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Werknemers zijn eeuwig kind van de rekening
Vakbond kiest meer dan ooit voor sociale vooruitgang
dienstverlening LBC-nVK rendeert overduidelijk voor de leden

Werken op de luchthaven is geen pretje meer
Stijgende schuldgraad Telenet stemt ongerust
Zonnepanelen veranderen dorpen in West-afrika

regels rond betaalde vakantie
‘arbeidsrecht moderniseren’ mag niet ten koste van werknemers

interesse voor ‘Het nieuwe Werken’ in stijgende lijn
Te zware werkdruk houdt veel mensen bezig
Het recht om niet altijd bereikbaar te zijn
VdaB maakt werkzoekende vijftigplussers weerbaarder
Quartet
The imposter
alles of niets
ruim 230 wereldwinkels bevorderen eerlijke handel

een rustige lente

INhOUD

De wereld is compleet 
veranderd: de crisis treft 
mensen overal, de kloof tussen 
arm en rijk groeit. Vraag is 
of je nog kan spreken over 
de kloof tussen noord en 
Zuid. er is eerder een kloof 
tussen de haves en de have-
nots. Wereldsolidariteit wil 
haar visie op de wereld, 
op ontwikkeling en op 
ontwikkelingssamenwerking 
opnieuw scherp stellen. Samen 
met haar partners in Afrika, 
Latijns-Amerika en Azië, maar 
ook met haar netwerk in België. 
een delegatie reisde naar 
Benin en Togo om met eigen 
ogen te zien wat de steun 
van Wereldsolidariteit daar 
allemaal mogelijk maakt. Lees 
meer op p. 10-11.
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ferre wyckmans 

algemeen secretaris

Het dossier arbeiders-bedienden blijft 
onze aandacht opslorpen. in een bij-
drage verder in deze editie van Ons 
recht stellen we nog eens klip en klaar 
waar het op staat. een oplossing is 
noodzakelijk én mogelijk, maar niet 
als ook dit dossier weer eens wordt 
gebruikt om sociale achteruitgang te 
organiseren, met europa en de concur-
rentiepositie als eeuwigdurend alibi.

Dat andere alibi, om werknemers in de voortgang 
van hun lonen te temperen, is het excuus van de 
‘te hoge loonkosten’. “De lasten op arbeid zijn te 
hoog”, wij zeggen het, ook de werkgevers zeggen 
het aan eenieder die het horen wil. Alleen vertrek-
ken wij van een andere vaststelling en trekken we 
er dus noodzakelijkerwijze ook andere conclusies 
uit. Want laten we toch nog even onderstrepen 
dat het de werknemers zijn die op hun loon (per-
sonen)belasting betalen. De werkgevers betalen 
op arbeid géén belasting. Wat zij doen is onze 
belastingen inhouden en die doorstorten aan de 
fiscus. Het zijn dus niet de werkgevers die moeten 
klagen over te hoge lasten op onze arbeid. Alleen 
de werknemers kunnen met recht en reden daar-
over klagen.

Bijna-loterij

Als de belasting op arbeid zo zwaar weegt is dat 
omdat de werknemers wél belastingen betalen en 
andere inkomensgroepen dat veel minder of zelfs 
niet doen. Dat gebeurt omdat ze onder een lager 
belastingtarief vallen of omdat ze via aftrekpos-
ten allerhande creatief met hun belastingen kun-
nen ‘spelen’. Het gevolg van deze bijna-loterij is 
dat de werknemers tegen ongenadig hoge belas-
tingtarieven blijven worden getaxeerd, iemand 
betaalt immers de factuur.
En omdat ook op politiek niveau wordt geoor-
deeld dat de lasten op arbeid niet kunnen worden 
verhoogd, worden dan maar de lonen zelf geblok-
keerd. Het zijn dus opnieuw de werknemers die 
daar de gevolgen van dragen.
Als er dan al maatregelen worden genomen om 
de ‘loonlasten’ te verlagen, krijgen werkgevers 
‘loonlastenverlagingen’. Dat zijn steevast lagere 

bijdragen aan de sociale zekerheid. Ook hiervan 
is het absoluut zekere gevolg dat er aan de inkom-
sten van die sociale zekerheid wordt gemorreld. 
Met het daarop voorspelbare besluit dat de uitke-
ringen moeten zakken. Opnieuw dus de werkne-
mers en sociaal verzekerden die dit aan den lijve 
ondervinden.

Spiraal

Het is schrikbarend hoe verdacht diabolisch het 
probleem van de hoge werknemersbelastingen 
telkens weer wordt ‘opgelost’. Een onophoude-
lijke spiraal van verschuivingen van zogenaamde 
bedrijfslasten naar de werknemers en de sociaal 
verzekerden.
Nochtans is een werkelijke verlaging van de las-
ten op arbeid mogelijk. Als vermogens en ven-
nootschappen onder allerlei constructies blijvend 
via de grote poort worden uitgenodigd om almaar 
minder belasting te betalen, dan volgt onvermij-
delijk het doorschuiven van de belastingfactuur 
naar de werknemers. Een vaststelling die we moe-
ten blijven maken.
Op 31 mei maken we, samen met andere orga-
nisaties die deel uitmaken van het Financieel 
Actienetwerk (FAN), duidelijk hoe scheef de ver-
houdingen liggen als het gaat over bijdragen aan 
een sociaal en fiscaal rechtvaardige maatschap-
pij. De stelling dat ‘alleen gewone mensen belas-
tingen betalen’ wordt eigenlijk met de dag meer 
bewaarheid.
Het mag worden gezegd, de huidige staatssecre-
taris voor Fraudebestrijding John Crombez geeft 
blijk van de wil om zijn tanden in een rechtvaar-
diger fiscaal systeem te willen zetten. Het woord 
vermogensbelasting komt nog niet in zijn vocabu-
larium voort, maar fiscale constructies bestrijden 
kreeg hij toch al op de federale agenda. Schuchtere 
en andere stappen geven enige hoop.
Op Europees niveau horen we dat er strijd tegen 
de fiscale fraude zal worden gevoerd. Enige terug-
houdende voorzichtigheid over dat Europese ver-
haal houden we toch nog achter de hand. Het zal 
nog moeten blijken of de mooie bedoelingen ook 
in echte maatregelen worden omgezet. Want veel 
van wat er Europees wordt gepresenteerd lijkt 
juist de andere kant uit te gaan. Een niet al te 
overmatig optimisme is de tol die het Europees 
beleid over zichzelf uitriep. Maar we willen wat 
graag positief worden verrast.  

Het zijn niet de 
werkgevers die 
moeten klagen 

over te hoge 
lasten op onze 

arbeid.

Werknemers zijn eeuwig 
kind van de rekening
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ferre wyckmans

‘werknemers verdienen beter’, dat 
is de slogan waarmee de lBc-nVk 
begin dit jaar een nieuwe campagne 
lanceerde. Het blijft een uitgangs-
punt dat onverkort van kracht blijft.

Teveel en nog altijd wordt er immers vanuit 
gegaan dat de lonen van de werknemers, de 
werkloosheidsuitkeringen van de werklo-
zen en de pensioenen van de gepensioneer-
den hét probleem zijn van onze economie. 
Daarom worden de werkloosheidsuitkerin-
gen aangepakt en daarom wordt er op het 
vlak van de pensioenen iets gedaan aan de 
allerlaagste pensioenen maar wordt voor de 
rest gesteld dat werknemers maar zelf via 
aanvullende stelsels moeten zien dat hun 
inkomen bij pensioen toch nog een beetje 
convenabel blijft. 

En wat de werknemers betreft is er na amper 
0,3 procent maximale loonsverhoging in de 
periode 2011-2012 opgelegd dat er in 2013 
en 2014 geen eurocent loonsverhoging mag 
komen. En voor de komende vier jaar wordt 
een gelijkaardige ‘inspanning’ voorbereid. 
De regering… uw vriend.

Index

De automatische index werd zogezegd gevrij-
waard, maar er is in de formule al ingegre-
pen en nieuwe ingrepen worden aangekon-
digd. Want de automatische index zou ons 
economisch buiten de Europese prijzen hou-
den. Let wel, we hebben in België momen-
teel een ‘inflatie’ van 1,1 procent op jaarbasis. 
Het zou betekenen dat er mogelijk geen en 
hoe dan ook niet meer dan één indexaan-
passing van de lonen en de sociale uitkerin-
gen komt dit jaar. Wie blijft beweren dat de 

automatische loonindexering een probleem 
vormt, is absoluut te kwader trouw.
In De Standaard van 20 april verklaarde 
Guy Tegenbos dat ‘de index al tienduizen-
den banen deed verdwijnen’. Een gratuite 
uitlating die niets te maken heeft met jour-
nalistieke degelijkheid. Voor dit soort ver-
klaringen moet voortaan geen bewijs noch 
berekening meer worden voorgelegd. Dat 
mag allemaal als vaststaande waarheid wor-
den gedebiteerd. Het stond in ‘de gazet’… en 
dus is het juist.
Maar de stelling van de vakbond staat onom-
stotelijk vast en is elke dag bewijsbaar: de 
automatische index zorgt ervoor dat de 
koopkracht van werknemers en sociaal ver-
zekerden voor een groot deel beschermd 
wordt. Als de index zou worden afgeschaft, 
zou snel blijken hoe groot het gemis wel is. 
Dat staat in onze gazet. En het is onbetwist-
baar juist, dat weet u maar al te best.

Vakbond kiest meer dan ooit 
voor sociale vooruitgang

Houding werkgeversverenigingen
is bepaald hallucinant
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Selectief

Ergerlijk is dat de werknemers worden gevi-
seerd terwijl er geen enkel – we herhalen: 
geen enkel – wettelijk initiatief komt om de 
inkomens van de andere groepen aan te pak-
ken. Het juridisch arsenaal, zeg maar de wet, 
die daartoe wordt gebruikt (sinds 1996) om 
dat voor de werknemers te doen bepaalt dat 
dit ook kan voor de zelfstandigen, de vrije 
beroepen, de inkomsten uit huur, uit obliga-
ties enzovoort. Maar sinds 1996 is daar nog 
nooit – ook hier een herhaling : nog nooit ! 

– enig gebruik van gemaakt.
Dit komt neer op nalatigheid, het niet uit-
voeren van wetten en het in stand houden 
van een discriminatie. In een beetje demo-
cratie zou een rechtbank hier al tegen heb-
ben opgetreden of zou een rechtgeaard 
parlementair niet rusten voor dit onrecht 
ongedaan is gemaakt. Ondanks langdurig 

aandringen van de vakbond blijft het op dit 
punt oorverdovend stil. Welke parlemen-
tair zal de regering op haar verantwoorde-
lijkheid aanspreken? We zullen hem of haar 
met plezier meteen alle informatie en gege-
vens bezorgen. Het opzoekingswerk hebben 
wij al gedaan.

Beter statuut

Ondertussen wacht het dossier over een 
beter statuut voor alle werknemers – 
bedienden én arbeiders – op de enige poli-
tiek moedige beslissing die voor de hand 
ligt. Het ACV heeft al sinds 2003 een gewikt 
en gewogen voorstel klaar, dat in 2008 nog 
concreter werd uitgewerkt. De uitspraak 
van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 
dat dit discriminerend onderscheid tussen 
arbeiders en bedienden ongedaan moet wor-
den gemaakt delen we voor de volle 100 pro-
cent. Het Grondwettelijk Hof gunde de soci-
ale partners en de politiek twee jaar tijd om 
dat eindelijk te realiseren.
De werkgevers stelden – zoals in al de jaren 
voordien – alles in het werk om niet de min-
ste wettelijke stap vooruit te zetten. Het 
gevolg daarvan is dat de regering het dos-
sier naar zich toe trok; dat gebeurde eind 
maart. Sindsdien is het volstrekt onduide-

lijk welke richting de politieke verantwoor-
delijken met dit dossier uitgaan. Het is niet 
alleen dat uitblijven dat ons zorgen baart, er 
zijn ook uitspraken van politieke partijen en 
ministers die ons erg ongerust maken.

Tergend

Van de verenigde werkgevers kwam er 
ondertussen een ‘gemeenschappelijk voor-
stel’ dat werd gedicteerd door het VBO. De 
onbegrijpelijk pijnlijke discriminatie van de 
carenzdag, waarbij arbeiders – en sommige 
bedienden – voor hun eerste dag ziekte geen 
loon (en ook geen ziekte-uitkering) krijgen 
kan volgens hen worden weggewerkt door… 
dit systeem ook op de bedienden toe te pas-
sen. Zo is de discriminatie weg, beweren de 
werkgevers. Een gelijkaardige vordering 
voor een arbeidsrechtbank door een advo-
caat zou worden gepareerd met een veroor-
deling wegens ‘tergend en roekeloos geding’.  
Op die manier verklaarden de werkgevers 
eigenlijk elk recht op de omschrijving ‘soci-
ale partner’ verbeurd.

En dan durft Karel Van Eetvelt van Unizo te 
zeggen dat ‘de sociale partners nu maar eens 
moeten bekijken of ze nog in staat zijn om 
tot afspraken te komen’. Met zulke vertegen-
woordigers willen wij eigenlijk niet meer tot 
afspraken komen. Om afspraken te maken 
heb je immers wederzijds respect nodig. De 
vakbonden en de werknemers worden als 
onrespectabele sujetten beschouwd.

Opzegtermijn

Dat wordt nog maar eens geïllustreerd door 
dat andere penibele deeldossier uit het debat 
over de statuten van arbeiders en bedienden. 
Volgens de werkgevers moeten we naar een 
opzeg van maximaal vier tot vijf maanden… 
na 14 jaar anciënniteit. Genereus als ze zijn 
kan die opzeg bij sector-cao worden opge-
trokken tot maximaal tien maanden… na 18 
jaar anciënniteit. “Zo zetten we ons ergens 
in het midden van het Europees peloton”, 
stellen de werkgevers. Middelmatigheid, dat 
is dus de doelstelling van de werkgevers als 
het om de rechten van werknemers gaat. 
En wanneer Europese landen als Bulgarije, 
Polen, Estland, Hongarije dan als referentie 
kunnen worden gebruikt, dan gebeurt dat 
met grote gretigheid.
Willen de heren en enkele dames van de 
werkgeversorganisaties eigenlijk nog echt 
iets bespreken? Die vraag stellen we toch 
graag hardop. Opnieuw moeten we dus 
vaststellen dat dit voorstel elk sérieux mist. 
Dit voorstel valt lager uit dan wat nu voor 
alle bedienden geldt en valt slechter uit dan 
de regels die in een aantal sectoren werden 
vastgelegd voor arbeiders in collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Noch wetten, noch 
cao’s zijn voortaan veilig voor werkgevers-
voorstellen.

Provocerend

De vraagt dreigt zich dus inderdaad op te 
dringen waarom de vakbonden nog met 
zulke werkgevers cao’s zouden moeten 
afspreken. Van Eetvelt maakt zich zorgen 
over de verdere kansen van het sociaal over-
leg. Maar wie zulke provocerende en weinig 
ernstige voorstellen lanceert, ondermijnt 
toch zelf dat overleg?
Het is nu afwachten wat de politieke beoor-
deling zal worden. De vakbond zal elke fede-
rale parlementair confronteren met de erg 
nadrukkelijke vraag: gaat u akkoord met 
een afbouw van rechten van de grootste 
groep van werknemers in de privésector 
(de bedienden) en gaat u akkoord met een 
slechts minimale verbetering voor de arbei-
ders? Of nog duidelijker: gaat u akkoord met 
een ongezien sterke afbraak van sociale 
rechten en het afblokken van nieuwe rech-
ten? Bij de verkiezingen in 2014 zullen we 
ieders individueel stemgedrag ruim bekend 
maken. Kiezers weten waarom.  

Willen de werkgevers-
organisaties eigenlijk 
nog echt iets 
bespreken?

Het hele ACV komt op voor een beter statuut 
voor àlle werknemers.
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Dienstverlening LBC-NVK rendeert 
overduidelijk voor de leden

effecten niet alleen in geld uit te drukken

marc weyns

De lBc-nVk zet flink in op de 
dienstverlening aan haar leden. 
Vorige jaar lukte het ons om 
6.897 dossiers af te werken en 
ruim 7.300.000 euro te recu-
pereren voor de leden. Die cij-
fers geven maar gedeeltelijk 
de omvang en het belang weer 
van onze dienstverlening.

Als het erom gaat de rechten en belangen 
van de leden te verdedigen, doen we dat in 
de eerste plaats door het collectief overleg 
in de bedrijfssectoren en de ondernemin-
gen. Jouw vakbond LBC-NVK sluit collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de vakbondsaf-
gevaardigden in de ondernemingen zien 
erop toe dat die afspraken worden nageleefd.
Vele vragen van leden en werknemers 
worden opgelost en problemen worden 

voorkomen of geregeld omdat talloze vak-
bondsmilitanten zich hiervoor inzetten. Het 
belang en de juiste omvang van die dienst-
verlening kunnen we zelfs niet bij benade-
ring schatten, maar het gaat alleszins over 
heel veel gevallen. Het vakbondsoverleg in 
de bedrijven voorkomt vele geschillen of 
vindt er een oplossing voor. De meeste van 
de dossiers die terechtkomen bij de mede-
werkers van onze rechtskundige diensten, 
slaan op ondernemingen waar geen vak-
bondsvertegenwoordigers zijn. Dat is echt 
geen toeval.
Als een lid van onze vakbond een vraag 
heeft over zijn tewerkstelling of er duikt 
een probleem op dat verband heeft met zijn 
arbeidsovereenkomst, dan kan een beroep 
worden gedaan op onze dienstverlening. 

Juiste informatie

In veel gevallen volstaat het om juiste en 
volledige informatie te geven; de werknemer 

weet waar hij aan toe is en gewapend met 
de goede informatie slaagt hij er vaak zelf 
in om de werkgever ervan te overtuigen 
de wettelijke regels correct toe te passen. 
Over die informatieve dienstverlening kun-
nen we geen overzicht geven. Van de ant-
woorden die de medewerkers van onze vak-
bondscentrale geven op de talloze telefoons 
en e-mails die binnenkomen of die gegeven 
worden bij een bezoek van de leden aan één 
van onze secretariaten, hebben we tot nu 
toe geen statistiek gemaakt. 
Soms loopt het echt mis en moeten onze 
rechtskundige diensten in contact tre-
den met de werkgever om trachten recht 
te plooien wat fout liep. In zulke gevallen 
maken we altijd een dossier op; de tabellen 
en grafieken geven daarvan het overzicht. 
De eerste tabel geeft de cijfers van het aan-
tal dossiers en de tweede tabel geeft een 
overzicht van de gerecupereerde bedragen.
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De rubriek ‘Lonen” gaat over achterstallig loon, 
gewaarborgd loon bij ziekte of loonvorderin-
gen omdat de werkgever niet het juiste loon 
betaalde. 
De bedragen over het vakantiegeld betreffen 
het vakantiegeld op het veranderlijk loon – ook 
shiftpremies of commissielonen geven recht op 
vakantiegeld – of het vertrekvakantiegeld dat 
de werkgever moet betalen bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst. Ook bij de overstap van 
een voltijdse naar een deeltijdse baan krijgt niet 
elke bediende waar hij recht op heeft.
Wanneer de opzegtermijn niet lang genoeg 
is, bij een onrechtmatige contractbreuk of bij 
een onterecht ontslag wegens dringende reden, 
eisen de medewerkers van de rechtskundige 
diensten een opzegvergoeding. 

