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De indexsprong die ons
opgedrongen wordt, is oneerlijk.
En bovendien inefficiënt :
hij leidt tot een structurele
daling van de koopkracht.
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MOBILITEIT IN BRUSSEL

120.000 mensen die op straat komen, het is een signaal waar de regering onmogelijk kan naast kijken.
De ontmoeting met de Eerste Minister en de vier Vicepremiers onmiddellijk na de betoging heeft niet geleid
tot een fundamentele discussie over de maatregelen zelf. Ze bood de drie vakbonden de gelegenheid om
hun prioriteiten kenbaar te maken, met name : geen indexsprong en vrijheid van onderhandelen, een
krachtige en federale sociale zekerheid, investeringen in het herstelbeleid en waardige, duurzame jobs en
een rechtvaardige fiscaliteit die inkomsten uit vermogen belast.
Charles Michel toonde bereidheid om het sociaal overleg opnieuw op gang te trekken en het vertrouwen
op te bouwen, in de eerste plaats met de werkgeversorganisaties, en ook met de regering. Het is de minister
van Werk, Kris Peeters, die aangesteld is als bruggenbouwer tussen de organisaties. De andere ministers
zullen overleggen voor de materies waarvoor ze specifiek bevoegd zijn : pensioenen, sociale zaken, …
De eerste twee ontmoetingen hebben alvast tot niets geleid (lees meer op blz. 4).

Wat vinden de ACLVB-leden in
Brussel over mobiliteit ?
Waar zitten de uitdagingen ?
En hoe zou het verkeersplaatje
er in 2040 kunnen uitzien ?
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VLAAMSE
REGIONALE FEEST
Licht uit, spot aan : de Vlaamse
Regionale van de Liberale
Vakbond bestaat 25 jaar.
Een kwarteeuw waarin niet
stilgezeten werd.
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NIEUWS VOOR
WERKLOZEN
Het Regeerakkoord zal voor alle
werklozen gevolgen hebben, niet
alleen door de indexsprong
maar ook door een aantal
belangrijke wijzigingen aan de
reglementering.

2aclvb-voordeelkaart
THE POWER OF OBJECT(S)
20 vrijkaarten te winnen voor WINCARD-houders !
Wat is design? En wat is Belgisch design? Wanneer
wordt een product een icoon waarvan het beeld in
ieders hoofd blijft hangen?

ING
Tickets en praktische info:
ing.be/art

Hoe wordt het een bestseller?
Ontdek het in het ING ART CENTER en maak kennis
met THE POWER OF OBJECT(S)! Iconen en bestsellers
van 25 befaamde designers maken je wegwijs in de
wondere wereld van het Belgische design en ontsluieren de alchemie van SUCCES!

ING ART CENTER
Kunstberg,
Koningsplein 6,
1000 Brussel
T. : +32 2 547 22 92

Exclusief aanbod voor WINcard-houders : 20 x 2 vrijkaarten te winnen !

!

Antwerpen - Gedempte Zuiderdokken
Van 29 november 2014 tot 11 januari 2015, elke dag van 10 tot 19u.

THE FELLOWSHIP OF THE RING
Exclusief voor WINCARD-houders : 6 duotickets te winnen en € 5 korting !
The Fellowship of the Ring. Eerste luik van deze spectaculaire filmtrilogie in concert !

!

WINCARD DEELNAMECOUPON

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

OOK VIA E-MAIL

Zaterdag 27 december 2014 wordt ‘The Fellowship of the Ring’, het eerste luik van de saga ‘The Lord of the Rings’, tijdens een
filmconcert integraal vertoond in het Sportpaleis te Antwerpen. De originele versie van de film wordt op een groot scherm afgespeeld met Nederlandse en Franse ondertiteling, terwijl de muziek van de film live door het Nationaal Orkest van België zal worden vertolkt! Er komen maar liefst 250 personen op het podium : een voltallig orkest en een 150 stemmen tellend koor!

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

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

Meer voordelen : ga naar

MIJN KEUZE :
q THE POWER OF OBJECT(S)
q ICE DREAMS
q THE FELLOWSHIP OF THE RING
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Zaterdag 27 december 2014 - Sportpaleis Antwerpen
Voordeel :
5 € per ticket, ongeacht de categorie
Reserveer uw tickets met korting enkel via de link
op www.countdown.be
Niet van toepassing op reeds eerder aangekochte tickets
3 Aanbod niet cumuleerbaar met andere voordelen
3 Maximaal 10 tickets per persoon.
3 Enkel online reservaties !
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EERST ONDERHANDELEN, DAN STAKEN
actualiteit

Op 3 november riep de ACLVB een Nationaal Comité bijeen om te bepalen welke houding we zouden aannemen na
de manifestatie van 6 november. Arne Geluykens (hoofd van de ACLVB-studiedienst), Olivier Valentin (Nationaal
Secretaris), Sabine Slegers (Nationaal Secretaris) en Voorzitter Jan Vercamst gaven een overzicht van de maatregelen in het regeerakkoord.

Waar is het overleg ?
In haar verklaring beweerde de regering de poort open te laten voor het
overleg met de sociale partners. Bij de ACLVB hadden we besloten
haar op haar woord te nemen en ons van goede wil te tonen aan de
onderhandelingstafel. “Maar opgelet”, waarschuwde Olivier Valentin,
“de regering moest bereid zijn ernstige toegevingen te doen. We
nemen geen genoegen met een paar komma’s die verplaatst worden.
Het akkoord omvat maatregelen die zo onaanvaardbaar zijn dat ze
inefficiënt zullen zijn of niet uitvoerbaar zullen zijn. Sinds verscheidene jaren beweren de opeenvolgende regeringen ons arbeidsrecht te
willen moderniseren, daarmee bedoelend dat het verouderd is en een
rem vormt op het concurrentievermogen. De waarheid is dat onze wetgeving tal van formules opent, meer bepaald inzake aanpassing van
de arbeidstijd, maar dat daarover onderhandeld moet worden met de
vertegenwoordigers van de werknemers, op het niveau van de sector
of het bedrijf. Maar wat de regering wil, is dat de werkgevers kunnen
beslissen op eenzijdige manier. We willen een echt sociaal overleg. Op
dit ogenblik is de werkgeverskant bevoordeeld en de vakbondskant
verzwakt.

beperking in tijd van de werkloosheidsuitkeringen, maar de degressiviteit aangevat onder Di Rupo gaat verder, de anciënniteitstoeslag
voor nieuwe oudere werklozen wordt afgeschaft, de vergoedingen bij
tijdelijke werkloosheid dalen van 70% naar 65%. Bovendien zullen
langdurig werklozen verplicht worden tot gemeenschapsdienst.
Zullen diegenen die weigeren, gestraft worden of zullen zij die
accepteren vergoed worden via een verlenging van de periodes voor
degressiviteit ?

Meer armoede
Sabine Slegers las tussen de regels van het akkoord het weinig
begerenswaardig lot dat dreigt voorbehouden voor de sociaal verzekerden. “De werknemers gaan afzien, en het zal nog schrijnender
zijn als ze hun werk verliezen. We zijn inderdaad ontsnapt aan de

De regering heeft het over correctie op de indexsprong die een
invloed zal hebben op de sociale uitkeringen. Afgezien van het feit
dat men, wanneer men de notificaties van het akkoord leest, zich er
rekenschap van geeft dat de voorziene 127 miljoen niet zullen volstaan om die correctie door te voeren.
Een hoofdstuk van het akkoord heeft als titel : “Actief ouder worden”. Het is zogenaamd gebaseerd op het verslag van de experten
van de Pensioencommissie. Het is waar dat men er het idee van het
optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar terugvindt. De tekst
vermeldde ook dat men banen moet creëren en aangepaste banen
om oudere werknemers toe te laten aan het werk te blijven.
De regeringstekst roept meer vragen op dan dat hij antwoorden
aanlevert. Het geheel geeft blijk van een grote incoherentie tussen
de wil om te strijden tegen armoede en het feit dat bezuinigingsmaatregelen steeds meer mensen naar het OCMW zullen leiden.”
V R I J U I T / N O V E M B E R
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Twee overlegvergaderingen voor niets

ACTIEPROGRAMMA WORDT
VERDER AANGEHOUDEN

Eén week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in
de straten van Brussel … Na de eerste gesprekken met de Kern
en met vicepremier Peeters moeten de vakbonden nog steeds
vaststellen dat regeringshalve nog geen enkele opening werd
gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid, dat bovendien beter is voor groei en werkgelegenheid.
Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties.

De enige nieuwe initiatieven "van betekenis" (80 miljoen beurstaks
en 150 miljoen bankentaks), aan te vullen door de 120 miljoen
kaaimantaks die al door de vorige regering werd beslist, brengen
samen minder op dan wat men teruggeeft aan vermogenden via de
verminderde taks op liquidatieboni (die kost de schatkist ca. 750
miljoen euro). Terwijl het bedrijfsleiders opnieuw gemakkelijker
wordt gemaakt om zonder veel risico privé-uitgaven op de rekening
van de zaak te zetten. Zonder veel pakkans en zonder hoge boetes.

Ons actieplan moet dus doorgezet worden, we blijven gaan voor
onze 4 doelstellingen : vrijwaring en versterking van de koopkracht,
zorg voor een sterke federale sociale zekerheid, investeren in duurzame relance en werkgelegenheid, meer fiscale rechtvaardigheid.
Wat op tafel ligt, blijft fundamenteel onevenwichtig en onrechtvaardig. Omdat het de inspanningen eenzijdig legt bij wie werkt,
werk zoekt, ziek is of met pensioen. Terwijl bedrijven en beleggers
worden ontzien. Erger, terwijl ondoelmatig en onrechtvaardig middelen worden overgepompt naar bedrijven en beleggers. In 2013
werd voor 55 miljard euro aan dividenden uitgekeerd. In plaats van
te investeren in de bedrijven, verdween 55 miljard in de zakken van
de aandeelhouders.

Ondertussen mag staatssecretaris Bart Tommelein zich uitleven in
zijn strijd tegen de sociale fraude. Van maten en gewichten gesproken. Probleem is zelfs niet dat inkomens uit vermogen onvoldoende
inspanningen doen. Het probleem is veel erger : zij krijgen nog geld
toegeschoven. Wat betekent dat wie werkt, werk zoekt, ziek is of met
pensioen, en zij alleen, drie rekeningen krijgen opgesolferd :
- de rekening voor 8 miljard sanering in de openbare financiën en
publieke dienstverlening;
- de rekening voor 4 miljard loonkostvermindering aan bedrijven
en hun aandeelhouders;
- de rekening voor 400 miljoen belastingverschuiving ten bate van
inkomens uit vermogen.
En zonder enige garantie dat dit zal resulteren in meer groei en
meer jobs. Dat zijn de naakte feiten.
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De Hoge Raad voor Financiën kwam recent tot de bevinding dat een
belasting op meerwaarden uit aandelen of onroerend goed (exclusief
de eigen woning) gemiddeld 3,8 miljard euro kan opleveren. Maar
neen, liever verarmt men de werknemers door 2,6 miljard euro (enkel
al in de privésector) via een indexsprong weg te schenken aan werkgevers en door 5 miljard weg te snijden in de sociale zekerheid.

Occupy Brussel

JONGEREN SLAAN HANDEN IN ELKAAR
TEGEN BEZUINIGINGSBELEID
We zien nu hoe men mist tracht te spuien over die manifeste
onrechtvaardigheid, over die onwil van vermogenden om hun deel
te doen. Met een doorzichtig tegenoffensief via de media. Niet enkel
met misleidende statistieken. Maar zelfs door de academische
geloofwaardigheid van experts in twijfel te trekken. Terwijl het volstaat even te grasduinen in de recente Taxation Working Paper nr.
19 van de OESO (zie http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecdtaxation-working-papers_22235558 ), waarin vast te stellen is :
- dat België qua belasting op ondernemingswinsten (vennootschapsbelasting en roerende voorheffing op dividend samengenomen) met een gemiddelde belasting van 31 % bij de laagste
zit van de OESO: de 31ste plaats op 36. Want het OESO-gemiddelde is 41.8 %. Even nagaan voor de buurlanden waarmee we,
maar kennelijk alleen qua loonkost, gelijke tred moeten houden :
Frankrijk op de 1ste plaats met 61 %; Nederland 55 %;
Duitsland 49 %. À propos : 52 % in de Verenigde Staten (zie
figuur 1);
- dat België qua vennootschapsbelasting het allerlaagste reële
tarief heeft : 8.5 %. Dat is amper een kwart van ons officieel
tarief (33.99 %). (Zie tabel 1 van de OESO-studie).
- dat we zelfs aan de lage kant zitten met onze 25 % bevrijdende
roerende voorheffing op interesten : onder het OESO-gemiddelde.
En in elk geval ook lager dan de buurlanden : 44 % in Frankrijk,
30 % in Nederland en 26 % in Duitsland; overigens ook ver onder
de Verenigde Staten : 42 % (zie figuur 7).
- dat we helemaal achteraan bengelen voor het wettelijke belastingtarief op aandelenwinsten : amper 8 %, tegenover een OESOgemiddelde van 36.8 %. Tegen 60 % in Frankrijk, 55 % in
Nederland, 49 % in Duitsland; Verenigde Staten: 52 %. (zie
figuur 9).
Dat er een voldragen belasting op meerwaarden moet komen, dat
zeggen niet alleen de vakbonden. Dat zegt de OESO in zijn vandaag
uitgelekte aanbevelingen. Dat zeggen een lange rij van fiscalisten
en economen. Dat suggereerden enkele jaren geleden ook de
Nationale Bank van België en het Planbureau. Dat werd begin dit
jaar ook vanuit de Europese Commissie voorgesteld. Dat poneerde
vorig jaar overigens ook Marc Coucke (even).

De regeringsmaatregelen bieden allesbehalve fraaie toekomstperspectieven voor de
jongeren. Om aandacht te vragen voor hun eisen hebben ze het Anneessensplein in
Brussel bezet; ze deden dat van woensdag 5 november om 17 uur tot de doortocht
van de betoging ’s anderendaags.
De jongeren van de drie vakbonden protesteren tegen het regeringsbeleid omdat het
hun al weinig rooskleurige toekomst op het spel zet. Door de slabakkende economie
en de banenschaarste krijgen jongeren zware klappen te verduren. Als ze het geluk
hebben snel een job te vinden, dan is dat vaak met een onzeker statuut en zonder
toekomstperspectief. Anderen vinden geen job, worden achtervolgd door procedures
die meer en meer willekeurig lijken, en zullen binnenkort gedwongen worden om precaire en onderbetaalde mini-jobs te aanvaarden als ze hun rechten niet willen kwijtspelen. De inschakelingsuitkeringen werden tijdens de vorige legislatuur reeds bijgeschaafd (even opfrissen : vanaf 1 januari 2015 zullen tienduizenden mensen worden uitgesloten) en zullen geleidelijk verdwijnen door de nieuwe geplande regeringsmaatregelen.
De indexsprong zal structurele gevolgen hebben voor het loon van jongeren gedurende hun volledige loopbaan.
Ondertussen zullen de jongeren nog meer geld moeten ophoesten om hun studies te
kunnen betalen. De democratisering van het hoger onderwijs blijft in wensdromen
steken. Is de overheid blind ? Hoe kan onze Belgische samenleving zich ontwikkelen
zonder dat er opnieuw massaal wordt geïnvesteerd in het onderwijs ?

PLAATSVERVANGENDE SCHAAMTE VOOR AMOKMAKERS !
DE ACLVB VEROORDEELT TEN STELLIGSTE HET GEWELD
De Liberale Vakbond veroordeelt ondubbelzinnig de
manipulaties van personen die geweld pleegden
ten opzichte van de politie en die de openbare
infrastructuur en privé-eigendom beschadigden.
Enkele tientallen individuen zijn doelbewust naar
de betoging gekomen om de confrontatie met de
ordediensten op te zoeken. Ze zorgden ervoor dat

de boodschap van 120.000 manifestanten die
vreedzaam protesteerden tegen de regeringsmaatregelen, ondergesneeuwd geraakte.
De Liberale Vakbond wenst een spoedig herstel
voor de gewonde agenten en looft hen voor hun
moed ten opzichte van de amokmakers.
Wij betreuren ook ten zeerste dat enkele journa-

listen het slachtoffer geworden zijn van bommetjes en agressieve handelingen, waardoor ze hun
werk niet meer in normale omstandigheden konden doen.
De Liberale Vakbond is een overlegvakbond.
Geweld jegens personen of goederen zal de ACLVB
nooit goedkeuren als protestmiddel.

V R I J U I T / N O V E M B E R
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De indexsprong van 2%

ONEERLIJK EN INEFFICIËNT

N

De indexsprong is oneerlijk omdat die alleen geldt voor de lonen en sociale uitkeringen en niet voor andere
bronnen van inkomsten. Bovendien is de indexsprong ook niet efficiënt omdat hij leidt tot een structurele
daling van de koopkracht van 2% met dus een negatieve impact op de consumptie door particulieren en de
binnenlandse vraag. Maar juist dat laatste is de belangrijkste drijvende kracht van een (zwak) economisch
herstel in ons land.

Naast loonmatiging voor twee of zelfs vier jaar, is de regering
van plan om onze loonhandicap te verminderen in vergelijking met onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk en
Nederland) met het nemen van een radicale stap: een indexsprong van 2% die in 2015 zal worden uitgevoerd.
De lonen in ons land volgen de evolutie van de prijzen van
een reeks van referentiegoederen en -diensten. Op basis van
de resultaten van de enquête over het huishoudbudget stelt
de FOD Economie de indexkorf van de consumptieprijzen
samen onder controle van de paritair samengestelde indexcommissie (ACLVB heeft er een mandaat). Deze huishoudkorf
wordt verondersteld de goederen en diensten te vertegenwoordigen die een gemiddeld huishouden aanschaft. Aan
elke indicator wordt een gewicht toegekend afhankelijk van
de plaats ervan in de uitgaven.

