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Inleiding

Inleiding

2014-2018: offensief sociaal verzet tegen de regering-Michel 
De Wever, want het kan anders en beter

In 2018 viert het ABVV zijn 120ste verjaardag. We kijken terug op een rijk gevulde 
geschiedenis met heel wat sociale verworvenheden waar we trots op kunnen zijn. 
Als de samenleving er beter op is geworden, dan is dat ook onze verdienste. De 
verdienste van de vele duizenden militanten die met passie en inzet opkomen voor 
sociale vooruitgang en voor een betere, meer solidaire samenleving, tegen onrecht 
en ongelijkheid. Maar ook de verdienste van de ijverige en professionele ABVV’ers 
in tal van advies- en beheersorganen, én de verdienste van geëngageerde en 
deskundige ABVV-medewerkers. 

De voorbije vier jaar zijn een stukje van onze geschiedenis. En nu we terugkijken, 
stellen we vast dat het in elk geval een periode van sociaal verzet geweest is tegen 
een rechts-liberaal beleid. De nationalisten schoven eventjes hun splitsingswoede 
opzij om samen met de andere liberalen een ultra-liberaal beleid te kunnen voeren. 
Stapsgewijze afbouw van een solidaire sociale zekerheid, cadeaus aan werkgevers 
en vermogenden, loonmatiging, snijden in overheidsdiensten, aanvallen op syndicale 
vrijheden… De zeldzame presentjes die de regering zogezegd aan de werknemers 
en andere burgers aanbood, met name via de taxshift en de verlaging van de 
inkomensbelasting, waren ongedekte cheques waarvan de factuur bij diezelfde 
werknemers, burgers en gezinnen terechtkwam. Het verlies aan sociale bescherming 
is schokkend, de zwakke economische prestaties en vooral de sociale achter- 
uitgang frappant. De harde cijfers die we verder aan bod brengen, tonen dit zwart 
op wit aan.

Als ABVV zijn we tegen dit beleid in het verzet gegaan. We deden steeds 
inspanningen om met de collega-vakbonden op te trekken, maar geregeld stonden 
we er alleen voor. Steeds waren wij de motor van het verzet. Soms is het ons gelukt 
om breder te mobiliseren, met het verenigingsleven en het middenveld. En vaak 
konden we rekenen op onze politieke relais en het weerwerk van de progressieve 
partijen in het parlement.

Ook op Europees en internationaal vlak hebben we weerwerk geboden – opnieuw 
vaak samen met andere collega-vakbonden – want steeds meer worden we 
geconfronteerd met beslissingen die niet langer alleen op Belgisch vlak genomen 
worden. Beslissingen waarvan de regering vaak beweert dat deze opgelegd worden 
door Europa of aanbevolen worden door internationale financiële instanties. In 
werkelijkheid worden deze mede door de regering genomen in overleg met hun 
collega’s in de Europese Raad of in internationale kringen.

1.
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We hebben de afgelopen jaren actieplannen uitgewerkt en een veelvoud aan acties 
georganiseerd. Steevast na grondige consultaties en na een besluitvorming via het 
Federaal Comité van het ABVV. Acties die bijzonder goed werden opgevolgd wat 
meteen het bewijs leverde dat er een draagvlak is voor ‘anders en beter’. Maar we 
zijn er niet in geslaagd om deze rechtse regering van koers te doen veranderen. 
Wel konden we bijsturen en wat ruimte afdwingen voor sociaal overleg. En als het 
nodig bleek, hebben we ook onze strijd tegen onrechtvaardige ingrepen en wetten 
via de rechtbanken gevoerd. 

We zorgden ervoor dat de gelijkstelling van werkloosheid niet werd teruggeschroefd 
voor oudere werklozen, dat de regering werd teruggefloten toen ze het weduwen-
pensioen wou beperken, dat de toegangsvoorwaarden van SWT-regelingen minder 
streng werden dan de regering had gepland, dat ze de hervorming van de faillis-
sementswetgeving minder libertair moest maken, dat ze iets moest ondernemen 
in de richting van fiscale rechtvaardigheid (zoals het optrekken van de roerende 
voorheffing of het instellen van een flauwe effectentaks), dat ze een aantal scherpe 
kantjes van haar flexibiliteitsplannen moest afvijlen…

We deden er alles aan om het sociaal overleg terug kansen te geven. Wat in 2015 
niet lukte, lukte wel in 2017: het afsluiten van een interprofessioneel akkoord (IPA) 
met inhoud. Opnieuw een onderhandelingsmarge, bovenop de index, maar ook een 
billijke verdeling van de welvaartsenveloppe (met ook voor werkloosheidsuitkerin-
gen een welvaartsaanpassing). Maar het sociaal overleg verloopt moeizaam. Want 
het is telkens twee tegen één. Als het overleg slabakt, neemt de regering over en 
voert ze onverkort de werkgeversagenda uit, zoals met de kortere opzegtermijnen.

Daarom zetten we ook in op de langere termijn, op sensibilisering van onze achter-
ban en bewustmaking van de publieke opinie. Omdat het anders kan en beter moet. 
‘Samen kan het anders’ is de slogan van onze publiekscampagne die we eind 2017 
in de markt hebben gezet. Daarbij geven we de mensen het woord over wat zij on-
eerlijk vinden of waarover zij zich zorgen maken. We schuiven onze alternatieven 
naar voor, vertellen hoe het anders en beter kan, sociaal, warm en toekomstge-
richt. We bouwen aan de overtuiging dat een sociale en rechtvaardige samenleving 
mogelijk is. Met dat doel voor ogen geven we de boodschap dat er andere politieke 
krachtsverhoudingen nodig zijn en dus linkser en progressiever moet worden ge-
kozen in 2018 en 2019. 

Maar andere krachtsverhoudingen zijn niet alleen een zaak van de politiek, hoe 
belangrijk die factor ook is. Het is ook een zaak van syndicale tegenmacht. En als 
ABVV blijven we een sterke tegenmacht, in de eerste plaats in de bedrijven en sec-
toren. Met onze 1,5 miljoen leden en onze duizenden militanten. We vaardigen met 
de sociale verkiezingen van 2016 maar liefst 9.157 militanten af in comités voor 
preventie en bescherming op het werk en 6.929 militanten in ondernemingsraden. 
We stabiliseerden onze globale status en versterkten onze positie onder meer in de 
social profit. De afgelopen 4 jaar maakten we ook verder werk van de uitbouw van 
onze dienstverlening en de verdere professionalisering en modernisering ervan. 

Vakbondswerk is mensenwerk. In dit verslag wordt uitvoerig gerapporteerd over 
het vele werk dat onze gemandateerden én experten in de federale raden, com-
missies en beheerscomités verricht hebben. Inspanningen die vaak onderbelicht 
blijven maar evenzeer een vorm van militantisme zijn, met als doel de werknemers 
te verdedigen en te ijveren voor een meer solidaire wereld.
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Epiloog

Dit werkingsverslag is de balans van een team geleid door de voorzitter en de alge-
meen secretaris van het ABVV: Rudy De Leeuw en eerst Marc Goblet, vervolgens 
Robert Vertenueil. We bedanken hier nogmaals Marc die om gezondheidsredenen 
de fakkel vroeger dan voorzien moest doorgeven. Maar we brengen ook hulde aan 
onze voorzitter, Rudy De Leeuw, die afscheid neemt. Rudy, sinds 2015 ook voorzit-
ter van het Europees Vakverbond, stond maar liefst 12 jaar aan het hoofd van onze 
organisatie, een tiende van onze geschiedenis! Woorden schieten tekort om hem 
eer aan te doen.
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Socio-economische context en ontwikkelingen

Socio-economische context en ontwikkelingen

Het laatste statutair congres van het ABVV in oktober 2014 vond plaats in een 
postelectorale context. De politieke context waarin we vier jaar zouden moeten 
werken, was nog onduidelijk. Uiteindelijk zou blijken dat we vier jaar lang zowel op 
Europees als Belgisch niveau een populistische, rechtse politiek zouden moeten 
bekampen.

Nasleep van de mondiale economische crisis: Europa blijft spartelen

De afgelopen vier jaar bleef de Europese economie gebukt gaan onder de naweeën 
van de crisis die in 2008 losbarstte. De mondiale recessie bleek hardnekkiger en 
meer uitgesproken in Europa, met een lagere economische groei en hogere struc-
turele werkloosheid. Uit een rapport van de OESO in 2014 bleek dat tussen 2007 
en 2011 de ongelijkheid fors was toegenomen. Sociale beschermingssystemen 
bleken zwaar ontmanteld te zijn na de crisis.

In de nasleep van de crisis werd Europese wetgeving aangenomen die een strenger 
toezicht op de overheidsfinanciën organiseerde en die aanstuurde op zogenaamde 
‘structurele’ hervormingen van de arbeidsmarkt. De lidstaten plooiden zich naar 
en – in het geval van rechtste regeringen – misbruikten deze wetgeving om zware 
bezuinigingen door te voeren in het sociaal weefsel en de publieke diensten. 

Sinds 2014 gingen de Europese regeringen verder op dit elan. Misschien minder bru-
taal, maar niet minder drastisch. Dit alles had zijn gevolgen voor de economische 
groei, jobcreatie en het algemene welvaartspeil. Sociale zekerheidsmodellen en 
welvaartsstaten werden verder steen per steen afgebroken. Arbeidswetgeving 
werd ontmanteld onder het mom van competitiviteit. Minder vaste contracten, 
makkelijker ontslagrecht, minder rechten voor de werknemers. De systemen die 
zulks in de weg stonden, werden geviseerd: het sociaal overleg en de vakbonden. 
Dit was het meest merkbaar in de landen die onder curatele stonden van de Trojka 
(ECB, IMF en Europese Commissie), maar de algemene tendens was voelbaar in alle 
Europese landen. 

Het is niet onlogisch dat de Europese verkiezingen van 2014 worden gedomineerd 
door populistische, eurosceptische en nationalistische partijen die radicaal inzetten 
op een anti-Europees discours. Vooral (extreem)-rechts bewandelt dit pad en wint 
daarmee de verkiezingen met een extreem lage opkomst.

Het is maar sinds 2016 dat de eerste echte tekenen van economische herople-
ving te voelen zijn in Europa. Niet toevallig het moment dat de zwaarste bezui-
nigingen achter de rug lagen. Ook de tewerkstelling trekt aan, maar deze cijfers 
zijn misleidend. De deregulering heeft overal in Europa gezorgd voor een stijging 
van het aantal tijdelijke jobs en deeltijdse jobs, en de ongelijkheid. De cijfers over 
de tewerkstelling in uren (zie grafiek p. 12) zijn sprekend. Als we naar het aan-
tal koppen kijken, dan is de tewerkstelling bijna opnieuw op het peil gekomen van 
2008. 

2.
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Als we echter het aantal uren dat deze ‘koppen’ werken mee in overweging nemen, 
dan verandert het beeld. De jobs die gecreëerd zijn, leveren niet hetzelfde aantal 
werkuren (en dus inkomen) op als voor de crisis.

De echte werkloosheid – als we naast werkloosheid rekening houden met mensen 
die een deeltijds contract hebben maar liever voltijds werken, of die gedemotiveerd 
de arbeidsmarkt hebben verlaten – steeg in Europa tussen 2008 en 2015 van 11,8% 
tot 14,9%. Terwijl de officiële werkloosheid 9,5% bedroeg in 2015.

In onze sociaaleconomische barometers hebben we sinds 2014 de nefaste effecten 
van de bezuinigingen en structurele hervormingen aangeklaagd. De onrechtvaar-
dige verdeling van de winsten tussen arbeid en kapitaal, een verhoging van de 
ongelijkheid, de uitwassen van een onrechtvaardig fiscaal beleid. De barometer 
toont ook aan waarom de economische ontwikkeling fragiel en instabiel blijft. Dit 
komt vooral door de lage graad aan investeringen. Zowel bedrijven overheden zijn 
terughoudend om te investeren. Bedrijven keren liever dividenden uit dan te inves-
teren. Dit is moeilijk te begrijpen, zeker gezien de lage rentestand. Dit heeft zowel 
effecten voor de tewerkstelling als de productiviteit. Overheden zitten nog steeds 
in het carcan van bezuinigingen. Sinds 2009 zakken de overheidsinvesteringen 
jaar op jaar.

TRENDS IN EMPLOYMENT AND TOTAL HOURS WORKED (EU28)

Source : Eurostat (ELFS), own calculations.
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Dit heeft niet enkel gevolgen voor de economische groei, maar ook de Europese 
economische slagkracht op termijn.

In tijden van crisis werken goeie contracten, een degelijk loon en pensioen, maar 
ook werkloosheidssystemen als buffers voor de economie. Ze zorgen ervoor dat 
huishoudens hun inkomen op peil houden en dus blijven consumeren. Hierdoor 
wordt een diepere crisis vermeden. De politiek van deregulering en besparingen 
hebben ertoe geleid dat deze buffers de afgelopen jaren in belangrijke mate ver-
dwenen zijn. Dit brengt hoge risico’s met zich mee. Een volgende crisis zal veel 
harder toeslaan dan de crisis van 2008. Ze zal langer aanslepen en dieper snijden. 
Een nieuwe mondiale crisis is niet uitgesloten. Schuldniveau’s van gezinnen en be-
drijven blijven stijgen. Met het risico op bubbles vandien…

België slaat een mal figuur 

Op het ogenblik van ons vorige congres (mei 2014) had België nog geen regering. 
Ons land bleek echter de Europese tendens van populisme en nationalisme te vol-
gen, met een grote overwinning van de N-VA in Vlaanderen tot gevolg. In Wallonië 
komt rechts niet zozeer versterkt uit de verkiezingen. Links blijft de meerderheid 
behouden, maar lijdt onder een sterke verspreiding van de stemmen tussen PS, 
Ecolo en PTB. Deze verspreide slagorde op links en het feit dat de sociaaldemocra-
tische partijen een electorale prijs betalen voor de compromissen die ze hebben 
moeten sluiten tijdens vorige regeringsdeelnames, maakt het mogelijk voor rechts 
om een regering te vormen.

INVESTMENT BY INSTITUTIONAL SECTOR % OF GDP
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Hoewel in Brussel en Wallonië gekozen wordt voor een regering zonder de MR, 
kiest deze laatste ervoor om in een federale regering met N-VA, CD&V en Open Vld 
te stappen. Hierdoor heeft deze regering geen meerderheid in Wallonië en is er 
geen evenwicht tussen de twee gewesten op het niveau van de federale regering. 

De regering die in eerste instantie ‘Kamikaze’ wordt genoemd, wordt onder luid ap-
plaus van VBO benoemd. Ze zien hun kans schoon om zonder enig syndicaal tegen-
gewicht (noch via socialistische of christelijke relais) een ultraliberale agenda door 
te duwen van deregulering en saneringen. Zeker ook omdat N-VA alle communau-
taire eisen in de kast wil zetten om haar sponsors in de bedrijfswereld te plezieren. 

Het credo van de regering-Michel bleek onmiddellijk uit haar regeerakkoord: ver-
mindering van sociale bijdragen en minder belastingen voor bedrijven, lagere loon-
kosten en het terugschroeven van reguleringen bij bedrijven om zo groei en jobs 
te creëren. Pure ‘tickle down economics’: hoe rijker de rijken zijn, hoe beter het 
met iedereen gaat… Daarnaast moet de staat kleiner worden: minder openbare 
diensten, minder ‘bemoeizucht’ (vooral op de arbeidsmarkt), minder tussenkom-
sten. Iedereen moet zijn/haar plan trekken: ben je ziek of werkloos, eigen schuld. 
Tekorten op de begroting of in de sociale zekerheid zijn voor deze regering enkel 
een excuus om meer te besparen. Alles wat het vrij ondernemerschap bemoeilijkt, 
moet op de schop: loonvorming wordt in een nog nauwere dwangbuis gestoken en 
sociale dialoog wordt uitgehold. Na bijna vier jaar regering-Michel kunnen we nu 
een grondige evaluatie van dit beleid maken. En dat blijkt desastreus te zijn.

Budgettaire miskleun

De regering-Michel is geen uitzondering in de Europese budgettaire klas. Deze re-
gering meet zich graag het imago van de verantwoordelijke huisvader aan. Keurig 
op de rekeningen letten, alle brave kindjes aan het werk. Net zoals alle andere 
landen heeft het geprobeerd om haar staatsschuld af te bouwen, maar dit is niet 
gelukt. Integendeel. Dat is logisch, want om schuld af te bouwen heb je vooral eco-
nomische groei nodig. Maar die groei werd in de kiem gesmoord door het blinde 
bezuinigingsprogramma gedicteerd door een Europa dat sinds 2010 radicaal blijft 
geloven in neoliberale fabels, maar met plezier uitgevoerd door onze rechtse re-
gering.

Michel & co gingen op financieel vlak de mist in met hun taxshift. Zowel de Nati-
onale Bank, het IMF als de OESO catalogeerden die fiscale miskleun als “totaal 
ondergefinancierd”. De NBB begrote het gat dat de taxshift slaat op 8 miljard euro. 
Met het zomerakkoord dat in 2017 gesloten werd, ging de regering nog verder van 
het padje. De daling van de vennootschapsbelasting zal vanaf 2020 een extra gat 
in de begroting slaan van minstens een miljard. Om deze budgettaire avonturen te 
financieren werd vooral gekeken naar de uitgaven. In publieke instellingen (amb-
tenaren en investeringen), de sociale zekerheid en de infrastructuurinvesteringen. 
Overheidsuitgaven spelen een belangrijke rol in de economische activiteit van een 
land. Van zodra de regering-Michel op de rem ging staan, had dit zijn gevolgen.
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Waar België tussen 2010 en 2014 één van de weinige landen was die zich niet volop 
in deze hervormings- en bezuinigingsfilosofie inschreef, veranderde dit vanaf het 
ogenblik dat de regering Michel aantrad. Tussen 2010 en 2014 presteerde België 
qua economische groei beter dan het gemiddelde van de Eurozone. Na 2014 – het 
aantreden van de regering-Michel – veranderde dit: plots lag de economische groei 
achter op de rest van de eurozone. 

Te weinig jobs en van minderwaardige kwaliteit

We hebben extra en échte tewerkstelling nodig (geen tijdelijke pseudo jobs die geen 
bescherming bieden en niet gepaard gaan met de opbouw van sociale rechten) om 
de financiering van ons maatschappijmodel veilig te stellen, maar deze regering 
slaagt er niet in om die tewerkstelling te creëren. Er komen jobs bij, vooral door een 
gunstige conjunctuur, maar de job-aangroei is onvoldoende om de aangroei van de 
actieve bevolking te compenseren. Het gevolg is een stagnerende werkgelegen-
heidsgraad. Waar zijn de jobs, jobs, jobs?

ECONOMISCHE GROEI TEN OPZICHTE VAN DE EUROZONE,
VOOR EN TIJDENS DE REGERING-MICHEL

Bron: jaarverslag NBB, 2017
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Bovendien is de kwaliteit van de jobs laag. Deze regering zet volop in op zogenaam-
de ‘flexi-jobs’ en interimarbeid. De wetgeving werd de afgelopen vier jaar danig 
versoepeld om deze tewerkstelling, die amper bijdraagt aan de sociale zekerheid, 
te promoten. De regering doet er alles aan om de inkomsten van de staat droog te 
leggen. Flexi-jobs, de tweede pensioenpijler, bedrijfswagens, het systeem ‘cash for 
cars’, extraatjes bijverdienen zonder belastingen te betalen, uitbreiding studenten-
arbeid: amper of geen bijdragen te betalen. Allemaal helpen ze om de band tussen 
werken en het opbouwen van sociale rechten door te knippen. Tekenend voor de 
groeiende flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn het groeiend aantal werknemers 
dat bijna permanent met dagcontracten werkt.

Te weinig investeringen en de lonen als vijand

Zoals eerder vastgesteld: de economische ontwikkeling van ons land verloopt tra-
ger onder deze regering dan onder de vorige regeringen. De jobs die gecreëerd 
worden zijn onvoldoende in aantal om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. 
De jobs die er de afgelopen jaren zijn bijgekomen, zijn te beperkt in kwaliteit om 
bestaanszekerheid aan de werknemers in kwestie te bieden en dragen onvoldoen-
de bij aan de sociale zekerheid. Wegend op de economische groei zijn de beperkte 
investeringen van overheidswege. 

Om de kwaliteit van ons sociaal en economisch weefsel te behouden en te verbe-
teren, en om jobs te creëren, zijn publieke investeringen cruciaal, net zoals het 
Planbureau in een studie van januari 2017 onderlijnt. Ze spelen een dubbele rol: ze 
dragen bij in het verbeteren van ons welzijn en ze zijn een hefboom voor economi-
sche activiteiten in de privésector. Jammer genoeg merken we sinds 30 jaar een 
erosie op van publieke investeringen in België. Ze zijn nog slechts goed voor 2,3% 
van het bbp, oftewel 9,4 miljard voor alle overheden samen. Dit is lager dan de rest 
van de eurozone en een pak minder dan landen als Frankrijk en Nederland. 

AANTAL PERSONEN DAT PERMANENT MET DAGCONTRACTEN WERKT

Bron: RSZ
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De regering behandelt haar publieke voorzieningen stiefmoederlijk: de onderinves-
tering in openbaar vervoer is wraakroepend, de administraties die fiscale fraude en 
ontwijking zouden kunnen aanpakken, kreunen onder personeelstekort… En boven-
dien maakt deze regering de weg vrij voor meer privatiseringen…

Een ander element dat de economische ontwikkeling afremt, is de beperkte stij-
ging van de lonen. Lonen zijn de motor van onze economie. De regering-Michel 
beschouwt ze echter als de grootste ‘vijand’ voor onze competitiviteit. De rege-
ring-Michel viseerde vanaf dag één de koopkracht van de werknemers. Met een 
schier onbestaande loonmarge in 2015-2016 en natuurlijk de indexsprong, ontnam 
de regering de werknemers heel wat koopkracht. In 2016 duwde ze zonder respect 
voor sociaal overleg een hervorming van de loonwet door (wet van ’96), waardoor 
de lonen in de toekomst verder zullen worden ingedamd. België is volgens een stu-
die van ETUI, het studiecentrum van de Europese vakbondskoepel, het enige land 
waar in 2016 de reële lonen daalden. Dat betekent concreet dat aan koopkracht 
werd ingeboet.

BRUTO INVESTERINGEN VAN PUBLIEKE ADMINISTRATIES
IN % VAN HET BBP: BELGIË HINKT ACHTEROP
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Maar niet enkel het inkomen van werknemers werd geviseerd. Toegang tot ziekte- 
en werkloosheidsuitkeringen werd bemoeilijkt, waardoor tienduizenden zich 
moesten wenden tot het allerlaatste redmiddel: een uitkering van het OCMW, het 
leefloon.

Wat is de logica hier achter?  

Deze regering gelooft heilig in “snijden om te groeien”. Dat terwijl de recente 
geschiedenis heeft aangetoond dat dit niet werkt. De studiedienst van het IMF 
serveerde al in de zomer van 2016 het neoliberalisme in een vlammend artikel 
af. “Gemiddeld gezien leveren besparingen eerder een daling van de economische 
activiteit op dan een heropleving”. Het IMF liet zich ontvallen dat “het tijd is om 
geloof achter te laten en te kiezen voor beleid dat werkt”. 
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EVOLUTIE VAN DE PRODUCTIVITEIT (       ) EN REËLE LONEN (       ) IN 2016
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Bron: ETUI, Benchmarking Working Europe, 2017
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Waar blijft het creëren van duurzame economische en sociale vooruitgang? Het 
correct herverdelen van die vooruitgang? Deze regering slaagt op geen enkele 
manier in dat opzet. Integendeel. De regering wil af van de burger die collectief 
denkt. Van de burger die bijdraagt aan collectieve noden. Samen rechten opbouwen 
om een tegenslag boven te komen of om van je oude dag te genieten? Vergeet 
het maar. De zwaksten op de arbeidsmarkt – jongeren, ouderen, laaggeschoolden 
worden verder in statuten vastgezet waarin ze weinig kans zien om zich los te 
maken. Zo evolueren we naar een samenleving op Angelsaksisch leest geschoeid. 
Weinig staat, onzekerheid voor de massa, bescherming voor wie het zich kan 
permitteren. Oftewel: iedereen voor zich en een flexi-job voor allen.

De kern van het verhaal: de verdeling tussen arbeid en kapitaal zit scheef

Net na de Tweede Wereldoorlog sloten alle sociale gesprekspartners, werkgevers 
en werknemers, een akkoord – het sociaal pact – over de verdeling van de gecre-
eerde welvaart in ons land. Het akkoord vormde ook de geboorte van onze soci-
ale zekerheid zoals we dat vandaag kennen. Werknemers gingen akkoord om de 
productiviteit te verhogen in ruil voor een rechtvaardige verdeling van de winsten 
die uit die extra productiviteit voortvloeiden. Een deel van de winsten zou naar 
de financiering van de sociale zekerheid gaan, een ander deel zou via collectieve 
loononderhandelingen rechtstreeks naar de werknemers vloeien. Het sociaal pact 
erkende de noodzaak van een sociale verzekering en een syndicale tegenmacht. 
Dit systeem zou werknemers beschermen tegen tegenslagen in het leven: ziek 
worden, een ongeval hebben, even zonder job vallen…

De meerwaarde van dit pact en het sociaal systeem staat buiten kijf. België kent 
een hoog welvaartsniveau, heeft een relatief lage ongelijkheid en weerstaat goed 
aan economische schokken. Maar het systeem ligt onder vuur. De afgelopen decen-
nia hebben vele regeringen ons sociaal systeem afgezwakt en het evenwicht tus-
sen de maatschappelijke partners verstoord. De regering-Michel ging hierin verder. 
De beste indicator hierin is de daling van het loonaandeel ten opzichte van het ka-
pitaalsaandeel: de vergoeding voor werknemers en het bruto exploitatieoverschot.

Bron: Heden en toekomst van de overheidsfinanciering, Minerva

Beloningvan werknemers Bruto-exploitatieoverschot

1996 - 2000 63,1% 36,9%

2001 - 2005 61,9% 38,1%

2006 - 2010 59,7% 40,3%

2011 - 2015 59,7% 40,3%
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Ons verzet tegen de antisociale regering Michel-De Wever 

Ons verzet

Het ABVV reageerde onmiddellijk op de aankondiging van dit beleid en a fortiori op 
de uitvoering ervan. Eerst probeerden we  de weg van het sociaal overleg te bewan-
delen, maar al snel moesten we  overgaan tot actie om die dialoog af te dwingen.  
Deze actie leverde  echter magere resultaten af,  waarbij de regering systematisch 
het advies van de vakbonden in de wind sloeg en alleen naar de werkgevers luis-
terde.

Daarom hebben we actieplannen op korte en middellange termijn opgesteld, maar 
ook actie- en communicatieplannen op lange termijn. Dat gebeurde vaak in nauwe 
samenwerking met verenigingen, waaronder de bewegingen Hart boven Hard en 
Tout autre Chose. En natuurlijk zoveel mogelijk in gemeenschappelijk vakbonds-
front.

Chronologisch overzicht

2014

Nog vóór de regeringsvorming op 21 september 2014, voerde het ABVV  al  actie 
om druk uit te oefenen op de partijen die in de running waren. Dit gebeurde onder  
de vorm van een samenkomst in gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel die 
7.000 militanten bijeenbracht.

Na de regeringsvorming was het het ABVV dat het sociaal verzet organiseerde om 
het ergste te voorkomen..    

Het ABVV lanceerde een eerste campagne tegen de regering onder de slogan: “Wij 
laten ons niet pluimen”. Een megabetoging in GVF bracht op 6 november 2014 
maar liefst 120.000 mensen bijeen in Brussel. 

Deze actie maakte echter geen indruk op de regering, die zich kort nadien haastte 
om de eerste maatregelen uit haar regeringsprogramma erdoor te duwen. De eer-
ste ontwerpen van Koninklijk Besluit, met betrekking op  werkloosheid, tijdskrediet 
en SWT, verschenen begin december 2014.

In  gemeenschappelijk vakbondsfront bleven we actie voeren: 

Van 7 tot 23 november: acties bij de NMBS

24 november: stakingen in de provincies Henegouwen, Luxemburg, 
Antwerpen en Limburg

1 december: stakingen in de provincies Namen, Luik, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen

8 december: stakingen in Brussel, Waals-Brabant en Vlaams-Brabant

3. Ons verzet tegen de antisociale regering
Michel-De Wever
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Deze actiegolf bereikte op  15 december een hoogtepunt in een algemene staking - 
waartoe het ABVV had opgeroepen - die het land lamlegde. Dankzij deze beweging 
werd de regering ertoe gedwongen te onderhandelen  over deze domeinen.

2015

Het overleg heeft ervoor gezorgd dat bepaalde ontwerpen enigszins werden gewij-
zigd of dat effecten ervan werden vertraagd, maar wat de hoofdzaak betreft, werd 
het al snel duidelijk dat het overleg niets meer was dan schone schijn. De regering 
luisterde wel, maar deed vervolgens toch haar eigen zin of ze volgde louter het 
advies van de werkgevers, zelfs wanneer er binnen de Groep van Tien een unaniem 
advies was aangenomen.  

In maart werd besloten om al vanaf april 2015 een indexsprong toe te passen.

Intussen waren de onderhandelingen rond een interprofessioneel akkoord 
afgesprongen. De regering nam vervolgens het voorakkoord voor haar rekening, 
met de steun van de werkgevers en de andere twee vakbonden (het ACV en de 
ACLVB). De loonmarge werd beperkt tot 0,6% van de totale loonmassa. Het 
mechanisme van het sociaal overleg liep helemaal vast. Aangezien de regering 
wel gewonnen was voor de ideeën van de werkgevers, hoefden deze laatsten niet 
langer te onderhandelen.

Het ABVV trok dus opnieuw de kaart van het verzet met een reeks acties en 
sensibiliseringscampagnes in het kader van een actieplan dat op 10 februari door 
het Federaal Comité werd goedgekeurd. 

Op 11 maart verzamelden in gemeenschappelijk vakbondsfront  10.000 mensen in 
Brussel. Op 1 april werden de acties in het hele land voortgezet met betogingen 
in Gent, Mechelen, Hasselt, Luik, Charleroi en Namen. In andere steden werden 
bijeenkomsten en ietwat ludiekere activiteiten georganiseerd.

Er waren ook andere, meer gerichte acties. Denk maar aan de betoging ’Vrouwen 
in de vuurlijn‘ van 4 juni 2015. Daarbij werd een reeks sociale afbraakmaatregelen 
die bijdragen tot een verdere precarisatie van werknemers (die zich door de crisis 
sowieso al in een zwakkere positie bevinden) aan de kaak gesteld. Onder hen 
vormen vrouwen de meerderheid. 

Verder was er de pensioenactie van 15 juni om te betogen tegen de 
hervormingsplannen en om de ABVV-alternatieven op het vlak van de pensioenen, 
naar voor te brengen. 

Samen met onze beroepscentrales en in gemeenschappelijk vakbondsfront, zetten  
we de strijd tegen sociale dumping op Europees niveau voort, onder meer met  een 
militantenbijeenkomst op 24 juni in Brussel.

Het najaar van 2015 kenmerkte zich met opnieuw sociaal verzet op de syndicale 
agenda.  Het  hoogtepunt viel te noteren op 7 oktober: een nationale betoging 
in gemeenschappelijk vakbondsfront rond het thema “Enkel kruimels voor de 
mensen” bracht 100.000 mensen samen. Dit keer kwam het erop aan om het 
onrechtvaardige fiscaal beleid en het bedrog van de taxshift aan te klagen. De 
betoging werd in sommige provincies gevolgd door beurtstakingen van 24 uur.
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2016

Na het momentum van de sociale verkiezingen zette het ABVV zijn acties en de 
sensibilisering tegen het ultraliberale regeringsbeleid verder.

Op 24 mei 2016 organiseerden we opnieuw een betoging in gemeenschappelijk 
vakbondsfront, waaraan 80.000 mensen deelnamen. Deze betoging was in eerste 
plaats gericht op het plan-Peeters, ofwel het plan van de hyperflexibiliteit.  Het 
ABVV ontwikkelde een aparte website www.planpeeters.be, waar we de  plannen 
van de minister uit de doeken deden. 

Op 24 juni organiseerde het ABVV opnieuw een algemene staking tegen hetzelfde 
plan onder de slogan “De rek is eruit, ons geduld is op”. 

Op 29 september 2016 betoogden 70.000 mensen in gemeenschappelijk vak-
bondsfront ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de regering-Michel.

In december 2016 lanceerden we  nog een informatie- en bewustmakingscampagne 
met als thema “Meer Respect. Jij verdient beter”. Hierbij stelden we  het mislei-
dende communicatiebeleid van de regering aan de kaak. 

2017

In 2017 voerde  het ABVV het verzet op met  acties en een verregaande sensibili-
sering. 

Op internationaal niveau mobiliseerden wij  tegen de trans-Atlantische verdragen 
TTIP en CETA.

Op 24 maart, aan de vooravond van de verjaardag van het Verdrag van Rome, 
organiseerden we  een reeks regionale acties en een bijeenkomst in Brussel om 
het fenomeen van  sociale dumping , aan de kaak te stellen. Samen met het ACV 
voerden we op 21 juni, actie tegen de Europese E-dienstenkaart.  

Midden april was er - opnieuw in gemeenschappelijk vakbondsfront - de lancering  van 
een informatiecampagne over de balans van de regering halfweg haar ambtstermijn. 
Medio mei volgde “Het groot rapport van de regering-Michel”/”koerswijziging nu!” 
met een  bijeenkomst in Brussel. 

Een nieuwe nationale betoging tegen het plan-Peeters bracht  meer dan 60.000 
mensen op de been. De slogan van die dag klonk luid en duidelijk:  “Handen af van 
de 38 uur!”

Een nieuw  hoogtepunt volgde op 24 juni met  een algemene 24-urenstaking. 

Daarnaast  organiseerden we  een reeks acties en informatiecampagnes rond aller-
lei specifieke thema’s: 

Pensioenen

Symbolische actie in Brussel op 30 juni 2017 om te protesteren tegen het pen-
sioenbeleid van minister Baquelaine.

http://www.planpeeters.be
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Sensibiliseringsacties  (sociale media,  De Nieuwe Werker,  pers) over de ge-
volgen van de maatregel ‘eenheid van loopbaan’ voor gepensioneerden met 
een lange loopbaan en die op het einde van hun carrière in inactiviteit zijn. 

