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UITBETALINGSINSTELLING

SOCIALE VREDE

Heb je recht op een uitkering van
de RVA ? Laat ze uitbetalen door
de uitbetalingsinstelling van de
ACLVB. Zo ben je zeker van je
stuk.

10

LANGER OP HET WERK
EN ARBEIDSONGEVAL
Je blijft langer op het werk omdat je een privéklusje helpt
uitvoeren met de middelen van
je werkgever - en er overkomt je
een ongeval op weg naar huis.
Arbeidsongeval of niet ?

23

OUTPLACEMENT VOOR
BEDIENDEN
De sociale partners in het
ANPCB sloten een akkoord over
outplacement. Meteen is dit het
eerste paritair comité waar zo’n
akkoord tot stand komt.

25

MOBILITEIT
Alle ondernemingen met meer
dan 100 werknemers moeten
opnieuw de federale mobiliteitsenquête invullen. Vooraleer het
ingediend wordt, moet het voorgelegd aan de vakbond.

Sinds een coalitie van partijen de vorming van een regering voorbereidt, bereiken ons tal
van verontrustende geluiden.
De onderhandelaars bevestigen voorrang te willen verlenen aan de socio-economische
problematieken. Nu ja, vooral de economische blijkbaar. Het sociaal karakter van de
maatregelen die doorsijpelen via de media, is ons namelijk niet duidelijk. Cadeautje voor
de bedrijven in de vorm van vermindering van de patronale bijdragen enerzijds. Sterke
besnoeiingen in de uitgaven voor sociale zekerheid anderzijds. Jacht op de werklozen.
Vermindering van de pensioenen. Ontmanteling van de openbare diensten … De
onderhandelaars laten proefballonnetjes op om te zien hoe de bevolking reageert. In
afwachting van de mogelijkheid om zich over concrete teksten uit te spreken, besloten de
drie vakbonden te herinneren aan hun 14 prioriteiten voor het toekomstig federaal beleid.
Ingaan tegen die prioriteiten zou een ernstige bedreiging voor de sociale vrede inhouden.
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KNELPUNTBEROEP
Je bent werkloos en zou graag
een studie met volledig leerplan
aanvatten. Normaal ontvang je
dan geen werkloosheidsuitkeringen. Er bestaat echter een uitzondering op de regel.
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ELEKTRONISCHE
CONTROLEKAART
VOOR WERKLOZEN
Als volledig werkloze vul je
maandelijks je controlekaart in
en je bezorgt ze aan ACLVB.
Voortaan kan dat ook via PC,
smartphone of tablet.

2aclvb-voordeelkaart

BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE
De Belgian Chocolate Village, gelegen in de nabijheid van de Basiliek van Koekelberg, wil zich als
gastvrije ontmoetingsplaats, maar ook als reflectie- en opvoedingsruimte profileren.
Het scenografische parcours toont elke fase van
de productie van chocolade, de gebruikswijzen, de
geschiedenis, de heilzame effecten, de economie
en de diversiteit.
Een tropische serre in het museum reproduceert
de teelt- en ontwikkelomstandigheden van cacaobomen. We vinden er ook banaanbomen, kurkuma
en verschillende specerijen, accessoires van chocolade. In het moderne en goed uitgeruste chocoladeatelier dat deel uitmaakt van het museumparcours, kunnen geïnteresseerde ambachtelijke

Voor WINCARD-houders :
15 toegangskaarten voor
2 personen te winnen !
De Neckstraat, 20
1081 Brussel (Koekelberg)

3 Open elke dag behalve op maandag
3 Tijdens schoolvakanties : open 7/7,
ook op feestdagen die op een maandag vallen
chocolatiers geregeld demonstraties, workshops 3 Duur van het bezoek : 1 uur
3 Mogelijkheid om privé-evenementen te organiseren
en ‘chocoladeklassen’ organiseren.
mits reservatie
Op de eerste verdieping worden in een degustatiesalon en een boetiek een ruim gamma chocoladeproducten evenals afgeleide producten uit
heel België aangeboden en verkocht.

www.belgianchocolatevillage.be
Tel. 02-420.70.76

85STE VOEDINGSSALON

BACK TO THE “FOOD”TURE !
100 gratis toegangstickets te
winnen voor WINCARD-houders

!

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

Interactieve smeltkroes van geuren en smaken

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

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

Meer voordelen : ga naar

MIJN KEUZE :
q MEGAVINO
q BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE
q 85ste VOEDINGSSALON
V R I J U I T / S E P T E M B E R

www.countdown.be
of schrijf je in op de nieuwsbrief
2 0 1 4

Te ontdekken :
- primeurs : de allernieuwste producten die u binnenkort
in uw favoriete supermarkt zal vinden
- ‘smaakartiesten’ : Carlo de Pascale (Mmmmh) en zijn
team nemen u mee op een onvergetelijk culinair avontuur
- spektakel : in het Food Theater, met haar World Food
voorstellingen, komt het water u in de mond
- wedstrijdaspect : de Belgische en Europese wedstrijden
voor Jonge Bakkers en de grote finale van de veggie-wedstrijd “Chef van de Toekomst” vinden op het Salon plaats.
- welzijn : in de Feel Good Planet kan je de laatste nieuwe
tendensen op vlak van mode en beauty ontdekken … en
krijg je misschien zelfs een nieuwe look aangemeten !
Datum : van zaterdag 4 tot zondag 19 oktober 2014
Openingsuren : van 10 u. tot 18 u.
Plaats : Brussels Expo
Toegangsprijs : volwassene : 8 euro
Kinderen gratis (-12 jaar, vergezeld van een volwassene)
Info : www.voedingssalon.be
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Verklaring van het gemeenschappelijk vakbondsfront

VOOR EEN BELEID IN HET TEKEN
VAN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
Op 11 september 2014 herinnerden de drie vakbonden de regeringsonderhandelaars en
nieuwe parlementsleden aan veertien prioriteiten voor het toekomstige federale beleid.

Jan Vercamst (Nationaal Voorzitter ACLVB), Anne Demelenne (Algemeen Secretaris ABVV),
Rudy De Leeuw (Voorzitter ABVV), Marie-Hélène Ska (Algemeen Secretaris ACV) en
Marc Leemans (Voorzitter ACV) herinneren de onderhandelaars eraan dat de toekomstige
regering de sociale vrede moet vrijwaren.

Deze prioriteiten zijn essentieel in de verdediging van de belangen
van werknemers en uitkeringsgerechtigden en vormen de garantie
voor een sterk sociaal overleg en sociale vrede.
Tegen de achtergrond van de lopende regeringsonderhandelingen
en de recente socio-economische en maatschappelijke ontwikkelingen, waarover ze grote bezorgdheid hebben, eisen ze vandaag
gemeenschappelijk dat de onderhandelaars zich door vier krachtlijnen laten leiden.

VRIJWARING EN VERSTERKING VAN DE
KOOPKRACHT
3 ruimte voor vrije loononderhandelingen
3 volledige vrijwaring van de automatische indexering van lonen
en uitkeringen
3 inzet van het volledige budget voor de welvaartsvastheid van de
vervangingsinkomens

ZORG VOOR EEN STERKE FEDERALE
SOCIALE ZEKERHEID
3 echte bescherming bij werkloosheid, ziekte/ongeval of pensioen
3 voldoende middelen voor de gezondheidszorg
3 sluitende financiering van de sociale zekerheid (verlenging evenwichtsdotatie)

3 hogere minimumuitkeringen, boven de Europese armoedenorm
3 vrijwaring van de mogelijkheden voor vervroegde uittreding

INVESTEREN IN DUURZAME RELANCE
EN WERKGELEGENHEID
3 een echt investerings- en infrastructuurbeleid met als prioriteit
de openbare infrastructuur
3 strijd tegen de jeugdwerkloosheid, inz. sluitende jobgarantie voor
de langdurig werklozen die hun uitkering dreigen te verliezen
(geen gedwongen tewerkstelling en geen uitsluitingsbeleid)
3 meer kwaliteitsvolle jobs in privé- en publieke sector
3 een budgettair traject dat de groei en werkgelegenheid niet doodknijpt
3 een opgevoerde strijd tegen sociale dumping

MEER FISCALE RECHTVAARDIGHEID
3 garantie op transparante kennis en inzage van de verschillende
inkomstenbronnen
3 evenwichtig verdeelde bijdragen van inkomens uit arbeid en
inkomens uit vermogen
3 bijzondere inspanning van de grote vermogens
3 alle voordelen die aan bedrijven worden toegekend, moeten
afhankelijk zijn van de creatie van nieuwe banen

V R I J U I T / S E P T E M B E R
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BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN
Artikel 52 van het ARAB inzake brandpreventie
werd recent gedeeltelijk opgeheven door een
koninklijk besluit, dat voorziet in een dynamisch
risicobeheersingssysteem in de uitvoering van het
brandpreventiebeleid.
Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
23 april 2014. Het trad in werking op 3 mei.
Dit koninklijk besluit heft gedeeltelijk artikel 52
van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming (ARAB) op, om zo de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen
werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving
betreffende het welzijn van de werknemers.
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk speelt een belangrijke rol in deze nieuwe
benadering.
Dit nieuwe koninklijk besluit voert de verplichting
in om een risicoanalyse uit te voeren en verduidelijkt de risicofactoren die ten minste in rekening
moeten gebracht worden tijdens de uitvoering van
deze analyse. De werkgever moet, op basis van de
resultaten van analyse van de risico’s eigen aan
de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen met als doel, volgens hiërarchie :

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

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

Bron : www.werk.belgie.be
Vincent VAN DER HAEGEN

WELVAARTSVASTHEID INVALIDITEITSUITKERINGEN
Sinds 1 september is het bedrag van de inva- De maximale daguitkeringen voor deze invaliden
liditeitsuitkering van de gerechtigde wiens bedragen nu :
arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de 3 invalide voor 1/1/2009 :
- met gezinslast : € 84,27
periode van 1 januari 2008 tot 31 december
alleenstaande : € 71,31
2008, verhoogd met een herwaarderingscoëf- samenwonende : € 51,86
ficiënt van 2 % (recurrentie van 6 jaar).

3 invalide vanaf 1/1/2009 tot en met 31/12/2010 :
- met gezinslast : € 84,95
- alleenstaande : € 71,88
- samenwonende : € 52,28
Deze herwaardering is dus niet van toepassing voor
gerechtigden die een van de minima ontvangen.
HVL

Betaald Educatief Verlof

HET PLAFOND BLIJFT 2.760 EURO
De Nationale Arbeidsraad bracht advies uit over de bedragen inzake het
betaald educatief verlof voor het schooljaar 2014-2015. Die bedragen blijven onveranderd ten opzichte van het vorig schooljaar, er werd geen
indexaanpassing doorgevoerd.
3 het begrensd referteloon met het oog op de terugbetaling aan de werkgevers blijft 2.760 euro;
3 het bedrag van de terugbetaling aan de werkgever van het loon dat aan
de werknemer werd gestort, blijft begrensd tot 22,08 euro.

Regionalisering van het betaald educatief verlof
In het kader van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake
“het stelsel waarbij werknemers het recht hebben om op het werk afwezig
te zijn met behoud van hun loon voor het volgen van erkende opleidingen”
sinds 1 juli overgeheveld naar de Gewesten.
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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Het federaal niveau blijft bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en de
regels inzake sociaal overleg en sociale zekerheid.
De sociale partners hebben zich over de hen voorgelegde adviesvoorstellen
positief uitgesproken om rechtszekerheid te kunnen waarborgen aan zowel
werkgevers als werknemers en om de continuïteit van het systeem van het
betaald educatief verlof voor het schooljaar 2014-2015 te kunnen verzekeren. Ze zijn dus akkoord gegaan met deze voorstellen.
Ze vragen evenwel geïnformeerd te blijven over de verdere evolutie van de
betaald-educatief-verlofsystemen, nu deze onder de bevoegdheid van de
gefedereerde entiteiten vallen. Dit om het mogelijk te maken hun eigen
competenties te blijven uitoefenen.
Verder dringen ze erop aan de sociale partners op het niveau van de
Gemeenschappen en de Gewesten nauw te betrekken bij de invoering van
de nieuwe regels inzake het betaald educatief verlof.

actualiteit
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Vrouw & Vakbond

COMBINATIE WERK EN PRIVÉLEVEN
Omdat we verder moeten strijden tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen, hield de ACLVB
recent een sensibiliseringsactie. Daarbij werden in de bedrijven folders en sleutelhangers uitgedeeld.
De ACLVB engageert zich voor een betere verzoening van werk en privéleven.
De start van het nieuwe schooljaar vormt ongetwijfeld een van de drukste
momenten voor ouders wiens kind naar de crèche gaat of school loopt in de
eerste jaren van het lager onderwijs. Het is waarom Vrouw & Vakbond, de
beweging binnen de ACLVB die opkomt voor de gelijkheid man-vrouw, van
de gelegenheid gebruikmaakte om te herinneren aan de prioriteiten in haar
strijd voor een betere harmonie tussen beroepsleven en privéleven. Het privéleven succesvol combineren met de professionele verplichtingen … het
is een dagelijkse evenwichtsoefening.
De opvoeding van de kinderen en de huishoudelijke taken worden vaker waargenomen door vrouwen, ten koste van hun carrière, hun loon en hun pensioen.
ACLVB Vrouw & Vakbond vraagt daarom :
1. het stimuleren van verlofregelingen voor mannen !
2. flexibiliteit op maat van de werknemer !
3. werken aan een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie
4. het wegwerken van de loonkloof m/v !

De actie werd gevoerd met de steun van het Instituut
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Sensibiliseringsactie bij Westvlees. Elyne Brackez (plaatsvervanger) en Sylvia Dehondt
(afgevaardigde), bijgestaan door Els Depoorter (Bestendig Secretaris) en Tony Laperse
(consulent grensarbeid).

Wet op de loonkloof

FOD WERKGELEGENHEID PUBLICEERT ANALYSEFORMULIEREN VERLONINGSSTRUCTUUR
In het kader van de loonkloofwet moet een werkgever die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50
werknemers tewerkstelt om de twee jaar een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de
werknemers overmaken aan de OR, of bij ontstentenis ervan aan de SD. Het Koninklijk Besluit
van 25 april 2014 bepaalt de modaliteiten voor
het opstellen van dit analyseverslag. Het eerste
analyseverslag moet handelen over één enkel

boekjaar, in dit geval het boekjaar dat afgesloten
wordt in 2014.
Uitzonderlijk zal het rapport kunnen gaan over
een enkel boekjaar, met name het boekjaar afgesloten in 2014.
Voor de volgende jaren zal het rapport gaan over
de analyse van de lonen in de loop van de twee
dienstboekjaren en zal het om de twee jaar overgemaakt worden. Het verslag moet het resultaat

van het genderneutraal loonbeleid in de onderneming aantonen. Het analyseverslag wordt verstrekt en besproken in de loop van de 3 maanden
die volgen op het afsluiten van het
dienst(boek)jaar. Het verslag moet worden overgemaakt aan de leden van de OR, desgevallend
de SD, ten minste 15 dagen voor de vergadering
die wordt gepland met het oog op het onderzoek
van dit verslag.

AFFICHECAMPAGNE VOOR RESPECTVOL GEDRAG OP HET WERK
Er is reeds een lange weg afgelegd van het ARAB naar de Codex Welzijn
op het Werk. Binnen die Codex is het welzijn of het zich goed voelen in
de arbeidsomgeving een belangrijk element. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het psychosociaal welzijn van de werknemers.

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid wenst in de acties die
genomen worden tegen geweld op het werk de problematiek vanuit een
meer positieve invalshoek te benaderen. Positieve berichten blijken meer
effect te hebben dan negatieve.
Er wordt een affichecampagne gelanceerd met de steun van het Europees
Sociaal Fonds. Het doel van deze campagne is het respectvol gedrag in de
ondernemingen aan te zwengelen en te bestendigen. Een affichecampagne
spreekt visueel sterk aan en zet aan tot nadenken.
Het respectvol omgaan met elkaar bevordert niet alleen het welzijn in de
onderneming, maar ook de productiviteit.

Hang een affiche uit in je onderneming en zorg mee voor
meer respectvol gedrag op het werk.
De affiches kunnen besteld worden bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg, Cel publicaties, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.
E-mail : publi@meta.fgov.be
VVDH
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ?
DE ACLVB BETAALT SNEL EN CORRECT

De ACLVB staat erom bekend snel werkloosheidsuitkeringen, ook voor tijdelijke werkloosheid, uit te betalen aan
haar leden en hun het exacte bedrag te betalen waarop ze recht hebben. Het is het resultaat van een doorgedreven
inzet van een hele keten militanten, afgevaardigden en medewerkers van de ACLVB. Ze worden op de hoogte
gehouden van de evoluties binnen de reglementering, die almaar sneller verandert en ingewikkelder wordt.
De Liberale Vakbond staat dicht bij zijn leden, daardoor kunnen we ze een
kwaliteitsvolle service aanbieden. Het personeel van onze uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen heeft een grote verantwoordelijkheid bij de
samenstelling van een werkloosheidsdossier.
Door alle gegevens van het lid in kaart te brengen (familiale situatie,
beroeps- of schoolloopbaan, de reden van ontslag op de C4 - heikel in het
geval van een ernstige fout -, of van de periode waarin de betrokkene geen
werkloosheidsuitkeringen ontving …), kunnen onze medewerkers al anticiperen op de beslissing van de RVA om het lid zo snel mogelijk uit te betalen.
De uitbetaling is uiteindelijk slechts het meest zichtbare aspect van onze
dienstverlening ten voordele van de werkzoekenden en de (tijdelijk) werklozen.
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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In geval van een betwisting verdedigen we het dossier van onze leden bij de
RVA-instanties. Dat alles is maar mogelijk dankzij de professionaliteit van
onze medewerkers, die voortdurend bijgeschoold worden om mee te blijven
met de evoluties van de werkloosheidsuitkeringen, en dankzij de toegewijde
inzet van onze militanten en afgevaardigden in de ondernemingen.

