicale organisatie, moet het aantal
te bepalen maanden worden beperkt tot de
periode van lidmaatschap.

Betaling
Leden die in 2013 de volledige premie
Bakkerijen ontvingen, en in orde zijn met de
bijdragen tot en met 12/2013 en ook dit jaar
recht hebben op een volledige premie, zullen
hun premie automatisch op hun rekening
gestort krijgen.
Leden die vorig jaar geen volledige premie ontvingen of nu voor de eerste maal een premie
krijgen, en niet in orde waren met de bijdragen
tot 12/2013 zullen nog een attest ontvangen.

Marokijnnijverheid en
handschoennijverheid (PC 128.03)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting :
1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag : € 135 of € 11,25 per twaalfde

Openbare en speciale autobusdiensten en autocarondernemingen
(PC 140.01.1 - 140.01.2 - 140.01.3)
Jaar : 2013
Referteperiode
:
1/1/2013 t.e.m. 31/12/2013
Bedrag :
- voltijdse tewerkstelling : 135 euro
- deeltijdse tewerkstelling : 67,50 euro
Prestaties/tewerkstelling : tewerkgesteld zijn
op 30/6/2013

Papier- en kartonverwerkende
nijverheid (papiertransformatie)
(PC 136)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting :
1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag :
- € 135 of € 11,25 per twaalfde
voor de actieve werknemers
- € 126 of € 10,50 per twaalfde
voor de gelijkgestelden
Deze syndicale premie wordt niet
uitbetaald aan de uitzendkrachten.

Petroleumnijverheid (PC 117)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting :
1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag :
- € 135 of € 11,25 (1/12) voor arbeiders met
prestaties in de sector en voor de bruggepensioneerden in 2011;
- € 113 of € 9,42 (1/12) voor de bruggepensioneerden de daaropvolgende jaren tot aan
pensioen.

Scheikunde Arbeiders (PC 116)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting :
1/1/2013 - 31/12/2013
Bedrag : 110 euro of 9,17 euro
per begonnen maand

uit de sector
Bijzondere voorwaarden :
- De vormingspremie van 25 euro wordt vanaf
1/10/2014 uitbetaald door ACLVB, aan de hand
van de attesten “syndicale premie 2013”.
- Lid zijn van een werknemersorganisatie (bij
een niet volledig jaar wordt per maand tewerkstelling en of lidmaatschap 1 twaalfde van
110 € toegekend)
- Contracten van interimarbeid of jobstudent
komen niet in aanmerking.
- Bij brugpensioen of pensionering worden
slechts de effectief gepresteerde maanden in
aanmerking genomen.
Duplicata : duplicaten worden aangevraagd bij
ACLVB.
Voor werknemers die geen attest zouden ontvangen hebben, maar toch kunnen aantonen dat ze
onder het PC 116 zijn tewerkgesteld, zal het sociaal fonds op basis van een wettelijk document
(attest werkgever, loonfiche) alsnog een attest
opmaken.

Laattijdige premies : laattijdige premies mogen
tot 3 jaar terug aanvaard worden (2012/
2011/2010).

Steengroeven (PC 102)
Jaar : 2013
Referteperiode : 1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag : per betaalcategorie (berekening door
ACLVB) Bruggepensioneerden hebben ook recht
op deze syndicale premie.

Vezelcement (PC 106.03)
Jaar : 2013
Referteperiode/Aansluiting :
1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag :
Firma Eternit/SVK :
Actieven : € 135 of € 11,25 per twaalfde
Niet–actieven : € 89,24 of € 7,44 per twaalfde
Bijzondere voorwaarden :
- verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
voor werklieden;
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- gedurende minimum twee maanden volledig
en daadwerkelijke gepresteerde tewerkstelling
onder arbeidscontract in de onderneming hebben of gehad hebben;
- aangesloten zijn bij een der erkende vakorganisaties voor de periode waarop de tegemoetkoming van toepassing is.

AANDACHT
Gelieve wanneer u het attest van
de syndicale premie ontvangt :
, het rekeningnummer op
juistheid na te zien en
eventueel te wijzigen;
, wanneer het rekeningnummer
niet is ingevuld, dit te
vermelden op het attest.
Dat om zo vlug mogelijk de
premies te kunnen verwerken.

LOONAANPASSINGEN OP 01.03.2014
P.C.
102.02
102.03
102.05
106.01
106.02
106.03
117
226
303.03
308
309
310
326

ACTIVITEIT
Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen
Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië
Cementfabrieken
Betonindustrie
Vezelcement
Petroleumnijverheid & -handel
Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek (max. eindewedde klasse 8)
Exploitatie van bioscoopzalen
Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie
Beursvennootschappen
Banken
Gas- & elektriciteitsbedrijf

AANPASSING
+ 1 % (index)
+ 1 % (index)
+ 1 % (index)
+ 0,1395 % op de minimumlonen (index)
+ 2 % (index)
+ 2 % (index)
+ 0,1395 % op de minimumlonen (index)
+ 1,4 % (index)
+ 2 % (index)
+ 0,279 % op de minimumlonen (index)
+ 0,279 % op de minimumlonen (index)
+ 0,279 % op de minimumlonen (index)
+ 0,1395 % op de minimumlonen (index)

V R I J U I T / M A A R T

2 0 1 4

22 u i t

de sector

UNI

WERKEN AAN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VOOR WERKNEMERS VAN CALLCENTERS
Van 12 tot 14 februari ging in Orlando de Global Call Center Conference van UNI door. Onder de noemer
“Raising standards globally” kwamen tal van sprekers uit de hele wereld aan bod.