Sociale zekerheid

In maart 2016 lanceerde het ABVV de website ‘Everybodywins’ om het publiek 
bewust te maken van het belang van de sociale zekerheid.

Gezondheid

In april-mei 2017 werd een grote inspanning geleverd om het re-integratiepar-
cours van langdurig zieken te ontcijferen en hen  te informeren.

Werk

In november 2017 vestigde de enquête Modern Times 2 opnieuw de aandacht 
op de werkomstandigheden in België.

Fiscaliteit

Het ABVV voegde zich samen met het FAN bij de actie ‘Tax Justice Day’. 

Op 12 september 2017 organiseerde het ABVV de eerste dag van de vrouwelijke 
verkozenen, wat meteen een groot succes was. In maart 2018 kende dit initia-
tief een succesvol vervolg. 

Op 15 september 2017 voerden we opnieuw actie om onze pensioenen te red-
den.

Het Federaal Comité van 26 september 2017 bepaalde de modaliteiten van  
een nieuw actie- en communicatieplan met gerichte acties tegen de regerings-
maatregelen. 

Nog verder 2017

Op 10 oktober organiseerde de ACOD een stakingsdag om de openbare diensten 
en het stakingsrecht te verdedigen. Het ABVV volgde met solidariteitsacties. 

In de loop van diezelfde maand stelde het ABVV zijn sociaaleconomische ba-
rometer voor. Deze blijft de hoeksteen van de communicatie van het ABVV, 
samen met de resultaten van de Modern Times-enquête.

Van 16 tot 22 oktober organiseerde de Coördinatie Interim de Week van de 
Uitzendkracht.

Er werden regionale betogingen georganiseerd in Luik en Charleroi.

Op 8 november voerden we in gemeenschappelijk vakbondsfront   actie voor 
een meer sociaal Europa.

Van 21 november tot en met 20 december waren er  regionale acties in ge-
meenschappelijk vakbondsfront rond het thema ‘fiscaliteit’.

Eind november lanceerde het ABVV de publiekscampagne #samenkanhetan-
ders. Met deze campagne beogen wij twee doelstellingen: (1) een “reality check” 
uitvoeren door de realiteit van de regering te confronteren met de realiteit van 
de burger en (2) sociaal meer rechtvaardige en eerlijke alternatieven formule-
ren voor het huidig regeringsbeleid. Dit willen wij in de eerste plaats doen door 
te luisteren naar de mensen en samen te werken met andere middenveldspe-
lers. 
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De eerste stap van de campagne bestond erin burgers op te roepen om via de 
website www.samenkanhetanders.be en sociale media hun persoonlijk verhaal te 
delen. Met deze verhalen gingen we dan verder aan de slag. We formuleerden - in 
de mate van het mogelijke – op elke vraag/elk verhaal een antwoord vertrekkende 
vanuit onze alternatieven.

In de tweede fase willen we deze alternatieven extra in de kijker zetten. We fo-
cussen op 5 grote thema’s (maar gaan andere onderwerpen uiteraard niet uit de 
weg): fiscaliteit, openbare diensten, meer koopkracht (met onze eis voor een mini-
mumloon van 14 euro), sociale zekerheid (met onze eis voor een minimumpensioen 
van 1.500 euro), en werk (met een pleidooi voor meer kwali-tijd). 

De derde fase richt zich op de regionale en federale verkiezingen van 2019. 

http://www.samenkanhetanders.be
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Het interprofessioneel sociaal overleg

De start van deze congresperiode valt ongeveer samen met de start van de rege-
ring-Michel. Die stak onmiddellijk van wal met een regeerakkoord dat op diverse 
sociale terreinen een aanval betekende voor menig werknemer: de pensioenen, 
verhoging leeftijden SWT, de werklozen, tijdskrediet enz.

Dat leidde tot meerdere acties waaronder de nationale betoging van 6 november, 
de provinciale stakingen van 24 november, 1 en 8 december en de nationale staking 
van 15 december.

Hoewel er in 2015 geen IPA is afgesloten, werden er in de periode eind 2014 tot 
eind 2015 op concrete punten akkoorden afgesloten. Deze kwamen vaak na moei-
zame onderhandelingen tot stand - de werkgeversvertegenwoordigers zaten im-
mers in een fluwelen zetel - gelet op de bedrijfsvriendelijke regering.

Opmerkelijk was ook dat in tegenstelling tot voorgaande jaren die akkoorden geen 
garantie waren tot aanpassing van de regeringsvoorstellen. In menig domein wer-
den de unanieme akkoorden of adviezen koudweg genegeerd door de regering. 

Op 18 december 2014 kwam er een verklaring van de Groep van Tien waarbij, naast 
een aantal losse eindjes van het eenheidsstatuut, voor SWT en landingsbanen het 
systeem van kadercao’s wordt gecreëerd en bedrijfscao’s SWT aan 60j nog moge-
lijk blijven tot eind juni 2015.

Ondertussen publiceerde de CRB zijn tweejaarlijks rapport i.v.m. de loonnorm en 
werden er onderhandelingen opgestart binnen het door de regering uitgetekend 
kader van loonmatiging. Deze onderhandelingen verliepen uiterst moeizaam en fi-
naal werd een tekst ter goedkeuring voorgelegd die uit drie luiken bestond: 

de loonkostontwikkeling, welvaartsvastheid;

de uitvoering van het akkoord van 18 december 2014 (SWT, tijdskrediet en lan-
dingsbanen, vraag tot uitvoering door de regering van het luik losse eindjes, 
engagement tot snelle afhandeling van tarifering externe preventiediensten en 
beschikbaarheid en outplacement);

klassieke verlengingen (o.a. sanctie outplacement, vrijstelling startbaanver-
plichting, bijdrage risicogroepen.

Het ABVV kon niet akkoord gaan met het luik over de loonkostontwikkeling maar 
wel met de andere luiken. De werkgevers wilden echter het lot van alle dossiers 
aan elkaar verbinden, waardoor de vakbonden op vlak van de lonen plots gegijzeld 
werden: een indexsprong en een minimale loonmarge in ruil voor de andere sociale 
akkoorden. Het ABVV kon hier onmogelijk ‘ja’ op zeggen.

Begin maart tekende de Groep van Tien een akkoord inzake beschikbaarheid en 
outplacement en over de tarifering van de externe preventiediensten.

4. Moeizaam sociaal overleg en aanval
op syndicale vrijheden

1.

2.

3.
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Wat betreft de beschikbaarheid werden er zowel voor SWT’ers als voor gewone 
werklozen verzachtingen en overgangsperiodes voorgesteld. Vooral het ABVV 
heeft hierbij hard aan de kar getrokken. De regering had immers beslist om met in-
gang van 1 januari 2015 elke SWT’er en elke werkloze vanaf 60j beschikbaar te ma-
ken tot 65j. Dit werd aangevoeld als contractbreuk bij vele SWT’ers en werklozen. 

De regering legde de voorstellen voor een groot deel naast zich neer en kwam op 
de proppen met een nieuw concept: aangepaste beschikbaarheid. Daarop schreef 
de Groep van Tien op 11 maart een brief aan de eerste minister met de vraag tot 
verduidelijking van dit nieuw concept.

Diezelfde dag was er eveneens een militantenconcentratie van het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront tegen de diverse regeringsmaatregelen waaronder pensioe-
nen, beschikbaarheid, SWT, koopkracht en fiscaliteit, en tegen de afbraak van de 
openbare diensten.

Op 15 oktober 2015 sloot de Groep van Tien een akkoord over de rendementsga-
rantie voor de aanvullende pensioenen, over outplacement en controle over de 
beschikbaarheid voor mensen met een IGU. Daarnaast werden nog te regelen prak-
tische modaliteiten m.b.t. de referteperiode tijdelijke werkloosheid bedienden, pro-
blemen bij kadercao’s, het vastkliksysteem en beschikbaarheid, opgenomen.

Op 26 oktober 2015 schreef het ABVV aan Charles Michel een brief over de on-
rustwekkende maatregel over de halvering van de IGU die de regering in het re-
geerakkoord had voorzien en het effect daarvan op veel vrouwen. We klaagden 
ook de geplande maatregelen van beperking van het aantal dagen economische 
werkloosheid aan en de maatregelen tot re-integratie die moeten gezien worden 
als een besparing op de kap van zieken.

In diezelfde periode waren er ook onderhandelingen opgestart over een aanpas-
sing van het Herenakkoord (zie verder). De eisen van de werkgevers waren echter 
zo extreem dat het op niets uitdraaide.

Begin december 2015 raakten de sociale gesprekspartners in de Groep van Tien 
het eens over aanpassingen aan de referteperiode voor de responsabiliserings- 
bijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid, en over de misbrui-
ken van economische werkloosheid en sociale dumping. Deze laatste maatregel 
wordt uiteindelijk eind 2017 uitgevoerd! Ze bereikten toen ook een akkoord over de 
vrijwillige terugkeer naar werk van zieke werknemers waarbij de aandacht getrok-
ken wordt op het multidisciplinaire karakter en op het intrekken van de voorziene 
sanctie. Ook hier had de regering geen oren naar onze voorstellen.

Het jaar 2016 werd in de eerste maanden in beslag genomen door onderhandelin-
gen over het Herenakkoord die uiteindelijk gestaakt zijn.

Eind 2016 werd er gefocust op de onderhandelingen voor een nieuw IPA voor de 
periode 2017-2018.

Dat IPA werd afgesloten op 11 januari 2017 en bestond uit vier grote luiken:

een loonnorm van 1,1%

welvaartsaanpassingen: een door de regering beperkte enveloppe van 506,8 
miljoen op kruissnelheid in 2018
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de klassieke verlengingen van lopende dossiers: bijdrage risicogroepen, outpla-
cement, cao medische redenen, vrijstelling startbaanverplichting + kader cao’s 
en verlengingen cao’s SWT

maatschappelijke uitdagingen:

burn-out

vereenvoudiging

een toekomstgerichte arbeidsorganisatie

digitalisering en deeleconomie

mobiliteit

herstructureringen

jongerentewerkstelling

aanwerving en tewerkstelling bevorderen

naar een beter en sterker sociaal overleg 

In het luik maatschappelijke uitdagingen willen de sociale gesprekspartners grote 
dossiers waar we voorstaan, aanpakken. Er werd per onderdeel een timing afge-
sproken.

Het ABVV keurde het IPA goed, maar stelde  vast dat er geen resultaten werden 
geboekt op een aantal cruciale aspecten zoals het verhogen van het interprofes-
sioneel minimumloon of op het vlak van arbeidsduurvermindering. Het ABVV eist 
dat de regering dit IPA nu integraal uitvoert en dringt er op aan dat de regering de 
wetsontwerpen die in de Kamer voorliggen, m.n. de loonwet, de wet werkbaar en 
vooral ‘wendbaar’ werk, de wet op de financiering van de sociale zekerheid, grondig 
bijstuurt in een meer evenwichtige en socialere richting. De goedkeuring van dit 
IPA wil niet zeggen dat het ABVV instemt met deze wetsontwerpen. 

De gevraagde bijsturingen van de wetsontwerpen kwamen er echter niet.

De eis van het ABVV om arbeidsduurvermindering mogelijk te maken om tewerk-
stelling te creëren, werd opgenomen onder de mogelijke projecten van een toe-
komstgerichte arbeidsorganisatie.

Eind 2017 is er nog bitter weinig gerealiseerd. In sommige dossiers zoals herstruc-
tureringen doen de werkgevers er alles aan om de besprekingen te dwarsbomen.
De regering heeft wel de wettelijke basis voorzien voor projecten rond burn-out en 
toekomstgerichte arbeidsorganisatie.

In maart 2017 werden de kadercao’s ondertekend voor SWT-systemen. In maart 
2017 werd ook de wet werkbaar en wendbaar werk gepubliceerd in het Staatsblad.

Aanvallen op het stakingsrecht en syndicale vrijheden

De start en eerste jaren van de regeerperiode Michel werden gekenmerkt door 
veelvuldige manifestaties, actiedagen en stakingen die bijzonder goed opgevolgd 
werden.
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Tijdens een provinciale stakingsdag in oktober 2015, beweerde een chirurg, die 
voor een spoedoperatie opgeroepen werd, dat omwille van de blokkade van een 
autosnelweg, hij laattijdig aangekomen was in een Luiks ziekenhuis. De betrokken 
patiënte overleed. Dit veroorzaakte heel wat ophef in de media en werd door 
rechtse opiniemakers, parlementsleden en de regeringspartijen aangegrepen 
om te pleiten voor het invoeren van een ‘stakingswet’. Dit met de bedoeling om  
stakingsmogelijkheden zoveel als mogelijk te beperken.

Om het gevaar te pareren, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront zich eind 
oktober bereid verklaard om het Herenakkoord van 2002 te evalueren en werd de 
voorzitster van de Groep van Tien opgeroepen om vergaderingen te beleggen.  Van 
december 2015 tot en met maart 2016 werden hierover besprekingen gehouden, 
die evenwel op niets zijn uitgedraaid. De redenen voor het mislukken van deze 
besprekingen waren de te hoge eisen van de werkgeversbank (het aanstellen van 
een ‘contactpersoon’ die aansprakelijk kan gesteld worden, uitzendkrachten laten 
voortwerken tijdens een staking, het respecteren van een zogenaamde ‘vrijheid 
van werken’, uitdrukkelijk afkeuren van het blokkeren van industriezones...) en het 
volledig ontbreken van ook maar enige toegeving naar de vakbonden toe.

In mei en juli 2016 werden in het parlement hoorzittingen gehouden omtrent ‘de 
problematiek van het stakingsrecht’. Voor die hoorzittingen werden enkele inter-
nationale en nationale ‘experts’ uitgenodigd (via onze politieke contacten hebben 
we zo goed als mogelijk gezorgd voor een ietwat evenwichtige samenstelling van 
de uitgenodigde experts). Er was sprake van een derde hoorzitting met de sociale 
gesprekspartners, maar die heeft nooit plaatsgevonden. De hoorzittingen in kwes-
tie dienden vooral om de vakbonden te ‘jennen’ en onder druk te zetten.

In eenzelfde beweging dient het door parlementsleden van de MR ingediende wets-
voorstel betreffende ‘de vrijheid om te werken’ en ‘het recht op toegang tot de 
werkplek’ en het door parlementsleden van Open Vld ingediende wetsvoorstel om 
vakbonden te verplichten rechtspersoonlijkheid aan te nemen, gezien te worden. 

In navolging van het interprofessioneel akkoord 2017-2018, werd in februari 2017 
door de voorzitster van de Groep van Tien een brief verstuurd naar de Eerste Mi-
nister waarin die geïnformeerd werd dat de sociale gesprekspartners de draad van 
de besprekingen opnieuw wensten op te pikken in de loop van 2017.

De eigenlijke besprekingen hebben evenwel niet plaats gevonden.

Na het afsluiten van het hierboven vermelde interprofessioneel akkoord 2017-2018, 
hebben onze vertegenwoordigers in het beheerscomité van de RSZ bekomen dat 
met ingang van 1 januari 2017 de (para)fiscale vrijstelling van de syndicale pre-
mie verhoogd wordt tot 145 euro (voordien 135 euro). Dit werd officieel geacteerd 
tijdens het beheerscomité van 31 maart 2017. Tot nog toe werd door de regering 
geweigerd om hier uitvoering aan te geven. Tijdens de begrotingsbesprekingen in 
oktober 2016 werd zelfs door N-VA een voorstel op tafel gelegd om de fiscale af-
trekbaarheid van syndicale premies af te schaffen. Voorstel dat eerder al door een 
parlementslid van N-VA in het parlement ingediend werd, maar waar tot nog toe 
geen gevolg aan werd gegeven.

In 2009 had het gemeenschappelijk vakbondsfront een collectieve klacht tegen 
België ingediend bij het Comité voor sociale rechten van de Raad van Europa. In 
de uitspraak die in september 2011 volgde, werd klaar en duidelijk gesteld dat het 
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gebruik van procedures opgestart bij eenzijdig verzoekschrift, strijdig is met het 
Europees Sociaal Handvest. Op 4 december 2015 oordeelde het Comité, op basis 
van de door de regering geleverde informatie, dat de toestand niet was gewijzigd 
en België nog steeds het Europees Sociaal Handvest schendt. Ten laatste op 31 ok-
tober 2017 diende België opnieuw te rapporteren over de evolutie van de toestand. 
Een toestand die nog steeds niet gewijzigd is, gezien nog altijd beschikkingen uit-
gevaardigd worden op basis van eenzijdige verzoekschriften.

Op onze vraag werd in april 2017 door sp.a een parlementaire vraag gesteld aan 
de minister van Justitie met de vragen hoe de toestand in conformiteit met het 
Europees Sociaal Handvest zal gebracht worden, of België zal rapporteren en of 
de sociale gesprekspartners –zoals de procedure het voorschrijft- de tijd zullen 
krijgen om eigen reacties/opmerkingen toe te voegen aan de rapportage vanuit de 
regering. Tot op heden kwam er nog geen antwoord op die parlementaire vraag en 
werden de sociale gesprekspartners ook niet gecontacteerd. We gaan er vanuit dat 
België in gebreke blijft ten aanzien van het Comité voor sociale rechten.

Begin juni 2017 werd een wet gepubliceerd die in het Strafwetboek een afdeling 
ingevoegd heeft die het binnendringen in havengebied strafbaar stelt. De wet is 
gericht tegen vluchtelingen/asielzoekers die via havengebieden Groot-Brittannië 
proberen te bereiken. Niet alleen is het opzet van de wet onaanvaardbaar, boven-
dien vrezen we dat de bepalingen in kwestie ook aanwendbaar zijn in geval van pro-
test- en syndicale acties in havengebied. De bezorgdheid hierover werd door een 
parlementslid geuit tijdens de plenaire bespreking van de wetsvoorstellen. Hierop 
werd gerepliceerd dat “er niet moet getwijfeld worden aan het gezond verstand 
van onze magistratuur, van de veiligheidsdiensten en van de onderzoeksrechters 
die deze wetgevingen [zullen] toepassen.” Of daarmee alle onheil afgewend is, blijft 
de vraag.

Want zelfs toen er nog geen sprake was van de wet, werd midden 2016 al zeer hard-
handig opgetreden door de Antwerpse politiediensten tegen stakingsposten die 
de toegang tot de Antwerpse haven afsloten. De voorzitter van ABVV-Antwerpen 
werd zelfs bestuurlijk aangehouden.

Begin november 2017 werd een wet gepubliceerd die kraken, het bezetten van een 
onroerend goed, strafbaar stelt. En dit los van het al dan niet bewoond zijn van 
het onroerend goed. Bovendien wordt het bezetten van niet-bewoonde onroerende 
goederen of er gewoon in vertoeven zonder toestemming van de eigenaar, ook 
door de wet strafbaar gesteld. Het risico bestaat dat hierdoor ook bedrijfsbezettin-
gen geviseerd kunnen worden.

Binnen het ABVV blijven we alle aanvallen op onze syndicale vrijheden opvolgen 
binnen de commissie syndicale vrijheden. Elk mogelijk conflict kan er door de ver-
tegenwoordigers van de centrales aangekaart worden, wat geleid heeft tot diverse 
solidariteitsoproepen. Als recent voorbeeld kan verwezen worden naar de solidari-
teitsoproep voor de stakers bij de vzw Mistral, een inrichting voor autistische per-
sonen. Binnen de commissie wordt ook de internationale gerechtelijke actualiteit 
(rechtspraak Europese en Internationale rechtscolleges) op de voet opgevolgd, wat 
geleid heeft tot een compendium van de meest opmerkelijke en bruikbare uitspra-
ken dat aan de leden bezorgd werd en regelmatig geactualiseerd wordt. Ook de 
juridische en praktische handleiding voor collectieve conflicten werd regelmatig 
geactualiseerd. 
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Doordat we binnen de commissie syndicale vrijheden de actualiteit op de voet 
volgen, slagen we er ook in om jaar na jaar een uitvoerig gestoffeerd rapport te be-
zorgen aan het Internationaal Vakverbond in verband met de syndicale vrijheden in 
België. Een rapport waarbij het ABVV voor het gemeenschappelijk vakbondsfront 
de laatste jaren altijd de pen heeft vastgehouden.

In het voorjaar van 2017 werd binnen de commissie syndicale vrijheden een werk-
groep ‘stakingspiketten en deurwaarders’ opgericht, waaraan ook bevriende aca-
demici en advocaten deelnamen. De uit deze werkgroep voortgekomen voorstellen, 
werden goedgekeurd door het Federaal Secretariaat en het Federaal Bureau van 
het ABVV. De verdere opvolging (fasering acties) gebeurt via de commissie syndi-
cale vrijheden.

Minimale dienstverlening

In het regeerakkoord van de regering-Michel was de instelling van een ‘gegaran-
deerde’ dienstverlening voorzien bij zowel de spoorwegen (NMBS en Infrabel), het 
gevangeniswezen als de luchtverkeersleiding (Belgocontrol).

Wat de spoorwegen betreft, werd door minister Bellot in mei 2017 een ontwerp van 
wet op tafel gelegd. Op 14 juni bracht de Raad van State een vernietigend advies 
uit over dat wetsontwerp. De regering heeft echter doorgezet met het ontwerp dat 
eind oktober aangenomen werd door de Kamercommissie Infrastructuur, verkeer 
en overheidsbedrijven. 

Wat het gevangeniswezen betreft, is tot nog toe een politiek optreden uitgebleven.

Idem wat de luchtverkeersleiding (Belgocontrol) betreft. Een nieuw en zeer veront-
rustend element ter zake, is het in 2017 door de Europese Commissie – na jaren- 
lang lobbywerk van de werkgeversfederatie ‘Airlines4Europe’ – gelanceerde voor-
stel om de luchtverkeersleidingen in de lidstaten ‘gelijk te schakelen’. In het bij-
zonder worden maatregelen voorgesteld om de luchtvaart te blijven garanderen in 
het geval van een staking door de luchtverkeersleiding in een bepaald land (onder 
meer door die dan te laten overnemen door de luchtverkeersleiding in een ander 
land). Zeer zorgwekkend en volledig in strijd met de bevoegdheidsverdeling inzake 
stakingsrecht tussen de Europese Unie en de lidstaten, gezien de Europese Unie 
geen enkele bevoegdheid heeft om ter zake op te treden. Iets wat we als ABVV 
binnen het Europees Vakverbond aangekaart hebben.

In een poging om het inperken van het stakingsrecht bij de spoorwegen af te wen-
den, werd tijdens de zomer van 2016 door zowel Groen als sp.a het idee gelanceerd 
om ‘betaalstakingen’ mogelijk te maken bij de spoorwegen. Gezien de vele prakti-
sche en juridische bezwaren tegen een dergelijke actievorm, werd hier geen verder 
gevolg aan gegeven. 

Vanuit cdH werd midden 2016 het voorstel gelanceerd om de wet betreffende de 
prestaties van algemeen belang in vredestijd (die een strikt te volgen procedure 
oplegt om werknemers te kunnen opeisen) uit te breiden tot de openbare sector. 
Gezien ook dit voorstel afkomstig was van de oppositie, het reeds mogelijk is om 
bepaalde categorieën van overheidspersoneel op te eisen en het minder eenvoudig 
is dan op het eerste zicht lijkt om de wet gewoon uit te breiden tot de openbare 
sector, werd ook hier geen verder gevolg aan gegeven.
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Aanvallen op (het statuut van) personeelsafgevaardigden

Hoewel hierover niets in het regeerakkoord van Michel werd afgesproken, zijn som-
mige regeringspartijen de aanvallen blijven voortzetten op (het statuut van) de 
(kandidaat) - personeelsafgevaardigden.

Zo lanceerden de Open Vld het wetsvoorstel om een derde ontslagmotief (disfunc-
tioneren van de personeelsafgevaardigde) te voorzien in de wet van 19 maart 1991 
met als doel het statuut van de personeelsafgevaardigde verder af te zwakken tot 
het statuut van een gewone werknemer. De ontslagprocedure wegens disfunctio-
neren lijkt heel sterk op de bestaande ontslagprocedure wegens dringende reden. 
Daarnaast wou de Open Vld de bescherming tijdens de occulte periode afschaffen 
door deze bescherming pas te laten ingaan vanaf het moment dat de werknemer 
officieel kandidaat is. 

Dit voorstel heeft het niet gehaald door stevig weerwerk van het ABVV. Het 
wetsvoorstel is om verschillende redenen overbodig: het herhaaldelijk disfunc-
tioneren wordt reeds bestraft met een dringende reden en minder dan 1% van 
de ABVV-(kandidaat)personeelsafgevaardigden krijgt te maken met een onts-
lagprocedure wegens dringende of economische reden. Het afschaffen van de oc-
culte periode maakt het praktisch onmogelijk kandidaten te zoeken en zal leiden 
tot extra administratief werk bij de werkgevers. 

Tijdens de sociale verkiezingen van 2016 kregen de kandidaat-personeelsafge-
vaardigden het zwaar te verduren: ongeoorloofde druk op kandidaten door hun 
werkgever ten einde hun kandidatuur in te trekken, financiële voordelen aan werk-
nemers die zich geen kandidaat stellen tijdens de sociale verkiezingen… Daarom 
hebben sp.a en PS, ter aanvulling van het bestaande recht op vakbondsvrijheid 
en de anti-discriminatiewetgeving, een wetsvoorstel ingediend. Het beïnvloeden, 
belemmeren of verhinderen van de sociale verkiezingen in het algemeen en van de 
werknemer die overweegt zijn kandidatuur voor de sociale verkiezingen te stellen, 
in het bijzonder, wordt door dit wetsvoorstel strafbaar gemaakt met een sanctie 
niveau drie.

Voor het ABVV zijn, naast de bovenvermelde bestraffing voor werkgevers, de 
volgende wetsaanpassingen aan de Wet van 19 maart 1991 nodig: een re-integratie-
plicht voor werkgevers in zaken waar de rechtscolleges oordelen dat de dringende 
reden of economische of technische redenen niet bewezen zijn; de afdwingbaarheid 
van de re-integratie door een dwangsom mogelijk te maken; de plicht voorafgaan-
delijk aan het ontslag wegens dringende reden of economische/technische redenen 
de toelating te vragen aan de rechtscolleges; het ontslag met het oog op brugpen-
sioen als een toegelaten beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst van een 
(kandidaat-)afgevaardigde en tot slot, de schorsing van de arbeidsovereenkomst 
tijdens de ontslagprocedure onmogelijk maken.
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Lonen en koopkracht

Lonen en koopkracht

Context: lonen als motor van de economie

Lonen zijn de motor van onze economie. Onze ‘koopkracht’ creëert andere jobs en 
dus ook andere lonen. Bovendien geven we solidair een deel van ons loon af (via 
de fiscaliteit en de bijdragen aan de sociale zekerheid) om gemeenschappelijke 
noden in te vullen. Ingrijpen in het proces van hoe lonen tot stand komen en hoe 
ze evolueren, heeft consequenties voor de rest van de economie en de organisatie 
van de samenleving. Lonen enkel benaderen als een variabele die – naargelang 
de noodzaak bij bedrijven – aangepast kan worden, leidt altijd tot onevenwichten, 
zowel op sociaal als economisch vlak.

De afgelopen jaren kregen we tot in den treure te horen dat de Belgische lonen ‘te 
hoog’ zijn om de Belgische bedrijven concurrentieel te kunnen houden. Die mythe 
ontkrachten is een sisyfusarbeid, maar het loont. Stilaan dringt ook bij internatio-
nale instellingen zoals de OESO en de Europese Commissie, het besef door dat het 
Belgische loonkostenverhaal genuanceerder is dan de klaagzang die we horen van 
bedrijfsleiders. Het ABVV legde de afgelopen vier jaar tijdens de jaarlijkse ges-
prekken met de OESO, IMF en Europese instellingen onze visie en het belang van 
loonvorming op tafel.

Het klopt dat Belgische lonen hoger zijn dan in sommige buurlanden, maar dat 
hoeft geen probleem te zijn. Onze productiviteit ligt in dezelfde mate hoger. Een 
bedrijf zal een investeringsbeslissing niet laten afhangen van hoeveel iemand in 
zijn bedrijf kost, maar vooral hoeveel hij/zij zal opbrengen. Een Belgische werkne-
mer brengt - door onder meer het goede onderwijssysteem - meer op dan andere 
Europese werknemers. Maar kost daardoor ook iets meer. Bovendien krijgen de 
werkgevers miljarden aan loonsubsidies en bijdrageverminderingen. In 2015 be-
droegen de loonsubsidies 7,2 miljard en de patronale bijdrageverminderingen bijna 
5,5 miljard euro.

Sinds het uitbarsten van de crisis in 2008 kennen we een zeer beperkte loongroei 
bovenop de index (zie onder). Deze loongroei wordt bepaald door de interprofes-
sionele onderhandelingen waar een loonmarge wordt vastgelegd. Het overleg rond 
de loonmarge is wettelijk geregeld door de wet van ’96. Deze wet geeft aan welke 
parameters op interprofessioneel niveau gebruikt worden bij de onderhandelingen. 
Cruciaal hierbij is de evolutie van de lonen in de buurlanden (Frankrijk, Nederland 
en Duitsland).

5.

1.

CRB max. loonontwikkeling IPA loonnorm

2009-2010 6,4%
250 euro netto + indexatie 

(voorspelling 5,1%)

2011-2012 5,0%
0% (2011), 0,3% (2012) + indexatie 

(indexatievoorspelling 3,9%)

2013-2014 4,5% - 5,8%
0% + indexatie 

(voorspelling 3,5% - 4,9%)
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Door de beperkte marges daalde het loonverschil van 4% in 2009 naar 2,9% in 
2014.

Aanloop naar de IPA-onderhandelingen 2015-2016: de hete herfst van 2014

Als reactie op de besparingstrein die over België donderde, mobiliseerden de vak-
bonden in de herfst van 2014 massaal. Niet enkel de vakbonden. Burgerinitiatieven 
als Hart boven Hard en Tout Autre Chose probeerden de Thatcheriaanse geest van 
‘There is no alternative’ terug in de fles te krijgen. 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront trok ten aanzien van de regering een dui-
delijke lijn. Alle bonden zouden niet plooien totdat de regering garanties zou ge-
ven omtrent: een vrijwaring en versterking van de koopkracht, een sterke federale 
sociale zekerheid, een investering in duurzame relance en werkgelegenheid en tot 
slot meer fiscale rechtvaardigheid . Om de koopkracht te versterken zou het ABVV 
en de andere bonden inzetten op de bescherming van de index én de vrijheid van 
onderhandelen. Daarvoor zouden ze desnoods tot aan de finish gaan.

Verwerping van het interprofessioneel akkoord 2015-2016 door het ABVV

Uit het regeerakkoord van oktober 2014 bleek dat de regering-Michel de sociale 
gesprekspartners niet zomaar zou laten onderhandelen over lonen in het kader 
van een interprofessioneel akkoord 2015-2016. Zo zei het regeerakkoord: ‘De re-
gering verbindt zich ertoe om minstens de loonhandicap met de buurlanden die 
sinds 1996 wordt waargenomen vóór het einde van de legislatuur weg te werken. 
Dit wordt in 2015 en 2016 onder meer concreet mogelijk door: een indexsprong in 
2015, de lastenverlaging vervat in het competitiviteitspact te vervroegen en een 
verdere periode van loonmatiging in 2015-2016 (of tot zolang de competitiviteit 
niet hersteld is).’

Uit de parameters die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven eind 2014 publi-
ceerde, bleek dat, rekening houdend met a) de stijging van de loonkosten in de 
buurlanden b) de cadeaus aan de bedrijven in de vorm van lastenverlagingen en 
loonsubsidies en c) de bestaande loonhandicap tussen de buurlanden, er géén in-
dexsprong nodig was om de loonhandicap weg te werken. Een kleine marge boven-
op de garandeerde index was mogelijk voor de periode 2015-2016.

Op het federaal comité van het ABVV van 13 januari 2014 werd dan ook een man-
daat aan de onderhandelaars gegeven om een interprofessioneel akkoord te slui-
ten waarbij 1) een indexsprong zou worden vermeden 2) de vrijheid van onderhan-
delen zou worden gegarandeerd door een indicatieve loonmarge toe te kennen.

De onderhandelingen bleken uit te monden in een welles-nietesspel. De werkgevers 
contesteerden de cijfers van de CRB en hielden vast aan de indexsprong als beslist 
beleid. De werkgevers kregen op een cruciaal ogenblik in de onderhandelingen de 
wind in de rug. Minister Kris Peeters verklaarde in het parlement dat de teksten 
omtrent een indexsprong klaar lagen. Ze zouden snel na de onderhandelingen bo-
vengehaald kunnen worden. Van autonomie voor de onderhandelaars was op dat 
moment geen sprake meer. De werkgevers werden in een pluchen zetel gezet. 

2.

3.
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Finaal legden de werkgevers een enveloppe van maximaal 0,5% van de loonmassa 
(wat neerkomt op 0,375% brutoloon) en netto 0,3% op tafel. Het ACV en ACLVB 
hapten toe, het ABVV niet. Het ABVV was akkoord om twee van de drie luiken te 
ondertekenen in het IPA: de welvaartsvastheid van de uitkeringen en de kaderak-
koorden rond SWT (brugpensioenen) en tijdskrediet. De werkgevers wilden echter 
het lot van alle dossiers met elkaar verbinden, waardoor de vakbonden op vlak van 
de lonen plots gegijzeld werden: een indexsprong en een minimale loonmarge in ruil 
voor de andere sociale akkoorden. Het ABVV kon hier onmogelijk ‘ja’ op zeggen.

De redenen waarom het ABVV ‘Nee’ zei tegen het IPA 2015-2016 waren dus legi-
tiem:

De indexsprong werd door in te stemmen met het IPA in principe aanvaard, zon-
der enige garanties. In totaal kregen de bedrijven hiermee 2,6 miljard cadeau, 
zonder garanties qua tewerkstelling,

Het ‘ultieme voorstel’ van de werkgevers compenseerde op geen enkele manier 
de indexsprong die iedereen 2% doet verliezen. Het ABVV weigerde een koop-
krachtverlies van 1,3% te aanvaarden.