De andere gerecupereerde bedragen slaan bij-
voorbeeld op niet betaalde verplaatsingsvergoe-
dingen, niet betaalde onkostenvergoedingen of 
schadevergoedingen.
In een mooie grafiek ziet dat resultaat er zo uit:

niet alleen in geld

De dienstverlening van onze organisatie is niet 
altijd in geld uit te drukken. Een paar voorbeel-
den om dat te illustreren. 
Een werkgever sluit na diverse opeenvolgende 
contracten voor een bepaalde tijd, na een tus-
senkomst van onze rechtskundige dienst, toch 
een contract voor een onbepaalde tijd. Zoiets is 
dan niet in geld weer te geven. Bij een betwis-
ting over de looncategorie gaat de werkgever 
ermee akkoord om de vergissing niet alleen 
recht te zetten voor het verleden maar ook in 

de toekomst het juiste loon te betalen. Na enig 
aandringen kent de werkgever dan toch het 
deeltijds tijdkrediet toe aan een werknemer.   
Het resultaat van de dienstverlening is in zulke 
gevallen niet in centen uit te drukken. Gelukkig 
kan in heel wat situaties een minnelijke regeling 
worden bereikt, maar dat is dus niet in de gere-
cupereerde bedragen terug te vinden.

Bij faillissement

Wanneer een onderneming failliet gaat, dienen 
we voor de leden een schuldvordering in bij de 
curator. Hoewel de werknemers voorrang krij-
gen op vele andere schuldeisers, valt er bij vele 
faillissementen weinig of niets meer te rapen. 
Alle hoop is dan gevestigd op een tussenkomst 
van het sluitingsfonds. De bedragen die het slui-
tingsfonds betaalt zijn niet in onze statistieken 
opgenomen.

Onze organisatie heeft goed uitgebouwde 
rechtskundige diensten met deskundige mede-
werkers. Toch moeten we af en toe een beroep 
doen op een advocaat om een juridisch dossier 
te behandelen. Ook de resultaten van die dos-
siers zijn niet weergegeven in de statistiek met 
de gerecupereerde bedragen.

Wanneer al deze elementen op een rijtje wor-
den gezet, mogen we zeggen dat onze dienst-
verlening van grote betekenis is voor veel van 
onze leden. De leden mogen op hun vakbond 
rekenen.  

Jaar Dossiers in 
behandeling op 31/12

nieuw opgenomen 
dossiers

Afgesloten dossiers

2012 6.171 6.753 6.897

2011 6.987 6.317 6.336

2010 7.341 6.686 6.221

2009 6.973 5.801 5.710

Jaar Lonen Vakantiegelden Ontslag-
vergoedingen

Andere Totaal

2012 1.394.547,15 519.972,06 4.618.622,70 768.366,28 7.301.508,19

2011 786.552,30 498.796,07 4.199.412,92 867.105,17 6.351.866,46

2010 953.224,50 537.034,10 4.607.377,82 649.463,95 6.747.100,37

2009 901.986,54 711.398,18 5.225.821,04 616.526,07 7.455.731,83

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
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Boven-
matigheid
 

Statistieken, liefst met europese 

inslag. er gaat geen dag voorbij 

of er wordt ons europees verge-

lijkend materiaal in grafiekvorm 

allerhande voorgeschoteld om dit 

of dat bewijs te leveren. Steevast 

wil de publicist ermee aantonen 

dat we boven of onder dit of dat 

europees gemiddelde zitten. en 

zelden wordt dit gepercipieerd of 

voorgesteld als een goede zaak. 

integendeel, steeds gaat het 

erom dat we flink fout zitten.

Het ‘europese gemiddelde’ wordt 

daarbij onvermijdelijk als refe-

rentie voorgesteld. alsof dat 

het hoogst bereikbare en meest 

nastrevenswaardige goed is. 

Zoiets verraadt een uiterst pijnlijk 

zwakke ambitie. een gemiddelde 

als te bereiken doel. ik hoefde er 

destijds met mijn schoolambities, 

zelfs in het lager onderwijs, niet 

mee thuis te komen. Middelmaat 

is voortaan wel een politieke 

doelstelling, hoe mediocre kan 

het verder worden?

als middelmaat en dus middel-

matigheid de sportieve norm zou 

worden, bolde het hele peloton 

gelijk over de eindstreep. geen 

winnaars meer, geen zilveren of 

bronzen plakken meer. Wereld- 

en andere records zouden onbe-

staande zijn en een nulaspiratie 

zou de plaats innemen van eer-

zucht.

Middelmaat is een zwaktebod bij 

uitstek, dat uiteindelijk vrij spel 

geeft aan de ‘losers’. Opmerkelijk 

ben je nooit op basis van middel-

matigheid, bovenmiddelmatig-

heid zou het doel moeten zijn.

België, dat nog als quasi enig 

land een koopkrachtbescherming 

heeft via een indexeringssysteem, 

hoeft het niet af te leggen op 

basis van een lager streven van 

anderen. integendeel, de nek uit-

steken… kijk eens hoe wij dat hier 

regelen! We geven jullie het nakij-

ken, allemaal. aan middelmatige 

halve koopkrachtmaatregelen 

doen wij niet mee. We willen de 

betere en liefst nog de beste zijn. 

geef hier die gele trui.

IN DE MARgE
wf

SERVICE
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LUChThAVEN

Werken op de luchthaven 
is geen pretje meer

toenemende flexibiliteit leidt tot Duitse toestanden

Paul BuekenHOut

flexibiliteit is het toverwoord bij 
uitstek in de mond van menig werk-
gever op de luchthaven. Duitse 
toestanden sluipen stilaan binnen. 
een bitsige strijd tussen de afhan-
delingsbedrijven swissport  - dat 
vorig jaar flightcare opslorpte – en 
aviapartner kwam naar boven bij 
het dossier Jetairfly dat onlangs 
overstapte van swissport naar avia. 
en wat legt europa allemaal op in 
het kader van de open markt? 

Ons Recht babbelde met Hans Van Meel. 
Hans was jarenlang vakbondsafgevaar-
digde bij Sabena. Nadien militeerde hij bij 
Flightcare. Nu is hij vakbondsafgevaardigde 
bij Swissport.

Ons recHt: Hans, hoe ziet de flexibiliteit er 
in cijfers uit?
Hans Van meel: “In de tijd van Sabena 
hadden we op de dienst ‘Load Control’ 
210 medewerkers die een vlucht helemaal 
afhandelden, van aankomst tot vertrek. Het 
ging over vier tot vijf vluchten per dag per 
medewerker. Bij Flightcare werd het aan-
tal medewerkers ingekrompen tot 110. Elk 
regelden ze tien tot twaalf vluchten per dag, 
niet noodzakelijk helemaal van aankomst 
tot vertrek. Nu, met Swissport, gaat het 
nog om 50 mensen voor ongeveer evenveel 

vluchten. Klanten als Brussels Airlines en 
JetairFly vielen wel weg.”
“Bij Sabena kreeg je na één jaar een vast vol-
tijds contract. Flightcare had diverse soor-
ten contracten. Bij Swissport is dat niet 
anders. Iedereen begint tegen 50 procent. 
Er zijn contracten van 50, 75, 80 en 100 pro-
cent. De directie van Swissport wil nu zelfs 
kunnen werken met contracten van drie uur 
maar de vakbond houdt dat tegen. De lieve 
flexibiliteit leidt tot heel wat uitwassen.”

“Sabena legde ‘gesplitste ploegen’ alleen op 
tijdens de eerste dienstjaren, met een maxi-
mum van vier per jaar. Bij Flightcare kon je 
tot 24 ‘split shifts’ per jaar hebben. Idem bij 
Swissport. De vakbonden konden de toene-
mende flexibiliteit gelukkig afblokken. Toch 
loeren Duitse toestanden om de hoek.”

JetairFly

Ons recHt: JetairFly veranderde onlangs van 
afhandelaar. Wat zijn de gevolgen voor het per-
soneel van Swissport?
Hans: “JetairFly koos voor Aviapartner. 
Hierdoor zouden bij Swissport 200 voltijdse 
jobs kunnen verloren gaan. Onze direc-
tie onderhandelde zelf over de overname 
van personeel door Aviapartner. Tegelijk 
wordt het personeel nog meer onder druk 
gezet om meer flexibiliteit te aanvaarden. 
Iedereen lijkt elkaar te viseren en persoon-
lijke dossiers worden tegen een verhoogd 
tempo aangedikt. Geregeld worden mensen 
ontslagen omdat ze – na jarenlange dienst 

– plots niet meer voldoen of in het bedrijf 
passen. Te pas en te onpas word je ter ver-
antwoording geroepen. Een ‘verkeerd woord’ 
tegen een collega is soms al genoeg om bij 
de afdelingsmanager te moeten komen. De 
directie wil duidelijk zo goedkoop mogelijk 
het personeel inkrimpen. Sommige men-
sen zoeken ander werk of overwegen te 
vertrekken. Met het huidige personeel en 
een mogelijke reorganisatie in het verschiet 
zijn we niet meer in staat om onze klanten 
deftig te bedienen.”

europese samenwerking

Ons recHt: Je bent ook Europees actief. 
Onlangs was je nog in Madrid?
Hans: “Op Europees vlak staat het behoud 
van onze sociale rechten op het spel. Europa 
wil naar een open markt en heeft maar wei-
nig oor naar de sociale verzuchtingen van 
de werknemers.”

“De jongste jaren veranderde er veel in de 
burgerluchtvaart. Het succes van de lage-
kostenmaatschappijen was geen goede zaak 
voor de werknemers. Er wordt ook veel 
gewerkt met onderaannemers, wat de soci-
ale rechten sterk ondermijnt.”

“Bij de Europese Transport Federatie (ETF) 
volgen ze dit dossier op de voet. Die vak-
bondskoepel tracht de europarlementari-
ers ervan te overtuigen dat het om sociale 
afbraak gaat. De ETF voerde al met een zeker 
succes acties bij de Europese instellingen in 
Straatsburg en Brussel. Het resultaat was 
dat de nieuwe richtlijnen, uitgewerkt door 
de Europese Commissie, niet klakkeloos 
werden aangenomen maar moesten wor-
den herbekeken; hierdoor kon er nog niet 
worden gestemd in het Europees Parlement.”

“De vakbonden hebben nu de kans om amen-
dementen in te dienen en te lobbyen bij 
zoveel mogelijk europarlementariërs. Ze 
moeten inzien dat er een malaise is in de 
burgerluchtvaart. Op Europees vlak moe-
ten de vakbonden nog meer samenwerken.”

“In maart was ik inderdaad nog in Madrid, 
voor een bijeenkomst om de gezamenlijke 
Europese aanpak  en  strategie te bespreken 
met onze collega’s. Voor de werknemers is 
het een topprioriteit om in Europees ver-
band aandacht te blijven hebben voor de 
arbeidsvoorwaarden en werkomstandighe-
den.”  

De passagiers op Brussels Airport weten lang 
niet altijd dat het werk in de coulissen vanuit 
sociaal oogpunt verre van fraai georganiseerd is.
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TELECOM

magali VerHaegen

Onlangs had ik met een paar col-
lega’s  een gesprek over onze stu-
diekeuze. Zouden we nu, tien of 
twintig jaar na ons afstuderen, nog 
dezelfde studierichting kiezen? 
De meeste collega’s zeiden dat ze 
misschien toch een andere keuze 
zouden hebben gemaakt: genees-
kunde, ‘iets creatiefs’, geschiedenis. 
Zelf gaf ik aan tevreden te zijn met 
mijn vroegere keuze, sociologie. 

Hoewel ik eigenlijk geen idee had wat de stu-
dierichting precies inhield en ik me in een 
opwelling had ingeschreven, bleek het een 
schot in de roos. Het ontdekken van patro-
nen in menselijk gedrag, de manier waarop 
groepen en samenlevingen  functioneren, 
de rituelen die organisaties en bedrijven 
hebben om zichzelf in stand te houden, ik 
vond het allemaal erg boeiend . 
Tijdens het gesprek overviel mij wel enige 
twijfel. Als vakbondsecretaris kom ik in 
heel wat bedrijven en ik merk dat ik in dis-
cussies over de financiële situatie van een 
onderneming door werkgevers soms om de 
oren wordt geslagen met termen die ik niet 
altijd kan plaatsen. Omzet, cashflow, ebitda, 
marge, tot daar kan ik mee. Maar als het 
gaat over ‘basic swaps’, hefboomratio’s en 
derivaten moet ik passen. Ik zei dan ook 
tegen mijn collega’s dat ik economie zou 
nemen als ik opnieuw een studiekeuze zou 
moeten maken. Zo zou ik  ‘op niveau’ 
kunnen meepraten met de financieel 
directeur en de ‘ceo’. En zou ik mis-
schien ook bepaalde situaties en beslis-
singen van bedrijven beter begrijpen. 

Liberty Global

Neem nu wat er bij Telenet gebeurt. In 
september 2012 was er heel wat te doen 
rond de poging van het Amerikaanse 
Liberty Global om Telenet over te 
nemen. Liberty slaagde er niet in alle 
aandelen in handen te krijgen. De 
Amerikanen, die al meerderheidsaan-
deelhouder waren, konden wel hun 
greep op het bedrijf vergroten. Liberty 
heeft nu zo’n 58 procent in Telenet.
In maart verliet algemeen directeur 
Duco Sickinghe Telenet. Hij werd opge-
volgd door de Australiër John Porter, 
een man uit de Liberty-stal die zijn 
sporen verdiende bij een  Australische 
leverancier van tv-diensten. Tot daar 
ben ik mee. Het lijkt mij logisch dat 
Liberty zijn mannen (en laten we 
hopen soms ook  vrouwen) aan het 
hoofd van dochterbedrijven plaatst 
om zo zijn stem te laten horen. 

Veel schulden

Er is ook iets wat ik minder goed snap. 
Volgens het geconsolideerd jaarverslag van 
Telenet Group Holding had Telenet eind 
2012 een totale schuld van ruim 3,8 mil-
jard euro. Bijna 900 miljoen meer dan eind 
2011. Op het eerste gezicht is er geen vuiltje 
aan de lucht want een bedrijf kan veel geld 
nodig hebben om te investeren, nieuwe pro-
ducten te ontwikkelen en extra inkomsten 
te verdienen.
Alleen, bij Telenet is iets heel anders aan 
de hand. Het geleende geld wordt meteen 
uitgekeerd aan de aandeelhouders. Eind 
april stelde de raad van bestuur op de alge-
mene vergadering voor om 900 miljoen euro 
(zijnde 7,9 euro per aandeel) uit te keren aan 
de aandeelhouders.
Ik steek mijn licht op bij een anonieme des-
kundige bron. Niet alleen tegenstrevers van 
de vakbond mogen zoiets, toch? Ik vraag 
aan mijn bron welke bank nu een lening 
geeft aan een bedrijf dat in plaats van het 
geleende geld te investeren het gewoon uit-
keert aan zijn aandeelhouders. Zo’n bedrijf 
kan op termijn die leningen toch niet meer 
terugbetalen?

“Dit zijn leningen op lange termijn”, ant-
woordt mijn expert. “De bankiers die deze 
leningen toekennen zijn binnen tien jaar al 
lang ergens anders aan de slag of met pen-
sioen. Het zal hen worst wezen als het mis-
loopt. Bovendien is het uitgangspunt dat 
deze leningen op de vervaldag telkens wor-
den geherfinancierd; er worden dus alleen 
rentelasten terugbetaald en geen kapitaal. 
De schuld wordt dan ook niet afgebouwd.”

Gewurgd

Hoofdaandeelhouder Liberty Global blijkt 
zijn imperium op die manier te hebben 
uitgebouwd. Schulden aangaan , de winst 
incasseren en de leningen laten terugbeta-
len door de dochterbedrijven. Zolang die 
het goed doen is er geen probleem. Maar 
wanneer de inkomsten zakken, wordt het 
bedrijf gewurgd door zijn schuldenlast. En 
wat er dan gebeurt is simpel: er moet wor-
den bespaard want de leningen moeten wor-
den terugbetaald. Drie keer raden hoe je kan 
besparen in een bedrijf met meer dan 2.000 
personeelsleden.
Een duurzame vorm van ondernemen is 
zoiets niet. De grote stijging van de schul-

den is wel degelijk een probleem. 
Ratingbureaus als Standard and Poor’s 
en Moody’s zien dat ook. Zij verlaag-
den de kredietwaardigheid van Telenet; 
het bedrijf zakte nog wat dieper weg 
in de categorie ‘rommel’. Vakbonden 
hebben niet de gewoonte veel goeds 
te zeggen over ratingbureaus. Maar in 
dit geval hebben de bureaus wel gelijk.
De sociologe in mij ziet een ‘mecha-
nisme’: maak de financiën van je 
bedrijf zo ondoorzichtig mogelijk. 
Gebruik ingewikkelde constructies 
en moeilijke namen in de rapportage 
zodat alleen een select clubje van inge-
wijden er aan uit kan. De rest van de 
mensheid zal er dan niet wakker van 
liggen zodat je verder je zin kan doen 
en op zo kort mogelijke termijn zo veel 
mogelijk geld kan verdienen. Maar 
misschien zit er meer achter, dingen 
die ik niet begrijp. Mijn baas kan dus 
binnenkort een aanvraag educatief 
verlof verwachten voor een opleiding 
financieel management.  

Stijgende schuldgraad 
Telenet stemt ongerust

geleend geld doorgesluisd naar aandeelhouders

Als het ooit minder goed gaat met 
Telenet, dreigt de onderneming te worden 
gewurgd door haar schuldenlast. En wie 
zal dan het kind van de rekening zijn?©
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RUBRIEKSNAAM

kOen De kinDer en JOZef mamPuys

De hitte valt als een loodzwaar 
deken over ons wanneer wij begin 
maart, rond middernacht, de lucht-
haven van de stad cotonou verla-
ten.  Het temperatuurverschil kan 
dan ook tellen: van rond het vries-
punt in Zaventem naar 30 gra-
den celsius in de grootste haven 
van Benin en heel west-afrika. 

Wij, dat zijn zeven mannen en één vrouw, 
die onder begeleiding van Andre Kiekens 
een bezoek brengen aan een aantal pro-
jecten in Benin en Togo. Andre is de alge-
meen secretaris van Wereldsolidariteit. 
De bezochte projecten worden financieel 

gesteund door de organisaties waarvan de 
reizigers deel uitmaken: VDK, CM, Pasar, ACV 
Voeding en Diensten, de LBC-NVK en het 
ACV. Niet alleen onze organisaties zijn erg 
divers, ook onze groep is dat. Van iemand 
die voor het eerst een intercontinentale 
vlucht maakt en voet op Afrikaanse bodem 
zet tot iemand die zelf zeven jaar lang als 
dokter werkte in Afrika.
De eerste dag dient om te acclimatiseren. 
Letterlijk aan de drukkende hitte die je tel-
kens weer overvalt wanneer je uit het busje 
stapt. Aanpassen ook aan de munteenheid 
die telkens weer je rekenkunde uitdaagt. 
Voor één euro krijg je 650 Francs CFA en 
10.000 Francs CFA zijn gelijk aan zowat 15 
euro. De Franc CFA of ‘Franc des Colonies 
Françaises d’Afrique’ is een overblijfsel van 
het nog recente koloniale verleden en wordt 

vandaag als munt gebruikt in 15 landen in 
Centraal- en West-Afrika. Ideaal om te accli-
matiseren leek een toeristische uitstap per 
boot naar het paaldorp Ganvié, het ‘Venetië 
van Afrika’. En op de terugweg was er een 
bezoek aan het Centre de Promotion de 
l’Artisanat du Bénin.

eigen kapperszaak

Op dag twee begint het serieuze werk met 
een voorstelling van de globale werking 
in West-Afrika op het verbindingsbureau 
van Wereldsolidariteit (WS) in Cotonou. 
Vanaf dan zullen de kennismakingen met 
diverse organisaties en bezoeken op het 
terrein zich tegen een snel tempo opvol-
gen. De ‘Mouvement Ouvrier pour le 
Développement Economique et Social’ 

Zonnepanelen veranderen 
dorpen in West-Afrika

steun wereldsolidariteit werpt vruchten af in Benin en togo
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INTERNATIONAAL

(MODES) is een belangrijke partner van 
WS in Benin. Meer dan 70 organisaties zijn 
erbij aangesloten: vakbonden, boerenorga-
nisaties, alle soorten coöperaties, vrouwen- 
en jongerenverenigingen. Alles samen goed 
voor zo’n 8.000 leden van wie ongeveer de 
helft vrouwen. 
In België zijn we gewend aan organisaties 
met miljoenen leden. De situatie in Benin 
door een Belgische bril bekijken is dan ook 
niet aangewezen. Wie van ons beseft nog 
dat het in Europa bijna honderd jaar duurde 
vooraleer sociale bewegingen met meer dan  
tien- en honderdtallen werden geteld?  Een 
succesverhaal is het ‘Centre de formation en 
coiffure et esthéthique’, zeg maar een kap-
persopleiding voor meisjes en jongens. De 
gebouwen van dit vormingscentrum kwa-
men er onder meer met steun van de (vroe-
gere) Centrale Energie en Scheikunde van 
het ACV, nu ACV-BIE, en ACV Antwerpen.  
Kenmerkend voor zulke praktische oplei-
dingen is dat er tegelijkertijd taallessen 
worden gegeven. Wie later een eigen kap-
perszaak – een droom van vele cursisten – 
wil beginnen moet meer kunnen dan alleen 
maar haar knippen.