WELKOM IN JE ACLVB-KANTOOR
Om de dienstverlening naar werklozen te coördineren, beschikt de ACLVB in
elke zone van het land over een Verantwoordelijke Werkloosheid. Binnen de
zone Mechelen-Rupel-Kempen bijvoorbeeld is die rol weggelegd voor Christof
Verlinden. “Ik ben een aanspreekpunt voor de collega’s-loketmedewerkers,

dossier
toor te geraken, maar ze blijven komen. Daar
halen we als ACLVB-medewerkers echt energie
uit. Het zorgt ervoor dat we met plezier een tandje
bijsteken, druk of niet druk.”
Naast de uren waarop Christof aan de slag is in
het ACLVB-kantoor te Niel of Bornem, gaat een
deel van zijn tijd ook naar het volgen of geven van
opleidingen (“de reglementering verandert snel en
sommige overgangsperiodes maken het systeem
er niet eenvoudiger op”), de terugkoppeling naar
de zonesecretaris, de vergaderingen met de RVA
(“hoe pakken we een verandering in de reglementering concreet aan ?”) en met de collega’s van de
andere vakbonden uit de regio (“uiteindelijk kan
je maar beter op één lijn staan”). Allemaal met
één doel : het lidmaatschap van iedere werkloze
die is aangesloten bij de Liberale Vakbond meer
dan waard zijn !

Christof Verlinden

maar voor het overige vervul ik zowat dezelfde
taken als zij.” En uit dat laatste, de directe service aan de werkloze leden in de zone, put Christof
na 12 jaar nog steeds veel voldoening. “We maken
er een erezaak van de mensen zo goed mogelijk te
helpen en ze met spoed hun uitkering te storten.
Daarin zijn we hier echt wel de nummer één, de
leden zien bij ons doorgaans sneller hun centen
op de rekening dan bij de andere vakbonden of de
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.”
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Volkan Serbest

Ook in Brussel leidt Volkan Serbest de nieuwe
loketmedewerkers op. “Je moet al gauw rekenen
op een maand vooraleer ze operationeel zijn en
een jaar vooraleer ze 100 % zeker zijn van wat ze
antwoorden.” Bij de minste twijfel vragen ze uiteraard raad aan de anciens. “Het geeft voldoening
je ten dienste te kunnen stellen van mensen en
een eenvoudige dankjewel doet altijd plezier !”

VERDEDIGING BIJ DE RVA

Lydia Rectem

Vanzelfsprekend gaat het in de job van Christof
om zoveel meer dan uitkeringen betalen. “We
trachten de leden op alle mogelijke manieren
tegemoet te komen en te ondersteunen, opdat hun
situatie erop vooruit zou gaan. Precies dat maakt
onze job zo zinvol. Het geeft me telkens een fijn
gevoel als we leden kunnen geruststellen door
ervoor te zorgen dat alle elementen in hun dossier
voorhanden zijn om het goedgekeurd te zien door
de RVA, we wijzen ze op de mogelijkheden die er
voor werkzoekenden bestaan, we maken ze
opmerkzaam voor de regels waaraan ze zeker
moeten voldoen … eigenlijk hoeven ze gewoon
maar langs te komen aan het loket. Voor de rest
zorgen wij wel !”.
De meerwaarde van de ACLVB schuilt onder meer
in het feit dat we proactief tewerk gaan. “Stel dat
een C4 ontbreekt in het dossier van een lid, dan
vragen wij dat soms zelf aangetekend op bij de
ex-werkgever. Op die manier laten we geen tijd
verloren gaan en wordt het dossier sneller goedgekeurd. Allemaal zaken waarover je je als werkloze alvast het hoofd niet hoeft te breken.”

Toen Lydia Rectem 27 jaar geleden in dienst
kwam bij de ACLVB, telde het kantoor in de
Brusselse Circusstraat hooguit 3 loketten.
Vandaag telt de zone Brussel er 11, verspreid over
Brussel, Anderlecht, Berchem en Elsene, in
afwachting van het nieuwe gebouw op de
Boudewijnlaan en de heropening van het kantoor
te Schaarbeek. “Het werk is fel veranderd : de
reglementering is complexer en verandert steeds
sneller, de arbeidsovereenkomsten met een toeslag van de RVA nemen toe (Activa, werkhervattingstoeslag, PWA-cheques, …), plus ook – en
dat is bemoedigend - het aantal leden stijgt. Bij
het begin en het eind van de maand staan de
mensen massaal aan onze loketten. Het is een kritieke periode. Heel wat arbeidscontracten lopen af
op het eind van de maand, waardoor de mensen
zich komen inschrijven. Anderen vragen zich
ongeduldig af wanneer ze zullen betaald worden
of willen weten waarom ze nog niet betaald werden.”

Voor de ACLVB zijn de leden geen nummer.
Christof Verlinden : “Zeker in een kantoor als hier
in Niel bijvoorbeeld staan we dicht bij de mensen.
We kennen ze, de meesten die hier over de vloer
komen, hoeven niet eens hun naam te zeggen. Het
persoonlijk contact is zo belangrijk, leden kunnen
in vertrouwen hun verhaal doen. Op die manier
creëer je een waardevolle band. Sommige leden
moeten zelfs een eindje rijden om tot aan ons kan-

“Sommigen hoeven enkel hun controlekaart in de
brievenbus van het ACLVB-kantoor te deponeren,
maar ze verkiezen toch vaak het persoonlijk contact
met diegene die hun dossier opvolgt, even zien of
alles in orde is. Ook dat behoort tot onze dienstverlening.” Leden winnen informatie in over de werkloosheidsreglementering via internet en kunnen de
stand van hun dossier nagaan op onze website
www.aclvb.be. Eens ze aan het loket staan, zijn ze
al deels op de hoogte van hun situatie.

Het gebeurt dat een dossier van een werkloze niet
goedgekeurd wordt door de RVA en dat de betrokken persoon een oproepingsbrief in de bus krijgt.
Ook op dat moment staat de Liberale Vakbond zijn
leden bij. In de zone Vlaamse Ardennen verdedigt
ACLVB-medewerkster Cindy Dhondt de leden tijdens zo’n RVA-verhoor. “De aanleidingen voor zo’n
oproeping zijn divers : het kan gaan over de reden
van iemands ontslag, of over de vaststelling dat
de betrokken persoon niet is ingegaan op oproepen
van de VDAB, of over het cumuleren van werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen, of de
cumul van uitkeringen en opbrengsten uit een bijberoep,…”
Cindy Dhondt

Van zodra een van de leden opgeroepen wordt voor
een verhoor bij de RVA, wordt ook de uitbetalingsinstelling verwittigd. “Wij nodigen die persoon
dan eerst uit voor een voorbereidend gesprek en
zorgen er alvast voor dat er een zo volledig mogelijk dossier op tafel ligt. Zo starten we sterk. Vaak
kan ik de man of vrouw in kwestie ook geruststellen. De term ‘verhoor’ schrikt af, maar het biedt je
als uitkeringsgerechtigde ook de kans om jouw
kant van het verhaal te laten horen.”
>>>
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8 dossier
Een eerste vereiste om als lid geholpen te worden
door de ACLVB, is natuurlijk dat je er langsgaat.
Cindy Dhondt : “Mensen laten soms kostbare tijd
verloren gaan vooraleer ze ons opzoeken, dat is
jammer. Om een aanvraag in te dienen zijn we
gebonden aan strikte termijnen.” Soms hebben
leden niet de moed om in te gaan op een uitnodiging tot verhoor bij de RVA. “Het is dan aan mij
om die leden te helpen de zaken op een rijtje te
zetten en toch hun verhaal te doen bij de RVA. En
zie, achteraf stellen ze dan soms vast dat de
oplossing in hun voordeel is en zijn ze ontzettend
opgelucht !”
Het feit dat Cindy onderhand de medewerkers van
de RVA Oudenaarde kent, helpt natuurlijk tijdens de
gesprekken. Anders zou het zijn wanneer de werkloze zich zou laten bijstaan door een advocaat, wat
nochtans toegestaan is. Alleen kan die advocaat
wellicht niet bogen op de specifieke ervaring die
Cindy opgebouwd heeft. En zal het tarief dat hij zijn
cliënt aanrekent, ongetwijfeld hoger liggen dan de
lidgeldtarieven bij de ACLVB …

IN DE BEDRIJVEN

Mario De Vos, Luc Schelfaut en Stany De Decker in het syndicaal lokaal van ACLVB bij Arcelor Mittal. Samen met de andere
ACLVB-afgevaardigden helpen ze de werknemers bij de administratie voor het verkrijgen van een uitkering.

Tijdelijke werkloosheid
Een vakbond kan pas naar behoren functioneren
wanneer hij kan rekenen op het voortdurende
engagement van zijn militanten en afgevaardigden, ook op het vlak van werkloosheid, want actieve werknemers kunnen evenzeer in aanraking
komen met de RVA. De afgevaardigden bereiden
mee het werk voor van onze uitbetalingsinstelling.
Luc Schelfaut is ruim 20 jaar ACLVB-afgevaardigde bij Arcelor Mittal te Gent. Op zijn 16de ging
hij aan de slag als jobstudent in het bedrijf, dat
toen nog Sidmar heette, vandaag behoort hij tot
de 3 vrijgestelden die er met verve de ACLVB-permanentie verzekeren. Dossiers voorbereiden zodat
werknemers aanspraak maken op een uitkering
van de RVA, vormt een van de facetten van de
dienstverlening aan de leden. Uitkeringen als
gevolg van tijdelijke werkloosheid bijvoorbeeld.
Luc Schelfaut : “Ondertussen is het van 2010
geleden, maar in tijden van economische crisis
met tijdelijke werkloosheid tot gevolg, kunnen
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werknemers die aangesloten zijn bij ACLVB in ons
syndicaal lokaal terecht om het paperassenwerk
vlot te laten verlopen. Het volledige werkloosheidsdossier wordt hier opgemaakt, we bekommeren ons erover dat alle gegevens worden ingevuld.
Op die manier hoeven de leden zich niet nog eens
speciaal naar het ACLVB-kantoor te Zelzate of in
de buurt van hun woonplaats te begeven.”
Het spreekt voor zich dat de afgevaardigden op
dat ogenblik op de hoogte moeten zijn van de
voorwaarden om recht te hebben op een uitkering.
“Doorgaans is het zo dat de hoofdafgevaardigden
bijeengeroepen worden in de onderneming om
geïnformeerd te worden en dat wij op onze beurt de
andere afgevaardigden inlichten. Onze ervaring
zorgt ervoor dat we vlot wegkunnen met het invullen van de documenten”, aldus Luc. “En hebben
we toch nog twijfels, dan bellen we onze secretaris, we zijn goed omringd. Ook op de personeelsdienst van ons bedrijf kennen we onze weg !”
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De jongste tijd starten dan weer veel zogenaamde
IBO’s, werklozen die een individuele beroepsopleiding volgen. Ook zij worden deels door de uitbetalingsinstelling van hun vakbond vergoed. “Hun
opleidingsplan moet goedgekeurd worden door de
RVA”, weet Luc. “We waken erover dat alle elementen om hun dossier in orde te hebben, kloppen. Dus helpen we herinneren : breng je stempelkaart mee, vergeet ze niet te ondertekenen,
zorg dat je een bewijs van tewerkstelling hebt,
enz. Allemaal details misschien, maar wel onontbeerlijke details als mensen zeker willen zijn van
een uitkering.”
“We zijn er trots op dat ACLVB-leden het snelst uitbetaald worden. Dat kan alleen doordat we dag na
dag in een goede opvolging voorzien. Wat vandaag
kan gebeuren, doen we vandaag. Niet morgen.
En ook in het ACLVB-kantoor vertrekken ze vanuit
die gedreven ingesteldheid. Wees maar zeker dat
de ACLVB-leden dat appreciëren. Niemand zit toch

dossier
graag te wachten op zijn centen?” Overigens gaat het om veel meer dan centen : informatie, uitleg over een nieuwigheid in de sociale reglementering, een
luisterend oor bij problemen op de werkvloer, … de telefoon staat niet stil in
het syndicaal lokaal.

DE CENTRALE DIENSTEN
De centrale aansturing van de uitbetalingsprocedures gebeurt vanuit de
algemene dienst ACLVB-uitbetalingsinstelling op de Koning Albertlaan te
Gent. Operationeel verantwoordelijke Guy De Vos : “In het kort gezegd moet
de dienst ervoor zorgen dat alle medewerkers van onze uitbetalingsinstelling
correct geïnformeerd zijn. En dat ze een performant informaticasysteem ter
beschikking hebben om alle dossiers te beheren.”
“Om te beginnen organiseren we een drietal keer per jaar opleidingsreeksen
voor nieuwe medewerkers. Standaard duurt zo’n opleiding 12 à 15 dagen. Ja,
intensief is dat. In vergelijking met vroeger is de materie er dan ook niet eenvoudiger op geworden, integendeel.”
Op gezette tijdstippen vinden ook nog eens infosessies voor de zonale verantwoordelijken werkloosheid plaats, die op hun beurt de nieuwe informatie
overbrengen bij hun plaatselijke medewerkers. En regelmatig krijgen die
plaatselijke medewerkers rechtstreeks bijscholingen. Guy De Vos : “Zeker als
het gaat om grondige hervormingen in de werkloosheidsreglementering. Dat
was bijvoorbeeld het geval in november 2012, met het nieuwe systeem van
degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Dat had een enorme impact,
zowel op het vlak van informatie als van informatica.”
“Wat onze centrale dienst doet, is de werkloosheidsreglementering op de voet
volgen en herkauwen, zodat ze meteen begrijpelijk en werkbaar is voor de
medewerkers van de ACLVB-secretariaten overal te lande. Het heeft geen zin
om hen continu te bestoken met uittreksels van het Belgisch Staatsblad.“
Voor de verspreiding van de informatie heeft de toenemende informatisering
alvast voor een efficiëntere manier van werken gezorgd. “Waar we vroeger
stapels papieren omzendbrieven verstuurden, die moesten bijgehouden,
geklasseerd, aangevuld of vervangen worden, is alles nu snel en accuraat
terug te vinden op het ACLVB-intranet. Een hemelsbrede vooruitgang !”
Elektronisch
Niet alleen dienen de secretariaatsmedewerkers op de hoogte te zijn van de
reglementering, ze moeten ook een informaticasysteem ter beschikking hebben om vlot en accuraat een werkloosheidsdossier te kunnen opstellen voor
de RVA. Daartoe doet ACLVB-uitbetalingsinstelling beroep op eigen informatici.
Guy De Vos :“Elke situatie van elke werkloze moet in het plaatje passen. Je
hebt volledig werklozen, deeltijds werklozen, tijdelijk werklozen als gevolg van
economische werkloosheid of slecht weer, activeringsmaatregelen, werkhervattingstoeslagen, SWT’ers, ... noem maar op. Iedere wijziging in de werkloosheidsreglementering heeft een impact op het programma. Risico’s en fouten kunnen we ons niet veroorloven, het gaat om de centen van onze leden,
daar spring je niet lichtzinnig mee om !” Maandelijks staat de uitbetalingsinstelling van ACLVB in voor zo’n 60.000 à 65.000 betalingen, niet niks.
“We dragen een grote verantwoordelijkheid”, beseft Guy De Vos. “De gegevens
moeten met bekwame spoed, juist en veilig naar de RVA, want we willen snel
en correct kunnen uitbetalen. Maar de informatie die de ACLVB overmaakt
aan de RVA, wordt ook geraadpleegd door andere instellingen van de RSZ,
denk aan de Rijksdienst voor Pensioenen, de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor werknemers, de ziekenfondsen, …
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Recent kunnen volledig werklozen kiezen voor een elektronische stempelkaart
in plaats van de klassieke papieren stempelkaart (Meer daarover op bladzijde 31 in deze Vrijuit). Alles wordt nu in het werk gesteld om zoveel mogelijk
werkloze leden van deze applicatie gebruik te laten maken. Aan de ontwikkeling van de nieuwe tool ging heel wat denk- en testwerk vooraf.
Ook het elektronisch werkloosheidsdossier, waarbij werkloze ACLVB-leden hun
dossier online kunnen consulteren en dus op eender welk moment van de dag
of maand kunnen nagaan of de ACLVB hun uitkering al heeft gestort, kon
nooit ontstaan zijn zonder de expertise van de informatici en de werkloosheidsdeskundigen.
“Ik ben uitermate fier over mijn team, dat zich ten volle inzet”, wil Guy De Vos
nog gezegd hebben.
Maar de informatieaanlevering mag dan nog zo goed zijn, het informaticasysteem nog zo performant, er is ook de rest. “Ik weet dat de ACLVB de snelste uitbetaler is. Die verdienste hebben we alleen te danken aan het feit dat
elke medewerker in de uitbetalingsketting zijn beste beentje voorzet en zijn
verantwoordelijkheid neemt. “
Het is dan ook goed dat de bevindingen en reacties van de medewerkers in de
plaatselijke ACLVB-kantoren vlot hun weg vinden naar de centrale diensten in
Gent. Waarmee we meteen de troef van de Liberale Vakbond aanstippen. “We
zijn niet de grootste uitbetalingsinstelling, maar dat heeft voor de leden absoluut zijn voordeel ! Onze communicatielijnen zijn korter, alle medewerkers
kennen elkaar en zijn perfect op elkaar afgestemd. Ik ben ervan overtuigd dat
dat ervoor zorgt dat we zeer kort op de bal kunnen spelen, we worden niet
gehinderd door een logge structuur. Het schiet gewoon op bij de ACLVB, zo
eenvoudig is dat!”

IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE RVA …
EN OP STRAAT ALS HET MOET
De ACLVB verdedigt de belangen van de werkzoekenden in het
Beheerscomité van de RVA en in tal van commissies.
De wijzigingen in de werkloosheidsreglementering hangen af van de wil
van de federale en nu ook regionale regeringen. De ACLVB is altijd bereid
op straat te komen om in te gaan tegen ongunstige beslissingen. Dat was
bijvoorbeeld het geval op 10 maart dit jaar, met de beperking in de tijd
van de inschakelingsuitkeringen voor jonge werkzoekenden. Vanaf 1
januari 2015 zullen duizenden personen definitief hun recht op inschakelingsuitkeringen verliezen. Vinden ze geen werk, dan zullen ze zich misschien tot het OCMW moeten richten. Ze zullen niet allemaal recht hebben
op een leefloon en dus zonder inkomsten komen te zitten.
De Liberale Vakbond ACLVB heeft die antisociale maatregel aangeklaagd
en de regering heeft hem intussen licht gewijzigd. In plaats van een klopjacht op werklozen te houden, moeten de regeringen een beleid voeren dat
ijvert voor het scheppen van volwaardige jobs ! Het staat in de sterren
geschreven dat we in de komende periode zullen blijven opkomen tegen
onrechtvaardige maatregelen.

JE WERKLOOSHEIDSUITKERING LATEN UITBETALEN DOOR DE ACLVB ? SLIM GEZIEN !
-

ACLVB geeft je advies bij de samenstelling van je dossier
Bij ACLVB wordt je uitkering snel betaald
ACLVB verdedigt je bij de RVA in geval van betwisting
Bij ACLVB kan je je dossier online opvolgen.
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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10 a r b e i d s r e c h t b a n k
VERTREK OP DE ARBEIDSPLAATS
MET VERTRAGING : WAT BIJ EEN
ARBEIDSONGEVAL ?

V

Niet alleen een ongeval op het werk, maar ook een ongeval op weg naar en van het
werk wordt door de wet beschouwd als een arbeidsongeval. Het is niet zo eenvoudig om te beoordelen wat precies bedoeld wordt met het begrip “arbeidsweg”.

Volgens de wettelijke definitie gaat het om “het normale traject dat
de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd”.
Naast een aantal wettelijke gelijkstellingen met wat moet worden
verstaan onder “het normale traject” (bv. kinderen ophalen bij de
kinderopvang), heeft er zich een uitgebreide rechtspraak ontwikkeld rond het probleem van omwegen en oponthoud. Het Hof van
Cassatie oordeelde dat de reden van de omweg of van het oponthoud moet onderzocht worden (Cass. 17 mei 1972). Als er een
gewettigde reden voor het oponthoud of de omweg was, blijft de
arbeidsweg “normaal”. Spelen er echter louter persoonlijke motieven, dan is de arbeidsweg niet meer normaal. Een gebeurlijk ongeval zal dan niet meer als arbeidsongeval erkend worden.
De heer B. werkte als beenhouwer. Hij was op 23 juni 2009 op weg
van zijn werk naar huis, toen hij het slachtoffer werd van een verkeersongeval. De discussie over de kwalificatie als arbeidsongeval
betrof de factor “tijd”. De werknemer had immers uitgetikt om 14
uur en het ongeval gebeurde ruim twee uur later. Het bleek dat de
werknemer in de bedrijfsgebouwen gebleven was om een collega te
helpen die – met toestemming van de werkgever – vlees wilde uitsnijden voor privédoeleinden.
Het Arbeidshof van Luik stelde vast dat de werknemer zich sinds
14 uur niet meer onder het gezag van de werkgever bevond. Toch
aanvaardde het Hof dat de werknemer een wettige reden had om
zijn vertrek naar huis uit te stellen. Het helpen van een collega
staat immers in een nauwe relatie met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, temeer daar de werkgever had toegestaan
om zijn uitrusting te gebruiken voor privédoeleinden.
De verzekeringsmaatschappij tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan, maar ving daar bot. Het Hof van Cassatie besliste dat
“de plaats van de uitvoering van het werk niet ophoudt dat kenmerk te hebben ten aanzien van de werknemer wanneer die, nadat
hij zijn werk heeft beëindigd, er blijft om een wettige reden, voor
een langere dan de normale duur, zonder dat hij zich nog onder het
gezag van zijn werkgever bevindt” . Het Hof benadrukte daarbij ook
het belang van het feit dat de heer B., na zijn laattijdig vertrek van
het werk, het normale traject naar zijn woonst heeft gevolgd, zonder de minste omweg of onderbreking (Cass., 31 maart 2014).

Ongezonde nieuwsgierigheid
Een werkneemster, in dienst als product manager, werd verweten
dat ze zonder toestemming het kantoor van de afgevaardigd
bestuurder was binnengegaan. Zij zou in documenten op zijn
bureau hebben gezocht en vertrouwelijke documenten van het sociaal secretariaat met loongegevens van collega’s hebben ingezien
en gekopieerd. De vennootschap stelde dit gelijk met diefstal en
beschouwde de feiten tevens als een inbreuk op de privacy van alle
collega’s. De betrokkene werd op deze basis ontslagen om een dringende reden.
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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De werkneemster ontkende echter dat ze het bureau had doorzocht.
Ze verklaarde dat de documenten onbeheerd waren achtergelaten
en ter beschikking lagen van eenieder die er had kunnen binnenkomen. Ze verklaarde haar gedrag door een plotse woede-uitbarsting bij de vaststelling van loonverschillen tussen haar mannelijke collega’s en haarzelf. Ze betwistte bovendien dat ze van de
documenten effectief gebruik had gemaakt.
De Arbeidsrechtbank te Nijvel achtte het ontslag om dringende
reden gerechtvaardigd. De verweten feiten en de ernst van de
tekortkoming dienden vervolgens te worden beoordeeld door het
Arbeidshof te Brussel. Het hof onderzocht vooreerst welke feiten
bewezen werden door de werkgever. Zo wijst het de beschuldiging
van het doorzoeken van het bureau af omdat een boekhouder daarmee zijn eigen onachtzaamheid wenste af te wentelen. Het hof stelt
bovendien vast dat het kantoor van de afgevaardigd bestuurder
gemakkelijk toegankelijk was.
Toch besluit het arbeidshof dat de betrokkene een fout had begaan
omdat een werkneemster niet voor zichzelf en zonder toestemming
een kopie mag nemen van documenten met betrekking tot het loon
van personeelsleden. De ernst van deze fout moet echter worden
gematigd door de feitelijke omstandigheden, namelijk de gemakkelijke toegang tot het document en het feit dat het niet gebruikt
werd. De begane eenmalige fout kon echter de voorzetting van de
contractuele relatie niet onmiddellijk en definitief onmogelijk
maken (Arbeidshof Brussel, 11 maart 2014).
De vennootschap werd bijgevolg veroordeeld tot betaling van een
opzeggingsvergoeding. Het Arbeidshof benadrukte daarbij dat de
verwerping van de dringende reden niet tot gevolg heeft dat het
ontslag op zich daarom onrechtmatig was. De bijkomende vordering van de ontslagen werkneemster tot betaling van een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht werd daarom afgewezen.

Dringende reden: definitieve onmogelijkheid tot
samenwerking
Het essentiële kenmerk van een dringende reden vormt de onmiddellijke en definitieve onmogelijkheid om nog verder samen te werken in het kader van de arbeidsovereenkomst. Deze stringente
omschrijving kan soms onverwachte gevolgen hebben bij de beoordeling van bepaalde zwaarwichtige feiten.
De heer D. was al jarenlang in dienst als verkoper, toen hij ontslagen werd met inroeping van een dringende reden wegens diefstal
van koopwaar. Hij betwistte deze aantijging. Een maand later verkreeg hij een voorstel van zijn gewezen werkgever “na er eens grondig over nagedacht te hebben” om hem een nieuwe kans te geven
en bij hem in dienst te komen met een arbeidsovereenkomst voor

arbeidsrechtbank

bepaalde tijd. De heer D. wees het voorstel af en stelde voor de
Arbeidsrechtbank Charleroi een vordering in tot betaling van een
opzeggingsvergoeding. De betwisting werd uiteindelijk beslecht
voor het Arbeidshof te Bergen.
De vereiste van een definitieve onmogelijkheid tot samenwerking
wordt door het Arbeidshof beschouwd als een verlies van vertrouwen van degene die het ontslag geeft in de diensten van zijn medecontractant. In casu bevestigde de werkgever in een brief aan de
heer D. uitdrukkelijk en ondubbelzinnig dat een wederindiensttreding van de heer D. mogelijk was. Dit voorstel impliceert dat de
werkgever ervan afgezien heeft om zich nog te beroepen op het eerdere ontslag om dringende reden. Hij heeft immers te kennen gegeven dat een toekomstige professionele samenwerking toch nog
mogelijk zou zijn (Arbeidshof Bergen, 8 februari 2012).
Deze uitspraak sluit aan bij een overwegende tendens in de rechtspraak. Toch is er enige nuance noodzakelijk. Het Arbeidshof te
Antwerpen diende in het verleden een soortgelijke zaak te beoordelen. Het voorstel tot wederindienstneming ging gepaard met een
verlies van anciënniteit van dertig jaar en een belangrijk verlies
aan loon. Volgens de rechters van dit arbeidshof benadrukte een
dergelijk voorstel met ernstige geldelijke gevolgen precies de
zwaarwichtigheid van de voordien ingeroepen dringende reden.
Anders zou het geweest zijn mocht de werknemer onder dezelfde
voorwaarden weer in dienst zijn gekomen (Arbeidshof Antwerpen, 7
februari 2003).

Wie betaalt de verkeersboete ?
Een chauffeur werd op 19 maart 2010 door de politierechtbank te
Brugge bij verstek veroordeeld tot betaling van een geldboete en een
rijverbod omdat hij in januari 2009 bij de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst een rood stoplicht had genegeerd. De werkgever – de chauffeur was intussen ontslagen – werd burgerrechtelijk
en solidair mee veroordeeld tot betaling van de geldboete. Vermits
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de chauffeur de boete niet betaalde, ging de werkgever zelf over tot
betaling na aanmaning door de Ontvanger der Penale Boeten.
Kan de werkgever in dergelijk geval het bedrag van de geldboete
alsnog terugvorderen van zijn gewezen werknemer ?
De werkgever dagvaardde daartoe de werknemer die de overtreding
had begaan. Het Vredegerecht van Oostende oordeelde hierover als
volgt in een vonnis van 8 maart 2011. Naast de persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer, is de werkgever
burgerlijk aansprakelijk voor de verkeersboetes te opzichte van de
Schatkist. Dit betreft echter niet meer dan een bijkomende recuperatiemogelijkheid voor de schatkist. De aansprakelijkheid en het
uiteindelijk verschuldigd zijn van de boete door de werknemer blijft
hierdoor onverlet. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het arbeidsreglement voorziet dat de werknemer moet instaan voor de betaling
van de boetes en dat de werkgever zijn eventuele betaling kan
terugvorderen (Arbeidshof Luik, 23/03/1988).
Om te proberen ontsnappen aan de terugvordering verwees de
werknemer naar artikel 18 van de wet op de arbeidsovereenkomsten. Dit bepaalt dat, ingeval de werknemer bij de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst aan de werkgever of derden schade
berokkent, hij enkel aansprakelijk is voor zijn bedrog en zware
schuld of voor een herhaalde lichte schuld. Het Vredegerecht van
Oostende verwees naar de klassieke rechtspraak dat deze bescherming van de werknemer enkel de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en niet de strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft
(Vredegerecht Oostende, 8 maart 2011). De werknemer werd bijgevolg veroordeeld tot terugbetaling van het bedrag van de geldboete aan zijn werkgever.
Ook omgekeerd zou een werknemer zich niet kunnen steunen op het
artikel 18 om een door hem betaalde geldboete (voor een door hem
begane overtreding) terug te vorderen van zijn werkgever
(Arbeidshof Gent, afdeling Brugge, 7 februari 2001).
Erik MASSÉ
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12 b e d r i j v i g
Barry Callebaut

BELGISCHE CHOCOLADE, NOG
STEEDS EEN SUCCESVERHAAL
het Europees administratief centrum zich in België bevindt, wat de extra
werknemers noodzaakt.
Er wordt bij Barry Callebaut in materiaal, maar zeker ook in mensen geïnvesteerd. Liefst 95 % van de werknemers werkt er met een tijdelijk of vast contract. Interimarbeid komt slechts voor in bepaalde afdelingen of in noodgevallen. Tenslotte heeft men toch wat opleiding en kennis nodig vooraleer men
chocolade kan maken.
Dit jaar was het feest bij Barry Callebaut Wieze, want op 24 juni 2014 opende men er de deuren van het gloednieuwe Chocolate Academy Centre™. Deze
Academy is nu de grootste chocoladeacademie ter wereld. In het geavanceerde opleidingscentrum kan elke vakman zich komen (bij)scholen en zijn vaardigheden verbeteren, terwijl er gewerkt wordt met Callebaut-producten.

De ACLVB-ploeg bij BC
In 1995 is ACLVB de eerste keer met een volledige lijst opgekomen bij Barry
Callebaut in België. Het resultaat van de verkiezing gaf ons 1 mandaat in OR
(op 6 mandaten inclusief jongerenmandaat) en geen CPBW-mandaat (4
mandaten beschikbaar).

Het chocoladeverhaal vond zijn oorsprong in 1911 in het
Oost-Vlaamse dorpje Wieze. Barry Callebaut werd in 1996
opgericht door de fusie van het Belgische Callebaut en het
Franse Cacao Barry.

In 2012, dus 5 verkiezingen later, hadden we maar liefst 19 kandidaten. We
kaapten 5 van de 6 mandaten in OR weg en kregen 2 mandaten in CPBW en
2 mandaten in de EOR. Daarnaast hebben we een jongerenmandaat en een
bediendenmandaat.

Met een jaaromzet van ongeveer 4 miljard euro in het vorige boekjaar is Barry
Callebaut 's werelds toonaangevende fabrikant van hoogwaardige chocolade- en cacaoproducten. Het bedrijf heeft meer dan 50 productievestigingen
wereldwijd, verspreid over een dertigtal landen. Barry Callebaut heeft een
divers, toegewijd personeelsbestand van meer dan 8.500 medewerkers.

Zelf vertalen de afgevaardigden de groei als volgt :“De lijst van 2012 bestaat
nog steeds voor de helft uit mandatarissen die in 1995 ook op lijst stonden.
Belangrijk is echter ook de instroom van nieuwe militanten. We motiveren ze
door hun kansen te geven. Dat stimuleert ze uiteraard om verder te doen en
het engagement te laten groeien.

Barry Callebaut in België

Onze sterkte is volgens ons dat we dicht bij de mensen staan. We trachten
snel repliek te geven op vragen van onze leden. Dat kan alleen maar door
inzet, kennis, bereikbaar- en hulpvaardigheid van al onze mandatarissen.
Maar zeker ook door de geweldige back-up van Secretarissen, VSO, en het voltallige loketpersoneel. Bij ACLVB delen we immers allemaal dezelfde mening
en dan kan je vooruit en gaat het ook vooruit !