De 0,5% waarmee geschermd werd, hield geen enkele verplichting tot loons-
verhoging in. De werkgever kon dit bedrag besteden zoals hij wou. Door er bij-
voorbeeld opleidings- of vervoerskosten in onder te brengen.

De netto 0,3% kon enkel worden toegekend in de vorm van een verhoging van 
de maaltijdcheques of een verhoging van het plafond voor niet-recurrente re-
sultaatsgebonden voordelen.

Wijziging van de context: aanpassing van de wet van ’96 over tewerkstelling 
en concurrentievermogen

In het regeerakkoord van de regering-Michel werd onder de noemer van het “ver-
zekeren van de competitiviteit” een passage opgenomen over de hervorming van 
de wet van ’96. De intentie van de regering was duidelijk: de Belgische loonvorming 
nog verder in een dwangbuis krijgen.

4.

Inhoud regeerakkoord

De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot pre-
ventieve vrijwaring van het concurrentievermogen zal worden aangepast zo-
dat:

de loonkostenhandicap wordt verminderd bij elk IPA met als doel de han-
dicap die opgebouwd werd sinds 1996 weg te werken voor het einde van 
de legislatuur;

de sociale partners bij de bepaling van de maximummarge van de evolu-
tie van de loonkosten niet enkel rekening houden met de vooruitzichten 
voor de evolutie voor de komende twee jaar, maar ook met de evolutie 
van de loonkosten die werd vastgesteld in de voorbije twee jaar, waarbij 
telkens een vergelijking wordt gemaakt met de referentielanden;

1.

2.
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de loonsubsidies die in aanmerking worden genomen voor het meten van 
de loonhandicap, bepaald worden bij een koninklijk besluit vastgesteld na 
overleg in de ministerraad;

de loonnorm het voorwerp uitmaakt van een cao van de NAR als er een 
akkoord is met de sociale partners. Bij gebrek aan een interprofessioneel 
akkoord of een akkoord over het bemiddelingsvoorstel, zal de loonnorm 
worden bepaald bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit;

de bepalingen van het artikel 9 van de wet strenger worden gemaakt. Er 
moet een efficiënt toezicht worden ingevoerd op elke collectieve arbeids-
overeenkomst die een hogere loonevolutie dan de loonnorm voorziet of 
daarin resulteert;

er een automatisch correctiemechanisme wordt ingevoerd voor de vast-
gestelde overschrijdingen;

de overheidsbedrijven (Belgacom, Bpost…) zullen voortaan ook onder 
het toepassingsgebied van de loonnormwet 1996 vallen.

3.

4.

5.

6.

7.

Op basis van deze principes werd de wet van ’96 begin 2017 op cruciale vlakken 
hervormd. De belangrijkste principes die de regering bij de hervorming hanteerde, 
zijn de volgende:

De evolutie van de lonen sinds 1996 is niet langer de enige referentie. De loon-
vorming in België moet dusdanig afgeremd worden zodat de Belgische lonen op 
hetzelfde niveau komen te liggen als dat van de buurlanden.

Er wordt een correctiefactor en veiligheidsmarge ingevoerd om de beschikbare 
marge te verlagen.

De maximaal beschikbare marge vastgelegd in een IPA is niet langer indicatief 
voor de sectoren, maar imperatief. Dit gebeurt door middel van een cao in de 
NAR. Controle en sanctionering worden strikter.

Loonkostverlagende maatregelen uit de taxshift (verlaging patronale bijdragen 
aan de sociale zekerheid) tellen niet langer meer mee als een loonkostverla-
gende maatregel.

De intentie van de regering is duidelijk: een lagere, strikter opgevolgde marge om 
onze lonen uiteindelijk op het niveau van de buurlanden te krijgen. Door in de on-
derhandelingen allerlei correctiemarges en andere ‘voorzichtigheidsprincipes’ in 
te bouwen, is er van een loonnorm geen sprake meer. Dat maakt van het loonover-
leg op sectoraal niveau een lege doos. We hebben ons als ABVV tot het laatste 
moment intensief verzet tegen deze hervorming. We hebben niet alleen onze stem 
in de straat laten horen, maar werden ook gehoord in het federaal parlement en 
hebben talloze amendementen op de wet mee voorbereid.

De hervorming is ronduit onrechtvaardig en onnodig. Eind 2016 bleek immers dat 
de loonhandicap tussen België en de buurlanden tot nul was herleid. 
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Interprofessioneel akkoord 2017-2018

Ondanks juridische verzet en het verzet in de straat, besloten we om binnen de 
context van de nieuwe wet de onderhandelingen rond een IPA 2017-2018 op te 
starten. Dat deden we om dit dossier uit de handen van de politiek te houden. Het 
primaat van het sociaal overleg gaat boven het primaat van de politiek. Er was 
geen alternatief, de regering zou het dossier naar zich toe hebben getrokken en 
werknemers zouden er slechter uit zijn gekomen.

De CRB schat de evolutie van de loonkosten in de buurlanden voor de periode 2017-
2018 in op 4,6%. Dit doet het op basis van inschattingen van de Europese Commis-
sie, de OESO, de verschillende Nationale Banken en de Nationale rekeningen van 
deze landen. Op basis van de inflatievooruitzichten van het Belgische Planbureau 
wordt de indexatie in België op 2,9% geschat. Conform de nieuwe wet van ’96 werd 
een veiligheidsmarge van 0,5% ingesteld. Door afrondingen in de berekening werd 
aan de sociale gesprekspartners een beschikbare maximale marge voorgesteld van 
1,1%. Na onderhandeling werd binnen de Groep van Tien de marge definitief op 1,1% 
vastgesteld.

We kunnen en zullen als ABVV niet akkoord gaan met de onrechtvaardige hervor-
ming van de wet van ’96. We zullen deze dus blijven aanvechten. Daarnaast moes-
ten we voor de periode 2017-2018 de nodige juridische zekerheid aan de sectoren 
kunnen bieden. Door te anticiperen op de hervorming van de loonwet en proactief 
een interprofessioneel akkoord af te sluiten, hebben we getoond verantwoordelijk-
heid te kunnen opnemen als sociale gesprekspartners.

Koopkracht: ging de taxshift ons dan niets opleveren?

In de zomer van 2015 nam de federale regering de beslissing om een zogenaamde 
‘taxshift’ door te voeren. Dit betekende dat in de personenbelasting enkele maat-
regelen werden genomen om de fiscale druk op lonen te verlagen. Dit door:

de verhoging van de forfaitaire beroepskosten;

de uitbreiding van de belastingschijf van 25 procent (of de verkleining van de 
schijf van 30 procent);

de uitbreiding van de belastingvrije som en de nieuwe werkbonus voor de laag-
ste lonen.

Ja, er zijn fiscale maatregelen genomen die ervoor zorgen dat sommige mensen 
netto meer overhouden. Maar daar stopt het taxshiftverhaal niet. Want wat ben je 
met dat hogere nettoloon als je meer moet betalen voor energie, onderwijs, wa-
tervoorziening, openbaar vervoer, gezondheidszorg, hospitalisatieverzekering…? 
We spreken dan nog niet over de btw-verhoging en de accijnsverhogingen. En ver-
geet de indexsprong niet. Die houdt voor ieder gezin een inkomensverlies van twee 
procent in. Als je al die maatregelen samentelt, schiet er niets meer over van die 
fiscale cadeaus. Integendeel.

Uit talloze simulaties bleek dat – wanneer alle maatregelen in rekening worden ge-
nomen – het grootste deel van de bevolking (en zeker alle uitkeringsgerechtigden) 
erop achteruit gaan ten gevolge van de taxshift. Het ABVV voerde op basis van 

5.

6.
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deze cijfers campagne tegen de taxshift en slaagde er succesvol in om een groot 
deel van de bevolking te sensibiliseren over de effecten van alle regeringsmaat-
regelen. We deden dit via een brede mediacampagne (onder meer via de website 
factuurregering.be) en de grote betoging van oktober 2015 die grotendeels in het 
teken van koopkracht en de taxshift stond.

Koopkracht: waar staan we nu?

De eenzijdige maatregelen van de regering zoals de indexsprong, de taxshift en de 
hervorming van de wet van ’96 hebben hun weerslag gehad. In 2016 was België het 
enige land waar de koopkracht (uitgedrukt in reële lonen) achteruit ging.

7.
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8. De aanvullende pensioenen 

Sinds de goedkeuring van de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) in 
2003, heeft het ABVV de evolutie van het reglementaire kader voor deze sector 
steeds op de voet gevolgd.

Deze periode werd duidelijk gekenmerkt door de aanval van de regering op de 
rechten van werknemers die in deze aanvullende pensioenregeling zitten.

8.1. Aanval op de rendementsgarantie die leidt tot een akkoord 
 in de Groep van Tien

Deze periode werd duidelijk gekenmerkt door het probleem van de minimum ren-
dementsgarantie in de wet betreffende aanvullende pensioenen. 

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zijn er aanvallen geweest te-
gen het principe van de rendementsgarantie. Verzekeraars beweren dat hun beleg-
gingsrendement onvoldoende hoog is om de vaste tarieven van de wet betreffende 

http://factuurregering.be
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aanvullende pensioenen te garanderen, namelijk 3,75% voor werknemersbijdragen 
en 3,25% voor werkgeversbijdragen. Aangezien het de werkgevers zijn die in geval 
van wanbetaling door verzekeraars het contract moeten nakomen, hebben de ver-
zekeraars en werkgevers hun krachten gebundeld om lagere en variabele gewaar-
borgde rentevoeten te eisen.

Om gevolg te geven aan het verzoek van de verzekeraars en de werkgevers, beslis-
te de regering-Michel/De Wever in haar regeringsverklaring om de wet betreffende 
de aanvullende pensioenen te herzien. 

8.1.1. Werkzaamheden binnen de NAR…

Eind februari 2015 heeft minister van Pensioenen Bacquelaine, de Nationale Ar-
beidsraad  gevraagd om de werkzaamheden rond de problematiek van de minimum 
rendementsgarantie in de wet betreffende de aanvullende pensioenen aan te vat-
ten.

De minister beroept zich op de dringende noodzaak om deze problematiek te rege-
len. Daarom verzocht de hij de NAR om vóór 30 juni 2015 een advies uit te bren-
gen. Hij stelt duidelijk dat hij, bij ontstentenis van een unaniem advies, verplicht 
zal zijn om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, aangezien deze situatie niet 
langer kan voortduren. Hij is van mening dat het hier immers om een fundamenteel 
dossier gaat in het licht van een veralgemening van de tweede pensioenpijler. Deze 
pijler is een van de hoekstenen van de pensioenhervorming.

Tijdens de werkzaamheden binnen de NAR werd de termijn voor het indienen van 
een advies uiteindelijk uitgesteld tot eind september 2015. Hiermee wilde de mi-
nister duidelijk wijzigingen doorvoeren in de wetgeving omtrent de 2de pijler vóór 
1 januari 2016.

8.1.2. ...geblokkeerd, met een akkoord binnen de Groep van Tien als gevolg 

Aangezien de werkzaamheden bij de NAR in een impasse waren beland, besloot de 
Groep van Tien om het dossier van de aanvullende pensioenen op hun agenda te 
zetten. 

Op 15 oktober bereikte de Groep van Tien een akkoord in verband met de aanpas-
sing van de rendementsgarantie. De druk om tot een akkoord te komen was zeer 
groot. De hervorming van de rendementsgarantie stond namelijk in het regeerak-
koord. Bovendien had de minister al aangekondigd dat hij bij ontstentenis van een 
akkoord, zelf een hervorming zou doorvoeren die op 1 januari 2016 in werking zou 
treden. 

8.1.3. Het compromis

Het compromisakkoord dat de Groep van Tien bereikt heeft, bevatte: 

1. Een luik ‘gegarandeerd percentage’

Het percentage van de rendementsgarantie op aanvullende pensioenen zal 
vanaf nu  variabel zijn, met waarborgen: 
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een vast minimumrendement van 1,75% blijft gewaarborgd (het oorspron-
kelijke werkgeversvoorstel bedroeg 1,1%); 

het maximumrendement bedraagt 3,75%;

tussen onder- en bovengrens, zal het percentage worden gekoppeld aan 
het gemiddelde rendement op 24 maanden van de lineaire staatsobligaties 
die bekend staan als OLO’s (d.w.z. het percentage waartegen de staat op 10 
jaar kan lenen), en dit tegen 65% van het percentage in 2016, 75% in 2018 
en 85% vanaf 2020;

de lopende contracten zullen in geen enkel opzicht worden gewijzigd. 

Voor de opgebouwde reserves blijft de garantie van 3,25% van toepassing. 
Voor bijkomende bijdragen (bij een loonsverhoging stijgt ook de bijdrage, 
die wordt berekend in percentage) daarentegen, worden de nieuwe tarieven 
toegepast, tenzij het contract in een status quo voorziet;

nieuwe contracten zullen echter volledig onderworpen zijn aan variabele 
percentages.

2. Een luik ‘overlijdensdekking’ - vooruitgang 

In het akkoord van de Groep van Tien werd ook bepaald dat er een minimumo-
verlijdensdekking moest komen voor slapende contracten.

Er was in feite vastgesteld dat het ontbreken van een overlijdensdekking in 
bepaalde omstandigheden problematisch kon zijn (bijv. bij een schorsing van 
de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte, onbetaald verlof, bepaalde 
tijdkredieten). Als de aangeslotene overlijdt tijdens een dergelijke schorsings-
periode van de arbeidsovereenkomst, zouden de eventuele begunstigden niets 
ontvangen. De aangeslotene werd hiervan niet op de hoogte gesteld.

Dankzij het aandringen van de vakbonden, met het ABVV op kop, heeft het ak-
koord van de Groep van Tien vooruitgang kunnen boeken op dit gebied: voort-
aan wordt een dergelijke overlijdensdekking voor slapende contracten inge-
steld zonder dat hiervoor een transfer naar een opvangstructuur nodig is. De 
slapende contracten die hun reserves bij de werkgever laten, hebben dus de 
mogelijkheid om, in geval van overlijden, een uitbetaling van het opgebouwde 
kapitaal te ontvangen. Er mag geen enkel medisch onderzoek worden opgelegd 
en de overlijdensdekking wordt gefinancierd door middel van de reserves.

De aangeslotene wordt geïnformeerd over deze mogelijkheid bij het uittreden 
van het plan en heeft een jaar de bedenktijd om voor deze optie te kiezen. 

3. Andere luiken... 

Vervroegd pensioen

Naast de rendementsgarantie, bevatte het akkoord ook een alinea over de leef-
tijd waarop het aanvullend pensioen kan worden opgenomen. Terwijl de onder-
handelingen over de rendementsgarantie nog liepen, heeft het pensioenkabinet 
een wetsontwerp uitgewerkt over het optrekken van de pensioenleeftijd voor 
werknemers in SWT. Het ABVV heeft derhalve geëist dat deze problematiek in 
het toepassingsgebied van het akkoord zou worden opgenomen. Zo gezegd, zo 
gedaan, dus.
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Toen de minister van Pensioenen echter voorstelde om de omzetting van dit 
akkoord in een wettekst te bespreken in een werkgroep bestaande uit tech-
nici van de sociale gesprekspartners, de FSMA en de kernkabinetten, was het 
ingediende ontwerp echter breder dan in het akkoord van de Groep van Tien 
voorzien was (m.a.w. meer in het voordeel van de werknemers).

Zoals bepaald in het akkoord van de Groep van Tien, wordt er ook in een kliksys-
teem voorzien voor werknemers die aan de voorwaarden voor het vervroegd 
pensioen voldoen, maar niet met vervroegd pensioen gaan. Vanaf het moment 
dat ze de leeftijd voor het vervroegd pensioen bereiken, kunnen ze hun aanvul-
lend pensioen opnemen wanneer ze dat wensen.

10% belasting voor werknemers in SWT wegens beschikbaarheid op de arbeids-
markt ...

Op het moment dat het akkoord in de Groep van Tien gesloten werd, had de 
regering net de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt verplicht gemaakt voor 
werknemers in SWT.

Hoewel deze achteruitgang voor de betrokken werknemers niet onopgemerkt 
voorbij is gegaan, heeft het ABVV de gelegenheid aangegrepen om te vragen 
dat de sociale gesprekspartners in het akkoord van de Groep van Tien,  de re-
gering verzoeken om de belasting van 10% op het kapitaal uit de 2de pijler uit 
te breiden tot deze werknemers in SWT. 

In het verleden werd immers geweigerd om dit percentage van 10% toe te ken-
nen aan bruggepensioneerden onder het voorwendsel dat ze niet beschikbaar 
waren op de arbeidsmarkt. 

Volgens het ABVV moest de hervorming van het statuut van deze werknemers 
op de arbeidsmarkt, hand in hand gaan met een aanpassing van hun belasting-
stelsel.

De concretisering van deze vooruitgang is echter moeilijk verlopen, omwille 
van de terughoudendheid van de minister van Financiën en zijn administratie 
om het akkoord van de Groep van Tien in de praktijk uit te voeren.

... en tegen het akkoord in 

Desalniettemin, zoals maar al te vaak het geval is geweest met deze rege-
ring-Michel/De Wever, hebben we niet alleen vastgesteld dat de minister van 
Pensioenen bij het omzetten van het compromis van de sociale gesprekspart-
ners, eveneens elementen in het wetsontwerp heeft gezet die haaks op dit 
compromis staan en die helaas tegen de belangen van de werknemers ingaan.

In feite had de regering beslist om een hoofdstuk toe te voegen over “De ver-
sterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler”, waarmee met 
name voordelige stelsels in geval van vervroegde uittreding verboden werden, 
zoals de voortzetting van de opbouw van een aanvullend pensioen tijdens het 
brugpensioen of de eenmalige uitbetaling van de bijdragen die overeenkomen 
met de gehele brugpensioenperiode (maatregelen die bekend staan als future 
services). 
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Alleen het ABVV heeft zich tegen deze toevoeging uitgesproken. Daarnaast ne-
geerde de regering ons advies om een einde te maken aan de zogenaamde ‘gunsti-
ge anticipatieregeling’ op het gebied van aanvullende pensioenen.

8.2. Werkzaamheden binnen de overlegorganen

8.2.1. binnen de Commissie voor Aanvullende Pensioenen (CAP)

De omzetting van het akkoord van de Groep van Tien in een tekst heeft veel inter-
pretatieproblemen veroorzaakt. Aangezien de minister van Pensioenen zijn ver-
antwoordelijkheden op dit gebied niet durfde te nemen, droeg hij de Commissie 
voor Aanvullende Pensioenen op om hierover adviezen uit te brengen.

Dit heeft met name geleid tot een zeer belangrijk advies, zowel qua inhoud als qua 
volume: advies 38 van de CAP. Dit advies is echt bedoeld als een interpretatief 
rondschrijven voor het nieuw wetgevend kader m.b.t. de wet op de aanvullende 
pensioenen (voortgevloeid uit het akkoord van de Groep van Tien).

Tijdens de werkzaamheden van de CAP werd ook een advies uitgebracht om een 
zo soepel mogelijke interpretatie van het verbod op future services-maatregelen 
aan te moedigen. Dit verzoek kwam vanuit bepaalde ondernemingen en de CAP 
formuleerde een unaniem advies ten gunste van deze ruime interpretatie. In de we-
tenschap dat het ABVV zich als enige verzette tegen het schrappen van de finan-
cieringsmogelijkheden voor de future services, schaarde het ABVV zich uiteraard 
achter deze benadering.

8.2.2. binnen de NAR

Naast de werkzaamheden in verband met de toepassing van het percentage van 
10% ten gunste van de werknemers in het SWT (zie boven), heeft de NAR ook 
adviezen uitgebracht over de follow-up van de wet ter bevordering van een harmo-
nisatie tussen arbeiders en bedienden op het vlak van hun aanvullend pensioen.

8.3. Hoorzitting in de Kamer 
 het ABVV herhaalde nogmaals zijn prioriteiten

Op 24 februari 2016 werden de sociale gesprekspartners en andere belangheb-
benden (FSMA, Assuralia, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening...) uitge-
nodigd door de Commissie Sociale Zaken van de Kamer voor een hoorzitting over 
de kwestie van de aanvullende pensioenen (AP). 

Bij die gelegenheid heeft het ABVV zijn prioriteiten op het gebied van de pensioe-
nen nog eens herhaald. 

Volgens onze redenering moet dit debat over het AP opnieuw in het algemene 
pensioenlandschap worden geplaatst. We hebben er ook aan herinnerd dat het AP 
voor ons, zoals de naam al zegt, een aanvulling moet zijn en dat wij blijven inzetten 
op het versterken van het wettelijk pensioen. Het wettelijk pensioen blijft onze pri-
oriteit aangezien sommigen het sociale karakter ervan willen ontmantelen, vooral 
door middel van aanvallen op de gelijkgestelde periodes.

In het ‘Boek 2015 over sociale zekerheid’ van het Rekenhof wordt aangetoond dat 
de kosten voor de ondersteuning van het AP via het systeem van verlaagde bijdra-
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gen exorbitant zijn (900 miljoen euro). Op basis daarvan heeft het ABVV het beleid 
dat de financiering van de sociale zekerheid en de wettelijke pensioenen onder-
mijnt, veroordeeld. Vervolgens stelden wij ook het lage vervangingspercentage van 
de wettelijke pensioenen aan de kaak, om ten slotte op te roepen tot de opbouw 
van het AP. In dit verband herhaalde het ABVV ook zijn standpunt met betrekking 
tot de fiscale behandeling van het AP: het is noodzakelijk om een progressieve be-
lasting in te voeren op het kapitaal dat verworven werd in het kader van het AP en 
waarvan de inkomsten kunnen dienen als ondersteuning voor de financiering van 
de wettelijke pensioenen.

Wat betreft het bestaande landschap van het AP, heeft het ABVV samen met een 
meerderheid van belanghebbenden krachtig gepleit voor meer transparantie in de 
sector. Alleen de verzekeraars - gesteund door het stilzwijgen van de werkgevers-
vertegenwoordigers- maakten hier bezwaar tegen. 

Jaarlijkse aanpassingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen

Om de context te schetsen, moet eraan worden herinnerd dat het ABVV lid is van 
de Indexcommissie. Dat is een adviescomité van de FOD Economie, bestaande uit 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de aca-
demische wereld en van de Administratie. Deze commissie komt aan het einde van 
elke maand samen om het indexcijfer van de consumptieprijzen voor die maand te 
bestuderen. Als ze geen bezwaren heeft, wordt dit indexcijfer goedgekeurd. 

In deze is het van essentieel belang om te weten dat de Indexcommissie slechts 
over een raadgevende bevoegdheid beschikt. Desalniettemin, als ze de maandin-
dex unaniem goedkeurt of een unaniem advies uitbrengt, zal de minister van Eco-
nomie hier in principe niet van afwijken. In andere gevallen is het aan de minister 
om de knoop door te hakken.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen verandert voortdurend. Het evolueert 
naar gelang van de goederen en diensten die worden geconsumeerd en ook vol-
gens de methodologische en technologische vooruitgang. De laatste ingrijpende 
indexhervorming gebeurde in 2014. Sindsdien wordt de index van de consumptie-
prijzen elk jaar in januari aangepast. Sinds die datum werkt de indexcommissie 
met een jaarlijks werkprogramma, waarover in commissie wordt onderhandeld. Het 
programma wordt dan voor advies voorgelegd aan de minister, die het doorgaans 
goedkeurt zonder wijzigingen aan te brengen.

De aanpassingen van de afgelopen jaren zijn de volgende: 

aanpassing van getuigen (goederen en diensten) van de indexkorf en aange-
paste wegingen (weging van de getuigen) op basis van huishoudbudgetenquêtes 
van 2014 en 2016. Momenteel bestaat de korf uit ongeveer 600 getuigen;

verbetering van de getuige van de particuliere huurprijzen door meer rekening 
te houden met de residentiële mobiliteit (de huurprijzen worden hoger of lager 
op het moment dat er een andere huurder komt), door het non-responspercen-
tage te verlagen en door de steekproef regelmatig uit te breiden;

het gebruik van datascanners (registratie van elektronische prijzen) voor een 
aantal getuigencategorieën in de korf (voedsel, alcoholische dranken, lichaams-
verzorging, tuinartikelen, enz.). Momenteel dekken de datascanners ongeveer 

9.
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25% van de korf. Momenteel bezorgen enkel Carrefour, Delhaize en Colruyt hun 
gegevens aan de Administratie. Voor andere verkooppunten en getuigenis blijft 
de Administratie manueel de prijzen optekenen;

er wordt beter rekening gehouden met de uitgaven van institutionele huishou-
dens (d.w.z. de uitgaven van huishoudens in rusthuizen) die niet genoeg worden 
meegerekend omdat deze huishoudens niet zijn opgenomen in de Huishoud-
budgetenquête.

In de adviezen die in 2015 en 2016 bij de minister van Economie werden neerge-
legd, pleitten de vakbonden voor een versterking van de Administratiedienst die de 
index berekent. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen want in 2017 mocht de dienst 
extra personeel verwelkomen.

Ter conclusie zijn we er in het algemeen van overtuigd dat de consumptieprijsin-
dex nog altijd kan worden verbeterd aangezien het een weerspiegeling is van het 
voortdurend veranderende consumentengedrag. Niet alles kan echter tegelijkertijd 
worden verbeterd. We houden ons dus aan de afspraken en de vooropgestelde ter-
mijnen.

De indexsprong

Volgens het ABVV biedt het automatisch koppelen van lonen en uitkeringen aan 
de consumptieprijsindex een bescherming van de koopkracht, net zoals ons socia-
lezekerheidsstelsel dat doet. De sociale zekerheid garandeert een vervangingsin-
komen en de indexering garandeert de stabiliteit van de koopkracht van zowel het 
arbeidsinkomen als het vervangingsinkomen. Dit unieke systeem is bewaard geble-
ven in de loop der jaren dankzij de strijd en standvastigheid van de vakbonden. Het 
garandeert ook automatische solidariteit tussen werknemers uit sterke en zwakke 
sectoren en tussen actieve en niet-actieve werknemers.

Het ABVV heeft de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om het systeem van 
de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen te waarborgen. Deze 
indexering is echter het mikpunt geweest van talrijke, steeds agressievere aanval-
len door zowel de Belgische als de Europese instellingen.

Tijdens de verslagperiode heeft de regering-Michel vanaf het begin van haar man-
daat bekend gemaakt dat ze een indexsprong wilde toepassen (d.w.z. dat er geen 
automatische indexatie gebeurt). Het ABVV heeft meermaals tegen de index-
sprong gemobiliseerd. Op 6 november 2014 vond een grote nationale betoging met 
meer dan 100.000 deelnemers plaats. Ook hebben we gelobbyd bij onze politieke 
relais om te sensibiliseren rond de impact dat dit zou hebben. Ter attentie van onze 
achterban, hebben we verscheidene artikels/dossiers gepubliceerd in de syndicale 
pers, op sociale netwerken en op externe websites. 

In maart 2015 keurde de regering-Michel evenwel een indexsprong van 2% goed 
voor alle lonen en uitkeringen. De bedoeling hiervan was om de loonkloof met de 
buurlanden te verkleinen en om het concurrentievermogen van de ondernemingen 
te ‘versterken’.

Het ABVV heeft deze beslissing herhaaldelijk bekritiseerd, veroordeeld... Temeer 
daar er geen enkele verplichting aan was gekoppeld om werkgelegenheid te schep-
pen. 

10.
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Ter illustratie, in termen van arbeidstijd komt een indexsprong van 2% op jaarba-
sis overeen met bijna 4 of 5 werkdagen. Voor de werknemers betekent dit dat ze 
ieder jaar een week ‘gratis’ moeten werken voor hun werkgever, ofwel dat ze 4 of 
5 verlofdagen moeten afstaan.

Het ABVV heeft zich tegen deze beslissing verzet door aan te tonen hoe onrecht-
vaardig en ondoeltreffend ze was. Met de indexsprong worden werknemers immers 
twee keer gestraft: de eerste keer op het moment dat de indexering had moeten 
plaatsvinden en niet heeft plaatsgevonden; en de tweede keer gedurende de rest 
van hun loopbaan, aangezien de indexsprong alle lonen en uitkeringen permanent 
met 2% verlaagt.

In dit verband heeft het ABVV voorlichtings- en bewustmakingscampagnes ge-
voerd over de korte- en langetermijneffecten van de indexsprong. Intern hebben 
we met name onderstreept dat de invoering van de indexsprong niet heeft geleid 
tot een wijziging van de berekeningssystemen voor de sectorale indexering, noch 
van de spilindexen die van toepassing zijn in de sectoren/ondernemingen. Het ein-
de van de indexsprong betekent dus niet automatisch het einde van de gevolgen 
van de indexsprong in alle sectoren.

Concreet werden de uitkeringen naar aanleiding van de indexsprong in juni 2016 
met 2% geïndexeerd en werden de salarissen van de ambtenaren in juli 2016 met 
2% geïndexeerd. Als gevolg daarvan moesten de werknemers in de overheidssec-
tor en in verscheidene privésectoren het vier jaar lang doen zonder indexatie (de 
laatste indexatie dateerde van november 2012)! De kosten van het levensonder-
houd daarentegen, zijn blijven stijgen.

Bescherming van de indirecte koopkracht   

11.1. Prijscontrole en prijsbeleid

Een van de meest bekende actiepunten van het ABVV onder het luik van de ei-
sen inzake koopkracht, is de verdediging van de automatische loonindexering. Het 
ABVV is echter ook op andere terreinen actief. In het kader van de verschillende 
campagnes ter verdediging van de koopkracht, zijn wij immers altijd blijven aan-
dringen op meer transparantie bij de bepaling van grondstoffenprijzen, maar ook 
op strengere prijscontroles.

De bescherming van de koopkracht gebeurt zowel voor wat er in de portefeuille 
binnenkomt (de lonen) als voor wat er buitengaat (de prijzen).

In dit verband heeft het ABVV bijgedragen aan de oprichting van de Commissie 
tot regeling der prijzen en de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Speciali-
teiten (Commissie geneesmiddelen). Het ABVV is overigens nog steeds een actief 
lid van deze commissies. De leden van deze twee commissies geven adviezen over 
alle verzoeken tot vaststelling en/of verhoging van de prijzen van geneesmiddelen, 
implantaten, gehoorapparaten, grondstoffen die apothekers gebruiken in farma-
ceutische bereidingen en ook over alle prijskwesties.

De Commissie tot Regeling der Prijzen werd opgericht in 1969 en heeft als voor-
naamste taak het uitbrengen van adviezen over alle vraagstukken in verband met 

11.



66

de prijzen en de kosten van levensonderhoud. Het is een adviescommissie die af-
hangt van de minister van Economie.

Vanaf juli 2014 is er een bevoegdheidsoverdracht geweest tussen het federale en 
het gewestelijke niveau.

De rechtsgrondslag voor de prijscontrole staat in Boek V-titel 2 van het Wetboek 
van economisch recht.

De sectoren die onderworpen zijn aan een prijscontrole op federaal niveau zijn: ge-
neesmiddelen (terugbetaalbaar, niet-terugbetaalbaar, homeopathisch, generisch, 
radiofarmaceutisch), grondstoffen die door apothekers gebruikt worden voor ma-
gistrale bereidingen, terugbetaalbare implantaten en gehoorapparaten. Voor al 
deze producten moet het verzoek tot prijsbepaling of prijsverhoging worden inge-
diend bij de Prijzendienst.  

De prijscontrole wordt uitgevoerd door middel van een systeem voor prijsbepa-
ling of op basis van maximummarges. Dat is gerechtvaardigd door het feit dat het 
hier gaat om activiteitensectoren met een aanzienlijke sociale dimensie die een 
brede financiering door de sociale zekerheid geniet. Bijv. de geneesmiddelsector 
onderscheidt zich van andere sectoren doordat hij niet alleen gekenmerkt wordt 
door zijn economische rol, maar ook een sector is waar sociale overwegingen en 
gezondheid een zeer belangrijke rol spelen. Daarom is het van essentieel belang 
dat alle aspecten worden gecontroleerd. In dit opzicht blijven we herhalen dat ge-
zondheid geen ‘markt’ is zoals alle andere. 

De volgende sectoren - die vroeger onder het federale niveau vielen - zijn nu over-
gegaan naar de gewesten: 

in Wallonië wordt de prijs van water en kabeltelevisie beheerd door de Waalse 
overheid. De rusthuizen staan onder de bevoegdheid van het AVIQ (Agence 
de pour une Vie de Qualité). In Wallonië is het ministerie van de Duitstalige 
gemeenschap bevoegd voor de rusthuizen op haar grondgebied (8 tehuizen); 

in Vlaanderen wordt de prijscontrole voor rusthuizen uitgevoerd door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) kreeg 
de verantwoordelijkheid voor de prijscontrole van de waterprijzen. Kabel-TV 
wordt beheerd door het Vlaamse Gewest; 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdt de GGC (Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) zich bezig met de prijscontrole 
in rusthuizen;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor de controle van de water-
prijzen en de prijzen voor kabeltelevisie. 

In loop van de periode 2014-2018 werkte de Commissie tot Regeling der Prijzen 
op dit terrein. In de praktijk behandelt de CRP ongeveer eenmaal per maand ver-
zoeken tot prijsverhoging die door bedrijven uit deze sectoren worden ingediend.

In bepaalde omstandigheden is de CRP echter genoodzaakt om meer gedetailleer-
de adviezen uit te brengen met betrekking tot het volledige sector die nog steeds 
aan een prijscontrole onderworpen is.
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De CRP heeft zich met name over de volgende aanvragen uitgesproken: 

In 2015 werd de commissie tot regeling der prijzen van terugbetaalbare ge-
neesmiddelen verzocht om, op voorstel van de minister van Volksgezondheid, 
advies uit te brengen over het vastzetten van de prijzen van terugbetaalbare 
geneesmiddelen. Deze maatregel laat echter wel een prijsverhoging toe indien 
dit nodig is met het oog op de rentabiliteit van de onderneming. Het is inder-
daad een maatregel voor consumentenbescherming, in het bijzonder voor de 
zwakste bevolkingsgroepen. De vertegenwoordigers van de industrie daaren-
tegen, zijn helemaal niet voor dit idee gewonnen. Ze vinden, onder andere, dat 
het de enige sector/productencategorie is waarvoor een prijsblokkering bij wet 
bestaat.