Zonnepanelen

Een jaar of vijf geleden beslisten de werk-
nemers uit de petroleumsector dat 0,05 
procent van de loonmassa, zo’n 250.000 
euro, moest worden besteed aan interna-
tionale projecten rond energie. Wij zagen 
met eigen ogen waarvoor zonnepanelen, in 
dienst van een gemeenschap, allemaal goed 
kunnen zijn. We bezochten een project in 
Lokogohoué waar de ngo ‘Soeurs Unies à 
l’Oeuvre’ vrouwengroepen ondersteunt in 
hun economische activiteiten. 
Zonnepanelen helpen de mensen aan ener-
gie. Dankzij verlichting kunnen de werklo-
kalen ’s avonds ook voor andere activiteiten 
worden gebruikt, bijvoorbeeld om mensen 
te leren lezen en schrijven. Via transforma-
tie leveren zonnepanelen energie voor heel 
diverse activiteiten: voor een diepvriezer 
om vers fruit op te slaan en te verkopen, 
voor een pompinstallatie bij een waterput, 
voor een oplaadpunt voor alle gsm’s  in het 
dorp. Dankzij de gsm kan informatie wor-
den ingewonnen over de prijzen die op 
andere markten, tot honderden kilometers 
ver, worden toegepast. 
Er zijn heel veel zonnepanelen geplaatst. 
Die worden om de drie maanden geïnspec-
teerd door een technicus. Vrouwen uit het 
dorp krijgen een opleiding om in de tus-
sentijd zorg te dragen voor de panelen. In 
ruil voor alle diensten die de zonnepanelen 
mogelijk maken wordt een kleine vergoe-
ding gevraagd. Met dat geld kunnen kleine 
herstellingen worden uitgevoerd of nieuwe 
toepassingen worden gefinancierd.

Sterke vakbond in wording

Na enkele dagen Benin maken we de door-
steek naar Togo. De Confédération Syndicale 
des Travailleurs du Togo (CSTT) is met haar 
65.000 leden, van wie ongeveer 30 procent 
vrouwen, de sterkste vakbond in de privé-
sector in Togo. Bij de recente sociale verkie-
zingen veroverde de CSTT 80 procent van de 
uitgebrachte stemmen. Vakbonden hebben 
in Togo al een zekere traditie en kunnen ook 
bij de overheid op de nodige erkenning reke-
nen. In december 2011 werd zelfs een inter-
professioneel akkoord afgesloten.  
De CSTT vertegenwoordigt ook de vakbon-
den in de ‘Conseil National de Dialogue 
Social’. In de voorbije zes jaar kregen de 
vakbonden hier op iets meer dan de helft 
van hun 125 eisen een antwoord vanwege 
de overheid. Soms moeten die eisen worden 
ondersteund door acties. Zoals onlangs bij 
de al lang geformuleerde eis naar een sta-
tuut voor de overheidsambtenaren.  Een 
akkoord kwam er pas na een verwittigings-
staking die het overheidsapparaat groten-
deels lam legde. 
Bij de CSTT werd eerst een algemene inlei-
ding over de werking gegeven. Daarna 
waren er bezoeken aan projecten waarbij 
de CSTT nauw betrokken was. Zo bezochten 
we een gezondheidscentrum dat financieel 
gesteund wordt door de CSTT. Nadien ging 
het naar een werkplaats van de ‘Femmes de 
la Transformation des Poissons’ die aange-
sloten zijn bij de CSTT. Dank zij een nieuw 
soort ovens om de vissen te roken waren 
de werkomstandigheden het voorbije jaar 
fors verbeterd. Althans, dat is wat de vrou-
wen ons ter plekke zelf vertelden. Voor ons 
bleven het werkomstandigheden die een 
Europeaan nooit zou aanvaarden. Tenslotte 
reden we naar het ‘Centre de Recyclage et de 
Perfectionnement des acteurs de l’économie 
informelle’. Daar werkten ze met een  gene-
rator die betaald was door het Fonds voor 
Bestaanszekerheid Petroleum.
Ons verblijf was weliswaar van korte duur, 
maar bijzonder intens. En dan vraag je je af: 
wat hebben we nu geleerd?
1. In Afrika moet je beginnen met je 

Europese bril af te zetten.
2. Plaatselijke medewerkers kennen het 

best de noden en behoeften. Zij kunnen 
dan ook het best bepalen welke initiatie-
ven voorrang verdienen.

3. Initiatieven hebben de grootste kans op 
slagen wanneer ze van onderuit worden 
opgebouwd.

4. Met weinig geld kan je heel veel doen.
5. Alleen geld geven zonder begeleiding en 

omkadering draait dikwijls verkeerd uit. 
6. Het is heel belangrijk dat organisaties 

met verschillende invalshoeken nauw 
samenwerken: vakbonden, vrouwenor-
ganisaties, mutualiteiten, coöperaties, 
verstrekkers van microkrediet enzo-
voort.  

7. Vrouwen zijn de belangrijkste kracht 
van verandering.

 
[kaderstukje]

Onderschriften foto’s:

(bij zonnepanelen)
In een land als Benin blijken zonnepanelen 
een ware zegen voor de plaatselijke bevol-
king.

(bij gsm’s)
Dankzij de zonne-energie kunnen alle gsm’s 
van het dorp worden opgeladen.

(bij foto met dames)
Vrouwen zijn de belangrijkste kracht van 
verandering in Afrika.

Wereldsolidariteit:  
‘We are connected’

de wereld is compleet veranderd: de 

crisis treft mensen overal, de kloof 

tussen arm en rijk groeit. Twintig 

procent van de wereldbevolking 

verdient minder dan 1 euro per dag. 

Tachtig procent moet het stellen 

zonder menswaardig werk en sociale 

bescherming. 

Het rijke europa wordt al lang niet 

meer gespaard. in België sluiten 

bedrijven aan de lopende band, meer 

dan 15 procent van de Belgen is arm. 

Vraag is of je nog kan spreken over 

de kloof tussen noord en Zuid. er is 

eerder een kloof tussen de haves en 

de have-nots. 

in die context wil Wereldsolidariteit 

haar visie op de wereld, op ontwik-

keling en op ontwikkelingssamenwer-

king opnieuw scherp stellen. Samen 

met haar partners in afrika, Latijns-

amerika en azië, maar ook met haar 

netwerk in België. Want het enige 

recept tegen de crisis is meer samen-

werking tussen sociale bewegin-

gen in de diverse werelddelen. Meer 

wereld-solidariteit. Zodat werkne-

mers niet meer tegen elkaar worden 

uitgespeeld. Want we are connected. 

Samen moeten we grip krijgen op de 

wereld. Want een menswaardig leven 

voor iedereen blijft onze droom.

www.wereldsolidariteit.be

Zonnepanelen veranderen 
dorpen in West-Afrika

steun wereldsolidariteit werpt vruchten af in Benin en togo



 12 | Mei 2013 | 117de jaargang | Ons recht

OVER DE gRENZEN
annick aerts

Scandinavische 
vakbonden tegen sociale 
dumping
Tussen 2004 en 2011 verhuisden 335.000 
werknemers uit de Baltische staten en 
Centraal- en Oost-Europa naar Scandinavië. 
Daar bovenop werd een aanzienlijk aantal 
werknemers of dienstverlenende bedrij-
ven in die periode gedetacheerd naar de 
Scandinavische landen. Buitenlandse arbeid 
hielp om de economie te laten groeien. Maar 
er was ook een andere kant aan de medaille: 
een zware druk op de loon- en arbeidsvoor-
waarden.
Om de druk op de loon- en arbeidsvoorwaar-
den te verminderen besliste Noorwegen dat 
collectieve akkoorden voortaan op iedereen 
moeten kunnen worden toegepast. De over-
heid verklaarde ook de strijd tegen sociale 
dumping aan te gaan. Ze definieerde sociale 
dumping als het aanbieden van werk aan 
buitenlandse werknemers tegen lonen en 
arbeidsvoorwaarden ver onder het normale 
loon van Noorse collega’s. 
In Denemarken en Zweden wordt sociale 
dumping anders aangepakt. Daar willen de 
sociale partners niet dat de staat minimum-
lonen oplegt. Niet de staat maar vakbonden 
en werkgevers zijn er bevoegd om de lonen 
te bepalen en controleren.
Zo controleert de vakbond in Zweden bij-
voorbeeld in de horeca of elke aanvrager van 
een arbeidskaart genoeg loon krijgt en of de 
arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd. 
Dat gebeurt onder meer door onaangekon-
digd bezoeken te brengen aan restaurants.
Via een nieuwe wetgeving maakte de over-
heid het voor werkgevers wel gemakkelij-
ker om buitenlandse werkkrachten in te 
voeren.  Werkgevers moeten alleen aanto-
nen dat er een tekort aan arbeidskrachten 
is. In de praktijk is de bewijslast te pover. 
Werkgevers voeren werknemers in voor sec-
toren die geen tekorten hebben zoals res-
taurants. Firma’s specialiseren zich in het 
aanvragen van arbeidskaarten. Werknemers 
worden uitgebuit.
Ondanks de grote verschillen in aanpak 
tussen Noorwegen en Zweden hebben de 
vakbonden in de hele Scandinavische regio 
één punt gemeen: allemaal willen ze inten-
ser strijden tegen sociale dumping.
www.nordiclabourjournal.org

Europese actiedag  
bij ArcelorMittal

De Europese vakbond IndustriAll riep don-
derdag 4 april uit tot Europese actiedag voor 
alle werknemers van ArcelorMittal. Met de 
actie mikte de vakbond op alle werknemers 
van de multinational én het personeel bij 

de onderaannemers. Vakbonden en werk-
nemers uit vele landen gaven gevolg aan de 
oproep.
In ons land werden in Gent pamfletten uit-
gedeeld. De werknemers in Luik hielden een 
24-urenstaking. In de Tsjechische Republiek 
waren er personeelsvergaderingen en 
werd een petitie gelanceerd. Er waren ook 
acties in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, 
Roemenië en Spanje. 
Overal was de aanklacht hetzelfde. De vak-
bonden willen een industrieel project dat 
de toekomst van de Europese staalgroep 
verzekert, de bedrijven behoudt en com-
petenties verder ontwikkelt. Momenteel 
maken de werknemers zich grote zorgen. 
ArcelorMittal krimpt zijn capaciteit in 
maar gaat daarbij verder dan nodig is in het 
kader van de economische crisis. De groep 

lijkt zich eerder te willen terugtrekken uit 
Europa.
In Luik wordt een aantal productielijnen 
gesloten. Over heel Europa werden tiental-
len distributiecentra opgedoekt. Alleen al in 
2012 gingen duizenden jobs verloren.
ArcelorMittal beknibbelt ook op het budget 
voor onderzoek. De concurrenten investe-
ren sowieso al meer geld in onderzoek.
In andere delen van de wereld pakt 
ArcelorMittal het anders aan. Daar is de 
groep ondernemingen aan het overnemen.
De bonden vragen zowel nationaal als 
Europees een beter sociaal overleg. Van 
de Europese Commissie verwachten ze de 
goedkeuring van een actieplan voor de staal-
industrie in Europa.

www.industriall-europe.eu

Slavernij op Duitse 
bouwwerf

Het kampeerterrein Bostalsee in 
Nohfelden – in het Duitse Saarland – pro-
moot zich op zijn website als een oase van 
welbevinden. Vorig jaar slaagde de cam-
ping erin overheidssteun te krijgen om 
een nieuw vakantiedorp aan te leggen. 
De algemene aannemer van deze bouw-
werf is de Saar Holding. Zo’n 35 onder-
nemingen met 400 werknemers werken 
op het terrein. Vijftig Roemenen, die er 
via een onderaannemer werken, krijgen al 
meer dan vier maanden amper loon. Met 
het weinige geld waren ze zelfs niet in 
staat om in hun basisbehoeften te voor-
zien. 
Via een Roemeens rekruteringsbureau 
kregen de betrokken mensen een con-
tract aangeboden. Zodra ze ter plekke 
arriveerden, bleken ze als zelfstandige 
te moeten werken. Sectorale minimum-
lonen werden ontweken net zoals vakan-
tie of betaald ziekteverlof. De Roemenen 
logeerden in een flat onder erbarmelijke 
omstandigheden. De Duitse vakbond van 

de bouwsector, IG Bau, sprak zelfs van 
mensenhandel. 
De feiten leidden tot een onderzoek door 
het gerecht. Niet alleen de problemen 
met de lonen werden onderzocht. Er is 
ook een vermoeden van mensenhandel. 
In de Duitse wetgeving is mensenhandel 
een misdrijf.
Op 21 maart slaagde de vakbond erin 
om de onderaannemer al een minimaal 
deel van de lonen te laten uitbetalen. Zo 
konden de Roemenen toch in hun basis-
behoeften voorzien. De buren zamelden 
spontaan geld in. Iedereen was gecho-
queerd.  
Geen enkele onderneming noch de regio-
nale overheid voelt zich verantwoordelijk. 
Via complexe structuren van onderaanne-
ming is het gemakkelijk om werknemers 
uit te buiten. De verantwoordelijkheid 
aantonen blijft moeilijk. Bij de mondi-
ale vakbond ITUC wordt gestart met een 
project om nieuwe trends op het vlak van 
mensenhandel onder de loep te nemen. 
www.ituc-csi.org

De Bostalsee in het Saarland.
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RUBRIEKSNAAM

Bram Van gOetHem

De winter ligt nu al even achter 
ons en de zomermaanden komen 
stilaan dichterbij. terrasjes lon-
ken, barbecuesets worden mas-
saal van onder het stof gehaald en 
ambitieuze vakantieplannen wor-
den gesmeed. De ideale gelegen-
heid om de voornaamste princi-
pes van de regels rond betaalde 
vakantie in herinnering te brengen. 

Er zal hierna enkel worden ingegaan op de 
vakantierechten van de bedienden tijdens 
de dienstbetrekking, niet op de regeling 
van deze rechten bij de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst.   

Duur van de vakantie

Principes

Het aantal vakantiedagen waarop een 
bediende in 2013 (het huidig kalenderjaar of 
‘vakantiejaar’) recht heeft, is afhankelijk van 
de geleverde prestaties in 2012 (het vooraf-
gaand kalenderjaar of ‘vakantiedienstjaar’). 
In een zesdagenweek heeft een bediende 
recht op twee vakantiedagen per gewerkte 
(of gelijkgestelde) maand in het vakantie-
dienstjaar. Voor de bedienden tewerkge-
steld in een vijfdagenweek wordt het aan-
tal vakantiedagen waarop zij recht zouden 
hebben in een zesdagenweek vermenigvul-
digd met 5/6de en mag het resultaat volledig 
naar boven worden afgerond. Op basis hier-
van heeft de bediende die in 2012 een volle-
dig jaar gewerkt heeft, recht op vier weken 

betaalde vakantie in 2013. Dat stemt overeen 
met 24 vakantiedagen in een zesdagenweek 
of 20 vakantiedagen in een vijfdagenweek.

1 2 3

1 2 2

2 4 4

3 6 5

4 8 7

5 10 9

6 12 10

7 14 12

8 16 14

9 18 15

10 20 17

11 22 19

12 24 20

In principe gelden voor deeltijdse werkne-
mers dezelfde berekeningsregels als voor 
voltijdse werknemers. Als ze gedurende het 
hele jaar 2012 hebben gewerkt, hebben ze 
in 2013 tevens recht op vier weken betaalde 
vakantie. De deeltijdse werknemer kan 
echter nooit meer vakantie opnemen dan 
mogelijk volgens zijn/haar arbeidsregeling 
in het vakantiejaar. Het aantal vakantieda-
gen waarop de deeltijdse werknemer recht 
heeft, dient dan ook te worden berekend 
a rato van de overeengekomen werkdagen 
per week:

vakantiedagen in een 6-dagenweek 
x aantal werkdagen per week

6 werkdagen per week

Voorbeeld: een deeltijdse werknemer (19u 
per week gespreid over 3 werkdagen) die in 

2012 het hele jaar heeft gewerkt, heeft in 
2013 recht op 12 x 2 x 3/6 = 12 vakantiedagen. 
Bijzondere problemen kunnen zich stellen 
voor werknemers van wie de arbeidsrege-
ling niet dezelfde is in het vakantiedienst-
jaar en het vakantiejaar. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij overgang van voltijds naar deel-
tijds of omgekeerd. Hoewel door werkge-
vers erg uiteenlopende berekeningswijzen 
worden gehanteerd, vaak met de bedoe-
ling om het aantal vakantiedagen van de 
betrokken bedienden in te korten, bestaat 
daarvoor geen wettelijke of reglementaire 
basis. Bovendien zijn vele van deze bereke-
ningsmethodes in strijd met de Europese 
arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG. Die 
richtlijn verplicht de lidstaten de nodige 
maatregelen te nemen opdat aan alle werk-
nemers jaarlijks een vakantie met behoud 
van loon van ten minste vier weken wordt 
toegekend. Het vaststellen van de vakan-
tierechten van bedienden waarvan het 
arbeidsregime wijzigt, dient zoveel moge-
lijk in overeenstemming te gebeuren met 
deze Europese richtlijn. De bediende die in 
2012 gedurende het volledige jaar arbeids-
prestaties heeft geleverd, zal dan ook recht 
hebben op vier weken betaalde vakantie in 
2013. Het aantal vakantiedagen dat daarmee 
overeenstemt, zal afhangen van het aantal 
overeengekomen werkdagen per week in het 
vakantiejaar. 
Voorbeeld: een deeltijdse werknemer werkt 
in 2012 het hele jaar in een deeltijds werkre-
gime van 30,4u per week gespreid over vier 
werkdagen. In 2013 gaat de werknemer over 
naar een voltijds regime van 38u per week 
gespreid over 5 werkdagen. De betrokken 
bediende heeft in 2013 recht op 12 x 2 x 5/6 
= 20 vakantiedagen. 

