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De sociaal-economische barometer
van het ABVV!

p het statutair congres van het ABVV in juni 2010 werd een evaluatie gemaakt van ons
O
Belgisch sociaal model. We stelden vast dat ons land, dankzij dit model, decennialang
zowel een sterke economische groei als een betere verdeling van de welvaart gekend

heeft en een vrij goed niveau van sociale bescherming kon bereiken.
Dit model steunt op een sterke sociale zekerheid, toegankelijke openbare diensten,
aanpassingsmechanismen voor de lonen en de sociale uitkeringen zoals de automatische
indexering, het sociaal overleg en het sluiten van interprofessionele akkoorden, waardoor
het bruto minimumloon de voorbije jaren betekenisvol opgetrokken kon worden.
Bovendien werkte ons model als een efficiënte schokdemper tegen de financiële crisis
waarmee onze economie nog steeds te kampen heeft.
Maar de afgelopen jaren kwamen de herverdeling van de rijkdom en de sociale
bescherming in de verdrukking als gevolg van een nieuwe neoliberale golf. Uit
internationale vergelijkingen blijkt dat ons land weliswaar beter weerstand bood dan
de andere landen, maar dat de dijk tegen de armoede die ons allen beschermt tegen
tegenslagen in het leven, barsten begint te vertonen.
Dit bleek reeds uit de sociale barometer die wij samen met DULBEA hebben uitgewerkt.
Langzaam maar zeker volgen de vervangingsinkomens de evolutie van de lonen niet
meer. Het aantal mensen dat door de mazen van het net van de sociale zekerheid glipt,
blijft toenemen en onder de armen telt men steeds meer sociale uitkeringstrekkers,
werklozen en gepensioneerden.
Stroomopwaarts van de sociale bescherming vind je de lonen. Maar ook die komen
steeds meer in de verdrukking. Het aandeel van de lonen in het Bruto Binnenlands
Product is de laatste 30 jaar voortdurend gedaald. Ook bij ons vind je nu "working
poor", daar waar arbeid toch voor een degelijk inkomen zou moeten zorgen. Ook de
precarisering van de werkgelegenheid draagt bij tot de verzwakking van de lonen en dus
van de opbouw van rechten in de sociale zekerheid.
Daarom is een stevig sociaal overleg zo belangrijk. Dankzij het sociaal overleg konden
wij in het verleden ons sociaal model uitbouwen en zorgen voor een zekere herverdeling
van de rijkdom, met een “boost” voor de groei en een toename van de algemene welvaart
tot gevolg.
Op 8 november stelden we onze eerste sociaal-economische barometer voor. Daags voor
de verschijning van het Technisch Verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
waarin de gedeelde analyse wordt gemaakt van de sociale gesprekspartners over
de sociaal-economische toestand van het land, heeft het ABVV een eigen analyse
gepresenteerd die België vergelijkt met de buurlanden of in een ruimer verband met de
EU-landen. Vertrekkend vanuit de vaststelling dat welvaart niet kan ontstaan, laat staan
groeien, in een samenleving waar de rijkdom onrechtvaardig is verdeeld of waar er
veralgemeende verarming heerst, stelt de sociaal-economische barometer de sociale staat
van België op. Maar ons analyse-instrument is ook niet blind voor structurele problemen
zoals de prijsvorming op de energiemarkten, de noodzaak om onze economie om te
vormen tot een nieuw groeimodel dat welvaart, innovatie, en sociale rechtvaardigheid
combineert. Denken dat men de welvaart kan verhogen door de lonen te matigen en de
ondernemingen te subsidiëren met overheidsgeld - of erger nog met de sociale bijdragen
van de werknemers - zou een grove vergissing zijn.
Dergelijk beleid moedigt het immobilisme van de ondernemingen aan in plaats van ze
aan te zetten tot innoveren en moderniseren van hun productieapparaat.
(De barometer kan gedownload worden op www.abvv.be)

ECONOMIE

Oproep van
de Klimaatcoalitie
voor de betoging
op 28 november!
Op enkele dagen van de
Klimaatconferentie van de VN te
Cancun en gezien het heersend
pessimisme daarover verheft
de Klimaatcoalitie, waarvan
het ABVV lid is, haar stem en
roept op tot een Europese
klimaatbetoging om de politieke
wereld tot handelen aan te
zetten!
Op zondag 28 november 2010
is er een grote manifestatie te
Brussel. Het is de bedoeling
zoveel mogelijk mensen op
nationaal en Europees vlak
bijeen te brengen en de
beleidsmakers te interpelleren
opdat ze concrete maatregelen
zouden nemen, ondermeer met
het oog op een “just transition“
een rechtvaardige overgang,
naar aanleiding van de Top van
Cancun.
De betoging start om 14 uur in
Brussel bij het Noordstation
met fanfares, koren en murga's
voor een feestelijke, kleurrijke
optocht tot aan de Kunstberg,
waar alle deelnemers om 15
uur hun stem zullen verheffen
met het klimaatlied.
Daarbij wordt een boodschap
de wereld ingestuurd om
de klimaatbekommernissen
van elkeen luidop kenbaar
te maken. De dag wordt
afgesloten met getuigenissen
van klimaatslachtoffers in
België en Europa.
Kom naar de manifestatie
"Zing voor het klimaat" op
28 november 2010 in hartje
Brussel!
Noteer nu al deze datum in het
rood in je agenda en doe met
ons mee!
Bijkomende informatie:
http://www.klimaatcoalitie.be
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Kwalitatieve publieke diensten,
sleutel tot economisch herstel en
een duurzaam maatschappijmodel

en ABVV delegatie, bestaande uit
E
leden van de internationale dienst, de
federale studiedienst en het ACOD, nam