O

Ongeveer 3 procent van de beroepsbevolking in de Verenigde Staten
en 1 à 2 % van de Europese beroepsbevolking zijn callcenter-medewerkers. Ook in Azië, Latijns-Amerika en Afrika groeien de cijfers snel.
Vandaag zijn de populairste bestemmingen voor uitbestede callcenters India en de Filippijnen, met respectievelijk 439.000 en 876.000
werknemers.
Hoewel call center agents overal ter wereld in zeer diverse omstandigheden moeten werken, blijkt er toch één absolute constante :
stressvolle jobs tegen een laag loon. Een andere groeiende trend is
dat er een ware dijkbreuk is qua precaire en tijdelijke contracten,
waardoor de werkzekerheid wereldwijd onder zware druk komt te
staan.
Ongeacht de lokale omstandigheden kunnen vakbonden er voor zorgen dat nationaal en globaal de callcenter-medewerkers kunnen
genieten van fatsoenlijk werk en een evenwichtig leven. Dit door het
organiseren van werknemers, het bedingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en de coördinatie van de nationale en internationale solidariteit. Dat blijkt ook uit onderzoek van Professor Virginia

Doellgast van de London School of Economics, die bevestigt dat het
werk van vakbonden het gemiddeld loon en de kwaliteit van werken
doet stijgen.

Belgische vakbonden
De Belgische vakbonden kwamen in Orlando aan het woord om hun
ervaringen en succesvolle resultaten van de collectieve loononderhandelingen die in verschillende call centra gevoerd zijn, te delen.
Namens ACLVB kwam Bestendig Secretaris Thomas Vanbiervliet aan
het woord. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van samenwerken tussen de verschillende vakbonden om elk vanuit de eigen
identiteit resultaten te boeken voor de callcenter-werknemers. Alleen
door een goede vakbondswerking kunnen we een halt roepen aan de
‘cowboys’ in de sector.
Jaarlijks gaat er van UNI Global Union een Call Center Action Month
uit. Vanaf dit jaar zal ACLVB een volwaardig deelnemer zijn van deze
actie. Dat geeft ons de kans om onze sociaal- liberale stem nog luider te doen weerklinken op de werkvloer van de callcenters.
Thomas VANBIERVLIET

PETROLEUMNIJVERHEID : VERWORVENHEDEN IN HET GEDRANG ?
Sedert jaren is de sector petroleum een trendsetter als het aankomt op het
harmoniseren van de twee bevoegde paritaire comités, met name PC 117
voor de arbeiders en PC 211 voor de bedienden uit de petroleumsector. In
tegenstelling tot de meeste sectoren onderhandelen de twee paritaire comités reeds meer dan een decennium samen en worden alle paritaire werkgroepen en zelfs verzoeningen gemeenschappelijk georganiseerd. De nationale cao noteert ook voor de eerste keer het begrip ‘werknemer’ in plaats
van de oude benamingen ‘arbeider’ en ‘bediende’.
Door de nieuwe opzeggingsregeling die interprofessioneel overeengekomen
werd, dreigen echter oude evenwichten en verworvenheden in deze sector
verstoord te worden. De gunstiger regeling van opzeg die sinds jaar en dag
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van toepassing is in de sector, wordt sterk bedreigd. Een paritaire werkgroep werd opgericht die oplossingen zoekt en contacten maakt met de
Directie Reglementering van de RVA. Ook over de ontslagcompensatievergoeding en verkorte opzeg SWT worden tal van vragen gesteld. Voorlopig
krijgen we antwoorden met mondjesmaat. Zodra er concrete en definitieve
antwoorden komen, zullen wij onze leden uit de sector informeren.
De werkgroep stelde verder een inventaris op van alle tekstuele verschillen
die nog te vinden zijn in de gecoördineerde cao-teksten uit het verleden.
Vermoedelijk zal de eerstvolgende sectorale cao tekstueel zowel voor de
arbeiders als voor de bedienden dezelfde zijn.
ED
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Actie Fair Air ticket

DE GRENS VAN AANVAARDBARE
FLEXIBILITEIT IS BEREIKT
Op donderdag 27 februari hielden de vakbonden een succesvolle actie op Brussels
Airport. Dat naar aanleiding van de aanhoudende druk die de werknemers van de
luchthaven ondervinden op hun veiligheid, loon- en arbeidsvoorwaarden.

D

De afgelopen jaren waren zeer woelig, met stakingen bij Swissport,
Snecma, Gate Gourmet en Brussels Airlines als dieptepunten. De enorme werkdruk en de groeiende flexibiliteit zijn onhoudbaar geworden.
Ziekte, arbeidsongevallen en burn-outs komen steeds meer voor.
De keiharde concurrentiestrijd drukt de prijs, met als gevolg : onhoudbare flexibiliteit, geen vaste contracten, interims bij de vleet en steeds
meer onderaanneming, steeds meer paritaire comités, meer arbeidsongevallen, enz. Zelfs met dat alles draaien de meeste bedrijven op de
luchthaven met verlies.
Naar aanleiding van de komst van verschillende low cost vliegtuigmaatschappijen naar Zaventem willen de vakbonden een duidelijk signaal geven aan de werkgevers op Brussels Airport Company. Voor ons
is het duidelijk : werknemers kunnen niet het slachtoffer zijn van de
woekerende concurrentieslag tussen de bedrijven.