Na vele investeringen in het buitenland, waaronder nieuwe fabrieken in Polen,
Rusland, Mexico en China is het nu (eindelijk) de beurt aan België voor een
verjongingskuur.
In Wieze staan er in totaal 24 chocoladelijnen en momenteel zijn er een aantal aan vervanging toe. Eén nieuwe productielijn is al operationeel en een
tweede wordt binnenkort geplaatst. Daarnaast komt er een nieuwe cacaolijn
en wordt geïnvesteerd in een nieuwe vormlijn waar de vloeibare chocolade in
vaste vorm gegoten wordt.
Ten slotte zullen ze ook 3 nieuwe inpaklijnen plaatsen in het Europees
Distributiecentrum te Aalst. Deze inpaklijnen zullen voor een 10-tal nieuwe
jobs zorgen. De fabriek in Wieze is nu al de grootste chocoladefabriek van de
wereld. Vorig jaar behaalden ze een nieuw volumerecord door maar liefst
310.000 ton vloeibare chocolade te produceren. Daarvan wordt ongeveer 70 %
vloeibaar en een 30 % in vaste vorm verkocht.
Voor de productie in België verbruikt men jaarlijks ongeveer een 135.000 ton
Belgische suiker, 47.000 ton cacaobonen, 41.000 ton melkpoeder en een
5.000 ton noten allerhande. Voor dergelijke productie heeft men in totaal
3.500 km² akkerland nodig, of meer dan de totale oppervlakte van de provincie Oost-Vlaanderen.
Barry Callebaut heeft verder een eigen vloot voor de verdeling van de producten. De vloot bestaat uit 10 trekkers, 15 opliggers en 2 kleine vrachtwagens.
Hiermee worden hoofdzakelijk klanten in België, Nederland en Noord-Frankrijk
beleverd.
Op de sites in Wieze en Aalst worden in totaal ongeveer 1.040 mensen tewerkgesteld. Het gaat om een 500-tal arbeiders en ongeveer evenveel bedienden
en kaderleden. Er zijn zo veel bedienden en kaderleden tewerkgesteld omdat
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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Waarom ? Naast onze service aan de leden zijn we zeer actief onder het personeel aanwezig en we vergeten belangrijke initiatieven zoals ‘De Dag van de
Schoonmaak’ niet.
We proberen het vakbondswerk ook te vertalen naar de werknemers van Barry
Callebaut. De werkomstandigheden zijn voor ons, vakbond, altijd zeer belangrijk geweest. Na jaren ijveren zijn er ondertussen een aantal zeer concrete wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er specifieke afspraken rond het werken in een
warme omgeving én krijgen we gratis frisdrank in de zomermaanden. Op het
ogenblik onderzoeken we welke afspraken we kunnen maken met het
management in kader van cao 104.
Daarnaast is er in de loop der jaren heel wat meer aandacht rond het toezicht
op veiligheid. Zowel van vakbondszijde als van werkgeverszijde is er hiervoor
een groot engagement.
Is alles dan perfect bij Barry Callebaut ? Nee, alles kan altijd beter. Minder
goede werkomstandigheden of verhoogde werkdruk, conflicten op zijn beloop
laten … zijn alle nefaste zaken voor de werknemers en voor het bedrijf.
Kort op de bal spelen in het zoeken naar oplossingen is daarbij essentieel. En
dat proberen we te doen op een constructieve manier !”
Sandra BONNY
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TOUWENMAKER BEXCO UIT HAMME
TREKT NAAR BLUE GATE ANTWERP
De topman van de gasrederij Exmar, Nicolas
Saverys, bezit immers 45 procent van de aandelen
van Bexco, zodat die de belangrijkste aandeelhouder is van de onderneming.
Vanzelfsprekend zullen wij een verdere expansie
van watergebonden activiteiten toejuichen, als dat
op een ecologisch verantwoorde manier gebeurt.
En ook dat de bedrijven zich daar vestigen om mee
te werken aan innovatie en ontwikkeling. Wellicht
zullen een aantal toeleveranciers de weg naar Blue
Gate Antwerp snel vinden, wat dan weer de werkgelegenheid ten goede komt.
De firma Bexco, specialist in het maken van kunststoftouwen voor maritieme toepassingen, zoals
touwen voor de verankering van olieplatformen,
touwen voor het aan- en afmeren van schepen,
sleeptouwen voor havenslepers, touwen voor
kabelleggers, enz., zal als eerste haar activiteiten
verder ontplooien op de nieuwe bedrijventerreinen
aan het Antwerpse Zuid - Blue Gate Antwerp
genaamd -, waar de vroegere grootste petroleumhaven van Europa was gevestigd, maar waar
intussen gesaneerd werd.
Reden hiervoor is dat steeds langere kabels nodig
zijn, zelfs exemplaren tot 3 kilometer lang, om de
verankering van de olieboorplatforms mogelijk te

maken. Zo is bekend dat Bexco een aantal grote
projecten, o.a. de levering van synthetische kabels
voor de ontginning van nieuwe olievelden in de
golf van Mexico, mag doen. Hiervoor is er nieuwe
productieruimte - in het jargon touwbanen
genoemd - nodig en liefst zo dicht mogelijk bij het
water om het vervoer van deze loodzware en kilometerslange kabels beter, veiliger, vlotter en goedkoper te kunnen organiseren, wat in Hamme niet
mogelijk is.
De Belgische maritieme industrie krijgt hierdoor
weer eens een boost van formaat. Wie maritieme
activiteiten zegt, denkt onmiddellijk aan het imperium van de Saverys-clan (zie Vrijuit van januari
2014).

De ACLVB en haar militanten blijven geïnteresseerd in de bedrijfsevolutie.
WM

BEDANKT JACQUES
VOOR JE INZET BIJ
EDF LUMINUS !

Lotus Bakeries - Oostakker

WAT ALS … DE RODE DUIVELS WEL KOEKJES
VAN LOTUS HADDEN GEGETEN IN BRAZILIË ?
Wat als … de Rode Duivels wel koekjes van
Lotus hadden gegeten in Brazilië ?

Patrick Tuytschaever, Bestendig Secretaris
Sylvia Van Goethem en Jacques Van de Velde,
die afzwaait bij EDF-Luminus.

Op de militantenvergadering van Lotus Bakeries
kwam tijdens een brainstormsessie het idee
naar boven om iets te doen rond het WK voetbal.
Verschillende voorstellen werden gelanceerd,
maar uiteindelijk haalde ‘de prijsvraag’ het.
Etienne was de drijvende kracht voor het opmaken van affiches en de deelnemerskaartjes.
Elk personeelslid mocht eenmaal raden wie voor
België het eerste doelpunt zou maken. En bij
wijze van schiftingsvraag kon er ingevuld worden in welke minuut dit doelpunt zou gemaakt
worden.
Op Paasdinsdag kwam niet alleen de paashaas
langs in Oostakker, maar werden ook de deelnemingskaartjes verdeeld door Stijn en Filip voor
de WK-prijsvraag.
Er werd lang uitgekeken naar de eerste wedstrijd
en naar het eerste doelpunt, maar niemand van
de deelnemers had de juiste naam ingevuld.
Omdat er enkel winnaars zijn bij de ACLVB, werden de 5 hoofdprijzen (namelijk USB-sticks van

Meer dan 20 jaar was onze afgevaardigde
Jacques Van de Velde actief bij EDF Luminus.
Oorspronkelijk startte hij zijn syndicale carrière
als afgevaardigde bij het VSOA, toen we nog
spraken van de intercommunale SPE CVBA. Bij
de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in
2001 werd SPE een nv en zo kwam Jacques in
de privésector terecht en werd hij dus afgevaardigde bij de ACLVB. Jacques was iemand
met een zeer goede dossierkennis, kwam op
voor zijn mening en stond ieder lid bij dat hulp
nodig had. Hij heeft zeker zijn pluimen verdiend. Jacques, geniet nu maar met volle teugen van je vervroegde pensionering !

ACLVB) verloot en kregen alle deelnemers een
passend aandenken.
Dank aan alle deelnemers en in het bijzonder de
talrijke dames die deelnamen. Dank ook aan
Bestendig Secretaris Els De Coster, voor het
schenken van de prijzen. En tot slot een dankjewel aan Etienne, Stijn en Geert voor de nodige
hulp.
Het antwoord op de vraag in de titel is duidelijk :
wie geen Lotus-koekjes eet, mist de kans om ooit
een groot kampioen te worden. Dus, geniet van
alle Lotus-gebakjes !

Werk je bij EDF Luminus en heb je interesse
voor syndicaal werk, dan kan je steeds voor info
terecht bij sylvia.van.goethem@aclvb.be. Wij
zijn nog op zoek naar gemotiveerde mensen !

FDM/EDC

SVG
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Delhaize

DE DIRECTIE WIL NIET TERUGKOMEN
OP DE 2.500 ONTSLAGEN
De enige duidelijkheid na de zitting van de
Ondernemingsraad van 8 september : de directie is niet van plan om terug te komen op de
aangekondigde 2.500 ontslagen in de komende
drie jaar, wat ook de tegenvoorstellen zijn van
de vakbonden. Op de vraag hoe Delhaize beter
zou kunnen functioneren met minder middelen
en personeel ... hebben we geen enkel overtuigend antwoord gekregen.

wat zou er dan binnen vier jaar gebeuren indien
Delhaize zou willen overgaan tot een nieuwe herstructurering ?"
Is het proces van verregaande franchising aan de
gang ? Wil Delhaize komaf maken met zijn distributieactiviteiten om niet meer dan een groothandelaar te worden die levert aan winkels waar de
arbeidsomstandigheden veel minder gunstig zijn ?

Na de winkels
"Zoals het nu begonnen is, zullen de discussies
lang aanslepen", hoorden we bij verlaten van de
Ondernemingsraad. Tijdens deze eerste vergadering van fase 1 van de procedure-Renault, zijn de
werknemersvertegenwoordigers met alle vragen
afgekomen die ze mogen stellen over de beslissing van de directie om 2.500 banen te elimineren
en 14 winkels te sluiten. De afgevaardigden zijn
begonnen met de vaststelling van alle gebreken
in de organisatie van het werk die bijgedragen
hebben aan de dalende winsten, met name de
desorganisatie van de bevoorrading. Zo is het niet
ongebruikelijk dat de reclamefolders verspreid
worden om klanten aan te trekken, terwijl de goederen die in promotie staan nog niet in de winkel
zijn aangekomen. De directie gaf toe dat de franchises - AD Delhaize en Proxy Delhaize - prioritair
bedeeld worden ten aanzien van de eigen winkels.
Dit soort probleem gaat uiteraard niet opgelost
worden met minder personeel en middelen.

Productiviteit
De directie rekent op het invoeren van nieuwe
arbeidsmethoden om de aderlating in het aantal
effectieven te compenseren. Het bevoorraden buiten de openingsuren, het organiseren van paletten
in functie van de rayons, elektronische etikettering, verhoogde polyvalentie, het aanpassen van
uurroosters ... maken het misschien mogelijk om
hier en daar enkele minuten te winnen. Serieuzer,
enkel de verhoging van het aantal productieve
uren - met andere woorden het afschaffen van de
vergoede pauzes en het anciënniteitsverlof - zou
volstaan om 610 banen af te schaffen.

Het antwoord van de vakbonden volgde onmiddellijk : als we nu eens willen onderhandelen over dit
punt, zouden we dan banen kunnen redden ? De
directie moest de maskers laten vallen : er kan
geen sprake van zijn om terug te komen op het
globale doel om 2.500 banen te schrappen. En als
ze niet de pauzes en het anciënniteitsverlof zou
aanpakken, dan zouden er nog meer ontslagen
zijn ! "Dit is niets minder dan chantage gebruiken", zegt Pascal Freson, Bestendig Secretaris
belast met de nationale onderhandelingen bij
Delhaize. "De directie is niet bereid om te onderhandelen en weigerde om een aantal van onze
vragen te beantwoorden, zoals over de gebruikte
methodologie om de winkels aan te duiden die
simpelweg gesloten worden."

Dit is slechts het begin
Gepresenteerd onder het mom van een rationele
keuze - de 14 betrokken locaties (*) voldoen niet
aan de vereiste rendabiliteit - werd overgegaan tot
de beslissing om te sluiten op basis van evaluatiecriteria die de directie niet wil toelichten en zonder de prestaties vrij te geven van de winkels die
voldoende winstgevend zijn.
"Wat we willen weten is waar de lijn getrokken
werd", vervolgt Pascal Freson. "Als we nu het principe aanvaarden van sluiten zonder transparantie,

Audi

ISABELLE VERTREKT
Vertrouwd gezicht Isabelle Van den Eynde stopt als ACLVB-afgevaardigde bij Audi
in Vorst. Ze vat een nieuwe loopbaan aan.
“Isabelle, in naam van de ACLVB dank ik je voor je syndicale inzet en voor alle
steun die je onze leden verleend hebt”, zo sprak Bestendig Secretaris Stephan De
Muelenaere.
Patrick Van De Kerckhove en Dirk Van Snick (respectievelijk effectief en plaatsvervangend afgevaardigde) hebben de fakkel overgenomen en verdedigen voortaan
de ledenbelangen in de Ondernemingsraad.
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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De huidige herstructurering heeft geen invloed op
de magazijnen en treft de centrale diensten
slechts in beperkte mate (50 banen op de tocht),
maar het is duidelijk dat de directie ook daar de
arbeidsomstandigheden zal willen heronderhandelen.
De eerste bijeenkomst was onvoldoende om de
lijst met vragen van het personeel over de winkels
volledig te overlopen. Daarna volgen de tegenvoorstellen en uiteindelijk de onderhandelingen
over een sociaal plan. De directie bevestigde haar
intentie om niet over te gaan tot naakte ontslagen. Na de natuurlijke verloop en het niet verlengen van contracten voor bepaalde duur, zullen de
deuren open staan voor vervroegde pensionering
en vrijwillig vertrek. Tegen welke prijs?
Het conflict is slecht voor het imago van Delhaize
dat nog steeds de uitstraling heeft van een
Belgisch bedrijf dat verondersteld wordt het personeel goed te behandelen. We moeten het vertrouwen van klanten terugwinnen. Zonder dat
beetje extra dat het karwei van het winkelen een
beetje minder moeilijk maakt, loopt men het risico dat de klanten kiezen voor de winkels van de
hard discounters.
Het belangrijkste doel van de ACLVB-onderhandelaars is om het aantal geplande ontslagen te verminderen.
(*) Aarschot, Berlaar, Diest, Dinant, Eupen, Genk
(Stadsplein), Herstal, Kortrijk Ring, La Louvière,
Lommel, Oude Vest (Dendermonde), Tubize,
Turnhout en Verhaeren (Schaarbeek).
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Van tapijt naar baby

HOME MARKET OVERGENOMEN DOOR
ORCHESTRA/PRÉMAMAN

Begin februari 2014 kondigde de onderneming Home Market de intentie aan
haar activiteiten in België stop te zetten. Het overkoepelende Etablissements
Devresse is gevestigd te Ollignies (Lessines) en stelde nog 233 mensen tewerk
in 41 winkels in België.
Home Market, gespecialiseerd in vloerbekleding (het merk Saint-Maclou) en
muur- en raamdecoratie, verkeerde in grote financiële moeilijkheden door de
concurrentie van de online-verkoop.
In eerste instantie werd een gedeeltelijke overname door de groep Decathlon
beoogd; er werden daartoe zelfs 5 concrete pistes verkend. Uiteindelijk is het
de Franse groep Orchestra/Prémaman die de winkels en het personeel zal
overnemen.

Reconversie
Het aangekondigde doel is met name het oprichten van “babyhypermarkten”.
De nieuwe directie voorzag de overname van het voltallige personeel, hoewel
in juni vijftien naakte ontslagen plaatsvonden, in feite het personeel tewerkgesteld in de zetel te Ollignies. Drie franchises verdwijnen niet en zullen verdergaan in de decoratie.

Deze zomer werden de personeelsleden individueel gehoord en de directie is
vrij open. Een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden en het arbeidsreglement, evenals bijna gelijkaardige lonen en uurroosters zouden de overgang
moeten vergemakkelijken. De meerderheid van de personeelsleden gaat werken op zijn voormalige plaats.

Uitverkoop
Diegenen die aanspraak kunnen maken op het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) op 55 jaar moeten zich aanmelden; het gaat om 49 mensen. Uiteindelijk wilden 15 à 20 personen niet ingaan
op de voorstellen van Orchestra, ze maakten het voorwerp uit van collectief
ontslag.
De stocks moesten op zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar, de uithangborden veranderd en het personeel zal een vorming volgen om in een heel
andere job te kunnen stappen. Orchestra werd opgericht in 1995 en breidde
nadien uit, waarbij in juli 2012 het Belgische Prémaman werd overgenomen.
Roland FOUCART

Zele
BONAR TECHNICAL FABRICS KIJKT NAAR HORIZON I EN II
Bonar Technical Fabrics behoort tot de wereldspelers in de productie van het technisch textiel
in de niche van agrotextiel en geotextiel.
Onder agrotextiel verstaat men toepassingen voor
de tuinbouw en landbouw, zoals schermen voor
serres, grondzeilen, enz.
Het geotextiel heeft zijn toepassingen dan weer in
de wegenbouw, waterbouw en milieubeheer.
Ook is Bonar actief in het industrieel textiel, zoals
de verpakkingtoepassingen in de automobielindustrie en de bouw.
Een ander segment is dan weer de woven en nonwoven producten als carpetbacking voor getufte
tapijten, het artificieel gras, denk aan de vele
sportvelden voorzien van kunstgras.
Het bedrijf heeft in onze zone twee vestigingen,
een in Lokeren waar hoofdzakelijk geweven textiel
wordt geproduceerd, en een in Zele waar het nietgeweven technisch textiel, te weten de vezelextrusie, zijn ontwikkeling kent. De vezelextrusie heeft

als belangrijke activiteit de ontwikkeling van
vezels die verwerkt worden in beton, om barsten
en scheuren te voorkomen in vloeren, en om in
tunnels de vuurbestendigheid te verbeteren.
Ook deze onderneming kent haar hoogten en
laagten, zo kondigde de directie begin september
2013 het plan Horizon I af, een toekomstgericht
plan dat dringende structurele hervormingen
noodzakelijk maakt om zo de negatieve spiraal te
stoppen, en de toekomst van de firma te vrijwaren, met maximaal behoud van de tewerkstelling
en met bijkomende investeringen, maar zonder
noodzakelijke naakte ontslagen.
Dit zou niettemin gepaard gaan met een personeelsreorganisatie in de afdelingen Extrusie (-7
werknemers), Bomerij (-2), Weverij (-12),
Afwerking (-4) en Labo (-2). Daartegenover zouden 16 werknemers tegen eind 2014 in SWT kunnen geplaatst worden. En zullen 14 vacatures
ingevuld kunnen worden. Zodat er niet voorzien
wordt in naakte ontslagen, maar wel de stopzetting van de weekendploeg.

Na enkele onderhandelingsronden werd een cao
afgesloten om de sociale aspecten van deze reorganisatie te bevestigen.
Van in den beginne werd duidelijk gesteld dat het
plan Horizon een vervolg zal kennen; hiervoor zullen de gesprekken opgestart worden in oktober
2014 en het plan kreeg alvast de naam plan
Horizon II mee. Het is duidelijk dat wij er als syndicale organisaties zullen over waken dat de
gemaakte beloften zullen gerespecteerd worden,
te weten het investeringsplan Horizon I ten bedrage van € 1.183.000, en dat naakte ontslagen
worden vermeden.
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RYANAIR HEEFT GEEN RESPECT
VOOR ZIJN PERSONEEL

D

De werknemer die ons onderstaande getuigenis leverde, is steward bij Ryanair. Hij wil dat iedereen
weet wat er fout loopt in dit bedrijf : de uurroosters, de lonen, de sociale bescherming … Om te
beginnen moeten we al zeggen dat de werknemers van Ryanair het verbod hebben om zich aan te
sluiten bij een vakbond. Dat staat zelfs in hun arbeidscontract !