midden oktober deel aan de mondiale
Conferentie voor kwalitatieve publieke
diensten in Geneve. Het doel van de
conferentie was tweezijdig: enerzijds het
delen van kennis en visies met betrekking
tot publieke diensten in tijden van
bezuinigen en anderzijds de bespreking
van een globaal charter en actieplan ter
verdediging en versterking van publieke
diensten.
Publieke diensten zijn het eerste
makkelijke slachtoffer als overheden hun
budgetten onder de vlag van ‘austerity’
saneren. Politici hebben echter de
neiging om te vergeten dat de toegang
tot kwalitatieve publieke diensten voor
velen noodzakelijk is om te overleven en/
of een waardig en rechtvaardig leven te
leiden. In de strijd voor publieke diensten
moet de syndicale wereld er daarom
op hameren dat zij niet enkel jobs
verdedigen: publieke diensten hebben een
onschatbare impact op economische groei
(door multiplicatoreffecten op de private
sector), de algemene levenskwaliteit, de
vermindering van ongelijkheden, de creatie

van waardig werk en de ontwikkeling in het
zuiden.
In Genève hebben de syndicale wereld,
lokale overheden en groepen uit het sociale
middenveld hun engagement om te ijveren
voor investeringen in kwalitatieve publieke
diensten in het ‘Charter voor publieke
diensten’ vernieuwd. In het Charter wordt
benadrukt dat de investeringen enkel
mogelijk zijn indien een sense of urgence
bij politici gecreëerd wordt en deze
investeringen worden gefinancierd door
een faire taks (het ABVV pleit reeds jaren
voor een Financial Transaction Tax) en de
versterking van de rol van de overheid.
De ABVV delegatie droeg actief bij tot
het Charter door ondermeer de link te
leggen met het IAO Global Jobs Pact,
“de actie ‘Waardig Werk’ en de notie
van de”syndicale wereld als hoeders
“van kwalitatieve publieke diensten”
te b e n a d r u k ke n . E e n i n te n s i eve
samenwerking en dialoog tussen de
internationale dienst, studiediensten en
vakcentrales versterkt de slagkracht van
onze vakbond op internationaal niveau.
Meer info: http://www.qpsconference.org
Lars.vandekeybus@abvv.be

De Klimaattop te Cancun: een nieuw kans
voor een akkoord in de strijd tegen de
klimaatopwarming?

an de VN-Klimaatconferentie te
V
Kopenhagen, die een jaar geleden
plaatsvond, werd heel veel verwacht.

De Conferentie is echter op een enorme
ontgoocheling uitgelopen. Ontgoocheling
over de uiteenlopende standpunten, over
de onmacht van de regeringen om een
akkoord te sluiten dat een kader aanreikt
en te voorzien in een regulering (na 2012
of post Kyoto) van de CO2-emissies op
wereldschaal.
De werknemers hebben echter nood aan
een internationaal juridisch kader om
de Just Transition, de overstap naar een
koolstofarme maatschappij, te kunnen
verwezenlijken.
Op de Klimaattop te Kopenhagen werd de
wil tot Just Transition in het ontwerpakkoord
opgenomen (nog altijd in onderhandeling).
Een Just Transition betekent een
duurzaam industriebeleid, coherent en
gecoördineerd, nieuwe, groene banen die
ook kwaliteitvolle banen zijn (waardig werk
dus), geschikte vormingsprogramma’s,
aanzienlijke financiële investeringen.

Dit impliceert ook dat O&O aangemoedigd
worden, dat werknemers en sociaal
uitkeringsgerechtigden kunnen rekenen
op een hoge sociale bescherming.
Kortom, een Just Transition waarbij
werknemers geen slachtoffer worden van
de klimaatwijzigingen.
Op een voorbereidende UNO-vergadering (met het oog op de volgende
onderhandelingen), kreeg de Just
Transition de eenparige steun van de
plenaire vergadering.
Eind november gaan de nieuwe onderhandelingen van start in Mexico. Het lijkt
er nu al op dat geen globaal akkoord, dat
juridisch bindend is, zal worden gesloten. In
het beste geval kan er vooruitgang worden
geboekt rond bepaalde elementen, in het
slechtste geval, wordt het een status-quo.
Het ABVV neemt deel aan de volgende
onderhandelingen en zal er op toezien
dat het luik Just Transition in het
ontwerpakkoord behouden blijft.
sebastien.storme@abvv.be

ONDERNEMINGEN

Europees Groenboek:
kans om auditmarkt te verbeteren

D

e financiële crisis heeft aangetoond
dat de audit van bedrijven nog altijd
belangrijke tekortkomingen vertoont. De
Europese Commissie heeft daarom in
oktober 2010 een Groenboek gepubliceerd.
Ze consulteert hiermee over de herziening
van de Europese regels voor revisoren.
Het Groenboek brengt een brede
raadpleging op gang om uit te maken wat
moet veranderen aan het beleid inzake
controle van financiële overzichten.
Een aantal prangende zaken
• De onafhankelijkheid van auditors: het is
onduidelijk of auditors echt ongebonden
en kritisch zijn wanneer zij de financiële
overzichten van een onderneming
onderzoeken als diezelfde onderneming
een bestaande of mogelijke cliënt is voor
niet-auditdiensten;
• De "verwachtingskloof" onder de belanghebbenden betreffende de reikwijdte en
methodologie van controles. Het is heel
belangrijk dat de belanghebbenden
vertrouwen hebben in de gecontroleerde
financiële overzichten;
• Er zal worden onderzocht wat de
gevolgen zouden zijn voor het financiële
stelsel in ruimere zin, als één van
de grote auditkantoren zou worden
stopgezet;
• De rol van toezichthouders en de vraag
of nationaal toezicht effectief is;
• Het potentieel voor een échte interne
auditmarkt en het opheffen van