Verschillende systemen
De salarissen van de meeste werknemers en sociaal verzeV R I J U I T / N O V E M B E R
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kerden worden verhoogd zodra de spilindex bereikt is, dat wil zeggen vanaf
het moment dat het viermaandelijks gemiddelde van de index de spilindex
overstijgt. Een maand later worden de sociale uitkeringen en lonen verhoogd met 2%.
In andere sectoren is dit percentage hoger of lager is omdat ze een variabel percentage toepassen op een vast moment of een vast percentage op
variabele momenten. In sommige sectoren gebeurt de loonindexering dus
regelmatig. De verloning van 400.000 werknemers in meer dan 54.000
bedrijven die onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden
(218) vallen, wordt op 1 januari geïndexeerd. Dit is ook het geval in de
horeca, voeding en transport. De frequentie kan echter ook hoger liggen,
zoals dat het geval is in de banken (maandelijks) of de bouw (semestrieel).

Verschil
Hoewel alle lonen uiteindelijk evolueren, is een vertraging inherent aan het
indexatiesysteem. De lonen worden immers pas aangepast op het moment
dat het viermaandelijks gemiddelde van de prijzen met 2 % gestegen is.

actualiteit
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In 2014 was het indexatiesysteem onderwerp van een grote, nog
steeds lopende, hervorming. Het doel daarvan is om de het indexcijfer te vertragen, zodat het niet meer op hetzelfde ritme de evolutie van de prijzen volgt. We zijn overgestapt op een kettingindex ter
vervanging van een consumptie-index die een index was met vaste
basis. Het rekenkundig gemiddelde maakt plaats voor een meetkundig gemiddelde bij de berekening van de prijsindices op productniveau.
Het gevolg is dat de verliezen die ontstaan zijn in het verleden als
gevolg van opeenvolgende herzieningen van het indexatiesysteem,
versterkt worden omdat het indexcijfer niet trouw meer de evolutie
van de prijzen volgt. Bovendien wil de regering verder gaan bij de
hervorming van het indexeringsmechanisme.

Indexsprong
Volgens berekeningen is de volgende overschrijding van de spilindex voorzien voor maart 2015. De indexering van de lonen en sociale uitkeringen zal dus niet gebeuren en de stijging van de lonen
met 2% zal plaatsvinden wanneer de index met 4% gestegen zal
zijn. Voor de sectoren die een ander indexatiesysteem volgen, bijvoorbeeld trimestrieel of jaarlijks, zullen de lonen pas met 2% stijgen wanneer de index met 2% gestegen is ten opzichte van de vorige indexering.
Dit heeft als gevolg dat de werknemers een structureel loonverlies
van 2% zullen ondergaan en dit voor altijd, tot het einde van hun
loopbaan dus.

Simulaties
Enkele concrete voorbeelden die illustreren wat deze ingreep gaat
kosten. De onderstaande voorbeelden gaan allen uit van een ononderbroken loopbaan tot 67 jaar en houden rekening met de eindejaarspremie en het vakantiegeld voor de berekening van het brutojaarloon.
3 Een werknemer van 24 jaar met een brutoloon van 1.700 euro,
waarvan we aannemen dat zijn/haar loon gemiddeld elke vijf
jaar met 100 euro zal stijgen, zal aan het einde van zijn/haar
carrière € 28.480,32 verloren hebben.
3 Een werknemer van 37 jaar met een brutoloon van 2.000 euro,
waarvan we aannemen dat zijn/haar loon gemiddeld elke vijf
jaar met 100 euro zal stijgen, zal aan het einde van zijn/haar
carrière € 22.411,20 verloren hebben.
3 Een werknemer van 42 jaar met een brutoloon van 2.200 euro,
waarvan we aannemen dat zijn/haar loon gemiddeld elke vijf
jaar met 150 euro zal stijgen, zal aan het einde van zijn/haar
carrière € 21.506,40 verloren hebben.
3 Een werknemer van 50 jaar met een brutoloon van 3.300 euro,
waarvan we aannemen dat zijn/haar loon gemiddeld elke vijf
jaar met 250 euro zal stijgen, zal aan het einde van zijn/haar
carrière € 22.856,64 verloren hebben.

Impact op de economie
Een indexsprong impliceert een structureel koopkrachtverlies van
2%. Dit heeft een impact op de private consumptie. In België is het
duidelijk dat de binnenlandse vraag de belangrijkste drijvende
kracht is achter het economisch herstel, hoe bescheiden die ook is.
De prognoses gingen in de richting van een nulgroei in 2013, maar
een versnelling van de consumptie door de huishoudens heeft ons
in staat gesteld om een verbetering met 0,3% te bereiken. Ons
land zal naar verwachting 2014 afsluiten met een positieve groei
van 1,5% en dit dankzij de particuliere consument. Op een gegeven moment was er sprake van een toename van de consumptie
door de huishoudens met 1,3% in 2014 en 1,7% in 2015. De laatste prognoses van de economische conjunctuur zijn echter pessimistischer omdat de eurozone achterblijft. Onze buren zullen niet
ontsnappen aan deze trend. Dit zal zeker een negatieve invloed
hebben op de Belgische export. Het is daarom van essentieel
belang om de particuliere consumptie te behouden, evenals de bin-

nenlandse vraag. Door de werknemers 2% van hun loon te ontnemen, wetende dat deze lonen al enkele jaren onderworpen zijn aan
een niet-aflatende matiging, zullen de gevolgen niet alleen voelbaar zijn voor de werknemers, maar ook voor de lokale bedrijven die
al zwaar getroffen zijn door de aanzienlijke daling van de consumentenbestedingen. Deze vermindering zal ook leiden tot een vermindering van de uitgaven door de Staat en de bedrijven, waardoor
de Belgische economie weer in een recessie zou kunnen belanden.

Risico tot deflatie
De indexsprong bevat nog een ander risico. Momenteel bedraagt de
inflatie in de Belgische economie net iets meer dan 0%. In september van dit jaar was ze zelfs negatief. Als mensen hun uitgaven beginnen uit te stellen als gevolg van hun verminderde koopkracht, kunnen de prijzen verder dalen tot het punt dat we in een
structurele deflatie zitten, een fundamenteel slechte situatie
omdat het de consument in een richting duwt om te denken dat de
prijzen nog verder zullen dalen waardoor ze hun aankopen uitstellen: hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal van lagere prijzen
en afnemende economische groei.

Valse voorwendselen
Waarom wil de regering juist een indexsprong gebruiken? Om de
concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren en de economie
te stimuleren. Maar dat is niet waar! Aan de koopkracht van de
mensen en de binnenlandse vraag raken is een slechte oplossing.
Zelfs een organisatie als de OESO, die niet direct bekend staat als
een groot verdediger van de sociale verworvenheden, komt tot de
conclusie dat een langdurige bevriezing van de lonen evenals een
verlaging van de patronale bijdragen enkel gunstig zijn voor de
aandeelhouders en niet zullen leiden tot het scheppen van banen
... Verschillende wetenschappelijke studies bevestigen dit. Uit een
studie van de KUL blijkt dat een competitieve loonmatiging een
'zero sum' spel is zonder effect op het concurrentievermogen van
ondernemingen en leidt tot banenverlies.

De rijken rijker maken
Dit alles leidt ons tot de conclusie dat de indexsprong en andere
maatregelen tot loonmatiging geen voordeel bieden dan de bedrijven te verrijken en daarom in het voordeel zijn van de aandeelhouders. De vraag is in hoeverre deze winsten voldoende zijn om de
economische groei, die op dit moment laag is door een zwakke binnenlandse vraag, te stimuleren. Zonder dat daarbij vergeten wordt
wat het de werknemers gaat kosten die reeds zwaar getroffen worden door de besparingen in de openbare diensten en dat op alle
niveaus.
V R I J U I T / N O V E M B E R
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VERHOGING LEEFTIJD OM MET
BRUGPENSIOEN TE KUNNEN GAAN
De regering Michel richt zich op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers (het
vroegere brugpensioen). Er zal geen hervorming doorgevoerd worden zonder dat de regels van dit stelsel
strenger worden. Reeds onder Di Rupo moest het stelsel van brugpensioen op 58 jaar met 38 beroepsloopbaanjaren (doorgaans ‘lange loopbaan’ genoemd) verdwijnen op 1 januari 2015 en de leeftijden waren sterk
opgetrokken voor brugpensioen in het kader van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.
En de nieuwe regering voegt er nog wat aan toe. Waaraan kunnen
de werknemers zich verwachten ? Niet alles is geregeld, verre van,
maar hier toch al de grote lijnen van de hervorming.

Uniformisering
Vanaf 1 januari 2015 gaat het algemeen stelsel van brugpensioen
cao 17 van 60 jaar naar 62 jaar. De werknemer zal een beroepsloopbaan moeten kunnen bewijzen van 40 jaar voor mannen en 31
jaar voor vrouwen (in 2015; 40 jaar in 2024). Vanaf dezelfde datum
gaat het zogenaamde brugpensioen ‘lange loopbaan’ (58/38) naar
62 jaar. De mannen zullen een beroepsloopbaan van 40 jaar en de
vrouwen van 38 jaar (in 2015; 40 jaar in 2017) moeten bewijzen.
De systemen neigen dus naar uniformisering naar 62/40. Het brugpensioen 56/33 voor de werknemers die 33 jaar gewerkt hebben
waarvan 20 jaar in nachtarbeid wordt eveneens gewijzigd : de leeftijd gaat naar 58 jaar in 2015 en naar 60 jaar in 2017.
Hetzelfde geldt voor het brugpensioen ‘zeer lange loopbaan’
(56/40). De regering heeft een overgangsmaatregel voorzien voor de
werknemers ontslagen voor 31 december 2014 : ze kunnen verder
blijven genieten van het huidig brugpensioen. Het zou ernaar uitzien, maar dat moet nog bevestigd worden, dat voor het stelsel cao

Cao 17
SWT algemeen stelsel
SWT 56/33 nachtwerk
(Cao 106 2013-2014)
SWT 56/40 (2008-2015)
‘zeer lange loopbaan’
SWT ‘ondernemingen
in moeilijkheden’

SWT ‘ondernemingen in
herstructurering’

VANDAAG
60 jaar

REGEERAKKOORD
62 jaar

56 jaar

58 jaar (in 2015)
60 jaar (in 2017)
58 jaar (in 2015)
60 jaar (in 2017)

56 jaar
52 jaar in 2012
52 jaar en 6 maanden
in 2013; 53 jaar in 2014 ;
53 jaar en 6 maanden
in 2015; 54 jaar in
2016; 54 jaar en
6 maanden in 2017;
55 jaar in 2018
55 jaar in 2013
Tussen 2013 en 2017 : bij collectief
ontslag = 20 % + treft alle
werknemers van TBE of van
bedrijfsafdeling die minstens
2 jaar bestaat op de dag van
bekendmaking van het collectief
ontslag : idem regel ondernemingen
in moeilijkheden

60 jaar in
2017 behalve
erkenning
onderneming in
moeilijkheden of
herstructurering
uiterlijk
31.12.2016
(huidige regels)

17 en het regime 58/38, de werknemers van de sectoren of de
bedrijven met een cao brugpensioen op 1 januari 2015 onderworpen
blijven aan de leeftijd van 60 jaar in ieder geval voor de geldigheidsduur van de cao.
Herstructurering en moeilijkheden
De regering heeft, uiteraard, niet de brugpensioenen in ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering ongemoeid gelaten.
De leeftijd gaat naar 60 jaar (hij was al naar 55 jaar gestegen onder
de vorige regering voor de herstructureringen) voor de ondernemingen erkend na 31 december 2016, terwijl, moeten we er nog aan
herinneren, het brugpensioen van aard is om voor de werknemers de
soms dramatische effecten van een herstructurering te verzachten.
Dus naakte ontslagen en werkloosheid voor allen ?
Noteren we toch dat sommige brugpensioenstelsels zouden moeten
behouden blijven. Het brugpensioen in de bouwsector vanaf 56 jaar
met 33 jaar beroepsverleden en een medisch attest, het zogenaamd
medisch brugpensioen voor ernstige fysische problemen (58/35),
evenals de brugpensioenen zware beroepen (58/35).
Patricia DE MARCHI
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HET TIJDSKREDIET WERD NIET GESPAARD
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De intenties van de nieuwe regering zijn duidelijk : vanaf 1 januari 2015 moet
tijdskrediet zonder motief ontmoedigd worden, de stelsels van tijdskrediet vanaf
50 jaar verdwijnen en het eindeloopbaantijdskrediet zal nog slechts mogelijk zijn
vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Het tijdskrediet zonder motief zal niet meer gepaard gaan met een
RVA-uitkering en wordt niet langer gelijkgesteld aan beroepsprestaties voor de berekening van het pensioen.
Eindeloopbaantijdskrediet zal nog slechts mogelijk zijn vanaf 60
jaar. De vorige regering had al de instapleeftijd verhoogd van 50
naar 55 jaar. Daar komen nu nog eens 5 jaar bij. In nauwelijks drie
jaar werd een sprong van 10 jaar doorgevoerd.

Minder en meer
Bovendien verdwijnen de mogelijkheden die gecreëerd waren om over
te gaan in een systeem van tijdskrediet vanaf 50 jaar gewoonweg. Die
mogelijkheid was bijvoorbeeld voorbehouden aan de werknemers die
een zwaar beroep uitoefenen, of aan diegenen die werken in een
erkende onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Dat
alles wordt opzij geschoven. Het is waar dat daarentegen de stelsels
van tijdskrediet mét motief zouden moeten verhoogd worden met
maximum 12 maanden. Het zou stijgen van 36 maanden naar 48
maanden om te zorgen voor een zoon of dochter van jonger dan 8 jaar,
of om medische bijstand of palliatieve zorg te verlenen. Het zou verlengd worden van 48 naar 60 maanden om te zorgen voor een gehandicapte zoon of dochter van ten hoogste 21 jaar of om een ernstig
zieke zoon of dochter (of een kind van het gezin) medisch bij te staan.

Niets voor de mannen
Het valt in ieder geval te betreuren dat het ouderschapsverlof van 4
maanden voltijds (het Europese minimum) niet verhoogd werd. Dat
er niets beslist werd om mannen aan te moedigen zich meer te
engageren op het vlak van ouderschap. Dat er geen enkele maatregel ten gunste van de oudergezinnen genomen werd.
De officiële teksten van die nieuwe maatregelen hebben we nog niet
ter beschikking en de werknemers verkeren momenteel in grote
onzekerheid. Wat wordt bedoeld met de richtdatum van 1 januari
2015 : de vraag aan de werkgever, aan de RVA, het begin van het
recht op tijdskrediet ? En de RVA heeft gezien de onzekerheden
beslist om de aanvragen voor tijdskrediet zonder motief en eindeloopbaan die aanvangen vanaf 1 januari 2015 te bevriezen.
De Liberale Vakbond zal geen ‘ersatz’ sociaal overleg aanvaarden
en herhaalt haar geloof in de absolute noodzaak aan maatregelen
die toelaten werk en gezin met elkaar te verzoenen en die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen waarborgen.
Patricia DE MARCHI

De regering heeft het gemunt op eindeloopbaantijdskrediet.
Toch enigszins tegenstrijdig met haar voornemen om meer
mensen tussen 55 en 66 jaar aan het werk te houden.

VERNIEUWD RESERVATIESYSTEEM

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

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

Reserveren voor de krokus-, paas-, herfst– en kerstvakantie is nu reeds mogelijk !
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Black out

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN
STROOMONDERBREKINGEN VOOR
MIJN LOON EN MIJN GEZIN ?

D

De afgelopen maanden was het niet uit het nieuws weg te denken: bij elektriciteitstekort
is er een mogelijkheid dat het licht uit gaat. Wat met de gevolgen op het werk en thuis ?
Door scheurtjes in de reactorwand van Doel 3 en Tihange 2 liggen
beide reactoren al geruime tijd stil. Daarnaast is de reactor van Doel
4 stilgelegd omwille van sabotage. Aangezien deze 3 centrales stilliggen is er tijdens de winterperiode kans op elektriciteitstekort. Als
verschillende centrales stilliggen, en doordat er tijdens de winterperiode een beperkte zonneproductie is, zal België tijdens de hele winterperiode afhankelijk zijn van invoer uit het buitenland. Wanneer er
daarbij weinig wind is en onze buurlanden zelf een hoge elektriciteitsvraag hebben en geen elektriciteit kunnen uitvoeren, is het
mogelijk dat België niet aan de energiebehoefte kan voldoen.
Bij schaarste is het aan de overheid om het verbruik te beperken.
Eerst en vooral zal er ingezet worden op het sensibiliseren van particulieren en bedrijven aangevuld met verbodsbeperkingen zodat het
evenwicht op het net hersteld kan worden. Elia is als transmissienetbeheerder verantwoordelijk voor het evenwicht op het hoogspanningsnet. De overheid zal eerst een aantal maatregelen nemen om
een afschakeling te voorkomen (bv. het vroeger sluiten van overheidsgebouwen en het doven van de verlichting op de snelwegen).
Pas als laatste maatregel zal er worden overgegaan tot afschakelen,
het onderbreken van de elektriciteit in bepaalde zones.
Een periode van afschakeling duurt maximum 3 uur en zal zeven
dagen op voorhand worden afgekondigd. Het plan dient om een volledige en ongecontroleerde black-out van het hele elektriciteitsnet te
vermijden. Prioritaire voorzieningen zoals ziekenhuizen zullen hierbij
gespaard blijven.
Een afschakeling van het net heeft echter wel heel wat gevolgen.
Voor jou als werknemer maar ook als gezin.