Onze prioriteit : de veiligheid
Alle werkgevers worden ten stelligste aangemaand om de bestaande
arbeidswetten, sector-cao’s en bedrijfs-cao’s toe te passen. Alleen zo
kan de veiligheid voor werknemers gewaarborgd worden.
Onze eisen naar de low cost maatschappijen zijn dat men :
- het Belgisch arbeidsrecht toepast;
- de veiligheid van de werknemers als prioriteit behandelt. Hierop kan
geen enkele uitzondering worden toegestaan, met speciale aandacht voor interimarbeid en het veiligheidsoverleg tussen eigen
onderneming en onderaannemers;

- de wettelijke Belgische sociale zekerheidsbijdragen betaalt;
- dezelfde voorwaarden krijgt van Brussels Airport Company : er kan
geen sprake zijn van voorkeursbehandelingen;
- sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden respecteert;
- de cao’s respecteert;
- de sociale dialoog in alle bedrijven respecteert;
- de extreme flexibiliteit aan banden legt;
- een duurzaam personeelsbeleid gericht op werkbare jobs implementeert.
Voor de Liberale Vakbond is één sociaal statuut voor de luchthaven een
prioriteit. Onze actie was duidelijk een beginpunt. In april zal er een
rondetafel plaatsvinden om deze problemen te bespreken. Hopelijk
komt er nadien een vervolg en oplossingen.
Thierry VUCHELEN
V R I J U I T / M A A R T
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24 v o o r d e l e n
AZUR EN ARDENNE INGEHULDIGD
Op 21 februari werden de gebouwen van het vakantie- en seminariecentrum Azur en Ardenne
officieel ingehuldigd. Dat gebeurde door ACLVB-voorzitter Jan Vercamst, in het bijzijn van de leden
van het Nationaal Bureau van de ACLVB, lokale en regionale politieke mandatarissen en personen die
hebben bijgedragen tot de realisatie van dit ambitieus project.

“Toen we begonnen met de bouw van vakantiehuizen, in de jaren 90,
was onze doelstelling eenvoudig : onze leden de mogelijkheid bieden
te genieten van een ontspannend verblijf in appartementen aan de
Belgische kust of in huisjes, zoals hier in Barvaux”, aldus de
Voorzitter tijdens zijn speech. “Appartementen of huisjes voorzien
van alle modern comfort, zodat vakantie écht vakantie betekent.
En vakantie aan democratische prijzen. Voor onze leden is comfort
geen luxe. Comfort is een recht. ‘Sociaal toerisme’ wil niet zeggen
‘afgeprijsd toerisme’. Een infrastructuur bouwen zoals die van Azur
en Ardenne is voor de ACLVB inzetten op de toekomst. Het is een forse
investering, die onze organisatie voor lange tijd bindt. Naast de
huisjes wilden we een hotel en een seminariecentrum oprichten, want
vorming is een andere belangrijke vakbondsmissie. Het is hier dat
onze afgevaardigden, in alle rust en met een zekere afstand ten
opzichte van de problemen in hun bedrijf, de kennis zullen kunnen
vergaren om beter te onderhandelen.”

Broodbakkerijen, banketbakkerijen,
ambachtelijke ijsbereidingen en chocoladebewerking

LAUREATEN VAN DE ARBEID
Broodbakkerijen, banketbakkerijen, ambachtelijke ijsbereidingen en
chocoladebewerking … bent u tewerkgesteld in een van deze activiteiten binnen de sector van de voedingsnijverheid ? Dan kan u uw
kandidatuur indienen om het bronzen, zilveren of gouden ereteken te
behalen. Ook voor jongeren is er de mogelijkheid om een ereteken te
verwerven, namelijk als Cadet.
Het ereteken kan een meerwaarde betekenen voor uw loopbaan en
benadrukt uw vaardigheid en beroepskwalificatie in uw vak.
V R I J U I T / M A A R T
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U kan het volledige reglement en de inschrijvingsdocumenten raadplegen op de website van het Koninklijk Instituut der Eliten van de
Arbeid : www.iret-kiea.be. Het inschrijvingsformulier is eveneens via
de ACLVB te verkrijgen.
Contacteer Erik Decoo, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke a.i.
Voedingsnijverheid, tel. 02-558.51.50.
De inschrijvingsperiode vangt aan op 1 april.
ED