Eind 2015 heeft minister Peeters de Prijzencommissie verzocht een advies uit 
te brengen over een voorstel om op 1 januari 2016 de marge van groothande-
laars in terugbetaalbare geneesmiddelen structureel te verminderen met 10 
miljoen euro op jaarbasis. De groothandel is één van de spelers in de distri-
butienetwerk van terugbetaalbare geneesmiddelen in België. Dit verzoek tot 
een margeverlaging sloot aan bij de sanering van de overheidsfinanciën. Deze 
marge vertegenwoordigde namelijk een uitgave van 162 miljoen euro in de be-
groting van het RIZIV. Als vakbondsvertegenwoordigers waren we het erover 
eens dat alle sectoren een redelijke en billijke bijdrage moeten leveren aan de 
sanering van de overheidsfinanciën. Het was echter onmogelijk voor ons om 
een gefundeerd advies te formuleren (wegens de snelheid van het verzoek en 
het gebrek aan informatie). Wij hebben herhaald dat we gekant zijn tegen de 
inspanningen die de gezondheidszorgsector moet leveren en tegen de rege-
ringsmaatregelen om die inspanningen te laten dragen door de meest kwets-
baren. We zijn ook tegen de inspanningen in de gezondheidszorg ten koste van 
de kwaliteit, de patiënten en het algemeen belang... in plaats van maatregelen 
te nemen die extra inkomsten zouden opleveren.

Eind september 2016 kreeg de Commissie tot Regeling der Prijzen een advies-
aanvraag van de minister van Economie met betrekking tot het Koninklijk Be-
sluit van 10 april 2014 (verzoeken om de prijzen van geneesmiddelen vast te 
leggen of te verhogen). De commissie moest beslissen of de Administratie al 
dan niet om aanvullende informatie mag vragen bij een verzoek om de prijs 
van geneesmiddelen te verhogen (waardoor de afhandeling van het dossier 
dus trager verloopt). De vakbonden brachten een gunstig advies uit over deze 
maatregelen, die een betere transparantie op het vlak van de prijsstructuur van 
geneesmiddelen mogelijk maken.

11.2. Rechten van burgers/consumenten 

Een van de prioriteiten van het ABVV is het beschermen en versterken van de koop-
kracht van de werknemers en uitkeringsgerechtigden (indexeringsmechanisme). 
Het ABVV handelt stroomopwaarts (degelijke middelen waarborgen), maar het 
vecht ook stroomafwaarts: de consumentenbescherming veiligstellen.

Het ABVV is erkend als een consumentenorganisatie (evenals De Gezinsbond, So-
lidaris en Test Aankoop). 

In die hoedanigheid neemt het actief deel aan de werkzaamheden van de Raad 
voor het Verbruik. 
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Raad voor het Verbruik

De Raad voor het Verbruik bestaat sinds 1993 en is paritair samengesteld: ener-
zijds professionals (producenten en verdelers) en anderzijds consumenten (waar-
onder het ABVV).

Sinds het laatste congres heeft de Raad voor het Verbruik een dertigtal adviezen 
uitgebracht. Van al die adviezen, kunnen we de volgende uitlichten:

In 2015 heeft de minister van Werk, Economie en Consumenten, in samenwerking 
met de FOD Economie gevraagd, om ontwerprichtlijnen op te stellen voor de aan-
kondiging van prijsverlagingen. De richtsnoeren zijn op zich niet bindend, maar 
kunnen wel een referentiepunt zijn voor de ondernemingen en de economische 
inspectie wanneer zij de regels inzake oneerlijke handelspraktijken toepassen op 
aankondigingen van prijsverlagingen.

Het wordt blijkbaar steeds moeilijker om unanieme adviezen te verkrijgen van de 
Raad voor het Verbruik. Bijvoorbeeld het advies nr. 499 dat betrekking heeft op 
het probleem van het voorschot door consumenten. Als dergelijke voorschotten 
hoog zijn, lopen consumenten bijzonder grote risico’s, vooral wanneer de betrok-
ken ondernemer failliet gaat. Helaas is het niet mogelijk gebleken eenstemmigheid 
te bereiken over de wetgevingsinitiatieven die de consumentenorganisaties had-
den voorgesteld (bijvoorbeeld de uitbreiding van de regels inzake onrechtmatige 
bedingen of de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet Breyne).

De verantwoordelijkheid kan niet bij de Raad voor het Verbruik worden gelegd. 

Door zijn aanwezigheid in de Raad voor het Verbruik, draagt het ABVV bij aan de 
uitwerking van een wetgevend en regelgevend arsenaal ten behoeve van de con-
sument. 

BV-OECO

Alle consumentenorganisaties hebben zich verenigd om te kunnen beschikken 
over een expertisecentrum waarmee ze de consumenten kunnen ondersteunen. 
Het stelt hen ook in staat standpunten en eisen te formuleren om de belangen van 
de consumenten te verdedigen.

Na de ontbinding van het Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikers-
organisaties (OIVO) begin 2014, doordat de minister van Economie de beheers-
overeenkomst had opgezegd, heeft het ABVV samen met andere consumentenor-
ganisaties geijverd voor de oprichting van BV-OECO, de Belgische Vereniging voor 
Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties. 

BV-OECO is dus een expertisecentrum waarop consumentenorganisaties beroep 
kunnen doen.

Het ABVV zetelt in de Raad van Bestuur. 
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Adviesraad Gas en Elektriciteit (binnen de CREG)

De Adviesraad Gas en Elektriciteit is een adviesorgaan en een discussieforum, op-
gericht door de CREG en de federale minister van Energie.

Deze raad vervult de volgende opdrachten:

op eigen initiatief of op verzoek van de minister aanbevelingen, studies en ad-
viezen met betrekking tot gas en elektriciteit opstellen;

antwoorden op elke suggestie van advies die de CREG voorlegt;

fungeren als een discussieforum over de doelstellingen en strategieën van het 
energiebeleid, met bijzondere aandacht voor gas en elektriciteit. 

De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, van energiepro-
ducenten, van industriële verbruikers, van energieleveranciers en -transporteurs. 

Gedurende de periode 2014-2018 is geconstateerd dat de raad in vergelijking met 
de voorgaande periodes, minder adviezen heeft uitgebracht. De hoofdreden daar-
voor is niet ver te zoeken: de adviesaanvragen van de regering-Michel en met name 
van haar minister van Energie Marghem, waren zeer schaars. Aangezien de boven-
genoemde minister een uitermate luisterend oor biedt aan de werkgevers, hebben 
deze laatsten weinig belang bij het zoeken naar een consensus rond initiatiefad-
viezen. 

Opmerkelijk zijn de twee studies in opdracht van de adviesraad over hernieuwbare 
energie: een studie over de impact van de productie van hernieuwbare energie op 
de elektriciteitsprijzen in Centraal- en West-Europa (studie uitgevoerd door FTI 
Consulting) en een studie over de integratiekosten (kosten voor back-up, balance-
ring en netkosten) en subsidies in België (studie van de KULeuven). 

Deze studies geven een interessant overzicht van de omvang van de impact - zoals 
geschat door de onderzoekers - die een toename van het aandeel van de hernieuw-
bare energie zou hebben op de elektriciteitsprijzen in de CWE (Central West Euro-
pe: West- en Centraal Europa) en in België. Bovendien komt ook de impact van de 
integratiekosten op het systeem aan bod.
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De financiering van de sociale zekerheid

De financiering van de sociale zekerheid kreeg heel wat aanvallen te verduren tij-
dens deze congresperiode: de overheveling van een pak van de bevoegdheden naar 
de deelentiteiten, de onzekerheid over de evenwichtsdotatie, de verlaging van de 
patronale bijdrage naar 25%, de invoering van tal van vrijgestelde loonvormen of 
statuten, de indexsprong, de gratis eerste werknemer, enzovoort.

De hervorming van de financiering ten gevolge van de 6de staatshervorming

Het gevolg van de 6de Staatshervorming is dat verschillende bevoegdheden  voor 
meer dan 12 miljard euro (vanuit het Globaal Beheer van werknemers) zijn overge-
heveld naar de gewesten en gemeenschappen.1    

Uiteindelijk moest er (nadat bepaalde automatische ‘neutralisatiemechanismen’ 
werden ingeroepen) nog 8,7 miljard worden ‘geneutraliseerd’ in het kader van de 
begroting van 2015 (d.w.z. afgetrokken van de openbare financieringsbronnen als 
gevolg van de overheveling van bepaalde bevoegdheden). Bij het opstellen van de 
begroting 2015, heeft de regering het effect van de hervorming volledig geneutra-
liseerd via een vermindering van de alternatieve financiering. Deze ingreep werd 
echter als een tijdelijke oplossing aangekondigd en het beheerscomité van de So-
ciale Zekerheid (cf. Globaal Beheer) gaf aan een werkgroep - bestaande uit sociale 
gesprekspartners die zetelen in het Globaal Beheer - de opdracht om een structu-
rele oplossing voor te stellen.

Voor het ABVV ging de inzet van deze discussie veel verder dan de kwestie rond 
de neutralisatie van de impact van de overheveling van bevoegdheden. Het doel 
was immers bij te dragen aan de implementatie van een stabiele langetermijn- 
financiering voor de SZ, die geconfronteerd werd (en nog steeds wordt) met heel 
wat uitdagingen. Denk maar aan de vergrijzing van de bevolking (en de uitgaven in 
verband met pensioenen, gezondheidszorg, ziekte-uitkeringen...), de impact van 
de herhaaldelijke verminderingen en vrijstellingen op de inkomsten van de SZ, de 
gevolgen van de taxshift die de inkomsten extra sterk deed dalen doordat het fa-
ciaal tarief van  de werkgeversbijdragen tot 25% werd herleid en door het feit dat 
de eerste werknemer gratis was... Voor al deze elementen moest men op zoek naar 
bijkomende duurzame middelen voor de overheidsfinanciering, in het bijzonder om 
de verminderde inkomsten (beslist door de regering-Michel) te compenseren. 

Zo bracht het beheerscomité van de SZ in juli 2015 een unaniem advies uit waarin 
structurele oplossingen werden aangereikt voor de gevolgen van de 6de  staats-
hervorming. Daarin werd grotendeels tegemoetgekomen aan de bezorgdheden van 
het ABVV. Kort samengevat werd in dit advies aanbevolen dat:   

de alternatieve financiering verminderd wordt om de 6de staatshervorming 
gedeeltelijk te neutraliseren, maar dat die tegelijkertijd toch toereikend blijft 
om de verminderingen van de bestaande socialezekerheidsbijdragen alsook de 
tussenkomst van de staat in de gezondheidszorg te dekken;  

1.

6.

 1  4,3 miljard op het niveau van de gezondheidszorg; 4,9 miljard op het niveau van de gezinsbijslag/kinderbijslag; 
1,5 miljard voor de verminderingen (van bijdragen) voor ‘doelgroepen’;
2,1 miljard voor het beleid inzake activering, loopbaanonderbrekingen, dienstencheques.



76

de bronnen die dienen voor de alternatieve financiering vereenvoudigd worden 
(BTW, roerende voorheffing en een reservebron); 

de alternatieve financiering in de toekomst toereikend is om verminderingen 
van de socialezekerheidsbijdragen waarover nog beslist moet worden, te com-
penseren (met name in het kader van de taxshift); 

de staatstoelage verlaagd wordt om zo het te neutraliseren bedrag als gevolg 
van de 6de  staatshervorming gedeeltelijk te neutraliseren. Deze toelage moet 
echter wel behouden blijven; 

de evenwichtsdotatie de resterende leemte opvult en permanent wordt ge-
maakt door middel van een wettelijke bepaling;  

de staat - zoals reeds gevraagd in een eerder advies van 2010 - de zogenaamde 
‘koekoekseieren’-maatregelen overneemt uit de sociale zekerheid. Deze zullen 
naar verwachting onder de primaire uitgaven vallen. De resterende maatrege-
len na de overdrachten (met name dienstencheques) zijn: het Asbestfonds; de 
financiering van veiligheidscontracten; de impact van de politiehervorming; de 
financiering van het Fonds Sluiting Ondernemingen; de financiering van tijds-
kredieten, loopbaanonderbrekingen en thematisch verlof (waarvoor de ver-
plichting tot vervanging is afgeschaft).

In 2016 heeft de regering het effect van de 6de staatshervorming opnieuw volle-
dig geneutraliseerd door de alternatieve financiering te verminderen. Ze beweerde 
toen dat het nog steeds om een tijdelijke oplossing ging. 

Op 28 oktober 2016 besloot de ministerraad om de financiering van de sociale 
zekerheid te herzien. Minister De Block verzocht op 28 oktober het beheerscomité 
van de Sociale Zekerheid eveneens advies uit te brengen over een wetsontwerp 
betreffende de hervorming van de financiering van de SZ. Diezelfde dag nog publi-
ceerde het ABVV samen met Solidaris, een persbericht op basis van de standpun-
ten die het ABVV eerder had ingenomen. Daarin werden de belangrijkste pijnpun-
ten van het wetsontwerp alvast samengevat.

In het wetsontwerp van de regering wordt de evenwichtsdotatie een lege huls. 
Er worden immers veel voorwaarden gesteld vooraleer deze toelage kan wor-
den toegekend en vooraleer de betalingen van de uitkeringen en in de gezond-
heidszorg kunnen worden gewaarborgd. 

Een van deze voorwaarden is bijvoorbeeld dat men moet bewijzen dat de so-
ciale zekerheid voldoende heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de be-
grotingsdoelstellingen. Met andere woorden, de regering beschouwt de sociale 
zekerheid als het belangrijkste en meest essentiële middel om het begrotings- 
evenwicht van de staat te waarborgen. Onze sociale zekerheid is niet bedoeld 
om een variabele te zijn bij de begrotingsaanpassing! Onze sociale zekerheid 
heeft als doelstelling de werknemers die eraan bijdragen, bescherming te bie-
den tegen een eventueel verlies van werk, bij ziekte of op het moment dat ze 
met pensioen gaan. 

De hervorming die de regering hier voorstelt, druist overigens in tegen de 
doelstellingen voor een stabiele en duurzame financiering. Door het financiële 
evenwicht van de SZ afhankelijk te stellen van onrealistische doelstellingen 
voor een begrotingsconsolidatie die ze vooropstelt, neemt de regering immers 
de politieke beslissing om onze sociale zekerheid in het rood te laten gaan en 
dompelt ze het stelsel onder in financiële instabiliteit.
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Solidaris, Mutualités Socialistes en het ABVV eisten daarom dat de even-
wichtsdotatie onmiddellijk wordt toegekend, zoals de oprichters van de socia-
le zekerheid (de werkgevers, de werknemers en de mutualiteiten) gezamenlijk 
voorgesteld hadden.

In november 2016 naar aanleiding van het verzoek van minister De Block, kwam de 
werkgroep, die in 2015 was samengesteld op het niveau van het Globaal Beheer, 
opnieuw samen. De werkgroep moest nagaan in hoever het wetsontwerp dat voor 
advies werd voorgelegd, aansloot op het advies van het beheerscomité van de So-
ciale Zekerheid van juli 2015. 

Het daaropvolgende advies dat het beheerscomité uitbracht in december 2016, 
was deels gemeenschappelijk en deels verdeeld. In het gemeenschappelijk deel 
maakten de sociale gesprekspartners een analyse en verzoeken die volledig ge-
lijklopen met hun advies van 2015. Ze stelden eveneens vast dat hun advies met 
betrekking tot de ‘koekoekseieren’ was opgevolgd. 

Voor het ABVV waren de voornaamste pijnpunten van dit wetsontwerp, dat intus-
sen een wet is geworden, de volgende:

Er wordt een comité voor financiering en begroting opgericht, bestaande uit 
ambtenaren van de RSZ, RSVZ... Elke maand houdt dat comité toezicht op 
eventuele ontsporingen ten opzichte van de begrotingsdoelstellingen. Vervol-
gens zal het objectiveren, de regering verwittigen en de respectievelijke be-
heerscomités om uitleg en corrigerende maatregelen vragen wanneer dit nodig 
wordt geacht, waarna het opnieuw terugkoppelt naar de regering. 

De evenwichtsdotatie zal per stelsel worden vastgesteld, rekening houdend 
met verschillende elementen, waaronder de sociale akkoorden en de bijdrage 
van de sociale zekerheid met het oog op de verwezenlijking van de begrotings-
doelstellingen. Als de sociale akkoorden niet budgetneutraal zijn, zullen de so-
ciale gesprekspartners worden verzocht om compenserende maatregelen voor 
te stellen.

De klassieke staatstussenkomst zal worden geïndexeerd aan de hand van de 
gezondheidsindex, zoals reeds het geval was. Bovendien zal het alleen reëel 
kunnen toenemen als aan twee voorwaarden wordt voldaan: voldoende eco-
nomische groei (ten minste 1,5% per jaar) en een stijging van de gemiddelde 
leeftijd waarop werknemers de arbeidsmarkt daadwerkelijk verlaten. 

Dit wetsontwerp is dus ondertussen wet geworden en in werking getreden. Hier-
mee wordt het verzekeringskarakter van de sociale zekerheid doorbroken en daar-
naast is het niet zeker dat er in de toekomst genoeg middelen zullen zijn binnen 
de SZ om te beantwoorden aan de behoeften van de sociaal verzekerden en om de 
financiering van de uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte-uit-
keringen...) zonder enige wijziging te garanderen. Het risico bestaat immers dat, al 
naargelang van politieke afwegingen,  begrotingsdoelstellingen en  politieke keuze 
om de sociale zekerheid al dan niet te laten bijdragen aan de begrotingsdoelstel-
lingen, de vergoedingen nog naar beneden worden bijgesteld. Zodoende wordt de 
sociale zekerheid potentieel een variabele bij de begrotingsaanpassing in het ka-
der van de doelstellingen van de regering.

Er is geen enkele vrijheid meer om te onderhandelen over sociale akkoorden (in 
de ruime zin van het woord), aangezien de regering zal beslissen of ze deze al dan 
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niet zal uitvoeren. En die vrijheid ontbreekt ook  omdat die regering het laatste 
woord zal hebben wat betreft de compenserende maatregelen die de sociale ge-
sprekspartners zullen moeten voorstellen indien die  akkoorden kosten met zich 
meebrengen. Als er bijvoorbeeld een akkoord werd gesloten over de penibiliteits-
criteria die gelden om toegang te krijgen tot het pensioen vóór de leeftijd van 67 
jaar - in de veronderstelling dat dit door de regering wordt nageleefd - moeten 
werklozen of zieken dan opdraaien voor de eventuele kosten van dit akkoord? 

De regering ontkent de rol van de overheidscommissarissen in de verschillende 
beheerscomités alsook het feit dat de bestuursovereenkomsten waarover in de 
verschillende OISZ (Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid) onderhandeld 
werd, niet alleen de beheerkosten vastleggen, maar ook de missies omvatten. De 
regering perkt de rol van de beheerscomités in en daarmee dus ook die van de 
sociale gesprekspartners. Ze kan de beheerscomités immers op de vingers tikken  
wanneer een ontsporing wordt vastgesteld. En wanneer dat het geval is, zullen 
corrigerende maatregelen moeten worden genomen om de begrotingsdoelstelling 
te bereiken. 

De regering stelt de sociale zekerheid dus onder toezicht, met de bedoeling om er 
onder andere voor te zorgen dat de sociale zekerheid bijdraagt aan de begrotings-
doelstellingen. Tegelijkertijd worden de uitkeringen gefinancierd dankzij de sociale 
bijdragen van de werkgevers en werknemers,  wat volledig rechtvaardigt dat de 
sociale zekerheid beheerd moet worden door hún vertegenwoordigers: de sociale 
gesprekspartners. 

Afname van de werkgeversbijdragen in het kader van de taxshift

In het regeerakkoord van het najaar van 2014 werd besloten om de werkgeversbij-
dragen te verlagen van 32,4% tot 25% en om dit  te financieren met de middelen 
waarin het Competitiviteitspact voorziet, via de huidige middelen voor de structu-
rele vermindering van de forfaitaire bijdragen en de bijdragen voor hoge lonen, en 
via de algemene vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing van 1%.

Het ABVV heeft meerdere malen op deze beslissing gereageerd. Zo hebben wij  in 
oktober 2015 een schrijven gericht aan de premier, waarin we wezen op  de zware 
gevolgen van deze maatregel voor de sociale zekerheid, het ontbreken van garan-
ties voor het scheppen van werkgelegenheid en de ongelijke behandeling van de 
werknemers in ons land. Het ABVV stuurde over deze problematiek  ook meerdere 
persberichten uit. Op verzoek van minister De Block, bracht  de NAR eind 2015 
eveneens een advies uit  over de voorgestelde vermindering van de werkgeversbij-
dragen. In dit advies werd onze  bezorgdheid meegenomen.  

Naar aanleiding van de analyse van de begrotingsprognose voor de SZ in 2016, 
hebben wij op ruime schaal via de pers gewezen  op de problematische gevolgen 
van de taxshift op onze sociale zekerheid. De vooruitzichten werden namelijk als-
maar  slechter en dit was voornamelijk te wijten aan een teruggang van de inkom-
sten uit de socialezekerheidsbijdragen die veel lager uitvielen dan verwacht als 
gevolg van overheidsmaatregelen, in het bijzonder de taxshift. De manier waarop 
deze maatregelen worden geconcretiseerd, geeft  namelijk onvoldoende garanties 
op het vlak van werkgelegenheid (wat in principe de bron van socialezekerheidsbij-
dragen is) en compenseert evenmin de daling van de inkomsten uit socialezeker-
heidsbijdragen. 
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In 2017 hebben we hierover opnieuw onze bezorgdheid geuit in het kader van een 
advies van de CRB en de NAR over de netto-effecten van een vermindering van 
de socialezekerheidsbijdragen. Dat advies werd uitgebracht op verzoek van de mi-
nister van Sociale Zaken De Block. Voor ons was dat een gelegenheid om opnieuw 
te hameren op het feit dat het voor het evenwicht van de SZ  en voor de goede 
invulling van haar taken het van essentieel belang is dat de totale nettokosten van 
alle (huidige en toekomstige) verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen 
worden gecompenseerd d.m.v.  een alternatieve financiering van de SZ (hoofdzake-
lijk door een deel van de opbrengsten uit BTW en de roerende voorheffing hiervoor 
te bestemmen). Denk maar aan de verminderingen van de socialezekerheidsbijdra-
gen in het kader van de taxshift, de socialezekerheidsbijdragen aan nultarieven of 
verlaagde tarieven voor extralegale voordelen (de RSZ heeft deze kosten op 4,7 à 
6,8 miljard euro geraamd voor het jaar 2014), vrijstellingen van bijdragen die de 
regering in andere contexten heeft doorgevoerd (studentenjobs, flexijobs, auteurs-
rechten, warrants...). 

Om al die redenen heeft het ABVV tijdens deze legislatuur consequent iedere ge-
legenheid aangegrepen om te benadrukken dat 

als de sociale zekerheid in moeilijkheden verkeert, dit niet te wijten is aan 
een ontsporing langs de uitgavenzijde, maar wel aan politieke beslissingen om 
de inkomsten uit de sociale bijdragen te verlagen. Dat is dan een gevolg van 
beslissingen over tariefverlagingen, verminderingen of zelfs vrijstellingen van 
bijdragen, die niet volledig worden gecompenseerd; 

het evenwicht van de sociale zekerheid moet worden gewaarborgd zodanig dat 
zij haar taken kan vervullen en aan de behoeften van de sociaal verzekerden 
kan beantwoorden. Dat kan door middel van een alternatieve financiering die 
alle maatregelen ter vermindering van de socialezekerheidsbijdragen, com-
penseert;

het scheppen van hoogwaardige banen, in tegenstelling tot de precaire banen 
die deze regering bevordert, zou bijdragen tot de toename van de inkomsten 
voor de sociale zekerheid. Daarnaast zijn  de socialezekerheidsbijdragen die 
daaruit voortvloeien, gunstig voor het evenwicht.

Werkloosheid

Volledige werkloosheid

Achteruitgang voor  jongeren

In 2012 werd al een grote hervorming van de inschakelingsuitkeringen doorge-
voerd, met o.a. de beperking tot 36 maanden en de invoering van de beschikbaar-
heid voor jongeren in de beroepsinschakelingstijd (in werking vanaf 1 januari 2015). 
Het ABVV heeft zich tegen deze hervormingen altijd  hevig verzet, en onder meer 
haar juridische diensten opgeroepen om beroep aan te tekenen tegen beslissingen 
tot uitsluiting. We stelden hiervoor  een model van verzoekschrift ter beschikking 
van  de gewesten en de centrales. Intussen werden in  vier zaken vonnissen ge-
veld. Eén zaak is definitief gewonnen; deze zaak betrof een uitkeringsgerechtigde 
die door haar uitsluiting ook haar PWA-job als preventie-en veiligheidsassistente 
verloor. Van de overige drie  zaken werden er twee gewonnen en hebben we een 
zaak  verloren. Tegen al deze vonnissen is beroep aangetekend en is de procedure 
in beroep momenteel nog hangende.

2.

1.

2.

3.
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Dit alles weerhield de regering er niet van om de aanval op jonge werkzoekenden 
voort te zetten. Twee maatregelen beperken verder het recht op inschakelingsuit-
keringen:

de uiterste leeftijdsgrens voor het aanvragen van inschakelingsuitkeringen 
werd vanaf 1 januari 2015 verlaagd van 30 naar 25 jaar;

en sinds 1 september 2015 geldt een diplomavereiste voor wie inschakelingsuit-
keringen aanvraagt vóór de leeftijd van 21 jaar.

Het gevolg hiervan is een verdere beperking van de instroom (in 2016 39% lager 
dan in 2013) en een toename van de uitstroom (begin 2015 een toename met 16%). 

De beperking van de inschakelingsuitkeringen in de tijd stelde bijzondere proble-
men voor  werkzoekenden met acute of chronische ernstige medische, mentale, 
psychische of psychiatrische problemen, in voorkomend geval gecombineerd met 
sociale problemen of  een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33%. 
Voor hen werd de uitsluiting van uitkeringen in 2015 met twee jaar uitgesteld in 
afwachting van een definitieve oplossing. In 2017 werd de overgangsmaatregel met 
twee jaar verlengd. Tegen dan zou een definitief statuut binnen de werkloosheid 
worden uitgewerkt.

Sinds 2015 (start uitsluitingen inschakelingsuitkeringen door beperking in de tijd) 
stuurt het ABVV maandelijks een persbericht dat de werkloosheidscijfers van de 
RVA nuanceert. We willen hiermee duidelijk maken dat een daling van het aantal 
uitkeringsgerechtigde werklozen niet noodzakelijk een daling van het aantal werk-
zoekenden betekent.

Inkomensgarantie-uitkering (IGU)

Sinds 1 januari 2015 zijn de berekeningswijze en de toekenningsvoorwaarden voor 
de IGU gewijzigd. De toeslag is verlaagd (van 3,15 euro ongeacht de gezinscatego-
rie naar  2,14 euro voor alleenwonenden en 1,21 euro voor samenwonenden zon-
der gezinslast). De inkomensgrens is vastgesteld op  1.501,82 euro bruto, (i.p.v.  
1.559,38 euro voor personen van 21 jaar of ouder en 1.411,71 euro voor jongeren 
onder de 21 jaar). Als gevolg van deze wijzigingen is het aantal werknemers met 
een IGU sterk gedaald. 

Bovendien zijn deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering voort-
aan onderworpen aan de actieve beschikbaarheid, en moeten zij dus actief sol-
liciteren én dat ook periodiek bewijzen. Dat gold tot hiertoe alleen voor school-
verlaters. Als gevolg van een akkoord tussen de sociale gesprekspartners werd 
de beschikbaarheid van werknemers met IGU beperkt tot 12 maanden actieve be-
schikbaarheid voor werknemers die minder dan halftijds werken. Na 12 maanden 
moeten zij aangepast beschikbaar zijn. Werknemers die minstens halftijds werken, 
moeten niet actief beschikbaar zijn, wel aangepast. Werknemers die op 1 oktober 
2015 minstens 55 jaar waren, zijn vrijgesteld van (actieve en aangepaste) beschik-
baarheid.

Tot slot kondigde de regering aan het bedrag van de IGU te willen halveren na twee 
jaar. Op het moment van de redactie van dit verslag was daaraan nog geen uitvoe-
ring gegeven.
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Op 9 juni 2015 voerde het ABVV aan de hoofdzetel van de RVA actie tegen de 
regeringsplannen. Daarnaast blijft het ABVV zijn leden aansporen om de IGU aan 
te vragen of zich te laten inschrijven als deeltijdse werknemer met behoud van 
rechten. We stelden  ook een berekeningstool voor de IGU beschikbaar op onze  
website. 

Eind 2017 werd alweer een nieuwe maatregel aangekondigd: werkgevers die voor 
deeltijdse werknemers met behoud van rechten de bepalingen van art. 154 niet 
naleven (bij voorrang aanbieden van vacante voltijdse betrekking aan deeltijdse 
werknemer op aanvraag) krijgen een sanctie van 25 euro per deeltijdse werknemer, 
per maand. Daartegenover zou staan dat de onvrijwillig deeltijdse werknemers met 
een IGU systematisch aan een controle van de voorwaarden worden onderworpen. 
Voor de doorgedreven controle van werklozen met een IGU is geen wijziging in de 
reglementering nodig; op het moment van het opstellen van dit verslag waren nog 
geen verdere details bekend over hoe dit in de praktijk zal gebeuren.

Afschaffing van de anciënniteitstoeslag

Met ingang van 1 januari 2015 schafte de regering de anciënniteitstoeslag voor ou-
dere werklozen af. Een overgangsmaatregel voorzag dat de werkloze die van deze 
toeslag gebruik maakte in december 2014, deze kan behouden. Daarnaast bleef de 
toeslag gelden voor werknemers ontslagen in het kader van een collectief ontslag, 
indien de mededeling van de intentie tot collectief ontslag gebeurde in de periode 
van 1 oktober 2012 tot 30 november 2014.

Tot slot is er nog een recht op anciënniteitstoeslag, onder een geleidelijk stijgende 
leeftijdsvoorwaarde (57 jaar vanaf 1 januari 2016, jaarlijks met 2 jaar stijgend tot 
65 jaar op 1 januari 2020) voor volgende groepen:

werklozen ontslagen in het kader van een collectief ontslag waarvan de mede-
deling van de intentie tot collectief ontslag gebeurde na 30 november 2014;

werklozen met 35 jaar beroepservaring als loontrekkende;

werklozen die 5 of 7 jaar werkten in een zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid of 
met attest ongeschiktheid in de bouw.

De beperking van de overgangsregeling tot werklozen die uitkeringen genoten in 
december 2014, heeft tot gevolg dat wie het hele jaar 2014 de anciënniteitstoeslag 
genoot maar niet in december (bijvoorbeeld door ziekte), geen recht meer heeft 
op de toeslag.

Het ABVV heeft zich opgeworpen als een felle verdediger van het behoud van de 
anciënniteitstoeslag. De kost van deze toeslag is beperkt (naar schatting 4,7 mil-
joen voor 2015 en 4,3 miljoen voor 2016), terwijl de weerslag op het maandinko-
men van oudere werklozen wel significant is (55 tot 121 euro voor een gezinshoofd, 
141 tot 133 euro voor een alleenwonende, 186 tot 215 euro voor een samenwonende 
van 55-57 jaar en 275 tot 322 euro voor de oudere samenwonende). Het ABVV 
bekritiseerde ook fel de beperking van de overgangsmaatregel tot wie uitkeringen 
genoot in december 2014. 
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Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanpassing van de overgangsmaatregel: de an-
ciënniteitstoeslag bleef behouden voor alle werknemers die de toeslag effectief 
hebben ontvangen in het jaar 2014. Het is dus niet meer nodig dat de werkloze de 
toeslag in de maand december ontving. 

Domiciliecontrole

De bijzondere procedure die sinds 2000 van toepassing was voor huisbezoeken bij 
werklozen, werd vanaf september 2015 afgeschaft. Als motivatie haalde men aan 
dat de procedure omslachtig was en het de inspectie verhindert om efficiënt op 
te treden. Sindsdien is de algemene procedure van het sociaal strafwetboek van 
toepassing. Deze houdt geen rekening met de zwakke positie van werklozen. Er is 
geen informatieplicht, noch over het doel van het huisbezoek, noch over de moge-
lijkheid om te weigeren. Er wordt de werkloze geen kans geboden om zijn gezins- 
situatie op een andere manier te bewijzen en van enige bijstand is ook geen sprake. 

We moesten bovendien ook vaststellen dat de richtlijnen van de RVA over de ge-
zinstoestand voor sommige situaties (zoals cohousing) erg onduidelijk zijn en dat 
ze ook niet aangepast zijn aan de evolutie van de rechtspraak. ABVV Oost-Vlaan-
deren trok met 7 cases naar de rechtbank en won deze voor het arbeidshof. De 
RVA tekende cassatieberoep aan, maar moest het onderspit delven. Samen met 
een aantal gelijkgezinde middenveldorganisaties, zorgden we ervoor dat deze uit-
spraak ruim bekend werd. Op dit ogenblik wordt er verder gewerkt aan de aanpas-
sing van de RVA-praktijk.

Intussen kondigde de regering een optrekking aan van de minimumsanctie voor 
‘valse aangifte van de gezinstoestand’. De minimumsanctie bedraagt momenteel 
4 weken, wat de regering wil optrekken tot  8 weken. Het ABVV adviseerde in het 
beheerscomité van de RVA uiteraard negatief. Op het moment van het opstellen 
van dit rapport, is er van een Koninklijk Besluit nog geen sprake.

Tewerkstellingsperiodes in het buitenland

In juni 2016 besliste de regering om gewerkte periodes in het buitenland, voor 
de werkloosheidsverzekering enkel nog in rekening te brengen voor wie minstens 
drie maanden werkte in België én gewerkt heeft in een land waarmee België een 
verdrag sloot. Dit is discriminerend zowel ten aanzien van Belgen die een periode 
werkten in een niet-verdragsland, als ten aanzien van erkende vluchtelingen die 
werkten in hun land van herkomst. Het ABVV vecht deze maatregel dan ook aan 
voor de Raad van State. De procedure is momenteel nog hangende, maar intussen 
werd wel een overgangsmaatregel goedgekeurd waardoor Belgen die in het bui-
tenland werken niet door de maatregel worden getroffen als ze vóór 1 januari 2019 
naar België terugkomen.