Gevolgen op het werk
Wat als het afschakelplan in werking treedt en ik aan het werk ben ?
Heb ik dan recht op een gewaarborgd loon ? Of een uitkering ten
laste van de RVA ? Of helemaal niets ? We staan stil bij de gevolgen
op arbeidsrechtelijk vlak en hoe de werkgever zich hierop kan voorbereiden. Welke regelgeving is van toepassing ? En komt dit ter
sprake in het sociaal overleg ?
Het algemeen geldende principe is dat de werkgever de nodige
maatregelen moet treffen om werk te verschaffen aan de werknemer
en dat hij bijgevolg loon moet betalen voor de verrichte arbeid. Hij
zal dus, naast technische maatregelen zoals een noodgenerator,
moeten anticiperen op de gevolgen van elektriciteitstekort op de
werkorganisatie.
Men dient een onderscheid te maken tussen twee situaties : de
stroomonderbreking werd vooraf aangekondigd, of de stroomonderbreking is een plotse gebeurtenis die vooraf niet werd aangekondigd.
De stroomonderbreking werd vooraf aangekondigd
Bij vooraf aangekondigde stroomonderbreking moet de werkgever de
nodige voorbereidingen treffen om de periodes van aangekondigde
stroomonderbrekingen te overbruggen en de nodige maatregelen
nemen om het personeel verder tewerk te stellen. Hij zal moeten
V R I J U I T / N O V E M B E R
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trachten een aangepast werk te vinden dat moet beantwoorden aan
de lichamelijke en verstandelijke geschiktheden van de werknemer
én bovendien verenigbaar moet zijn met zijn beroepskwalificatie,
zonder hem materieel of moreel nadeel te berokkenen.
Indien de werkgever de arbeid niet kan verschaffen op de gewone
plaats van tewerkstelling, beschikt hij bovendien over de volgende
mogelijkheden :
3 het tijdelijk tewerkstellen op een andere vestiging/thuis, met volledige vergoeding van de hiervoor door de werknemer gemaakte
bijkomende kosten;
3 tijdelijke wijziging van het uurrooster wegens ‘onvoorziene noodzakelijkheid’ waarbij mits toestemming van de vakbondsafvaardiging buiten de grenzen van het uurrooster kan gewerkt worden en
daarnaast maximaal buiten de stroomloze periode wordt gewerkt;
3 afspraak in overleg met de werknemer om op de dag van de
stroomonderbreking vakantie op te nemen;
3 het vrijwillig en tegen vergoeding laten afkoppelen van het
stroomnetwerk (voor een grote onderneming). De werkgever roept
dan een geplande tijdelijke economische werkloosheid in, mits
voldaan wordt aan de voorwaarden en formaliteiten.

Gewaarborgd loon
De rechtspraak bevestigt dat de werknemer bij een stroompanne
(met oorzaak buiten de onderneming) in de loop van de werkdag
recht heeft op het gewaarborgd dagloon voor de rest van de dag. Hij

actualiteit
mag de onderneming evenwel niet vroeger verlaten wanneer de stroomonderbreking zich voordoet. De werkgever kan eisen dat de werknemer aanwezig
blijft en indien de werknemer het voorgestelde vervangingswerk weigert, is de
werkgever geen loon verschuldigd.

Tijdelijke werkloosheid
Indien de werkgever in de onmogelijkheid is om zijn personeel tewerk te stellen en dus kan aantonen dat hij hiervoor niet meer de nodige maatregelen kan
treffen, kan de werknemer voor deze dag (of dagen) tijdelijk werkloos gesteld
worden wegens overmacht op voorwaarde dat hij niet aan zijn dagtaak
begonnen is. Dit geldt bij een aangekondigde stroomonderbreking zelfs indien
achteraf blijkt dat er toch geen afschakeling geweest is en de werknemer had
kunnen werken. De werkgever verwittigt de werknemer tijdig indien het niet
mogelijk is hem tewerk te stellen.
Vooraf aangekondigde stroomonderbreking bij het openbaar vervoer
Indien de werknemer te laat of niet op het werk aankomt door vooraf aangekondigde stroomonderbrekingen bij het openbaar vervoer, kan hij in principe
geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren omdat er geen
sprake is van overmacht. De reden van vertraging of afwezigheid op het werk
is niet onverwacht en is op voorhand (vóór het vertrek) gekend. De werknemer
had in dit geval de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk
aan te komen. Teneinde latere betwistingen te vermijden, verwittigt de werkgever het best vooraf alle werknemers dat er voor niet-gewerkte uren, naar
aanleiding van aangekondigde stroomonderbrekingen, bij het openbaar vervoer, geen loon zal toegekend worden. De werknemer die geen loonverlies wil
lijden, kan in samenspraak met zijn werkgever vakantie of inhaalrust nemen
of zijn uurrooster aanpassen.
Sociaal overleg
Een stroomonderbreking tijdens de werkuren kan voor onvoorziene problemen zorgen. Zo kan door het uitvallen van de elektriciteit de lift en het
afzuigingssysteem niet meer werken en kunnen automatische deuren niet
meer opengaan. Als afgevaardigde heb je het recht om agendapunten in
te dienen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op Werk. Maak
daarom gebruik van dat recht om dergelijke zaken aan te kaarten.
Belangrijk is na te gaan wat de risico’s zijn binnen jouw bedrijf inzake veiligheid en gezondheid van de werknemers. Op basis van een risicoanalyse
kan er een preventieplan worden opgesteld dat maatregelen uitwerkt die
in werking treden van zodra een stroomonderbreking wordt aangekondigd.
Daarnaast kan op een vergadering van de ondernemingsraad besproken
worden wat de gevolgen zijn voor de arbeidsorganisatie in de onderneming. Communiceer ten slotte de informatie naar alle werknemers binnen
de onderneming zodat iedereen op de hoogte is van de mogelijke risico’s
en de te nemen maatregelen.
Niet vooraf aangekondigde stroomonderbreking
Gewaarborgd loon
In geval van niet vooraf aangekondigde stroomonderbreking heeft de werknemer, zoals bij vooraf aangekondigde stroomonderbreking, eveneens recht op
een gewaarborgd dagloon wanneer hij de arbeidsdag niet kan beëindigen of
indien hij te laat op het werk aankomt ten gevolge van deze stroomonderbreking.

Tijdelijke werkloosheid
Indien de werknemer zijn werk niet kan aanvatten en zich nog niet naar het
werk heeft begeven, kan eventueel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden.
In geval van stroomonderbreking van meerdere dagen waarbij de werkgever
geen vervangingswerk kan voorstellen aan de werknemer (bv. in bedrijven met
avondshiften), kan de werkgever bij de RVA tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht inroepen voor zover de uitvoering van het werk voor de betrokken
werknemer volledig onmogelijk geworden is.
Tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis kan niet worden aangevraagd aangezien dit enkel kan wanneer de stoornis zich binnen het bedrijf
zelf voordoet.
De werknemer die reeds onder de regeling van tijdelijke werkloosheid werkgebrek ingevolge economische oorzaken valt, kan op een dag van stroomonderbreking tijdelijk werkloos gesteld worden ingevolge werkgebrek.
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Gevolgen thuis
Uiteraard kunnen gezinnen, net als bedrijven, als laatste redmiddel worden
afgeschakeld. Elia heeft een plan opgesteld met daarin 6 schijven, die verspreid zijn over de verschillende provincies. Als de sensibiliseringscampagne
om het verbruik te laten dalen onvoldoende effect heeft, kan men overgaan tot
het afschakelen van de 6de schijf. Als deze maatregelen ontoereikend zijn,
kan tevens de 5de schijf worden afgeschakeld. Omdat niet telkens dezelfde
mensen zouden worden afgeschakeld, is er een rotatiesysteem uitgewerkt.
Op de website van je distributienetbeheerder (afhankelijk van je woonplaats
Eandis of Infrax) kan je nagaan in welke zone je huis gelegen is. Omdat
stroom niet altijd vanuit dezelfde cabine of vertreklijn vertrekt, kan er niet met
100 % zekerheid gezegd worden of er wel of geen stroom zal zijn tijdens de
afschakeling. Wanneer er wordt aangekondigd dat jouw zone wordt afgeschakeld, wees dan voorbereid want de kans is heel groot dat je effectief zonder
stroom komt te zitten.
Als in je woning de stroom uitvalt, heeft dat gevolgen voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen zoals een koelkast, diepvriezer, televisie, computer,… maar ook voor een lift (als die niet op een noodvoedingsbron is aangesloten) of een magnetisch slot en de elektrische garagepoort. In de getroffen gemeente kan een onderbreking leiden tot mobiliteitsproblemen (sluiting
van de slagbomen), verstoring van telefoon en internetverbindingen, de
onmogelijkheid om cash geld te pinnen of benzine te tanken.
Wat kan ik doen om een afschakeling te voorkomen ?
Vooraleer er wordt overgegaan tot afschakelen, worden de gezinnen gevraagd
zo weinig mogelijk elektriciteit te verbruiken. Laad daarom toestellen zoals je
gsm op tijdens de daluren of gebruik je wasmachine, afwasmachine en
droogkast enkel na 22 uur ’s avonds. Schakel daarnaast alle elektrische toestellen uit. Ook tijdens de stroomonderbreking kan je op een aantal zaken letten. Schakel alle elektrische toestellen uit en trek kabels van stroomgevoelige apparaten zoals de laptop uit. Laat een lichtschakelaar aan zodat je merkt
wanneer de stroomtoevoer hersteld is. Gebruik zaklampen of theelichtjes voor
verlichting. Vermijd het onnodig openen van koelkast en diepvriezer zodat de
temperatuur zo lang mogelijk laag blijft en houd ramen en deuren dicht om
de binnentemperatuur te behouden. Probeer het gebruik van gsm te vermijden om het netwerk niet te overbelasten. Let erop, dat wanneer de stroomtoevoer hersteld is, niet alle elektrische apparaten op hetzelfde moment worden
aangezet zodat het stroomcircuit de tijd heeft om zich te stabiliseren.
Controleer ook de toestand van voedsel in de koelkast of diepvriezer op tekenen van bederf.

Nuttige websites
Samen met Elia heeft de federale overheid de website offon.be ontwikkeld en
de applicatie Elia 4 cast gelanceerd. Via deze kanalen kan je de situatie op
het elektriciteitsnet op de voet volgen en word je op de hoogte gehouden van
een eventuele afschakeling. Neem zeker eens een kijkje op de website, er zijn
leuke posters voorhanden die je kan gebruiken thuis of op het werk.
Voor vragen over afschakelen kan je terecht bij :
www.economie.fgov.be
info over het afschakelplan, lijst met afschakelbare gemeenten, procedure bij
schaarste en tips om stroom te besparen. De FOD Economie heeft ook een
infonummer dat iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar is:
0800-120 33. Mailen kan op info.eco@economie.fgov.be
www.elia.be
info over het risico op schaarste en een duidelijke FAQ (rubriek met veel
gestelde vragen)
www.winterklaar.be
De website biedt een indicatie van de waarschijnlijkheid op afschakeling tot
5 dagen vooraf (via ‘verkeerslichten’).
www.infrax.be
lijst met straten die tijdens een periode van schaarste mogelijk worden afgeschakeld.
www.energiesparen.be
tips om energiezuinig te leven
http://crisiscentrum.be/nl/inhoud/elektriciteit
info over mogelijke gevolgen en tips om te handelen zonder stroom
Suzanne KWANTEN/Jasmine
CHRISTIAENS/Arne GELUYKENS
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ENKELE ECONOMISCHE BEGRIPPEN
EN HUN BETEKENIS
Door de financiële crisis(sen) en de economische crisis(sen) krijgen we dikwijls te maken met economische begrippen waarvan de betekenis niet altijd even duidelijk is. We hebben getracht een aantal
begrippen die vaak gebruikt worden op een verstaanbare wijze te verklaren, zodat niet-economen hiermee verder aan de slag kunnen. Gemakkelijkheidshalve hebben we de termen alfabetisch gerangschikt.
Soms zijn we verplicht geweest een verklaring te geven met termen die op zichzelf een verheldering
vragen. Die hebben we dan in het blauw aangeduid, want de verklaring ervan vind je ook in de lijst.
Aandeel (enkelvoud van aandelen) : Aandelen zijn eigendomsbewijzen van deelneming in een vennootschap. Dit betekent dat
iemand die aandelen bezit, mede-eigenaar is van een vennootschap. Iemand die aandelen bezit, is een aandeelhouder.
Balans : Een overzicht op een bepaald ogenblik van bezittingen en
vorderingen aan de ene kant en eigen vermogen en schulden aan
de andere kant.
BBP (Bruto Binnenlands Product) : som van de bruto toegevoegde
waarden van bedrijven en overheid in een jaar.
Begroting : een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.
Bruto toegevoegde waarde : marktwaarde van de productie
(= omzet) min de kosten van de grond en hulpstoffen en de diensten van derden.
Break-even : de totale kosten en de totale opbrengsten zijn aan
elkaar gelijk.
Conjunctuur : de veranderingen in een land in het groeipercentage
van de productie. Als er in een land dus meer auto’s, dvd-spelers,
enz. worden geproduceerd, dan stijgt de conjunctuur.
Creditrekening: een rekening bij een bank waarbij een onderneming of persoon in negatief mag staan. Het is een doorlopend krediet waarvoor rente moet worden betaald aan de bank.

Import : het invoeren van goederen en diensten uit het buitenland.
Inflatie : verschijnsel dat de prijzen stijgen, met als gevolg dat
consumenten steeds minder kunnen kopen voor eenzelfde geldbedrag (gevolg : de koopkracht daalt)
Invoerquot(um)a : maximum voor in te voeren goederen. Zo kan er
een beperking opgelegd worden op de import van goederen zodat
de binnenlandse markt meer kansen krijgt.
Joint venture : de samenwerking tussen twee of meer ondernemingen in een dochteronderneming met het doel een product op de
markt te brengen.
Kartel : dit is een afspraak tussen twee of meer bedrijven om de
concurrentie te beperken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld afspraken
maken om hun producten niet lager dan een bepaalde prijs te verkopen. Dit kan een nadeel voor de consument opleveren, omdat
prijsafspraken ertoe kunnen leiden dat de consument te veel voor
een product moet betalen. De overheid houdt hier toezicht op.
Koopkracht : hoeveelheid goederen die je kan kopen met een
bepaalde hoeveelheid geld.
Monopolie : marktvorm waarbij er in een bedrijfstak een onderneming de enige aanbieder is. Er zijn geen concurrenten.

Debiteuren : dit zijn openstaande rekeningen voor geleverde goederen en/of diensten die nog niet werden betaald.

Obligatie : bewijs van deelname aan een langlopende lening.
Iemand die obligaties heeft, is een obligatiehouder. Dit betekent
dat de obligatiehouder een lening heeft verschaft aan een vennootschap.

Depressie : als de productiegroei vertraagt of zelfs inkrimpt gedurende een lange tijd (= langdurige recessie).

Overname : wanneer een onderneming een andere onderneming
opkoopt.

Dividend : deel van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Protectionisme : bescherming van de eigen handel tegen buitenlandse concurrentie.

Effecten : de verzamelnaam voor waardepapieren (aandelen, obligaties, …)

Recessie : als 2 opeenvolgende kwartalen een daling van het BBP
laten zien. De economische groei krimpt.

Export : de uitvoer van goederen en diensten naar het buitenland.
Fusie : het samengaan van twee of meerdere ondernemingen tot
een nieuwe onderneming.

Subsidie : een betaling van de overheid aan iemand of een bedrijf
om deze te lokken of te helpen iets te bereiken. Zonder deze subsidie zou een bedrijf zich misschien op een bepaalde plek niet gevestigd hebben.

Globalisering : de evolutie waarbij bedrijven op het gebied van productie, afzet en communicatie steeds meer op internationaal
niveau opereren.

Vrije handel : een vrij verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen. De internationale handel wordt niet belemmerd
door allerlei vormen van protectie door de overheden.

Handelsbalans : de handelsbalans vertegenwoordigt het verschil
tussen de in- en uitvoer van goederen van een land met de rest van
de wereld.
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LAATSTE SCHEEPSHERSTELLINGSBEDRIJF
VAN HET WAASLAND FAILLIET
bedrijvig

De firma Nieuwe Scheldewerven te Rupelmonde werd bij vonnis van 23 oktober
2014 failliet verklaard door de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling
Dendermonde. Een dertigtal werknemers komt hierdoor op straat te staan.
‘De Nieuwe Scheldewerven’ behoort tot de groep
van de kleine scheepswerven, het ligt aan de
monding van de Rupel in de Schelde. Het bedrijf
werd gesticht op 23 februari 1938, was vooral
gespecialiseerd in het herstellen van voornamelijk
binnenschepen, te weten herstellingen aan
schroefassen, roeren enz., alsook de ombouw tot
woonschip. Verschillende binnenlandse en buitenlandse rederijen en schippers lieten hun vaartuig
bij Nieuwe Scheldewerven herstellen. Het bedrijf
had evenwel troeven die het niet voldoende kon
uitspelen. De firma ligt immers juist aan het
knooppunt van binnenwaterwegen met een
bereikbaarheid naar het zeekanaal, Brussel en

een verbinding met de Westerschelde, enz.
Het bedrijf dat in 2000 nog een honderdtal werknemers telde, had er nu nog een dertigtal in
dienst; stuk voor stuk bekwame metaalarbeiders,
die in de meest moeilijke omstandigheden hun
vakbekwaamheid konden bewijzen. Het zware
werk in weer en wind kon hen niet deren. Zij
behoorden tot de laatste scheepsbouwers.
Het bedrijf kwam ook in 2000 internationaal in de
kijker, toen het de restauratie van de Askoy II, dat
ooit toebehoorde aan Jacques Brel, op zich nam.
Vandaag staan nog vijf schepen op de helling te
wachten op herstelling. Het is niet duidelijk hoe

die zullen worden afgewerkt, aangezien er geen
middelen zijn om dit te realiseren.
De werknemers en vakbonden zien met het verlies
aan arbeidsplaatsen het einde van de scheepsbouw en scheepsherstellingsbedrijven van het
Waasland. De grote zeescheepswerven van
Boelwerf te Temse en Cockerill waren vroeger al
failliet verklaard.
De vakbonden hadden op 17 oktober een personeelsvergadering georganiseerd op de werf;
bedoeling was een uiteenzetting te geven over hoe
hun dossiers verder zullen worden afgewerkt door
de werklozendiensten en de ABR-medewerkers.
William MEERSMAN

ADVENT INTERNATIONAL NEEMT ALIPLAST LOKEREN OVER
Zakenman Peter Blijweert richtte in 1984 de firma Aliplast op, dat zich specialiseerde als producent van de bekende aluminiumprofielen; nadien
kreeg het de naam Corialis of “Core Innovative Aluminium Integrated
Solutions”.
In 2007 kwam dit aluminiumbedrijf in handen van Sagard en Ergon, maar
het bleef alom bekend als Aliplast.
Het is de vierde keer dat het bedrijf in handen komt van een financieel
fonds, dit keer een van de grootste investeringsmaatschappijen, met name
Advent International.