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

AZUR EN ARDENNE

VAKANTIE EN EVENEMENTEN

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

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

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

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

TROUWE LEDEN GEHULDIGD
De ACLVB-senioren regio Gent hebben het nieuwe jaar ingezet met
de traditionele nieuwjaarsreceptie in Domein Begonia in De Pinte.
Zoals gewoonlijk ging het er gezellig aan toe. Zelfs met een volle
maag werd er nog flink wat gedanst.
Door de Regio Gent werd hulde gebracht aan de aanwezigen die 35
jaar lid zijn van ACLVB (zie foto). Zij kregen voor hun jarenlange
trouw een fruitmand aangeboden.
Staan nog op het programma :
- 1 april : bezoek aan de tentoonstelling “Lang leve de tv” en brouwerij Gruut te Gent
- 24 juni : bezoek aan het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette
- 16 september : bezoek aan het Flanders Fields Museum te Ieper
en het bezoekerscentrum van Biscuiterie Destrooper te Lo
- 28 oktober : bezoek aan Galerie Chris Masson te Meilegem en het
Provinciaal Archeologisch museum te Velzeke
- 2 december : bezoek aan het Distributiecentrum van Colruyt in
Halle

De aanwezigen met 35 jaar ACLVB-lidmaatschap op de teller werden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het
zonnetje gezet. Van links naar rechts : de dames Bernice Anno, Rosette Verleyen, Monique Van Rijsseghem,
Liliane Cottens, Cecile Steendam, en de heren Geert Steenkiste, secretaris Ewald Serraes, Octaaf De Pauw,
Roland Vanden Meersschaut en Hilaire Decraeker.

Geïnteresseerd ?
Ben je ouder dan 55 en wens je in de toekomst uitgenodigd te worden voor de activiteiten van de ACLVB-Senioren Regio Gent ?
Aarzel dan niet en neem contact op met Monique Van Rijsseghem
op het nr. 0477-19.04.80 of via e-mail naar monique.vanrijsseghem@skynet.be.
MVR

Nieuws uit de zones

ANTWERPEN
Culinaire verwennerij via Restogids 2014
Al sinds enkele jaren wordt aan de actieve leden die aangesloten zijn in
afdeling Antwerpen een Restaurantgids aangeboden.
Het ontstaan van deze gids is te danken aan de creativiteit van enkele
afgevaardigden binnen BASF. Ook in de editie 2014 van de Restogids zijn
ze erin geslaagd om het aanbod van de restaurants te vergroten. Een visbistro, de Spaanse keuken, een restaurant met Zwitserse specialiteiten,
… het is slechts een greep uit het gastronomisch aanbod.
Met deze aanbieding schenken wij niet alleen voor onze leden in
Antwerpen de exclusieve kans om grote kortingen op de totale prijs te verkrijgen, zelfs familie en vrienden delen mee in dit voordeel. Enerzijds wordt
er een meerwaarde gecreëerd, waarbij het lidmaatschap van onze trouwe
leden meer geld oplevert dan het kost. Anderzijds maken onze afgevaardigden binnen de bedrijven gebruik van deze tool om mensen ervan te
overtuigen zich aan te sluiten bij een vakbond die er in deze moeilijke tijden mee voor zorgt dat de levensstandaard behouden blijft.
De Restogids 2014 is vanaf heden te verkrijgen op het ACLVB-kantoor
(syndicale werking), gelegen in de Kribbestraat 3 te 2000 Antwerpen. Het
is ook mogelijk om de gids te laten versturen naar je thuis- of werkadres.
Je kan daartoe telefoneren naar het algemeen nummer : 03-205.60.01.
De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
Haal nog meer voordelen uit je lidmaatschap : surf naar
http://www.aclvb.be/voordelen.
EH
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Voor jongeren van 11 tot 14 jaar

PROEVEN VAN MECHANICA, ELEKTRICITEIT,
ELEKTRONICA EN CHEMIE OP HAAI-TECH!
Talentenfabriek, job- en opleidingspunt voor de
industrie in Antwerpen, organiseert op 11 en 26
april het evenement Haai-tech!
Haai-tech! wil jongens en meisjes van 11 tot 14
jaar prikkelen voor wetenschappen en techniek en
hen (en hun ouders) informeren over de mogelijkheden van technische studierichtingen. Zo wil het
meer jongeren vanuit een positieve motivatie laten
kiezen voor een technische richting.
Op Haai-tech! proeven de jongeren via toffe workshops van mechanica, elektriciteit, elektronica en
chemie.
“Programmeer een robot, experimenteer met schakelpanelen, bestuur een pneumatische machine,
teken in 3D op de computer en maak dit ook zelf.
Experimenteer met chemie en wetenschappen.
Ontdek dat technologie denken én doen is tijdens 3
toffe workshops!”
Voor ouders is er een infosessie over technologie en
technische studies.

Programma
Vrijdag 11 april (9.30 u.-16 u.)
Volledig dagprogramma, Atlas Copco Wilrijk
3 Workshops over technologie en bedrijfsbezoek
voor jongeren
3 Bedrijfsbezoek en infosessie voor ouders
Zaterdag 26 april (10-13 u. of 14-17 u.)
Halve dagprogramma,
Centraal Station Antwerpen
Volg de wegwijzers vanaf infopunt niveau 0
3 Workshops over technologie voor jongeren
3 Info over techniek en studeren, voor ouders
3 Boeiende technologieactiviteiten voor het hele
gezin

Inschrijven
Deelnemen is gratis. Graag vooraf inschrijven via
www.talentenfabriek.be/HAAI-tech.