 Tijdelijke werkloosheid 

In juni 2016 besliste de regering dat enkel wie recht heeft op een uitkering volle-
dige werkloosheid, nog recht heeft op een uitkering economische werkloosheid. 
Dit betekent dat jongeren die onmiddellijk na hun studies aan de slag gaan, het 
eerste jaar geen uitkeringen zullen ontvangen als ze door hun werkgever tijdelijk 
in economische werkloosheid geplaatst worden. Ook wie uitgesloten werd van in-
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schakelingsuitkeringen (bijv. jongeren vanaf 21 jaar zonder diploma) zal door deze 
maatregel voortaan geen uitkering economische werkloosheid meer ontvangen. Zij 
worden in feite gestraft nadat ze  - vaak met moeite - een job gevonden hebben en 
hun werkgever beslist om hen op economische werkloosheid te plaatsen.

Het beheerscomité van de RVA formuleerde unaniem een negatief advies, wat de 
regering negeerde.  De maatregel trad in werking op 1 oktober 2016.

Op het moment waarop dit rapport wordt geschreven, ligt een wetsontwerp voor 
dat expliciet stelt dat het gebrek aan werk om economische redenen onafhankelijk 
moet zijn van de wil van de werkgever. Dat is niet het geval wanneer hij dat werk 
uitbesteedt aan derden. Dit is de omzetting van een - reeds lang door vakbonden 
gevraagde - maatregel die sociale dumping moet tegengaan.

SWT

Het regeerakkoord 2014 voorziet een fikse optrekking van de leeftijdsvoorwaarde 
voor toegang tot SWT, dat normaal gezien al vanaf begin 2015 in werking moest 
treden. Dankzij een akkoord tussen de sociale gesprekspartners werd de optrek-
king van de leeftijd evenwel in de tijd gespreid en kon dat geleidelijk gebeuren. 
Hiervoor werden kadercao’s opgesteld, waarbij een afwijking van de leeftijdsver-
eisten in het KB SWT mogelijk is door een cao gesloten in de NAR en een cao in 
uitvoering daarvan op het niveau van de sector/onderneming. Daarnaast werden 
de voorziene overgangsregelingen uitgebreid. 

Behalve de optrekking van de leeftijdsvoorwaarden, voorzag het regeerakkoord 
ook in de beschikbaarheid van alle werklozen (ook werklozen in SWT) tot 65 jaar. 
Op 2 maart 2015 kwamen de sociale gesprekspartners in de Groep van Tien over-
een om werknemers die al in SWT zijn, uit te sluiten van de verplichte beschikbaar-
heid en tot een bepaalde leeftijd passieve beschikbaarheid te voorzien. De regering 
heeft dit akkoord naast zich neergelegd en een nieuwe vorm van beschikbaarheid 
ingevoerd: de ‘aangepaste’ beschikbaarheid. Een werknemer die aangepast be-
schikbaar is, moet niet actief naar werk zoeken, maar wel meewerken aan een 
individueel begeleidingsplan en passende werkaanbiedingen aanvaarden. Na 12 
maanden wordt hij/zij dan geëvalueerd. Het KB over de aangepaste beschikbaar-
heid dateert van juni 2015, maar werd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2015 toegepast. 

In 2015 boog een werkgroep binnen het beheerscomité van de RVA, zich over de 
vereenvoudiging van de berekening van het beroepsverleden voor de vrijstelling 
van beschikbaarheid voor werknemers in SWT. De berekeningswijze zou dan even-
tueel uitgebreid kunnen worden naar de toegangsvoorwaarden voor SWT. Dit zou 
de werklast voor de RVA aanzienlijk verminderen, maar vooral ook het systeem 
transparanter en beter controleerbaarder maken voor de werknemers. Voor de 
vrijstelling van de beschikbaarheid, kwam de werkgroep tot een akkoord. De werk-
geversbank was echter niet akkoord om deze berekeningswijze toe te passen voor 
de berekening van het beroepsverleden voor toetreding tot SWT. Het akkoord is 
dan ook niet uitgevoerd. De oefening staat opnieuw op de agenda. 
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Welvaartsvastheid

Dankzij een akkoord tussen de sociale gesprekpartners over de enveloppe wel-
vaartsvastheid, gingen  op 1 september 2017 alle minimumuitkeringen omhoog met 
1,7%. 

In de minimumuitkeringen van de werkloosheid wordt extra geïnvesteerd omdat 
het risico om in armoede te belanden hoog is bij werkzoekenden. Het feit dat de 
werkloosheidsuitkeringen in ons land te laag zijn, is daar niet vreemd aan.

De minima in de werkloosheid worden als volgt verhoogd:

gezinshoofden : + 3,5%

alleenstaanden : + 2%

samenwonenden : + 1%

Ook bevoorrechte samenwonenden, wanneer je met twee personen van een uitke-
ring moet leven, zien hun uitkering met 3,5% toenemen.  

Regionalisering 

Bij de zesde staatshervorming werden een aantal bevoegdheden op het vlak van 
werkloosheid overgeheveld naar de gewesten. Het gaat om de beslissingsbevoegd-
heid over:

passieve beschikbaarheid en de activering van het zoekgedrag: overgenomen 
door de VDAB, FOREM en ADG op 1 januari 2016, en door ACTIRIS op 1 januari 
2017. Hiertoe werd federaal een KB uitgewerkt dat de krijtlijnen uitzet waarbin-
nen de gewesten hun reglementering kunnen uitwerken.

vrijstellingen voor het volgen van studies, opleidingen of een stage: operati-
oneel overgenomen door de VDAB, FOREM en ADG op 1 januari 2016 en op 1 
maart 2016 door ACTIRIS.

betaling van de uitkering in geval van een PWA-activiteit: PWA organisatie en 
beambten werden overgedragen op 1 januari 2016 voor het Waalse en Brusselse 
gewest en de Duitstalige gemeenschap en op 1 januari 2017 voor het Vlaams 
gewest. De uitbetaling van de PWA-cheques wordt door alle gewesten operati-
oneel overgenomen vanaf 1 januari 2018.

betaling van de activeringsuitkering: verliep gefaseerd over 2016 en 2017; zou 
begin 2018 voltooid zijn voor alle gewesten.

Pensioenen

De aanvang van de regering-Michel stond gelijk aan het optrekken van de wettelijke 
pensioenleeftijd naar 67 jaar en het verstrengen van de vervroegde uittrederege-
lingen zoals het vervroegd pensioen en SWT. De regering-Michel en stuntelminister 
van pensioenen Bacquelaine, zijn een ramp voor het pensioen van de werknemers 
in de publieke en de privésector. Het pensioen van de statutaire ambtenaar wordt 
drastisch afgebouwd en de facto uitdovend door het afschaffen van de statutari-
sering. Het toekomstige pensioen van werknemers die periodes van werkloosheid 
of SWT kennen, werd nog verlaagd. Onze actie en inzet voor het behoud van een 
goede pensioenbescherming was intens, maar stootte voortdurend op een onver-
zettelijke asociale regering.
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Op 4 en 5 mei 2015 organiseerde het ABVV een pensioentweedaagse in Spa. Daar 
werd in drie werkgroepen een standpunt voorbereid voor de komende discussie. 
De werkgroep wettelijke pensioen boog zich over het puntensysteem, het deeltijds 
pensioen, de regularisatie van de studiejaren, de pensioensplit en de pensioenleef-
tijd. Ook werd er gefocust op wat we willen voor het aanvullend pensioen en voor 
de werknemers die belastend werk uitoefenen. De conclusies vormden de basis 
voor de pensioendiscussie en werden bekrachtigd in het Federaal Comité van 28 
mei 2015.

Wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar en verstrenging vervroegd pensioen

Nog voor de regering gevormd was, lekte uit dat de pensioenleeftijd zou worden 
opgetrokken naar 67 jaar. Deze verhoging, die tegen de zomer van 2015 al door 
het parlement werd gejaagd, vormt het speerpunt van onze acties. Op 15 juni 2015 
verzamelden we in gemeenschappelijk vakbondsfront voor de pensioentoren om 
ons te verzetten tegen deze verhoging. De wet van 10 augustus 2015 tot verhoging 
van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang 
tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen, 
werd op 21 augustus 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Tegen deze wet startten de drie vakbonden een vernietigingsprocedure bij het 
grondwettelijk Hof op grond van standstill (artikel 23 van de grondwet) en discri-
minatie. 

Afschaffen pensioenbonus

De regering-Michel besloot ook om de pensioenbonus af te schaffen. Met die af-
schaffing was de toon gezet: meer werken voor minder pensioen. In de discussie 
over het invoeren van een puntensysteem, waar de regering sterk aan vasthoudt, 
wil men deze bonus opnieuw invoeren, weliswaar samen met een malus.

Gelijkstellingen en eenheid van loopbaan. 

De band tussen werk en pensioen versterken, was het mantra van de regering. In 
de realiteit kwam het neer op minder pensioenrechten voor werknemers die niet 
actief zijn. Zo werd begin 2016 een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat retroactief 
de gelijkstelling voor de landingsbanen vanaf 55 jaar beperkte. Tegen deze eenzij-
dige aanpassingen tekenden de vakbonden beroep aan bij de Raad van State.  

Niet veel later kwam de pensioenminister aanzetten met minder pensioen voor 
elke werknemer die tijdens zijn loopbaan meer dan 312 (al dan niet opeenvolgende) 
dagen werkloosheid heeft. Hierbij werd elke vorm van werkloosheid geviseerd: eer-
ste periode, tweede periode, periodes met inschakelingsuitkeringen, IGU, SWT, etc. 

Duizenden mensen verzamelden op 28 november 2016 voor het kabinet van de 
pensioenminister om te protesteren tegen alweer oneerlijke plannen. Door onze 
actie en tussenkomsten werd de maatregel deels herzien. Niet elke dag werkloos-
heid werd nog meegenomen. De focus werd gelegd op werkloosheid tweede perio-
de vanaf 2017 voor pensioenen vanaf 2019. Alle andere zaken bleven buiten schot.
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Opnieuw door onze acties en tussenkomsten werden voor de gelijkstelling van pe-
riodes van SWT, de herstructureringen, ondernemingen in moeilijkheden, zware be-
roepen en medisch brugpensioen ontzien. Evenals SWT’ers die reeds in het stelsel 
zitten vóór 2017 of ontslagen werden vóór 20 oktober 2016 met het oog op SWT. 

De regering toont geen enkel respect voor werknemers, want ze besloot het pen- 
sioen te beperken voor werknemers die op het einde van hun loopbaan in SWT zijn, 
maar die een loopbaan hebben van meer dan 45 jaar. De betrokken werknemers 
verliezen zo tientallen tot honderden euro’s per maand. Om zoveel mogelijk rucht-
baarheid te geven aan deze ingreep, verzamelden we getuigenissen van werkne-
mers, gebruikten we onze sociale mediakanalen en trokken we zelfs op 24 oktober 
2017 met hen naar het parlement. 

Eind 2016 vroeg de Groep van Tien aan de regering enkele maanden de tijd om 
deze maatregelen, samen met de regularisatie van de studiejaren, het minimum-
pensioen en de solidariteitsbijdrage, toch in eigen handen te blijven houden om 
alternatieven te kunnen uitwerken. We stelden echter vast dat er parallel werd ver-
der gewerkt en dat de regering elke werkgeversvraag onmiddellijk op een blaadje 
serveerde. In deze omstandigheden had het overleg geen kans op slagen. 

Om te sensibiliseren en te informeren, werd uitvoerig gecommuniceerd met onder 
meer een informatieve PowerPoint, een lijst met veel gestelde vragen, verschillen-
de pamfletten, sociale mediaberichten en op onze site een speciale berekenings-
module die het verlies aan pensioen berekent.

Nationaal PensioenComité

Bij het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd beloofde de regering een uit-
zonderingsregeling voor zware beroepen. Omdat deze term niet de lading dekt en 
zich focust op fysiek zwaar werk en niet genderneutraal is, spreken wij over belas-
tend werk. Dat stelsel van belastend werk zou uitgewerkt worden binnen een nieuw 
opgericht tripartiet overlegorgaan, het Nationaal PensioenComité. Dat comité 
werd plechtig opgericht voor de zomer van 2015, maar kende een mager resultaat: 
tegen eind 2017 waren er twee rapporten inzake belastend werk. Het eerste voort-
gangsrapport besloot over de vier categorieën die erkend worden in de discussie 
over belastend werk. Het tweede rapport stelt een jaar later vast dat er inzake 
belastend werk geen overeenstemming kon worden gevonden. 

Ondertussen legde de minister van pensioenen eind 2017 een versnelde bespre-
king op over de invoering van een puntensysteem. De minister dreigde er zelfs mee 
om zelf met teksten te komen bij gebrek aan overeenstemming.   

Puntensysteem

Het puntensysteem betekent een tombola. Het concept werd begin 2014 uitge-
werkt, nog voor de verkiezingen, in een rapport van de Commissie Pensioenher-
vorming 2020-2040. De commissie, onder leiding van Frank Vandenbroucke, pleit 
voor het invoeren van automatische aanpassingsmechanismes in het pensioenstel-
sel die in werking treden wanneer budget, demografie of economie daartoe nopen. 

Werknemers krijgen punten toegekend en weten pas op het einde van de rit hoe-
veel pensioen hier tegenover staat. Bovendien wordt er sterk gepleit voor een har-
monisering van de drie stelsels. 



87Statutair Rapport

6

Sociale zekerheid

De regering hanteerde dit rapport als een catalogus en deed rustig aan cherry pic-
king. Onnodig te zeggen dat dit puntensysteem opnieuw het vuur van vakbondsver-
zet aanwakkerde. Zoals het voorlag, was dit systeem onnodig, duur en totaal niet 
in het belang van de toekomstig gepensioneerde. Zo organiseerden we op 30 juni 
2017 een persconferentie over het gebrekkige en respectloze pensioenbeleid met 
daaropvolgend – samen met de ACOD - een actie op het Rouppeplein in Brussel. 

Op 15 september 2017 verzamelden onze militanten voor de zetel van het Nationaal 
Pensioencomité. Deze actie – op het tijdstip dat het comité bij elkaar kwam – had 
als resultaat dat de geplande discussie over het puntensysteem on hold werd gezet 
en dat een bredere discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel op lange 
termijn werd gevoerd.  

MyPension

Mypension is een website van de overheid die alle informatie bevat over je toekom-
stig pensioen. Sinds begin 2016 kun je er jouw vroegst mogelijke pensioendatum 
vinden en vanaf november 2017 ook een  pensioenraming.

Welvaartsvastheid

De voorbije congresperiode kende twee rondes welvaartsaanpassingen: deze voor 
de periode 2015-2016 en deze voor 2017-2018. In beide periodes werd de tweejaar-
lijkse enveloppe door de regering beperkt waardoor er keuzes gemaakt moesten 
worden. Telkens werd er ingezet op een optrekking van de minima, van het minim-
umjaarrecht, een verhoging van de pensioenen die 5 jaar geleden zijn ingegaan én 
een verhoging van de oudste pensioenen.

Voor de eerste periode werd er ook voorzien in een gelijkschakeling van het ge-
mengd minimumpensioen. Dat zorgt ervoor dat werknemers die 30 jaar loopbaan 
hebben maar niet in één stelsel, toch het minimumpensioen ontvangen. In dat ad-
vies was er geen verhoging voorzien van het loonplafond omdat de werkgevers hun 
veto hadden gesteld. 

In de tweede periode werd er gekozen om een discriminatie tussen minimumpensi-
oenen met volledige of onvolledige loopbanen - ingevoerd door de pensioenminis-
ter - weg te werken en dit vanaf 1 september 2017. Maar dit werd op 1 januari 2018 
alweer teniet gedaan. De verhoging van het berekeningsplafond werd deels inge-
haald door meer (1,7%) te voorzien dan de reële loonevolutie voor deze periode.

Gezondheidszorg en ziekte-uitkeringen

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is de grootste tak van de sociale zekerheid. Zo ging 32% van 
de totale socialezekerheidsuitgaven in 2017 (ofwel 23 miljard euro) naar de ge-
zondheidszorg. 

De wettelijke groeinorm van de uitgaven wordt door de regering-Michel sinds 2016 
vastgesteld op 1,5% per jaar, in plaats van de 3% die de vorige regering had vast-
gelegd. De historische trend van de afgelopen 15 jaar bedroeg nochtans 3%, vooral 
als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. De norm is vastgesteld op 1,5%, 

3.
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ondanks het feit dat het Planbureau de normale evolutie van de uitgaven bij een 
constant beleid schat op 2,2% groei per jaar! 

De wettelijke groeinorm ligt dus veel lager dan wat eigenlijk nodig is om in de be-
hoeften van de bevolking te voorzien. Daarbovenop eist de regering-Michel jaar 
na jaar en op elk begrotingsconclaaf, dat er bijkomende structurele besparingen 
komen. Daardoor waren er eind 2017 al 1,3 miljard euro nettobesparingen opgelegd 
(en dat sinds 2015), terwijl België eigenlijk een zeer efficiënt gezondheidszorgstel-
sel had. 

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de werknemers in de betrokken sectoren alsook 
voor de burgers, aangezien ze direct of indirect worden getroffen door verschillen-
de maatregelen: 

de patiënten moeten zelf een hoger percentage van de factuur voor een 
consultatie bij een specialist betalen; 

een hogere bovengrens voor de maximumfactuur; 

minder terugbetaling van verschillende geneesmiddelen, waaronder 
antibiotica; 

een deconventionering van artsen; 

supplementen voor ambulante zorgen; 

kortere verblijfsduur (een halve dag minder) bij gewone bevallingen 
zonder verbetering van de extramurale zorg; 

onderbenutting van het globaal medisch dossier, ook ten nadele van preventie;

uitstel van een verplicht derdebetalerssyteem, wat ten koste gaat van de toe-
gang tot zorg voor mensen met een laag inkomen of voor chronisch zieken;

…

Voor het ABVV is dit onaanvaardbaar, temeer daar er op dit moment sprake is van 
dringende behoeften waarin niet of onvoldoende wordt voorzien. Die zijn met name 
zichtbaar op het gebied van tandheelkundige zorg (te vaak uitgesteld), geestelijke 
gezondheidszorg (waarvan de terugbetaling slechts in zeer beperkte mate is gega-
randeerd) en toegankelijkheid van de zorg (vooral voor chronisch zieken). 

Daarom stemmen onze vertegenwoordigers in het RIZIV sinds 2015, elk jaar op-
nieuw tegen de begroting voor gezondheidszorg zoals die door de regering-Mi-
chel is opgelegd. De regering volgt voor die begroting immers een verkeerd spoor 
door besparingen op te leggen in de gezondheidszorg wanneer de behoeften net 
toenemen. De regering zou beter op zoek gaan naar échte oplossingen m.b.t. de 
financieringsmiddelen voor een doeltreffende gezondheidszorg die voldoet aan de 
behoeften van de bevolking. 

Ziekte-uitkeringen

De regering-Michel bespaarde eveneens op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
en invaliditeitsuitkeringen, wederom op de kap van de zieken en tegen het advies 
van het ABVV in. 
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We mogen niet vergeten dat de ziekte-uitkeringen een indexsprong ondergingen. 
Daarnaast werden ze ook onderworpen aan wijzigingen op het vlak van de bereke-
ningsformules (vooral voor werklozen, die tijdens de eerste zes maanden van ziek-
te veel verliezen, voor leerlingen...). De voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor een ziekte-uitkering zijn eveneens veranderd (bijv. een stage van één jaar in 
plaats van zes maanden alvorens recht te krijgen op een uitkering; schorsing van 
het recht op een uitkering voor gevangenen...). Dit alles gebeurde ondanks onze 
negatieve adviezen aan het beheerscomité voor uitkeringen aan loontrekkenden 
van het RIZIV. 

Het afschaffen van de carensdag in de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, was een stap in de goede richting. Immers, in 2015, on-
danks het feit dat de wet betreffende het eenheidsstatuut van 30 december 2013 
weliswaar de carensdag in het arbeidsrecht had afgeschaft, was deze carensdag 
nog altijd algemeen van toepassing op de eerste werkdag van arbeidsongeschikt-
heid op het niveau van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen. Daarom was dit punt - na een moeizame strijd in de Groep van 
Tien - een van de “losse eindjes” die in de verklaring van de Groep van Tien van 30 
januari 2015 moest worden geregeld, en dit op verzoek van de vakbonden. Daarop 
volgde een unaniem positief advies van het beheerscomité voor uitkeringen van 
het RIZIV, waarna de regering de carensdag heeft afgeschaft voor mensen wiens 
arbeidsongeschiktheid voorviel vanaf 27 april 2015. Wat op zich positief is. 

Plannen voor terugkeer naar werk van zieke werknemers (zie ook hoofdstuk 8)

Terwijl het aantal werknemers in invaliditeit bleef stijgen (321.573 in 2014, 346.971 
in 2015, m.a.w. een stijging van 7,9%), met name door de vergrijzing en door het 
feit dat de regering-Michel de voorwaarden voor de toegang tot het brugpensioen 
heeft verscherpt én door de verlenging van de loopbanen, heeft diezelfde regering 
de zieken hard aangepakt met een nieuwe re-integratieprocedure die eind 2016 
van kracht is geworden. 

De sociale gesprekspartners in het RIZIV, in de Hogere Raad voor preventie en 
bescherming op het Werk/Hoge Gezondheidsraad, in de Nationale Arbeidsraad en 
in de Groep van Tien, brachten meerdere unanieme adviezen uit. Zij benadrukken 
dat het vrijwillige karakter van re-integratie van zieke werknemers moet worden 
gewaarborgd. 

In 2016 heeft minister van Sociale Zaken De Block naar aanleiding van deze advie-
zen haar plan om zieke werknemers te straffen door hun ziekte-uitkering te ver-
minderen met 10%, ingetrokken. Deze sancties zouden gelden zolang de betrok-
kenen niet geregulariseerd waren, in de volgende gevallen: indien ze niet aanwezig 
waren bij een medisch-sociaal onderzoek of voor een onderhoud zonder daarvoor 
een geldige reden te hebben, of indien ze weigerden de inhoud van een voorgesteld 
re-integratieplan te onderschrijven, of indien ze onvoldoende medewerking ver-
leenden aan de uitvoering van het re-integratieplan. 

Eind maart 2017 besloot de ministerraad alsnog dat een wettelijke bepaling zou 
voorschrijven dat de loontrekkende werknemer verplicht is op redelijke manier 
mee te werken met het oog op zijn re-integratie. Er kan voorzien worden in twee 
sanctieniveaus: ten eerste, een verlies van 5% van de ziekte-uitkering gedurende 
maximaal 1 maand in geval van het niet nakomen van administratieve verplichtin-
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gen (bijv. de vragenlijst) zonder geldige reden. Ten tweede, een verlies van 10% van 
de ziekte-uitkering gedurende maximum 1 maand in geval van afwezigheid op het 
onderhoud in het kader van het re-integratietraject zonder gegronde reden. 

Sommige catastrofale bepalingen konden dus worden vermeden, maar niet alle-
maal. 

Bijgevolg beschouwt het ABVV de ingevoerde procedures voor zowel werkende als 
werkloze zieken onaanvaardbaar en zorgwekkend voor deze werknemers, die het 
sowieso al erg moeilijk hebben. 

Temeer daar de feedback van op het terrein ons vertelt dat deze nieuwe procedu-
res leiden tot tal van ontslagen wegens medische overmacht, m.a.w. zonder com-
pensatie of vooropzeg, en dat is iets wat we koste wat het kost wilden vermijden. 

Verder zetten deze procedures eveneens de deur open voor een eventuele aan-
scherping van de sancties in de toekomst. Ze passen slechts bij één doelstelling, 
namelijk: besparen op de begroting. Deze logica is de rode draad bij alles wat de 
regering-Michel doet. 

Welvaartskoppeling

De voorbije congresperiode kende twee rondes welvaartsaanpassingen: deze voor 
de periode 2015-2016 en deze voor 2017-2018. In beide periodes werd de tweejaar-
lijkse enveloppe beperkt door de regering waardoor er keuzes gemaakt moesten 
worden. Telkens werd er ingezet in een optrekking van de minima, een verhoging 
van de inhaalpremie en van de uitkeringen voor wie 6 jaar ziek is. In de tweede 
periode was er een opsplitsing naar gezinscategorieën voor de inhaalpremie. Ook 
werden de berekeningsplafonds twee keer verhoogd. De eerste keer met 2%. De 
laatste keer met 0,9%. 

Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Oprichting van Fedris

In 2015 gaven de beheerscomités van het Fonds voor arbeidsongevallen en het 
Fonds voor Beroepsziekten hun respectievelijke administraties de opdracht om het 
scenario van een fusie tussen de twee Fondsen in detail te analyseren (de budget-
taire, juridische en organisatorische aspecten maar ook alles wat te maken heeft 
met human ressources, timing, infrastructuur en veranderingsbeheer). Vervolgens 
gaven ze groen licht voor een dergelijke fusie en vroegen ze de regering-Michel om 
dit project goed te keuren. 

Daarop gaf de regering haar fiat en Fedris, het Federaal Agentschap voor beroeps-
risico’s, werd in januari 2017 opgericht. 

Voor de sociale gesprekspartners zou deze fusie van de twee fondsen tot één enkel 
agentschap voor beroepsrisico’s, de verwezenlijking van volgende doelstellingen 
mogelijk moeten maken:  

4.
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de specificiteit van de beroepsrisico’s behouden en, binnen deze beroepsrisi-
co’s, de specificiteit en organisatie van ieder stelsel bewaren;

de zichtbaarheid van de sector van de beroepsrisico’s vergroten en gemakke-
lijker een globale en coherente aanpak inzake beroepsrisico’s ontwikkelen in 
samenwerking met de belanghebbende spelers, met name op het gebied van 
preventie en re-integratie op het werk; 

blijven zorgen voor een hoogwaardige, kwalitatieve dienstverlening aan de bur-
gers en stakeholders van beide instellingen;

een kritische omvang van de organisatie bereiken om zo een betere werking 
van de ondersteunende diensten te waarborgen. Dat kan door de back-up van 
functies te vergemakkelijken en door te streven naar de optimalisering van 
best practices (via risicoanalyse);

de beginselen van goed bestuur blijven toepassen door de werking van de dien-
sten te optimaliseren. Denk maar aan de interne controle, de externe audit, de 
analytische boekhouding, de IT-beveiliging, preventie en bescherming op het 
werk...

Fedris bestaat nu een aantal maanden en die eerste periode bevestigt ons in onze 
opvatting dat de  fusie noodzakelijk was, vooral om de specificiteit van de beroeps-
risico’s alsook een adequate vergoeding van de slachtoffers te vrijwaren.

Beroepsziekten

Het ABVV probeert voortdurend bij te dragen aan de verbetering van de regelge-
ving, onder andere het bijwerken van de lijst van erkende beroepsziekten (tendi-
nopathieën, kanker ...). Dit moet een betere erkenning en snellere vergoeding van 
slachtoffers mogelijk maken. 

Verder ondersteunt het ABVV ook projecten die gericht zijn op (secundaire) pre-
ventie, waaronder het programma voor rugpijnpreventie, het programma voor gra-
tis neuskankerscreening voor voormalige houtbewerkers en vaccinatieprogram-
ma’s voor bepaalde risicoberoepen. 

Na lange discussies heeft het beheerscomité in oktober 2017 nog een nieuw pro-
ject goedgekeurd. Het gaat om een proefproject waarbij begeleidingstrajecten 
worden aangeboden aan werknemers die in een vroeg stadium worden bedreigd 
of getroffen door burn-out als gevolg van een psychosociaal risico op het werk. Dit 
project zal in 2018 geconcretiseerd worden en omvat actiepunten die gericht zijn 
op de persoon zelf, maar ook actiepunten gericht op de werkomgeving zullen niet 
ontbreken.  

Nieuwe preventiemissie van het Asbestfonds (AFA) 

De wet van 25 mei 2017 geeft het Asbestfonds een bijkomende opdracht. Het zou 
preventieprojecten en academische studies in verband met de asbestproblematiek 
kunnen financieren voor een forfaitair maximumbedrag van 650.000 euro per jaar. 
Dat geld zal uit de middelen van het Asbestfonds worden geput (werkgeversbijdra-
gen, bijdragen van zelfstandigen, staatstoelage). 
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Naar verwachting zal een eerste tweejarig project in samenwerking met Construc-
tiv, Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf, opgestart 
worden. Er kan dan met name gedacht worden aan een sensibiliseringscampagne 
over de gevaren van asbest en aan richtlijnen om deze stof te kunnen identificeren 
op een werf en aan de beste manier om daarmee om te gaan. De samenwerkings-
beginselen zijn op 11 oktober 2017 goedgekeurd door het beheerscomité voor be-
roepsziekten.

Deze maatregel geeft vervolg aan het herhaalde verzoek van het ABVV om de 
AFA-reserves te gebruiken met het oog op de ontwikkeling van nieuwe asbestge-
relateerde missies

Arbeidsongevallen 

Het ABVV zet zich voortdurend in om ervoor te zorgen dat er afdoende maat-
regelen worden genomen voor een betere preventie van arbeidsongevallen, dat 
arbeidsongevallen (en ongevallen onderweg van en naar het werk) vaker erkend 
worden door verzekeringsmaatschappijen en dat slachtoffers en gerechtigden zo-
veel mogelijk worden begeleid en vergoed. 

Terugbetaling van de kosten van grensoverschrijdende gezondheidszorg 

In 2015 moest het Fonds voor Arbeidsongevallen voldoen aan de Europese richtlijn 
2011/24/EU. Wij wilden de rechten van de slachtoffers behouden en gebruik maken 
van deze aanpassingen om de rechtsgrondslag en de rechten van slachtoffers van 
arbeidsongevallen nog te verbeteren. 

Kortom, bepaalde zaken zijn erop vooruitgegaan: 

het slachtoffer kan een beroep doen op financiële bijstand voor de terugbeta-
ling van de kosten voor een medische behandeling indien die hoger liggen dan 
de terugbetaling aan het Belgische tarief of voor behandelingen die niet be-
schikbaar zijn in België. Voor dergelijke gevallen bestond er aanvankelijk geen 
enkele vorm van terugbetaling;

voor de ziekenhuiskosten bestaat er een wettelijke basis die toelaat dat de 
kosten worden terugbetaald aan hetzelfde tarief als wanneer de ziekenhuisop-
name in België zou hebben plaatsgevonden. Slachtoffers kunnen eveneens een 
beroep doen op financiële bijstand voor het resterende saldo, iets wat voordien 
niet kon;

wat betreft protheses, stelt het medisch-technisch comité voorwaarden en cri-
teria vast die het Fonds in staat moeten stellen om de kosten te dekken wan-
neer de protheses buiten de EU of de EER worden geplaatst, onderhouden of 
vervangen, wat voorheen niet mogelijk was.

Meer rechtszekerheid en een betere bescherming voor slachtoffers in het kader 
van bijzondere stelsels (‘kleine statuten’) 

Het stelsel inzake arbeidsongevallen, dat is vastgelegd in de arbeidsongevallenwet 
schadeloosstelling 10 april 1971, gaat uit van het principe dat de werkgever de kos-
ten die voortvloeien uit  arbeidsongevallen waarvan zijn werknemers het slachtof-
fer zijn, op zich neemt. 
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In de loop der jaren is er echter een hele reeks speciale regelingen ‘à la carte’ ont-
staan, ook wel de ‘kleine statuten’ genoemd. Deze regelingen maken het systeem 
zeer complex, onbegrijpelijk voor buitenstaanders, weinig transparant en leveren 
bovendien problemen i.v.m. de rechtszekerheid op. Daarom wilde het beheersco-
mité van het FAO dat er een globaal en coherent kader zou worden opgesteld, met 
inachtneming van de gelijkheid tussen slachtoffers. 

In dit opzicht zijn de verschillende kleine statuten door een juridische studiegroep 
van het FAO onderverdeeld in 3 categorieën die onder de werkingssfeer van de ar-
beidsongevallenwet vallen of zullen vallen en waarvoor uitgebreide beschrijvingen 
nodig zullen zijn: 

Categorie 1 - Leerlingen en gelijkgestelden

Categorie 2 - Beroepsopleidingen voor werkzoekenden en 
andere uitkeringsgerechtigden 

Categorie 3 - Onbetaalde stagiairs

De uitgebreide beschrijvingen van de personen die onder de hoofdcategorieën 1 
en 2 vallen, moeten het mogelijk maken om de evolutie van de creatie van nieuwe 
categorieën te volgen die specifiek gericht zijn op mensen die werken in het kader 
van hun opleiding, zonder dat er telkens een wettelijke of reglementaire tussen-
komst door de federale wetgever vereist is. Dit geldt voor de creatie van nieuwe 
categorieën door zowel de federale overheid als door de deelstaten. 

Voor alle categorieën zijn ongevallen op weg van of naar werk, de stage of de on-
derwijsinstelling gedekt. 

De dekking van de kosten van de gezondheidszorg in verband met het arbeidsonge-
val en de berekening van de vergoedingen bij tijdelijke of definitieve arbeidsonge-
schiktheid, zal het meest uitgebreid zijn voor categorie 1. Daarbij komt ook nog een 
verzekeringsplicht voor de werkgever en desgevallend voor de onderwijsinstelling 
(zie categorie 2). 

Deze voorstellen zijn het resultaat van het werk dat voornamelijk in 2016 en 2017 
is verricht. Volgens ons zouden ze een stap vooruit betekenen aangezien ze meer 
rechtszekerheid bieden aan de betrokken partijen en tegelijkertijd de gelijkheid 
tussen de slachtoffers waarborgen.