Inmiddels heeft de groep vestigingen in Lokeren, UK, Frankrijk en Polen, en
stelt hij 1.300 mensen tewerk; in Lokeren alleen al 300 vlijtige werknemers,
die fier zijn op hun afgewerkte producten. Volgens CEO Johan Verstrepen zal
er niets veranderen voor de werknemers, alvast een geruststelling in deze
moeilijke tijden. Dit is enigszins normaal, gezien het de werknemers van
Lokeren zijn die ervoor zorgen dat het bedrijf steeds heel goede cijfers kan
voorleggen. Onze delegees en militanten blijven de zaken dag per dag
opvolgen.
WM
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14 a r b e i d s r e c h t b a n k
Arbeidsongeval

‘LETSEL’ ONTSTAAN ‘TIJDENS’
EN ‘DOOR’ DE UITVOERING VAN
DE ARBEIDSOVEREENKOMST

D

Daar waar we in de vorige editie van VRIJUIT het begrip
‘plotse gebeurtenis’ als bestaansvoorwaarde van een
arbeidsongeval onder de loep hebben genomen, zullen we
hier dieper ingaan op de overige voorwaarden om van een
vergoedbaar arbeidsongeval te kunnen spreken. We hebben
het ook hier enkel over de eigenlijke arbeidsongevallen.

De arbeidsongevallen op de weg van en naar het werk worden in dit
artikel buiten beschouwing gelaten.

I. Het letsel
Vooreerst vereist de Arbeidsongevallenwet dat de plotse gebeurtenis een letsel veroorzaakt.
Onder letsel dient elke aantasting van de lichamelijke of psychische integriteit te worden verstaan. Elke gezondheidsschade komt
in aanmerking (Hof van Cassatie, 28 april 2008). Het letsel kan
lichamelijk, mentaal, inwendig of uitwendig zijn. Opdat sprake zou
zijn van een letsel, is niet vereist dat het letsel een arbeidsongeschiktheid veroorzaakt.
Opdat de feiten in aanmerking zouden kunnen komen als arbeidsongeval, volstaat het dat het letsel is veroorzaakt door een plotse
gebeurtenis. Het letsel op zich hoeft niet plotseling te zijn. Evenmin
is vereist dat het letsel zich maar eenmalig manifesteert. Wanneer
iemand op het werk het slachtoffer is geworden van een beenbreuk,
en enkele maanden later tijdens een activiteit in de privésfeer een
nieuwe breuk oploopt die mee veroorzaakt werd door het eerdere
letsel opgelopen tijdens het arbeidsongeval, zal de arbeidsongevallenverzekering ook de gevolgen dienen te dragen van het tweede ongeval.
Prothesen worden in de Arbeidsongevallenwet als lichaamsdeel
beschouwd, zodat de loutere schade aan een prothese ook als letsel in aanmerking komt, ook al heeft het slachtoffer geen enkel
ander letsel opgelopen. Zo oordeelde het Arbeidshof te Antwerpen
in een arrest van 3 november 1992 dat de kosten van de vervanging van een hoorapparaat dat bij het zich bukken van een poetsvrouw in een emmer water terecht was gekomen, door de arbeidsongevallenverzekering dienen ten laste te worden genomen.
Ook zelfmoord wordt in bepaalde omstandigheden als letsel aanvaard. Zo besliste het Arbeidshof te Bergen in een arrest van 7
februari 2001 dat een postbode die zelfmoord pleegde ingevolge de
posttraumatische stress die hij had opgelopen doordat hij meermaals het slachtoffer geworden was van een gewelddadige overval. Een overlijden op zich kan evenwel geen letsel zijn in de zin van
artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet. Het overlijden kan wel een
gevolg zijn van een door het ongeval opgelopen letsel. Het bewijs
van het overlijden volstaat dus niet. Er moet een letsel bewezen
worden dat het overlijden heeft veroorzaakt.
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II. Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
Het ongeval wordt pas een arbeidsongeval wanneer het zich voordoet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Om die reden kan bijvoorbeeld een ongeval overkomen tijdens een
stakingsactie waaraan de werknemer vrijwillig deelnam niet
beschouwd worden als zijnde overkomen tijdens de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst (Arbeidshof Gent, 2 september 2004). Op
dat ogenblik is de arbeidsovereenkomst immers geschorst. Tijdens
periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan een werknemer in principe niet het slachtoffer zijn van
een arbeidsongeval aangezien hij zich dan per definitie niet bevindt
tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst. Op dat principe bestaat
evenwel een uitzondering, nl. indien de werknemer zich tijdens de
schorsing toch onder het gezag van zijn werkgever zou bevinden. Zo
zal een werknemer die kan bewijzen dat hij tijdens zijn ziekteperiode de door de werkgever opgelegde verplichting tot het afleveren
van een medisch attest heeft nageleefd en daarbij het slachtoffer is
geworden van een ongeval, toch vergoed worden in het kader van de
arbeidsongevallenverzekering (Arbeidshof Antwerpen, 23 mei
2000). Ook wanneer een werknemer zich met instemming van de
werkgever laat onderzoeken door een controleonderzoek op uitnodiging van de arbeidsongevallenverzekeraar in het kader van een
vorig arbeidsongeval, en daarbij opnieuw het slachtoffer wordt van
een ongeval, zal de arbeidsongevallenverzekering deze nieuwe feiten ten laste dienen te nemen.
Het begrip ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet evenwel ruim worden geïnterpreteerd. Het criterium is
het gezag van de werkgever. Wanneer het ongeval zich heeft voorgedaan op een ogenblik dat de werkgever de mogelijkheid had om
zijn werkgeversgezag over het slachtoffer uit te oefenen, moet het
ongeval geacht worden tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst plaatsgevonden te hebben. Ook ongevallen die hebben
plaatsgevonden buiten de normale diensturen kunnen derhalve als
arbeidsongeval beschouwd worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
ongevallen tijdens het presteren van overuren of tijdens een personeelsfeest georganiseerd door de werkgever (Arbeidshof Bergen, 14
maart 2003). Ook een ongeval overkomen tijdens een door de werkgever georganiseerde of gestimuleerde vrijetijdsbesteding (bv. een
benefietmatch, een actie vanuit het bedrijf voor het goede doel, …)

arbeidsrechtbank

wordt geacht plaats te hebben tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook de traditionele feesten zoals Sint-Elooi worden
geacht deel uit te maken van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar de arbeider die verder viert na de beëindiging van het
officiële gedeelte, bevindt zich in de privésfeer.
Een ongeval dat zich manifesteert tijdens de rustpauze kan ook een
arbeidsongeval zijn, wanneer de werknemer zich tijdens de pauze
nog op de arbeidsplaats bevindt en dus nog onder het werkgeversgezag stond. Indien de werkgever tijdens de rustpauze evenwel persoonlijke bezigheden uitoefent, zoals bijvoorbeeld boodschappen
doen, is er evenwel geen verband meer met de uitoefening van de
arbeidsovereenkomst. Indien hij op dat ogenblik het slachtoffer zou
worden van een ongeval, zal zulks geen arbeidsongeval uitmaken
(Hof van Cassatie, 1 april 1985).
Ingevolge een recente wetswijziging is het criterium dat de feiten
zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten hebben voorgedaan, niet langer een absoluut criterium. Artikel 7 van de
Arbeidsongevallenwet voorziet voortaan immers ook dat eveneens
als arbeidsongeval gezien wordt “het ongeval dat een werknemer
buiten de uitoefening van zijn overeenkomst is overkomen dat door
een derde, door de uitvoering van de overeenkomst, werd veroorzaakt.” Met dit artikel worden vooral de daden van agressie geviseerd waarvan werknemers buiten de uitoefening van hun functie,
doch wel tengevolge van deze uitoefening, het slachtoffer worden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bankbediende die een lening
heeft geweigerd en buiten de bank om die reden wordt aangevallen.

III. Door het feit van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst
Het ongeval moet niet alleen tijdens maar ook door de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst hebben plaatsgevonden. Dit betekent
dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst het ongeval (mee)
moet hebben veroorzaakt. Dat vereiste oorzakelijk verband is aan-
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wezig van zodra de zich voorgedane gebeurtenis enig verband houdt
met de omgeving waarin of de middelen waarmee de arbeid moet
worden verricht. Het feit dat de werknemer daarbij niet alle bevelen
of instructies zou hebben nageleefd of bepaalde veiligheidsmaatregelen niet in acht zou hebben genomen, speelt hiervoor geen rol
(Arbeidshof Gent, 20 maart 1998).
Het ongeval moet dus wel een verband vertonen met de uitvoering
van het werk, maar moet niet noodzakelijk veroorzaakt zijn door de
eigenlijke uitvoering van de contractuele taken. Zo kan bijvoorbeeld
het ongeval veroorzaakt door een vechtpartij tussen collega’s ingevolge een ruzie te wijten aan incidenten die zich hebben voorgedaan
tijdens de uitvoering van het werk als arbeidsongeval beschouwd
worden (Arbeidshof Gent, 21 juni 2001). Wanneer de ruzie of de
vechtpartij evenwel totaal losstaat van de professionele activiteiten
en louter veroorzaakt werd door meningsverschillen in de privésfeer,
kunnen de feiten geen arbeidsongeval uitmaken.
De feiten kunnen ook een arbeidsongeval uitmaken wanneer ze zich
door toeval hebben voorgedaan op voorwaarde dat de aard van het
werk, de arbeidsplaats of het arbeidsmilieu het risico op de gebeurtenis mee hebben doen ontstaan. Zo werden de bouwvakkers die op
een werf aan het werk waren en tijdens een hevige hagelbui schuilden in een nabijgelegen molen en daarin door de bliksem werden
getroffen, geacht het slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval. Ook
het feit dat een postbode tijdens de zomer een wespensteek oploopt
tijdens zijn ronde, wordt als arbeidsongeval beschouwd, aangezien
het risico op dergelijke zaken eigen is aan het milieu waarin de
postbode zijn arbeid verricht (Arbeidshof Bergen, 13 februari 2007).
Dit artikel is gebaseerd op een greep uit de bestaande en voor de
slachtoffers meest gunstige rechtspraak. Iedere casus moet evenwel in concreto worden beoordeeld op zijn haalbaarheid. Vooral het
al dan niet bewezen zijn van de verschillende constitutieve elementen zal daarbij een doorslaggevende rol spelen.
Marleen VANDERSTRAETEN
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Vakantiegeld arbeiders en kunstenaars

VAKANTIEGELD 2012 NOG NIET
ONTVANGEN ? DIEN KLACHT IN
VOOR 31 DECEMBER
Duizenden arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars hebben nog steeds geen (of geen volledig)
vakantiegeld 2012 (werkjaar 2011) ontvangen. Nochtans onderneemt de Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie tal van pogingen om het vakantiegeld te storten. Als de betrokkenen hun rekeningnummer
niet meedelen voor 31 december 2014, riskeren ze hun vakantiegeld te verliezen.
Hoe kan je als arbeider of niet-zelfstandig
kunstenaar weten of je in dit geval verkeert ?
Indien je je niet meer herinnert geantwoord te hebben op de oproepen van de RJV, kan je de historiek van de betalingen van je vakantiegeld en de eventuele bedragen waarop je nog recht hebt nakijken
door je aan te loggen via de toepassing ‘Mijn vakantierekening’, toegankelijk via de website www.rjv.fgov.be. Hiertoe moet je wel in het
bezit zijn van een token of beschikken over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer.
Eenvoudig je zichtrekeningnummer meedelen
Om je vakantiegeld te ontvangen, dien je als werknemer je zichtrekeningnummer mee te delen aan de RJV (of bij het vakantiefonds
waar je werkgever is aangesloten). Je hebt twee mogelijkheden :
3 als je je vakantiegeld vlug wenst te ontvangen, dien je je persoonlijk zichtrekeningnummer mee te delen via de website van de
RJV (www.rjv.fgov.be), toepassing ‘mijn vakantierekening’;
3 of je vult het aanvraagformulier voor bankoverschrijving in en
stuurt het terug. Dit formulier is beschikbaar :

k op de website van de RJV (www.rjv.fgov.be), rubriek ‘Onze formulieren’;
k bij de bank;
k via de attestofoon : 02-627.97.60 – keuze 2
Ook bij betwistingen omtrent de correctheid van het bedrag of voor
de verlenging van de verjaringsdatum, dient de aanvraag ingediend
voor 31 december 2014. In dat geval moeten volgende gegevens
opgenomen zijn in een aangetekende brief naar de RJV
(Elsensesteenweg 213, 1050 Brussel) of naar het bijzonder vakantiefonds :
3 je volledige identiteit, je rijksregisternummer, of bij gebrek daaraan je geboortedatum;
3 de naam, het adres en het RSZ-nummer van iedere werkgever bij
wie je in 2011 gewerkt hebt en waarvoor jou nog steeds geen
vakantiegeld werd toegekend;
3 de begin- en einddatum van de tewerkstelling en van de gelijkstelbare inactiviteitsperiodes gedurende het jaar 2011. De gelijkstelbare periodes moeten worden gestaafd door een bijgevoegd
bewijs of attest van het bevoegde organisme.

ZITDAGEN FONDS ARBEIDSONGEVALLEN
Je bent het slachtoffer van een arbeidsongeval ?
Je partner, familielid of vriend was betrokken
bij een arbeidsongeval ?
Met al je vragen kan je terecht bij het Fonds Arbeidsongevallen
(FAO).
De maatschappelijk assistenten van het FAO houden zitdagen in
Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Ze kunnen je informatie verstrekken omtrent de regeling van je
arbeidsongeval en je helpen bij het verkrijgen van de vergoedingen
waarop je recht hebt.
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Je kan beroep doen op het Fonds, zelfs wanneer de verzekeringsmaatschappij van je werkgever weigert je arbeidsongeval te erkennen. Je kunt het fonds ook contacteren als je werkgever niet verzekerd was op het ogenblik van het ongeval.
De zitdagen van het FAO
Bel het nummer 02–506.84.72 om de zitdagen in jouw buurt te vernemen of raadpleeg de gegevens op de website van het Fonds :
www.faofat.fgov.be.
Fonds Arbeidsongevallen,
Troonstraat 100,
1050 Brussel.
Tel. 02-506.84.11

europa
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Europa

MOEIZAME
HARMONISERING
MOEDERSCHAPSVERLOF
In het kader van een project ondersteund door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ontvingen ACLVB en
ACV een delegatie jonge vakbondsvrouwen uit Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Servië, Letland en Cyprus. Belangrijkste
doelstelling van het seminarie was hen vertrouwd maken met Europa en zijn instellingen. Maar dat niet alleen.
De campagnes en prioriteiten van de Belgische
vakbonden voor meer gelijkheid tussen mannen en
vrouwen werden voorgesteld, evenals de werkzaamheden van de Europese sociale partners ter
zake. We grepen de gelegenheid aan om een
gesprek te hebben met Marie Ramot, adviseur van
Marc Tarabella in het Europees Parlement.

Welke dossiers liggen momenteel op tafel in de
Commissie voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid van het Europees Parlement ?
Marie Ramot : De thema’s die aan bod komen zijn
interessant, zoals de richtlijn over moederschapsverlof en ‘Women on Board’ (quota van vrouwen in
raden van beheer van ondernemingen). Los van
die twee dossiers doet de commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid adviezen en aanbevelingen voor meer algemene rapporten die aan bod
komen in de andere parlementaire commissies in
het kader van de zogeheten Gender mainstreaming procedure. Dat wil zeggen dat in ieder rapport het standpunt van het vrouwenrecht in rekening moet worden genomen.
De richtlijn moederschapsverlof wordt herzien,
waarom duurt het zolang ?
MR : De huidige richtlijn dateert van 1992. Ze
voorziet “minimum 16 weken moederschapsverlof
met een correcte verloning”. Ze bepaalt daarentegen niet wat een correcte verloning is. In de feiten
stelt men vast dat doorheen de EU er totaal verschillende situaties zijn naargelang het land. In
bepaalde Scandinavische landen wordt moederschapsverlof beschouwd als een ouderschapsverlof waar elkeen van de ouders een reëel ouderschapsverlof neemt tot het kind 8 jaar is en vergoed wordt aan 75 % van het basisloon. In andere landen wordt het moederschapsverlof vergoed
aan 30 %, maar kan het 3 jaar duren.
Waarom de richtlijn herzien ?
MR : De Europese Commissie heeft in 2008 een

herziening van de richtlijn voorgesteld waarin ze
18 weken moederschapsverlof voorstelde in plaats
van 16 weken. De Europese Commissie behield het
idee van correcte verloning in haar voorstel, daarbij preciserend dat het bedrag niet lager mocht
zijn dan dat van mensen in ziekteverlof.