1 aantal 

 gepresteerde of 

gelijkgestelde 

maanden in het 

vakantie-

 dienstjaar

2 Zesdagenweek

3 Vijfdagenweek

Regels rond
betaalde vakantie
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met arbeid gelijkgestelde dagen

Om het aantal vakantiedagen te bereke-
nen wordt niet alleen rekening gehouden 
met de gewerkte periodes in het vakantie-
dienstjaar maar ook met een aantal afwe-
zigheden die hiermee worden gelijkgesteld. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor arbeids-
ongeschiktheid wegens arbeidsongeval of 
beroepsziekte (volledige arbeidsongeschikt-
heid wordt onbeperkt gelijkgesteld, gedeel-
telijke arbeidsongeschiktheid voor maxi-
mum 12 maanden), arbeidsongeschiktheid 
wegens ‘gewone’ ziekte of ‘gewoon’ onge-
val (gelijkstelling voor maximum 12 maan-
den), moederschapsrust, vaderschapsver-
lof, adoptieverlof, betaalde vakantiedagen, 
wettelijke feestdagen, arbeidsduurvermin-
deringsdagen, klein verlet, syndicaal verlof, 
betaald educatief verlof, dagen erkende sta-
king of lock-out.
Bepaalde afwezigheden worden echter niet 
gelijkgesteld voor de opbouw van vakantie-
rechten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 
periodes van schorsing in het kader van tijd-
krediet of een thematisch verlof, verlof om 
dwingende redenen, verlof zonder wedde.

Aanvullende vakantie

De werknemer kan een beroep doen op één 
van deze aanvullende vakantiestelsels als hij 
aan alle voorwaarden voldoet. Belangrijk is 
dat het altijd gaat om een recht. De werkne-
mer is niet verplicht om gebruik te maken 
van één van deze aanvullende stelsels. Doet 
hij dat toch, dan moeten eerst de gewone 
vakantiedagen worden uitgeput.

Jeugdvakantie

Vermits het aantal vakantiedagen wordt 
bepaald op basis van de prestaties in het 
vakantiedienstjaar, zullen afgestudeerde 
jongeren in principe een onvolledig recht 
op vakantie hebben in het jaar dat volgt op 
hun afstuderen. De regeling jeugdvakan-
tie voorziet dat de afgestudeerde jongeren 
ter aanvulling van hun onvolledig recht op 
vakantie jeugdvakantie mogen opnemen, 
zodat de totale vakantieperiode vier weken 
kan bedragen. Voor de jeugdvakantiedagen 
kan een jeugdvakantie-uitkering worden 
betaald ten laste van de RVA.
Om in aanmerking te komen voor deze 
jeugdvakantiedagen moet de jongere aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 1) op 

31 december van het vakantiedienstjaar de 
leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben; 
2) in de loop van het vakantiedienstjaar zijn 
studies, leertijd of opleiding hebben beëin-
digd; 3) na de beëindiging van de studies, 
leertijd of opleiding ten minste één maand 
gewerkt hebben in het vakantiedienstjaar. 

Seniorvakantie

De regeling inzake seniorvakantie heeft de 
bedoeling de onvolledige vakantierechten 
aan te vullen van sommige oudere werkne-
mers na een lange periode van inactiviteit. 
Deze werknemers mogen ter aanvulling 
van hun onvolledig recht op vakantie seni-
orvakantiedagen opnemen, zodat de totale 
vakantieperiode vier weken kan bedragen. 
Voor de seniorvakantiedagen kan een seni-
orvakantie-uitkering betaald worden ten 
laste van de RVA.
Om in aanmerking te komen voor deze seni-
orvakantiedagen, dient de werknemer aan 
volgende voorwaarden te voldoen: 1) hij 
moet minstens 50 jaar zijn op 31 decem-
ber van het vakantiedienstjaar; 2) hij mag 
geen recht hebben op vier weken betaalde 
vakantie tijdens het vakantiejaar inge-
volge een periode volledige werkloosheid 
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VAKANTIE

of invaliditeit (dit is na één jaar arbeidson-
geschiktheid) in de loop van het vakantie-
dienstjaar.

‘europese’ vakantie

Daarnaast bestaan er ook nog andere situ-
aties waardoor werknemers geen volledig 
recht op vakantie opbouwen, zelfs buiten 
hun eerste jaar van tewerkstelling. Volgens 
de Europese Commissie is de Belgische 
vakantieregeling daardoor in strijd met de 
Europese arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG. 
Om die reden werd in 2012 een stelsel van 
aanvullende vakantie ingevoerd ingeval van 
begin of hervatting van activiteit (als werk-
nemer). Dit stelsel van aanvullend verlof 
wordt ook wel ‘Europese’ vakantie genoemd.

De werknemers kunnen genieten 
van aanvullende vakantie, op 
voorwaarde dat:

- ze een activiteit als werknemer beginnen 
(dit is bijvoorbeeld het geval bij afge-
studeerde jongeren die in het vakantie-
dienstjaar geen arbeidsprestaties heb-
ben geleverd of bij de bedienden die in 
het vorige kalenderjaar als ambtenaar of 

zelfstandige hebben gewerkt) of hervat-
ten (bijvoorbeeld na een periode van vol-
ledige werkloosheid, na een periode van 
tijdkrediet of na een niet-gelijkgestelde 
periode van arbeidsongeschiktheid);

- ze tijdens het vakantiejaar werkelijke 
arbeidsprestaties hebben verricht (of 
daarmee gelijkgesteld) tijdens ten min-
ste drie maanden, de zogenaamde ‘aan-
loopperiode’;

Vanaf de laatste week van de aanloopperi-
ode heeft de werknemer recht op één week 
vakantie (dit komt overeen met vijf vakan-
tiedagen in een vijfdagenweek). Na de aan-
loopperiode wordt de vakantieduur in een 
zesdagenweek bepaald naar rato van twee 
vakantiedagen per maand prestaties (of 
daarmee gelijkgesteld). Als de werknemer 
is tewerkgesteld volgens een ander arbeids-
stelsel, moet het aantal vakantiedagen wor-
den berekend naar rato van het aantal werk-
dagen in het toepasselijk arbeidsstelsel.  Bij 
omzetting naar een vijfdagenweek, moet in 

principe per schijf van zes dagen één dag 
in mindering te worden gebracht. Telkens 
wordt in de derde maand de schijf van zes 
vakantiedagen bereikt en wordt dan die ene 
dag in mindering gebracht. De eerste maand 
worden dus twee vakantiedagen opgebouwd, 
de volgende maand nog eens twee dagen, 
de derde maand slechts één dag. Let op! De 
werknemer kan via dit systeem nooit meer 
dan vier weken vakantie opbouwen (dit is 
inclusief de gewone vakantiedagen). 
De werkgever betaalt aan de werknemer 
het normale loon voor de aanvullende 
vakantiedagen. Dit loon wordt in minde-
ring gebracht van het dubbel vakantiegeld 
verschuldigd in het volgend kalenderjaar. 
Aangezien de regelingen jeugdvakantie en 
seniorvakantie om die reden gunstiger zijn, 
is het aan te raden eerst na te gaan of je 
al dan niet op één van die regelingen een 
beroep kan doen.

Vakantiedagen opnemen

Behalve wanneer in de sector (door het 
bevoegd paritair comité) of op onderne-
mingsvlak (door de ondernemingsraad of, 

bij ontstentenis ervan, met de vakbondsaf-
vaardiging) collectieve vakantiedagen wer-
den vastgelegd, gebeurt de opname van de 
vakantiedagen bij individueel akkoord tus-
sen werkgever en werknemer. De werkne-
mer kan dus niet eenzijdig zijn vakantie-
dagen opnemen. Wanneer werkgever en 
werknemer er niet in slagen hieromtrent 
een overeenkomst te bereiken, kan het 
geschil worden voorgelegd aan de arbeids-
rechtbank (eventueel in kort geding).
In het arbeidsreglement kunnen nadere 
regels worden vastgelegd voor de opname 
van de vakantiedagen (bijvoorbeeld wijze en 
termijn van aanvraag, voorrangsregels). Het 
is dus zeker aan te raden het arbeidsregle-
ment hierover te consulteren.  
Volgende principes moeten sowieso in acht 
genomen worden rond de opname van 
vakantiedagen: 
- Vakantie moet worden toegekend 

vóór 31 december van het vakantiejaar. 
Vakantiedagen mogen dus in principe 
niet worden overgedragen naar het vol-
gende kalenderjaar. Wanneer het voor de 
bediende wegens overmacht of een schor-
sing van de arbeidsovereenkomst onmo-
gelijk is al zijn vakantiedagen op te nemen 
vóór het einde van het vakantiejaar, dan 
moeten die door de werkgever worden 
uitbetaald; 

- Een ononderbroken vakantieperiode 
van één week moet in ieder geval worden 
gewaarborgd;

- Voor werknemers met schoolgaande kin-
deren wordt de vakantie bij voorkeur toe-
gekend tijdens de schoolvakantie;

- Tenzij de werknemer het anders vraagt, 
moet tussen 1 mei en 31 oktober:

l een ononderbroken vakantieperiode 
van drie  weken worden gewaarborgd 
voor werknemers jonger dan 18 jaar;

l een ononderbroken vakantieperiode 
van twe weken worden gewaarborgd 
voor de andere werknemers;

- De vakantie mag niet met halve dagen 
worden genomen, behalve als de vakan-
tie op een halve dag van gewone inacti-
viteit genomen wordt of als het gaat om 
de laatste drie dagen van de vierde week 
vakantie (de werkgever mag zich tegen dit 
laatste verzetten).

Een bijzonder probleem kan zich stellen 
wanneer ziektedagen en vakantiedagen 
samenvallen. In principe geldt de regel 
dat de eerste schorsing primeert: wordt 
de werknemer ziek vóór het begin van 
zijn vakantie, dan primeert de ziekte en 
kunnen de vakantiedagen die samenval-
len met ziektedagen later worden opgeno-
men. Wordt de werknemer pas ziek tijdens 
zijn vakantie, dan primeert de vakantie en 
kunnen de vakantiedagen die samenvallen 
met ziektedagen niet op een later tijdstip 
worden opgenomen. Het Europees Hof van 
Justitie heeft in een arrest van 2012 (dat 
in de lijn ligt van eerdere rechtspraak van 

naast de gewone 
vakantie bestaat er 
ook nog een aantal 
vakantiestelsels 
die hierop een 
aanvulling uitmaken. 
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het Hof) anders geoordeeld door te stel-
len dat een werknemer die ziek wordt tij-
dens zijn vakantie het recht moet hebben 
om deze dagen later op te nemen, aange-
zien beide afwezigheden een ander doel 
hebben (genezing van de werknemer ener-
zijds, uitrusten, ontspanning en vrije tijd 
van de werknemer anderzijds). Een werk-
nemer kan zich wel niet rechtstreeks op dit 
arrest beroepen tegenover zijn werkgever. 
De Belgische wetgeving ter zake moet hier-
voor eerst worden aangepast. Wel zou een 
werknemer zich eventueel tot de Belgische 
Staat kunnen wenden wanneer hij zich in 
zijn rechten benadeeld voelt.

Vakantiegeld voor 
bedienden

Principes

De werkgever moet aan de bediende enkel 
en dubbel vakantiegeld betalen. 

Het enkel vakantiegeld is de normale 
bezoldiging voor de vakantiedagen die de 
bediende opneemt.
Het dubbel vakantiegeld is de eenmalige 
toeslag gelijk aan 92 procent van het bruto-
loon van de maand waarin de hoofdvakantie 
genomen wordt. Het dubbel vakantiegeld 
wordt berekend pro rata de prestaties gele-
verd in het vakantiedienstjaar en bedraagt 
in feite 1/12de van 92 procent van het 
genoemde brutoloon per gepresteerde of 
gelijkgestelde maand in het vakantiedienst-
jaar. 
De berekeningsbasis van het vakantiegeld 
bestaat uit alle bezoldigingen die:

- deel uitmaken van het normale loon: 
l dit zijn alle looncomponenten die nor-

maal verschuldigd zouden geweest zijn 
als de bediende op de vakantiedag of 
in de maand van de hoofdvakantie 
gewoon had gewerkt.

l ook de variabele verloning moet wor-
den meegeteld: het gaat onder andere 
om commissielonen, maar ook om elke 
variabele premie waarvan de toeken-
ning afhankelijk is van de evaluatie van 
de prestaties of de productiviteit van 
de bediende, van de resultaten van de 
onderneming of een deel ervan, of van 
andere criteria die de uitbetaling een 
onzeker en wisselend karakter geven, 
en dit ongeacht de periodiciteit of het 
tijdstip van betaling.

l voor het enkel vakantiegeld moet het 
daggemiddelde van het variabel loon 
van de afgelopen 12 maanden worden 
genomen, voor het dubbel vakantiegeld 
92 procent van het maandgemiddelde 
van de afgelopen 12 maanden (en dit 
in verhouding tot de gepresteerde of 
gelijkgestelde maanden in het vakan-
tiedienstjaar). 

- als tegenprestatie voor geleverde arbeid 
(of voor een schorsing ten laste van de 
werkgever) zijn toegekend;

- onderworpen zijn aan RSZ-bijdragen.

Zitten bijgevolg mee in de berekeningsbasis 
van het vakantiegeld: het brutomaandloon, 
commissielonen, een jaarbonus waarvan de 
uitbetaling onzeker en wisselend is, voor-
delen in natura waarop RSZ verschuldigd is 
(bijvoorbeeld het voordeel van privégebruik 
van een gsm of laptop).
Zitten daarentegen niet mee in de 

berekeningsbasis van het vakantiegeld: de 
eindejaarspremie, patronale premies in de 
groepsverzekering, maaltijdcheques, voor-
delen in natura waarop geen RSZ verschul-
digd is (bv. het voordeel van privégebruik 
van een bedrijfswagen). 
Bij de berekening van het enkel vakantie-
geld gelden nog volgende opmerkingen:
- er moet geen rekening worden gehouden 

met de voordelen in natura die behouden 
blijven tijdens de opname van de vakan-
tiedagen (bijvoorbeeld het voordeel van 
privégebruik van een gsm of laptop);

- daarnaast moeten bij de opname van elke 
vakantiedag ook alle andere overeenge-
komen voordelen worden toegekend / 
voortgezet. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de verdere toekenning van het voor-
deel van privégebruik van de bedrijfswa-
gen of de verdere betaling van de werk-
geverspremies in de groepsverzekering. 
Maaltijdcheques daarentegen niet, aan-
gezien zij in principe alleen per effectief 
gewerkte dag worden toegekend.  

Voor deeltijdse werknemers gelden in prin-
cipe dezelfde berekeningsregels als voor vol-
tijdse werknemers, met dien verstande dat 
bij hen het deeltijdse loon de berekeningsba-
sis is. Voor de werknemers die overstappen 
naar een arbeidsstelsel met gemiddeld min-
der arbeidsuren per week, voorziet de wetge-
ving dat de werkgever in dat geval vertrek-
vakantiegeld moet uitbetalen in december.

Tijdstip van uitbetaling en 
nettobedrag

Het enkel vakantiegeld wordt uitbetaald 
samen met  het loon van de maand waarin 
de vakantiedag wordt opgenomen. 
Dezelfde fiscale en sociale inhoudingen zijn 
verschuldigd als op het gewone loon.
Het dubbel vakantiegeld wordt in principe 
uitbetaald op het ogenblik dat de hoofdva-
kantie wordt opgenomen. Vaak wordt het 
dubbel vakantiegeld aan alle werknemers op 
hetzelfde tijdstip uitbetaald (bijvoorbeeld 
in april of mei). In dat geval moet worden 
nagegaan of de loonbasis niet veranderd is 
tegen het ogenblik van de daadwerkelijke 
opname van de hoofdvakantie (bijvoor-
beeld door indexering of loonsverhoging). 
Desgevallend moet het eerder uitbetaalde 
vakantiegeld worden aangevuld door de 
werkgever. 
Op het dubbel vakantiegeld zijn niet de 
gewone RSZ-inhoudingen verschuldigd. Wel 
moet op een deel van het dubbel vakantie-
geld (85 procent van het loon) een solidari-
teitsbijdrage gelijk aan 13,07 procent wor-
den ingehouden. Het belastbaar bedrag 
van het dubbel vakantiegeld is onderwor-
pen aan een exceptionele bedrijfsvoorhef-
fing (waarvan het tarief afhankelijk is van 
het belastbaar jaarloon van de werknemer), 
die hoger uitvalt dan de bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd op het gewone loon.    
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‘Arbeidsrecht moderniseren’ mag 
niet ten koste van werknemers

Vanbreda international maakt het wel erg bont

elke maes

Het federale regeerakkoord kon-
digde een resem van veranderin-
gen aan het arbeidsrecht aan. Zo 
wil de regering bijvoorbeeld de 
regelingen rond overuren en de 
38-urige werkweek ‘modernise-
ren’. Ook europa wil het arbeids-
recht ‘gemoderniseerd’ zien. lees: 
meer flexibiliteit en nieuwe flexi-
bele arbeidsvormen. Probleem is 
dat sommige werkgevers wel heel 
verregaand willen ‘moderniseren’.

De situatie bij Vanbreda International is een 
treffend voorbeeld. Vanbreda International 
specialiseert zich in grensoverschrijdende 
medische verzekerings- en socialezeker-
heidsplannen voor intergouvernementele 
organisaties, multinationals en hun inter-
nationale werknemers. Noem het bedrijf 
gerust een ‘ziekenfonds voor expatriates’.
Het hoofdkantoor van Vanbreda 
International ligt in Antwerpen. In 2010 
werd het bedrijf overgenomen door het 
Amerikaanse Cigna, gespecialiseerd in 
wereldwijde gezondheidsservice. Vanbreda 
International heeft ook vestigingen elders 
in Europa, Afrika, Azië en Amerika. 
De onderneming gaat prat op haar ‘flexibele 
aanpak’. Ze stelt zich 24 uur op 24, zeven 
dagen op zeven ten dienste van de klanten. 
Maar dat is alleen mogelijk door gigantisch 
veel flexibiliteit te eisen van de werknemers.
Voor de werknemers van het contact center 
bestonden er al afspraken om een perma-
nente dienstverlening te kunnen geven aan 
de klanten. In een cao werd een nieuwe werk- 
regeling ingevoerd waarbij wordt afgeweken 
van het verbod op zondagwerk, het verbod 
op arbeid op feestdagen en de normale gren-
zen voor de wekelijkse arbeidsduur. 
De gemaakte afspraken waren nog aan-
vaardbaar voor de vakbond. Immers, klan-
ten worden niet alleen tijdens de werkuren 
ziek. Ook buiten hun werkuren moeten ze 
kunnen worden geholpen. Bovendien gold 
de regeling maar voor een heel beperkt aan-
tal werknemers.

‘Veranderde markt’

Maar wat zegt Vanbreda International 
nu? “De markt en de verwachtingen van de 
klanten zijn veranderd zodat er zich aan-
passingen opdringen.” Het bedrijf zegt nog 

flexibeler te willen kunnen omgaan met de 
werkdagen en werktijden. “Dat is nodig 
om een optimale service te garanderen aan 
onze internationale klanten en om bij de 
huidige concurrentie klanten te behouden 
en er nieuwe te vinden.”
Vanbreda International belooft aan zijn 
klanten om ‘claims’ erg snel af te handelen. 
Een manier om concurrenten de loef af te 
steken.
Om dat allemaal waar te maken wil de 
onderneming nu via een nieuwe cao 217 per-
soneelsleden in het weekend en op feestda-
gen kunnen laten werken. Een veel grotere 
groep dan het aantal waarvoor eerder aan-
gepaste regels werden gemaakt.

nog gekker

Het nieuwe plan gaat nog niet ver genoeg 
voor de werkgever. De directie wil ook de 
mogelijkheid krijgen om mensen extra uren 
te laten kloppen op momenten dat de ver-
werking van de claims teveel achterstand 
oploopt. In een cao wil ze afspreken om in 
de laatste volledige week van elke maand 
geen 37 uur maar 40 uur te laten preste-
ren. Die extra prestaties moeten worden 
gerecupereerd binnen de gangbare ‘glijtijd’, 
dus niet via extra recuperatiedagen. Als de 
directie in een bepaalde week toch geen 40 

uur nodig acht, zal ze dit pas in de week 
voordien meedelen.
Als dat geen verregaande flexibiliteit is. 
Probeer maar eens opvang voor je kinde-
ren of andere persoonlijke verplichtingen 
te regelen.
De LBC-NVK is van mening dat Vanbreda 
International een brug te ver gaat. Over 
zulke voorstellen valt niet te onderhande-
len. Rekening houden met de noden van het 
bedrijf is één ding. Maar niet ten koste van 
de werknemers.
Betekent ‘moderniseren’ dat flexibiliteit 
alleen in het voordeel van de werkgever is? 
Dan houdt de vakbond het liever een beetje 
‘ouderwets’.    