Occasioneel telewerk

De wet inzake werkbaar en wendbaar werk stelt zeer flexibele voorwaarden aan 
occasioneel telewerk. Er is met name geen enkel schriftelijk verzoek vereist. Alleen 
de werkgever dient - in geval van weigering - schriftelijk te argumenteren. Deze 
flexibiliteit is echter niet passend in geval van een arbeidsongeval. Bij gebrek aan 
een specifieke tekst hierrond, is het immers zo dat de bepalingen inzake struc-
tureel telewerk ook van toepassing zijn op occasioneel telewerk. De werknemer 
geniet het vermoeden dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst, maar enkel indien de plaats waarop het telewerk 
wordt uitgevoerd alsook het begin- en einduur schriftelijk werden meegedeeld. 
Deze eisen zijn moeilijk verenigbaar met de informele praktijken m.b.t. occasioneel 
telewerk in de bedrijven. 
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Daarom heeft een Fedris-werkgroep voorgesteld om de eisen flexibeler te maken. 
Opdat er een vermoeden zou zijn, zou het nog steeds noodzakelijk zijn om bepaal-
de zaken op papier te zetten. Het zou echter even goed een telewerkovereenkomst 
zijn ofwel een andere schriftelijke overeenkomst waarbij telewerk algemeen of ad 
hoc wordt toegestaan, zij het collectief of individueel. We denken onder andere 
aan een nota gericht aan het personeel, het huishoudelijk reglement, een rond-
zendbrief, een cao, enz. Dankzij deze oplossing moet het mogelijk worden om niet 
alleen de gelijkheid tussen de verschillende categorieën werknemers te waarbor-
gen, maar ook om een zekere mate van rechtszekerheid te garanderen in geval van 
een ongeval. Artikel 7 van de arbeidsongevallenwet zou in die zin moeten worden 
gewijzigd. Voor de openbare sector moet er een gelijkwaardige bepaling komen. 
Bovendien moet de afstand die de telewerker aflegt om kinderen op te halen aan 
de school of de opvang, eveneens gedekt zijn. Hetzelfde geldt voor de afstand die 
hij of zij aflegt om een maaltijd te halen. De dekking van de pauze van de telewer-
ker zal overeenkomen met wat is toegestaan voor de werknemers in de gebouwen 
van de werkgever. Het beheerscomité zal dit voorstel moeten goedkeuren.  

Welvaartskoppeling

De voorbije congresperiode kende twee rondes welvaartsaanpassingen: deze voor 
de periode 2015-2016 en deze voor 2017-2018. In beide periodes werd de tweejaar-
lijkse enveloppe beperkt door de regering waardoor er keuzes gemaakt moesten 
worden. Telkens werd er ingezet in een optrekking van de minima en forfaits en 
van de uitkeringen voor wie 6 jaar in het stelsel zit. Er werd ook voorzien in een 
verlaging van de sociale bijdrage voor gepensioneerde slachtoffers. Ook werden de 
berekeningsplafonds twee keer verhoogd. De eerste keer met 2%. De laatste keer 
met 0,9%.

Kinderbijslagen

Het hoofdstuk kinderbijslag maakt voor het laatst deel uit van dit rapport. De re-
gionalisering van deze tak van de sociale zekerheid werd namelijk een feit in juli 
2015. Als ABVV zetelden we nog verder in het beheerscomité van Famifed, maar 
wel op aansturen van de regio’s die vanaf dat moment bevoegd zijn.  Op het vlak 
van kinderbijslag was deze congresperiode voornamelijk gericht op het zo goed 
mogelijk begeleiden van de overgang naar de regio’s en dat vanuit de invalshoek 
gezinnen: de gezinnen mogen niet het slachtoffer worden van deze politieke be-
slissing. 

Het kinderbijslagstelsel kwam dus inhoudelijk vast te zitten. Wijzigingen werden 
nog amper doorgevoerd omdat er altijd een samenwerkingsovereenkomst vereist 
is met alle partijen. Hevige discussies vonden echter nog plaats over de niet-in-
dexering van de kinderbijslag in Vlaanderen en de aldus verschillende behandeling 
binnen ons land, de fiscale flux voor het controleren van de inkomensgrenzen voor 
de sociale toeslagen, het verhogen van de inkomensgrenzen door de welvaarts-
vastheid en het probleem van de jonge schoolverlaters. 

De overgang naar de regio’s wordt definitief vanaf 2019. 
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Combinatie arbeid/privé => tijdskrediet en landingsbanen

Nieuwe cao 103ter

Bij het aantreden van de regering-Michel werd beslist dat het tijdskrediet zon-
der motief werd afgeschaft en het tijdskrediet met motief wordt uitgebreid met 
12 maanden. Ook de landingsbanen werden serieus beperkt. De regering kon dit 
eenzijdig opleggen omdat de uitkeringen geregeld worden bij KB. Je had dus vanaf 
1 januari 2015 bijv. nog recht op tijdskrediet zonder motief, maar je kreeg geen 
uitkering meer. 

Eind 2016 werd na jaren onderhandelen een nieuwe cao 103ter afgesloten die de 
cao aanpast aan de realiteit, maar die ook moderniseert. Het tijdskrediet zonder 
motief werd afgeschaft, maar de eerder opgenomen periodes worden niet in min-
dering gebracht van het resterende saldo tijdskrediet met motief. Ook werd het 
tijdskrediet met motief opgetrokken van 36 naar 51 maanden. 

Ondanks de eis van werkgevers slaagden we erin om de landingsbanen vanaf 50 
jaar te behouden, zij het zonder uitkering. Vanaf 60 jaar zijn landingsbanen nog 
mogelijk met een uitkering. Tenslotte gaven we ook aan dat ouderschapsverlof in 
een 1/10de vorm mogelijk moet worden, net als het recht op 1/5de voor werkne-
mers die bij twee werkgevers deeltijds werken. 

Het zorgverlof werd ook opengesteld voor wettelijk samenwonenden tot de eerste 
graad.

De uitvoering van het 1/10de ouderschapsverlof, die via het parlement moest verlo-
pen, liet op zich wachten. De liberalen koppelden het wetsvoorstel aan eigen bijko-
mende eisen, terwijl het reeds deel uitmaakte van een groter akkoord. 

Het ABVV stelde een brochure ter beschikking met de nieuwe regels en gaf ook 
verschillende vormingen over de nieuwe cao. 

Bijzondere verbetering voor alleenstaanden in de welvaartsaanpassingen

In het laatste akkoord welvaartsvastheid besteedden we bijzondere aandacht aan 
de verbetering van de uitkeringen voor thematisch verlof voor alleenstaande ou-
ders. Er werd 3 miljoen euro voorzien om de uitkeringen op te trekken tot op het 
niveau van de Europese armoederisicogrens. Deze verloven worden op die manier 
ook voor hen toegankelijk.   

Bijkomende besparing op de uitkeringen 

Bij de begrotingsopmaak besloot de regering om nog eens 20 miljoen te besparen 
in het stelsel van tijdskrediet. Bovenop de twee positieve zaken hierboven, goot de 
regering hun besparingssaus van 20 miljoen euro. De uitkering voor het tijdskre-
diet voor werknemers met 5 jaar anciënniteit werd verminderd, net als de uitkering 
voor de 50-plussers in thematisch verlof. De werknemers betaalden dus twee keer 
de prijs.
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Arbeidskwaliteit en arbeidsrechten

Flexibiliteit

De regering-Michel focuste in eerste instantie op het ontmantelen van de pensioen- 
en en het verder verstrengen van de werkloosheidsreglementering vooraleer ook 
de aanval in te zetten op de arbeidsduurreglementering.

De flexi-jobs

Eind november 2015 werden – nadat reeds in augustus 2013 door enkele kamerle-
den van Open Vld een wetsvoorstel in die zin was ingediend – flexi-jobs ingevoerd 
binnen de horecasector.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront reageerde onmiddellijk door een procedure 
voor het Grondwettelijk Hof op te starten. Eerder in juni 2015 was er nog een ver-
deeld in de Nationale Arbeidsraad uitgebracht. Jammer genoeg werden we toen 
door het GH, met een nauwelijks geargumenteerd arrest, in het ongelijk gesteld 
(september 2017). 

Het arrest in kwestie gaf de regering de vrijgeleide om het systeem van flexi-jobs, 
na de ‘test-fase’ in de horecasector, uit te breiden naar andere sectoren. Namelijk 
kappers en schoonheidszorgen,  industriële broodbakkerijen en de handelssectoren. 
Bijkomend werd het systeem ook opengezet voor gepensioneerden. Beide uitbrei-
dingen werden doorgevoerd via de cynisch genaamde ‘relancewet’.

Samen met de flexi-jobs werd binnen de horecasector ook een nieuw systeem van 
overuren ingevoerd: overuren volledig vrijgesteld van sociale of fiscale bijdragen 
en waarvoor geen overloon verschuldigd is. Voor deze overuren geldt ‘bruto = net-
to’. Werknemers kunnen daar tot maximaal 300, respectievelijk 360 uren van pres-
teren, afhankelijk van het gegeven of de werkgever werkt met een geregistreerd 
kassasysteem. In eerste instantie verwees de regelgeving voor die 300/360 uren 
naar de sectorale afspraak dat voor maximaal 143 overuren geopteerd kan worden 
om deze meteen uit te betalen en af te zien van de opname van inhaalrust. Dit 
maakte dat het gemeenschappelijk vakbondsfront van de horeca eenvoudigweg 
de cao in kwestie niet verlengd heeft, waardoor vanaf 1 januari 2016 de 300/360 
overuren niet meer gepresteerd konden worden. Hierop heeft de regering zonder 
aarzelen en schaamteloos, de wet gewijzigd waardoor een sectoraal akkoord niet 
meer nodig was. 

Werkbaar werk?

Naast de flexi-jobs en de specifieke overuren binnen de horecasector, werd door 
de regering onder het mom van ‘werk werkbaarder maken’, een volgende frontale 
aanval ingezet op de arbeidsduurreglementering.

1.

2.

7.
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In juni 2015 werd de eerste van twee ‘ronde tafels Werkbaar Werk’ georganiseerd 
om de schijn te wekken van een breed gedragen hervorming en om de illusie te 
scheppen dat de sociale gesprekspartners inspraak zouden krijgen bij de totstand-
koming van de toekomstige ‘wet Werkbaar Werk’.

Al vlug kwam de aap uit de mouw en bleek er plots sprake van een ‘Wet Wendbaar 
en Werkbaar Werk’, met de nadruk op ‘wendbaar’. De totstandkoming van deze wet 
heeft heel wat voeten in de aarde gehad, met een eerste versie in juli 2016, en werd 
uiteindelijk half maart 2017 gepubliceerd  (die daarenboven nog eens retroactief 
in werking trad vanaf 1 februari 2017). Dit leidde tot heel wat onzekerheid op de 
werkvloer, reden waarom het ABVV in de periode voorafgaand aan het stemmen 
van de wet al de website ‘Plan Peeters’ had opgestart.

De wet bevat een amalgaam van maatregelen met 1 rode lijn: deregulering, flexibi-
lisering en het verzwakken van het sociaal overleg.

Gaande van onder meer het bij wet verhogen van het aantal opeenvolgende overuren 
dat maximaal gepresteerd kan worden, het verplichten van een referteperiode van 
een jaar indien gebruik gemaakt wordt van de ‘kleine flexibiliteit’, het creëren van 
een bijkomend systeem van ‘vrijwillige’ overuren waarvoor enkel een individueel 
akkoord werknemer-werkgever nodig is (en waarvoor geen inhaalrust kan 
opgenomen worden), het uitbreiden van het plus-minusconto, het invoeren van 
uitzendarbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, het verder versoepelen van 
de regelgeving inzake werkgeversgroeperingen en het afbouwen van de mogelijk- 
heden om als deeltijdse werknemer recht te hebben op overloon voor bijkomend 
gepresteerde uren, tot het afzwakken van het verbod op nachtarbeid. Een 
uitbreiding van het palliatief verlof en thematisch tijdskrediet, het instellen van een 
wettelijk kader voor glijdende werktijden, het occasioneel telewerk, het invoeren 
van een daadwerkelijke opleidingsdoelstelling en het invoeren van loopbaansparen 
moesten het tegengewicht vormen voor de doorgedreven flexibiliteit, maar vallen 
uiteindelijk te licht uit. Als ABVV hebben we het publiek over deze wet geïnformeerd 
met de lancering van de website www.planpeeters.be (tijdens de totstandkoming 
ervan) en in 2017 de publicatie van de brochure ‘De wet betreffende wendbaar en 
werkbaar werk – wat zijn de gevolgen voor jou?’. Tijdens de nationale betogingen 
en stakingsacties in de periode 2015 tot 2017 werd voortdurend ook op de gevolgen 
van deze wet gewezen. Net zoals we binnen de diverse organen zoals de Nationale 
Arbeidsraad en de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen onze 
zware kritiek bleven uiten. We deden dat ook – en samen met de andere vakbonden 
- tijdens een parlementaire hoorzitting begin februari 2017. 

Het Zomerakkoord van 2017

De flexibiliteitshonger van de regering bleek na de wet ‘wendbaar en werkbaar 
werk’ echter nog niet gestild. In het kader van het zogenaamde ‘zomerakkoord’ 
van 26 juli 2017 werd nog een rits bijkomende maatregelen besloten. Maatrege-
len die opgenomen werden in een zogenaamde ‘relancewet’ en een wet diverse 
bepalingen inzake werk. Meer specifiek gaat het over het uitbreiden van de ge-
contesteerde flexi-jobs naar de handelssectoren, kappers en schoonheidszorgen 
en industriële broodbakkerijen. Bijkomend wordt het systeem ook opengezet voor 
gepensioneerden. Andere maatregelen zijn het bij wet uitbreiden van de ‘vrijwil- 
lige’ overuren binnen de horecasector naar 360 uren per werknemer, het eenzijdig 

3.

http://www.planpeeters.be
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opheffen van het verbod op uitzendarbeid in de binnenscheepvaart en verhuissec-
tor, het opnieuw invoeren van de degressieve jeugdlonen en het wijzigen van de 
reglementering inzake de doorwerking van cao’s bij overgang van paritair comité 
(door droogweg te stellen dat als er voor 2023 geen nieuwe cao afgesloten wordt, 
de bestaande cao’s wegvallen…). Na de verschillende ‘Modern Times’ enquêtes van 
het ABVV, leek het invoeren van een recht op onbereikbaarheid, maar een doekje 
voor het bloeden. En dan nog op het eerste zicht, want in werkelijkheid gaat het 
over een zeer zwak verwoorde mogelijkheid tot overleg, zonder enige verplichting 
om op ondernemingsniveau hierover afspraken vast te leggen.

Het bilan op het vlak van het omkaderen en beperken van flexibiliteit, oogt dan ook 
bijzonder mager. En zal wat ons betreft, leiden tot nog meer gevallen van stress, 
burn-out en psychosociale stoornissen en werknemers die uitvallen. Wat onze eis 
voor arbeidsduurvermindering nog meer kracht zal bijzetten.

Uitzendarbeid (LVL)

In 2014 namen we als ABVV het initiatief om aan de diensten van de RSZ cijfers op te 
vragen over het aantal dagcontracten ten opzichte van het totaal aantal contracten 
uitzendarbeid én het aantal uitzendkrachten dat geconfronteerd wordt met zulke 
contracten. We deden dit om de oververtegenwoordiging van dagcontracten binnen 
de uitzendarbeid aan te kaarten. En niet in het minst omdat dergelijke contracten 
een enorme onzekerheid met zich meebrengen voor de betrokken werknemers.

De cijfers die daarop door de RSZ aan de NAR werden bezorgd (voor de periode 
2004-2013) bevestigden onze vermoedens. Op 10 jaar tijd is er een opmerkelijke 
verschuiving gebeurd binnen het totaal aantal contracten uitzendarbeid naar 
dagcontracten. 

Elk jaar opnieuw bevestigen geactualiseerde cijfers zwart op wit het voortduren 
van deze aberrante evolutie. We brachten deze cijfers naar buiten tijdens de 
actieweek voor de rechten van de uitzendkracht en gebruikten ze ook in onze 
jaarlijkse sociaaleconomische barometers.

Om de problematiek binnen de uitzendsector aan te kaarten, organiseren we 
jaarlijks een actieweek dat telkens kan rekenen op behoorlijk wat media-aandacht. 
In het bijzonder in 2014 toen we het fictief uitzendkantoor ‘One Day Interim’ 
openden, dat enkel met dagcontracten werkt. Ook de daaropvolgende jaren werd 
de aandacht telkens opnieuw gevestigd op de (opeenvolgende) dagcontracten, 
maar ook bijvoorbeeld het gebrek aan gelijke verloning voor uitzendkrachten.

Vanuit de coördinatie interim van het ABVV werd midden 2014 een applicatie ont-
wikkeld die uitzendkrachten op eenvoudige wijze de mogelijkheid geeft om na te 
gaan of ze als uitzendkracht voldoende dagen gewerkt hebben om recht te heb-
ben op een eindejaarspremie. De applicatie kan sindsdien gedownload worden via  
www.eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be. 

Via de coördinatie interim van het ABVV worden alle actuele dossiers in verband 
met uitzendarbeid opgevolgd. Zoals antwoorden van het Europees Hof van Justitie 
op prejudiciële vragen omtrent de Europese richtlijn betreffende uitzendarbeid, 
het hacken van de website van uitzendkantoren waardoor de persoonsgegevens 
van duizenden uitzendkrachten gecompromitteerd werden, uitzendcontracten van 

http://www.eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be
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onbepaalde duur, uitzendarbeid binnen de openbare sector, etc.

Het ABVV bleef binnen de NAR aandringen dat er volledig uitvoering werd gegeven 
aan het in 2012 afgesloten principeakkoord, met name het in werking stellen 
van ‘Interim@Work’, de applicatie waardoor uitzendkrachten hun arbeidsrelaties 
kunnen controleren. Wat in 2016, samen met de definitieve afschaffing van de 
achterhaalde 48-urenregel, dan ook eindelijk realiteit werd. 

Datzelfde jaar bleek dat het uitzendbedrijf Accent Jobs er niet beter op had gevonden 
om haar werknemers te ontmoedigen zich kandidaat te stellen voor de sociale 
verkiezingen. Als reactie riep het ABVV al haar delegees in de privésector op, om 
binnen hun onderneming de eventuele samenwerking met het desbetreffende uit- 
zendbedrijf stop te zetten.

Via de coördinatie interim van het ABVV publiceerden we verschillende brochures 
en flyers om onze leden zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen 
op het vlak van uitzendarbeid. Animatiefilmpjes werden gemaakt om onze 
leden te helpen bij onder meer de ondertekening van elektronische uitzend- 
arbeidscontracten.

Vanuit regeringszijde werden we geconfronteerd met eenzijdige wijzigingen in de 
regelgeving waardoor – na jarenlang lobbywerk – de eisen van de werkgevers in-
gewilligd werden. Dit onder meer door het invoeren, via de wet betreffende wend-
baar en werkbaar werk, van uitzendarbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur 
(waarover het gemeenschappelijk vakbondsfront ons gevolgd is in onze weigering 
om hier binnen het paritair comité van de uitzendarbeid over te onderhandelen), 
het eenzijdig opheffen van de sectorale verboden op uitzendarbeid in de binnen-
scheepvaart en de verhuissector en de invoering van uitzendarbeid in de openbare 
sector.

Naar aanleiding van een Pano-reportage (VRT) voelde de minister van Werk zich 
genoodzaakt om eindelijk - nadat we als vakbond jaar na jaar deze problematiek 
hadden aangekaart - zelf een initiatief te nemen om het aantal opeenvolgende 
dagcontracten drastisch te beperken. Het ABVV werkte hiervoor een omstandig 
voorstel uit (gesteund door de andere vakbonden), dat we persoonlijk hebben voor-
gelegd aan de minister.

Studentenarbeid

Op het vlak van studentenarbeid boden we binnen de Nationale Arbeidsraad zoveel 
als mogelijk weerwerk tegen het voornemen van de regering om het contingent 
van dagen om te zetten naar uren. De werkgeversorganisaties wisten zich in deze 
echter gesteund door de regering, wat maakte dat er eigenlijk geen onderhande-
lingsmogelijkheid te vinden was. En dit niettegenstaande zelfs de Inspectie van 
Financiën ernstige bedenkingen uitte bij het voornemen van de regering.

Ter zake werd dan ook een verdeeld advies uitgebracht en de regering heeft een 
dusdanige wijziging van de reglementering doorgeduwd. Wat betekent dat vanaf 1 
januari 2017 er gewerkt wordt met een contingent van 475 uren in plaats van 50 
dagen. Wat omgezet naar dagen (van bijv. 8u) zelfs een uitbreiding is van het vroe-
gere contingent (gezien 50 x 8u = 400u).



105Statutair Rapport

7

Arbeidskwaliteit en arbeidsrechten

Een andere ontwikkeling op het vlak van uitzendarbeid was de invoering van een 
statuut ‘student-ondernemer’, als onderdeel van het streven van de regering om 
zoveel als mogelijk werknemers in de richting van zelfstandige arbeid te duwen.

Sinds 2016 werden besprekingen gevoerd in de NAR om in het arbeidsrecht een 
definitie van student in te voeren (de diensten van de FOD WASO pleiten hier al ge-
ruime tijd voor). Ook hier bleken de werkgevers geenszins bereid om mee te gaan 
in het uitdokteren van een definitie (gezien de effecten die een dergelijke definitie 
zou hebben op sociaalrechtelijk vlak, namelijk het al dan niet kunnen toepassen 
van de solidariteitsbijdragen in plaats van gewone sociale bijdragen). 

De regering heeft in 2017 ook de regelgeving inzake studentenarbeid gewijzigd 
zodanig dat jongeren die een opleiding alternerend leren en werken volgen, ook 
onder het statuut van studentenarbeid kunnen werken. Aangezien enkel voorzien 
werd dat dit bij een andere werkgever dan deze bij wie de opleiding alternerend 
leren en werken gevolgd wordt, dient te gebeuren, maar geen enkele beperking tot 
bijvoorbeeld de zomervakantie werd opgenomen, hebben we als ABVV niet inge-
stemd met deze wijziging. Een verklaring in deze zin werd opgenomen in het pv van 
de plenaire raadszitting van de NAR d.d. 28 juni 2017.

Midden 2017 kondigde de regering aan om de arbeidsregelgeving nog verder te 
dereguleren door voor studenten tussen 16 en 18 jaar zondagsarbeid toe te laten. 
Een eigenlijke uitvoering hiervan is tot nog toe niet gebeurd.

Digitalisering van de arbeid

Zoals reeds vermeld in dit activiteitenverslag, hebben de sociale gesprekspartners 
de kwestie van digitalisering en platformeconomie, opgenomen onder het luik van 
de maatschappelijke uitdagingen in het kader van het IPA 2017-2018.

Als we kijken naar wat ‘arbeidsrecht’ betreft, dan is de eerste vaststelling dat werk-
nemers in deze nieuwe platformeconomie zich in een situatie van hyperflexibiliteit 
bevinden: zeer korte duur, stukwerk, werk op aanvraag, enz. Bovendien leggen de 
platforms hun werknemers het statuut van zelfstandige op, wat economisch het 
goedkoopste is. Bijgevolg ontsnappen deze werknemers aan elke vorm van wette-
lijke omkadering (arbeidstijden, minimumloon, gezondheid/veiligheid, arbeidson-
gevallen…) en genieten ze geen enkele sociale bescherming.

Naar aanleiding hiervan, heeft het ABVV alles in het werk gesteld om ervoor te 
zorgen dat deze werknemers de bescherming krijgen waar ze legitiem recht op 
hebben. Zo is het ABVV er tijdens de debatten binnen de NAR in geslaagd om de 
piste van de regering, af te voeren. Dat voorstel bestond er immers in om, naast de 
statuten van werknemer en zelfstandige, een derde statuut in te voeren: dat van 
de zogenaamd ‘autonome’ werknemer. Het grote risico van dit derde statuut is dat 
het statuut van werknemer in loondienst vervaagt, met in de plaats daarvan een 
precair en slecht beschermd statuut. 

De volgende uitdaging is het bereiken van een consensus onder de sociale 
gesprekspartners om over te gaan tot de nodige juridische aanpassingen om de 
bescherming van deze werknemers te versterken. Dat kan enerzijds door hen het 
statuut van werknemer in loondienst toe te kennen en anderzijds door het statuut 
van werkgever toe te kennen aan de platformen.
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Ecocheques 

Nog tijdens de congresperiode 2010-2014 hadden de sociale gesprekspartners 
zich er toe verbonden om over te gaan naar een veralgemening van de elektroni-
sche ecocheques.

Deze veralgemening werd binnen de Nationale Arbeidsraad omkaderd en heeft er-
toe geleid dat op 31 december 2017 de laatste papieren ecocheques werden uit-
gegeven, papieren ecocheques die desalniettemin nog anderhalf jaar geldig zullen 
blijven (tot uiterlijk 30 juni 2019).

Maar, reeds in 2015 kwam een zware lobbycampagne op gang om ecocheques een-
voudigweg om te zetten naar netto verloning. Wat de sluizen zou openzetten naar 
(nog meer) netto verloning, met gevaar voor de financiering van onze sociale ze-
kerheid,  en wat ook het ecologische karakter van de cheques zou doen wegvallen 
(de noodzaak om deze te besteden aan producten en diensten met een ecologische 
meerwaarde). 

Om die redenen tekende het ABVV, samen met de andere sociale gesprekspart-
ners, verzet aan tegen dit idee en met succes want de omzetting van ecocheques 
naar een zuivere netto verloning is van de baan. Tegelijkertijd werd in 2017 een 
vereenvoudigde lijst opgesteld van de producten en diensten die met ecocheques 
kunnen aangeschaft worden. 

Maaltijdcheques

In 2015 werd in uitvoering van het door het ABVV niet ondertekende ontwerp van 
IPA 2015-2016 (omwille van de indexsprong en de minimale loonmarge), de maxi-
male werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques met 1 euro verhoogd tot 6,91 euro. 
Wat in combinatie met de minimale werknemersbijdrage van 1,09 euro tot een 
maaltijdcheque van de facto maximaal 8 euro heeft geleid. In eenzelfde beweging 
werd voorzien dat werkgevers 1 euro extra fiscaal in mindering kunnen brengen.

De veralgemening van de elektronische maaltijdcheques werd – zoals in de con-
gresperiode 2010-2014 onder de sociale gesprekspartners afgesproken – doorge-
voerd vanaf 1 januari 2016.

Deze veralgemening werd minutieus opgevolgd via rapportage door de Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging. Uit de rapportage bleek dat midden 2015 van 
meer dan 95% van de werknemers die voordien papieren maaltijdcheques ontvingen, 
de werkgever reeds overgestapt was naar elektronische maaltijdcheques.

Net zoals bij de ecocheques, kwam er een zware lobbycampagne op gang om maal-
tijdcheques om te zetten naar netto verloning. Door de hierboven vermelde voor-
opgestelde veralgemening van de elektronische ecocheques, de vereenvoudigde 
lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen aangeschaft worden en 
ons volgehouden weerwerk, werd ook dit idee tegengehouden. 

Strijd tegen sociale fraude en sociale dumping

Met het aantreden van de regering-Michel werd de strijd tegen sociale en fiscale 
fraude teruggeschroefd. Eerst en vooral, in tegenstelling tot de regering-Di Rupo - 
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die met het oog op doeltreffendheid de bestrijding van sociale fraude en fiscale 
fraude binnen eenzelfde staatssecretariaat had gegroepeerd – stuurde de rege-
ring-Michel onmiddellijk een slecht signaal uit  door deze bevoegdheden op te split-
sen tussen twee verschillende staatssecretarissen. 

Vervolgens werden werklozen en uitkeringsgerechtigden hard aangepakt. Dat ge-
beurde onder meer  door de gegevens over verbruik van water, gas en elektriciteit 
door te sturen naar de Kruispuntbank van de sociale zekerheid als een element 
om iemand te verdenken van domiciliefraude. Daarnaast schafte de regering de 
bijzondere procedure inzake werkloosheid af. Deze procedure dateerde uit 2000 
en had betrekking op de controle van de gezinssituatie. Ter vervanging stelde men 
het algemene systeem dat werd ingevoerd door het Sociaal Strafwetboek voor het 
huisbezoek, in werking. Opdat er zou voorzien worden in de nodige garanties voor 
de bescherming van het recht op privacy, heeft het ABVV zich op dat ogenblik tot 
de Privacycommissie gewend. 

Overigens heeft de regering eind 2016 besloten tot een brede hervorming van de 
sociale inspectiediensten door de bestaande diensten te hergroeperen rond 4 po-
len: arbeidsrecht, sociale zekerheid (waarbij de belangrijkste maatregel bestaat 
in de overdracht van sociale inspectie (SI) van de FOD Sociale Zekerheid naar de 
RSZ), zelfstandigen en uitkeringen.

Naast het aangekondigde voornemen om de inspectiediensten te versterken om 
de bestrijding van sociale fraude en sociale dumping te verbeteren, roept deze 
hervorming een aantal vragen op. Het gaat dan met name om vragen in verband 
met de doeltreffendheid en efficiëntie, de impact op het aantal personeelsleden bij 
de inspectiediensten, de gevolgen voor de begroting, enzovoort. Op deze vragen 
hebben we nog altijd geen duidelijk antwoord gekregen. 

In het kader van fraudebestrijding in gevoelige sectoren (bouw, transport, elektro-
techniek, garage, enz.) werden er samen met de sectorale sociale gesprekspart-
ners, plannen met betrekking tot eerlijke concurrentie opgesteld. Hoewel er enkele 
verbeteringen merkbaar zijn, vooral wat betreft informatie-uitwisseling, blijft con-
crete vooruitgang grotendeels uit. Eigenlijk hebben deze plannen meer weg van 
een communicatiestunt dan van een echt beleid ter bestrijding van sociale fraude 
en sociale dumping. 

De NAR bracht verder ook in het dossier van schijnzelfstandigen, twee adviezen uit 
met betrekking tot de evaluatie van de wet op de aard van de arbeidsrelatie. In dit 
stadium is er sprake van een aanpassing van de bestaande wetgeving, maar tot op 
heden is er niets concreets. Wordt dus vervolgd.

Tot slot mag er gezegd worden dat er enorme stappen vooruit zijn gezet en dit 
dankzij fel weerwerk, waaronder actie van het ABVV. We verwijzen naar de regis-
tratie van aanwezigheden op de werven, maar ook naar overheidsopdrachten, waar 
de onderaannemingsketen tot twee niveaus is beperkt.

Migratie

Het ABVV heeft het met Theo Francken aan de stok gehad over onder meer migra-
tie, asielbeleid en zijn aanpak van werknemers zonder papieren. Conform de reso-
lutie van 2014, is het ABVV initiatieven ter ondersteuning van werknemers zonder 
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papieren blijven steunen, ook al moeten we vaststellen dat er in deze moeilijke 
politieke context weinig vooruitgang werd geboekt. 

Zoals vermeld in het hoofdstuk over migratie op Europees niveau, heeft België 
de laatste jaren zijn beleid ten aanzien van Europese burgers die werkloosheid 
of sociale bijstand ontvangen, strenger en harder gemaakt. Dat vertaalde zich in 
een aanzienlijke toename van verwijderingsmaatregelen omdat deze groep van 
mensen een “onredelijke last vormen voor het Belgische socialebijstandsstelsel”. 
Het ABVV diende in maart 2016 in nauwe samenwerking met andere organisaties 
(INCA, EU rights clinic, Bruxelles laïque) een klacht in bij de Commissie om te vra-
gen dat België zijn beleid aanpast. 

Intussen werden enkele maatregelen genomen om de Belgische wetgeving aan te 
passen zodat die meer conform het Europese recht zou zijn, maar desondanks blij-
ven er nog een aantal belangrijke bezwaren bestaan. Onze klacht is nog steeds in 
behandeling. Wordt dus vervolgd.

Wat detachering betreft, moest België de richtlijn 2014/67/EU betreffende de ten-
uitvoerlegging van richtlijn 96/71/EG, omzetten. Ondanks de druk van het ABVV 
om de regering ertoe aan te zetten haar wetgevend arsenaal tegen sociale dum-
ping te versterken, is het resultaat teleurstellend. De regering heeft zich namelijk 
beperkt tot een letterlijke transcriptie van de richtlijn, zonder enige vooruitgang 
op het gebied van hoofdelijke aansprakelijkheid, terwijl het bewezen is dat sociale 
fraude en sociale dumping vooral in onderaannemingsketens voorkomen.

Discriminatie

Op 10 februari 2015 behaalden het ABVV en SOS Racisme een belangrijke 
gerechtelijke overwinning met de veroordeling van het uitzendkantoor Adecco door 
het Brusselse Hof van Beroep wegens racistische en discriminerende praktijken. 
Ter herinnering: tussen 1995 en 2001 maakte dit uitzendbureau zich schuldig aan 
systematische discriminatie bij aanwerving door in de interne bestanden de wensen 
van klanten met betrekking tot de etnische afkomst van de uitzendkrachten, aan 
te duiden met de BBB-vermelding. BBB verwijst naar de naam van het runderras 
‘Belgisch witblauw’ (in het Frans: blanc bleu belge). Zo zijn er maar liefst 100 
dossiers van bedrijven die geen uitzendkrachten van vreemde afkomst willen.

Ondanks deze overwinning zijn de gevallen van discriminatie nog steeds legio. We 
stelden dat dan ook meermaals aan de kaak, onder meer tijdens een speciale hoor-
zitting in het parlement.

Vervolgens nam het ABVV als lid van de commissie van deskundigen, in de loop 
van 2016 actief deel aan de evaluatie van drie antidiscriminatiewetten. Aan het 
eind van haar werkzaamheden in februari 2017, stelde deze commissie een verslag 
op met 33 aanbevelingen om het wetgevend arsenaal te versterken. Echter, tot op 
vandaag werden deze aanbevelingen nog altijd niet ten uitvoer gelegd, waarover 
wij ons dan ook ernstige zorgen maken. 

Binnen de NAR ging de aandacht vooral uit naar discriminatie bij aanwerving, de 
anonieme CV en de verplichting voor werkgevers om te antwoorden aan sollicitan-
ten. Helaas zijn de werkgevers tegen bindende maatregelen en dus heeft de NAR 
een verdeeld advies uitgebracht. Bijgevolg is er geen echte vooruitgang geboekt in 
de strijd tegen discriminatie.
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Tot slot heeft het ABVV zijn acties ter bestrijding van discriminatie en ter bevor-
dering van diversiteit voortgezet via het contactpunt voor diversiteit en door de 
samenwerking met Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Man-
nen, verder te zetten.

Ombudsdienst

In de afgelopen periode heeft de ombudsdienst zijn verschillende taken vervuld, 
namelijk: bemiddelen tussen leden en de verschillende diensten van het ABVV in 
geval van een betwisting, de juridische diensten ondersteunen door opleidingen te 
organiseren en door juridische informatie ter beschikking te stellen en ten slotte 
ook door mee te werken aan de voorbereiding van voorzieningen in Cassatie voor 
dossiers die aan de criteria voldoen.