Wat is het standpunt van het Europees
Parlement geweest ?
MR : Het Europees Parlement is veel verder willen
gaan. Het pleitte voor 20 weken moederschapsverlof, volledig vergoed. Het vroeg ook een volledig
vergoed vaderschapsverlof van 2 weken. Die twee
punten waren de belangrijkste, maar er waren ook
andere bepalingen, meer bepaald de bescherming
tegen ontslag, het recht om borstvoeding te geven,
enz.
Wat is de huidige situatie ?
MR : We zitten in het kader van een procedure van
medebeslissing – het is te zeggen dat de Europese
Commissie een voorstel heeft gedaan, en het
Europees Parlement heeft de tekst in eerste lezing
geamendeerd. Op dit moment heeft de Raad nog
steeds geen standpunt ingenomen over de tekst
sinds meer dan 4 jaar. Dat creëert een situatie van
extreme druk.
Hoe de situatie deblokkeren ?
MR : Sinds jaren wil het Europees Parlement haar
open houding jegens dit dossier dat het gestemd
had tonen, maar de Raad denkt er anders over.
Het Italiaans voorzitterschap van de Raad had in
zijn prioriteiten de wil om de situatie van het moederschapsverlof te deblokkeren. Gezien het dossier
hangende is sinds 4 jaar, had de Commissie
beslist het in te trekken in het kader van zijn programma van slimme regelgeving. Die wil werd niet
ondersteund door het Europees Parlement.
Heeft het Europees Parlement een manoeuvreermarge om de situatie te deblokkeren ?

MR : Het is de Commissie die beslist of ze al dan
niet een voorstel weghaalt. Vanuit wetgevend
standpunt heeft het Parlement niet de bevoegdheid om de Europese Commissie te verhinderen.
Ze kan slechts een extreme politieke druk uitoefenen. Die politieke druk werd precies uitgeoefend
op Jean-Claude Juncker, Marianne Thyssen en Vera
Jourova. En tegelijkertijd zijn er discussies/onderhandelingen geweest tussen de personen van het
Europees Parlement en de Europese Commissie
om te zeggen “laat een kans aan het nieuwe pas
verkozen parlement dat de situatie misschien zal
kunnen deblokkeren”.

Denkt u dat de vragen geformuleerd door
het Europees Parlement zullen goedgekeurd
worden ?
MR : De 20 weken integraal betaald, daar zullen
we niet toe komen, zeker niet in de huidige conjunctuur. Om bepaalde weerspannige lidstaten te
overtuigen is het belangrijk opnieuw argumenten
te geven, nieuwe studies te bestellen, enz. Men
moet zien tot waar men kan gaan voor de bescherming van de vrouwen. Er is sprake van moederschapsverlof voor de gezondheid van de vrouwen,
hun arbeidsinzetbaarheid, hun herintrede op de
arbeidsmarkt, enz. De vrouwen vertegenwoordigen
de helft van de bevolking, dat is belangrijk.
Hoe zit het met Women on Board ?
MR : Het is een voorstel van richtlijn gedaan door
Viviane Reding. Aanvankelijk was dit voorstel van
richtlijn krachtig (40 % vrouwen tegen 2018,
enz.). Het werd afgezwakt (40 % tegen 2020) door
de Europese Commissie met eerder lichte sancties. Het Europees Parlement is gevolgd zonder al
te veel toe te voegen. De Raad blokkeert in dit dossier eveneens, maar er zou beweging zijn en informele discussies zouden hernomen worden. Women
on board is geblokkeerd zonder dat we weten
waarom …
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18 i n t e r n a t i o n a a l
Gender@Work bij the South African Commercial Catering and Allied Workers Union (SACCAWU)

PLAATS GENDERGELIJKHEID CENTRAAL
BINNEN DE VAKBONDSWERKING
SACCAWU vecht al voor gendergelijkheid sinds haar
oprichting in 1975. Reeds 40 jaar geleden kon ze
geschiedenis schrijven binnen de Zuid-Afrikaanse vakbondsbeweging met een vrouwelijke algemeen secretaris aan het hoofd van de vakbond.

Maar ondanks die voortrekkersrol en het feit dat SACCAWU over een
groot aantal vrouwelijke leden beschikt, hebben heel wat vakbonden nog steeds niet veel vrouwen in leiderschapsfuncties.
Sedert het begin van de jaren ‘90 heeft SACCAWU een aantal intensieve campagnes binnen en buiten de organisatie opgestart om
gendergelijkheid te bevorderen.
Een van de eerste campagnes, genaamd “Werkers zijn ook ouders !”,
heeft ertoe geleid dat er een modelovereenkomst met werkgevers in
de sector tot stand kwam die ouderschapsrechten in elke collectieve overeenkomst opneemt.
Zo bijvoorbeeld bevat de collectieve overeenkomst met de groothandel- en distributieketen Makro in Zuid-Afrika de volgende tekst : "De
partijen verbinden zich tot de bestrijding van discriminatie op
grond van geslacht, ras en gender." De collectieve overeenkomst is
bedoeld om "ervoor te zorgen dat vrouwen niet worden gediscrimineerd op grond van zwangerschap, en dat mannelijke en vrouwelijke werknemers die ouders zijn van jonge kinderen in staat zijn
om hun ouderlijke verantwoordelijkheden uit te oefenen. Verder
meldt de collectieve overeenkomst : “De partijen erkennen het
gelijke recht van mannen en vrouwen om een job en gezinsleven te
combineren, om te werken onder veilige en gezonde omstandigheden en om hun kinderen de nodige zorg en aandacht te geven. Het
bedrijf gaat ermee akkoord dat het een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ten overstaan van zijn werknemers en hun
kinderen."
Een tweede grote internationale campagne ging over het thema
van “Gender@work” en “Decisions for life”, georganiseerd door het
Internationaal Vakverbond (IVV). Zo diende het goede werk van
SACCAWU rond gender ter inspiratie voor de 2de Wereld
Vrouwenconferentie van de IVV als casestudie rond het organiseren
van jonge vrouwelijke werkneemsters.
V R I J U I T / N O V E M B E R
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Verder bereikte SACCAWU ook de volgende belangrijke mijlpalen
aangaande gendergelijkheid binnen de vakbonden :
3 steeds meer vrouwen (ook jonge vrouwen) sluiten zich aan bij de
vakbond; SACCAWU heeft vandaag een nationaal lidmaatschap
van meer dan 157.000 leden, waarvan meer dan 50 % vrouwelijk;
3 meer vrouwen stellen zich verkiesbaar voor leidinggevende posities binnen de vakbond; vandaag kent het uitvoerend comité van
SACCAWU een vrouwelijke vertegenwoordiging van 33 %, komende van 17 % in het begin van de jaren 2000;
3 vakbondsleiderschap kreeg een beter begrip van de werknemerszorgen tijdens collectieve onderhandelingen, zodat gendervraagstukken beter terug te vinden zijn in de overeenkomsten
afgesloten met de bedrijven;
3 voor elk nationaal bedrijf werd een gender-bedrijfscoördinator
verkozen in de ondernemingsraad;
3 vakbondsmilitanten melden dat het proces een continue impuls
naar genderbewustvorming inspireerde, zelfs in tijden van herstructurering en verslechterende arbeidsomstandigheden;
3 mee met de hulp van ACLVB/BIS beschikt SACCAWU vandaag
over een uitgebreid genderbeleid;
3 met de ondersteuning van het ACLVB/BIS-programma kon SACCAWU ook in 2010 en in 2013 een nationale genderconferentie
organiseren om haar genderwerking beter af te stemmen op de
noden van haar leden.
Met de steun van ACLVB/BIS blijft SACCAWU inzetten op meer gendergelijkheid. Naast het verwerven van waardig werk voor haar
leden zorgt SACCAWU ook voor een gezonde combinatie van arbeid
en gezin.
Internationaal Departement
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De Liberale Vakbond op zijn best

ACLVB-LUCHTHAVENCOMITÉ WERKT
OVER SECTOREN EN STATUTEN HEEN

Op woensdag 21 oktober kwamen ACLVB-afgevaardigden uit de diverse activiteitenbranches
binnen de luchthaven samen; naar goede
gewoonte analyseerden en kaderden ze recente
problematiek.
Onze nationale luchthaven kent naast het vliegend personeel ook
werknemers uit catering, hotel, taxibedrijven, boarding, beveiliging, politie, onderhoud en herstelling van vliegtuigen en werknemers in de verschillende kleine handelszaken, de kmo’s. De kracht
van het ACLVB-Luchthavencomité zit ‘m erin dat deze mensen
samen aan tafel komen om hun specifieke problematiek aan te
kaarten; vaak komen ze tot de vaststelling dat er erg veel gelijkenis zit in hun uitdagingen.
De ACLVB Bestendig Secretarissen luisteren en werken samen met
de afgevaardigden antwoorden uit. Het unieke van dit platform is
meteen ook zijn kracht : er zitten geen schotten tussen werknemers
uit privé en openbaar ambt, tussen arbeiders en bedienden.
Tijdens de vergadering van 21 oktober werd een stand van zaken
opgemaakt van de ACLVB-actie om de op de werkvloer heersende
angst rond ebola niet alleen bespreekbaar te maken, maar zeker
ook om oplossingen te eisen van de verschillende werkgevers en de
bevoegde overheid.

ACLVB zal deze thematiek niet loslaten en vanuit een constructieve
houding de verschillende actoren in dit dossier op hun verantwoordelijkheid wijzen.
Uiteraard werd ook op het luchthavencomité de enorme impact van
het nieuwe regeerakkoord op alle werknemers geduid en in het bijzonder naar het personeel op de luchthaven.
Als afsluiter werd Sophie Crombain voorgesteld aan de afgevaardigden, een naam die binnenkort bij iedereen op de luchthaven een
belletje zal doen rinkelen. Later meer daarover.
Koen DEWINTER

Het ACLVB-Luchthavencomité werkt !
Heb je interesse in syndicaal werk op de luchthaven, contacteer
dan Thierry Vuchelen op thierry.vuchelen@aclvb.be.

LOONAANPASSINGEN OP 01.11.2014
P.C.
106.01
117
308
309
310
326

ACTIVITEIT
Cementfabrieken
Petroleumnijverheid & -handel
Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie
Beursvennootschappen
Banken
Gas- & elektriciteitsbedrijf

AANPASSING
- 0,20 % op de minimumlonen (index)
- 0,20 % op de minimumlonen (index)
- 0,70 % op de minimumlonen (index)
- 0,70 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
- 0,70 % op de minimumlonen (index)
- 0,20 % op de minimumlonen (index)
V R I J U I T / N O V E M B E R
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SYNDICALE PREMIES
Jutezakken (PC 120.03)
Jaar : 2014
Referteperiode : 1/10/2013 – 30/09/2014
Bedrag : € 135 + € 225 na 5 dagen tijdelijke
werkloosheid
Zie totaal op kaart vermeld.

Metaal - arbeiders (PC 111)
Jaar : 2014
Referteperiode :1/11/2013 t.e.m. 31/10/2014
Bedrag : afhankelijk van de betaalde
bijdragen : 120 euro, 74,50 euro of 60 euro.
Bijzondere voorwaarden :
- lidmaatschap vakbond : aangesloten zijn op
1/11/2013
- hebben eveneens recht : volgende paritaire
comités : 111.03 - 111.11 - 111.12 - 111.13 111.14 - 111.15 - 111.16 - 111.21 - 111.22 111.23 - 104 – 105 – 112 – 142.1 – 147 –
149.1 – 149.2 – 149.3 – 149.4 en 401.111
- schoolverlaters die in de metaalnijverheid
tewerkgesteld zijn op 31/10/2014, hebben
recht op een syndicale premie op voorwaarde
dat zij 3 maanden bijdragen betaalden
- bruggepensioneerden hebben recht tot aan
hun pensioen op voorwaarde dat ze in de
referteperiode nog bijdragen betaalden.
Interimarbeiders die tewerkgesteld zijn in de
metaalnijverheid hebben eveneens recht.

Ondernemingen voor recuperatie
allerlei producten (PC 142.04)
Jaar : 2014
Referteperiode : 1/7/2013 – 30/06/2014
Bedrag : € 100 of € 8,33 per twaalfde (zie
attest). De syndicale premie wordt eveneens toegekend aan arbeiders die tijdens de referteperiode met pensioen gingen, en ook aan de erfgenamen van de in de referteperiode overleden
rechthebbenden.

Opvoeders (PC 319.01)
Jaar : 2014
Referteperiode : 2014
Bedrag : € 75 (voltijdsen) of € 37,50
(deeltijdsen)
Bijzondere voorwaarden : lid zijn voor 1 oktober
2013 en arbeidsprestaties geleverd hebben in
het refertejaar

Sabena Technics / Snecma Services
Brussels / Sabena Flight Academy
(PC 315.01)
Jaar : 2014
Referteperiode : 1/1/2014 t.e.m. 31/12/2014
Bedrag : 135 euro
Bijzondere voorwaarden :
- prestaties/tewerkstelling : in dienst zijn van
een van de ondernemingen die ressorteren
onder het paritair subcomité 315.01 en er

Vlasnijverheid (PC 120.02)
Sociale toelage
Jaar : 2014
In dienst/Aansluiting :
30/06/2014 (30/9/2014 voor schoolverlaters)
Bedrag : € 135
Bijzondere voorwaarden :
voor bruggepensioneerden en ontslagenen kunnen formulieren aangevraagd worden bij ACLVB.
Het wit aanvraagformulier ‘eerste sociale toelage als ontslagene’ is voor een deel door de laatste werkgever in te vullen. De reden van ontslag
moet vermeld worden.
De aanvullende sociale toelage bij tijdelijke
werkloosheid bedraagt € 5,14 per dag tijdelijke
werkloosheid tussen 1/7/2013 en 30/6/2014. De
opleg wordt betaald vanaf de 1e dag tijdelijke
werkloosheid. In totaal kan de opleg toegekend
worden voor max. 80 dagen (regime 6-dagenweek).
Een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % wordt
toegepast.

DIENSTENCHEQUES (PC 322.01)

UITZENDARBEID (PC 322)
Jaar : 2014
Referteperiode : 1/7/13 – 30/06/14
Bedrag : € 100
De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald
(zie verder).
Bijzondere voorwaarden :
- aangesloten zijn op het ogenblik van de betaling (december 2014);
- 65 dagen of 520 uren gepresteerd hebben tijdens de referteperiode;
- tevens worden hoogstens 5 dagen waarvoor de werknemer, in de hoedanigheid van uitzendkracht, werkloosheidsuitkeringen heeft genoten voor
werkdagen die niet werden gepresteerd wegens economische of technische werkloosheid, of wegens crisiswerkloosheid voor bedienden, eveneens in aanmerking genomen;
- gelijkgestelde dagen wegens arbeidsongeval komen ook in aanmerking.
Er dient de ACLVB een attest bezorgd te worden van de verzekeringsmaatschappij.
Opmerking :
De leden die per vergissing hun attest naar het sociaal fonds stuurden en
hun eindejaarspremie door het fonds uitbetaald werden, kunnen hun syndicale premie aanvragen bij ACLVB. De premie wordt dan door ACLVB betaald.
Eindejaarspremie
Jaar : 2014
Referteperiode : 1/7/13 – 30/6/14
Bedrag : 8,27 % van het brutoloon tijdens het refertejaar
Van de brutopremie worden afgetrokken :
- socialezekerheidsbijdragen : 13,07 % van de brutopremie
- bedrijfsvoorheffing (belasting) : 23,22 %
Bijzondere voorwaarden :
zie hierboven (voorwaarden syndicale premie uitzendarbeid).
V R I J U I T / N O V E M B E R

tewerkgesteld zijn op 31/10/2014 of in brugpensioen
- lidmaatschap vakbond : ten laatste aangesloten zijn op 1/1/2014 en een voltijdse bijdrage betalen van minstens 182 euro voor het
refertejaar
- geen deel uitmaken van het kaderpersoneel
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Jaar : 2014
Referteperiode : 1/7/13 – 30/6/14
Bedrag : € 85
Bijzondere voorwaarden : aangesloten zijn op het ogenblik van de betaling.
Om recht te hebben moet men tijdens de referteperiode minstens 65 dagen
hebben gepresteerd in de sector.
De eindejaarspremie 2014 wordt door het sociaal fonds betaald vanaf
12/2014.
Eindejaarspremie
Jaar : 2014
Referteperiode : 1/7/13 – 30/6/14
Bedrag : nettopremie
Betaling : de eindejaarspremie wordt enkel door het sociaal fonds betaald,
het stuurde een formulier naar de werknemers begin november 2014. Het
Fonds betaalt de eindejaarspremies in december 2014.
Bijzondere voorwaarden :
65 dagen prestaties in de sector met inbegrip van maximum 26 dagen economische werkloosheid.
De gelijkstelling voor 15 weken moederschapsverlof dient aangevraagd te
worden bij het Sociaal Fonds via een formulier.
De premie bedraagt 4,15 % van het tijdens de referteperiode verdiende
brutoloon.
RSZ = 13,07 % en bedrijfsvoorheffing = 23,22 %
De eindejaarspremie 2014 wordt bij de belastbare inkomsten van het jaar
2014 gevoegd indien de premie vóór 31/12/2014 werd toegekend.

uit de sector

21

Call Centers

ACTIEWEEK 2014

Sedert 2006 organiseert UNI Global Union (de
internationale vakbond van werknemers in de
dienstensectoren) jaarlijks in oktober een internationale campagne specifiek ten bate van de
werknemers in call centers, of contact centers
zoals ze steeds meer genoemd worden.
Ook dit jaar, in de week van 20 oktober, werden in alle Europese landen opnieuw acties op het getouw gezet met de bedoeling op te
komen voor betere arbeidsomstandigheden. Nu in 2014 lag de
focus van de actie specifiek op het belang van vakbondswerk in
call centers. Telkens blijkt maar weer dat overleg, gestructureerd
via vakbonden, de beste garantie biedt op duurzame afspraken met
werkgevers om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te
verbeteren.