belemmeringen die de auditmarkt
momenteel overwegend nationaal
maken. In dit verband moet het idee van
een Europees paspoort voor auditors
nader worden bekeken;
• De specifieke behoeften van kleine
ondernemingen;
• De wereldwijde context: er is een
wereldmar kt voor auditdiensten
waarin auditkantoren als mondiale
netwerken opereren (inspanningen op
internationaal niveau coördineren).
Conclusies in 2011
De raadpleging wordt afgesloten op 8
december. Op basis van deze reacties
zal de Commissie in de loop van 2011
besluiten of er maatregelen nodig zijn. De
Commissie zal streven naar samenwerking
en afstemming van haar standpunt met
haar belangrijkste internationale partners
binnen de Raad voor financiële stabiliteit
en de G20.
Het ABVV volgt dit dossier van dichtbij
op. We hebben het initiatief genomen
om de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bij dit dossier te betrekken, zodat
de Belgische sociale gesprekspartners
eventueel een gemeenschappelijk advies
kunnen formuleren.
kristel.debacker@abvv.be

Vorming over nanomaterialen
et EVV heeft in Brussel een
H
ontmoeting georganiseerd over
“nanotechnologieën in de nationale en

Europese vakbondsstrategieën”. Doel
daarbij was een ontwerp van tweede EVVresolutie uit te werken voor de Europese
Commissie.
De voornaamste problemen die de talrijke
vakbondsorganisaties aanhaalden,
hebben te maken met onwetendheid
over het gebruik van nanotechnologieën
in industriële processen en de mogelijke
gevolgen van nanodeeltjes voor de
gezondheid van werknemers en de
consumenten.Hun impact op lange termijn
is geen fabeltje, maar door de diversiteit
en de hoeveelheid van de gebruikte
nanodeeltjes met hun verschillende
intrinsieke eigenschappen, kunnen de
industriële lobby’s de onzekerheid in stand
houden.
Daarom moeten we ervoor zorgen dat men
bewust wordt van wat er op het spel staat
en van de huidige risico’s.
We beschikken al over informatie en
instrumenten: de database van de
“Wodrow Wilson Foundation” over

producten die nanomaterialen bevatten, is
een goed vertrekpunt, maar het is cruciaal
dat gegevens worden verzameld op lange
termijn.
De belangrijkste voorstellen die uit dit
debat naar voor kwamen betreffen meer
informatie aan het publiek, voorzien in een
nationale inventaris en een etikettering van
de betrokken producten.
Ook moet het budget voor specifiek
onderzoek naar de r isico’s van
nanotechnologieën (3% van het budget
voor onderzoek) worden verhoogd.
Wat België betreft, heeft het ABVV
zijn collega’s ingelicht over de officieel
bekrachtigde positie in het kader van
het Belgisch voorzitterschap tijdens
het colloquium “towards framework for
nanomaterials”, waarbij wordt gewezen
op de noodzaak van een echte
traceerbaarheid en van het inrichten van
blootstellingsregisters. Ook werd de vraag
verdedigd om nanomaterialen specifiek op
te nemen in het REACH-reglement.
bruno.melckmans@abvv.be

Lunchdebat
Een lunchdebat is het ideale
moment voor de studiediensten
binnen het ABVV om op een
'ontspannen' manier, met een
natje en een droogje, van
gedachten te wisselen over
actuele thema's.
Zo hadden we al een ontmoeting met de heer AlmuniA toen
hij nog Europees Commissaris
voor Financiën was, met de
economist Paul D e G rAuwe
over de financiële crisis, met
de professoren Gilbert Demez
en Othmar VAn Achter over de
evolutie van het arbeidsrecht
in België, met Vincent de
coorebyter van de CRISP en
Walter PAuli van De Morgen
over het kiesgedrag, enz.
Het volgende lunchdebat van
het ABVV wordt georganiseerd
op woensdag 8 december van
12 tot 14 uur over het probleem
van de burn-out.
D o k te r Pa t r i ck m e s t e r s ,
coauteur van «Vaincre l’épuisement professionnel. Toutes
les clés pour comprendre le
burn-out» zal het hebben
over de klinische en de
arbeidsorganisatiegebonden
aspecten. Hij is consulent –
bedrijfscoach en directeur
van het European Institute for
Intervention and Research
on Burn Out te Brussel en
geneesheer - neuropsychiater
(UCL en ULB), gespecialiseerd
in psychofarmacologie en
biologische psychiatrie.
Professor Lutgart brAeckmAn
van de Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen – Departement Volksgezondheid van de UGent, geeft
toelichting bij haar ervaring
als arbeidsgeneesheer maar
ook bij de resultaten van een
project "Prevalentie van burnout in België" van de DG
Humanisering van de FOD
Werk, waarbij ze betrokken
was. Ze werkte eveneens mee
aan het project CAPA over de
evolutie van de lichamelijke
en fysiologische vermogens
in functie van de leeftijd bij de
bevolking op het werk.
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SOCIAAL BELEID