Meer in het bijzonder werd rechtspraak verspreid onder de Diensten voor Soci-
aal Recht (DSR) en de juridische diensten via interne nota’s, onze maandelijkse 
ECHO-publicatie en de website van het ABVV.

Jaarlijks worden er gemiddeld 5 vormingen georganiseerd voor de juridische dien-
sten, met een dertigtal deelnemers per sessie. Verschillende onderwerpen die ver-
band hielden met actuele gebeurtenissen in het sociaal recht werden behandeld 
door deskundigen ofwel door medewerkers van de studiediensten. Voorbeelden 
hiervan zijn: het handvest van de sociaal verzekerde, de sociale verkiezingen, de 
wet op de continuïteit van de onderneming, het Sociaal Strafwetboek, deeltijdse 
banen, de cao-wet, het respect voor privacy op het werk, de toenadering van de 
statuten ‘arbeider’ en ‘bediende’...

Verder heeft de ombudsdienst tal van vergaderingen belegd met de verantwoorde-
lijken van de DSR rond verschillende dossiers: het opstellen van een gemeenschap-
pelijk reglement voor juridische bijstand, de actualisering van het protocol voor 
samenwerking tussen DSR, Cicero, enz.

Sluitingen van ondernemingen

Regsol

De hervorming van het insolventierecht omvat ook de invoering van het elektro-
nisch faillissementsdossier. Sinds 1 april 2017 moeten alle schuldvorderingen bij 
faillissement elektronisch ingediend worden via het Centraal Sovabiliteitsregister 
(Regsol). Op de indiening wordt een retributie (6 euro per aangifte) geheven. De 
invoering gebeurde overhaast en slecht voorbereid, zonder overleg met de vak-
bonden en het Fonds sluiting ondernemingen (FSO), die hierbij toch de belangrijk-
ste betrokkenen zijn. Samen met de andere vakbonden drong het ABVV aan op 
overleg, informatie en vorming voor onze medewerkers.

Op 18 april 2017 organiseerde het ABVV (als eerste vakbond) een vorming voor 
alle dienstverleners. De studiedienst stelde een handleiding op die eind april werd 
verspreid en vormde een contactpunt voor vragen en problemen. De overstap is 
binnen het ABVV dan ook vrij vlot verlopen.
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FSO

E-goFSO

Het FSO is bezig met de uitrol van e-goFSO, het digitaal platform van het Fonds. 
De bedoeling is dat op termijn alle F1-formulieren digitaal worden ingediend 
en opgevolgd en dat de communicatie tussen het Fonds, de dienstverleners en 
gerechtigden via dat platform verloopt. Hierbij wordt ook het ‘only once’ principe 
meegenomen: informatie die het fonds kan terugvinden in bestaande databases 
wordt niet meer opgevraagd. De uitrol gebeurt in nauw overleg met de vakbonden. 
Er wordt ook werk gemaakt van een e-F1-formulier en men bekijkt of in de toekomst 
hetzelfde formulier kan gebruikt worden voor aangifte van schuldvordering in het 
faillissement, zodat dubbel werk wordt vermeden.

Verkorting termijnen

Een technische werkgroep boog zich over de verkorting van de uitbetalingstermij-
nen van het FSO. Er is hierover een akkoord tussen de sociale gesprekspartners, 
maar dat moet nog in wetgeving worden omgezet. 

Concreet is het voorstel dat de termijn van 6 maanden waarbinnen de overname 
van activa moet gebeuren, behouden blijft, maar met na 2 en 4 maanden de moge-
lijkheid om het dossier af te sluiten indien vaststaat dat er geen overnemer is. De 

termijn voor indiensttreding van de werknemer bij de overnemer wordt vastge-
steld op 4 maanden. Dit voorstel zorgt ervoor dat:

dossiers die onder de huidige reglementering als overname worden beschouwd, 
dat met de nieuwe regelgeving niet meer zouden zijn.

er wel werknemers zijn die onder de huidige reglementering als overgenomen 
worden beschouwd, het niet meer zullen zijn met de nieuwe regelgeving. 

Afgaande op de cijfers van de laatste 3 jaar zou het gaan om 1,5 à 2,5% van de 
dossiers met overname (4 à 5% van het totaal aantal dossiers). Deze werkne-
mers zouden dan van het FSO ten gevolge van de sluiting een opzegvergoeding 
(geplafonneerd) en een sluitingsvergoeding ontvangen, maar zullen hun anci-
enniteit niet behouden bij de nieuwe werkgever.

naast de gemiddelde afhandelingstermijn van de dossiers, daalt ook de maxi-
mumtermijn voor afhandeling van een dossier van 13 tot 11 maanden.

Stuiting verjaring

De verkorting van de termijnen werd door de werkgevers ook als voorwaarde ge-
steld in de (nog steeds geblokkeerde) discussie over de aanpassing van de wet 
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, als gevolg van de 
nieuwe regels met betrekking tot de stuiting van de verjaringstermijn1 door inge-
brekestelling. De wet van 23 mei 2013 heeft immers artikel 2.244 aangepast in die 
zin dat voortaan een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangst-
bewijs verzonden door de advocaat van de schuldeiser, gerechtsdeurwaarder of 
afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie, de verjaring stuit 
en ze een nieuwe termijn van één jaar ingaan. Deze ingebrekestelling moet wel aan 
een aantal vormvoorwaarden voldoen. 
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In de verhouding werknemer – werkgever betekent dit dat door een aangetekende 
ingebrekestelling de termijn waarbinnen de werknemer een rechtsvordering kan 
instellen, aanzienlijk wordt verlengd. Dit kan ertoe leiden dat werknemers die van 
deze mogelijkheid gebruikmaken, geen tussenkomst meer zouden krijgen van het 
FSO omdat ze ontslagen zijn buiten de termijn van 13 maanden en ze evenmin een 
gerechtelijke procedure hebben aangevat vóór de sluiting. 

Er is een akkoord binnen het beheerscomité van het FSO om de termijn van 13 
maanden uit te breiden voor deze specifieke gevallen. De nodige aanpassing van de 
wetgeving is opgenomen in de ontwerpteksten van de relancewet.

 1  Stuiting van de verjaring betekent dat de hele verjaringstermijn opnieuw begint te lopen vanaf de datum van stuiting.
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Veiligheid en gezondheid op het werk

Wat veiligheid en gezondheid op het werk betreft, kunnen we met stelligheid zeg-
gen dat de  congresresolutie van 2014 “Arbeid mag de gezondheid niet schaden” 
geen dode letter is gebleven.

 

Arbeidsvoorwaarden: het ABVV doet onthutsende vaststellingen en sensi- 
biliseert opnieuw over een terugval op vlak van arbeidsorganisatie en arbeids- 
tijden

Na Technostress in 2013 en Modern Times in 2014 heeft het ABVV in 2017 zijn 
onderzoeksterrein en zijn sensibiliseringsacties rond arbeidsvoorwaarden 
uitgebreid met de enquête Modern Times 2. In het totaal ontvingen we meer dan 
18.000 antwoorden, waarvan er 14.505 bruikbaar waren. Overuren, deeltijds werk, 
werkbaar werk, het beleid van de werkgever m.b.t. psychosociale belasting, een 
plan voor oudere werknemers, re-integratie… alle thema’s kwamen aan bod. De 
resultaten zijn verontrustend.  66,3% van de respondenten zegt de organisatie 
van het werk niet te kunnen aanpassen (uurroosters, werklast, taken, machine…) 
in geval van fysieke of psychische vermoeidheid. 80,4% (ja + misschien) van de 
respondenten meent dat de manier waarop hun werkgever het werk nu organiseert, 
gevolgen kan hebben voor hun fysieke of mentale gezondheid. De belangrijkste 
nadelige gevolgen zijn stress (83,7%), slaapstoornissen (48,7%), burn-out 
(47,7%), prikkelbaarheid (42,4%) en hoofdpijn (36,9%). Deze gevolgen werden 
ook in de eerste Modern Times van 2014, als de belangrijkste opgegeven. 41,7% 
van de ondervraagden antwoordde dat ze zich fysiek en/of mentaal niet in staat 
voelen hun huidige functie uit te oefenen tot de pensioenleeftijd, terwijl 26,2% 
aanpassingen vraagt om het fysiek en/of mentaal in hun functie uit te houden tot 
de pensioenleeftijd. 

Tijdens onze persconferentie van 10 november 2017 getuigden onze delegees en 
brachten zij hun boodschap over aan de regering en de werkgeverskringen: de ar-
beidsorganisatie en arbeidstijden moeten grondig herzien worden, want de werk-
nemers houden dit niet vol. Alles in teken van meer flexibiliteit (de wet-Peeters) en 
een just-in-timeproductie, drijven hen tot het uiterste. Deze problematiek moet op 
alle onderhandelingsniveaus behandeld worden.

Penibiliteit van de arbeid en de ontwikkeling van een repertorium van beroeps-
gebonden risicofactoren

Dit brengt ons bij een van onze andere belangrijke thema’s van de periode 2015-
2017: het dossier penibiliteit van de arbeid in het kader van de gesprekken in het 
Nationaal Pensioencomité (NPC). 

1.

2.

8.

A. De afgelopen periode werd op Belgisch niveau gekenmerkt door 8 grote dossiers
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In oktober 2014 voorzag het regeerakkoord dat er in overleg met de sociale ge-
sprekspartners, specifieke bepalingen zouden worden aangenomen op het vlak van 
de pensioenen voor de zware beroepen in de privé- en de publieke sector. 

Interne werkgroepen bogen zich over deze problematiek en als resultaat daarvan, 
besliste het  ABVV dat een lijst van criteria van penibele beroepsactiviteiten rele-
vanter zou zijn dan een lijst van beroepen. Een eerste versie van beroepsgebonden 
risicofactoren werd opgesteld op basis van een onderdeel van het model van het 
jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. 
Vervolgens slaagde het ABVV er in om in het kader van de werkzaamheden van het 
NPC, het debat over penibiliteit op te starten. Wij verdedigen de volgende bena-
dering: een registratiesysteem op basis van de 4 volgende criteria en collectieve 
risico’s, met het in aanmerking nemen van de genderdimensie:

arbeidsvoorwaarden in relatie tot de fysieke belasting 
arbeidsorganisatie 
hoge veiligheidsrisico’s 
mentale of emotionele penibiliteit

Het ging om 4 risicocategorieën opgegeven door de vakbonden van de overheids-
sector. De werkgevers - die een strikt individuele benadering verdedigden - werden 
verrast door de benadering van de regering in het kader van het debat in de pu-
blieke sector en vervolgens in de privésector. Een debat waarbij ook naar deze 4 
criteria werd verwezen.

Met de hulp van Dr. Florence Laigle (arbeidsgeneesheer, ergonome, docente aan de 
UCL en voormalig wetenschappelijk directrice van de externe dienst Spmt-Arista), 
kwamen we tot een voorstel van methodologie over de objectivering van de criteria 
en dit op basis van een classificatie van beroepsgebonden risicofactoren. 

Deze methodologie werd overgenomen door de andere vakbonden en werd voor-
gesteld aan het NPC. Onze methodologie, gebaseerd op een referentiesysteem van 
wetenschappelijk erkende risicofactoren voor de gezondheid, beantwoordde op 
alle vlakken aan de vereisten van de minister van Pensioenen, met name: precieze, 
objectieve, controleerbare, meetbare en registreerbare criteria. De voorgestelde 
tool werd verder ontwikkeld door de preventieadviseurs van de diensten voor pre-
ventie en bescherming op het werk (EDPBW en IDPBW) die in het medisch dossier 
van de werknemers, alle nodige gegevens hebben om een benadering en een stel-
selmatige registratie te bewerkstelligen. 

De voorgestelde benadering kan veralgemeend worden, is bruikbaar en reprodu-
ceerbaar. Ze past in het tijdsframe en genereert geen extra administratief werk 
voor de werkgevers. 

We drongen erop aan om in het NPC experten te horen om onze werkzaamheden 
en onze methodologie te onderwerpen aan hun kritische analyse en om na te gaan 
of zij op deze basis, penibiliteitscriteria konden bepalen, rekening houdend met de 
duur en de hoeveelheid van blootstellingen. De werkgevers weigerden halsstarrig 
om hen onze tool voor advies over te maken. Eind november 2017 lagen de werk-
zaamheden over penibiliteit in de privésector stil, terwijl de werkzaamheden in het 
NPC openbare sector nog aan de gang waren.
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Sindsdien – en dat was de tweede doelstelling van onze werkzaamheden – werd 
ons repertorium van beroepsgebonden risicofactoren binnen onze instanties en 
bij onze vormingsmedewerkers, verspreid om het te gebruiken in vormingen, voor 
preventie en tijdens onderhandelingen (sectoren en ondernemingen). Het deel over 
de psychosociale risicofactoren is bijzonder vernieuwend. Het repertorium werd 
vervolledigd met een PowerPointpresentatie en educatieve software die eind 2017 
na uitwisselingen met onze vormingsmedewerkers, werden bijgewerkt. Er is ook 
een bibliografie van de geraadpleegde studies beschikbaar.

Onderhandeling over de wet betreffende psychosociale risico’s

In 2014 werd onderhandeld over de hervorming van deze wetgeving. De wet van 4 
augustus 1996 over het welzijn van de werknemers, schreef al voor dat de werkge-
ver de arbeid aan de werknemers moest aanpassen en dat hij de werknemers moest 
beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten. De nieuwe wet-
geving vult de reglementering aan en voegt het begrip van psychosociale risico’s 
op het werk toe. De nadruk wordt gelegd op de risicoanalyse en op preventie, meer 
bepaald wat de arbeidsorganisatie betreft. Deze wet bevestigt ook de arbeidsor-
ganisatie, de inhoud van het werk, de werkomstandigheden en de interpersoonlijke 
relaties op het werk als beroepsgebonden risicofactoren. Zo wordt duidelijk de link 
gelegd tussen de bevoegdheden van de OR (arbeidsorganisatie) en de bevoegd-
heden van het CPBW (welzijn op het werk). Gezien de massale inschrijvingen voor 
onze infosessie over de wetswijzigingen, hebben we er drie moeten inrichten. Dit 
toont aan dat het onderwerp leeft bij onze militanten. Om deze nieuwe wetgeving 
beter te begrijpen, publiceerden we ook een nieuw brochure, met de sprekende 
titel “Werkgevers moeten burn-out voorkomen”.

De re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Het ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd aan de HRPBW maakte deel uit van 
het project ‘Return to work’, dat behandeld werd binnen de Nationale Arbeidsraad.

De Hoge Raad heeft in zijn advies enkel de aspecten met betrekking tot gezond-
heidstoezicht behandeld en vraagt dus dat het CPBW (of bij gebrek hieraan de 
VA) zich eenmaal per jaar buigt over de collectieve aspecten van re-integratie, 
gebaseerd op een kwantitatief en kwalitatief verslag dat opgesteld wordt door de 
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 

Volgende vragen van het ABVV werden in aanmerking genomen in de laatste rechte 
lijn van de onderhandelingen:

de versterking van de bevoegdheden van de CPBW’s 
(of bij gebrek hieraan de VA):

globaal kader van het re-integratiebeleid; 
collectieve aanpak van aanpassing of wijziging van werkposten;
ten minste één keer per jaar, een evaluatie van het beleid op basis van een 
kwalitatief en kwantitatief verslag van de arbeidsgeneesheer.

3.

4.
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dat de arbeidsgeneesheer bij zijn evaluatie het geleidelijke karakter van de te-
rugkeer naar het werk in aanmerking neemt;

het beroep van de werknemer tegen de beslissing van de arbeidsgeneesheer.

Eind november 2016 werd een circulaire over de nieuwe bevoegdheden van de 
CPBW’s (of bij gebrek hieraan, de VA) en een checklist voor een goed preventiebe-
leid voor onze delegees, verspreid.

Het ABVV organiseerde in januari 2017 een infosessie voor de diensten sociaal 
recht en een infodag in februari. We ontvingen niet minder dan 344 inschrijvingen. 

De studiediensten ontwikkelden ook flyers en een FAQ op basis van de uitwisse-
lingen met de deelnemers. Onze adviseurs van de studiediensten werden daarna 
meerdere keren uitgenodigd op infosessies van de intergewestelijken, de geweste-
lijke afdelingen en de centrales, maar ook op colloquia georganiseerd door derden.

Na een onrustwekkend aantal gevallen (70% op 30 juni) van medische overmacht 
in het kader van deze procedures, vroegen de vakbonden een dringende evalu-
atie van de nieuwe wetgeving, evenals het uitstel van de inwerkingtreding voor 
de werknemers die al vóór 2016 arbeidsongeschikt waren (die gepland was voor 1 
januari 2018).

Hervormingsproject van het gezondheidstoezicht van de werknemers

Half 2016 heeft de minister van Werk een ontwerp van hervorming van de frequen-
tie van het gezondheidstoezicht aan de HRPBW voorgelegd. Dit met het motief dat 
er plaats moest gemaakt worden voor de medische ‘re-integratie’-onderzoeken in 
een context van een tekort aan arbeidsgeneesheren. In zijn advies 198 van 21 ok-
tober 2016 is de HRPBW de verbintenis aangegaan om grondig na te denken over 
de rol van de arbeidsgeneesheren en de andere preventiedeskundigen in het kader 
van het gezondheidstoezicht. Er zouden concrete voorstellen uit moeten voort-
vloeien over het gezondheidstoezicht, de frequentie ervan, de aard van de tus-
sentijdse prestaties, het kwalificatieniveau, de toegang tot de arbeidsgeneesheer 
en de mogelijkheden van monitoring, opvolging en evaluatie. Na maandenlange 
werkzaamheden (hoorzittingen van externe diensten, wetenschappelijke kringen 
en beroepen) kwam de raad tot een verdeeld advies. 

De herziening van de minimumfrequenties voorgesteld door de minister, werd door 
de werknemersvertegenwoordigers afgewezen, evenals de wijzigingen in de defi-
nities van risicoberoepen of risicofactoren als dusdanig (bijv. de psychosociale be-
lasting die werd geschrapt…) en die van de verhouding leeftijd/frequentie (lawaai, 
extreme temperaturen…). 

Gezien de vaststelling:

van een tekort aan arbeidsgeneesheren; 

van de niet-naleving van het aantal jaarlijks verplichte medische bezoeken door 
de externe diensten; 

van het ontbreken van voldoende interventies in kmo’s; 

5.
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van de te beperkte middelen van de inspectie van het Toezicht op het Welzijn 
op het Werk,

formuleerde de vakbonden in dit advies een voorstel om, mits strikte garanties 
en voorwaarden (waaronder het gunstige advies van het CPBW), een alternantie 
van opvolging te aanvaarden (het eerste jaar een bezoek bij de arbeidsgeneesheer 
en het tweede jaar een contact met een verpleegkundige die een opleiding kreeg 
in gezondheid op het werk/preventieadviseur minimum niveau II voor specifieke 
handelingen). Dit zou niet mogelijk zijn gemaakt voor werknemers blootgesteld 
aan gevaarlijke chemische agentia en aan bepaalde risico’s, noch voor specifieke 
categorieën van werknemers. De mogelijkheid de arbeidsgeneesheer te zien, blijft 
behouden, als de werknemer dit wenst.

De vakbonden wensten ook de opmaak van verplichte sectorale preventieprofielen 
(te verfijnen op bedrijfsniveau) en meer informatieverstrekking aan de werkne-
mers over risico’s en de ingevoerde preventiemiddelen. 

De werknemersvertegenwoordigers onderstreepten ook het belang van (individu-
ele en collectieve) risicoanalyse en van preventieplannen. Wij hebben ook aange-
drongen op het belang van de interdisciplinariteit binnen de externe diensten en 
op het voordeel om in één enkele gezamenlijke informatietool alle gegevens te 
verzamelen over de blootstellingen aan de risico’s waarover de externe en interne 
preventiediensten en de FOD WASO beschikken.

De werkgevers beperkten zich tot de vaststelling dat het huidig systeem inefficiënt 
is en legden de nadruk op hun prioriteiten:

grondig de tussenkomst van de externe diensten herzien door meer in te zet-
ten op de werkgever als belangrijkste besluitvormer m.b.t. de nuttig geachte 
maatregelen en op de nodige deskundigen (al dan niet uit de externe diensten); 

en tegelijk het systeem van verplichte bijdragen en te logge administratieve 
procedures stopzetten.

Gezien het tekort aan arbeidsgeneesheren, pleitten de werkgevers enkel voor on-
derzoeken met een toegevoegde waarde (spontane raadpleging, aanwerving, re-in-
tegratie).

Het ABVV was bijzonder actief in dit debat: document met kritische analyse geba-
seerd op het ministerieel voorstel, formulering van alternatieven, concreet voor-
stel van opleiding ‘gezondheid op het werk’, voorstel over inzameling van gegevens 
m.b.t. beroepsgebonden blootstellingen aan risico’s (belang: preventie en opvol-
ging van gezondheid van werknemers, globale visie van de behandelende arts).

De invoering en de monitoring van het nieuwe tariferingssysteem van de ex-
terne diensten voor preventie en bescherming op het werk en zijn gevolgen

Dit dossier werd jammer genoeg gekoppeld aan het dossier arbeiders/bedienden. 
De werkgevers hoopten hier 78 miljoen euro te recupereren ten voordele van de 
‘afgestrafte’ arbeiderssectoren door de verlenging van de opzegtermijnen.

6.
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Ze waren er immers van overtuigd dat de externe diensten over aanzienlijke ‘spaar-
potjes’ beschikten. Dit dossier creëerde overigens spanningen bij de werkgevers 
voor de ontwikkeling van een systeem van communicerende vaten tussen arbei-
ders- en bediendensectoren, tussen grote en kleine ondernemingen (minder goed 
bediend door de externe diensten, want minder rendabel voor hen). Het dossier 
werd vervolgens verbonden aan het dossier beschikbaarheid van oudere werklozen 
(akkoord van de Groep van Tien van 2 maart 2015).

De werkgevers bleven op hun honger zitten,  want dit akkoord gaf aan dat de fac-
tuur van elke individuele werkgever niet hoger mocht zijn dan in 2014. En dat is 
strijdig met het systeem van de communicerende vaten van ‘arbeiders/bedienden’ 
(de enen worden geacht meer te betalen zodat de anderen minder kunnen beta-
len). De onderlinge spanningen tussen de werkgevers hebben ertoe geleid dat zij 
akkoorden stelselmatig in vraag stelden. Ze hadden van de nieuwe regering al de 
opheffing van het KB De Coninck over de hervorming verkregen (zelfs voorafgaand 
aan zijn inwerkingtreding), maar bleven bijzonder gefrustreerd omdat het principe 
van ‘maximale facturering 2014’ niet in de wet was ingeschreven.

Het zou in strijd met de wetgeving inzake welzijn zijn geweest, om een dergelijk 
plafond in de wetgeving op te nemen (= de wet naleven tenzij… het meer kost dan 
in 2014). Het standpunt van de werknemers was immers in strijd met andere frag-
menten van het akkoord van de Groep van Tien, onder meer de noodzaak om de 
kwaliteit van de prestaties te vrijwaren.

Er werd dan ook een unaniem advies (nr. 184bis van de HRPBW van 13 juli 2017) uit-
gebracht dat voorzag in de onderhandeling van een convenant (d.w.z. een akkoord 
tussen de sector van de externe diensten (COPREV), de werkgevers- en werkne-
merszijde, in aanwezigheid van het kabinet Werk). Na heel veel vergaderingen en 
uiteindelijk bilaterale contacten tussen werkgevers en EDPBW, werd uiteindelijk 
geen convenant ondertekend. 

Er werd ingevolge het akkoord van de Groep van Tien, ook een vaste commissie 
tarifering en dienstenprestaties opgericht. In deze commissie legden wij de nadruk 
op het kwalitatieve aspect, zijnde tijd besteed aan onderzoeken/risicoanalyses, 
handelingen van oneerlijke concurrentie tussen diensten, stelselmatig wegkapen 
van personeel, personeelsverloop, kruising van gegevens met de gegevens uit het 
jaarverslag en de sociale balans… Met moeite slaagden we erin de definiëring van 
de te analyseren parameters af te ronden en moesten in 2017 de eerste resultaten 
boeken. Het ABVV verkreeg dat de Directie van het Onderzoek van de Algemene 
Directie Humanisering van de Arbeid, zou betrokken worden bij de bepaling van 
het lastenboek om een opdracht toe te wijzen aan een studiebureau. Deze op-
dracht werd toevertrouwd aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De 
inspecteur van financiën blokkeerde echter  het dossier.  

In elk geval tonen de cijfers van COPREV aan dat 48% van de ondernemingen 
meer betaalt dan vóór de hervorming (voor een bedrag van 26,5 miljoen), maar dat 
52% van de ondernemingen minder betaalt (voor 67 miljoen). Dat is uiteraard het 
resultaat van het principe van de communicerende vaten dat aan de basis van elke 
hervorming ligt en dat door de werkgevers werd gevraagd

In de praktijk blijkt de kwestie van de overheveling van de preventie-eenheden van 
het ene naar het andere jaar, voor de diensten veel praktische problemen te geven 
(geen voorspelbaarheid van de timing van de prestaties). 
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Om de coherentie van onze acties inzake preventie te vergroten en gezien de te-
kortkomingen van de externe diensten zoals beschreven in punt 4, organiseren 
we voortaan 4 keer per jaar (= vergaderritme van de adviescomités) een vergade-
ring van alle ABVV-mandatarissen op het niveau van de externe preventiediensten 
waarin we vertegenwoordigd zijn. In dit kader spraken we al over: de bevoegdheid 
van de adviescomités, de analyse van de rekeningen, de aanpak van de re-integra-
tie van arbeidsongeschikte werknemers, de typevragen, het erkenningsproces en 
de spin-offs van de EDPBW.

IPA – maatschappelijke uitdagingen - burn–out

Het IPA 2017-2018 voorziet dat de interprofessionele sociale gesprekspartners 
binnen de NAR, een comité oprichten dat belast is met de opstelling van een in-
terventie- en preventieplan over burn-out en dat ze zich hiervoor baseren op be-
staande expertise. 

In een eerste fase werd een aantal instellingen die op verschillende niveaus betrok-
ken zijn bij de preventie van burn-out gehoord. Het gaat om het RIZIV, FEDRIS (het 
federaal agentschap voor beroepsrisico’s), de Directie van het Onderzoek voor de 
Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVAR) binnen de DG Humanisering 
van de Arbeid van de FOD WASO, maar ook de Hoge Gezondheidsraad. 

In een tweede fase werden erkende beroepsbeoefenaars voor de behandeling van 
burn-out en een aantal externe diensten voor preventie en bescherming op het 
werk gehoord. 

Na deze hoorzittingen stelde de NAR in juli 2017 (via een brief aan de eerste mi-
nister, de vice-eerste ministers en minister De Block) voor om twee oproepen te 
lanceren voor pilootprojecten, waarvan één inzake primaire preventie van burn-out 
en het andere inzake de toekomstgerichte arbeidsorganisatie (ook voorzien in het 
IPA). 

De NAR wees op het belang om dit initiatief van de sociale gesprekspartners m.b.t. 
burn-out alle kansen te geven en ondertussen geen eenzijdige maatregelen rond 
deze thema’s te nemen.

Het ABVV geeft ter zake zijn akkoord om de rol van de externe diensten voor pre-
ventie en bescherming - die voor deze problematiek versterkt moeten worden - te 
ondersteunen.

Nationale strategie 2016-2020 over welzijn op het werk

In het verlengde van het strategisch kader 2014-2020 van de Europese Unie inzake 
veiligheid en gezondheid op het werk, werd er een nationale strategie uitgewerkt. 
De sociale gesprekspartners werden gevraagd hun advies te geven over de voor-
stellen van de minister van Werk vanaf 2015. 

Vandaag hebben we een Belgische nationale strategie die de nadruk legt op vier 
strategische doelstellingen (bevordering van gezond en veilig werken, de participa-

7.

8.
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tie op de arbeidsmarkt versterken, de preventie versterken en de preventiecultuur 
versterken) die elk op hun beurt gepaard gaan met een reeks operationele doel-
stellingen.

Een van de belangrijke elementen waarop wij sterk hebben aangedrongen, is het 
belang van de centralisering van gegevens van blootstelling van de werknemers 
aan  beroepsgebonden risico’s. De interne en externe preventiediensten beheren 
immers elk op hun manier de gegevens en de informaticatools zijn niet compatibel 
om in één bestand te worden opgenomen.

Er worden in de strategie ook concrete acties uiteengezet. Er vonden trouwens ge-
sprekken plaats binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 
over de acties die in 2016 en 2017 prioriteit kregen.

B. Andere elementen op Belgisch niveau

Hieronder lijsten we enkele van de talrijke dossiers op die we onderhandelden op 
de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk of op de Nationale Ar-
beidsraad, maar ook  de campagnes, studies en infodagen die we organiseerden. 

Datum van
uitvaardiging

Belangrijkste adviezen en koninklijke besluiten
gepubliceerd tussen 2014 en 2017  

21 februari 2014 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 december 2012 tot 
invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijde-
lijke of mobiele bouwplaatsen.

10 april 2014 Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen inzake in-
terne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en 
bijscholing van hulpverleners.
Dit besluit werd uitgevaardigd n.a.v. advies nr. 172 van 29 juli 2013.
Ter herinnering, artikel 62 van de Arbeidsongevallenwet stipuleert dat 
de werkgever geacht wordt elk ongeval aan te geven bij de arbeidsonge-
vallenverzekeraars. De praktijk toont aan dat de lichte ongevallen (in de 
onderneming of op weg naar het werk) niet worden aangegeven omdat 
ze geen kosten (eventuele eerste hulp kan verstrekt worden door een 
arts of een hulpverlener van de onderneming), noch loonverlies, noch 
arbeidsongeschiktheid genereren. Er duikt dus een probleem op in geval 
van verergering van de gevolgen van het lichte ongeval achteraf. Er zal 
geen herstel of kostendekking kunnen gevraagd worden, aangezien er 
geen spoor is van aangifte van een arbeidsongeval. Het aangepaste KB 
heeft dus tot doel te specificeren dat een licht ongeval niet aangegeven 
moet worden, maar wel geregistreerd in het register van de interventies 
in het kader van de eerste hulpverlening.
Deze lichte ongevallen moeten vermeld worden in het jaarverslag van 
de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Bijgevolg 
kunnen er statistische analyses worden uitgevoerd. 
Het ging om een eis van het ABVV. 
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14 april 2014 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 
2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van 
de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk.
Dit besluit werd uitgevaardigd n.a.v. advies nr. 164 van 16 december 2011, 
advies nr. 170. 
Het betreft de aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsma-
tige blootstelling na de procedure van publieke raadpleging en op basis van 
de aanpassingen van 2006 en 2008 van het Amerikaans agentschap van 
industriële hygiënisten, ACGIH, en de omzetting van Richtlijn 2009/161/EU, 
waarbij een derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling wordt opgesteld. 
Er werden drie grenswaarden ter bespreking voorgelegd aan de Hoge Raad: 
arsine, latex en zwavelzuur (nevel). Voor arsine en latex liggen de waarden 
voorgesteld in het ontwerp-KB volgens de HRPBW te laag, omdat de op-
sporingstoestellen onvoldoende geavanceerd worden geacht. Preventieve 
actie weegt meer door. Over zwavelzuur zijn de meningen echter verdeeld. 
Daar werd uiteindelijk de hoogste waarde geselecteerd, tegen het advies in 
van de werknemersvertegenwoordigers. 

28 april 2014 Koninklijk besluit betreffende de preventie van psychosociale risico’s op 
het werk (PSR).

23 mei 2014 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 
1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op 
het werk wat betreft de tarifering.
Dit besluit werd uitgevaardigd n.a.v. advies nr. 177 van 17 januari 2014.
Een KB uitgebracht op dezelfde dag (KB Diverse bepalingen dat de KB’s 
wijzigt m.b.t. het gezondheidstoezicht, beeldschermen, de blootstelling 
aan biologische agentia, interne diensten) stipuleert dat de werknemer 
zich rechtstreeks kan richten tot de arbeidsgeneesheer indien hij een 
spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting 
wenst (het moet niet meer vooraf aan de werkgever gevraagd worden en 
de werkgever wordt enkel verwittigd indien de werknemer akkoord gaat). 
Ander positief element: de werkgever moet de werknemers de namen en 
gegevens van de verschillende preventieadviseurs en hun opdrachten mel-
den. Elke werknemer mag dan met hen contact opnemen (interessant: zie 
KB betreffende de preventie van PSR’s). 
Minder interessant: het gezondheidstoezicht van de werknemers die een 
activiteit uitoefenen met manipulatie of contacten met voedingsmiddelen 
is niet meer verplicht. Hetzelfde geldt voor de werknemers blootgesteld 
aan het risico van beeldschermwerk. Specifieke risicoanalyses zijn voor-
zien, maar volgens ons is nieuwe wetgeving nodig, aangezien de opstelling 
van de tekst dateert van het begin van de jaren ’90. 
Wat de tarifering betreft, is het systeem volledig herwerkt. De werkgevers 
zijn ingedeeld op basis van hun hoofdactiviteit en hun omvang. 

27 november 2015 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 
1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op 
het werk wat betreft de tarifering.
Dit besluit werd uitgevaardigd n.a.v. advies nr. 184bis van 13 juli 2015. 
De hervorming van de tarifering is het resultaat van enerzijds de wil 
van de werkgevers om financiële compensaties te zoeken in het dossier 
‘opzegtermijn arbeiders/bedienden’, aangezien de werkgevers ervan 
overtuigd zijn dat de EDPBW’s over een ‘oorlogskas’ (zie hoger) beschikken, 
anderzijds de wil van de vakbonden om de werknemers in de kmo’s beter 
te beschermen en de multidisciplinaire aspecten van de preventie en de 
blootstelling te verbeteren in het belang van alle werknemers. Het is ook 
de bedoeling het systeem transparanter te maken en de verbanden tussen 
de prestaties en de bijdragen te kennen (informatie die meegedeeld moet 
worden aan het CPBW).
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24 september 2014 Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen ge-
produceerd in nanoparticulaire toestand.
De bedoeling van dit besluit is om meer kennis te verwerven over de 
markt, de kenmerken van nanomaterialen en het blootstellingsrisico voor 
de werknemers, de transparantie te verzekeren en het vertrouwen van 
het publiek en van de werknemers te versterken, de traceerbaarheid te 
garanderen en dus de snelle tussenkomst van de overheid mogelijk te ma-
ken bij opsporing van een risico, een kennisbank creëren en erover waken 
dat deze technologieën in harmonie evolueren met de bescherming van de 
menselijke gezondheid. 
Als organisatie die de werknemers verdedigt en ondanks dat bepaalde 
stoffen uit het register zijn uitgesloten (bijvoorbeeld cosmetica), zijn wij 
tevreden dat onze oproepen m.b.t. het belang van dit register gehoord 
werden.
In samenwerking met de organisaties voor milieu- en consumentenbe-
scherming drongen we immers maandenlang aan bij de verantwoordelijke 
kabinetten (FOD Economie, Volksgezondheid, Werk) om het belang te on-
derstrepen van de toepassing van het voorzorgsbeginsel en de risicopre-
ventie, door de blootgestelde bevolkingsgroepen te informeren. 
De registratie van de mengsels en de artikelen die nanomaterialen bevat-
ten, werd uitgesteld naar onbepaalde datum (oorspronkelijk gepland voor 
1 januari 2016 voor de mengsels). Wat we uiteraard hebben aangeklaagd.