Gerichte acties
Op maandag 20 oktober hielden de ACLVB-afgevaardigden van de
call centers, samen met een vertegenwoordiging van UNI Global
Union en met afvaardigingen van de andere Belgische vakbonden,
in Brussel een mars om de Action Week in te zetten. Met een 200tal mensen werd ook halt gehouden voor de deuren van Benelux
Assist, een call center dat vooral actief is voor de financiële sector.
Benelux Assist is een van die vele bedrijfjes die “opvallen” door hun
hoge aantal tijdelijke en weinig lucratieve arbeidscontracten en
waar geen sociaal overleg bestaat. Een situatie die helaas nog al
te vaak voorkomt in deze sector.

Gedurende de rest van de Action Week werden in verschillende
delen van ons land specifieke acties of evenementen georganiseerd
in call centers zoals IPG / SNT, WBCC, Target power, Carglass
In2com Unamic, Touring, Telenet, N-Allo, De Stroomlijn, Mobistar,
enz.

Werkgroep
Maar één week actie per jaar kan uiteraard nooit volstaan; de
Liberale Vakbond met onze specifieke Call Center Werkgroep, in
samenwerking met UNI Global Union, werkt al geruime tijd aan
meer bewustwording en inhoudelijk meer gerichte ondersteuning
voor afgevaardigden en leden in de sector van de call centers. Door
geïnteresseerden regelmatig samen te brengen wordt kennis opgebouwd en gedeeld. Op die manier nemen wij volgend jaar niet
alleen opnieuw deel aan de inmiddels traditionele Action Week,
maar zullen ook andere initiatieven het licht zien.
Werk jij ook in een call center en wens je meer te weten over onze
Call Center Werking, dan kan je steeds contact opnemen met sectorverantwoordelijke Jan Moens, via jan.moens@aclvb.be.
Jan MOENS

BOUW - Sectorale vormingsweek
Van maandag 26 januari tot en met vrijdag 30 januari organiseert de ACLVB
Bouw een sectorale vormingsweek voor alle ACLVB-afgevaardigden uit de
bouwsector.
Begin oktober werden alle afgevaardigden met een brief uitgenodigd tot
inschrijving. Ze kunnen zich tot eind november inschrijven voor de vormingsweek. De bedoeling van deze vorming is de ACLVB-afgevaardigden sterker te

maken in het overleg, tips te geven om leden te werven en advies te verstrekken over hoe ze hun collega’s nog beter kunnen bijstaan.

Voor meer info omtrent de sectorale vormingsweek Bouw kan je terecht bij
Johan Vandycke of Björn De Kerpel via volgend e-mailadres :
bjorn.de.kerpel@aclvb.be, of telefonisch op het nummer 02-558.51.50.
BDK
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GDF SUEZ

DE VAKBONDEN VERZETTEN ZICH TEGEN
DE OVERDRACHTEN NAAR PC 218
Op 6 november was er een actiedag voor het personeel van GDF SUEZ. Hun directie wil een deel ervan
onderbrengen bij paritair comité 218, waar de arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn.
Het gaat voor het overgrote deel om werknemers uit PC 326, maar
ook van PC 209. De directie heeft haar standpunt herhaald : alle
werknemers zullen ressorteren onder PC 218 !

Geen enkele reden

Op 3 november vond een verzoeningsvergadering plaats bij het
ministerie om een oplossing te zoeken voor de problematiek rond de
overdracht van de werknemers van de onderhoudsdiensten bij
Electrabel, GDF SUEZ, CC, Cofely Services, Fabricom… naar een
nieuwe entiteit die ressorteert onder PC 218. De directie verzekert
dat de meer dan 500 betrokken werknemers integraal hun loon- en
arbeidsvoorwaarden zullen kunnen behouden.

De ACLVB is van oordeel dat er geen enkele valabele reden geldt
voor de overdracht van de werknemers naar een paritair comité met
mindere loon- en arbeidsvoorwaarden dan in het huidig PC 326, of
het nu de huidig betrokken werknemers betreft of diegenen die in de
toekomst zullen getransfereerd worden.
Een dergelijke eenzijdige beslissing van de GDF-directie zou een
precedent zijn en impliceert gevolgen voor de toekomst en voor
andere bedrijven in de sector.
Concreet betekent dit de creatie van mindere loonvoorwaarden voor
de nieuwe werknemers in deze departementen, maar ook een progressieve ontmanteling van het bedrijf; dat alles brengt terechte
ongerustheid met zich voor de toekomst van andere departementen.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront stelde vast dat de directie bij
haar standpunt bleef en diende een stakingsaanzegging in; op 6
november werd de zetel aan de Simon Bolivarlaan bezet, uitgerekend op het vertrekpunt van de grote betoging tegen de regeringsmaatregelen.

Exclusief voor WINCARD-houders :
200 waardebonnen van € 20 te winnen!
Waag uw kans om een gratis maaltijd te winnen :
doe mee door te surfen naar www.countdown.be/wedstrijd.
Pizza.be : restaurants bij u in de buurt.
Niet alleen pizza’s maar ook sushi, wok,
broodjes, thai food, kebab, snacks …
Heel eenvoudig : u bestelt online en uw maaltijd
wordt thuis geleverd.
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8.400 FAKKELDRAGERS,
600.000 NAMEN, 84 KM
Op vrijdag 17 oktober werd tijdens het Lichtfront de frontlijn van eind 1914 in de Westhoek in
vuur gezet. Over een afstand van 84 km van het strand van Nieuwpoort tot aan “The Memorial to
the Missing” in Ploegsteert werd die frontlijn opgelicht door een mensenketting van 8.400
fakkeldragers. Om de 10 meter hield een vrijwilliger een fakkel vast.
Daarnaast werd ook op negen plaatsen bijzondere
aandacht besteed aan historische locaties uit de
Eerste Wereldoorlog. Die werden met een speciaal vuurkunstwerk geaccentueerd.

Foto : Jeroen VANHAUTE

Wij pikten “Tyne Cot Cemetery” te Zonnebeke
eruit, waar ook tal van vrijwilligers aan het werk
waren, o.a. onze verkozene in het CPBW en OR,
en tevens onze SD Pacal Wostijn.
Hierbij danken wij eveneens onze leden die
tewerkgesteld zijn bij de Commonwealth War
Graves Commission voor hun tomeloze inzet voor
onze vakbond.
Tijdens Lichtfront werden 600.000 namen van
slachtoffers geprojecteerd op het Albert I-monument in Nieuwpoort, de Ijzertoren in Diksmuide
en het Belfort in Ieper.
Het Lichtfront was een groot succes. Ik zou zeggen : meer van dat. Maar ook “Never again” en
“We shall always remember them”.
GD

Nieuws uit de zones

Nieuws uit de zones

VLAAMSE ARDENNEN
Bestendig Secretaris Geert Debevere bij
afgevaardigde Pascal Wostijn op het “Tyne Cot
Cemetery” te Zonnebeke.

Uitgebreid overleg tijdens zonaal platform

VLAAMSE ARDENNEN

Op zaterdag 8 november vond het zonaal platform plaats in
de zone Vlaamse Ardennen.
Het zonaal actieplan werd toegelicht en nadien volgde een
open debat over de syndicale werking in de zone. In de
marge werden ook nog de betoging van 6 november en de
zonale infovergadering over de federale en Vlaamse regeringsmaatregelen op 4 november grondig besproken.

De senioren van de Vlaamse Ardennen trokken op 4 oktober
naar het In Flanders Fields Museum te Ieper.
Na een lekkere maaltijd op de markt bezocht de groep het museum met een gids.
De grote oorlog laat niemand onberoerd.
Bij een drankje werd tot slot nog even nagekaart.
DB

Samen met de bestendig secretarissen debatteerden de
deelnemers in groepjes over alle aspecten van de syndicale werking. Thema's zoals ledenwerving, deelname aan
acties en vormingen, sociale verkiezingen 2016, communicatie en informatie, zichtbaarheid van de ACLVB in de
bedrijven, enz. kwamen uitgebreid aan bod. Na de conclusies van de verschillende groepen werd de werkvergadering
afgerond met een receptie en een lunch.
De aanwezige militanten en afgevaardigden onthaalden
deze interactieve voormiddag positief.
DB
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24 r e g i o n a a l
Uitgebreid Regionaal Comité Brusselse Regionale

MOBILITEIT IN, VANUIT EN NAAR
BRUSSEL

Philippe
Vandenabeele benadrukt dat
mobiliteit een syndicale uitdaging
geworden is. In de kwaliteit van de
arbeidsvoorwaarden speelt het woonwerkverkeer een steeds grotere rol.

B

Op 17 oktober hield de ACLVB Brusselse Regionale een uitgebreid
Regionaal Comité rond het thema mobiliteit. Een onderwerp dat de
afgevaardigden niet ‘onbewogen’ laat.
Brussels Gewestsecretaris Philippe Vandenabeele ging van start
en stond stil bij een enquête die onder de Brusselse leden was
gehouden. Het onderzoek bracht opmerkelijke vaststellingen aan
het licht. Zo willen vrouwen liever dicht bij huis werken. In vergelijking met mannen maken vrouwen vaker gebruik van het openbaar vervoer. Ook jongeren maken graag gebruik van bus, tram
en metro. De vraag is natuurlijk of deze jongeren dat in de toekomst zullen blijven doen.
Wanneer we polsen naar de belangrijkste motieven waarom de
Brusselse ACLVB-leden het openbaar vervoer kiezen, antwoorden
mannen en vrouwen zowat gelijk : allereerst omdat je geen parkeerplaats moet zoeken, maar ook uit respect voor het milieu en
omwille van de brandstofprijs, gevolgd door een gemakkelijke
toegang tot het openbaar vervoer, de snelheid en in mindere mate
door gebrek aan rijbewijs.
Bij zowat de helft van de respondenten maken mobiliteitskwesties zelden of nooit deel uit van de sociale dialoog in het bedrijf.
En 60 % van de leden zonder vakbondsmandaat zijn helemaal
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niet op de hoogte van het bedrijfsvervoersplan. Vooral in kleinere
bedrijven met minder dan 50 werknemers blijkt meer dan 70 %
van de Brusselse ACLVB-leden hier niets van af te weten.
Daarnaast werd gepeild naar de bereidwilligheid van de ACLVBleden om hun verplaatsingswijze aan te passen indien daar een
voordeel tegenover staat. Het voordeel “100 % terugbetaling”
scoorde daarbij het hoogst. Toch gaf een groot deel van de respondenten aan hun vervoerswijze niet te willen veranderen. Al zou
een beveiligde fietsparking enkelen toch nog over de streep trekken. Een volgende vraag onderzocht de bereidwilligheid om een
vermindering van de arbeidsvoorwaarden te aanvaarden in ruil
voor dichter bij het werk wonen en zo de reistijd met de helft te
verminderen. Slechts 20 % antwoordde positief. Het grootste deel
ging akkoord met een daling van 5 % - 10 % van het brutoloon,
de afschaffing van de eindejaarspremie, het verlies van 5 dagen
extralegaal verlof en enkelen waren zelfs bereid 15 % van het
brutoloon in te leveren. “We zijn van oordeel dat de mobiliteitsvoorwaarden een belangrijk deel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden”, aldus Philippe Vandenabeele.

regionaal

Vraagstukken en uitdagingen
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De verkeerswegen in Brussel zijn helemaal dichtgeslibd, en dat veel meer
dan in vergelijkbare steden. Met de voorspelde demografische groei – van
1.13 miljoen Brusselaars in 2012 naar 1.30 miljoen inwoners in 2030 - zal
ook de mobiliteitsvraag verder toenemen.
Daarom kwamen “De grote mobiliteitsvraagstukken voor Brussel” aan bod
in de toelichting van Gregory Falisse van Traject, studiebureau voor mobiliteit en specialist in mobiliteitsmanagement voor bedrijven, overheden en
event-organisatoren.

droom. Iedereen is het er over eens dat we moeten handelen om de uitstoot
van broeikasgassen te beperken, maar dat standpunt blijkt nog onvoldoende toegepast in de realiteit. We willen allemaal een tram in de buurt,
maar niet de tram die uitgerekend aan onze voordeur een halte heeft.
Op lange termijn verwijst Gregory Falisse naar de verdere ontwikkeling en
aanpassing van het openbaar vervoer, het uitbreiden van carpoolen en
autodelen. Commotie in de zaal toen hij de recente, particuliere taxidiensten die in Brussel uit de grond rijzen, aanhaalde. “Deloyale concurrentie!”, weerden de afgevaardigden van de Brusselse reguliere taxidiensten
zich terecht.

Onze pendelcultuur is historisch gegroeid met de uitbouw van een langeafstandvervoersysteem, de terugbetaling van abonnementen en later
incentives naar eigendommen. De jongste jaren merken we dat de fiets een
echte vervoersmodus wordt. Volgens metingen van ProVelo sinds 1999
groeit het aantal fietsers dat waargenomen wordt tussen 8 en 9 uur jaar
na jaar.

Ook wijzigingen op het vlak van fiscaliteit zijn vereist om mobiliteitsoplossingen te genereren. Ondernemingen kunnen een positief beleid voeren
door o.a. fietsparkingen aan te leggen en fietsvergoedingen te voorzien, het
derdebetalerssysteem toe te passen, een cursus ecodriving aan te bieden
en door verder in te zetten op communicatie- en sensibiliseringsacties.
Ter aanmoediging van nieuwe mobiliteitsmodi kregen de Brusselse
afgevaardigden nog volgende tips mee :
3 Probeer, test uit.
3 Het gaat niet om een of-of-verhaal; men kan verschillende
modi kiezen, in functie van de noden van de dag.
3 Aangepaste infrastructuur alleen volstaat niet : plezier,
verbeelding, de menselijke factor, communities … zijn ook nodig.
3 Segmenteer het publiek : niet alle maatregelen zijn voor iedereen
van toepassing.
3 Verlies geen tijd met non-believers : reken op de gemotiveerden
en ga ermee aan de slag.
3 Zoek intern en extern bondgenoten.

Toekomstmuziek
Brussel gezien vanop de Van Praet-brug, herenigd met zijn kanaal, dat dienst
doet als bevoorradingsweg en vrijetijdszone (illustratie Mobil2040)

Met sprekers Marianne Thys en Mathieu Nicaise werd vooruitgeblikt naar
de mobiliteit van de toekomst aan de hand van Mobil2040, een prospectief
onderzoek dat werd uitgevoerd op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. “Mobil2040 slaat de brug naar 2040, zonder een echt plan of
engagement te zijn. Het is evenmin een droom. Wel omvat het tendensen
en ideeën van wat mobiliteit in 2040 te Brussel zou kunnen zijn, bedoeld
om reacties op te wekken en een hefboom voor verandering te vormen om
de Brusselse metropool van de toekomst te bouwen : dynamisch, welvarend, solidair en met een hoge levenskwaliteit voor de inwoners”.
In een uitgave van Mobil2040 doen fictieve Brusselse inwoners hun getuigenis in het jaar 2040. De titels van hun verhalen spreken voor zich : “Mijn
stad waar alles dichtbij is” duidt op autovrije wijken en nabijheid, werknemers zonder vaste werkplek en taxidiensten voor kinderen. In “Gedaan met
dubbel geparkeerde vrachtwagens” wordt gewag gemaakt van de waterweg
om het verkeer in de stad weer vlot te laten stromen, de fiets als belangrijk
potentieel voor levering, logistieke centra in het hart van steden en de lucht
als weg van de toekomst. In “Terug naar de stad” leidt het verhaal van
Pierre, gepensioneerd inwoner van Schaarbeek, naar mobiliteitscoaching,
de overgang van automobiele generatie naar mobiele generatie en soepele
uurregelingen en gemoduleerde tarieven bij het openbaar vervoer.

Een voetgangersvriendelijk stadscentrum, vlot bereikbaar via het openbaar vervoer,
dat uitnodigt tot winkelen en kuieren. (illustratie Mobil2040)

Daarnaast overwegen 7 op 10 bedrijven weg te trekken uit Brussel.
Bedrijven gaan op zoek naar andere locaties : Belfius, BNP Paribas Fortis,
GDF Suez, Electrabel, … vestigen zich dichtbij een openbaarvervoerknooppunt, terwijl andere ondernemingen (bv. Mazars) verhuizen naar de
Rand.
Het mobiliteitsgedrag veranderen wordt de moeilijkste uitdaging. Mensen
aanzetten om hun gewoontes aan te passen en meer te kiezen voor het
openbaar vervoer, vraagt tijd. Komt daarbij het ‘not in my backyard’-syn-

En zo kunnen we nog even doorgaan. In ieder geval veelbelovende sporen
voor wie geïnteresseerd is in mobiliteit in, van en naar onze hoofdstad.
“Inzichten genoeg om over na te denken en onze geesten voor open te zetten”, besloten de Brusselse delegees eensgezind.