Campagne 2010
«Verdediging van
de rechten van de
interims»
Dit jaar organiseerde de Interimcoördinatie van het ABVV
verscheidene evenementen in
het kader van de zesde Interimdag. De actie werd een groot
succes.
Op 22 september werd voor
een bomvolle zaal een seminarie georganiseerd over
de ont wikkelingen in de
sector. Na een inleiding van
het activiteitsverslag door J.
m ichiels , die de coördinatie
leidt, bogen vier werkgroepen
zich over de perspectieven.
De discussie was bijzonder
leerrijk en de getuigenissen van
afgevaardigden uit het hele land
weerspiegelden uitstekend de
verscheidenheid waarmee het
probleem in de ondernemingen
aangepakt wordt, in functie
van de bestaande krachtsverhoudingen. Uit de discussie
bleek onder meer dat permanente vorming over de regelgeving een absolute noodzaak
blijft.
De krant "Interimzone" werd
op ruime schaal verspreid en
als katern in De Nieuwe Werker
opgenomen.
Voorts organiseerden alle
gewestelijke afdelingen op
6 oktober acties naar aanleiding van de Interimdag.
Onderwerpen die dit jaar
aan bod kwamen waren het
misbruik van opeenvolgende
dagcontracten ( waarover de
onderhandelingen in de NAR
al jaren aanslepen) en de vele
discriminaties. In dit kader werd
de lancering van een meldpunt
"discriminatie" aangekondigd
(toegankelijk via de website
www.abvv.be ). Naar aanleiding
hiervan riep minister milquet de
werkgeversfederatie Federgon
en de sociale partners op om
maatregelen tegen misbruiken
en discriminaties uit te werken.
We herinneren er nog aan
dat een groot aantal uitzendkrachten niet bij een vakbond
aangesloten zi jn en dat
diegenen die wel lid zijn schrik
hebben voor represailles als
ze voor hun rechten zouden
opkomen.
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Budget gezondheidszorg 2011 unaniem
goedgekeurd: 1 miljard bespaard voor
de sociale zekerheid!

O

p maandag 18 oktober heeft de
Algemene Raad (sociale partners,
mutualiteiten en regeringsdelegatie) een
unaniem akkoord bereikt over het voorstel
voor het budget gezondheidszorgen voor
2011.
Minister O nkelinx had onze steun
gevraagd voor volgend voorstel, dat ze
ook liet goedkeuren in de regering van
lopende zaken:
• Berekening budg et met 4,5%
groeinorm en index
• 50 miljoen euro voor de socio-profit
voor 2011:
- 550 voltijdse jobs (28 miljoen),
- tweede pensioenpijler (8 miljoen),
- een uitbreiding van de salaristoeslagen
voor onregelmatige prestaties in
de particuliere sector (niet alleen
het verzorgend personeel) dat die
onregelmatige uren presteert (4,2
miljoen euro),
- steun aan openbare ziekenhuizen
voor de pensioenbijdragen om de
statutarisering van het personeel aan
te moedigen
• 60 miljoen euro voor nieuwe
initiatieven voor de patiënten in
gezondheidszorg:
- betere omkadering van demente
bejaarden in rusthuizen
- betere terugbetaling van sommige
vormen van kankerbestrijding
- terugbetaling van buitenlandse
onderzoeken voor zeldzame ziekten
- integratie van OMNIO en voorkeurregeling (WIGW-statuut)
- betere terugbetaling hoorapparaten
Er wordt ook bewezen dat besparen in
de gezondheidsuitgaven kan, zonder
de gewone mensen te raken. Er wordt
vooral bespaard (65 miljoen euro) door
de artsen te dwingen meer goedkope
geneesmiddelen voor te schrijven, wat ook
goed is voor de patiënt, want dan moet die
ook minder opleggen. Er zal wel moeten
opgevolgd worden dat de besparingen in
de nomenclatuur van de specialisten (30
miljoen) ook effectief doorgevoerd wordt.
Er blijft 1.090 miljoen euro overschot,
wat juist het bedrag is van de 4,5%
groeinorm. Dit gaat volledig naar het
globaal beheer van de sociale zekerheid,
waardoor daar een overschot van ca 1,7
miljard euro voorzien wordt voor 2011.

Die 1.090 miljoen zal toelaten om de
kastekorten op te vangen doordat het
deficit in 2009 (2 miljard euro) niet bijgepast
werd. Bovendien zou de lening aan het
globaal beheer om het tekort voor 2011
op te vangen, verminderd kunnen worden,
zodat het terug te betalen bedrag en dus
het tekort in de jaren 2012 en volgende
vermindert. Dit is belangrijk, want de
wetgeving voorzag dat de uitzonderlijke
staatstoelage zou verminderd worden en
dit zou niets opbrengen aan het globaal
beheer. Daarom had het ABVV, hierin
bijgetreden door de andere vakbonden,
in het beheerscomité van de sociale
zekerheid dan ook gevraagd om eerst de
lening te verminderen.
Het ABVV, de socialistische mutualiteiten
en de PS hebben altijd gepleit voor het
behoud van de 4,5% groeinorm voor de
gezondheidsuitgaven. Niet om dat geld
allemaal uit te geven, maar wel omdat
de overschotten hiervan kunnen gebruikt
worden om het tekort in de sociale
zekerheid aan te vullen.
Zo kon in 2010 al 450 miljoen vrij gemaakt
worden voor de sociale zekerheid. Voor
2011 wordt dat nu 1.090 miljoen. Wat
bewijst dat deze strategie de juiste was.
Het is ook goed dat vandaag, naast
alle communautaire problemen, op
federaal vlak in de sociale zekerheid toch
unanimiteit kon bereikt worden rond het
budget gezondheidszorg en de groeinorm
van 4,5%. Knap werk van het kabinet van
Onkelinx!
Met dit alles zijn de problemen voor de
sociale zekerheid uiteraard niet opgelost
voor 2012 e.v. De bankencrisis en de
daling van de tewerkstelling, zal nog jaren
zware gevolgen hebben op de ontvangsten
uit sociale bijdragen en de uitgaven voor
werkloosheidsuitkeringen. Systemen als
dienstencheques kosten steeds meer.
Bovendien is de extra staatstoelage niet
verzekerd vanaf 2012 en moeten we
beginnen met de lening voor 2010 af te
betalen.
Voor 2012, 2013 en 2014 wordt door dit
alles een jaarlijks tekort voorzien van
méér dan 5 miljard euro! Hierover zijn de
regeringsonderhandelingen nog niet eens
begonnen…
Jef.maes@abvv.be

SOCIALE OMBUDS

I

Handvest van de sociaal verzekerde.
Welke beroepstermijn als de wetgeving er
geen voorziet?