De werknemers van Ryanair mogen geen
informatie over hun maatschappij verspreiden en ook geen contact opnemen met vakbonden. Het motto is dat ze hun vuile was
niet buiten moeten hangen. Wie deze regel
niet respecteert, loopt het risico ontslagen
te worden wegens dringende reden.
Ryanair stond nooit open voor gedachtewisselingen, onderhandelingen en discussies.
De enige mogelijkheid die het personeel
steevast wordt geboden, is ontslag te nemen
als het iets niet leuk vindt. Voor Ryanair is
het personeel slechts een nummer en een
‘crew code’. Het beleid van de maatschappij
bestaat erin zo veel mogelijk te verdienen
door zoveel mogelijk te besparen. Als er
iemand weggaat, worden er twee aangeworven die betalen voor hun opleiding (ongeveer
2.000 euro en wie minstens een jaar blijft,
krijgt 1.200 euro terug). Onze ellende is
eigenlijk onderdeel van hun business !
De een tegen de ander
Collega’s zijn vaak de enige personen bij wie
het personeel zijn hart kan luchten, hoewel
het schrikbewind van de luchtvaartmaatschappij soms de relaties en het vertrouwen
die normaal worden opgebouwd op het werk,
teniet doet. Dat omdat Ryanair de werknemers aanmoedigt om elkaar te verklikken.
Een ander probleem is dat de maatschappij
zware druk op ons uitoefent, bijvoorbeeld in
het kader van de verkoop aan boord, die
door Ryanair wordt beschouwd als een zeer
belangrijk onderdeel van haar bedrijfsstrategie en die eigenlijk onze voornaamste taak
is. Na onze dienst volgt er een debriefing.
Als we niet genoeg hebben verkocht, moeten
we aan onze supervisor uitleggen waarom
dat zo is. Wanneer je onderaan de rangschikking staat van de maandelijkse verV R I J U I T / S E P T E M B E R
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koopresultaten, krijg je een brief waarin je
wordt gevraagd om je prestaties te verbeteren. Want anders zullen ze je positie herbekijken.
Vermoeidheid en stress
Vooral de ‘cabin service supervisors’ zijn
altijd bang dat ze zullen worden gedegradeerd of ter verantwoording zullen worden
geroepen door de managers. Ze gaan altijd
ongerust naar het werk en ze zorgen ervoor
dat de dag van de lagere personeelsleden
(‘cabin service agents’) een nachtmerrie
wordt. Ze zijn enkel begaan met hoe ze de
verzoeken van de maatschappij kunnen
inwilligen.
Net als vele andere maatschappijen maakt
Ryanair gebruik van ‘mystery passengers’
om de prestaties van het cabinepersoneel te
controleren. Maar wat een normaal controle-instrument lijkt te zijn, wordt bij deze
luchtvaartmaatschappij een middel om te
straffen en om iemand psychologisch te
kwellen. Bij Ryanair is de ‘mystery passenger’ gewoon een lid van het cabinepersoneel, een collega aangeduid door de maatschappij, zonder enige opleiding daarvoor.
Voor en na 2011
Voor nieuw cabinepersoneel dat werd aangeworven na 2011, is de situatie nog erger.
Over het algemeen start je je loopbaan bij
Ryanair door een contract te tekenen bij een
agentschap en je wordt betaald voor ieder
uur dat je vliegt, je krijgt geen basisloon.
Sinds 2012 moeten de werknemers socialezekerheidsbijdragen betalen in het land
waar ze gestationeerd zijn. In Italië betalen
we bijdragen aan de INPS; wij betalen een
deel en de maatschappij betaalt een deel.
Dit bedrag is hoger dan wat we betaalden in
Ierland, dus bood Ryanair een lager contract
(12 % minder) aan om dit verlies te com-

penseren. Conclusie : wij doen allemaal hetzelfde werk, maar nieuw aangeworven personeelsleden verdienen veel minder.
Geen keuze
Anderhalf jaar geleden moesten we stemmen over een loonovereenkomst voor vier
jaar. De belangrijkste punten waren het
nieuwe dienstrooster en loonsverhoging. Er
was geen sprake van onderhandelingen. Ze
vroegen alle afdelingen om voorstellen te
doen, maar ze hebben onze verzoeken nooit
in overweging genomen. Ze gaven ons twee
keuzes : hetzelfde dienstrooster (5-2 5-3) en
loonsverhoging of een nieuw en vermoeiender dienstrooster (6-2 6-3) en geen loonsverhoging.
Eigenlijk gaven ze ons dus maar één keuze.
Om iets te doen aan het gebrek aan vakbond, werd de functie van ERC in het leven
geroepen door het management om het
cabinepersoneel te vertegenwoordigen.
Wanneer er zich een situatie voordoet, kunnen we met hen praten en zij rapporteren
rechtstreeks aan Dublin.
Zelfs hierbij is er een groot probleem :
Ryanair is niet bereid te luisteren en te
onderhandelen. Bovendien zijn de vertegenwoordigers vooral leden van het cabinepersoneel die hetzelfde dienstrooster hebben
als alle anderen. Ze voeren deze extra taak
uit in hun vrije tijd.
Een vakbond zou een grote hulp zijn om alle
problemen die we bij Ryanair hebben, aan
te pakken. We hebben dringend nood aan
een collectieve arbeidsovereenkomst over
een minimumloon, rechtvaardige taken en
gelijke behandeling voor cabinepersoneel
overal in Europa. We vragen geen ongepaste voordelen of lonen. We vragen enkel
regels die ons de mogelijkheid bieden ons
werk in alle rust uit te voeren.
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Zuid-Zuid-samenwerking in actie

VIJF GOEDE PRAKTIJKVOORBEELDEN GEDEELD
ONDER DE PARTNERORGANISATIES VAN BIS/ACLVB

Jean Ntungu Buranye (FNTT - Burundi),
Bamba Boureima (CSB - Burkina Faso),
Papikie Mohale (COSATU - Zuid-Afrika),
Stijn Roovers (ACLVB), Vera Dos Santos
Costa (diensthoofd Internationaal
Departement ACLVB), Zanele Matebula
(COSATU - Zuid-Afrika), Maresa Leroux
(ACLVB) Dominik Roland (ACLVB) en
Marième Sakho Dansokho (CNTS Sénégal).

Tijdens een BIS/ACLVB-partnermeeting van 21 tot 24 juli te Johannesburg, Zuid-Afrika kregen we de gelegenheid om
concrete en goede praktijkvoorbeelden te delen en toe te lichten.
De meeting werd geopend door Vera Dos Santos Costa, diensthoofd van het
Internationaal Departement van ACLVB. Haar boodschap voor de deelnemers
focuste vooral op het feit dat we, na 2,5 jaar van samenwerking onder het
huidige driejarenprogramma 2012-2014, een aantal degelijke instrumenten
in handen hebben om elkaars vakbondswerking te helpen versterken.
Ter voorbereiding van deze meeting schreven de partnerorganisaties uit
Zuid-Afrika, Burundi, Burkina Faso en Senegal allen een “goede praktijkvoorbeeld-fiche” uit. Deze fiches dienden als basis voor de vakbondsorganisaties om te leren van elkaars beste praktijken.

Een internationaal beleidsdocument
COSATU (Congress of South African Trade Unions) deelde haar ervaring rond
de ontwikkeling van een internationaal beleidsdocument voor een vakbond.
Dit beleidsdocument bevat onder andere de historiek van COSATU’s internationale werk, hun onderliggende beginselen, visie, missie, objectieven en een
aantal operationele aspecten aangaande internationale relaties. COSATU
wijst erop dat een goed internationaal beleid een vakbond ertoe in staat stelt
om met één stem op het internationaal niveau te spreken en om meer coherent actie te voeren.

Oprichten van Vakbondsallianties
SACCAWU (South African Commercial, Catering and Allied Workers Union)
speelde in samenwerking met UNI Global een pioniersrol in de oprichting van
Vakbondsallianties in de groot- en kleinhandelsdistributie in Afrika. Deze
Vakbondsallianties (gezien als internationale ondernemingsraden) helpen
vakbonden in verschillende landen, en zijn werkzaam in dezelfde multinationale bedrijven, waardoor ze beter informatie kunnen delen en de werkomstandigheden voor alle werknemers op een gelijk niveau kunnen trekken.

Erkenning voor vakbonden uit de informele economie
FNTT-SI (Fédération Nationale des Travailleurs du Transport, du Social et de
l'Informel) heeft veel ervaring in het organiseren van werknemers uit de

informele economie. FNTT-SI is erin geslaagd om gunstige omstandigheden
te creëren, waarbij de Burundese overheid bereid werd gevonden om nationale vakbondscentrales uit de informele economie te erkennen als sociale
partners. Zij hebben de kennis en ervaring om via een sociale dialoog een
stem te geven aan de werkers uit de informele economie en ze openen zo de
weg naar meer sociale bescherming voor deze minder goed beschermde werkers.

Regionale samenwerking verbetert arbeidswetgeving
CSB (Trade Union Confederation of Burkina) deelde haar ervaring; daarbij
organiseerde zij samen met Niger studiebezoeken om uitwisselingen te regelen rond arbeids- en sociale beschermingsnormen voor de algemene secretarissen van de regionale bureaus met als doel eenvormigheid in de wetgeving te verkrijgen. Deze samenwerking werd ook ondersteund door de
Organisatie voor Harmonisatie voor Ondernemingsrecht in Afrika (OHADA) en
werd in 2014 uitgebreid naar buurland Mali.

Intersyndicale samenwerking om elkaar te versterken
CNTS (National Confederation of Senegalese Workers) deelde haar kennis
rond de oprichting en samenwerking van verschillende nationale vakbondsfederaties om werkers uit de informele economie beter te organiseren en te
vertegenwoordigen. Dit platform tracht 4 nationale vakbondsfederaties te
verenigen en te helpen om via sociale dialoog de problemen van de werknemers uit alle sectoren van de informele economie aan te kaarten bij de overheid.
Na afloop van deze BIS/ACLVB-partnersessie te Johannesburg engageerden
de partnerorganisaties zich om een van deze vijf goede praktijken in hun
eigen organisaties toe te passen en ook via ons netwerk NIVU (Netwerk voor
Informele en Kwetsbare Syndicalisten) te verspreiden, onder andere naar
ITUC Afrika.
Internationaal Departement
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18 e u r o p a
Benoemingen in de Europese Unie

BELGIË STELT MARIANNE
THYSSEN VOOR
In tegenstelling tot gebruikelijk was het op Europees vlak niet windstil deze
zomer. Verschillende Europese topfuncties moesten ingevuld worden en de toewijzing van deze posities was pas mogelijk na zware politieke onderhandelingen tussen de lidstaten. En binnen de lidstaten zelf ook, zoals blijkt uit de
benoeming van de Belgische kandidaat Marianne Thyssen, die de portefeuille
voor werk en sociale zekerheid heeft gekregen.
Deze maand bieden wij u een overzicht van de hoogtepunten van deze zomer
die niet zonder gevolgen zullen zijn voor de werknemers tijdens de komende
Europese legislatuur.

Herverkiezing van Martin Schulz
De nieuwe leden van het Europees Parlement (EP) die op 1 juli bijeenkwamen
in Straatsburg verkozen Martin Schulz voor een tweede termijn van twee en een
half jaar aan het roer van het EP. De kandidatuur van de Duitser werd gesteund
door 409 van de 723 uitgebrachte stemmen door de EP-leden, voornamelijk
door parlementsleden van ALDE, PPE en S&D.
De eerste termijn van Martin Schulz werd vooral gekenmerkt door de verandering in het selectieproces voor de president van de Europese Commissie (de
introductie van de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen die beslissend zal
zijn voor de benoeming van de kandidaat voor deze job).
Martin Schulz wees in zijn toespraak tot het parlement op de grote uitdagingen
voor Europa, waaronder de jeugdwerkloosheid, de ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen, de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst met de
Verenigde Staten, .. om maar een paar onderwerpen te noemen.

Bevestiging van Jean-Claude Juncker
Het Europees Parlement kwam vervolgens in plenaire vergadering bijeen van
15 tot 18 juli in Straatsburg. Het voornaamste doel hiervan was de bevestiging
van de kandidatuur van Jean-Claude Juncker aan het hoofd van de Europese
Commissie zoals voorgesteld door de regeringsleiders tijdens de Top eind juni.
Jean-Claude Juncker stelde op zondag 15 juli de politieke krachtlijnen voor van
de toekomstige Europese Commissie via haar geïntegreerde actieplan voor
werkgelegenheid, groei, rechtvaardigheid en democratische verandering,

Een nieuwe start voor Europa
Zijn meest prominente voorstel op 10 prioritaire domeinen is het versterken van
de Europese competitiviteit en het stimuleren van investeringen om jobs te
creëren. Hoe ? Jean-Claude Juncker stelt voor om de publieke middelen te
gebruiken die beschikbaar zijn op Europees niveau om particuliere investeringen in de reële economie te stimuleren (het zou mogelijk moeten zijn om beroep
te kunnen doen op tot 300 miljard euro extra in de komende drie jaar).
Andere prioritaire domeinen :
3 De totstandkoming van een digitale eenheidsmarkt die tot 250 miljard extra
groei zou moeten leiden in heel Europa tijdens het mandaat van de
Commissie.
3 De oprichting van een nieuwe Europese energie-unie door middel van diversificatie van de energiebronnen en de vermindering van de energie-afhankelijkheid van Europa ten aanzien van derde landen.
3 De onderhandelingen over een redelijk en evenwichtig vrijhandelsakkoord
met de Verenigde Staten, zonder dat dit ten koste gaat van de Europese normen op het vlak van gezondheid, sociale bescherming en de bescherming
van gegevens.
3 Het uitdiepen van de hervorming van de Economische en Monetaire Unie
(EMU) om deze rechtvaardiger te maken. De sociale dimensie van Europa
moet daarbij in het achterhoofd gehouden worden.
3 Voltooiing van de interne markt door het versterken van zijn industriële basis
en door het gewicht van de industrie te laten toenemen van 16 tot 20% van
het Europese BBP in 2020.
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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3 De invoering van striktere controles op de banken via een gemeenschappelijk toezichtmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme met een gemeenschappelijk, progressief op te bouwen afwikkelingsfonds.
3 Het vrije verkeer van werknemers waarbij rekening wordt gehouden met het
recht van de nationale autoriteiten om te vechten tegen het onrechtmatige
of bedrieglijke interpretaties. Jean-Claude Juncker wil de mobiliteit van
arbeidskrachten bevorderen voor de knelpuntsectoren en belooft een gerichte herziening van de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van
werknemers om ervoor te zorgen dat sociale dumping geen plaats heeft in
de Europese Unie. De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zal ook
toezien op de goedkeuring op EU-niveau van een gemeenschappelijke
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en een
belasting op financiële transacties.
3 Het invoeren van nieuw gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid en de
benoeming van een commissaris voor migratie.
Jean-Claude Juncker zal op 1 november de Portugees José Manuel Barroso
opvolgen voor een termijn van 5 jaar.

Buitengewone top
Na het mislukken van de gesprekken aan het eind van de buitengewone Top op
16 juli is de Europese Raad, samengesteld uit de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, opnieuw samengekomen op 30 augustus om de personen aan te duiden die Herman Van Rompuy en Catherine Ashton zullen opvolgen.
De Europese Raad heeft Donald Tusk gekozen voor de functie van Voorzitter
van de Raad van de Europese Unie. Het mandaat van de voormalige Poolse
premier gaat van start op 1 december en loopt tot 31 mei 2017.
De Europese Raad heeft ook Federica Mogherini benoemd als Hoge
Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Haar mandaat vangt aan na het huidige mandaat en loopt tot 31 oktober 2019.

Volgende stappen
Op het moment van schrijven zijn de kandidaat-commissarissen door de lidstaten aangeduid, maar moeten ze nog door het Europees Parlement worden
gehoord. Het beperkte aantal vrouwen verontrust (en Martin Schulz verklaarde
dat het Europees Parlement een Commissie waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn niet zou steunen). Gelukkig heeft België uiteindelijk Marianne
Thyssen voorgedragen na intensief intern gemarchandeer in het kader van onze
regeringsvorming. Jean-Claude Juncker verwelkomde deze late keuze en kende
haar de portefeuille toe voor werk en sociale zekerheid.

En wat zeggen de vakbonden?
Het Europees Vakverbond herinnerde de Europarlementariërs aan hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Jean-Claude Juncker zijn beloften zoals
uiteengezet in zijn sociaal 10-puntenprogramma. Bernadette Segol,
Secretaris-generaal van het EVV, zei optimistisch te zijn over de nieuwe
Commissie en het nieuwe Europees Parlement. Dit optimisme weerhoudt haar
er niet van om vragen te stellen wanneer, bijvoorbeeld, Jean-Claude Juncker
aan de Europarlementsleden zegt dat kleine en middelgrote ondernemingen
bevrijd moeten worden van een "te omslachtige regelgeving". Niemand is tegen
de afschaffing van onnodige administratieve lasten, maar het EVV is zich
bewust van het idee dat de Commissie Barroso had van administratieve lasten wat ook arbeidsrechten en de gezondheid en veiligheid omvatte. Het EVV
hoopt dat er verschil wordt gemaakt tussen zogenaamde administratieve
rompslomp en de rechten van werknemers.
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AmiAsZi-project in Burundi

WATER, MEST, EEN MOESTUIN,
KONIJNEN EN EEN FORNUIS
In het kader van het project AmiAsZi leerde Françoise Ntakirutimana een moestuintje bewerken,
regenwater op te vangen om de groenten te besproeien en mest te winnen dankzij een ecologisch toilet. Ze kreeg ook konijnen en een betere oven om maaltijden te bereiden voor haar kinderen.