Wedstrijd voor kmo’s

‘NV GEZOND AWARD’ BELOONT AANDACHT
VOOR GEZONDHEID OP DE WERKVLOER
Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreven-tie (VIGeZ)
lanceert in samenwerking met zijn partners de 3de editie van de ‘nv gezond
award’, een wedstrijd voor kmo’s in Vlaanderen en Brussel die aandacht
hebben voor gezondheid op de werkvloer. Met deze verkiezing wil het VIGeZ
kmo’s motiveren om werk te maken van een gezondheidsbeleid.
Het belang van werknemers die gezond door het leven gaan en zich goed in
hun vel voelen, daar hoeven ze ons als vakbond niet van te overtuigen. Dag
na dag gaat onze bekommernis dan ook uit naar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
Werk je in een onderneming die toonaangevende gezondheidsinitiatieven
neemt voor haar personeel ? Dan is de nv gezond award een kans om die
initiatieven in de kijker te zetten. Voorbeelden van gezondheidsinitiatieven
zijn lunchwandelingen of stappencompetities organiseren, gezonde snacks
aanbieden, fruit voorzien, een fietsenrek plaatsen, … Op www.nvgezond.be
vinden kmo’s 2 stappenplannen terug die hen kunnen helpen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid.
Categorieën
Om alle bedrijven en instellingen de kans te geven deel te nemen en de
samenwerking tussen buurbedrijven te stimuleren, roept de wedstrijd 3 cate-

gorieën in het leven : de categorie ‘individuele kmo’ (profit), de categorie
‘individuele kmo’ (non-profit) en de categorie ‘groep van kmo’s’. Ook grotere
bedrijven (met meer dan 250 werknemers) kunnen aan de ‘nv gezond award’
deelnemen, voorwaarde is wel dat zij zich samen met 1 of meerdere kmo’s
inschrijven. Op die manier krijgen ook de kleinste kmo’s de kans om werk te
maken van een gezondheidsbeleid.
Elke deelnemend bedrijf vult een deelnamedossier in waarin gepeild wordt
naar de inspanningen die het geleverd heeft op vlak van gezondheid en werk.
Op basis daarvan zal een jury 9 finalisten kiezen. Die krijgen de kans om op
de award-uitreiking op 1 oktober hun inspanningen op vlak van gezondheid
kort voor te stellen. Bij die gelegenheid worden de 3 winnaars bekendgemaakt : 1 uit elke categorie.
Prijzenpakket
De winnende ondernemingen ontvangen een maand lang gratis fruit, een
pakket stappentellers en een jaar lang fietsbijstand voor een aantal medewerkers die met de fiets naar het werk komen. Ook krijgen ze de kans om
hun gezonde bedrijfsinitiatieven voor te stellen in HR-Magazine.

Surf voor meer informatie naar www.nvgezond.be.
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28 r e g i o n a a l
ONZE ENERGIEFACTUUR ZAL IN DE
TOEKOMST ALLEEN MAAR STIJGEN !
De afgelopen maanden is het verschillende malen in het nieuws geweest en
hebben de kranten er vol van gestaan : “De prijs van elektriciteit daalt door
stijgende concurrentie onder de leveranciers”. Het zou logisch zijn moest
die prijsdaling een daling van de energiefactuur met zich meebrengen. Niets
is echter minder waar ! De energiefactuur is de afgelopen jaren alleen maar
gestegen door de toenemende kosten voor groene stroom …

De elektriciteitsfactuur

Oorzaken van de stijging

De elektriciteitsfactuur van de gezinnen bestaat uit verschillende componenten.
Zo betaal je uiteraard een prijs voor de elektriciteit die geleverd wordt door de
leverancier. Een leverancier, zoals bijvoorbeeld Electrabel, Eni, Lampiris,… kan je
vrij kiezen. De prijs die de leverancier aanrekent, bepaalt de leverancier zelf.
Daarnaast betaal je ook een bedrag per kWh voor het transport van elektriciteit,
het distributienettarief, aangerekend door de distributienetbeheerder bv. Eandis
of Infrax. Ten slotte rekent de overheid op de geleverde energie taksen en heffingen aan. Door energie-efficiëntie en de dalende kosten voor elektriciteit daalt de
elektriciteitsprijs. De totaalfactuur zal echter de komende jaren blijven oplopen
door de stijgende prijs van het distributienettarief. Die stijging wordt veroorzaakt
door de productie van hernieuwbare energie.

De doorrekening van de certificaten
via de nettarieven
De distributienetbeheerders hebben een aantal sociale en ecologische openbare dienstverplichtingen (ODV)
opgelegd gekregen. Zo moeten distributienetbeheerders onder andere premies geven voor energiebesparing, groenestroomcertificaten opkopen,… Die kosten
worden doorgerekend via de distributienettarieven. Het
mechanisme werkt als volgt : als producent van groene stroom krijg je groenestroomcertificaten per geleverde hoeveelheid groene stroom. Het groenestroomcertificaat kan worden verkocht aan de distributienetbeheerder of op de certificatenmarkt. De distributienetbeheerder moet verplicht certificaten opkopen die
hem worden aangeboden tegen een minimumprijs. Als
de prijs op de certificatenmarkt laag is, is het voor producenten interessanter om te verkopen aan de netbeheerders. Het is dan aan de netbeheerders om te proberen de certificaten op de markt door te verkopen.