n het kader van een geschil tussen een
werknemer en een vakantiekas ging de
vraag over de ontvankelijkheid van de
vordering in de mate dat de beslissing
van de kas meer dan drie maanden, na
de betekening ervan, betwist werd.
Het Arbeidshof van Antwerpen had het
beroep ontvankelijk verklaard op basis van
artikel 23 van het Handvest van de sociaal
verzekerde dat bepaalt dat «Onverminderd
gunstiger termijnen voortvloeiend uit
specifieke wetgevingen, tegen de beslissingen van de instellingen van sociale
zekerheid die bevoegd zijn voor de
toekenning, betaling of de terugvordering
van prestaties, op straffe van verval,
beroep moet worden ingesteld binnen
drie maanden na de kennisgeving van die
beslissingen of na de kennisneming van
de beslissing door de sociaal verzekerde
indien geen kennisgeving plaats had.»
De vakantiekas ging in cassatie om
deze interpretatie van het Handvest te
betwisten.

I n e e n a r re s t va n
0 6 / 0 9 / 2 010
bevestigt het Hof van Cassatie het
arrest van het Arbeidshof: «Uit de
parlementaire voorbereiding blijkt dat
met de bewoor-dingen "gunstiger
termijnen, voortvloeiend uit de
specifieke wetgevingen" (…) ook de
in de specifieke wetgevingen bepaalde
verjaringstermijnen zijn bedoeld, binnen
dewelke de vorderingen tot toekenning,
betaling of terugvorderingen dienen
te worden ingesteld wanneer in die
wetgevingen geen beroepstermijn is
bepaald».
Het is dus volkomen terecht dat het
Arbeidshof van Ant werpen besloot
dat het beroep ingediend binnen de
verjaringstermijn van vijf jaar, voorzien
voor de vordering tot betaling van het
vakantiegeld,(dit is een voor de sociaal
verzekerde gunstiger termijn dan deze die
voorzien is in artikel 23 van het Handvest)
tijdig werd ingediend.
Ca s s, 0 6 / 0 9 / 2 010 , A R 10 / 0 0 0 4 ,
www.juridat.be

Op 2 december a.s. organiseert
de Vakgroep Soiaal Recht van
de VUB een studiedag over
sociaal strafrecht.
De studiedag heeft plaats op de
Campus Etterbeek, auditorium
QB, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel,
vanaf 14u30. De deelname is
gratis.
Inschrijven kan nog tot 25
november via fax 02 629.36.98
of e-mail nvernimm@vub.ac.be.
Het aantal inschrijvingen is
beperkt tot 200 personen.
Inlichtingen: Nadia Vernimmen
tel: 02/629.39.13 of
www.vub.ac.be/SORE
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Lancering Alliantie Werk-Leefmilieu voor
duurzaam bouwen in het Brussels Gewest

S

inds 2004 eist het ABVV een Om deze Alliantie te doen slagen, zal
ambitieus energierenovatieplan voor ABVV-Brussel erop toezien dat de goede
werking van het sociaal overleg tijdens de
de bouwsector.
hele operatie gewaarborgd wordt.
Ten opzichte van de huidige sociale en
ecologische uitdagingen is de sector van Zo zullen we in het bijzonder toezien op
de bouw en de renovatie inderdaad een de uitvoering van maatregelen waarmee
sector met toekomst, zowel wat betreft men de energiefactuur van de meest
het scheppen van banen en economische kwetsbare gezinnen wil verlagen, met
activiteiten als het beantwoorden van de speciale aandacht voor de huurders.
klimaat- en de energie-uitdagingen.
Tot slot zal ABVV-Brussel specifieke
maatregelen vragen om de sector te
In het Brusselse Gewest heeft de regering
omkaderen en te reguleren, om de vaak
in december 2009 een project gelanceerd voorkomende oneerlijke concurrentie in de
voor de uitwerking van een Alliantie Werk bouwsector tegen te gaan. Dit verschijnsel
en Leefmilieu op het gebied van duurzaam weegt zwaar op de arbeidsvoorwaarden
bouwen.
en is heel erg in Brussel, waar de zwaarte
Dit participatief proces werd voltooid in van het beroep gepaard gaat met zeer
oktober 2010. Het leidde tot het opstellen grote druk: onderaanneming, detachering,
van 44 concrete actiepunten. Heel onregelmatig werk, uitbuiting van mensen
zonder papieren, enz.
binnenkort moet nu werk gemaakt worden
samuel.droolans@abvv.be
van de uitvoering van al die maatregelen.

5de FORUM BRISE: Welke
duurzame economische
transitie voor Brussel?
Maandag 13 december 2010
van 8.30u tot 16.00u
in “The International
Auditorium”,
Koning Albert II-laan,
5/1,1210 Brussel
Het Réseau intersyndical de
sensibilisation à l’environnement
(BRISE) organiseert zijn vijfde
forum over het thema van de
economische transitie.
Komen daarbij aan bod: de
inzet, de doelstellingen en
de modaliteiten voor de uitvoering ervan, de vragen en
uitdagingen voor de werkwereld, de economische
transitie op Europese en internationale schaal naar een
duurzame groei, een rondetafel
met een vertegenwoordiger van
elke vakbond over het thema:
Welke allianties te Brussel?
Informatie en inschrijvingen bij
Maria VermiGlio,
Vermiglio@abvv.be
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Colloquium
Armoede en Sociale
Uitsluiting 2010
Op dinsdag 7 december
2010 stelt OASeS (Universiteit
Antwerpen) het Jaarboek
Armoede en Sociale Uitsluiting
2010 voor. Deze 19de editie
richt de focus op 'arbeid als
weg uit armoede'.
Na de openingstoespraak van
minister lieten (sp.a) en een
voorstelling van de inhoud
van het Jaarboek, gaat Ides
Nicaise (UA) dieper in op de
relatie armoede en arbeid in de
actieve welvaartsstaat. Na de
pauze volgt een panelgesprek
over het sociale karakter van
het huidige arbeidsmarktbeleid
en de centrale uitdagingen
binnen het kader van de
armoedebestrijding.
Programma
08u45 - 09u15: Onthaal
09u15 - 09u30: Verwelkoming
09u30 - 09u50:
Openingstoespraak door
Ingrid lieten, Vlaams minister
van Armoedebestrijding
09u50 - 10u30: Voorstelling
Armoede & Sociale Uitsluiting.
Jaarboek 2010.
10u30 - 11u15: Toespraak
Ides nicAise over armoede
en arbeid in de actieve
welvaartsstaat
11u15 - 11u45 Pauze
11u45 - 12u50: Panelgesprek
over armoede en de
arbeidsmarkt met Caroline
Copers (Vlaams ABVV), Fons
leroy (VDAB), Ann VermorGen
(ACV), Frederic VAnhAuwAert
(Vlaams Netwerk), Karel VAn
eetVelt (UNIZO) en Lodewijk
De witte (VOSEC).
12u50 - 13u00: Slottoespraak
door Jan VrAnken
13u00 - 13u40: Receptie
Het colloquium zal
plaatsvinden in
Aula Rector Dhanis,
Kleine Kauwenberg 12-16,
2000 Antwerpen.
Inschrijven:
www.ua.ac.be/oases
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Vlaamse arbeidsmarkt:
ontluikend herstel?