Françoise Ntakirutimana

Dag na dag pleit de ACLVB voor het vrijwaren van de rechten van
de werknemers en het stimuleren van een constructief sociaal
overleg. Ook duurzame werk- en leefomstandigheden zijn cruciaal
voor de ACLVB. Sinds 2011 steunt ACLVB Voedingsnijverheid het
AmiAsZi-project in Isale, Burundi. Het project wordt beheerd door
de ontwikkelingsorganisatie Protos. Die organisatie heeft door de
jaren heen heel wat expertise opgebouwd in duurzaam en participatief waterbeheer in Noord en Zuid.

Doelgroepen
Ondertussen is het project op kruissnelheid gekomen en kan men
op het terrein concrete resultaten voorleggen, waarvan we reeds in
voorgaande edities van Vrijuit verslag uitbrachten. AmiAsZi wil de
kans grijpen om in een afgebakende zone aan duurzame ontwikkeling te doen voor welbepaalde doelgroepen. Zo voorziet het project onder meer ondersteuning voor 500 kwetsbare vrouwen. Om
een beeld te geven van hoe dit project het dagelijkse leven van de
inwoners van Isale beïnvloedt, onderstaand de getuigenis
Françoise Ntakirutimana.

EEN ANDER LEVEN VOOR
FRANÇOISE NTAKIRUTIMANA
“Het project ging van start met een bijeenkomst georganiseerd
door PROTOS. Er werden vormingen gegeven, onder andere over het
belang van een evenwichtige voeding. Het principe en de constructie van een Kitchen Garden (een cirkelvormig groentetuintje
dat aan alle kanten makkelijk te bewerken is, nvdr) werd toegelicht en nadien werd ook uitgelegd hoe je groenten moet kweken.”
Om als kwetsbare vrouw geselecteerd te worden, moet je voldoen
aan bepaalde criteria. Zo moet je weduwe of wees zijn, kinderen
ten laste hebben, een kind hebben dat ondervoed is, over weinig
grond beschikken, … Françoise Ntakirutimana beantwoordde aan
de voorwaarden.
“Ik ben een weduwe met 4 kinderen en had niet genoeg geld om mijn
familie te voeden. Ik heb een klein stukje grond, dus ik moet mijn
productie maximaliseren. Mijn kinderen zijn 10, 13, 15 en 17 jaar. De
twee oudste kinderen wonen thuis en gaan naar school. De andere
twee wonen bij hun grootvader, die had aangeboden om te helpen.”

Kitchen Garden
Om haar kinderen en zichzelf te voeden heeft Françoise sinds kort
een moestuintje, een zogenaamde ‘Kitchen Garden’.
“We hebben nu amarant, prei en pepers … een bron van vitaminen ! Voordien aten we enkel bonen en maniok. En de maaltijden
kan ik voortaan bereiden in een nieuwe gesloten oven, die het
warmteverlies beperkt. Vroeger kostte het me 2 uur tijd om het eten
te bereiden, nu slechts 1 uur. De rook van mijn vorige oven was ook
erg irritant voor mijn ogen, maar dat is nu dus opgelost. Ik kan
mijn keuken gebruiken !”
Voor de bemesting van haar moestuin is er de EcoSan. Dat is een
ecologisch toilet waarbij urine en vaste uitwerpselen gescheiden
worden. “Na 6 maanden verwijder ik de uitwerpselen en kan ik ze
gebruiken om de grond te bemesten.”

Regenwaterwinning
In het huishouden, voor de hygiëne van haar gezin en voor haar
moestuin heeft Françoise uiteraard ook water nodig.
“Vroeger spendeerde ik elke dag ongeveer 2 uur aan het halen van
water. Dankzij een opvangsysteem kan ik nu regenwater gebruiken. Dat water gebruik ik voor mijn moestuin, voor het huishouden
en om me te wassen. Ik moet dus enkel nog naar de bron om drinkwater te halen.”
Françoise toont fier haar konijnen. Het project voorziet in het geven
van een koppel konijnen en/of kippen aan kwetsbare vrouwen. “Mijn
konijnen hebben al kleintjes. Ik heb ze een goed afgesloten onderkomen gegeven, om te vermijden dat ze gestolen zouden worden.”
Na afloop van het interview heeft Françoise nog een laatste verzoek. “Wil u alstublieft alle mensen bedanken die bijgedragen
hebben om dit project te realiseren. Het maakt een groot verschil
voor ons uit !”
Françoise is een erg dynamische vrouw en het project heeft haar
inmiddels geïnspireerd om andere vrouwen te tonen hoe ze een
Kitchen Garden moeten maken en hoe ze groenten kunnen kweken
in functie van een evenwichtige voeding.
Lora MORA
Financieel adviseur PROTOS
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SYNDICALE PREMIES
- € 135 voor werkloosheid en brugpensioenen 1e jaar (attesten
worden door het Fonds aan de rechthebbenden gestuurd);
- € 37,18 voor werkloosheid en brugpensioenen 2e en 3e jaar

Automobielinspectie
Jaar : 2013
Referteperiode/aansluiting : 2013
Bedrag : € 135
Bijzondere voorwaarden : in dienst op 31/12/2012

Privéziekenhuizen (PC 330.011)
Beschut wonen en wijkgezondheidscentra
(PC 330.015)

Baksteenindustrie (PC 114)
Jaar : 2014
Referteperiode : 1/7/2013 – 30/6/2014
Bedrag :
- € 135 voor de actieve werknemers
- € 90 voor de bruggepensioneerden
Bijzondere voorwaarden : berekend op prestaties en lidmaatschap
bij de vakbond.
Specifieke informatie voor deze premie : bij gedeeltelijke prestaties
komen de maanden in aanmerking die ofwel begonnen werden
voor de 16e of beëindigd werden na de 15e van de maand.

Confectie - arbeiders (PC 109)
Jaar : 2014
Refertedatum /Tewerkstelling : 31/3/2014
Bedrag :
- € 135 voor prestaties in de sector op 31/3/2014
- € 135 voor werkloosheid 1e jaar
- € 37,18 voor werkloosheid 2e en 3e jaar
Vanaf 2013 staat er geen toeslag voor economische werkloosheid
meer vermeld op het attest. Dat wordt nu betaald door de werkgever, niet meer door het Fonds.
De aanvragen voor de premies bij werkloosheid worden door ACLVB
opgemaakt.

Confectie - bedienden (PC 215)
Jaar : 2014
Refertedatum/Prestaties : 31/3/2014
Bedrag :
- € 135 voor prestaties op 31/03/2014;

Jaar : 2013
Referteperiode : 1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag:
- € 90 voltijdse bijdrage
- € 45 deeltijdse bijdrage
Bijzondere voorwaarden :
- minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in de sector in 2013;
- in orde zijn met de bijdragen sinds 1/10/2013;
- deze premie kan met twee jaar terugwerkende kracht betaald
worden;
- vergeet het formulier niet te ondertekenen.
Duplicaten :
Leden die nog geen attest ontvingen, kunnen een aanvraag overmaken aan hun ACLVB-secretariaat.

Rusthuizen (PC 330.012)
Jaar: 2013
Referteperiode : 1/1/2013 – 31/12/2013
Bedrag:
- € 90 voltijdse bijdrage
- € 45 deeltijdse bijdrage
Bijzondere voorwaarden :
- minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in de sector in 2013
- in orde zijn met de bijdragen sinds 1/10/2013
- deze premie kan met 2 jaar terugwerkende kracht betaald worden
- vergeet het formulier niet te ondertekenen
Duplicaten :
Leden die nog geen attest ontvingen, kunnen een aanvraag overmaken aan hun ACLVB-secretariaat.

LOONAANPASSINGEN OP 01.07.2014
P.C.
106.01
111
111.03
113.04
117
121
124
125.01
125.02
125.03
128
129
133
136
209
221
222
308
309
310
326
340

ACTIVITEIT
Cementfabrieken
Metaal-, machine- & elektrische bouw
Montage van bruggen & metalen gebinten
Pannenbakkerijen
Petroleumnijverheid & -handel
Schoonmaak
Bouwbedrijf
Bosontginningen
Zagerijen & aanverwante nijverheden
Houthandel
Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten
Voortbrenging van papierpap, papier & karton
Tabaksbedrijf
Papier- & kartonbewerking
Bedienden der metaalfabrikatennijverheid
Bedienden uit de papiernijverheid
Bedienden van de papier- & kartonbewerking
Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie
Beursvennootschappen
Banken
Gas- & elektriciteitsbedrijf
Orthopedische technologieën
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AANPASSING
- 0,0994 % op de minimumlonen (index)
+ 0,53 % (index)
+ 0,53 % (index)
+ 0,05 % (index)
- 0,0994 % op de minimumlonen (index)
+ 0,33 % (index)
+ 0,169255 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
+ 0,16 % op de minimumlonen (index)
+ 0,16 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
+ 0,16 % (index)
+ 0,06 % (index)
+ 0,24 % (index)
+ 0,05 % (index)
+ 0,24 % (index)
+ 0,53 % (index)
+ 0,24 % (index)
+ 0,24 % (index)
- 0,179 % op de minimumlonen (index)
- 0,179 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
- 0,179 % op de minimumlonen (index)
- 0,1788 % op de minimumlonen (index)
+ 0,06 % (index)
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LOONAANPASSINGEN OP 01.08.2014
P.C.
106.01
106.03
117
326

ACTIVITEIT
Cementfabrieken
Vezelcement
Petroleumnijverheid & -handel
Gas- & elektriciteitsbedrijf

AANPASSING
- 0,0896 % op de minimumlonen (index)
- 2 % (index)
- 0,0896 % op de minimumlonen (index)
- 0,0896 % op de minimumlonen (index)

LOONAANPASSINGEN OP 01.09.2014
P.C.
106.01
117
216
308
309
310
326

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

AANPASSING
- 0,0797 % op de minimumlonen (index)
- 0,0797 % op de minimumlonen (index)
- 0,11 % (index)
- 0,169 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
- 0,169 % op de minimumlonen (index)
- 0,169 % op de minimumlonen (index)
- 0,0797 % op de minimumlonen (index)

Jonger dan 26 (m/v), gemotiveerd en op zoek naar een leer- of werkervaring ?

STAP IN HET PROJECT ‘JET’ EN START JE LOOPBAAN !
Textiel biedt je tal van leer-, werk- en carrièrekansen
Met steun van de federale overheid loopt tot eind 2015 het project ‘JET’, wat
staat voor ‘Jongeren en Textiel’. Via dit project willen de sociale partners van
de textielsector meer jongeren (-26-jarigen) leer- en werkkansen verschaffen
in textielbedrijven. Deze sector is de jongste 15 à 20 jaar sterk geëvolueerd
van de fabricage van klassieke standaardproducten (bv. kleding- en interieurstoffen) naar de ontwikkeling van materialen met specifieke technische
functionaliteiten.
Bijna 40 % van de Belgische textielproductie is nu zogenaamd ‘technisch
textiel’ met innovatieve toepassingen in bv. de wegen- en waterbouw (geotextiel), de land- en tuinbouw (agrotextiel), de sportwereld (bv. kunstgras), de
medische sector (bv. allerlei textiel voor operatiekwartieren), de bouw (bv.
architecturale textielstructuren), de veiligheidssector (bv. beroepskledij voor
politie, brandweer, leger, …), enz.

De textielsector is voortdurend op zoek naar kandidaat-werknemers voor jobs
in de productie (operatoren en technici), de productontwikkeling (ontwerpers
en R&D-medewerkers), de verkoop (binnen- en buitendienst), enz.

Het ‘JET-project ’: beslist ook voor jou !
Met het ‘JET-project’ worden jongeren (-26 jaar) aangesproken om textiel als
leer- en werkplaats te leren kennen. Quasi alle jongeren kunnen in dit project
stappen :
- alle werkzoekenden van minder dan 26 jaar (met om het even welk diploma)
- jongeren van minder dan 26 jaar die opgeleid worden in eender welk type
opleiding, uitgezonderd opleidingen die leiden tot de graad van bachelor of
master.

Concreet kom je als jongere dus in aanmerking voor subsidiëring in volgende gevallen :
- Je vat een schoolstage aan in de formule deeltijds onderwijs.
- Je vat een schoolstage aan in het voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO,
BSO, KSO).
- Je start een individuele beroepsopleiding (IBO).
- Je start met een instapstage.
- Je gaat aan de slag met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.
- Je gaat aan de slag als uitzendkracht/interimaris.

EXTRA IMPULSEN

Deze leer- of werkervaringen dienen wel
te gebeuren in een textielonderneming !

Voordelen voor de jongeren
Naast een verrijkende leer- of werkervaring, heb je recht op enkele interessante financiële stimuli :
- Je ontvangt een instappremie van 150 EUR bij aanvatting van de opleiding/tewerkstelling.
- Je ontvangt een opleidingspremie van 300 EUR na het succesvol doorlopen
van het opleidingstraject.
- Je ontvangt een tewerkstellingspremie van 300 EUR indien je binnen de
drie maanden na de opleiding werk hebt gevonden.
LEER- EN WERKKANSEN

Meer informatie ?
3 Surf naar www.jetproject.be
3 Mail/bel naar de projectconsulenten van Cobot vzw (opleidingscentrum
voor de textielsector): Sabine Reyné (cobot@cobot.be) of Martine Hellebaut
(martine.hellebaut@cobot.be) - Tel.: 09-222.26.14

Meer info over textiel vind je op www.wildvantextiel.be.
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Non-profit

WINNAARS KRUISWOORDRAADSEL IN DE PRIJZEN
In het kader van de Dag van de Verpleegkunde
organiseerde de ACLVB in mei een campagne voor
de werknemers van de non-profit. Zij werden uitgedaagd om deel te nemen aan een wedstrijd in
de vorm van een kruiswoordraadsel.

Ciske Bossaerts, tewerkgesteld in het AZ SintMaarten te Mechelen (zone Mechelen-RupelKempen).
Raymond Palermo, werknemer in het
Erasmusziekenhuis te Brussel.

“Onze felicitaties aan de gelukkige winnaars ! En
een dankjewel aan alle deelnemers”, aldus sectorverantwoordelijken Gert Van Hees en Bram Van
Braeckevelt. “Het kruiswoordraadsel was niet
altijd even gemakkelijk. Het stak bovendien vol
symboliek, want veel van de te zoeken woorden
hielden verband met de eisen rond loon en
arbeidsomstandigheden van de non-profitwerknemers. Bravo aan iedereen !”

Ze wonnen elk een waardebon van 200 euro
voor een verblijf in het vakantiedomein Azur en
Ardenne te Barvaux.

Vinciane Souris ontving haar waardebon uit handen van Bestendig
Secretaris Anne-Claire Deldicque in aanwezigheid van Marc Mantez,
syndicaal afgevaardigde in l’Esperanderie.

De drie laureaten die het dichtst het antwoord op
de schiftingsvraag benaderden zijn :
Vinciane Souris, die werkt in l’Espéranderie, met
name op de site “La Garenne” te Wiers
(Henegouwen).
Ciske Bossaerts met haar afgevaardigde Christel Bogaerts.

Raymond Palermo en Monique Mahieu, ACLVB-coördinator in het
Erasmusziekenhuis.

Nieuws uit de bouwsector

MAAK EEN LID OF WORD MILITANT EN …
… krijg een plooimeter van ACLVB, naast
alle andere voordelen : dienstverlening,
korting, premies, enz.
Meer informatie over deze actie ?
Zie de rubriek ‘andere publicaties’ op de website
www.aclvb.be/sectoren/hout-bouw-industrie, ga
langs in je ACLVB-kantoor of stuur een mailtje
naar bjorn.de.kerpel@aclvb.be.

Hoe willen we in de toekomst onze
jobs in de bouwsector verzekeren en
sociale dumping tegengaan ?
Op vandaag werken er heel wat aannemers en
bouwvakkers onder het minimumloon. Dit heet
sociale dumping. Daardoor is er minder werk voor
de bouwvakkers die wel correct verloond worden.
Om dat tegen te gaan, moeten de controlediensten kunnen nagaan wie op de werf correct werkt
en wie niet. Daarom moet elke bouwvakker binnenkort een Construbadge dragen en op een grote
werf geregistreerd worden.

Vanaf oktober moet je je registreren
op grote werven
Wat is een grote werf ?
Dat is een werf waar werken worden uitgevoerd ter
waarde van 800.000 euro en meer (zonder btw).
Hoe moet je je registreren ?
Aan de RSZ moet doorgegeven worden wie wanneer aanwezig is op de werf. Dat kan op verschillende manieren :
V R I J U I T / S E P T E M B E R

1. Ofwel gebeurt de registratie niet op de werf.
Dan doet je werkgever dit.
2. Ofwel gebeurt de registratie op de werf. Dan
doe jijzelf de registratie tijdens het begin van
je werkdag. Dat kan via een computer, een
smartphone of een ander systeem. Het toestel
dat je hiervoor gebruikt moet ter beschikking
worden gesteld door de werkgever.