Voor elke 1000 kWh geproduceerde hernieuwbare energie via zonnepanelen, windmolens of een warmtekrachtkoppeling krijgt de producent een groenestroomcertificaat (GSC) of warmtekrachtkoppelingcertificaat (WKK). Door de populariteit van
hernieuwbare energie, vooral zonne-energie, is de kost van het certificatensysteem verdubbeld tussen 2009 en 2012. Hierdoor is de totaalfactuur voor de gezinnen tussen 2007 en 2013 met 43 % gestegen terwijl de factuur van de bedrijven
een beperkte stijging kende van 0.6 %.
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Aangezien er te veel certificaten op de markt zijn,
en de prijs per certificaat met andere woorden
laag is, krijgen de distributienetbeheerders niet
de prijs die ze betaald hebben. Wat stijgende kosten met zich voortbrengt, die uiteraard betaald
moeten worden.
De distributienetbeheerder mag niet zomaar eender welke prijs aanrekenen. De tarieven die de
netbeheerder moet hanteren, zijn vastgelegd in
meerjarentarieven die zijn goedgekeurd door de
overheid. Door de explosieve groei aan zonneenergie zijn de nettarieven in de loop der jaren
onvoldoende aangepast in verhouding tot de evolutie van de kosten die de netbeheerders maken
aan de groenestroomcertificaten. Gecombineerd
met de bevriezing van de tarieven door de
bevoegdheidsoverheveling in het kader van de
6de staatshervorming maakt dit dat er vandaag
665 miljoen euro te weinig wordt doorgerekend
aan de distributienetklanten.
De inleverquota van de leveranciers
Elke elektriciteitsleverancier moet afhankelijk van
de hoeveelheid stroom die hij heeft geleverd, een
bepaald aantal groenestroomcertificaten indienen. Als leverancier kan je ervoor kiezen om zelf
groene stroom te produceren of groenestroomcertificaten aan te kopen. De hoeveelheid in te dienen certificaten heeft de overheid vastgelegd in
quota’s die jaarlijks stijgen. Door het indienen van
die certificaten zijn de kosten van de leveranciers
gestegen. Op de energiefactuur betaal je als klant
dan ook een bijdrage voor groene stroom en
warmtekrachtkoppeling.
Zoals daarnet aangehaald zijn er heel veel certificaten op de markt omdat er veel minder certifi-

caten moeten worden ingeleverd dan dat er worden uitgegeven. Dit overschot komt onder andere
door de explosieve groei van zonnepaneelinstallaties en het vrijstellen van sommige leveringen.
Het overschot zorgt ervoor dat de waarde van een
groenestroomcertificaat op de markt heel laag is.
Die overschotten kunnen op verschillende manieren worden aangepakt door de certificaten op te
kopen via bijvoorbeeld algemene middelen of door
het quotum te verhogen, waardoor de factuur van
de klant nog verder stijgt. Hoe dan ook hangt er
aan al die opgespaarde certificaten een prijskaartje van 501 miljoen euro die ooit betaald zal
moeten worden.

Als de kosten die de netbeheerders maken (665
miljoen euro) en de kosten van het certificatenoverschot (501 miljoen euro) worden doorgerekend aan de klanten, zo’n 1.16 miljard in
totaal, dreigt er een tariefschok te ontstaan.
Wanneer er niet snel wordt ingegrepen zal bij
ongewijzigd beleid de kost nog verder stijgen
tot 1.85 miljard euro tegen eind 2015.

En dat is nog niet alles …
Door de extra windmolens die aan de Belgische
kust worden gebouwd, door extra biomassacentrales die Vlaanderen heeft voorzien en door de
nieuwe hernieuwbare energiedoelstellingen waarbij in 2020 13 % van onze energie groen moet
worden opgewekt, zal de totale kostprijs van het
certificatensysteem in Vlaanderen stijgen naar
zo’n 2.4 miljard in 2020.
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het maatschappelijk draagvlak voor een verdergaand hernieuwbaar energiebeleid. De tarieven
die de distributienetbeheerder aanrekent aan de
bedrijven zijn lager dan de tarieven aangerekend
aan de gezinnen. Via een watervalsysteem worden
kosten verdeeld op basis van verbruik. Met andere woorden : wie veel verbruikt, betaalt minder
distributienettarief dan wie weinig verbruikt.
Deze manier van kostenverdeling is niet sociaal.
Ruwweg 50 % van de kosten worden veroorzaakt
door bedrijven die zijn aangesloten op het distributienet terwijl 80 % van de kosten worden doorgerekend aan de burger. Ten slotte moeten bedrijven met een heel groot energieverbruik de kosten,
die elektriciteitsleveranciers maken voor het inleveren van groenstroomcertificaten, niet betalen.
Die vrijstelling die de bedrijven genieten, is ingevoerd om de concurrentiepositie van de bedrijven
te vrijwaren. Tussen 2012 en 2020 loopt dit voordeel voor de bedrijven op tot 1 miljard euro.
Hierdoor dreigen de gewone gezinnen het grootste
slachtoffer te worden.
De ACLVB vraagt dat de nieuwe Vlaamse regering
duidelijkheid schept over welke kosten door wie
moeten worden betaald. Volgens de ACLVB moeten de kosten op een sociaal rechtvaardige
manier worden doorgerekend aan de verschillende gebruikers van het elektriciteitsnet. Wij vragen
de Vlaamse regering om de verdeling van de kosten over de verschillende gebruikersgroepen te
herbekijken met een sociaal liberale bril !