Meer weten ?
Contacteer de Brusselse Regionale,
Yael Huyse, yael.huyse@aclvb.be,
tel. 02-210.01.02
Raadpleeg de brochure van Mobil2040
op www.mobil2040.irisnet.be, rubriek Inspiratie.
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26 r e g i o n a a l
VLAAMSE REGIONALE VIERT 25-JARIG BESTAAN
MET FEESTELIJK VLAAMS REGIONAAL COMITÉ

Erik Quisthoudt
(Voorzitter Vlaams
Regionaal Comité),
Hugo Engelen
(Vlaams
Gewestsecretaris) en
Gert Truyens
(adjunct Vlaams
Gewestsecretaris)

Het jaarlijks Vlaams Regionaal Comité zou in 2014 een speciaal tintje krijgen. En neen, niet een van
die tinten grijs, wél een heel feestelijk tintje. De Vlaamse Regionale bestaat immers 25 jaar en dat
moest gevierd worden. Onder het motto : hoe meer zielen, hoe meer … feest, werden niet alleen de
afgevaardigden uitgenodigd, maar ook alle personeelsleden uit de Vlaamse zones en de centrale
diensten. Resultaat : op 30 oktober werd de “blauwe” zaal van de Singel in Antwerpen gevuld met
ongeveer 600 ACLVB’ers. Licht uit, spot aan !
Voorzitter van het Vlaams Regionaal Comité Erik Quisthoudt (zonesecretaris van Antwerpen) speelde een thuismatch en verwelkomde met
veel bravoure het publiek. Na de goedkeuring van het activiteitenverslag van de Vlaamse Gewestsecretaris werd een overzicht gegeven
van 25 jaar Vlaamse Regionale, en dat voor de verschillende domeinen waarvoor de Vlaamse Regionale verantwoordelijk is :
3 Syndicale werking
3 Vorming
3 Werknemers-werkzoekendenwerking
3 Jongerenwerking
3 Interprofessionele werking
3 Seniorenwerking
De verkiezing van de gouden jongerendelegee zet jongeren in de kijker die een
syndicale werking in hun bedrijf uitbouwen.

De syndicale werking
Adjunct-Gewestsecretaris Gert Truyens kon hier alleen maar een heel
positief verhaal brengen. De cijfers liegen er niet om : van 7,8 % van
de stemmen in Vlaanderen voor het CPBW in 1991 naar 11,4 % in
2012. Van 541 mandaten in het CPBW in 1991 naar 1.289 mandaten
in 2012, en van 480 bedrijven in Vlaanderen met een vertegenwoordiWat heeft het E-Team te bieden ? Ellen Van Hertbruggen onderwerpt
senioren Chris Vetters en Leopold Rutten aan een diepte-interview.

ging in 1991 naar 970 bedrijven in 2012. De campagnes voor de sociale verkiezingen maakten een ware (r)evolutie door, maar ook andere
inspanningen zorgden voor de goede resultaten : zoals bv. de wittevlekkencampagnes, de communicatiecoördinatoren in de bedrijven,
de mailingtool, de functie van verantwoordelijke syndicale ondersteuning (VSO’s) in 2002, de Vlaamse website, … En wat toch sterk
opvalt, is de vermeerdering van het aantal Bestendig Secretarissen in
Vlaanderen van 14,5 in 1992 naar 34 in 2014. Dat zij het goed doen,
werd bevestigd in een getuigenis van Chris De Nijs, politiek journalist
van de VRT. Hij benadrukte de positieve evolutie van de ACLVB, zowel
wat betreft het in beeld komen bij acties, als de zeer goede kwaliteit
van hoofddelegees en Bestendig Secretarissen. Chris De Nijs gaf zelfs
toe dat hij soms geneigd is om de ACLVB- delegees en/of -secretarissen meer zendtijd te geven dan de representativiteit van de ACLVB
eigenlijk toelaat.
Tja, soms is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.

De vorming
Katrien Allaert, hoofd van de vormingsdienst Comé, gooide het over
een andere boeg. Om de evolutie van de vormingsdienst te schetsen
deed zij met het ganse publiek een quiz : een “Comé tegen allen quiz”.
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regionaal
Aan de hand van keuzevragen over het verleden, het heden en de toekomst werd
al snel duidelijk wie het meeste wist over de vormingsdienst. Slechts 1 persoon
bleef tot het einde in de running en gaf steeds de juiste antwoorden : nogmaals
een dikke proficiat aan Geert Dumortier, werkzaam op het advies- en kenniscentrum Sociale Zekerheid van ACLVB en trouwe lesgever in tal van vormingen.
Geert kreeg eeuwige roem en een kus van het diensthoofd.
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Een klinkende zoen voor Geert Dumortier, die het best
scoorde tijdens de quiz van de vormingsdienst.

De werkzoekenden-werknemerswerking
Deze werking kende haar start in 2003, met eerst de Bijblijfconsulenten en wat
later ook de Diversiteitsconsulenten. In 2006 kwam daar nog eens de loopbaanbegeleiding bij. Ook legde diensthoofd Veerle Heirwegh nog de nadruk op de toekomstige versterkte samenwerking met VDAB. Gedelegeerd Bestuurder van de
VDAB Fons Leroy getuigde in een interview dat de ACLVB echt een meerwaarde
betekent in de Raad van Bestuur van de VDAB. Aangezien de ACLVB heel korte
lijnen heeft met het werkveld, is het ook vooral de Vlaamse Gewestsecretaris van
de ACLVB, Hugo Engelen, die de VDAB vaak triggert en steeds de voeling met de
realiteit meebrengt naar de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Ten slotte
verklaarde Fons Leroy graag met de ACLVB in de toekomst meer te willen samenwerken in de verdere ontwikkeling van de loopbaanbegeleiding en de loopbaandienstverlening.

De jongerenwerking
Tim Ramboer is nu ongeveer 4 jaar de jongerencoördinator bij de Vlaamse
Regionale. Hij grasduinde in het verleden van de jongerenwerking van de ACLVB
en vond daar in eerste instantie veel fossielen. In een ludiek filmpje kon hij toch
enkele mijlpalen op een rijtje zetten :
- 1/1/2005 : geboorte van de jongerenwerking bij de ACLVB en 2006 het eerste
“Freezbe” magazine
- 2007 : de jongerenwerking komt bij de Vlaamse Regionale en krijgt een boost.
Freezbe is meer en meer aanwezig op evenementen, jobbeurzen en festivals.
Op die manier doet Freezbe aan naambekendheid en werft veel nieuwe leden.
- 2011 : een nieuw logo voor Freezbe en de eerste lancering van de “gouden jongerendelegee”, een verkiezing voor jonge delegees die in hun bedrijf een syndicale werking uitbouwen. De verkiezing wordt een jaarlijkse traditie op het
Vlaams Regionaal Comité.
- 2012 : lancering Freezbe op Facebook
- 2013 : een nieuwe huisstijl en een eigen website voor de jongerenwerking

De interprofessionele werking
Adjunct-Gewestsecretaris Gert Truyens nam opnieuw het woord om een evolutie
te schetsen van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regionale in de verschillende advies- en overlegorganen in Vlaanderen. De opname van de ACLVB
in het Dagelijks Bestuur van de SERV (Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen) en in de Raad van Bestuur van de VDAB zorgden ervoor dat de
ACLVB evolueerde van een “vreemde eend in de bijt” naar een volwaardige sociale partner in Vlaanderen. Een eerder “beperkte” deelname aan het interprofessioneel overleg leidde naar een structurele vertegenwoordiging van de ACLVB in
meer dan 70 advies- en-overlegorganen in Vlaanderen. In een getuigenis benadrukte Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de SERV, vooral het
belang van de ACLVB in de SERV bij het komen tot een consensus tussen de verschillende sociale partners. Daar zijn we goed in.
Een aantal
afgevaardigden
zwaaien af. Maar
niet zonder een
dankjewel voor
hun inzet.

De seniorenwerking
De coördinatoren van de seniorenwerking uit de verschillende zones werden
onlangs ondergebracht in het ACLVB E-Team, waarbij de E staat voor ervaring.
Want dat hebben ze met overvloed, onze senioren, ervaring in de syndicale werking. Om dat te bewijzen onderwierp Ellen Van Hertbruggen twee senioren aan
een “diepte”-interview. Chris Vetters (zone Mechelen-Rupel-Kempen) en Leopold
Rutten (zone Limburg) vertelden over hun ervaringen als syndicalist bij de
ACLVB, de evolutie die ze hebben meegemaakt en ze eindigden met de belangrijke boodschap aan de jongeren dat een vakbond wel heel erg nodig blijft en dat
we moeten blijven volhouden om op te komen voor de rechten van de werknemers. En als bovendien Chris Vetters volmondig Hugo Engelen (Vlaams
Gewestsecretaris) verkiest boven Brad Pitt … ja, dan zijn we toch goed bezig ?!

Politieke actualiteit
Vlaams Gewestsecretaris Hugo Engelen schetste na dit overzicht van de afgelopen 25 jaar Vlaamse Regionale enkele toekomstperspectieven voor de verschillende domeinen. Eén ervan, en zeker niet de minste, is de opstart van outplacement. Een pilootproject in enkele Vlaamse zones (met verder uitbreiding in 2016
in gans Vlaanderen en de andere regio’s) zal moeten leiden tot een nog meer
geïntegreerde en volledige dienstverlening van de ACLVB.
Na de traditionele verkiezing van de Gouden Jongerendelegee (proficiat, Kristof
Thijs van SKF !) en de huldiging van de afgevaardigden die op (brug)pensioen
gingen, werd de politieke actualiteit nog kort door Hugo Engelen uiteengezet.
Immers, de beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering mochten wel eens
afgetoetst worden met de standpunten in het memorandum van de Vlaamse
Regionale van de ACLVB. Het verhaal was niet erg positief. De besparingen op
Vlaams niveau (kinderbijslag en kinderopvang, woonbonus, zorgverzekering,
elektriciteit en water, …) zullen het de Vlaamse gezinnen met lage inkomens
zeker niet gemakkelijk maken. En dan hebben we nog niet gesproken over de
federale maatregelen, zoals de loonstop, de indexsprong, de verhoging van de
pensioenleeftijd,… Uiteraard werd dit nog eens in de verf gezet door de
Nationaal Voorzitter Jan Vercamst.

Happy
En toch. Het was een feest. Voorzitter van dienst Erik Quisthoudt had dan ook
veel lof voor de organisatie van en de hulp bij het Vlaams Regionaal Comité. En
Hugo Engelen besloot met een positieve noot : als organisatie zijn we er zeker op
vooruitgegaan.
We hadden dan ook alle redenen om “happy” dit comité af te sluiten met een
welverdiende receptie en een lekkere maaltijd.
En als iedereen uitsluitend positieve woorden heeft over het verloop van het
comité en wanneer personeelsleden ons komen bedanken omdat ze erbij
mochten zijn, want “nu weten we eindelijk eens waar jullie allemaal mee bezig
zijn, en zien we dat jullie het heel goed menen” … tja, dan; mooiere complimenten kunnen we niet krijgen !
Ellen VAN HERTBRUGGEN
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DE WOONBONUS, NIEUWE BEVOEGDHEID
VAN DE VLAAMSE REGERING
De nieuwe Vlaamse Regering is gekend, de regering Bourgeois I is een feit. Bij
een nieuwe regering hoort uiteraard ook een regeerakkoord voor de komende 5
jaar. Met de 6de staatshervorming zijn er dan ook heel wat veranderingen op til.
De woonbonus is een van de nieuwe bevoegdheden van de Vlaamse Regering.

Vanaf het aanslagjaar 2015 zal zowel de oude als de nieuwe woonbonus worden uitgekeerd als een belastingvermindering. Met andere woorden, eerst
wordt op het gezamenlijk belastbaar inkomen de te betalen belasting berekend, pas daarna wordt van het te betalen bedrag de belastingvermindering
afgetrokken.

Het systeem nu
Iedereen die vandaag een hypothecaire lening aangaat voor de aankoop van
een woning, kan die fiscaal inbrengen in zijn belastingen. De marginale
belastingvoet of met andere woorden de hoogste belastingschijf waarin je als
belastingbetaler valt, bepaalt hoeveel fiscaal voordeel je hebt. Iemand die in
de belastingschijf van 45 % valt, heeft een groter voordeel dan iemand die
in de belastingschijf van 20 % valt. Het systeem van de woonbonus is vandaag verre van sociaal. Daarnaast lopen de kosten van het systeem zodanig
op, dat het huidige systeem onbetaalbaar is geworden. Een grondige herziening van het bestaande systeem is dan ook hoognodig.

Voorstel Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering vrijwaart de reeds bestaande contracten. De maximale
aftrek wordt echter vanaf het aanslagjaar 2015 niet meer geïndexeerd. Het
basisbedrag blijft gedurende de verdere looptijd 2.280 euro.
Contracten die na 1 januari 2015 worden afgesloten, vallen onder het nieuwe
systeem waarbij het basisbedrag van 2.280 euro met 760 euro wordt verminderd. De eerste 10 jaar ontvangen de nieuwe contracten een extra verhoging
van 760 euro. Daarnaast is het belastingvoordeel in het nieuwe systeem gereduceerd tot 40 % van het nieuwe basisbedrag. Ten slotte kan voor elk onroerend goed maximum 2 maal gebruikgemaakt worden van de woonbonus.
CONTRACT AFGESLOTEN VÓÓR 1/1/2015 CONTRACT AFGESLOTEN NA 1/1/2015
Basisbedrag : 2.280 euro
Basisbedrag : 1.520 euro
Verhoging : 760 euro (1ste 10 jaar)
Verhoging : 760 euro (1ste 10 jaar)
Verhoging : 80 euro (3 of meer kinderen)
Totaal : 3.040 euro per persoon
Totaal : 2.280 euro per persoon
(760 euro + 80 euro vervalt
wanneer niet wordt voldaan aan
1ste en enige woning !)

Om tegemoet te komen aan de hoge registratierechten wil de Vlaamse Regering
die vereenvoudigen en de bestaande gunstmaatregelen bij aankoop van een
woning herwerken zodat er een globaal lager tarief moet worden betaald voor de
gezinswoning. Ten slotte wil de Vlaamse Regering onderzoeken of het mogelijk
is de belastingplichtige bij de aankoop van de woning de keuze te laten tussen
de toepassing van de woonbonus of een vermindering van de registratierechten.

Even berekenen …
CONTRACT AFGESLOTEN VÓÓR 1/1/2015 CONTRACT AFGESLOTEN NA 1/1/2015
Maximum aftrek : 3.040 euro
Maximum aftrek : 2.280 euro
per persoon
per persoon
Marginale interestvoet : 50 %
40 % van basisbedrag
Belastingvermindering:
Belastingvermindering : 912 euro
1.520 euro per persoon
Maximum aftrek : 3.040 euro per persoon
Marginale interestvoet : minimum 30 %
Belastingvermindering : 912 euro per persoon

Verschil belastingaftrek en belastingvermindering
De woonbonus zoals we ze vandaag kennen, wordt uitgekeerd als een belastingaftrek. Dit betekent dat het basisbedrag van de woonbonus wordt afgetrokken van het gezamenlijk belastbaar inkomen. Hoe lager het gezamenlijk
belastbaar inkomen is, hoe minder belasting er moet worden betaald.
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HYPOTHECAIRE AFTREK WOONBONUS
Beroepsinkomsten
+ diverse inkomsten
+ roerende en onroerende inkomsten
= Totaal Netto Inkomsten
- aftrek voor enige eigen woning
- interesten hypothecaire leningen
- betaalde onderhoudsuitkeringen
= Gezamenlijk belastbaar inkomen
(Hierop wordt belastingen berekend)

BELASTINGVERMINDERING WOONBONUS
Beroepsinkomsten
+ diverse inkomsten
+ roerende en onroerende inkomsten
= Totaal Netto Inkomsten
- betaalde onderhoudsuitkeringen
= Gezamenlijk belastbaar inkomen
(Hierop wordt belastingen berekend )
- aftrek voor enige eigen woning
- interesten hypothecaire leningen
= de te betalen belastingen

Uiteraard vindt de ACLVB het positief dat de bestaande contracten gevrijwaard
blijven, aangezien aangegane engagementen moeten worden gehonoreerd.
De ACLVB wil wel wijzen op een aantal valkuilen. Zo zijn er vandaag een aantal
zaken afhankelijk van het gezinsinkomen. Door de woonbonus niet meer als een
belastingaftrek maar als een belastingvermindering uit te keren zal het gemeenschappelijk belastbaar inkomen van een gezin stijgen, met als gevolg dat een
gezin niet meer in aanmerking komt voor een studiebeurs of een renovatiepremie.
Daarnaast voert de nieuwe Vlaamse Regering de maatregel in dat er maximum 2
maal per woning een hypothecair krediet aangevraagd kan worden. De ACLVB
vreest dat hiermee kopers met een beperkt budget geen woning meer kunnen aankopen en dat oudere woningen niet verkocht zullen geraken. Aangezien het een forfaitair bedrag is, profiteert iedereen op een evenwaardige manier. Er wordt door de
Vlaamse regering geen rekening gehouden met inkomen of vermogen. Naast de
fiscale uitgaven voor huisvesting* worden andere fiscale uitgaven, zoals voor
energiebesparende investeringen en passieve huizen, belastingverminderingen
voor grootstedenbeleid en sociale woningrenovatie overgeheveld naar de gewesten. De ACLVB vindt dit de uitgelezen kans om schoon schip te maken in het kluwen van energiepremies. Die middelen moeten dan ook samen met de woonbonus
worden herzien om duurzame woningen te garanderen. Duurzame woningen waar
iedereen recht op heeft, zeker diegenen met een laag inkomen!
Wil je nog profiteren van het oude systeem ?
Als je nog wil profiteren van het oude systeem van de woonbonus, dan moet de
authentieke akte verleden zijn voor het einde van dit jaar. Wat er niet wordt bijgezegd, is dat de woonbonus enkel geldig is voor de “enige en eigen woning”.
Als je je oude woning nog moet verkopen, moet je eerste woning te koop aangeboden zijn op de vastgoedmarkt voor het einde van het jaar waarin je de
nieuwe lening afsluit. Met andere woorden, je moet kunnen aantonen dat je
vóór 31 januari 2014 beroep hebt gedaan op een vastgoedmakelaar of een
advertentie hebt geplaatst. Je hebt 1 jaar de tijd om het pand alsnog te verkopen wil je genieten van de woonbonus.