Vanbreda International wil de flexibiliteit meer 
en meer vergroten. Maar voor de werknemers 
en de vakbond zijn er grenzen aan wat aan-
vaardbaar is.

de LBC-nVK is van 
mening dat Vanbreda 
international een brug 
te ver gaat.
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Deeltijdse arbeid is 
minstens één derde van 
voltijdse baan
Al enkele tientallen jaren is de deeltijdse 
arbeid flink in opmars. Soms worden 
arbeidsovereenkomsten gesloten voor maar 
enkele uurtjes per week. Als de werkgever 
die minicontracten dan nog in hele flexi-
bele uurroosters organiseert, is het voor 
de deeltijdse werknemer haast onmogelijk 
om nog een andere deeltijdse baan te vin-
den of gewoonweg het deeltijds werk met 
een andere activiteit te combineren. Er zijn 
dan ook grenzen getrokken om een te ver-
regaande flexibiliteit te weren. Ook is wet-
telijk bepaald dat de arbeidsduur van een 
deeltijds contract – in de regel – minstens 
één derde moet zijn van de gewone voltijdse 
baan. Overtreedt een werkgever die regel, 
dan zal hij toch het loon moeten betalen 
aan de werknemer voor één derde van de 
wekelijkse arbeidsduur.  
Een werkgever negeerde de minimumgren-
zen van de deeltijdse arbeidsduur en werd 
daar in een arrest van 21 december 2012 voor 
op de vingers getikt door het arbeidshof van 
Bergen.  De werkgever weerde zich als een 
duivel in een wijwatervat. Hij beweerde dat 
hij niet kon weten dat er met het contract 
iets niet in orde was. Een kopie van het con-
tract was bij de arbeidsinspectie en ook het 
eigen sociaal secretariaat had geen enkele 
opmerking gemaakt.
Het arbeidshof verwierp die argumenten 
van de werkgever. Van een werkgever mag 
immers worden verwacht dat hij de regels 
kent. Bovendien is er maar een ‘onoverwin-
nelijke dwaling’ in het spel als een normaal 
en voorzichtig mens in dezelfde omstandig-
heden dezelfde fout zou hebben gemaakt. 
Het verweer slecht te zijn geïnformeerd, vol-
staat niet. De werkgever werd veroordeeld 
om het loon te betalen op basis van de nor-
male minimumtewerkstelling van één derde.

Concurrentie tijdens 
opzegtermijn

Een werknemer werkt op maat van de klan-
ten verzekeringsvoorstellen uit voor risico-
bedrijven en grote ondernemingen. Hij zegt 
zijn arbeidsovereenkomst op omdat hij 
elders een baan vond die hij meer geschikt 
achtte. In de loop van zijn opzegtermijn 
bereidt de werknemer zijn tewerkstelling al 
voor bij de nieuwe werkgever en hij neemt 
contact op met diverse klanten van de oude 
werkgever. Die laatste ruikt onraad en eist 
een schadevergoeding.
Het arbeidshof van Brussel maakte in een 
arrest van 7 december 2012 een heldere 
analyse van het probleem. Een werknemer 

mag geen concurrerende activiteit uitoefe-
nen tijdens zijn arbeidsovereenkomst. Dat 
is een inbreuk op de loyaliteitsverplichting. 
Zelfs wanneer er geen sprake is van oneer-
lijke handelspraktijken, verhindert de goede 
trouw dat de werknemer tijdens de arbeids-
relatie concurrerende activiteiten verricht.
Door in de loop van de opzegperiode bij 
klanten actief op te treden voor zijn toe-
komstige werkgever, ging de werknemer 
te ver. Als gevolg van die contractuele 
fout werd hij mogelijk schadeplichtig aan 

de werkgever. Toch ontsnapte hij aan een 
schadevergoeding omdat hij genoeg bewij-
zen kon voorleggen aan de rechter waaruit 
bleek dat de klanten die hij aansprak, uit 
eigen beweging de samenwerking met de 
oude werkgever wilden stopzetten en mee 
de overstap wilden maken naar het nieuwe 
bedrijf van de werknemer. Er werd dus niet 
aangetoond – zo vond de rechter – dat de 
foutieve gedraging van de werknemer ook 
tot schade leidde. 

ARBEIDS-gERIChT
marc weyns

hoofddoeken en 
neutraliteit

Een vrouwelijke uitzendkracht draagt een 
hoofddoek in de winkel waar ze werkt. 
Enkele klanten reageren daar negatief 
op, waarop de winkelverantwoordelijke 
aan de werkneemster vraagt om niet lan-
ger  haar hoofddoek te dragen. De werk-
neemster weigert en de tewerkstelling als 
uitzendkracht wordt voortijdig stopgezet. 
Maar de werkneemster voelt zich onheus 
behandeld en kaart het geschil aan bij de 
arbeidsrechtbank van Tongeren wegens 
discriminatie.
De godsdienstvrijheid is een grondrecht 
en geloofsuitingen, zoals het dragen van 
een hoofddoek, behoren daartoe. Toch is 
die godsdienstvrijheid niet absoluut. Het 

kan voor een bedrijf legitiem zijn om een 
neutrale ‘dresscode’ uit te werken waarbij 
een verbod wordt opgelegd om zichtbare 
politieke, filosofische of religieuze tekens 
te dragen.
Maar de winkelketen in kwestie kon niet 
aantonen dat er een neutraliteitsbeleid 
werd gevoerd en dat er een dresscode 
bestond. Voor de job die de werkneem-
ster deed was het al of niet dragen van 
een hoofddoek niet van belang. Door de 
tewerkstelling stop te zetten wegens het 
dragen van een hoofddoek, maakte de 
winkelketen zich daarom schuldig aan 
directe discriminatie.
In dit geval werd niet gediscrimineerd 
door het uitzendbureau maar door de win-
kelketen. Die werd dan ook veroordeeld 
en moest een schadevergoeding betalen.
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Het thema kwam aan bod tijdens studieda-
gen van de LBC-NVK en op het recente ACV-
Congres van eind april. Ons Recht wil de 
kwestie ook graag kritisch bekijken.
De meest algemene en bekende vorm van 
Het Nieuwe Werken is tele- en thuiswerk. 
Ook zelfroosteren lijkt zich stilaan in te bur-
geren, vooral in de non-profitsectoren en de 
distributie. Bij kaderleden roept het concept 
dan weer vragen op over de nieuwe stijl van 
leiding geven die van het management ver-
wacht wordt.
In een notendop kan je Het Nieuwe Werken 
als volgt samenvatten: we werken niet lan-
ger op een vaste stek, werken niet langer 
van 9 tot 5, maar wanneer we zelf willen en 
laten zo veel mogelijk regels los. We wor-
den niet langer betaald om aanwezig te 
zijn, maar worden beoordeeld op het resul-
taat dat we behalen. Bij dit alles staat de 
klant centraal. En het doel is volgens Henk 
Volberda, een Nederlandse promotor, het 
concurrentievermogen en de productivi-
teit te verbeteren.

Tele- en thuiswerk

Dat tele- of thuiswerk niet voor iedereen 
is weggelegd bleek al snel. Wie machinege-
bonden arbeid of loketwerk verricht of wie 
patiënten moeten verzorgen, kan dat moei-
lijk vanop afstand doen. Bovendien zijn ook 
niet alle werkgevers enthousiast. Zij ver-
liezen de controle, gaan ervan uit dat hun 

werknemers vooral met andere dingen dan 
hun werk bezig zullen zijn of vinden niet 
iedereen geschikt om mee te draaien met 
deze nieuwe manier van werken. 
Veel werknemers zijn vragende partij. Om 
fileleed te voorkomen, om op een rustige 
manier hun werk te kunnen afmaken, maar 
vooral om hun gezinsleven beter te kunnen 
afstemmen op hun werk. Ze blijken daarom 
ook bereid tot veel toegevingen. Zo hoorden 
we het verhaal van een bedrijf waar thuis-
werkers, als pasmunt voor deze ‘gunst’ elf 
dossiers per dag moeten afwerken in plaats 
van de negen dossiers die hun collega’s op 
kantoor elke dag geserveerd krijgen. 
In de meeste bedrijven wordt occasio-
neel thuiswerk verricht, zonder al te veel 
afspraken of omkadering. Waar er afspra-
ken bestaan, gaat het vooral over eenzijdige, 
door de werkgever opgestelde bedrijfsregels. 
In een aantal bedrijven werd in overleg een 
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 
Maar zoiets blijkt in de praktijk niet altijd 
makkelijk.

nieuwe werkvormen

Voor leidinggevenden betekent Het Nieuwe 
Werken vooral aandacht voor de te beha-
len doelstellingen. Die moeten uiteraard zo 
realistisch mogelijk worden bepaald. Klinkt 
eenvoudig, maar op de werkvloer blijkt het 
allerminst gemakkelijk. Nogal wat kaderle-
den hebben nood aan vorming en opleiding 

om hun weg te vinden in de nieuwe manier 
van leidinggeven. Stress en burn-out pie-
pen meer dan ooit om het hoekje en ver-
gen aandacht en aangepaste werkprocessen. 
Ook op dit punt zijn leidinggevenden vaak 
op zoek naar manieren om de problemen 
aan te pakken.
Het zelfroosteren, waarbij werknemers in 
grote lijnen zelf verantwoordelijk zijn voor 
het inplannen van personeel en perma-
nenties, staat nog in zijn kinderschoenen. 
Uit de huidige praktijk blijkt dat een puur 
individuele aanpak dikwijls leidt tot las-
tige discussies. Vooral in omgevingen waar 
bestaande algemene afspraken de grote lij-
nen aangeven kan zelfroosteren gedijen. 
Alle nieuwe trends ten spijt blijkt dat vak-
bonden nog altijd relevant zijn wanneer het 
erop aan komt ‘de menselijke kant van wer-
ken’ te bewaken. Meer dan ooit is daar anno 
2013 nood aan. Goede regels, via collectieve 
afspraken, wetten en arbeidsreglementen, 
maken nog altijd de beste vrienden. 
De voordelen van een sterk individuele aan-
pak wegen zelden op tegen de bescherming 
door wetten en afspraken. Een vakbond als 
de LBC-NVK wil graag ijveren voor een cor-
rect samenspel tussen collectieve afspraken 
en individuele wensen.  

frans geerts

Vanuit scandinavië kwam de 
voorbije jaren ‘Het nieuwe 
werken’ aangewaaid: een 
nieuwe benadering van werk. 
De filosofie veroverde al snel 
ook nederland. als we de 
consultants mogen geloven 
is iedereen dolenthousiast 
over dit nieuwe concept, dat 
leven en werken van werkne-
mers een stuk prettiger zou 
maken. Dat het onderwerp 
leeft, blijkt uit de ruime aan-
dacht die het overal krijgt. 
niet alleen in de media, maar 
ook in vakbondskringen.

Veel werknemers vragen naar andere manieren 
van werken. Bijvoorbeeld om dagelijks fileleed 
te vermijden.

Interesse voor ‘het Nieuwe 
Werken’ in stijgende lijn

goede afspraken maken de beste vrienden
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lut Vansant

in het traditioneel beeld dat we 
van een werkvloer hebben, wordt 
het ‘comité Veiligheid’ nog auto-
matisch geassocieerd met helmen 
op de bouwwerf, stalen punten in 
de fabrieksschoenen en een goede 
bureaulamp voor de boekhouder. 
wat vrij vlug als oubollig bestem-
peld wordt, want we vinden dat de 
arbeidsomstandigheden ‘toch beter 
zijn dan vroeger, en al te strikte 
voorschriften vertragen het werk 
enkel’. Zo vaak handschoenen ver-
wisselen in ziekenhuizen heeft als 
gevolg dat je de gang niet gedaan 
krijgt, de invoering van een uniform 
in het labo doet je twee keer een 
kwartier tijd verliezen, een ver-
plichte middagpauze kan je tar-
gets én premie in gevaar brengen.

Wie zo redeneert, loopt mooi mee in een 
almaar snellere prestatierace en gooit zijn 

eigen ruiten in. De onbetwiste enquêtes 
van Eurofound – de Europese Stichting 
voor verbetering van de leef-en werkom-
standigheden – tonen aan dat tien pro-
cent van de Belgische werknemers door 
stress geplaagd wordt in het combineren 
van werk en persoonlijk leven, meer dan 50 
procent vrije tijd opoffert aan zijn of haar 
werk, 25 procent niet genoeg tijd heeft om 
het werk naar behoren uit te voeren en dat 
de beschikbaarheid hoger ligt dan in onze 
buurlanden. Allemaal uitingen van een heel 
hoge werkdruk. 

Hele boeken

Nieuwe militanten in Comités voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW) kunnen hele boeken schrijven 
over doelstellingen die worden verhoogd, 
werkstress, overuren, variabel loon, onder-
bezetting, bereikbaarheid, tijdkrediet om 
eruit te geraken, pesten op het werk en arbi-
traire evaluatiesystemen. Niet bepaald het 
beeld van een tevreden werknemer die zich 
ontplooit op zijn werk en die daarnaast tijd 
heeft om van zijn familie- of vriendenkring 

en activiteiten te genieten. De organisatie 
van ons werk zit fundamenteel fout als we 
er ons niet wel bij voelen.
Het welzijn op het werk bevorderen was pre-
cies de bedoeling van de geheel vernieuwde 
aanpak van de preventie van werkrisico’s 
die ruim 15 jaar geleden werd ingevoerd. In 
dat verband werd het oude veiligheidsco-
mité omgevormd tot Comité voor Preventie 
en Bescherming op het Werk. Dat paritair 
orgaan moet, samen met de preventie-advi-
seurs, alle risico’s die het welzijn op het 
werk bedreigen helpen te voorkomen en 
elimineren. Die risico’s houden ook de psy-
chische last in, veroorzaakt door een te hoge 
werkdruk. Bij de verschillende preventie-
adviseurs die een werkgever moet aanstel-
len, is daarom ook een expert psychosociale 
belasting voorzien. En in ieder bedrijf moet 
er een interne of externe vertrouwensper-
soon zijn voor het personeel. 

Hoge kostprijs

De problemen zijn heel reëel: als een werk-
nemer niet kan voldoen aan de taakeisen, 
leidt dat op termijn tot fysieke klachten, 

Te zware werkdruk houdt 
veel mensen bezig

Preventiecomité kan risico’s aanpakken, met steun van achterban
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emotionele belasting en psychische ver-
moeidheid. Wie had er 20 jaar geleden van 
een burn-out gehoord?  Nochtans kos-
ten dergelijke stressproblemen ons jaar-
lijks twee miljard euro, volgens een schat-
ting van de Sociaaleconomische Raad voor 
Vlaanderen (SERV). 
En wie staat erbij stil dat we in onze vrije 
tijd geen energie genoeg meer hebben 
omdat die systematisch meer opgebruikt 
wordt op het werk? In 2004 werd de acute 
werkstress bij bedienden en kaderleden in 
Vlaanderen vastgesteld op 10,7 procent. Een 
goed verlicht kantoor en meer loon kunnen 
je welzijn niet garanderen als je er almaar 
meer taken moet uitvoeren, tegen de klok 
en met lange werktijden, met meer verant-
woordelijkheid, en met stijgende kwaliteits-
vereisten.
Het CPBW is bevoegd voor al wat van ver of 
dichtbij met welzijn te maken heeft. Je kan 
dus bij je vertegenwoordigers terecht om 
wantoestanden aan te kaarten, maar ook 
om te wijzen op risico’s die vaak niet gron-
dig genoeg ingeschat zijn – vooral als ze met 
arbeidsorganisatie te maken hebben: taak-
verdeling, evaluatie, verloningsverschillen, 
uurroosters. Veel van die punten worden 
gezien als materie voor de ondernemings-
raad, zoals nu ook het tewerkstellingsplan 
voor 45-plussers dat in elk bedrijf besproken 
wordt. Maar een dubbele bespreking via het 
CPBW kan er vaak toe leiden dat de proble-
men ten gronde worden aangepakt. 
Het is dus belangrijk dat de verkozen leden 
in het Comité de problemen kennen. Niet 
omdat ze die dan tegen volgende week zul-
len hebben opgelost, maar wel omdat ze 
hun tanden erin willen zetten. 

Weerstand wegnemen

Veel van de problemen die met werkorga-
nisatie te maken hebben – onderbezetting, 
gebrek aan begeleiding, slechte uurrege-
lingen, individuele willekeur van oversten 

– stuiten op nogal wat weerstand bij de 
directie; ze moeten zichtbaar en voelbaar 
gemaakt worden voor in het Comité kan 
worden besproken hoe ze echt kunnen wor-
den aangepakt. Leden van de vakbond kun-
nen op dit vlak een concrete en doorslag-
gevende rol spelen: bespreek het probleem 
met je vertegenwoordigers en overleg hoe je 
dat bij de wortel kan aanpakken.  Alleen met 
de medewerking van het personeel kunnen 
de verkozenen in het CPBW de problemen 
collectief aanpakken en druk uitoefenen op 
de directie. Gebruik je Comité, doe het func-
tioneren, voor je eigen welzijn en dat van je 
collega’s!  

Een goed verlicht kantoor en meer loon kunnen 
je welzijn niet garanderen als je er almaar meer 
taken moet uitvoeren, tegen de klok en met 
lange werktijden, met meer verantwoordelijk-
heid, en met stijgende kwaliteitsvereisten.

“Stressprobleem 
doen erkennen in 
ICT-sector”
Erik werkt bij Real Dolmen, een groot 
ICT-bedrijf waar een collectieve wer-
king helemaal niet voor de hand ligt 
omdat de meeste medewerkers gede-
tacheerd werken bij klanten. Toch is 
hij niet aan zijn proefstuk toe als het 
erom gaat werkproblemen strategisch 
aan te pakken.  
Wanneer je offertes en projecten moet 
afronden, ontstaat er nogal wat stress. 
Maar de werkdruk wordt ook vergroot 
omdat medewerkers moeten pendelen 
naar klanten en daaraan veel tijd beste-
den. Volgens de vakbondsmilitanten 
van Real Dolmen wordt de arbeidstijd 
zo serieus verlengd. Overuren worden 
niet voor iedereen erkend en de hoge 
flexibiliteit weegt zwaar op het gezins- 
en sociaal leven. 
Het resultaat is een hoog personeels-
verloop bij Real Dolmen, zoals in heel 
de sector trouwens. Een beleid om men-
sen te behouden ontbreekt volledig.

“Vanuit het CPBW pakten we de zaak 
grondig, planmatig en op lange ter-
mijn aan”, vertelt Erik. “Stress moest 
immers door het management erkend 
worden als probleem, en dat duurde 
enkele jaren. Daarna ijverden de ver-
schillende overlegorganen – de onder-
nemingsraad, het CPBW en de vak-
bondsafvaardiging – samen voor een 
budget om dit probleem aan te pak-
ken. De werktevredenheidsenquête, die 
daarvoor werd uitgewerkt,  erkende in 
eerste instantie ook geen ‘stress door 
reistijd’, uit vrees voor de resultaten. 
Maar uiteindelijk is de klip genomen 
en wordt het nut van dergelijke enquê-
tes nu erkend door het bedrijf. 
In de mate dat de stressfactoren zwart 
op wit op tafel lagen, werden actieplan-
nen uitgewerkt om die te verhelpen. 
Maar de managers voeren die acties 
nogal voorzichtig uit, zeker in crisis-
tijd. “De plannen om de reistijd naar 
klanten aan te pakken zijn nog niet 
echt concreet geworden, waardoor 
niet geraakt wordt aan de oorzaak van 
het probleem. De kous is dus niet af. 
Het CPBW blijft dan ook, samen met de 
ondernemingsraad en de vakbondsaf-
vaardiging, maatregelen voorstellen om 
de werkdruk door reistijden effectief te 
verminderen.”