H

a l f j a a r l i j k s m a a k t d e V DA B
een analyse van de Vlaamse
arbeidsmarkt. Het goede nieuws: de
werkgelegenheid in Vlaanderen herstelt
zich stilaan. Ook de impact van de
crisis op de werkzaamheidsgraad bleef
beperkt. Minder goed nieuws is er
over twee hardnekkige problemen: de
knelpuntvacatures en de beperkte kansen
voor ouderen en allochtonen.
1. Economisch herstel en impact van
de crisis
Na bijna twee jaar van stijgingen daalde
de werkloosheid in september 2010
opnieuw. Een bevestiging van de kentering
op de Vlaamse arbeidsmarkt die reeds in
de loop van 2010 werd aangekondigd via
de toename van interim-arbeid en van
vacatures.

Zo gaat het herstel op de arbeidsmarkt
gepaard met een daling van het aantal
werkzoekenden bij jongeren en kortdurig
werklozen, maar blijkt de werkloosheid
bij de allochtonen over de crisisjaren
veel sterker toegenomen te zijn en was
er zelfs nog een sterke stijging (+5,8%) in
september 2010.
De invloed van migratie zien we in sterke
toenames bij de werkzoekenden uit de EU12 (vooral de vroegere Oostbloklanden) en
de rest van Europa (o.a. Rusland en exJoegoslavië). Maar ook de groepen met
een Afrikaanse of Aziatische origine blijven
toenemen. Belemmerende factoren zijn
ondermeer een laag opleidingsniveau en
een grote taalachterstand bij minstens 43%
van de allochtone werkzoekenden. Alle
onderzoeksrapporten wijzen ook op een
blijvende discriminatie bij de werving en
selectie, terwijl er eveneens in toenemende
mate sprake is van economische uitbuiting.

Maar ook de werkgelegenheid is
opnieuw aan het toenemen en de totale
werkzaamheidsgraad blijkt niet zo sterk
gedaald te zijn. De crisis was het meest Gelijkaardige cijfers zien we voor de
voelbaar in zeer grote bedrijven (+1000 werkloosheid van ouderen (+ 4,3%)
voor wie de vele inspanningen voor
werknemers).
her tewerkstelling via outplacement
Ondanks het eerdere pessimisme blijken nauwelijks resultaat opleveren. Ouderen
de conjuncturele indicatoren eindelijk sterk werden relatief minder getroffen door de
opwaarts gericht te zijn. De Nationale crisis dan andere leeftijdsgroepen, maar
Bank van België bevestigt de positieve blijken ook geen voordeel te halen uit de
groeicijfers en wijst voor het eerst ook weer aantrekkende conjunctuur. Wie ouder
op een toename van het aantal jobs. is dan 50 jaar en werkloos wordt, blijft een
Het Federaal Planbureau verhoogt de zeer beperkte kans hebben om opnieuw
groeivooruitzichten voor 2010 van 1,4% aangeworven te worden, weze het in
naar 1,8%: er zouden in 2010 geen 46.000 periodes van hoog- of laagconjunctuur. Zij
jobs verloren gaan, maar 10.000 bijkomen. zijn ook in sterke mate vertegenwoordigd
De reële cijfers treden deze prognoses in de groep langdurig werklozen.
bij en wijzen op een jobgroei van +0,3% De vroegere krapte op de arbeidsmarkt
gedurende de twee kwartalen van 2010. lijkt stilaan terug te keren. De invulling van
Het aantal werkenden in België lag in het knelpuntvacatures wordt slechts beperkt
eerste kwartaal van 2010 zelfs op een beïnvloed door de conjunctuur. Het aantal
historisch recordniveau, wat de beperkte ontvangen vacatures steeg met bijna
daling van de totale werkzaamheidsgraad 18%. Het aantal openstaande vacatures
verklaart. Ook de werkzaamheidsgraad
benadert de sterke groei uit de jaren
van 50-plussers is blijven toenemen en
2007 en 2008, waardoor de spanning op
bedraagt nu opnieuw meer dan 50%.
de arbeidsmarkt opnieuw toegenomen
2. Knelpuntvacatures en discriminatie is. Zelfs in 2009 was er nauwelijks een
daling van het aantal knelpuntberoepen,
nauwelijks conjunctuurgevoelig
die ongeveer de helft van de vacatures
De kater na de crisis mag dan kleiner
blijven vertegenwoordigen.
zijn dan verwacht, anderzijds zijn de
‘lasten’ ervan opnieuw ongelijk verdeeld.
pdiepvents@vlaams.abvv.be
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Jean-Luc Mélenchon bij het Waals ABVV:
voorwaarts links!
Op 27 oktober ll. nam Jean-Luc
Mélenchon, Europees parlementslid
en voorzitter van de Franse
"Parti de Gauche", deel aan een
debatconferentie van Cepag. Aan de
agenda: het (ultra)liberale Europa
en het plan voor één grote transAtlantische markt tussen de EU en
de VS.
Op het ogenblik dat de Franse
werknemers streden voor het
behoud van de pensioenleeftijd op
60 jaar, bood deze dag dé kans om
aan te tonen dat de politieke logica
van de rechterzijde gecounterd kan
worden door politieke keuzes … van
links!