De tariefschok is nadelig voor de koopkracht van
gezinnen, de concurrentiekracht van bedrijven en

Suzanne KWANTEN
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AANGIFTE VAN JE GEZINSSITUATIE

Als je werkloos wordt, moet je aan de RVA je familiale en persoonlijke toestand aangeven.
Ook indien er iets wijzigt in die situatie, dien je dat onmiddellijk aan te geven.
Wat moet je aangeven ?
Wanneer je voor het eerst werkloos wordt, zal je volgende gegevens
moeten aangeven aan RVA via je plaatselijk ACLVB-kantoor :
3 je adres;
3 je nationaliteit;
3 de personen waarmee je samenwoont en hun inkomsten;
3 de activiteiten die je uitoefent (bv. een bijberoep, een politiek
mandaat,…);
3 het inkomen dat je nog zal ontvangen tijdens je werkloosheid
(bv. een overlevingspensioen, een vergoeding wegens een
arbeidsongeval of beroepsziekte,…);
3 het rekeningnummer waarop je werkloosheidsuitkeringen
betaald moeten worden;
3 een kopie van je arbeidskaart en verblijfsvergunning (indien je
een vreemde nationaliteit hebt);
3 ...
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2 0 1 4

Ook elke wijziging aan bovenstaande gegevens moet aangegeven
worden. Bijvoorbeeld :
3 je verhuist;
3 je rekeningnummer wijzigt;
3 je gaat samenwonen;
3 je gaat na een echtscheiding alleen wonen, maar je hebt nog
een kind ten laste of je moet onderhoudsgeld betalen;
3 je partner begint te werken (of wordt ook werkloos);
3 je ouders die bij je inwonen, worden gepensioneerd;
3 een van je kinderen begint te werken;
3 je stopt met je bijberoep;
3 je verkrijgt de Belgische nationaliteit;
3…

werkloosheid
Hoe moet je dit aangeven aan de RVA ?
De RVA heeft een specifiek formulier voorzien om al deze gegevens
aan te geven : het “FORMULIER C1 – Aangifte van de persoonlijke en
familiale toestand”. Wanneer je werkloos wordt, zullen we samen met
jou dit formulier vervolledigen en samen met de andere documenten
(bv. C4) van je werkloosheidsdossier aan de RVA bezorgen.

Waarom moet je wijzigingen aangeven ?
In de werkloosheidsreglementering zijn 3 gezinssituaties voorzien :
3 Gezinshoofd (samenwonende met gezinslast)
3 Alleenwonenden
3 Samenwonende (zonder gezinslast)
Belangrijk hierbij is dat je weet dat de fiscale invalshoek niet steeds
dezelfde is als die van de werkloosheidsreglementering. Voor de werkloosheid houdt men rekening met de inkomens van alle personen
waarmee je samenwoont, ongeacht of dit je partner, kind, familielid
of een derde is.
Om te bepalen tot welke categorie je behoort, moet je dus niet alleen
je persoonlijke situatie aangeven, maar ook die van alle personen
waarmee je samenwoont.

Wanneer moet je de wijzigingen aangeven ?
Zo snel mogelijk nadat de wijziging heeft plaatsgevonden. Doe je dat
niet, dan kan je door RVA gesanctioneerd worden.
Voorbeeld
Je hebt verklaard dat je alleen woont en daardoor word je betaald als
alleenwonende. Je zus, die voltijds werkt, komt tijdelijk bij je inwonen waardoor je nog slechts recht hebt op uitkeringen als samenwonenden
- maar je vergeet dit aan te geven. Je loopt het risico je recht op uitkeringen gedurende minimum 1 week te verliezen en de te veel ontvangen uitkeringen te moeten terugbetalen.

Geheugensteuntje van ACLVB
Word je betaald als gezinshoofd of alleenstaande, dan ontvang je
jaarlijks van ACLVB een herinneringsbrief samen met de laatste versie van het formulier C1 dat aan RVA is bezorgd.
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Zijn er geen wijzigingen te melden, dan hoef je niets te doen. Zijn er
bepaalde gegevens op het formulier niet correct of dienen ze aangevuld te worden, dan moet je dit zo snel mogelijk doen. Kom langs bij
je ACLVB-kantoor waar we samen met jou een nieuw formulier C1
invullen om aan RVA te bezorgen.

ACLVB moet controleren
Tot nog toe was het de RVA die de gegevens van het Rijksregister vergeleek met jouw aangifte op het formulier C1. Indien de RVA onregelmatigheden vaststelde, werd de situatie onderzocht en werden eventueel sancties opgelegd.