Wie moet zich registreren ?
Iedereen die zich op een grote werf bevindt, moet
geregistreerd worden. Ook zelfstandigen, jobstudenten, interimmers en buitenlandse werknemers moeten geregistreerd zijn. Elke onderneming moet ervoor zorgen dat haar personeel
geregistreerd wordt op de werf. Als er een registratiesysteem is waarop je je moet registreren,
dan ben jij ervoor verantwoordelijk dat dit
gebeurt. Anders kan je een boete ontvangen. Als
het registratiesysteem niet werkt, laat dit dan
weten aan je werkgever.
Kan je werkgever nu zien waar je gaat en staat ?
De bedoeling van een registratiesysteem is niet
om je overal te volgen. Je werkgever mag dat
dus niet zomaar doen. Als het wel gebeurt, neem
contact op met je ACLVB-kantoor.
Nog vragen ?
Neem contact op met je ACLVB-kantoor en vraag
naar de bestendig secretaris, verantwoordelijk
voor de bouwsector.
2 0 1 4

Deze maand ontvang je een Construbadge
bij jou thuis
Elke bouwvakker ontvangt in september een
Construbadge in de bus. Bij die Construbadge zit
een brief en een brochure die uitleggen waarvoor
de badge dient. Hierna herhalen we nog even de
belangrijkste zaken :

Wat moet ik doen met de Construbadge ?
De Construbadge is een kaart die je zichtbaar
moet dragen op de werf.
Waarvoor dient de Construbadge ?
Op deze kaart staan onder andere je naam en
telefoonnummer. Op die manier kunnen controlediensten snel weten wie je bent, en kunnen ze
ervoor zorgen dat je veilig werkt. Op die wijze kunnen ze ervoor zorgen dat er geen bouwvakkers zijn
die onder de prijs werken. Door de Construbadge
zichtbaar te dragen, help je sociale dumping aan
te pakken.
Wat als ik mijn Construbadge verlies of als ze
beschadigd geraakt ?
Laat het weten aan je werkgever. Hij zorgt voor
een nieuwe badge.
Nog vragen ? Geen badge ontvangen ? Enz.
Neem contact op met je ACLVB-kantoor als je nog
vragen hebt en vraag naar de bestendig secretaris verantwoordelijk voor de bouwsector.
BDK/JV
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ANPCB

SECTORALE REGELING OUTPLACEMENT
De sociale partners vertegenwoordigd in het ANPCB, met zijn meer dan 450.000 werknemers het
grootste paritair comité van ons land, sloten een akkoord over outplacement. Meteen is dit ook het
eerste paritair comité waar zo’n akkoord tot stand komt en biedt het een antwoord op de
veranderende regels in het ontslagrecht en de toenemende rol die aan outplacement worden
toebedacht. Bovendien wordt er geanticipeerd op het ogenblik dat outplacement een verplichting zal
zijn (vanaf 2016) in situaties waarin de opzeg meer dan 30 weken is.
In het ANPCB bestaan er al langer afspraken rond outplacement.
Zo is er vanaf de leeftijd van 35 jaar het recht op begeleiding bij
ontslag, ook al voor werknemers met minder dan 30 weken
opzeg. Maar de rechten worden nu dus nog meer uitgebreid. Dit
is mogelijk dankzij Cevora, het sectoraal opleidingsfonds van het
paritair comité dat over een enorme expertise beschikt. Door alle
kennis en ervaring, alsook door de schaal van de sectorale middelen ten volle te benutten kon op sectoraal vlak een regeling
worden afgesproken die het zuiver wettelijke sterk overstijgt.
De huidige regelgeving spreekt in het kader van outplacement
over een minimumwaarde van het outplacement van € 1.800.
Met de sectorale overeenkomst werd dit opgetrokken tot een
niveau waarbij iedereen minstens van een outplacementbegeleiding ter waarde van € 3.000 zal kunnen genieten.
Ook voor de grotere verdieners werd steeds een plafond bepaald
waarbij de waarde van het outplacement naar boven toe afgerond
wordt. Wanneer 1/12 van het jaarloon tussen € 3.001 en € 4.200
ligt, wordt de waarde van het outplacement op € 4.200 gebracht.
Wie nog meer verdient, krijgt dan het wettelijk maximumpakket
ter waarde van € 5.500. Bovendien krijgen de bedienden ook
recht op een kostenvergoeding voor hun verplaatsingen.

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

V R I J U I T / S E P T E M B E R
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Efficiëntie kent grenzen

EUROCADRES ZET STRESSMANAGEMENT
OP DE SOCIALE AGENDA

E

De werkgroep Eurocadres ACLVB – LBC – BBTK

Eurocadres, de Europese vakbeweging voor Kaders, organiseerde
voor de Belgische ledenorganisaties een 2-daagse technische
werkgroep rond de impact van ICT op het professioneel en sociaal
leven van Kaderleden.
Het was voor de collega’s van LBC-NVK en BBTK meteen een kennismaking met Koen Dewinter, die als adviseur de bestaande
ACLVB-Kaderwerking van Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke
Erik Decoo zal versterken.

Werkgevers eisen steeds meer van hun werknemers en dus ook van
hun kaderpersoneel. Bovendien moeten we steeds vaker vaststellen dat bedienden tot kader worden gebombardeerd om netjes de
regelgeving rond arbeidsduur te kunnen omzeilen.
In een mondiale context waarbij markten, klanten en beleidsmakers steeds nu antwoorden verwachten, neemt het risico dat ICTtoepassingen de werkdruk doen stijgen, alleen maar toe. De spiraal
waarin de drang naar steeds hogere efficiëntie ons brengt, is op
lange termijn onhoudbaar. Want hoe efficiënter werken, hoe meer
ruimte voor nieuwe taken, hoe hoger de werkdruk …
Deze problematiek heeft Eurocadres geïnspireerd om Philippe
Sarnin, professor arbeidspsychologie en arbeidsorganisatie aan de
Universiteit van Lyon, uit te nodigen. Professor Sarnin voert
momenteel een studie naar de draagwijdte van de impact die het
steeds beschikbaar zijn voor Kaderpersoneel betekent. Tijdens de
werkgroep schetste hij een duidelijk beeld van de uitdagingen die
ICT-toepassingen in dit verband stellen. Aan ons om er een gepast
syndicaal antwoord op te bieden !
Daarom wil de ACLVB Kaderwerking samen met de collega’s uit
België en Europa deze problematiek sterker onder de aandacht
V R I J U I T / S E P T E M B E R
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brengen. Niet alleen binnen Eurocadres, maar ook binnen UNI
Professionals & Managers zal naar de juiste antwoorden worden
gezocht.
De ACLVB-Kaderwerking wenst hiertoe een denktank samen met de
leden-Kaderleden uit te werken. Wie interesse heeft om eraan deel
te nemen of op de hoogte wil blijven van wat de ACLVBKaderwerking verder ontwikkelt, kan een mailtje sturen met zijn of
haar contactgegevens op kaders@aclvb.be.

VORMING KADERWERKING I.S.M. COMÉ
Voor de Kaderleden met een mandaat in de overlegorganen in
hun bedrijf, voorzien we aparte vormingsmomenten met specifieke onderwerpen die eigen zijn aan Kaders. Deze vormingen
vallen onder het systeem van syndicaal verlof. We starten deze
vormingen met het belichten van de specifieke rol die kaderleden als vakbondsafgevaardigde vervullen. Hoe kan men het
vertrouwen van de werkvloer behouden, terwijl men tegelijkertijd het beleid van de werkgever moet toepassen ?
Meer info en reeds inschrijven kan eenvoudig via
come@aclvb.be of via de telefoonnummers van onze vormingsdienst 09-242.39.83 en 09-242.39.64.
Bent u zelf kaderlid ? Vul dan de korte vragenlijst in op de ACLVBwebsite (www.aclvb.be -> sectoren -> kaderwerking). Hiermee
draagt u rechtstreeks bij aan het werk van professor Sarnin en helpt
u ons het beeld en het argumentarium scherper te stellen.
Erik DECOO/Koen DEWINTER

mobiliteit
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De federale mobiliteitsenquête

HOE ZIT HET MET HET WOON-WERKVERKEER
IN JOUW ONDERNEMING ?
Alle ondernemingen met meer dan 100 werknemers moeten opnieuw
de federale mobiliteitsenquête invullen en aan de FOD Mobiliteit en
Vervoer overmaken. Als een werkgever verschillende vestigingen
heeft, moet enkel een verslag worden opgemaakt voor de vestigingen met gemiddeld minstens 30 werknemers.
In de enquête wordt gepeild naar onder meer de woon-werkverkeerverplaatsingen van de werknemers, de bereikbaarheid van de onderneming met diverse
vervoermiddelen.
De vragenlijst voor 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7
juli 2014. De enquête ging van start op 1 juli 2014 en eindigt op 31 januari
2015. Het moet de toestand weergeven op 30 juni 2014. De vragenlijst is
beschikbaar via een webapplicatie. De FOD zorgde eveneens voor een informaticatool die de werkgever kan gebruiken voor de bevraging van de werknemers.

statistieken aanreiken ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid op verschillende niveaus en anderzijds het debat inzake mobiliteit binnen de onderneming
via sociaal overleg aanmoedigen.
Per vestigingseenheid zal de FOD Mobiliteit een gepersonaliseerd verslag
opstellen dat statistische informatie bevat (bedrijfsprofiel, evolutie van maatregelen voor duurzame mobiliteit in het bedrijf), maar ook praktische informatie (aanbevolen mobiliteitsmaatregelen met voor elk van de maatregelen de
“quick wins” voorop, fiscale opties, nuttige links, …)
De FOD geeft de vestigingseenheden via een nieuwe website toegang tot dit
gepersonaliseerd verslag, gebaseerd op de resultaten van de vorige edities
(2005, 2008 en 2011).
Raadpleeg voor meer informatie de website van de FOD Mobiliteit :
www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woonwerkverkeer/
YV

Vooraleer het verslag aan de FOD Mobiliteit bezorgd wordt, moet de werkgever
het voor advies voorleggen aan de Ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan,
aan de Vakbondsafvaardiging. Er is een termijn van 2 maanden voorzien om
een advies te formuleren. Als er ook geen Vakbondsafvaardiging is, dienen de
werknemers rechtstreeks op de hoogte te worden gebracht van de resultaten
van de enquête, zonder hierover advies te moeten uitbrengen.
Het invullen van de federale mobiliteitsenquête is wettelijk verplicht.
De reglementering voorziet in de opmaak van een driejaarlijkse enquête.
Het doel van deze federale diagnostiek is tweeledig : enerzijds indicatoren en

Woon-werkmobiliteit
DE BRUSSELSE REGIONALE VAN ACLVB BEVRAAGT
De Brusselse Regionale van ACLVB lanceerde een online enquête onder haar
leden omtrent de manier waarop ze zich verplaatsen tussen hun woning en
hun werkplaats en in tweede instantie in hun privéleven. De conclusies die
eruit getrokken worden, zullen dienen als voer voor debat tijdens het
Uitgebreid Regionaal Comité van 17 oktober.

OVERDOSIS

Vrijuit ?

Bent u met meerdere gezinsleden aangesloten bij de ACLVB ? Dat is
eersteklas ! Betekent dat ook dat u per maand meer dan één exemplaar van Vrijuit in de brievenbus vindt ? Waarschijnlijk wel. Heeft uw
gezin genoeg aan één Vrijuit per maand, laat dan weten aan uw plaatselijk secretariaat wiens abonnement mag opgezegd. We doen meteen
het nodige om u van uw overdosis af te helpen. En u zorgt er gelijk voor
dat de Liberale Vakbond zijn middelen nog efficiënter kan investeren
in dienstverlening. Tip : u kan uiteraard ook uw dubbel exemplaar
doorgeven aan kandidaat-ACLVB’ers. Ook dat is investeren !
V R I J U I T / S E P T E M B E R

2 0 1 4

26 r e g i o n a a l
Kmo-studiedag STORE, adviesorgaan van de Vlaamse Overheid

TOEGANG TOT VORMING EENS TE MEER CRUCIAAL
Net voor de vakantie organiseerde
STORE een studiedag waarbij een overzicht gebracht werd van hun onderzoeksresultaten tot op heden.
De Kleine en Middelgrote Onderenming
is vandaag nog sterk aanwezig in het
economisch weefsel van Vlaanderen; er
was dan ook heel wat interesse van
diverse beleidsmakers en onderzoekers
voor de workshop.
Kmo’s blijken nog steeds een belangrijke rol te spelen in de jobcreatie in
Vlaanderen. Helaas mislukken veel starters.
Professor Sleuwaegen van de KUL bracht een analyse van de snelgroeiende
ondernemingen (SGO) in Vlaanderen. Als SGO worden bestempeld, die bedrijven die een jaarlijkse groei kennen van 20 % of meer en dit over een periode
van 3 jaar en minstens 10 werknemers tewerkstellen bij het begin van die
periode (OESO-definitie).
Opmerkelijke conclusie van Professor Sleuwaegen was dat hoe beter de opleiding was van het werknemerskader, hoe groter de slaagkansen zijn van de
SGO. Waarmee het nut van permanente vorming nog maar eens bewezen is.
ACLVB zet dit punt niet alleen op de agenda in de vele sectorale vormingsfondsen, we vragen uitdrukkelijk om bijzondere aandacht aan onze werkne-

mers binnen de kmo’s te schenken. Probleem is dat veel kmo-werkgevers in
tegenstelling tot hun collega’s in grotere bedrijven, eerder weigerachtig staan
om hun personeel tijdens de werkuren opleidingen te laten volgen, met als
resultaat dat er weinig kansen zijn om zich als werknemer te laten bijscholen. Onze sectorale woordvoerders zullen niettemin blijven ijveren voor betere
opleidingsmogelijkheden en bovenal toegang tot vorming voor werknemers in
kmo’s, want dit blijft de sleutel tot duurzaam succes.
ED/KD

Het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE),
opgericht op 1 januari 2012, heeft als hoofdtaak de Vlaamse Overheid
te adviseren op basis van fundamenteel en toegepast economisch
toponderzoek, en dit binnen drie domeinen :
1. startende ondernemingen en ondernemerskapitaal
2. de ontwikkeling en doorgroei van kmo’s
3. het meten en identificeren van economische clusters
Daarnaast vormt het ontwikkelen van een gegevensbank aan regionaaleconomische indicatoren (het zogenaamde Regional Data Warehouse,
RDW) een belangrijke hoofdopdracht van het Steunpunt.
Alle resultaten die op de studiedag aan bod kwamen zijn terug te vinden
via de website: www.steunpuntore.be.

Een vraag over sociale wetgeving ?

Nieuws uit de zones

DE WEETWIJZER GEEFT U HET ANTWOORD !

REGIO GENT

Heeft u de nieuwste Weetwijzer van ACLVB al ? De Weetwijzer is dé
informatiebron bij uitstek als het gaat om individueel arbeidsrecht,
collectief arbeidsrecht, arbeidsreglementering en socialezekerheidsrecht.

MEDEWERKER SAM VANHEES
MET PENSIOEN

Bij uw plaatselijk secretariaat kan u terecht om editie
2014 van het boek aan te schaffen. Voor ACLVB-leden
bedraagt de prijs € 8, voor niet-leden € 17.
Het boek is zomaar even 300 pagina's dikker geworden
ten opzichte van de vorige editie en omvat onder andere
de nieuwe ontslagregeling naar aanleiding van het eenheidsstatuut.
Tegelijk onderging de online versie van de Weetwijzer een
verjongingskuur.
De elektronische Weetwijzer is vanaf nu ook aangepast
voor tablets en smartphones en steekt in een
volledig nieuw kleedje voor nog
meer gebruiksgemak.
Daarbij werd de zoekfunctie veel
krachtiger en meer gebruiksvriendelijk.
Probeer het uit via www.weetwijzer.be en vind een antwoord op al uw
vragen over uw werksituatie.
Goed om weten : wekelijks wordt de
elektronische Weetwijzer geüpdatet.
Op die manier verkrijgt u altijd correcte, geactualiseerde informatie !

Op 1 augustus 2014 nam Regio Gent
afscheid van Sam Vanhees. Sam heeft na
veertig jaar dienst afscheid genomen van
ACLVB en geniet op dit ogenblik van een verdiend pensioen. Door een ernstige medische
thuissituatie moest de immer gedreven Sam
vroegtijdig ons schip verlaten.
Sam trad in oktober 1973 in dienst als afdelingssecretaris in Zelzate en omliggende
gemeenten. In de daaropvolgende vier
decennia bouwde hij in Zelzate en omstreken
een goede dienstverlening op, wat resulteerde in een exponentiële groei.
ACLVB Regio Gent dankt Sam van harte voor
de vele inspanningen en wenst hem een
deugddoende nieuwe fase in het leven toe !
ES

V R I J U I T / S E P T E M B E R

2 0 1 4

regionaal

27

VERKEERDE STUDIEKEUZE
HOEFT GEEN DRAMA TE ZIJN
Opnieuw is het september. Een maand waarin schoolgaande kinderen of studerende jongeren belangrijke keuzes
moeten maken. Beslissingen die hun latere beroepsleven in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. Tussen je 12e en
je 18e, en soms nog nadien, moet je verschillende studiekeuzes maken, en dat op een moment dat je vaak nog niet
goed weet wat je wilt en wat je kwaliteiten zijn.
Bij sommigen wreekt zich dat achteraf in het beroepsleven. Men heeft spijt
dat men vroeger gewoon de keuze van de ouders heeft gevolgd, of dat men
schoolmoe was en het te snel heeft opgegeven.
Carine (47) was begonnen aan hogere studies, maar heeft die opgegeven
om mee te werken in de zaak van haar moeder. Later is ze haar eigen weg
gegaan en heeft ze carrière gemaakt in de distributiesector, maar ze voelt
nu toch dat het gemis aan een diploma haar verdere doorgroei in de weg
staat.
Tim (30) was vroeger een speelvogel en verzeilde op die manier in het
beroepsonderwijs. Toen hij eindelijk van de schoolbanken af kon, vond hij
een job in de autobranche. Daar vond hij wel zijn draai en kreeg al snel meer
verantwoordelijkheden. Hij heeft ambitie om het nog verder te brengen,
maar ook hij voelt de beperking van zijn schoolverleden.
Mensen als Carine en Tim kunnen veel baat hebben bij loopbaanbegeleiding. In de begeleiding kan uitgezocht worden wat je echte interesses en
kwaliteiten zijn, en wat er eventueel moet gebeuren om toch nog die loopbaan te hebben die je echt wilt. De loopbaanbegeleiders van de ACLVB hebben jaren ervaring in het begeleiden van mensen zoals Carine en Tim.
Loopbaanbegeleiding is er voor iedereen die aan het werk is, minstens een
jaar werkervaring heeft, en de laatste zes jaar nog geen loopbaanbegeleiding heeft gevolgd.