“Ziekenhuiswerk is 
niet alleen fysiek 
zwaar”
Christel heeft bij de jongste verkie-
zingen (2012) tóch de stap gezet, en is 
verkozen op de lijst van de LBC-NVK als 
plaatsvervanger voor het CPBW. Door 
haar drukke sociale agenda heeft ze 
buiten haar werk in het Antwerpse 
Monicaziekenhuis weinig tijd over. 
Toch wil Christel via de vakbond een 
probleem aanpakken waar ze als werk-
neemster al lang mee worstelt.
Ze werkt sinds jaren op de afdeling 
oncologie, waar ze naast de intensieve 
behandelingen en verzorging, vaak met 
harde situaties en emotioneel belaste 
patiënten geconfronteerd wordt. Die 
groeiende psychische druk leidde er 
het voorbije anderhalf jaar toe dat 14 
van de 20 personeelsleden weggingen 
en met hen vertrok ook een groot deel 
van de expertise. Wat het werk voor de 
jongere en onervaren collega’s helemaal 
niet makkelijker maakt. 
De onderbezetting laat de verpleegkun-
digen geen tijd om elkaar zelfs op de 
meest elementaire manier op te van-
gen en emotioneel te ondersteunen. Ze 
kunnen evenmin rekenen op de ruime 
sociale en psychologische dienst van 
het ziekenhuis, die alleen ten dienste 
staat van de patiënten. Nachten die je 
helemaal alleen moet kloppen, met een 
paar sterfgevallen, worden dan soms 
gewoon té zwaar. 
Om de directie te dwingen het pro-
bleem te erkennen, moet het CPBW 
de kwestie op zijn agenda krijgen met 
een goed doordachte strategie. Daarom 
ging Christel haar licht al opsteken bij 
de preventiedienst, die het met haar 
eens is. Het bleek echter ook dat een 
preventie-adviseur alleen niets kan for-
ceren bij de directie als het betrokken 
personeel én hun collega’s niet duide-
lijk maken dat de mensen op oncologie 
meer respect verdienen en dat het hen 
menens is om dat af te dwingen.
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RUBRIEKSNAAM

Peter tierens

na de publicatie van een alar-
merend overheidsrapport over 
toegenomen stress op de werk-
vloer eisten de Duitse vakbonden 
een recht op onbereikbaarheid 

voor werknemers. grote Duitse 
ondernemingen als Deutsche 
telekom, Henkel en Volkswagen 
gingen ondertussen al in op deze 
vraag. Ook de nederlandse vak-
bond fnV pleit op basis van eigen 
onderzoek voor een gerichte, 

beleidsmatige aanpak van ‘tech-
nostress’ bij werknemers. wat is er 
aan de hand in werknemersland?

De nieuwe technologieën – de ‘tokens’, 
smartphones en iPads – maken het mogelijk 
om  plaats- en tijdonafhankelijk werken. Zo 
dragen ze bij tot meer efficiëntie, kleinere 

het recht om niet altijd 
bereikbaar te zijn

knop omdraaien buiten het werk blijkt soms heel lastig
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WELZIjN

mobiliteitsproblemen en een betere afstem-
ming tussen werk en privéleven.
Wat minder belicht wordt, zijn de schaduw-
kanten van ‘Het Nieuwe Werken’. Een werk-
nemer die online is heeft de wereld binnen 
handbereik. Maar tegelijk wordt het almaar 
moeilijker om die wereld nog buiten te hou-
den. Bereikbaar ‘kunnen’ zijn ontaardt maar 
al te vaak in een situatie waarbij de werkne-
mer denkt bereikbaar te ‘moeten zijn’. Ook 
na de officiële werktijden.
Brits onderzoek toont aan dat permanente 
bereikbaarheid per werknemer jaarlijks 
gemiddeld zo’n 20 extra werkdagen ople-
vert. De privésfeer wordt hierdoor meer en 
meer door de werksfeer ‘besmet’ en aange-
tast. Wat begint bij bevlogenheid mondt 
ongemerkt uit in werkverslaving. 
In een Nederlandse studie verklaarde 15 pro-
cent van de permanent bereikbare werkne-
mers al hun thuis binnenkomende mails ‘te 
lezen en direct te beantwoorden, vaak met 
tegenzin’. Zowat tien procent van de werk-
nemers met een smartphone checkt bin-
nenkomende berichten overdreven vaak: 
ze doen dat meer dan tien keer per uur tij-
dens de ‘downtime’, zeg maar in de tijd dat 
ze niet aan het werk zijn.  
Als gevolg van de permanente bereikbaar-
heid zal de werknemer  structureel meer tijd 
besteden aan het werk. Hij zal ook geneigd 
zijn altijd en overal professioneel actief te 
zijn, op vakantie, tijdens schoolvoorstellin-
gen van de kinderen, in het gezelschap van 
vrienden. Met de smartphone in de hand is 
het werk nooit veraf. 

Ver-van-ons-bed-show?

Uit een recente Vacature-enquête blijkt dat 
twee derde van de Belgische kantoormede-
werkers thuis toegang heeft tot de bedrijfs-
mails. De helft van hen kan van thuis uit op 
het bedrijfsnetwerk. En één op vier gebruikt 
een smartphone, PDA of Blackberry van het 
bedrijf. 
Tegelijk blijkt dat één op vijf Belgische 
werknemers de burn-out nabij is. Dat laat-
ste verwondert niet: voortdurend lang en 
hard werken kan resulteren in mentale uit-
putting, depressie en burn-out. Ook een 
vroegtijdige dood valt niet uit te sluiten. 
In Japan wordt de ‘dood door overwerk’ 
(karoshi) zelfs nauwgezet statistisch gedo-
cumenteerd.

Dwang en drang

Gewoon unpluggen dan maar? De privé-
sfeer veilig afschermen tegen een opdringe-
rige werksfeer lijkt eenvoudiger dan het in 

werkelijkheid is. Werknemers kunnen maar 
zelden vrij beslissen of ze al dan niet per-
manent bereikbaar willen zijn. In de meeste 
bedrijven worden de wachtdiensten immers 
contractueel verankerd. En buiten de wacht-
diensten en het normale werkrooster spelen 
diverse mechanismen die de vrije wil van de 
werknemer wel erg relatief maken.

Neem nu de tijdconcurrentie, eigen aan de 
moderne werkorganisatie: werknemers die 
in deze moeilijke economische tijden met 
elkaar concurreren voor bonussen, promo-
ties, jobbehoud door extra prestaties buiten 
de normale werktijd. Als de kwaliteit van de 
werknemer zuiver wordt afgemeten aan de 
hand van de behaalde resultaten, wordt de 
druk groot om betere en snellere resultaten 
na te streven door extra tijd te investeren of 
op atypische momenten – zoals ’s nachts of 
in het weekend – te presteren. De grootste 
‘workaholic’ bepaalt hierbij meteen de norm 
voor de evaluatie van de volledige groep. 
Dit mechanisme wordt versterkt door een 
voortdurend crisisgevoel. Een (te) grote 
werkdruk en de informatie die langs vele 
kanalen toestroomt hebben tot gevolg dat 
de werknemer de greep op zijn arbeid ver-
liest. Verborgen overwerk en rusteloos-
heid zijn een bekend gevolg. Nochtans 
neemt de productiviteit er zelden door 
toe. Integendeel, volgens onderzoek van 
Microsoft duurt het na een onderbreking 
van het werk door e-mail ongeveer 24 minu-
ten voor de oorspronkelijke taak weer ade-
quaat wordt opgepakt.
De grens tussen drang en dwang wordt bij 
de Nieuwe Werker met andere woorden bij-
zonder flou. Maar zelden blijkt hij in staat 
te zijn om duidelijke grenzen te trekken tus-
sen de professionele en de private sfeer. Uit 

de literatuur blijkt dat werkverslaafden ‘te 
hard werken’ definiëren als ‘dag en nacht 
werken’. Ongeveer twaalf uur per dag wer-
ken vinden ze daarentegen heel redelijk. En 
dan loopt het wel eens mis. 

Leonie

Dat blijkt ook uit de getuigenis van Leonie. 
Zij was jarenlang geobsedeerd door haar 
werk en balanceerde hierdoor op het randje 
van een depressie. Het was haar man die uit-
eindelijk aan de noodrem trok. Leonie ver-
anderde haar manier van doen. Anders dan 
vroeger zet ze tegenwoordig haar smart-
phone uit op vakantie. 
Het verhaal van Leonie illustreert hoe 
belangrijk het is om een partner en een soci-
ale omgeving te hebben die kunnen helpen 
om grenzen te trekken. Werknemers heb-
ben hun eigen verantwoordelijkheid. Een 
partner, vrienden of (kleine) kinderen heb-
ben zijn vaak een noodzakelijke ‘incen-
tive’ om de privésfeer beter af te bakenen. 
Persoonlijke problemen voorkomen is hier 
alleszins beter dan ze te moeten remediëren.

rol werkgever

De werkgever moet op dit vlak ook zijn rol 
spelen natuurlijk. Van een onderneming 
mag je verwachten dat ze aandacht heeft 
voor een uitgebalanceerde verhouding tus-
sen werk- en andere tijd. Een weldoordacht 
preventief ‘technostress’-beleid is dan ook 
aangewezen. Te weinig ontspanning, een 
gebrek aan slaap, verstoorde sociale relaties 
kosten het bedrijf op termijn immers geld 
en goede medewerkers. Zo stelt het maga-
zine Sleep dat een Amerikaanse werkgever 
jaarlijks naar schatting 11,3 werkdagen ver-
liest per werknemer die last heeft van een 
verstoord slaappatroon, mee veroorzaakt 
door de alomtegenwoordigheid van profes-
sionele communicatiemiddelen in de privé-
sfeer. 
Als een werkgever zich verantwoordelijk wil 
gedragen, kan hij dan ook best duidelijk zeg-
gen dat hij niet verwacht dat werknemers 
tijdens de privétijd beschikbaar blijven. 
Zo vermijdt hij overigens ook allerhande 
claims. Ter beschikking staan van de werk-
gever is nu eenmaal arbeidstijd, en hieruit 
kan een recht op loon voortvloeien. Dat 
ondervond ook Adecco in een geschil met 
een uitzendconsulente die buiten haar nor-
male werktijd thuis permanent bereikbaar 
moest zijn voor het cliënteel. 
Hoe dan ook veranderde onze manier van 
werken aanzienlijk door de technologie. Dat 
heeft voordelen. Maar er zijn ook manifeste 
risico’s voor de gezondheid, het sociale 
weefsel én de ondernemingen. Dat die risi-
co’s niet kunnen worden geminimaliseerd is 
ondertussen afdoende gebleken. Net zoals 
het klontjesklaar is dat deze risico’s verder 
moeten worden opgevolgd.  

Wat minder belicht 
wordt, zijn de 
schaduwkanten van 
‘Het nieuwe Werken’. 
een werknemer 
die online is heeft 
de wereld binnen 
handbereik. Maar 
tegelijk wordt het 
almaar moeilijker om 
die wereld nog buiten 
te houden.

Werknemers kunnen maar zelden vrij beslissen 
of ze al dan niet permanent bereikbaar willen 
zijn.
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VIjFTIgpLUSSERS

VDAB maakt werkzoekende 
vijftigplussers weerbaarder

“wij zien het niet als vechten tegen de bierkaai”

Denis BOuwen

Vijftigplussers behoren tot de ‘kan-
sengroepen’ die het extra lastig 
hebben op de arbeidsmarkt, al 
helemaal wanneer de economische 
motor sputtert zoals nu. De VDaB 
heeft een dienst die specifieke 
inspanningen doet om vijftigplus-
sers ‘weerbaarder’ te maken. “wij 
hebben helemaal niet het gevoel 
dat we tegen de bierkaai moeten 
vechten”, vertellen leen sterckx 
en Peggy lamot. “met de huidige 
economische conjunctuur is ons 
werk juist belangrijker dan ooit.”

Leen Sterckx leidt in de regio Antwerpen de 
dienst Actief 50+. Peggy Lamot is één van 
de consulentes die binnen de dienst zoge-
heten 50+ Clubs begeleiden.
Het afsluiten van het ‘Generatiepact’ leidde 
in 2006 tot de oprichting van de dienst Actief 
50+ binnen de VDAB. Aanvankelijk werden 
werkzoekende 50-plussers drie maanden 
na hun inschrijving bij de VDAB uitgeno-
digd voor een ‘infosessie’. Nadien beslisten 
ze dan of ze zich individueel of collectief wil-
den laten begeleiden. De infosessies worden 
gegeven door de VDAB of de bijblijfconsulen-
ten van het ACV of andere vakbonden.
Gaandeweg werden de regels aangepast. 
Momenteel zijn 50-plussers al tot hun 57ste 
verplicht om een vorm van begeleiding te 
aanvaarden. Vanaf 58 jaar is het alleen ver-
plicht om aan een infosessie deel te nemen. 
Vijftigplussers mogen zich ook spontaan 
aanmelden om zich te laten begeleiden.

rouwproces

“In een 50+ Club werken we sterk rond de 
groepsdynamiek”, vertelt consulente Peggy 
Lamot. “De deelnemers krijgen een halve 
dag de tijd om elkaar beter te leren ken-
nen. Er wordt ook een dag gereserveerd 
om iedereen aan het woord te laten over 
de manier waarop de werkloosheid wordt 
beleefd. Heel wat mensen moeten door een 
rouwproces na een ontslag. Je moet ruimte 
laten voor dat rouwproces, pas daarna kun-
nen we constructief aan de slag.”
Bij de 50+ Clubs weten ze maar al te goed 
dat veel deelnemers met gevoelens van 
woede en depressie kampen. Ze voelen zich 
afgewezen en hebben daardoor niet altijd de 
fut om opnieuw naar werk te zoeken. “Voor 
velen is het glas halfleeg”, zegt Peggy. “Ik 

bespreek dat eerst met de werkzoekenden 
maar wijs er nadien op dat het glas dus ook 
halfvol is. Soms zijn er ernstige gezond-
heidsklachten. Maar ook iemand met 67 
procent arbeidsgeschiktheid heeft nog 
potentieel om zinvol werk te doen.”
De dynamiek varieert van groep tot groep. 
In sommige groepen is er meer moedeloos-
heid dan in andere. “Spijtig genoeg hebben 
we niet voor elke deelnemer een job in de 
schuif liggen. Maar we kunnen de mensen 
wel veel weerbaarder maken en ondersteu-
nen in hun zoektocht naar werk. Netwerken 
is ontzettend belangrijk in alles wat we aan 
de klanten meegeven. Amper 20 procent 
van alle werkaanbiedingen is zichtbaar 
voor het publiek. Het merendeel wordt via 
andere kanalen ingevuld.”

Pluimen

Een 50-plusser die zijn werk kwijtraakt, 
heeft in wezen een rugzak vol ervaring 
mee. De werkzoekende heeft het gevoel 
dat er vooral zware stenen in die rug-
zak zitten. “Maar het zijn eerder plui-
men waarmee ze kunnen uitpakken”, stelt 
Peggy. “Stoefen over die pluimen mag abso-
luut maar vertel dat maar eens aan een 

generatie die helemaal anders werd opge-
voed.” Begeleiders van een 50+ Club gaan 
op zoek naar de vaardigheden en kwalitei-
ten van de ‘klanten’. Meer dan eens hebben 
ze in hun eigen leven ook een ‘periode van 
machteloosheid’ meegemaakt. Een ervaring 
die ze kunnen gebruiken ten behoeve van 
hun cursisten. De begeleiders willen ach-
terhalen wat de deelnemers nog kunnen en 
nog willen. Realistische jobdoelwitten kie-
zen is belangrijk. “Het is bijvoorbeeld niet 
meer realistisch om nog werk te zoeken als 
klassieke administratieve bediende. Voor 
zo’n profiel zijn er nog amper aanbiedingen. 
Veel bedienden hebben nu een bachelordi-
ploma, ook al is dat voor hun functie zeker 
niet altijd vereist.”

“De werkgevers hebben heel hoge verwach-
tingen”, springt Leen Sterckx bij. “Ze eisen 
van sollicitanten dat ze steeds meer gespe-
cialiseerd zijn. Een werkzoekende bediende 
maakt bijvoorbeeld al meer kans als hij of zij 
bijvoorbeeld verstand heeft van personeels-
zaken of boekhouding.”

Ponskaarten

Peggy herinnert zich hoe de 50+ Clubs een 
jaar of zeven geleden oudere werkzoekenden 

Lang niet alle werkgevers weten dat er premies bestaan die het veel aantrekkelijker maken om een 
50-plusser in dienst te nemen.
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zagen toestromen die nog met ponskaarten 
gewerkt hadden en weinig van computers 
kenden. “Tegenwoordig is de rol van de com-
puter helemaal veranderd. Voor mensen die 
de ponskaart nog meemaakten is het even 
schrikken als ze zien welke eisen de job-
markt tegenwoordig stelt. Toch kijken we 
naar de bagage die iemand wél kan inzetten 
en dat blijkt heel wat te zijn.”
Elke dag opnieuw ervaren Leen en Peggy 
dat de 50+ Clubs broodnodig zijn. “Sommige 
50-plussers zouden zonder de werking niet 
meer aan de bak gekomen zijn. Maar er zijn 
er anderen die het op eigen kracht ook wel 
redden. Als het niet lukt, is het soms een 
uitweg om even vrijwilligerswerk te doen. 
Dat kan een manier zijn om een onbekende 
sector te leren kennen en op die manier 
daarna werk te vinden.”
Bij de VDAB doen ze hun best om vooroor-
delen te doorbreken en werkgevers te sti-
muleren om ook aan 50-plussers meer kan-
sen te geven. Een speciale ‘jobhunter’ op de 
dienst Actief 50+ jaagt zelfs op werkgevers 
die werkaanbiedingen voor de doelgroep 
hebben.

Premies

“Lang niet alle werkgevers weten dat er 
premies bestaan die het veel aantrekke-
lijker maken om een 50-plusser in dienst 
te nemen”, zeggen Leen en Peggy. “Een 
federale maatregel is de Activakaart die de 
oudere werkzoekende krijgt als hij meer 
dan zes maanden zonder werk zit. Als een 
werkgever zo’n kandidaat aanwerft, kan hij 
21 kwartalen lang een RSZ-voordeel krijgen. 
Dat voordeel neemt toe naarmate de werk-
zoekende langer werkloos was. We leren de 
mensen om dat als een troef uit te spelen 
wanneer ze solliciteren.”
De Vlaamse overheid heeft dan weer een 
tewerkstellingspremie die werkgevers moet 
aanmoedigen om 50-plussers een contract 
van onbepaalde duur te geven. In 2012 
werd de aanvraag van die tewerkstellings-
premie 3.721 keer goedgekeurd voor heel 
Vlaanderen. Het jaar voordien ging het om 
minder dan 3.000 goedgekeurde dossiers.
Op basis van cijfers uit 2011 scoorde het 
Vlaamse Gewest voor 50-plussers een 
‘werkzaamheidsgraad’ van 53,6 procent. 
Aanzienlijk minder dan Zweden, waar het 
overeenkomstige cijfer boven de 75 procent 
ligt. “Maar in 2000 bedroeg de werkzaam-
heidsgraad voor 50-plussers in Vlaanderen 
maar 40 procent”, merken Leen en Peggy op. 