geproduceerde waarde verhandeld) de
grootste rijkdom van de VS niet gebaseerd
is op productie maar op fictief kapitaal.
De VS leven dus op krediet en door de
invoering van een trans-Atlantische markt
zouden ze een zekere controle en een
politieke greep op het handelsverkeer
verwerven, zodat ze hun economisch
model kunnen vrijwaren.
De richting die deze trans-Atlantische
eenheidsmarkt uitgaat vormt dan ook een
bedreiging voor onze sociale rechten,
onze economie en de vrede zelf. Het is
een markt die niet alleen het beleid dat tot
de huidige crisis geleid heeft zal herhalen,
maar verder zal uitdiepen.
Arbeidstijd, pensioen, bezuinigingen…

Meer nepcontracten … steeds flexibeler
Op weg naar een gemeenschappelijke we r k u re n … o p t re k k i n g va n d e
markt met de VS?
pensioenleeftijd met meerdere jaren …
De vorsers Ricardo Cherenti en Bruno en dat allemaal om minder te verdienen,
POnCele t* stoffeerden het debat door want de markt eist besparingen. Er is
aandacht te vragen voor het nieuwe geen twijfel mogelijk: het kapitaal stelt
antisociale project van Europa. Een project onze gezondheid, ons privéleven en onze
dat bijna niemand kent omdat niemand portefeuille zwaar op de proef.
erover praat … Maar de EU werkt, hand Naast Thierr y B O d s O n , algemeen
in hand met machtige multinationals, aan secretaris van het Waals ABVV, liet Jeaneen grote liberalisering van het financiële Luc MélenChOn zijn licht schijnen over
en handelsverkeer met de VS. Het doel is dit rechts beleid en onderstreepte meer
duidelijk: één grote vrijhandelszone, één bepaald de graaicultuur die ondanks de
grote trans-Atlantische markt scheppen crisis (die ze zelf veroorzaakt heeft) intact
tegen … 2015 !
is gebleven.
Krijgen we binnenkort vlees met hormonen
of kippen met bleekwater op ons bord?
Zullen de Europese werknemers moeten
gaan concurreren met de Amerikaanse?
Worden onze persoonlijke gegevens
buiten ons weten geregistreerd en aan
de VS doorgespeeld? Hoe deze helse
machine stoppen? En zo zijn er nog tal
van vragen.
In zijn tussenkomst gaf Jean-Luc
MélenChOn zijn visie op de zaak: het plan
voor deze trans-Atlantische markt is een
manier om de wereld op een autoritaire en
zelfs totalitaire wijze in de kapitalistische,
ultraliberale strategie in te lijven.
Hij stelde de economische verantwoording
van dit plan in vraag en herinnerde eraan
dat mede door de financialisering van
de economie (op de financiële markten
wordt dagelijks 168 maal de in de wereld

Verwijzend naar het sociaal conflict over de
pensioenen in Frankrijk herinnerde hij aan
de essentiële principes van de linkerzijde:
omkering van de averechtse verdeling
van de rijkdom tussen kapitaal en arbeid,
belang van het pensioen op basis van
repartitie, fiscale rechtvaardigheid, sterke
openbare diensten, …
De voorzitter van de "Parti de Gauche"
besloot deze dag met een dankwoord
aan de Belgische werknemers die uit
solidariteit met de sociale beweging in
Frankrijk de petroleumdepots geblokkeerd
hadden.

Eerste verjaardag
van "Econosphères"
De website "Econosphères" die
in september 2009 gelanceerd
werd, gaat uit van een andere
visie op de economie, een visie
ver van het ultraliberale discours
dat ons opgedrongen wordt.
Of het nu gaat om syndicalisten,
economisten, universiteitsprofessoren, vorsers die bij
"Econosphères" betrokken
worden, zij stellen hun analyses
en studiewerk voor over
onderwerpen zoals werkloosheid, bezuinigingen, pensioenen,
de neoliberale dogma's …
Enkele artikels die nu al
geraadpleegd kunnen worden
op www.econospheres.be:
• L’austérité…une profonde
atteinte à la démocratie
(Corinne Gobin)
• Multinationales et union transatlantique (Bruno Poncelet
en Ricardo cherenti)
• Lettre aux Français: contre les
tabous indiscutés (Maurice
AllAis)
• Retraites: un mensonge
d’Etat (Jean cAPlAnne)
• Stratégie de Lisbonne: attention, chute d’emplois! (Henri
houben).
Voor meer info:
bruno.poncelet@cepag.be

bruno.poncelet@cepag.be

* Ricardo cherenti en Bruno Poncelet schreven
een artikelenreeks over de trans-Atlantische markt.
Je vindt de reeks op www.econospheres.be.
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EUROPA

Economische
"governance"
Op 28 oktober ll. nam de
voorzitter van het ABVV, Rudy
De leeuw, deel aan de tripartiete
sociale top met de voorzitters
van de Europese Commissie
en Raad, JM. bArroso et H.VAn
romPuy. Op 16 november nam
Algemeen Secretaris, Anne
D emelenne , deel aan de top
van de macro-economische
dialoog met de voorzitter van
de Europese Centrale Bank,
J.C. trichet.
Twee gelegenheden voor het
ABVV om samen met het EVV
duidelijk te maken dat de
economische governance die
door de Europese instanties
op de rails gezet wordt,
de verkeerde weg uitgaat.
Europa heeft inderdaad nood
aan een coördinatie van die
beleidsmaatregelen om de
groei te stimuleren en waardige
lonen aan te moedigen in
plaats van de weg op te gaan
van blinde bezuinigingen en
via oneerlijke concurrentie de
neerwaartse druk op de lonen
en de arbeidsvoorwaarden op
te voeren.