Worstel jij ook al langer met een aantal loopbaanvragen ?
Wil je even stilstaan bij je carrière, onder professionele begeleiding ?
Contacteer dan een van onze loopbaanconsulenten.
Oost- en West-Vlaanderen :
Luc De Bie. Te contacteren op nummer 0478-81.70.37
of via mail naar luc.de.bie@aclvb.be.
Antwerpen en Waas- en Dender :
Debbie Van Loo. Te contacteren op nummer 0479-92.62.57
of via mail naar debbie.van.loo@aclvb.be.
Vlaams-Brabant :
Dominique Dauwen. Te contacteren op nummer 0472-96.80.17
of via mail naar dominique.dauwen@aclvb.be.
Limburg:
Sarah Cverle. Te contacteren op nummer 0478-81.70.38
of via mail naar sarah.cverle@aclvb.be.

Neem gerust ook een kijkje op onze website voor meer informatie :
http://www.aclvb-vlaanderen.be/werknemers/loopbaanbegeleiding
Luc DE BIE
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INFORMATICAVORMING VOOR IEDEREEN
Zou je jezelf kunnen bestempelen als een computerleek ? Altijd al willen weten hoe je die mooi uitziende PowerPoint-presentatie in elkaar steekt of
zonder geklungel een officiële brief opstelt in
Word ? Of heb je eerder interesse in statistiek en
zou je graag de beste grafieken en tabellen kunnen genereren in Excel ?
In dat geval hebben wij dé oplossing. De ACLVB
organiseert namelijk informaticaopleidingen op
beginnersniveau. En dat in jouw provincie ! De
opleiding is gratis voor ACLVB-leden. Elke cursist
kan ter plaatse een computer gebruiken om tijdens
deze vormingen al doende te leren. Je kan deze
avondvormingen onder Betaald Educatief Verlof of
gewoon tijdens je vrije tijd volgen.
Inschrijven kan per mail (come@aclvb.be)
of per telefoon (nr. 09-222.57.51).
Wacht niet te lang ! De inschrijvingen lopen tot en
met 15/10/2014 en de plaatsen zijn beperkt !
De data voor de informatiecursussen vind je hiernaast. Opgelet : de inschrijvingen voor Aalst lopen
tot en met 02/10/2014.

Aalst

WORD
13.10.2014
20.10.2014
03.11.2014
17.11.2014

24.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014

22.10.2014
05.11.2014
12.11.2014
19.11.2014
06.01.2015
13.01.2015
20.01.2015
27.01.2015

26.11.2014
03.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
03.02.2015
10.02.2015
24.02.2015
03.03.2015

Kortrijk

Gent

Lier

Tienen

WVM

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

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

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

Nieuws uit de zones
ZONE WAAS EN DENDER

VOORUITZIEN NAAR DE VOLGENDE SOCIALE VERKIEZINGEN
De operatie Blue Vision beoogt een versteviging van het bruggenhoofd en
verdere infiltratie en verankering op de werkvloer. In die zin hebben de
bestendig secretarissen samen met de VSO’s (Verantwoordelijke Syndicale
Ondersteuning) opdracht gekregen om hun actieplannen in kaart te brengen. Verschillende draaiboeken werden inmiddels toegelicht op de bijeenkomst van de bestendig secretarissen en samenkomst van de VSO’s.
Uiteraard zullen in de eerstvolgende zonale meetings deze plannen aan al
het personeel worden uiteengezet, met de vraag om hieraan constructief te
willen meewerken.
In het draaiboek van de zone Waas en Dender lezen wij dat een
charmeoffensief voor alle militanten op stapel staat.

De operatie met codewoord “Blue Vision” ontrolt haar
actieplannen en blikt vooruit naar de volgende sociale
verkiezingen.
Het streven naar verbetering voor de werknemers zit in ieder actieve syndicalist ingebakken, hiervoor heeft hij of zij een organisatie en structuur nodig
die hem of haar helpt. Die organisatie voor een liberaal syndicalist is de
ACLVB. Om de organisatie te laten groeien moet men het vertrouwen winnen
van leden en niet-leden. In de bedrijven wordt het vertrouwen gemeten door
de uitslag van de sociale verkiezingen. Sinds de sociale verkiezingen van
2004 is de Liberale Vakbond erin geslaagd om de kaap van de 10 % te
halen. Dat is mee dankzij de inzet van alle personeelsleden, van de loketmedewerker(ster) tot en met de voorzitter.
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Bedoeling is de militanten te bedanken voor hun inzet; zij krijgen hiervoor
een blauwe brooddoos, blauwe thermos en de nieuwe Weetwijzer, dat alles
mooi verpakt in een ACLVB-boodschappentas. Men speelt hier in op de herkenbaarheid van de ACLVB-militanten; bovendien worden leden ermee aangespoord op te komen bij de volgende sociale verkiezingen, en de niet-leden
worden aangemoedigd lid te worden van de ACLVB. Duidelijk een doordachte operatie dus.
Het betreft hier een verdeling van ettelijke paletten gadgets, te verdelen
over de twaalf secretariaten. Zeker geen sinecure. Hiervoor staken de
bestendig secretarissen André, Sandra en William samen met de VSO Carine
de handen uit de mouwen (zie foto). Het loketpersoneel geeft hieraan haar
volle medewerking, zodat iedere militant zijn of haar geschenk in ontvangst
kan nemen. Dit is een van de diverse actieplannen die de aanloop moeten
zijn naar de volgende sociale verkiezingen.
WM

regionaal

29

Studiedag

BESPARINGSBELEID EN VRIJHANDEL
EUROPA, DE WERELD EN WIJ
Vrijdag 24 oktober 2014 – 9 uur
ABVV - Ons Huis, Meerseniersstraat 8 (zijstraat Vrijdagmarkt), 9000 Gent
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht in 1993 wordt
vanuit Europa steeds strenger toegekeken op het begrotingsbeleid van de
lidstaten. Met de goedkeuring in 2013 van het begrotingsverdrag door onze 7
parlementen heeft België het dwingende karakter van de richtlijnen inzake
begroting en beheer van de staatsschuld onderschreven. De verdedigers van
dit besparingsbeleid stellen dat budgettaire sanering een noodzakelijke
voorwaarde is voor latere groei en welvaart. Tegenstanders bij economisten,
syndicalisten en politici stellen dat dit beleid integendeel leidt tot sociale
afbraak, vermindering van koopkracht en economische achteruitgang.
Momenteel onderhandelt de Europese Commissie enerzijds met Canada,
anderzijds met de Verenigde Staten over verdragen inzake vrijhandel en
bescherming van investeringen. Voorstanders van de dergelijke verdragen
stellen dat zij tewerkstelling en economische groei zullen bevorderen.
Tegenstanders vrezen de afbouw van reglementering inzake consumentenbescherming en sociale rechten, de afbouw van openbare diensten, toegenomen macht van multinationals en zelfs uitholling van de democratie.

Over beide thema’s is er dus genoeg stof voor debat onder
mekaar en met politici.
STUDIEDAG : VERLOOP
9.30 u :
Inleiding soberheid in Europa en bij ons, door Kris Michiels
(Vormingsdienst ABVV Oost-Vlaanderen)
9.45 u -10.30 u : discussie in kleine groepjes en vragen aan de politici ontwikkelen
10.30 u -10.45 u : Pauze
10.45 u -11.15 u : Inleiding door Marc Maes (11.11.11) over het Trans-Atlantisch
en andere vrijhandels- en investeringsverdragen
11.15 u -12.30 u : Standpunten partijen bekijken : wat zijn de gevaren,
voor- en tegenstanders.
Discussie in kleine groepjes en vragen aan de politici ontwikkelen.
Terugkoppeling met Marc Maes.
12.30 u -13.30 u : broodjeslunch
13.30 u-14.45 u : Debat met politici; worden uitgenodigd N-VA, CD&V, sp.a,
Open VLD, Groen, PVDA
15 u-16 u :
tussenkomsten uit de zaal
16 u :
afsluiting en receptie

Deelname is gratis. Wel inschrijven
voor 17 oktober 2014 op studiedag24oktober@gmail.com.

Een organisatie van ABVV O.-Vl., ACLVB Regio Gent, ACV Gent-Eeklo,
Attac Vlaanderen, LEF.

Nieuws uit de zones
VLAAMSE ARDENNEN
Succesvolle FreeZbe-actie op Feest in het Park
Naar jaarlijkse gewoonte maakten de festivalgangers kennis met FreeZbe, de ACLVB-jongerenwerking. In 2 namiddagen tijd sloten zich ruim 450
jongeren gratis aan. Als dank daarvoor ontvingen
zij verschillende gadgets, die vol enthousiasme
werden meegenomen. Ook het regenweer kon de
pret niet bederven.
Bedankt aan alle helpende handen !
FDB
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30 w e r k l o o s h e i d
STUDEREN VOOR EEN
KNELPUNTBEROEP
Je bent werkloos en je zou graag
een studie met volledig leerplan
aanvatten. Kan dat als je
werkloosheidsuitkeringen
ontvangt ? In principe is het
antwoord op deze vraag neen,
maar uiteraard bestaat er ook
een uitzondering op dit principe.

Een volledig werkloze kan immers onder bepaalde voorwaarden een
vrijstelling krijgen voor het volgen van studies met een volledig leerplan. Tijdens je studies ontvang je verder je werkloosheidsuitkeringen
en word je vrijgesteld van een aantal reglementaire verplichtingen.

Formaliteiten
Om de vrijstelling te verkrijgen, moet je elk jaar van de studie een
formulier C93 laten invullen door de onderwijsinstelling en dat aan
je ACLVB-secretariaat bezorgen.

Gaat het om een studie die voorkomt op de jaarlijkse lijst van knelpuntberoepen, dan geldt een soepelere regeling.

Je kan die vrijstelling slechts voor 1 opleiding krijgen.
Je krijgt de vrijstelling voor de duur van één schooljaar, schoolvakanties inbegrepen. Als je slaagt, kan de vrijstelling verlengd worden. Als
blijkt dat je niet regelmatig deelneemt aan de verplichte activiteiten
van het programma, kan de vrijstelling ingetrokken worden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor studies met een
volledig leerplan, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn :
3 je bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloze;
3 je hebt sinds ten minste 2 jaar je studies of leertijd beëindigd;
3 je bent ingeschreven als regelmatig leerling (niet als vrij student);
3 en je hebt geen einddiploma van het hoger onderwijs.
Gaat het om een studie voor een knelpuntberoep (dit is een beroep
waarvoor een tekort aan arbeidskrachten bestaat), dan eindigt het
lijstje van voorwaarden hier.
Komt de studie echter niet voor op die jaarlijkse lijst van knelpuntberoepen, dan moet je bovendien uitkeringen genoten hebben gedurende minstens 1 jaar (in de loop van 2 jaar voorafgaand aan de
studies).
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Van welke voorwaarden ben je vrijgesteld ?
3 je mag een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
3 je moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
3 en je moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende.
De andere vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven echter gelden. Zo
moet je zonder arbeid en zonder loon zijn, arbeidsgeschikt zijn, in
België verblijven en in het bezit zijn van een controlekaart.

Wens je studies met een volledig leerplan aan te vatten in september of oktober, raadpleeg dan tijdig je ACLVB-secretariaat om na te
gaan of je aan alle voorwaarden voldoet. De vrijstelling moet
immers VOOR de aanvang van de studies aangevraagd worden !
Kim DE SCHAMPHELEIRE
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SOMS KAN JE MAAR BETER … GOED VOORBEREID ZIJN !
Daar sta je dan. Je bent onlangs afgestudeerd of je bent gestopt met je studies en nu op zoek naar een job. Het is een periode in je leven waarbij je alle
hulp goed kunt gebruiken. En ja, ook hier kan de Liberale vakbond ACLVB een
sterke gids voor je zijn. Wij staan onze jonge leden bij met informatie, tips en
adviezen en een persoonlijke verdediging als het erop aankomt.

De Liberale Vakbond kan je helpen !
Word lid van de ACLVB zodra je bent ingeschreven als werkzoekende! Je lidmaatschap is helemaal GRATIS en dat zolang je BIT loopt. Snel aansluiten is
belangrijk, zodat we samen jouw dossier kunnen opvolgen. Kom langs in een
van onze kantoren of vul je gegevens in via onze website : www.aclvb.be
--> lid worden
--> formulier beroepsinschakelingstijd

De regering heeft aan jonge werkzoekenden strengere regels opgelegd. Niet
alleen duurt het langer vooraleer je een uitkering kunt ontvangen, je wordt tijdens je beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) ook twee keer opgeroepen door de RVA om te zien of je wel voldoende inspanningen levert om werk
te vinden. Pas na twee positieve evaluaties heb je recht op een uitkering. Je
kan dus maar beter goed voorbereid aan de start komen.

Download en print het ingevulde formulier C1/36 (Verklaring van aansluiting
bij een uitbetalingsinstelling), onderteken het en bezorg het aan een ACLVBkantoor bij jou in de buurt. Wij versturen het formulier dan naar RVA.
Op die manier wordt de ACLVB op de hoogte gehouden van je dossier bij de
RVA en kunnen we je bijstaan waar nodig.
Voor hulp bij je zoektocht naar een baan kan je beroep doen op de bijblijfconsulent van de ACLVB bij jou in de buurt. Vraag informatie daarover in je plaatselijk
ACLVB-secretariaat of surf naar de website van de ACLVB-bijblijfconsulenten.

Zorg dus dat je een goed en correct verhaal hebt tegenover de RVA. Laat ons
je hierbij helpen. Onze collega’s geven je graag informatie over wat je kan verwachten van dat gesprek, hoe de procedure in elkaar zit, welke tewerkstellingsmaatregelen en jobmogelijkheden er bestaan,…

KDS

Nieuw

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 ACLVB-secretariaat voor een
woordje uitleg.

Meer informatie ?
Lees de volgende editie van Vrijuit !
KDS
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H

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
Het lijkt erop dat de formateurs van de toekomstige regering de
werknemers en de sociaal verzekerden als een gemakkelijke
prooi beschouwen om een beleid te kunnen voeren dat de sociale onrechtvaardigheid nog zal versterken. Af te leiden uit de
informatie in de media zou het de ergste aanslag op ons sociaal
bestel in 30 jaar tijd betekenen. Blokkering van vrije loononderhandelingen, indexsprong, het niet 100 % inzetbaar blijven van
het budget voor de welvaartsvastheid van de vervangingsinkomens, daling van de koopkracht ….

van loononderhandeling en vooral een uitholling van de koopkracht van de mensen en een gevaar voor de nu al slabakkende
economie.
Om terug te komen op de sociale uitkeringen, ik dring aan op de
noodzaak om de integrale toepassing te garanderen van het
structureel mechanisme voor de welvaartsvastheid van vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen. Een eenvoudige indexering volstaat niet. De beschikbare enveloppe moet voor 100 %
gebruikt worden. Het is onze plicht in het bijzonder de zwakkeren in onze samenleving te beschermen.
Op 23 september verzamelden de drie vakbonden enkele duizenden militanten op het Muntplein te Brussel. Een eerste waarschuwingsschot om duidelijk te zeggen : laat ons loononderhandelingen vrij en verantwoord voeren, blijf van de automatische
loonindexering af en respecteer de rol van de sociale partners !

Jan VERCAMST,
Nationaal Voorzitter

Vr ijuit

Maandblad van de Liberale Vakbond

ACLVB
Koning Albertlaan 95
9000 GENT
Tel. : 09-222.57.51
E-mail : aclvb@aclvb.be
http://www.aclvb.be
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Ik krijg de laatste tijd vaak dezelfde vraag te horen. Wat denkt
de Liberale Vakbond over een eventueel toekomstige liberale
regering ? Ik blijf eraan herinneren dat wij voor een sociaal-liberalisme zijn dat waarden als vrijheid en solidariteit hoog in het
vaandel draagt. De politieke recepten die ons ter ore kwamen,
stemmen niet overeen met de visie van de Liberale Vakbond. Ik
heb dat ook al duidelijk gecommuniceerd aan sommige politieke onderhandelaars.
Ik weet niet wat echt zal weerhouden worden van de maatregelen die naar voor werden geschoven om de reacties van de verschillende actoren van de Belgische maatschappij te testen. In
de ballonnetjes die opgelaten worden, zie ik evenwel één rode
draad : kapitaal ontsnapt en werknemers en werklozen worden
gesnapt.
Het idee om een indexsprong toe te passen werd weer geopperd.
Het is een symbolische maatregel die niets bijdraagt. De besparing die gerealiseerd wordt op de lonen, is tot iets povers gereduceerd, want het zorgt voor een tekort dat moet verdiend worden in de vorm van belastingen, sociale bijdragen en uiteindelijk btw, gezien de koopkracht zal teruggeschroefd worden.
Buiten indexering worden de lonen geblokkeerd sinds jaren, terwijl het land zich een – terechte – reputatie opbouwt van fiscaal
paradijs voor de grote vermogens en de grote ondernemingen.
Dat spanningsveld is sociaal onhoudbaar. Iedere regering, hoe
hervormingsgezind ook, moet zorgen voor een samenleving
waarin er een efficiënte herverdeling van rijkdommen gebeurt
om sociale revoluties te voorkomen en de sociale vrede te bewaren.
Indien de toekomstige regering de wet van 26 juli 1996 inzake
de bevordering van de werkgelegenheid en vrijwaring van het
concurrentievermogen zou hervormen door een strikte loonnorm
te betonneren, betekent dit niet alleen een juridische inbreuk op
de Belgische ratificatie van conventie 98 van de IAO, maar ook
een uitholling van de rol van de sociale partners inzake vrijheid