“Er is dus wel een positieve trend.”
Een conclusie die wellicht enige hoop kan 
geven. Ook al blijft het keiharde werkelijk-
heid dat oudere werkzoekenden nog altijd 
te vaak bot vangen op de arbeidsmarkt. Los 
van de retoriek van werkgeversorganisaties 
die ‘meer ouderen aan de slag willen’.  

Veel vooroordelen 
kloppen niet 

“Het is populair om te beweren dat 
50-plussers dure vogels zijn maar de wer-
kelijkheid is toch heel anders. Werkgevers, 
familieleden en vrienden zitten met heel 
wat vooroordelen. die vooroordelen 
komen ook aan bod op onze bijeenkom-
sten.”
Leen en Peggy willen niet gezegd hebben 
dat alle werkgevers angstvallig de deur 
dichthouden voor werkzoekenden boven 
de 50. “daarmee zouden we sommigen 
onrecht aandoen. er zijn werkgevers met 
wie onze dienst erg goed samenwerkt.”
aan mogelijke vooroordelen over 50-plus-
sers is er geen gebrek. een aantal voor-
beelden:

“Ze zijn minder vitaal en productief”:  in 
werkelijkheid zijn ze vaak productiever 
dankzij hun ervaring en inzicht.
“Ze zijn duur”: uiteraard hebben ze recht 

op het minimumloon. een bepaalde kwali-
teit heeft natuurlijk ook zijn prijs.

“Ze hebben te veel ervaring of zijn over-
gekwalificeerd”: in menig geval zijn ze 
bereid een stap terug te doen en kiezen 
ze voor een stabiele job. Ze zijn loyaal aan 
een werkgever. ‘jobhoppen’ komt veel 
minder vaak voor bij oudere werknemers.

“Ze zijn minder ambitieus”: dat is mis-
schien soms wel waar maar zo zijn ze ook 
geen bedreiging voor jongere collega’s 
die wel carrière willen maken.
“Ze zijn geregeld ziek”: uit de cijfers 
blijkt dat jongeren juist vaker afwezig zijn 
wegens ziekte. Wanneer een 50-plus-
ser ziek wordt, is het meestal wel ern-
stig en kan de afwezigheid langer duren. 
jongeren blijken in verhouding veel vaker 
afwezig te zijn op maandag.
“Ze passen niet in een team”: werkgevers 
doen er goed aan om evenwichtige teams 
samen te stellen waarin ook mensen met 
maturiteit hun plaats vinden.

“Te oud, te duur, te grijs 
en niet de juiste ervaring”

Hans nam deel aan één van de 50+ Clubs 
van de VdaB. Hij doet zijn verhaal:

“Mijn generatie is een uitstervend ras. ik 
heb veertig jaar bij dezelfde baas gewerkt 
en het woord ontslag kwam niet voor in 
mijn vocabulaire. en toch gebeurde het. 
ik merkte al snel dat het geen sinecure 
is om een nieuwe job te vinden. ik ben te 
oud, te duur, te grijs en heb niet de juiste 
ervaring of een fout diploma. en mijn rim-
pels en kraaienpootjes schrikken de jonge 
en energieke personeelsverantwoordelij-
ken af.”

“Tegen mijn zin ben ik naar de 50+ Club 
gegaan. gaandeweg gingen mijn ogen 

open: ik merkte dat solliciteren een echt 
vak is dat je moet leren en waarbij bege-
leiding meer dan welkom is. Zo is het bij-
voorbeeld geen goed idee om je werker-
varing zomaar op te sommen in je cv. je 
moet die ervaring beschrijven in functie 
van de vacature. in de 50+ Club leerde ik 
via tests ook welke vaardigheden werkge-
vers belangrijk vinden en in welke mate ik 
ze bezit. door die vaardigheden in de verf 
te zetten tijdens het solliciteren, vergroot 
je kans op werk.”

“geleidelijk aan zag ik een verandering 
bij mij en de andere cursisten: we kregen 
meer zelfvertrouwen. en dit bleek terecht. 
elke week waren er wel cursisten die een 
job vonden of besloten om een opleiding 
te volgen. de 50+ Club werkt.”
Bron: www.vdab.be
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FILM
karin seBerecHts

Quartet
De hoogdagen van Dustin 
Hoffman als acteur lig-
gen al even achter ons. 
Voor zijn regiedebuut – 
op zijn 75ste – ruilde de 
kleine rasacteur zijn vaste 
job als stem van kung 
fu Panda shifu even in 
voor een gearrangeerd 
treffen met een schare 
Britse collega’s en gene-
ratiegenoten. niet van 
de minsten overigens. in 
Hoffmans ‘Quartet’ bege-
ven we ons naar Beecham 
House, een stately man-
sion waar muzikale oude 
van dagen hun laatste 
levensjaren slijten, onder 
het bekommerd oog 
van fraaie verzorgsters. 

De zenuwen staan er gespannen, 
want de benefiet die het pron-
kerige rusthuis moet redden, 
nadert. Wanneer operalegende 
Jean Horton haar opwachting 
maakt in het home, gaat de 
nervositeit bij sommigen tegen 
hysterie aanleunen. De diva is 
er niet op gebrand om te koffie-
kletsen met de andere oudjes. 
En al zeker niet om voor het 
goede doel Rigoletto te gaan 
kwelen met de kwartetleden uit 
yonder years. En dat heeft niet 
alleen met een tanende stem te 
maken… 

Laten we even buiten beschou-
wing dat je flukse zeventigers 
van het slag Pauline Collins, 
Tom Cour tenay,  Michael 
Gambon en zeker Billy Connolly 
weinig aantreft in het ouderlin-
genwezen. En dat de Beecham 
Houses van deze wereld wel erg 
dun gezaaid zijn. Is Hoffmans 
eersteling achter de camera dan 
te pruimen? Nou... ja. 
Dit van ‘knoddigheid’ bulkende 
ensemblestuk van Ronald 
Harwood heeft in zijn lange 
aanloop best veel last van 
nadrukkelijkheid. De acteurs 
lopen gechargeerd excentrieke 
knarren te vertolken, alsof 
het hen moeilijk valt om in de 
schoenen van oudere sterve-
lingen te staan. Maar wanneer 
dame Maggie Smith ten tonele 
verschijnt en er zout in oude 

- echtelijke - wonden wordt 
gestrooid, valt Hoffmans thea-
trale kleinood wonderlijk in de 
plooi. 
‘Quartet’ is uiteindelijk maar 
half zo charmant en vermake-
lijk als het zelf zou willen zijn. 
Maar als sluimerend drama 
over stukgelopen relaties, lang 
meegesleepte kwetsuren en een 
stilletjes weggeëbd maar o zo 
gekoesterd leven in de schijn-
werpers is dit een even accurate 
als bescheiden parel. 

‘Quartet’ komt op 22 mei in de 
Belgische zalen.

Courtenay en Smith: meegesleepte kwetsuren en hunker naar een leven 
in de schijnwerpers.

De grens tussen waarheid en bedrog plagerig afgetast 
(Adam O’Brian als Frédéric Bourdin).

The Imposter
Opgelicht worden over-
komt meestal iemand 
anders. maar u en ik gelo-
ven misschien iets te gre-
tig dat alleen naïeve zie-
len in de vuige trucs van 
nepleurders en -trafikan-
ten allerhande trappen. 
en dan hebt u nog niet 
eens het verhaal onder 
ogen gekregen waarmee 
de Britse documentaire-
maker Bart layton uit-
pakt in ‘the imposter’... 

In 1997 krijgt de Spaanse politie 
een telefoontje van een bezorgd 
toeristenpaar dat op straat een 
verwarde jongen zonder papie-
ren heeft aangetroffen. De 
jongen wordt tijdelijk in een 
opvangtehuis ondergebracht. 
Een zoektocht naar zijn iden-
titeit leidt naar Texas, waar 
drie jaar voordien de 13-jarige 
Nicholas Barclay spoorloos ver-
dween. Zijn familie is er al snel 
van overtuigd dat de Spaanse 
‘vondeling’ hun verloren zoon 
en broer is. Dat de geheimzin-
nige jongeman net zo goed 
op Nicholas lijkt als Poetin op 
Obama (om maar iets te zeg-
gen), schijnt niemand bezig te 
houden.
‘The Imposter’ begint als een 
klassieke documentaire waarin 
interviews met de betrokke-
nen worden afgewisseld met 

geënsceneerde fragmenten 
uit het waargebeurd relaas. 
Spilfiguur is Frédéric Bourdin, 
een Fransman met een zie-
kelijke neiging om zich voor 
te doen als iemand anders. 
Bourdin doet uit de doeken 
hoe hij zich als 23-jarige met 
een Frans accent, donker haar 
en bruine ogen de identiteit 
inblufte van een blonde Texaan 
van 16, met blauwe ogen. 
Bourdins verhaal tart elke ver-
beelding, maar... is zijn – visu-
eel overigens erg mooi in beeld 
gezet – getuigenis wel waar? 
Bestaat die hele Bourdin werke-
lijk? Zijn de ‘echte’ Barclays écht 
of zijn het ook acteurs? Is ‘The 
Imposter’ echt gebaseerd op een 
‘waargebeurd’ verhaal of is het 
een verzonnen nepdocument 
zoals Banksy’s verwante ‘Exit 
Through the Gift Shop’ of een 
bedrieglijke thriller zoals ‘The 
Usual Suspects’? 
Regisseur Layton strooit zijn 
kijker nuchter maar plagerig 
zand in de ogen en tast tot in 
het uiterste de grenzen af van 
waarachtigheid, waan, verzin-
sel en bedrog. Aan u om uit 
te maken wie nu de grootste 
imposter (oplichter) is in deze 
schemerige historie. Laat de 
speurneus in u alvast opstaan.

‘The Imposter’ draait in diverse 
zalen in België.
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Alles of niets
tom naegels

antwerpenaar tom naegels 
(38) schreef tien jaar lang, sinds 
februari 2003, een column voor 
De standaard. Dit jaar houdt 
hij ermee op, “omdat de rek 
er wat uit is”. Zijn 115 beste 
columns verzamelde naegels in 
een dikke turf: ‘alles of niets’. 

De auteur zegt in zijn inleiding dat je zijn 
columns niet achter elkaar moet lezen. Ik 
heb zijn waarschuwing in de wind gesla-
gen – it’s a lousy job but someone has to 
do it – en ik heb me twee dagen lang kos-
telijk geamuseerd. Naegels is een verdomd 
slimme schrijver, die goed leest en goed 
luistert en onophoudelijk kromme redene-
ringen, hyperbolen en valse verontwaardi-
ging doorprikt. Neem alleen al zijn eerste 
zinnen, altijd een geslaagde entrée en mati-
ère: “Een lokjood, wie bedenkt het?”, “Vijftig 
strafpunten voor Mieke Vogels”, “Die Jef 
Vermassen is een goeie”, “Ah, onze media, 
ze blijven verbazen”. 
Naegels heeft een goed gevoel voor al wat 
belachelijk is en heeft me vaak hardop doen 
schateren, zoals wanneer hij het heeft over 
de overdreven persaandacht voor de over-
stroming van Maarkedal in november 2010: 

“Dweilen dat ze daar deden! (...) Kijk, onze 
kleerkast, onze koelkast, ons bed, onze 
zetel (...) Wat hebben mensen nog in hun 
huis staan? Onze... euh... poef, die was net 
nieuw. En we schakelen over naar Puurs, 
voor nog meer meubels.” 
Hij is goed geïnformeerd, vilein genoeg om 
man en paard te noemen en hij kan zich 
zowel oprecht kwaad maken als de zaken 
grondig relativeren, waardoor je hem als 
commentator van de-waan-van-de-dag 
steeds meer gaat vertrouwen en waarderen. 
Het is een verlies voor de Vlaamse pers dat 
hij ons vanaf dit jaar aan ons lot overlaat. 
Wie zal er ons nog wijzen op de perfide hys-
terie van onze nationale pers?

De Wever

Want dat is het wel degelijk wat Naegels 
tien jaar lang heeft gedaan. Hij deelt zijn 
boek op in vijf delen. Deel één is het lang-
ste, met columns over “de opvallendste poli-
tieke evolutie van de afgelopen tien jaar”, 
met andere woorden de opkomst van Bart 
De Wever. Naegels probeert te verklaren 
waarom zijn weldenkende (linkse) vrien-
den haast even ontredderd waren over de 

kiesoverwinningen van de N-VA als over die 
van het Vlaams Belang en verwijst daartoe 
naar een boek van de Amerikaanse psycho-
loog Jonathan Haidt. Die laatste vond uit 
dat een politieke overtuiging (bijvoorbeeld 

“Weg met Bart De Wever!”) een groepsidenti-
teit creëert. “De loyauteit van die groep van 
gelijkgezinden is sterker dan de liefde voor 
de waarheid en sterker dan de argumenten 
die een tegenstander je voor de voeten zou 
kunnen werpen. Ons verstand gaat blijk-
baar instinctief op zoek naar redenen om 
dat tegenargument (“Bart De Wever valt wel 
mee”) te verwerpen, om ervoor te zorgen 
dat de groepsidentiteit overeind blijft.” Om 
over na te denken.
In deel twee van ‘Alles of Niets’ bundelde 
Tom Naegels zijn stukjes over de houding 
van de Vlaamse pers tegenover de proble-
men met allochtonen. Heel slim merkt de 
auteur op dat zelfs welmenende journa-
listen als Lieven Verstraete van Terzake 
zonder er erg in te hebben het woordje 

‘ons’ gebruiken als ze ‘autochtonen’ bedoe-
len.  “In een stad als Antwerpen” (schrijft 
Naegels) behoort anders 25 procent van de 

inwoners en zelfs 50 procent van de kinde-
ren tot een of andere etnische, culturele of 
religieuze minderheid”. En hij besluit: “De 
misleidend vanzelfsprekende woordkeuze 
die ik hierboven citeer (...) gaat ervan uit 
dat niet alleen de journalisten autochtone, 
seculiere of in ieder geval niet-islamitische 
Vlamingen zijn, maar dat ook hun publiek 
tot die groep behoort. Dit is dus een 
debat onder autochtone Vlamingen, met 
Marokkanen, Turken en af en toe joden als 
inzet (...) en dat is niet onschuldig.”

Afgeborsteld heertje

Als een journalist van De Morgen over de 
voorzitter van de Arabisch-Europese Liga 

(AEL) Abou Jahjah schrijft dat hij “een 
afgeborsteld heertje is... Jasje, dasje, zon-
nebankbruin, gepoetste schoenen, groot 
hoofd en een vlotte babbel”, wordt Naegels 
ziedend. “Zonnebankbruin? Abou Jahjah is 
een Libanees. Natuurlijk is hij bruin! En wat 
is dat met die gepoetste schoenen? Hoe kan 
ik nog geloven dat deze krant mij een objec-
tief verslag kan brengen over Abou Jahjah 
en zijn beweging, wanneer zelfs het feit dat 
hij zijn schoenen poetst, als verdacht wordt 
gepresenteerd?”
In zijn latere hoofdstukken schrijft Naegels 
nog over de Lange Wapperbrug (“Eigenlijk 
is dit nog verbazender: waarom een via-
duct rechts zou zijn en een tunnel links”) 
en over hoe de pers omgaat met indivi-
duen: Marianne Dupon, Freya Van den 
Bossche, Pico van de Kampioenen, Frank 
Vandenbroucke en de  criminelen Kim De 
Gelder, Hans van Themsche, Ronald Janssen 
en de moordenaars van Bart Bonroy en 
Joe Van Holsbeeck. “Betuig je je spijt, dan 
is die vals. ‘Hij heeft alleen spijt omdat hij 
gevat is.’ Doe je het niet, dan ‘krijgt hij geen 
woord van spijt over zijn lippen.’ Kijk je de 
nabestaanden niet aan, dan ‘ontbreekt het 
hem aan de moed.’ Kijk je ze wel aan, dan 
is dat ‘uitdagend’.”
Tom Naegels was met zijn gezond verstand 
een tegenwicht tegen de luiheid, de slor-
digheid en de sensatiezucht van de pers. 
Wanneer werpt hij zich op de loze kunst-
praatjes?   

aLLeS OF nieTS

Tom naegels

de Bezige Bij, antwerpen

351 blz. 

BOEK
gutenBerg

Zonnebankbruin? 
abou jahjah is  
een Libanees. 
natuurlijk is hij bruin!
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Ruim 230 wereldwinkels 
bevorderen eerlijke handel

grote picknick en andere acties in mei

Denis BOuwen

De Oxfam-wereldwinkels pak-
ken in mei met alle toeters en 
bellen uit om de voordelen van 
een eerlijke handel aan te prij-
zen. “grote bedrijven doen soms 
ook aan eerlijke handel maar in 
veel gevallen gaat het dan om 
schone schijn”, ervaart arne 
schollaert, werkzaam op het hoofd-
kwartier van de wereldwinkels.

“In de loop van mei zetten we diverse laag-
drempelige acties op het getouw waarmee 
we de mensen willen tonen wat Oxfam 
onder eerlijke handel verstaat”, legt Arne 
uit. “Op 16 mei is er Fairtrade@Work en 
de dag nadien Fairtrade@School. In het 
weekend, op 17 en 18 mei dus, houden we 
de ‘grootste picknick van Vlaanderen’. Nog 
in het weekend zijn er debatten in Gent en 
Brussel.”

Ons recHt: Oxfam-wereldwinkels groeide uit 
tot een stevige organisatie. Hoe ziet de struc-
tuur er tegenwoordig uit?
arne: “Tegenwoordig bestaat ons netwerk 
uit 234 winkels. Soms smelten er winkels 
samen, en dan daalt het aantal. Maar soms 
zijn er ook nieuwe openingen. De sterkste 
concentratie hebben we in de provincies 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Limburg 
is de concentratie het laagst.”

“We kunnen rekenen op de inzet van zo’n 
8.000 vrijwilligers, een aantal dat de jongste 
jaren stabiel is. De vrijwilligers zijn vooral 
vrouwen (70 procent) maar we hebben ook 
mannen. Zowat 30 procent van de vrijwil-
ligers is jonger dan 30 jaar. Elk jaar trekken 
we ook meer nieuwe vrijwilligers aan: 582 in 
2009, 760 in 2010 en 774 in 2011.”

Supermarkten

Ons recHt: Almaar meer supermarktketens 
verkopen producten met een fairtradelabel. 
Reden om te juichen dus? 
arne: “Als grote bedrijven zich inspannen 

om aan eerlijke handel te doen, blijkt dat 
vaak vooral ‘window dressing’ te zijn. Met 
onze campagne willen we beklemtonen dat 
er geen sprake is van eerlijke handel zolang 
de producenten in het Zuiden te maken heb-
ben met een extreem geconcentreerde afzet-
markt. Los van het feit of bepaalde bedrij-
ven al dan niet goede bedoelingen hebben 
met de inspanningen die ze hier doen. 
Zolang producenten uit het Zuiden weinig 
of niet kunnen kiezen of ze hun artikelen 
verkopen en aan wie, is de handel niet eer-
lijk. Het gebeurt meer dan eens dat er maar 
één mogelijke koper is die zich bereid toont 
om extra te betalen voor een klein deel van 
wat hij opkoopt; maar ook dat is niet echt 
eerlijke handel.”

“Zolang er structureel niets verandert, is er 
voor Oxfam-wereldwinkels dus niet veel 
reden om te juichen. Of er overal in de rek-
ken producten met een fairtradelabel liggen, 
speelt dan niet veel rol. Doordat veel win-
kels fairtradeartikelen aanbieden, krijgen 
consumenten te snel de indruk dat het wel 
allemaal zal meevallen.”