Voortaan heeft de ACLVB-werklozenkas de wettelijke
verplichting om het Rijksregister te consulteren bij het
samenstellen van je werkloosheidsdossier. Ontvangen
we tegenstrijdige gegevens, dan zullen we dit samen
met jou moeten oplossen vooraleer we je dossier aan
RVA kunnen overmaken.
Er kunnen zich 2 situaties voordoen :
1. Je hebt je vergist bij het invullen van het formulier C1, en gaat
akkoord met de gegevens van het Rijksregister. In dit geval heb je
alsnog de mogelijkheid het formulier C1 te verbeteren vooraleer we
het naar RVA versturen.
2. Je gaat niet akkoord met de gegevens die wij ontvingen van het
Rijksregister.

Bv. Je bent onlangs verhuisd van de Stationsstraat naar de Peperstraat.
Op je formulier C1 vul je je nieuwe adres in : Peperstraat. Het
Rijksregister vermeldt – ten onrechte- nog steeds Stationsstraat.
In dit geval kan je jouw persoonlijke verklaring bevestigen. Het is echter mogelijk dat RVA nog verder onderzoek voert naar de reden van het
verschil.
Kim DE SCHAMPHELEIRE

Werkloosheid

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

Hoe ga je tewerk ?

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

Je surft naar de ACLVB-website (www.aclvb.be)
en je klikt “mijn werkloosheidsdossier” aan.
Je komt dan terecht op het scherm “Aanmelden
in de module mijn werkloosheidsdossier”.
Je volgt de aangegeven stappen en komt
automatisch in je persoonlijk dossier terecht.
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O

GA STEMMEN

Nemen we er gewoon nog maar de recente actualiteit bij : in
Oekraïne, Syrië, Mali vechten en sterven burgers om een beetje meer democratie te bereiken. Ze vechten niet alleen tegen
het bewind dat aan de macht is, maar ook tegen oproerpartijen die een ander bewind willen installeren dat minstens
even autoritair is. Het stemrecht dat onder dwang wordt uitgeoefend zoals in de Krim is evenmin een oplossing.
Wat nog ? Geloof vooral niet dat het een op voorhand gewonnen zaak is. Laat niemand in uw plaats beslissen op 25 mei.
Intussen heeft u de tijd om met uw omgeving te discussiëren
over de partijprogramma’s. In het stemhokje zal u het sociaal
en economisch beleid van de komende vier jaar kunnen richting geven. Vergis u niet.
Jan VERCAMST,
Nationaal Voorzitter

Vr ijuit

Maandblad van de Liberale Vakbond

ACLVB
Koning Albertlaan 95
9000 GENT
Tel. : 09-222.57.51
E-mail : aclvb@aclvb.be
http://www.aclvb.be

V R I J U I T / M A A R T

Verantwoordelijke
Uitgever
Jan VERCAMST
Koning Albertlaan 95
9000 GENT
Coördinatie
Sabine SLEGERS

2 0 1 4

Redactie
Annick COLPAERT
Didier SEGHIN
Hugo VAN LANCKER
Dimitri VERSTRAETEN
E-mail :
infocentrum@aclvb.be

Verschijnt niet in augustus.
Prepress & druk
Creative Plus Production
& Corelio Printing

De polyethyleen wikkel van dit magazine is
biologisch afbreekbaar en 100 % recycleerbaar.

Op 25 mei zullen we onze vertegenwoordigers kunnen kiezen
voor de parlementen op regionaal, federaal en Europees
niveau.
In tegenstelling tot bij de sociale verkiezingen geven we deze
keer geen stemadvies. Dat is niet onze rol als liberaal syndicalist. We vragen u alleen om te gaan stemmen.
Beschouw stemmen als een recht, niet als een plicht. Een
recht dat u in alle vrijheid kan benutten in plaats van het te
zien als een wettelijke verplichting.
Bij de mannen en vrouwen die u trachten te verleiden met
verklaringen in de media, affiches in het straatbeeld of door
bij u thuis te komen aanbellen, zijn er velen die uw stem verdienen. Aan u om hen aan te moedigen. Neen, ze zijn niet
allemaal verdorven, neen, ze zijn niet allemaal incompetent,
neen, het is niet enkel het geld dat drijft. Beweren dat de
politiek geen enkele invloed meer heeft op het kapitaal, dat is
ervoor zorgen dat er nog meer mensen afhaken en dat de
democratie er niet op vooruitgaat.
We weten dat de regeringen en de parlementen ons leven veranderen, we weten dat we hun beslissingen kunnen aanvechten door hen onze argumenten kenbaar te maken.
Waarom zouden we anders een informatiecampagne gehouden hebben tegen de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen met de manifestatie van 10 maart als hoogtepunt ? De vakbonden vormen een tegenmacht. Door overleg, manifestaties, zelfs stakingen proberen we de politici te
beïnvloeden wanneer we menen dat hun plannen of beslissingen ingaan tegen de belangen van de mensen die we verdedigen, onze leden. We zijn een essentieel radertje in de
moderne democratie.
Als we u zo vroeg vragen om te gaan stemmen, dan is dat
omdat de verkiezingscampagne al aangevat is. We zullen terdege nota moeten nemen van de verkiezingsprogramma’s
van de partijen en de dissonante stemmen van sommige
kandidaten.
Vergelijk die programma’s met de samenvatting van ons
memorandum dat u vindt op bladzijden 7, 8 en 9 van deze
Vrijuit (of met de volledige tekst op onze website
www.aclvb.be) en beslis met kennis van zaken. We vertrouwen op uw kritische zin.