10de Conferentie van de Groep van Doorn
e 10 bijeenkomst van de Groep
D
van Doorn vond plaats in Parijs op
4 en 5 november 2010. Met uitzondering
de

concrete voorstellen. Van groot belang
is het engagement van alle vakbonden
om "hun coördinatie inzake loon- en
van de Luxemburgse vakbonden, die arbeidsvoorwaarden te versterken, om
verontschuldigd waren, waren alle andere loon- en sociale concurrentie tussen de
vakbonden (DGB, FNV, CNV, CGT, CFDT, Lidstaten tegen te gaan".
FO , UNSA, CFTC, ABVV, ACLVB en ACV)
De Duitse vakbonden houden vast aan
aanwezig.
hun loonstrategie. Zo wordt vastgesteld
Sommige vakbonden, zoals het ABVV, dat bepaalde exportgerichte sectoren een
hadden vertegenwoordigers van sectoren sterke groei gekend hebben (metaal- en
in hun afvaardiging.
staalnijverheid) en dat de eisencahiers
In een eerste fase getuigden alle en zelfs de akkoorden dat weerspiegelen.
vakbonden over de bezuinigingsplannen Voorts is er de wil van de sectoren die
die in bepaalde landen vooral de openbare afhangen van de binnenlandse vraag
diensten treffen. Ze drukten de vrees om de loonmatiging van de laatste jaren
uit dat deze plannen de toenemende in vraag te stellen. Tot slot gaf de DGB
ongelijkheden nog zullen vergroten toelichting bij zijn nationale campagne voor
en wezen op het gevaar ervan voor een minimumloon van 8,5 euro/uur om het
Europa, aangezien elk land zijn eigen groeiend fenomeen van de "working poor"
concurrentiekracht probeert op te krikken tegen te gaan.
ten koste van de buren, door middel van De Groep van Doorn ging ook het
sociale, fiscale en loondumping.
engagement aan zijn technische en
Voor het ABVV kwam het erop aan de politieke activiteiten uit te diepen om een
Groep van Doorn te doen terugkeren antwoord te bieden op o.m. de nieuwe
naar zijn «core business», namelijk de context van de Europese economische
coördinatie van de lonen, en een open “governance” die ondermeer voorziet
politieke discussie aan te gaan, vooral in een omkadering van de lonen in elke
met de DGB. De vergadering werd lidstaat.
besloten met een goede discussie over de
rafael.lamas@abvv.be
toekomst van de Groep van Doorn en over

INTERNATIONALE RELATIES

Europa buiten de grenzen van de Unie:
east of Eden?
KORT GENOTEERD
IAO: vergadering Raad van
Bestuur van 4 tot 19 november.
Rudy D e l eeuw, die er een
mandaat heeft, neemt deel voor
het ABVV.
Birma: ABVV steunde vrijdag
5 november het IVV bi j
een demonstratie voor de
Birmaanse ambassade. Reden:
de door de militaire junta
georganiseerde verkiezingen
(7 november) zijn een aanfluiting
va n a l l e d e m o c ra t i s c h e
principes. Bovendien blijft men
er alle elementaire mensenen vakbondsrechten met de
voeten treden.
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r menië, Azerbeidzjan, Belarus,
A
Georgië, Moldavië, Oekraïne, dit is
ver, heel ver. Nochtans kan kwaliteitsvol

werk in de EU in verband gebracht worden
met de situatie van de werknemers uit die
landen.
We denken aan de textielsector waar
delocalisatiestromen van het westen naar
het oosten, vanuit Duitsland naar Georgië
en Azerbeidzjan vertrekken.
Ander voorbeeld: ongeveer 5 miljoen
Oekraïners weken uit van het oosten naar
het westen uit en vestigden zich illegaal
in de EU. Onder hen onvermijdelijk heel
wat werknemers die uitgebuit (dreigen te)
worden.
Het is in die context dat de EU in mei 2009
het «Eastern partnership» lanceerde dat
de relaties met de voornoemde zes landen
moet regelen.
Tot op heden worden de incentives,
waarover de EU in haar betrekkingen
met die zes landen beschikt (handelspreferenties, financiële steun, deelname

van de regeringen van landen buiten de
EU aan de Europese agentschappen,…),
gebruikt om de overgang naar de
markteconomie, maar niet de sociale
normen, te bevorderen.
Zal de EU er met dit nieuwe «Eastern
partnership» in slagen de zaken recht te
trekken en de sociale dimensie echt te
versterken? Dat is de hamvraag en een
gemeenschappelijke strategie van het
EVV en de PERC dringt zich dan ook op.
Ter voorbereiding van die strategie hebben
ABVV, LO/TCO (Zweden), CGT (Frankrijk)
en CC OO (Spanje) besloten ontmoetingen
tussen vakbondsvertegenwoordigers uit
de EU en uit die zes landen financieel
en politiek te ondersteunen. Op 25 en 26
oktober speelde het ABVV gastheer voor
een eerste ontmoeting te Brussel.
De syndicale inzet is duidelijk: de EU mag
in die zes landen de markteconomie niet
invoeren en tegelijkertijd het Europees
sociaal model links laten liggen.
thierry.aerts@abvv.be