En wat bij nieuwbouw ?
Wanneer je een lening aangaat enkel voor de financiering van de bouwgrond,
kan die niet fiscaal in mindering worden gebracht. Als er echter wordt geleend
voor de aankoop van de grond en de financiering van de bouwwerken dan moet
de akte verleden zijn vóór het einde van dit jaar. Daarnaast moet de woning
betrokken zijn vóór 31 december 2016 wil je in aanmerking komen voor de
woonbonus volgens het oude regime.
Suzanne KWANTEN
* Met fiscale uitgaven voor huisvesting worden bedoeld alle uitgaven die worden gedaan voor de
fiscale aftrek van de enige woning, de verhoogde korting woonsparen en de bijkomende aftrek
van hypothecaire inkomsten.

regionaal
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HET CPBW KRIJGT EEN BELANGRIJKE TAAK IN DE STRIJD
TEGEN PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK
Werkgevers zijn sinds kort verplicht stress of een burn-out bij hun personeel te helpen voorkomen.
Ook het CPBW en jij als werknemer kunnen een rol vervullen bij de preventie van psychosociale risico’s.
Katrijn* was 44 en werkte bij een bank waar ze adviseur was voor heel specifieke kredietvormen op maat. Ze liet zich verleiden door een concurrent om
bij hem te komen werken. Een foute keuze bleek achteraf. Ze kreeg er massa’s opdrachten en werd er aan haar lot overlaten. Van de beloofde begeleiding kwam niets in huis. Haar nieuwe collega’s verdronken zelf in het werk en
konden haar vragen niet beantwoorden. Ze vroeg hulp, maar die was er niet.
Toen ze er in de zomer ook nog het werk van een collega in verlof moest bijnemen, werk waar ze bovendien geen ervaring mee had, crashte ze : een
burn-out. De volgende maanden zat ze werkonbekwaam thuis. Ze keerde niet
meer terug naar haar job. Kous af ? Voor Katrijn helaas wel. Maar sinds september hebben we een nieuwe wet ter preventie van psychosociale risico’s.
Die wet had haar kunnen beschermen.
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich in te spannen om stress of een
burn-out bij hun werknemers te trachten voorkomen. We hadden al een wet
om ons te beschermen tegen pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld
tegen het werk. Die wet is nu uitgebreid en de procedure is gewijzigd. Er is
ook veel meer aandacht voor preventie. Zo moeten werkgevers een risicoanalyses uitvoeren en sensibiliseren.

“Psychosociale risico’s op het werk”
Met psychosociale risico’s op het werk bedoelt men de kans dat men op het
werk psychische en/of gezondheidsschade oploopt die veroorzaakt wordt door
de arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden,…. En waarop de werkgever bovendien zelf een invloed heeft en die objectief een gevaar
inhouden. Dat laatste wil o.a. zeggen dat het niet mag gaan om een normale
situatie. De kans op problemen hoeft zich niet voor te doen voor één persoon,
het mag ook gaan om een groep van meerdere personen.
Voorbeelden van psychosociale risico’s zijn angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten, posttraumatische stress, … Ze kunnen op lichamelijk vlak
aanleiding geven tot slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen,
maag- en darmproblemen, …

De procedure
Het eerste aanspreekpunt voor wie denkt slachtoffer te zijn van psychosociale
risico’s is de baas of leidinggevende. Ook op de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk of een vakbondsafgevaardigde kan men een
beroep doen. Het is de bedoeling om eerst samen gericht te zoeken naar een
oplossing.
Lukt dit niet, dan beschikt men over een formele en informele procedure die
interventie wordt genoemd. Hiervoor neemt men contact op met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten (de “PAPA”).

Wijziging van het arbeidsreglement
De procedure zoals die in jouw bedrijf van toepassing is, moet opgenomen
worden in het arbeidsreglement, eventueel via een bijlage. Deze wijziging
moet zoals andere wijzigingen van het arbeidsreglement aan de ondernemingsraad voorgelegd worden. De werkgever moet ook aan iedere werknemer
een kopie met de vernieuwingen in het arbeidsreglement bezorgen.
Ten laatste tegen 28/02/2015 moet je werkgever het arbeidsreglement van je
bedrijf aangepast hebben !

Preventie en sensibilisering
Het motto van de wet ter preventie van psychosociale risico’s op het werk is :
“voorkomen is beter dan genezen”. Vandaar dat men van de werkgever verwacht dat hij een grondige risicoanalyse maakt. Die risicoanalyse van de psychosociale risico’s op het werk moet worden uitgevoerd met medewerking van
de werknemers. De risicoanalyse en de getroffen preventiemaatregelen moeten jaarlijks geëvalueerd worden.

De rol van het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk wordt versterkt
Het CPBW heeft als taak advies uit te brengen en voorstellen te doen met
betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Voor de zaken die in de wet vermeld worden als mogelijke aanleidingen voor
psychosociale risico’s, hebben ze uiteraard ook de bevoegdheid om een voorafgaand advies uit te brengen. Het gaat bijvoorbeeld over aspecten van de
arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, … Het advies moet wel beperkt blijven tot de gevolgen die
deze zaken kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers. Het comité
geeft ook advies over de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen
en de uitvoering van risicoanalyses van specifieke arbeidssituaties.
Daarnaast kunnen de werknemersvertegenwoordigers de werkgever vragen
om een risicoanalyse uit te voeren voor een specifieke arbeidssituatie.
Het comité moet ook op de hoogte gebracht worden van de resultaten van de
globale risicoanalyse, van de evaluatie van de preventiemaatregelen en van
eventuele voorstellen van de preventieadviseur.

En jouw rol ?
Ook als werknemer kan je een rol spelen om psychosociale risico’s te helpen
voorkomen : hou de vinger aan de pols, weet wat er zich afspeelt op de werkvloer, probeer er voor te zorgen dat bepaalde zaken niet uit de hand lopen.
Meld zaken die mislopen aan je afgevaardigde.
Heb je extra informatie nodig, wil je meer weten over de procedure, of ben je
afgevaardigde CPBW en wil je werkgever misschien naar aanleiding van de
nieuwe wet het welzijnsbeleid binnen de onderneming herbekijken, … neem
dan contact op met de diversiteitsconsulent van je regio.
Diversiteitsconsulenten ACLVB

CONTACTEER JE DIVERSITEITSCONSULENT BIJ ACLVB
Lieve Van der Aa
Provincie Antwerpen
Londenstraat 25 - 2000 Antwerpen
Tel. 03-201.93.26
lieve.van.der.aa@aclvb.be
Ayten Yildirim
Regio Limburg/Vlaams-Brabant
Europalaan 53 - 3600 Genk
Tel : 089-50 07 42
ayten.yildirim@aclvb.be
Vincent Muhr
Regio Gent/West-Vlaanderen
Koning Albertlaan 95 - 9000 Gent
Tel. 09-24.23.978
vincent.muhr@aclvb.be
Hilde Rimbaut
Regio Aalst-Ninove/Halle-Vilvoorde/Vl. Ardennen/Waas en Dender
Kerkhoflaan 14-16 - 9300 Aalst
Tel. 053-70.20.70
hilde.rimbaut@aclvb.be
* Katrijn is een schuilnaam, ze vond ondertussen een nieuwe en
bevredigende job in een andere organisatie.
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HET REGEERAKKOORD EN DE GEVOLGEN
VOOR DE WERKLOZE
Het regeerakkoord zal voor alle werklozen gevolgen hebben, niet enkel
door de indexsprong maar ook door een aantal belangrijke wijzigingen aan
de reglementering. We gaan wat dieper in op de geplande wijzigingen
inzake werkloosheid.

Voor de schoolverlaters

Voor de volledig werklozen

De regeling van de inschakelingsuitkeringen werd reeds grondig
aangepast door de vorige regering, en ook nu zal dit systeem enkele drastische wijzigingen ondergaan.
Om recht te hebben op inschakelingsuitkeringen moet de jongere
eerst een beroepsinschakelingstijd (BIT) van ongeveer 1 jaar doorlopen. Na deze BIT kunnen inschakelingsuitkeringen aangevraagd
worden.

1. Degressiviteit van de uitkering
Er komt geen beperking van het recht op werkloosheidsuitkeringen
in de tijd. De “degressiviteit” van de uitkeringen die door de vorige regering werd ingevoerd sedert november 2012, zal ook door
deze regering behouden blijven.

Op dit vlak zijn 2 wijzigingen voorzien :
3 alleen zij die voor hun 25ste verjaardag uitkeringen aanvragen
zullen recht hebben op de inschakelingsuitkeringen. Tot nu toe
lag die leeftijd op 30 jaar.
3 wie voor zijn/haar 21ste verjaardag inschakelingsuitkeringen
aanvraagt, zal moeten voldoen aan een diplomavereiste.
Momenteel volstaat het dat men bepaalde studies doorlopen en
beëindigd heeft. Geslaagd zijn was tot nog toe geen vereiste.
Vanaf 1 januari 2015 zal men geslaagd moeten zijn voor de vereiste studies.
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De “degressiviteit” houdt in dat de werkloosheidsuitkering
afneemt naargelang de duur van de werkloosheid. Dit geldt niet
enkel voor de samenwonenden, maar ook voor de alleenstaanden
en gezinshoofden.
2. Afschaffing van de anciënniteitstoeslag
Een oudere werkloze (55-plusser die minstens 20 jaar heeft
gewerkt) krijgt tot op heden een iets hogere uitkering.
Deze anciënniteitstoeslag wordt vanaf 1 januari 2015 afgeschaft
voor nieuwe instromers.
Zij die momenteel de toeslag reeds ontvangen, zullen die vermoedelijk blijven ontvangen.

werkloosheid
Voorbeeld :
Een oudere samenwonende werkloze van minstens 58 jaar, die vergoed wordt
aan de maximale werkloosheidscode, ontvangt na 1 jaar werkloosheid :
3 gemiddeld 860 euro per maand (zonder anciënniteitstoeslag)
3 gemiddeld 1.180 euro per maand (met anciënniteitstoeslag)
kverschil van € 320/ maand
3. Passende dienstbetrekking
Een werkloze moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt : dit houdt in dat
hij/zij elke passende dienstbetrekking moet aanvaarden. Doet hij/zij dit niet,
dan volgen er sancties.
De definitie van een passende dienstbetrekking zal worden aangepast om
meer rekening te houden met de competenties van de werkzoekende.
4. Gemeenschapsdienst
Wie gedurende lange tijd werkloos is, moet gemeenschapsdienst doen, zoniet
kan de werkloosheidsuitkering geschorst worden. Verdere details moeten nog
uitgewerkt worden in samenwerking tussen de federale overheid en de
gewesten.
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Volgens de huidige berekening kan betrokkene een toeslag van ongeveer 195
euro ontvangen.
Rekening houdend met de berekeningswijze van voor 07/2008 komt dit neer
op een IGU van ongeveer 90 euro (verschil = 105 euro per maand).
Tweede wijziging op het vlak van de inkomensgarantie-uitkering: na 2 jaar
deeltijds werken met IGU zal de toeslag verminderd worden met 50 %.

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

Voorbeeld :
Een tijdelijk werkloze met een loon van 2.000 euro bruto heeft momenteel een
uitkering van 54,21 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Door het regeerakkoord wordt dit teruggebracht tot 50,34 euro.
⇨ verschil van € 3,87 / dag tijdelijke werkloosheid
Kim DE SCHAMPHELEIRE

5. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
Werklozen zullen tot hun 65ste beschikbaar moeten zijn voor een nieuwe job.
Ze zullen tot hun 65 jaar actief moeten zoeken naar werk, als werkzoekende
ingeschreven zijn en passend werk of een passende opleiding moeten aanvaarden.

Voor zij die deeltijds werken met een bijkomende toeslag (IGU)
Het regeerakkoord voorziet om de IGU-toeslag bij deeltijdse werkhervatting
opnieuw te berekenen zoals voor 2008.
Dit houdt in dat men als 21-plusser maar recht zal hebben op de IGU indien
het brutoloon lager is dan 1.501,82 euro (momenteel 1.559,38 euro).
Bovendien zal ook de uurtoeslag verlaagd worden voor samenwonenden en
alleenstaanden (momenteel is de uurtoeslag voor alle gezinscategorieën
dezelfde).
De berekening blijft zeer complex. Onderstaand voorbeeld illustreert het verschil tussen de huidige en de voorziene berekening.

Voorbeeld :
Een samenwonende krijgt momenteel een uitkering als volledig werkloze van
860 euro per maand. Hij hervat halftijds het werk en ontvangt hiervoor een
brutoloon van 1.000 euro.

KWETSBARE PERSONEN HEBBEN LANGER
RECHT OP INSCHAKELINGSUITKERINGEN
Sedert 1 januari 2012 is het recht op inschakelingsuitkeringen
(de vroegere “wachtuitkeringen”) beperkt tot 3 jaar.
Wist je dat bepaalde “kwetsbare” personen 2 jaar langer recht kunnen
hebben op uitkeringen ?
Onder “kwetsbare personen” wordt verstaan :
personen met
- ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen
- een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 %
Meen je in aanmerking te komen, neem dan onmiddellijk contact op met
je ACLVB-secretariaat voor meer informatie.
KDS

DE ELEKTRONISCHE CONTROLEKAART
Als volledig werkloze moet je elke
maand je controlekaart invullen en
aan ACLVB bezorgen zodat we je
uitkering kunnen betalen.
Vanaf nu kan dit ook via je PC, smartphone of
tablet. Arbeidsdagen, ziektedagen, vakantiedagen,… duid je op een eenvoudige manier aan en
op het einde van de maand is er maar 1 klik nodig
om je elektronische kaart aan ACLVB te bezorgen.

Hoe ?
Surf naar www.aclvb.be en klik de desbetreffende
banner aan.
Klik op “burger” en vervolgens vind je “Controlekaart volledige werkloosheid” onder de rubriek
“Onlinediensten”.

Inloggen doe je met je elektronische
identiteitskaart (en kaartlezer) of een
burgertoken.

Voordelen ?
Je wordt nog sneller betaald, immers :
3 je controlekaart wordt onmiddellijk
opgeladen bij ACLVB nadat je ze hebt
bevestigd en verzonden
3 je hoeft niet elke maand langs te komen
op kantoor
3 je kaart kan niet meer verloren gaan

Interesse ?
Kom dan zeker eens langs in je plaatselijk ACLVBsecretariaat voor een woordje uitleg.
KDS
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WELK OVERLEG ?
De ACLVB is een vakbond die voorrang geeft aan het overleg.
Liever goed overleggen dan staken.

De regering heeft duidelijk terrein gekozen. Ze wil de hele last
van haar bezuinigingsbeleid door de werknemers en de sociaal
verzekerden laten dragen. Ze beweert dat door uitermate alle
ondernemingen te bevoordelen, door de inkomsten uit kapitaal
en grote vermogens te sparen, ze automatisch de jobcreatie zal
aanzwengelen.

Bij de ACLVB zijn we niet naïef. We weten dat het bijkomend geld
waarover de werkgevers en de aandeelhouders zullen beschikken dankzij de indexsprong en de loonblokkering, niet integraal
zal geïnvesteerd worden in de lonen om activiteit en banen te
creëren. We weten dat het voornoemde werkgevers en aandeelhouders zal verrijken. We weten dat de daling van de koopkracht
van de werknemers en de uitkeringsgerechtigden de economische activiteit zal vertragen. We weten dat het verschuiven van
de pensioenleeftijd en het ontmantelen van het tijdskrediet en
het brugpensioen tegenstrijdige maatregelen zijn, die een ontkenning van de arbeidsrealiteit in de onderneming aantonen.
Om al die redenen hebben we beslist om druk te blijven zetten
op de regering totdat ze bereid is haar tekst te herzien. De
Liberale Vakbond wil nog geloven dat het mogelijk is te onderhandelen met de ministers en met de werkgevers om redelijke en
rechtvaardige beslissingen te nemen.

Jan VERCAMST,
Nationaal Voorzitter
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We hebben het regeerakkoord eerst en vooral aangevochten via
de mobilisatie van 120.000 personen die op 6 november op
straat kwamen in Brussel. Naar aanleiding van die demonstratie van het ongenoegen van de bevolking heeft het kernkabinet
van de Regering aanvaard te luisteren naar de drie vakbonden.
Vervolgens zijn de sociale partners een voor een ontvangen door
de Minister van Werk Kris Peeters, die belast is met het ontmijnen van het sociaal slagveld. Uit die vergaderingen is niets
positiefs gekomen. Niets waardoor we de verderzetting van ons
actieplan, de provinciale stakingen en de nationale staking op
15 december op hold kunnen zetten. Dat is jammer, want het
Nationaal Comité van de ACLVB had op zijn vergadering van 3
november duidelijk gezegd dat het bereid was de deelname van
de ACLVB aan de stakingen te herbekijken als de regering een
stap in onze richting zou zetten, als ze aanvaardde om haar
meest onrechtvaardige en ondoeltreffende beslissingen weer in
vraag te stellen.

Foto : SMITS

Het gerucht deed de ronde dat de vakbonden geen kansen zouden gegeven hebben aan het overleg, dat ze geweigerd zouden
hebben de regering te ontmoeten alvorens te beslissen omtrent
de grote betoging en de stakingen. Dat is niet waar. Over de
maatregelen werd onderhandeld tussen de politieke partijen en
nadien werden ze aangekondigd als een geheel waarover niet
meer te onderhandelen valt. Volledig te nemen of aan te vechten. We vechten het dus aan omdat het niet evenwichtig is en
onrechtvaardig, omdat het rechtstreekse schade berokkent aan
de belangen van onze leden, omdat andere vormen van inkomsten dan de lonen en de sociale uitkeringen gespaard worden.
Het ergste in deze zaak is dat het besparingsplan niet tot een
economisch herstel zal leiden, dat het geen banen zal opleveren.
Alle economische deskundigen herhalen wat wij al jaren met
alle andere Europese vakbondsmensen zeggen : strenge besparingen op schaal van een continent, dat kan niet werken.