FAIR TRADE
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Zuiden steunen

Ons recHt: Veel consumenten denken 
waarschijnlijk ‘fair trade is fair trade’. 
Waarom zouden ze toch naar de wereld-
winkels moeten gaan?
arne: “Er zijn diverse redenen om juist 
wel naar de wereldwinkel te gaan. Wie 
daar koopt, weet dat hij met zijn con-
sumptie helpt om het Zuiden econo-
misch te ontwikkelen. En wie de tijd 
neemt, krijgt er meteen het verhaal 
achter het product bij. Naarmate meer 
mensen bij ons winkelen, staan we ster-
ker. Zoals de vakbond kiezen we voor ‘de 
kracht van het getal’: als we met genoeg 
roepen, moeten politici en machtige 
bedrijven uiteindelijk wel naar ons luis-
teren. Elke stem – en elke aankoop – telt 
dus.”

“Via de wereldwinkel help je niet alleen 
de boer van wie je een product koopt. Je 
versterkt ook de roep om verandering, 
de vraag naar andere spelregels voor de 
handel waardoor alle handel op termijn 
automatisch inclusief en eerlijk wordt.”

Koffie uit Congo

Ons recHt: Wat zijn de succesartikelen of 
producten waar jullie extra trots op zijn?
arne: “Wijnen, fruitsappen, koffies en 
chocoladeartikelen behoren tot onze 
meest verkochte producten. Erg trots 

zijn we bijvoorbeeld op onze ‘Lake 
Kivu’-koffie uit Congo, waarmee we 
koffietelers uit conflictgebieden steu-
nen. We zijn ook fier op onze chocolade, 
die afkomstig is uit een productieketen 
zonder kinderarbeid of kindslavernij.”

Ons recHt: Het Europese landbouwbeleid 
kan niet op jullie sympathie rekenen. Wat 
is er precies mis met de Europese aanpak? 
arne: “Het Europese handelsmodel is 
protectionistisch: onze landbouwindus-
trie wordt gesubsidieerd, en daar waar 
dat niet volstaat om de concurrentie 
uit het Zuiden af te houden, worden de 
invoertarieven hoog genoeg gehouden. 
Bovendien zijn er in sommige sectoren 
nog eens verschillende tariefschijven: 
hoe hoger de graad van afwerking van 
een product dat ingevoerd moet worden, 
des te hoger het tarief dat erop wordt 
toegepast. Zo verhindert het Europese 
landbouw- en handelsbeleid dat het 
Zuiden ‘toegevoegde waarde creëert’ en 
zich economisch ontwikkelt.”

“Die aanpak is weerzinwekkend vanuit 
menselijk oogpunt. Bovendien kost het 
huidige model de Europese consument 
veel geld: die subsidieert met zijn belas-
tinggeld de Europese landbouwindus-
trie en betaalt bovendien een pak meer 
voor producten omdat het handelsbe-
leid zo protectionistisch is. Als onze 
Europese leiders het model in stand 
houden, doen ze dat zeker niet uit onwe-
tendheid. Europees Commissaris Karel 
De Gucht noemt een akkoord over meer 
vrijhandel tussen de EU en de VS ‘het 
minst dure relanceplan’. Hij beseft daar-
bij maar al te goed dat handelsbeperkin-
gen leiden tot een verlies aan welvaart.”

Ons recHt: Er zijn grote financiële belan-
gen gemoeid met de wereldhandel. Het 
anders aanpakken ligt dan ook niet voor 
de hand.
arnO: “Dat is juist maar veel wordt 
mogelijk als het maatschappelijk 
bewustzijn groot genoeg is. Met Oxfam-
wereldwinkels werken we aan een 
geloofwaardig alternatief. Vanuit onze 
filosofie helpen we het nodige maat-
schappelijke draagvlak te creëren voor 
dat alternatief.”

Meer over de acties deze maand lees je op 
www.fairtradeday.be. De winkels vind je 
op www.oxfamwereldwinkels.be/wereld-
winkels. En op www.allekaartenop-
tafel.be toont een filmpje wat Oxfam-
Wereldwinkels verstaat onder fair trade.   

INBOx
mOniQue Braam

Beter statuut

De verschillen tussen arbeiders en bedienden zijn 
in strijd met de Grondwet. Het Grondwettelijk Hof 
oordeelde dat de overheid nog tot 8 juli 2013 de tijd 
krijgt om deze verschillen weg te werken. 
Wil jij in de toekomst ook een goed statuut? De 
LBC-NVK wil, samen met het ACV, dat er een nieuw 
statuut komt waar àlle werknemers beter van wor-
den. Een standpunt dat we al lang innemen. De 
werkgevers willen alleen maar punten verbeteren 
voor de arbeiders als de bedienden daarvoor een 
prijs betalen. Een aanpak die de LBC-NVK en het ACV 
uitdrukkelijk van de hand wijzen. Zo’n scenario is 
niet bespreekbaar
Het is de hoogste tijd voor één beter gemeenschap-
pelijk statuut, vinden de LBC-NVK en het ACV. Want 
arbeiders en bedienden verschillend behandelen is 
echt niet meer van deze tijd.
Op www.beterstatuut.be lees je meer over de voor-
stellen van het ACV. Je kan er cartoons downloaden 
en delen via sociale media als facebook. Of perso-
naliseer je facebookprofiel met een speciale banner.

Berekeningsmodules online

Op www.lbc-nvk.be vind je handige bereke-
ningstools die te maken hebben met je situatie als 
werknemer. Bijvoorbeeld: Wat is het verschil tussen 
je bruto- en nettoloon? Op hoeveel vakantiedagen 
heb je recht? En hoe zit het met je ontslagvergoe-
ding of klein verlet? Of wil je weten wat de hoogte 
van je vergoeding bij tijdkrediet is? 
Sommige tools zijn alleen toegankelijk voor leden. 
Daarvoor moet je inloggen op de site. Nog geen 
inloggegevens? Niet getreurd. Via de box rechts-
boven kan je je registreren (hou in dat geval even 
je lidnummer bij de hand).

Ledenvoordelen

Als lid van de LBC-NVK – en bij uitbreiding van 
het ACV – kan je op heel wat voordelen en servi-
ces rekenen. Naast het ledenmagazine Ons Recht 
maakt de LBC-NVK een heel scala aan folders en 
brochures. Op www.lbc-nvk.be kan je die publica-
ties downloaden of bestellen. Verder kan je bij ons 
terecht voor al je vragen en problemen rond werk-
situaties. Je kan je inschrijven bij het Centrum voor 
Loopbaanontwikkeling voor een traject loopbaan-
begeleiding. Of een salarisadvies aanvragen of een 
startersloon laten berekenen. Lees meer op onze 
website onder de rubriek ‘ledenvoordelen’.

LBC-NVK en sociale media

Naast onze website laten we via de sociale media 
onze stem horen. Via twitter, facebook en youtube 
klinkt onze boodschap door. Volg ons via deze 
media:

‘Like’ ons op facebook: 
www.facebook.com/vakbondlbcnvk
Twitter: www.twitter.com/lbcnvk
Youtube: www.youtube.com/vakbondlbcnvk

Wie in de wereldwinkel koopt, weet dat hij 
met zijn consumptie helpt om het Zuiden 
economisch te ontwikkelen. En wie de tijd 
neemt, krijgt er meteen het verhaal achter 
het product bij.
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Begrafenis-
ondernemingen

In de sector van de begrafenis-
ondernemingen (paritair comité 
320) wordt de vakbondspre-
mie uitgekeerd tussen 2 april 
en 30 september 2013. Voor 
bedienden die minstens 115 
dagen werken is er een premie 
van 110 euro. Werk je tussen 
de 65 en 114 dagen, dan krijg 
je een premie van 55 euro. Als 
arbeidsdagen gelden de effectief 
gepresteerde dagen en de ‘dagen 
gelijkgestelde afwezigheid’. Het 
aantal uren, gepresteerd tijdens 
een arbeidsdag, speelt geen rol.
De tewerkstellingsattesten 
werden in de maand februari 
verstuurd naar de werkgevers. 
Nadien werden die attesten 
door de werkgevers aan alle per-
soneelsleden bezorgd.

Metaal
In de metaalsector (paritair 
comité 209) wordt dit jaar een 
vakbondspremie van 95 euro 
uitbetaald. De uitbetalingsperi-
ode loopt van 15 april tot 31 juli.
De premie wordt betaald aan 
de gesyndiceerde bedienden en 

kaderleden die in 2012 werkten 
in de metaalsector. Onder PC 
209 vallen alle metaalbedrijven 
met een productieactiviteit in 
België en de studiebureaus die 
voor die ondernemingen wer-
ken. Het gaat niet om garages, 
carrosseriebedrijven, de metaal-
handel of de erkende controle-
instellingen. 
Om recht te hebben op de pre-
mie moet de bediende of het 
kaderlid in 2012 ten minste één 
maand effectief gewerkt hebben 
in een metaalbedrijf en lid zijn 
van de LBC-NVK sinds ten min-
ste 1 oktober 2012. Ook moet 
de bediende in orde zijn met de 
bijdrage op het moment van de 
betaling. 
Werkloze bedienden, gepensio-
neerden en bruggepensioneer-
den hebben nog recht op deze 
vakbondspremie wanneer zij in 
2012 nog minstens één maand 
werkten en effectief prestaties 
leverden in een metaalbedrijf 
(en aan de voorwaarden qua lid-
maatschap voldoen). Hetzelfde 
geldt voor wie in 2012 in vol-
ledige loopbaanonderbreking/
tijdkrediet ging of in 2012 lang-
durig ziek werd. 

Bedienden en kaderleden in de 
metaalsector, aangesloten bij 
de LBC-NVK, krijgen een for-
mulier. Dat formulier moeten 
ze ingevuld terugbezorgen aan 
hun vakbondsafgevaardigde of 
aan het gewestelijke LBC-NVK-
secretariaat van hun woon-
plaats. Wie geen formulier 
kreeg, kan contact opnemen 
met zijn LBC-NVK-secretariaat. 
De uitbetaling gebeurt via 
overschrijving op de individu-
ele bankrekening.

Non-ferrometalen

In de sector van de non-ferro-
metalen (paritair comité 224) is 
er een vakbondspremie van 95 
euro. De premie wordt uitge-
keerd van 15 april tot 31 okto-
ber 2013. Voor de bedienden en 
kaderleden bij Umicore, Aurubis 
en Nyrstar is er een eigen 
bedrijfspremie.
Om de vakbondspremie in 
de non-ferrometalen te krij-
gen moet je in 2012 minstens 
één maand lang in de sector 
hebben gewerkt. Langdurig 
zieken worden gelijkgesteld. 
Gepensioneerden en brugge-
pensioneerden hebben recht 
op de premie als ze in 2012 nog 
minstens één maand lang effec-
tief gewerkt hebben.
De premie geldt alleen als je je 
uiterlijk op 31 maart 2013 lid 
was van de LBC-NVK. Je moet 
ook in orde zijn met de betaling 
van je bijdragen op het ogenblik 
dat de premie wordt uitgekeerd. 
Het geld wordt uitbetaald op 
basis van een origineel attest 
dat je ontvangt van de werk-
gever. Je moet het ingevulde 

attest bezorgen aan je LBC-NVK-
secretariaat.

Beschutte 
en sociale 
werkplaatsen
Tussen 1 februari en 1 juni 
2013 wordt in de sector van de 
beschutte werkplaatsen de vak-
bondspremie uitbetaald. Voor 
de sociale werkplaatsen gebeurt 
hetzelfde tussen 1 maart en 1 
juni 2013.
Om recht te hebben op de premie 
moet je aangesloten zijn bij een 
erkende werknemersorganisatie. 
Ook moet je vorig jaar gewerkt 
hebben in een onderneming die 
valt onder de sectoren van de 
beschutte of sociale werkplaat-
sen (paritair comité 327). De 
premie geldt niet voor uitzend-
krachten en jobstudenten.
Wie in een beschutte werkplaats 
de volle bijdrage betaalt, krijgt 
een premie van 86,76 euro per 
jaar of 7,23 euro per gepres-
teerde maand. Betaal je de ver-
minderde bijdrage, dan krijg je 
een premie van 54,54 euro per 
jaar of 4,55 euro per gepres-
teerde maand.
In de sociale werkplaatsen is er 
een premie van 63 euro of 5,25 
euro per gepresteerde maand 
voor wie de volle bijdrage 
betaalt. 
De rechthebbenden kregen van 
hun werkgever een tewerkstel-
lingsattest dat recht geeft op de 
premie. Dat attest moet worden 
terugbezorgd aan de Dienst 
Vakbondspremies van de LBC-
NVK, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen of aan het plaatse-
lijke LBC-NVK-secretariaat.

UITBETALINg VAKBONDSpREMIE

Belastingaangifte
Het is mei en dus moeten we heel binnenkort het aangifteformulier 
invullen voor de belastingen.  
De belastinggids van de LBC-NVK is een handig en degelijk hulpmid-
del om een juiste aangifte te doen in de personenbelasting. Deze gids 
geeft een overzichtelijke en gedetailleerde toelichting bij de diverse 
fiscale aftrekposten. Alle leden kunnen de gids van 2013 raadplegen 
en downloaden op onze website www.lbc-nvk.be.
Onze belastinggids wordt niet ondersteund door een eigen bereke-
ningsprogramma. Een berekeningsprogramma is terug te vinden op 
www.dvv.be/taxweb. Ook met het programma Tax-Calc van de fede-
rale overheidsdienst Financiën kunnen berekeningen en simulaties 
worden gemaakt. 
Ben je niet zo thuis in de digitale wereld? Of krijg je graag een woordje 
uitleg bij de ingewikkelde formulieren? Dan is er de belastingservice 
van het ACV.  Op de regionale pagina’s van Visie vind je de informatie 
over de zitdagen die in de diverse regio’s worden georganiseerd om 
de leden te helpen wanneer ze hun belastingbrief moeten invullen.
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mISSIe VAn De LBC-nVK

de Landelijke Bediendecentrale – nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-nVK) is een vakbond die als deel van het algemeen 

Christelijk Vakverbond (aCV) opkomt voor meer en sterkere rechten voor werknemers (m/v). de LBC-nVK is een onafhankelijke demo-

cratische organisatie met leden en militanten, die streeft naar solidariteit onder werknemers. nationale en internationale solidariteit is een 

belangrijk doel en bindmiddel. de LBC-nVK staat voor een democratische kijk op de samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen 

wil ze een strijdbare tegenmacht zijn.

Jarenlang, pak weg tussen mijn 
veertiende en mijn honderdste, sta-
ken tegelijk met de krokussen ook 
mijn genen de kop weer op. in de 
winter waren ze wat ingedommeld, 
ontmoedigd door al die regenjas-
sen, kapmantels en wollen sokken, 
maar zo tegen begin april, als de 
zon terug uit de hangar was gerold, 
lieten ze weer nadrukkelijk van zich 
horen. Je kon er de klok op gelijk 
zetten. in de eerste week van de 
lente begon ik met verdubbelde 
energie naar de meisjes te gluipen. 

Het kon gebeuren dat ik op weg was naar de 
Standaard-boekhandel om een biografie van 
Sint-Augustinus te kopen (“Heer, maak mij 
kuis, maar nu nog niet”) en dat ik me halfweg 
omdraaide, richting Scheldekaai, alleen om 
een jonge vrouw te volgen die voor het eerst 
van het jaar met haar heupen zwaaide. In de 
krantenwinkel bladerde ik terug in de Ché en 
als ik jonge meisjes hardop hoorde lachen, in 
een winkel of op straat, klonk dat alsof de 
wereld weer fris en gloednieuw was en was ik 
dankbaar dat ik mee mocht draaien.
Je merkte het trouwens overal in de stad: 
sterke, ernstige mannen, lid van de Rotaryclub 
en onmisbare pijlers van hun bedrijf, from-
melden bij de eerste zon hun das weg in hun 
broekzak en begonnen domme, beschamende 
praatjes te maken met een dienstertje op een 
caféterras. Hun genen hadden het  van hen 
overgenomen. Ze zorgden ervoor dat papa zijn 
prioriteiten stelde: regelmatig grote bossen 
bloemen voor mama en als dat niet hielp: voor 
de juffrouw van de boekhouding op de tweede 
verdieping. Er werden romantische weekends 
gepland en dure restaurants geboekt. Love was 
in the air en dat zouden we geweten hebben. 
Ik heb er voor de volledigheid het boek van 
Richard Dawkins nog eens op nageslagen. 
Onze genen bevinden zich diep verankerd in 
u en mij. Al vierduizend miljoen jaar bedie-
nen ze zich van alle mogelijke kunstgrepen om 
hun eigen voortbestaan te verzekeren. Ze zijn 
nooit uitgestorven want ze zijn meesters in de 
kunst van het overleven. Ze duwen ons zon-
der na te denken in de richting van een man 
of vrouw. Ze zetten ons moeiteloos naar hun 
hand. Ze zijn ons absoluut de baas. 

Billen

En toch, nu ik een beetje ouder word, heb ik 
soms het gevoel dat ik het ooit wel eens van 
hen zou kunnen winnen. Stilaan, heel stilaan 
begint de lente zijn magische macht over mij 
te verliezen. Gisteren kon ik bijvoorbeeld kie-
zen op tv: een documentaire van Arte over de 
geschiedenis van de billen door de eeuwen 
heen of de heenmatch van Real Madrid - Paris 
Saint Germain. Geloof me of niet, maar ik heb 
voor het voetbal gekozen. 
Twee dagen eerder had ik bij de Italiaan een 
goed gesprek met een oude vriend over de 
bankencrisis. Er kwam een vrouw voorbij ons 
tafeltje geschuifeld.  Oké, ze was mooi en mijn 
vriend was even afgeleid, maar ik negeerde 
haar volkomen en discuteerde ijzerenheinig 
door. 

In de supermarkt

Soms, als ik goed luister, hoor ik de baas van 
mijn genen wanhopig piepen in mijn inwen-
dige oor. Zoals gisteren in de supermarkt. 

“Kijk daar, op vier uur, bij de bak met de oes-
ters. Zie je dat dan niet? Die vrouw staat naar 
je te lachen.” 
Ik negeer hem en loop door naar de schoon-
maakproducten. “Komaan, wat is er met je 
aan de hand? Oesters zijn lustopwekkend, dat 
weet toch iedereen? Maak een beschaafde grap 
over libido en het ijs is gebroken.” 

“Er moet hier geen ijs worden gebroken. Ik lust 
geen oesters. Laat me met rust.”

“Maar de soort? Het voortbestaan van de 
soort? Wil je dan dat we uitsterven? Het zijn 
jouw genen die op het spel staan, kerel. Je hebt 
een verantwoordelijkheid. “

“Fuck mijn verantwoordelijkheid.”
“Dat gaat al de goede richting uit. Het grote 
woord is gevallen. Kijk toch, kijk dan toch  hoe 
mooi ze is.”
Zo gaat het soms minuten door. Tot vorig jaar 
zou ik naar de praatjes van mijn opper-gen 
hebben geluisterd en me belachelijk hebben 
gemaakt bij de afdeling verse vis. Maar vanaf 
deze lente verlang ik nog maar één ding: op het 
terras, in het zonnetje, naast mijn vriendin, 
met een kopje thee en een kruiswoordraadsel. 
Het is heerlijk om wat ouder te worden. Of zou 
het allemaal maar tijdelijk zijn? 

AChTERKLAp
walter

215.00 kleding- en confectiebedrijf vorige lonen x 1,0072
219.00 diensten en organismen voor technische controles en 
 gelijkvormigheidstoetsing vorige lonen x 1,0149
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Ons recht wordt gedrukt op verbeterd krantenpa-
pier. dit papier wordt gemaakt op basis van gerecy-
cleerd materiaal.