14 april  2016 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 
2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaat-
sen moeten beantwoorden.
Dit KB verwijst naar een norm waarvoor betaald moet worden (zie punt 
over de normalisering), wat wij opnieuw hebben aangeklaagd.

20 mei 2016 Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische 
velden op het werk.
Het betreft hier de omzetting van Richtlijn 2013/35/EU. De HRPBW ver-
zocht dat het KB gepaard zou gaan met de terbeschikkingstelling van 
verklarende commentaar opdat alle actoren in staat zouden zijn de werk-
nemers gepast te beschermen tegen de risico’s van elektromagnetische 
velden.
We merken op dat het KB opnieuw verwijst naar normen waarvoor betaald 
moet worden. De HRPBW heeft gevraagd dat deze normen gratis ter be-
schikking zouden worden gesteld. 
Bovendien vraagt de raad duidelijke instructies voor de arbeidsgenees-
heren wat de inhoud van het gezondheidstoezicht betreft.

25 juli 2016 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 
betreffende de bescherming van jongeren op het werk en tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de be-
scherming van stagiairs.
Het voorstel bestond erin om de leeftijd op te trekken naar 16 jaar, waarop 
het mogelijk is een afwijking op het verbod dat jongeren gevaarlijk werk 
verrichten toe te laten. Zo kan het KB voor jongeren in overeenstemming 
worden gebracht met de conventie van de Internationale Arbeidsorgani-
satie over de minimumleeftijd die België heeft geratificeerd. 
Het KB voorzag in een bescherming van jongeren op het werk vanaf 15 
jaar. 
Het verbod is nu van toepassing voor jongeren van minder dan 16 jaar. Vol-
gende voorwaarden moeten ook vervuld zijn: activiteit noodzakelijk voor 
de beroepsopleiding, specifieke en gepaste opleiding, effectieve preven-
tiemaatregelen die door een lid van de hiërarchische lijn worden gecon-
troleerd en aanwezigheid van een ervaren werknemer. 
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28 oktober 2016 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 
2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers met betrek-
king tot de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
Het ontwerp-KB is onderdeel van het ruimere project ‘Return to work’, 
behandeld binnen een platform in de Nationale Arbeidsraad.
De Hoge Raad heeft in zijn advies uitsluitend de aspecten behandeld die 
betrekking hebben op het gezondheidstoezicht. Hij vraagt dat het CPBW 
(of bij gebrek hieraan, de VA) zich één keer per jaar buigt over de collec-
tieve aspecten van de re-integratie op basis van een kwantitatief en kwa-
litatief verslag opgesteld door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 

6 februari  2017 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 
2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (1).
Gepubliceerd in gevolge advies 199 uitgebracht op 20 oktober 2016.

16 maart  2017 Koninklijk besluit betreffende de toekenning van het beheer en de uit-
bouw van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch 
toezicht aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
De HRPBW bracht een unaniem gunstig advies (nr.186) uit op 23 oktober 
2015.
De dienst fysieke controle van de onderneming (of de IDPBW/EDPBW) 
stelt jaarlijks voor alle beroepsmatig blootgestelde werknemers een 
blootstellings- en decontaminatietabel op. Het FANC is nu belast met de 
invoering en het beheer van het blootstellingsregister. Dit toezicht werd 
voordien uitgeoefend door de FOD Werk. 
Dit blootstellingsregister bevat een aantal gegevens over de optimalise-
ring van de bescherming tegen straling van de betrokken personen.

02 juni 2017 Koninklijke besluiten die de boeken van de Codex over het welzijn op het 
werk vormen.
Eén document zal voortaan alle koninklijke besluiten omvatten die zijn 
genomen in toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Sinds de in-
werkingtreding op 12 juni 2017 zijn een nieuwe structuur en een nieuwe 
nummering van toepassing. Vanaf deze datum wordt een termijn van twee 
jaar toegekend om de referenties te kunnen aanpassen aan de bepalingen 
van de door de Codex opgeheven koninklijke besluiten. De FOD geeft de 
Codex niet meer uit. Het ABVV heeft daarom beslist een compilatie uit te 
brengen voorafgegaan van gebruiksaanwijzingen van de wetteksten en de 
nieuwe codificatie.

21 juli 2017 Koninklijk besluit tot wijziging van boek VI.-Chemische, kankerverwek-
kende, mutagene en reprotoxische stoffen van de Codex over het welzijn 
op het werk.
Uitbreiding van het toepassingsveld naar chemische stoffen die schadelijk 
zijn voor de voortplanting.

C. Dossiers onderhandeld op Europees niveau in het Raadgevend 
 Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

Het betreft een orgaan bestaande uit drie partijen, met vertegenwoordigers van 
de regeringen en sociale gesprekspartners van de lidstaten. Tijdens de besproken 
periode beschikte het ABVV over een effectief mandaat in dit comité. 
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De twee belangrijkste elementen die er besproken worden: 

De herziening van de Richtlijn kankerverwekkende stoffen. Er werden veel 
vergaderingen aan gewijd in de werkgroep Chemische agentia. Voor de vakbon-
den is dit nu het belangrijkste thema binnen de communautaire regelgeving.

De voorbereiding van de Mededeling van de Commissie van januari 2017 die 
zegt dat ze haar strategie bijwerkt op basis van de evaluatie van de richtlijnen. 

Deze evaluatie van de richtlijnen maakt deel uit van het mechanisme van ver-
eenvoudiging en vermindering van de administratieve last dat op Europees ni-
veau werd beslist en vervolgens ontwikkeld om de competitiviteit van de Euro-
pese ondernemingen te verbeteren (REFIT). Wij stellen dit proces, dat leidt tot 
een pseudovereenvoudiging van wettelijke instrumenten, al jaren aan de kaak. 
Er worden analyses en een screening doorgevoerd om in de bestaande sociale 
en milieuwetgeving, die elementen te identificeren die vermoedelijk de com-
petitiviteit van de EU schade berokkenen. Elke nieuwe reglementering onder-
gaat voortaan een impactanalyse van de last voor de ondernemingen. Er is nog 
niets naar voor geschoven op het niveau van een Richtlijn over RSI’s, terwijl de 
discussies hebben geleid tot verschillende projecten binnen het raadgevend 
comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats. 

De Commissie blijft de lidstaten aanmoedigen om de nadruk te leggen op een 
grotere bescherming en de ondernemingen geen nutteloze bijkomende admi-
nistratieve lasten op te leggen. 

Het Europees Parlement moedigt op zijn beurt de Commissie aan om zich te 
buigen over de nieuwe risico’s die niet door de huidige wetgeving worden be-
handeld, zoals de blootstelling aan nanomaterialen, stress, burn-out of geweld 
en pesterijen op het werk.

De Europese Unie heeft ook een strategisch kader inzake veiligheid en gezond-
heid op het werk ontwikkeld voor de periode 2014-2017 (dit door de Raad in maart 
2015 goedgekeurde kader is de uitvoering van de strategie 2007-2012). 17 lidsta-
ten (waaronder België – zie hieronder) hebben ter zake nationale strategieën aan-
genomen. 

D. Sensibiliseringscampagne en studies

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april)

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze dag 
wordt de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten gepromoot. 

In 2014 hebben wij de resultaten van onze enquête Modern Times over 
arbeidsomstandigheden in België, gepubliceerd. De enquête van 2013 had betrekking 
op Technostress, meer bepaald de aard en de omvang van de problematiek van 
de psychosociale belasting en RSI’s veroorzaakt door het werken met machines, 
computers, laptops, smartphones en tablets. Onze steekproef telde 1.760 bruikbare 
enquêtes. De enquête van 2014 kreeg de benaming Modern Times? en verwijst 
naar de film van Charlie Chaplin. We onderzochten hier nieuwe vormen van 

1.
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management die werknemers ‘efficiënter en goedkoper’ willen maken. Voor onze 
analyse werden 4.947 enquêtes gevalideerd. 2017 was het jaar van Modern Times 
2, waarvan de resultaten werden gepubliceerd op 10 november (zie hoger).

Onze acties in 2015:

Infoflyers voor de werkvloer over de nieuwe regelgeving m.b.t.  psychosociale 
risico’s op het werk: verplichte preventie, risicoanalyse, nieuwe procedures… 

We herhaalden hier ook nog eens onze eis voor de erkenning van stressgerela-
teerde ziekten door het Fonds voor Beroepsziekten. 

Samen met de andere vakbonden belegden we een ontmoeting met het kabi-
net van de minister van Werk over de problematiek van de blootstelling van 
werknemers aan gevaarlijke chemische agentia (kankerverwekkend, mutageen 
en schadelijk voor de voortplanting). De lijst van stoffen met een grenswaar-
de van beroepsmatige blootstelling opgenomen in de wetgeving betreffende 
de chemische stoffen, was al een tiental jaar niet meer bijgewerkt (ze wordt 
bijgewerkt op basis van de vooruitgang van het Amerikaans agentschap AC-
GIH – terwijl het agentschap ondertussen zijn lijsten heeft gewijzigd). Boven-
dien dekte de wetgeving in het toepassingsgebied van het koninklijk besluit 
betreffende kankerverwekkende en mutagene stoffen, niet de toxische stoffen 
voor de voortplanting. Tijdens onze actie vergezelden zwangere vrouwen onze 
vakbondsleiders naar het kabinet van de minister. Onze boodschap kwam over, 
want na twee jaar is de situatie geëvolueerd: de lijsten worden bijgewerkt en 
België heeft net een koninklijk besluit gepubliceerd tot wijziging van de Codex 
over het welzijn op het werk, die de stoffen omvat die toxisch zijn voor de 
voortplanting voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, zwangere vrouwen en 
vrouwen die borstvoeding geven evenals voor mannen. Over dit thema wordt 
nog een infocampagne opgezet.  

Op 28 april klaagde het ABVV, samen met de andere vakbonden en het Euro-
pees Vakverbond, ook aan dat de Europese wetgeving de gezondheid van werk-
nemers onvoldoende beschermt. Het EVV en ETUI (het Europees Vakbondsin-
stituut) eisen dat de Commissie voor de lidstaten dwingende grenswaarden 
goedkeurt voor beroepsmatige blootstelling voor 50 gevaarlijke chemische 
stoffen. Wanneer het aan de lidstaten wordt overgelaten, ontstaan er grote 
verschillen wat problematisch is. Deze lijst hangt samen met de REACH-veror-
dening (Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals) en de indeling van 
de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging).

Vandaag legt de richtlijn slechts grenswaarden voor blootstelling op de werk-
plaats vast en dit voor drie kankerverwekkende stoffen: benzeen, monomeervi-
nylchloride en hardhoutstof.
Het dossier is evenwel geëvolueerd op Europees niveau. In juli 2017 werd een 
eerste ontwerp van compromis onderhandeld voor een eerste fase van herzie-
ning van de richtlijn betreffende de kankerverwekkende en mutagene stoffen 
op het werk. De amendementen die door de Europese Commissie in mei 2016 
werden voorgesteld, betekenen echter een belangrijke doorbraak voor de be-
scherming van de werknemers. Strengere grenswaarden dan die oorspronke-
lijk voorgesteld door de Commissie m.b.t. zeswaardig chroom en hardhoutstof. 
Het gezondheidstoezicht zal ook worden voortgezet na de blootstelling van de 
werknemers aan kankerverwekkende stoffen en de integratie van de reprotoxi-
sche stoffen in het toepassingsgebied van de richtlijn, zal opnieuw vóór 2019 
moeten bestudeerd worden
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Tot slot hebben we een persbericht opgesteld om de weigering van erkenning 
van arbeidsongevallen door de verzekeringsmaatschappijen aan te klagen. Elk 
jaar stijgt immers het aantal weigeringen. 

In 2016 zat er een speciaal dossier in De Nieuwe Werker van 29 april (arbeids-
ongevallen, beroepsziekten, burn-out, penibiliteit en arbeidsomstandigheden) en 
werden sensibiliseringsfilmpjes gemaakt rond werkbaar werk en veiligheid en ge-
zondheid op het werk. We deden dit ook in het kader van de campagne voor de 
Sociale Verkiezingen.  

In 2017 sensibiliseerden we rond het thema terugkeer naar het werk van langdu-
rig arbeidsongeschikte werknemers (Flyer/FAQ verspreid via sociale media) alsook 
rond het indrukwekkende aantal werknemers dat definitief ongeschikt is verklaard 
in het kader van de nieuwe procedure (= medische overmacht).

Informatie- en sensibiliseringsdagen

In het kader van de informatiecyclus van de dienst ondernemingen kiezen we een 
of tweemaal  per jaar een specifiek thema en nodigen we experten, overheden en 
vakbondsvertegenwoordigers uit om zich over dat onderwerp te buigen. In de mate 
van het mogelijke wordt een deel gewijd aan het theoretische kader en aan infor-
matie en staat een tweede deel in het teken van discussies tussen alle betrokken 
actoren. 

De thema’s van de afgelopen vier jaar, hadden betrekking op

de reglementering over het welzijn op het werk, waaronder de psychosociale 
belasting: er werden drie infocycli met elk meer dan honderd deelnemers geor-
ganiseerd en we publiceerden een informatiebrochure; 

geomonitoring: in samenwerking met de centrales werkten we een informatie-
brochure uit; 

posttraumatische stress: conform onze verbintenissen werd dit thema opgeno-
men in ons ABC CPBW;

terugkeer naar het werk (opstelling van een FAQ en van 2 flyers n.a.v. de stu-
diedag).

Andere vormen van sensibilisering en vorming

Tot slot werden onze experten uitgenodigd op verschillende evenementen georga-
niseerd door onze centrales, Intergewestelijken, gewestelijke afdelingen en derden 
in binnen- en buitenland om te spreken over onderwerpen zoals de hervorming van 
de EDPBW’s,  psychosociale belasting, beroepsgebonden kankers, pesticiden, na-
notechnologieën,  reprotoxische stoffen, werkomstandigheden in een ziekenhuis-
omgeving of een rusthuis...

Dezelfde experten geven ook elk jaar les aan preventieadviseurs om hen te sen-
sibiliseren rond onze bekommernissen en onze syndicale acties inzake welzijn op 
het werk.

2.

3.
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E. Uitvoering van de resolutie van 2014 en samenwerkingsverbanden ABVV

De actualiteitsmotie ‘Arbeid mag de gezondheid niet schaden’ van 2014 bevatte 
ook volgende verbintenissen:

de interne samenwerkingsverbanden versterken;

de reflectie voortzetten over de rol en het statuut van de preventiediensten 
en meer bepaald de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren, om te komen tot 
concrete voorstellen om de bestaande situatie te verbeteren (met inbegrip van 
de krapte van preventieadviseurs); 

werken aan de versterking van de inspectiediensten.

Wat we in de afgelopen periode hebben uitgevoerd:

de oprichting van de werkgroep ‘penibiliteit’ met aanwezigheid van externe ex-
perten;

de oprichting van een werkgroep met ‘ABVV-mandatarissen in externe dien-
sten’ die in principe 4 keer per jaar samenkomt;

de ontwikkeling van een repertorium van beroepsmatige risicofactoren dat op 
het niveau van de EDPBW zou moeten vertaald worden en het werk van onze 
delegaties moet ondersteunen (cf. werkzaamheden van Dr. Laigle), ontwikke-
ling van een ppt en didactische software besproken in een ad-hocwerkgroep en 
met de vormingsdiensten;

in het kader van de voorstelling van de resultaten van Modern Times 2, de 
opstelling van miniverslagen per sector voor gebruik door onze sectorale on-
derhandelaars;

interne reflectie in het kader van de hervorming van het gezondheidstoezicht 
over de kwestie van de effectiviteit van de preventie van beroepsgebonden 
risico’s en de krapte aan arbeidsgeneesheren (objectivering, sensibiliserings-
campagne, opheffen van obstakels…); 

stand van zaken (personeel) van de Directie Toezicht op het Welzijn op het 
Werk (inspectie van de AD Humanisering van de Arbeid in het algemeen);

herwerking van het ABC CPBW, uitgave van de gids FOD CPBW (die enkel nog in 
webformaat bestaat), uitgave van de codex Welzijn op het werk (die niet meer 
door de FOD wordt geleverd).
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Net als het federaal en het sectoraal overleg werd het sociaal overleg op 
bedrijfsniveau de laatste tijd serieus overhoop gehaald. Het interventionisme 
van de regering-Michel in de loonindexering en de hervorming van de wet van 
‘96 betreffende de loonnorm, maar ook de regeringsmaatregelen voor de 
flexibilisering van de arbeid of de uitbreiding van maatregelen betreffende de 
winstdeelname, hebben een rechtstreekse impact op de arbeidsvoorwaarden en de 
krachtsverhoudingen in de ondernemingen.

Tegelijkertijd merken we een decentralisering van de arbeidsplaatsen (telewerk, 
satellietkantoren), de verhoging van het werkritme, de invoering van nieuwe 
werkinstrumenten, de afschaffing van vaste referentiepunten voor de werknemers 
(geen kantoor/werkplaats meer, geen documenten, minder sociaal contact) en 
uiteraard de precarisering, de onderaanneming, de uberisering en de digitalisering 
van de arbeid. 

Dat dit alles gebeurt in een al slechte sfeer, waarin de bescherming van 
personeelsvertegenwoordigers tegen ontslag (opnieuw) in vraag wordt gesteld 
en waarin de economische en sociale democratie frontaal wordt aangevallen door 
weinig gewetensvolle werkgevers, maakt onze opdracht er niet minder complex op. 
Wat dit laatste punt betreft, verwijzen we naar de houding van Accent Jobs dat 
in volle sociale verkiezingsprocedure, aankondigde dat het elke werknemer een 
extra verlofdag en een smartphone wilde geven als het geen sociale verkiezingen 
moest organiseren. We wachten trouwens nog altijd op het moment dat het VBO 
deze onderneming tot de orde roept. En we verwijzen ook naar de pogingen 
van werkgevers om de jaarrekeningen, de sociale balans of de driejaarlijkse 
diagnostiek van de mobiliteit – drie waardevolle informatiebronnen voor onze 
vertegenwoordigers - te kelderen. 

Tot slot heeft deze congresperiode ons ook niet gespaard op het vlak van collectieve 
ontslagen, op het vlak van (pogingen tot) hervormingen van materies die te 
maken hebben met onze ‘core business’ (boekhouding/revisoraat/insolvabiliteit/
vennootschapsrecht/normalisering van goederen en diensten).

We sommen kort een aantal dossiers op waarin het ABVV is betrokken zowel op 
Belgisch, Europees als wereldwijd niveau. 

Herstructureringen

In september 2016 verkeerde het land in schok door de opeenvolgende aankon-
digingen van collectieve ontslagen bij Caterpillar, ING, Douwe Egberts, AXA, P&V, 
Eurostation en andere. Deze sociale drama’s tonen onomwonden aan dat het wet-
gevend kader ontoereikend is. Het debat over een grotere responsabilisering van 
de werkgevers werd sindsdien opgestart. 

Op 20 september 2016 keurde het federaal comité van het ABVV de actualiteits-
motie ‘Plan van het ABVV van anticipatie en omkadering van herstructurerin-
gen’ goed. 

9.
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Het regeerakkoord voorzag in een speciale rol voor de sociaal bemiddelaar die 
hem in staat stelde fase 1 van de procedure-Renault af te sluiten (informatie en 
raadpleging).

Minister Peeters deed aan de Groep van Tien een aantal voorstellen om de 
procedure-Renault aan te passen, zoals onder meer de studie van de effecten 
van een sluiting op de onderaannemers, de versterking van de rol van de sociaal 
bemiddelaar in de eerste fase van de procedure-Renault, de verplichte uitwerking 
van een sociaal plan door de belangrijkste modaliteiten van een dergelijk plan te 
verankeren in de wet en door de wettelijke garantie in te voeren dat de maatregelen 
van het sociaal plan van toepassing zouden zijn op alle werknemers die in dienst 
zijn op het moment van de aankondiging. 

In het IPA 2018-2019 werd overeengekomen dat een werkgroep in de NAR voor-
stellen moest formuleren over het thema van de herstructureringen.

Binnen deze werkgroep en naar aanleiding van de reflecties gevoerd in een interne 
werkgroep en in het federaal bureau van het ABVV, benadrukte het ABVV volgende 
prioriteiten:  

de versterking van de rechten van werknemers in onderaanneming;

een verplicht sociaal plan voor iedereen en een gelijksoortig sociaal plan voor 
werknemers van economisch sterk afhankelijke ondernemingen (voorstel van 
definities);

een grotere effectiviteit van het sociaal overleg (motivering van het niet in 
aanmerking nemen van syndicale alternatieven – recht op onafhankelijke ex-
pertise);

behoud van de huidige rol van de sociaal bemiddelaar om hun onpartijdige 
status in collectieve conflicten te behouden (geen tussenkomst in de afsluiting 
van fase 1 zoals door de regering voorzien). 

De onderhandelingen verlopen zeer moeilijk en zijn nog altijd aan de gang. Het lijkt 
er evenwel op dat de minister onze syndicale en juridische opmerkingen over de rol 
van de bemiddelaar heeft gehoord.

Bij het schrijven van dit verslag leggen onze diensten de laatste hand aan een nieu-
we brochure ‘herstructureringen’.

Niet-financiële rapportering en problematiek van de bevoorradingsketens

Het ABVV ijverde ook voor de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van op 15 
april 2014 over de niet-financiële informatie die grote overheidsbedrijven voortaan 
openbaar moeten maken (= zij die beursgenoteerd zijn, behoren tot de financiële 
sector of die van de verzekeringen), en dit vanaf 500 werknemers. Zij moeten in-
formatie verschaffen over ten minste:

hun milieubeleid; 
het respect voor de mensenrechten;
de bestrijding van corruptie;
en sociale en personeelszaken
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We herinneren eraan dat het ABVV een zeer offensieve rol heeft gespeeld tijdens 
de vorige fase van de goedkeuring van deze richtlijn, door meer bepaald de 
minister van Economie te interpelleren. Ook door er in de coalitie voor waardig 
werk in het EVV voor te ijveren dat de tekst een rapportering zou bevatten over de 
principes van het internationaal recht zoals de beginselen van de IAO-conventies, 
de richtsnoeren van de OESO en andere documenten van de Verenigde Naties, 
alsook verwijzingen naar de onderaannemingsketen. 

Tijdens discussies in de CRB, heeft het ABVV zijn best gedaan om de werkgeverszijde 
– met succes overigens – ervan te overtuigen dat zelfs als de richtlijn het niet 
uitdrukkelijk voorziet, deze informatie in elk geval onder de bevoegdheid van de 
ondernemingsraad valt. Het advies van de CRB voorziet dus dat de informatie over 
de niet-financiële rapportering moet meegedeeld worden aan de ondernemingsraad 
en dient besproken te worden.

Het ABVV heeft ook verkregen dat duidelijk zou worden gesteld dat de mededeling 
van deze niet-financiële informatie, complementair is met de economische en 
financiële informatie in de ondernemingsraad en die in geen geval mag vervangen. 

Het advies van de CRB stelt ook dat deze informatie moet gecontroleerd worden 
door de revisor en dat overheidsbedrijven met commercieel, economisch of 
financieel doeleinde, deze informatie ook moeten publiceren. 

De werkgeverszijde heeft, zoals het ABVV had gevraagd, het toepassingsgebied 
niet willen uitbreiden naar organisaties van openbaar belang met 250 werknemers 
alsook alle beursgenoteerde ondernemingen. 

De wetgever heeft het advies van de CRB gevolgd in de wet die de richtlijn omzette 
in Belgisch recht, behalve wat de uitbreiding naar de overheidsbedrijven betreft. 

De sociale gesprekspartners hebben de minister ook gevraagd een advies te 
kunnen geven op de Europese en internationale referenties waarop de betrokken 
ondernemingen zich kunnen baseren. Aan dit verzoek gaf de minister eind oktober 
2017 gevolg. 

Sommige betrokken ondernemingen zullen in het kader van hun niet-financiële 
rapportering toelichting moeten geven over hun bevoorradingsketen. 

Bevoorradingsketen

In 2016 nam het ABVV rond dit onderwerp deel aan de werkzaamheden van de 
conferentie van de IAO. De conferentie werd afgesloten met een verslag dat een 
mijlpaal vormt in onze strijd om het lot van miljoenen werknemers die werken in de 
bevoorradingsketens, te verbeteren.

enerzijds dat het ontbreken van waardig werk in de wereldwijde bevoorradings-
ketens, structureel is en dat deze ketens ernstige gebreken vertonen;

en anderzijds dat de ondernemingen de verantwoordelijkheid hebben om men-
senrechten en de rechten van álle werknemers in hun bevoorradingsketens en 
niet enkel van de werknemers met een arbeidsovereenkomst in hun dochter-
maatschappijen, na te leven.
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Wij waren dan ook tevreden dat de transnationale uitbreiding van de verantwoor-
delijkheid van multinationals, eindelijk werd erkend. 

De IAO heeft de conclusie getrokken dat de huidige normen voor de bevoorra-
dingsketens niet voldoende zijn, wat de werkgevers wel beweren, en dat er dus 
een specifieke normatieve actie moet worden opgezet. De weg ligt open voor een 
conventie over waardig werk in de bevoorradingsketens. 

Hervorming insolventierecht 

De federale regering keurde eind december 2016 een hervorming van het 
insolventierecht goed door het vervangen van de faillissementswet en de Wet 
Continuïteit Ondernemingen door een nieuw Boek XX in het Wetboek Economisch 
Recht. Deze hervorming werd voorbereid zonder enige betrokkenheid van de 
vakbonden. Op 20 april 2017 diende de regering het wetsontwerp in bij de Kamer. 
Op vraag van het ABVV kwam het kabinet van minister Geens op 11 mei 2017, tijdens 
een gezamenlijke vergadering van de NAR en de CRB, toelichting geven bij dit 
wetsontwerp. Op 10 mei waren verschillende werkgeversorganisaties al uitgenodigd 
om hun mening over dit ontwerp te komen geven in de bevoegde Kamercommissie.

Eén van de problematische elementen was de geplande invoering van de ‘pre-pack’ 
of ‘stille faillissementsprocedure’ in het Belgisch recht. Dit zou bedrijven toelaten 
om in stilte een faillissement voor te bereiden en daarbij de onderneming door 
te verkopen aan een geprivilegieerde (al dan niet verbonden) partner. Aangezien 
dit een procedure ‘als in faillissement’ zou zijn, zou dit betekenen dat de rechten 
van de werknemers in een dergelijk scenario slechts minimaal beschermd zouden 
zijn. Het ABVV richtte samen met de andere twee vakbonden een brief aan de 
bevoegde commissie om de geplande invoering van deze procedure aan te klagen. 
Op 19 mei werden de drie vakbonden hierop uitgenodigd om hun visie hierover 
toe te lichten aan de commissie. Na de tussenkomst van de vakbonden vroeg de 
commissie alsnog een advies aan de NAR. Het VBO weigerde evenwel hierover te 
onderhandelen.

De dag voor de geplande goedkeuring in de Kamercommissie (31 mei 2017) 
publiceerden De Tijd en L’Echo een opiniestuk van de Voorzitter en de Algemeen-
Secretaris waarin deze procedure werd aangeklaagd. Op vraag van PS en sp.a 
besliste de commissie een tweede lezing over dit ontwerp te houden. Een week 
voor die tweede lezing besliste het Europees Hof van Justitie, na een klacht van 
onze Nederlandse kameraden van FNV in de zaak Estro/Smallsteps, dat dergelijke 
pre-pack procedures onwettig zijn. De minister besliste hierop dit element van zijn 
hervorming te schrappen. 

In een opiniestuk op de website Trends werd door een gespecialiseerde jurist de rol 
van het ABVV in deze zaak als volgt omschreven:

“Voornoemd Europees proces was de Belgische vakbonden niet ontgaan. Ook zij, 
onder leiding van het ABVV, stuurden na de publicatie van het advies van Advo-
caat-Generaal Mengozzi (en dus voor de definitieve uitspraak van het Europees 
Hof van Justitie) op 15 mei een intersyndicale brief naar de Commissie Handels- en 
Economisch recht. Zij stelden dat werknemers tijdens een stil faillissement wet-
telijk beschermd moeten worden zoals bij een overdracht van onderneming. Het 
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verslag van de parlementaire werkzaamheden laat echter zien dat de minister er 
anders over dacht: het Belgisch stil faillissement zou een ”echte” faillissements-
procedure zijn (en dus geen vermomde overdracht van onderneming).” 

Wij onderstrepen hier de uitmuntende samenwerking met onze kameraden van de 
FNV in dit netelige dossier.

Hervorming vennootschapsrecht 

De minister van Justitie kondigt reeds lange tijd een grondige hervorming van het 
vennootschapsrecht aan. De krachtlijnen daarvan bestaan uit een liberalisering 
en flexibilisering van het bestaande Wetboek Vennootschappen dat zal hervormd 
worden tot een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. In 2015 werden 
hierover met de werkgeversorganisaties al parlementaire hoorzittingen gehouden. 
De vakbonden werden evenwel niet betrokken.

Op vraag van het ABVV werd binnen de CRB een subcommissie Vennootschapsre-
cht opgericht. Op 15 december 2016 kwam deze een eerste maal samen voor een 
toelichting bij de geplande hervorming door het kabinet en één van de betrokken 
professoren. Vanaf juli 2017 werkt deze commissie aan adviezen over de hervor-
ming op basis van teksten die in eerste lezing werden goedgekeurd. Een eerste 
deeladvies werd gepubliceerd op 20 september 2017. In tussentijd was er ook een 
contact met het ACV en het ABVV op het kabinet van minister Geens.

Gezien de omvang van de hervorming organiseerden we op 14 juli 2017 een brains-
torming met externe deskundigen, om zo sneller een duidelijker beeld te krijgen 
over de draagwijdte van de geplande wijzigingen. 

Deze geplande hervorming is op vele vlakken problematisch voor het ABVV. De 
drie belangrijkste knelpunten zijn de invoering van de statutaire zetelleer, het 
afschaffen van het minimumkapitaal in de BVBA (binnenkort BV) en de invoering 
van absolute aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders van vennootschappen.

Op woensdag 8 november 2017 (3 dagen na de publicatie van de Paradise Papers) 
verklaarde minister Geens op een gespecialiseerd colloquium dat hij van België 
het “Delaware van de EU” (sic) wou maken. Dit noopte de Algemeen-Secretaris 
van het ABVV tot een forse reactie waarin hij ook de ongezonde samenwerking 
tussen minister Geens en het advocatenkantoor waarvan hij de medeoprichter was 
(Eubelius) bij het schrijven van de ontwerpteksten voor deze hervorming, op de 
korrel nam.

Met betrekking tot het debat ‘reële zetel versus statutaire zetel’ (principe dat de 
oprichting van brievenbusfirma’s en wetgevende shopping bevordert) zijn wij aan 
de zijde van het EVV, tussengekomen bij de Europees Commissaris die belast is 
met het dossier van transfers van zetels binnen Europa. Dit met het opzet om het 
principe van reële zetel in de Europese regels te laten bekrachtigen. 
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Better Regulation

Het ABVV is waakzaam en actief gebleven m.b.t. de impact van het beleid van de 
EU dat de verlichting van ‘administratieve lasten’ van de ondernemingen beoogt 
om ze competitiever te maken. 

Des te meer omdat we van het concept van administratieve vereenvoudiging, van 
Think Small First en van de KMO-test, waartegen de vakbonden reeds heftig heb-
ben gereageerd, snel overgegaan zijn naar het concept van ‘wettelijke vereenvou-
diging’. Op Europees niveau is dit zelden onschuldig m.b.t. de rechten van werk-
nemers, met inbegrip van het recht op informatie – raadpleging en veiligheid en 
gezondheid op het werk (impactanalyses van de geldende wetgeving of nieuwe 
sociale wetgevende initiatieven die uiteindelijk zijn geblokkeerd). 

In dit kader hebben we verschillende acties opgezet:

het ABVV leverde de deskundige van de rapporteur met het oog op het advies 
van het Europees Economisch en Sociaal Comité over REFIT (advies van 10 de-
cember 2014); deze deskundige werd vervolgens gevraagd toelichting te geven 
aan de AK (Arbeiterkammer Wien) en binnen onze organisatie (gewestelijke 
afdelingen, FAR Fondation André Renard);

we hebben samen met de 2 andere Belgische vakbonden verschillende keren 
de Europarlementsleden en Europees Commissaris Thyssen geïnterpelleerd; 

we hebben voortgewerkt aan de Belgische intersyndicale website (www.
rethinkrefit.eu) en zijn actief gebleven binnen de Belgische Dienst Administra-
tieve Vereenvoudiging (DAV);

de internationale dienst van het ABVV volgt de ontwikkelingen in het dossier 
door deel te nemen aan het Netwerk Better Regulation Watch Dog dat is opge-
richt sinds wij aan de alarmbel trokken. 

In dezelfde zin hebben we het advies uitgebracht van de CRB (27 april 2016) over 
de regelgevingsimpactanalyse en de kwaliteit van de regelgeving. Dit advies pre-
ciseert dat: “een evaluatie van de impact van de nieuwe regelgevingen op de kmo’s 
of op de grote ondernemingen, geen teruggang van de rechten van de werknemers 
met zich mag meebrengen (fundamentele rechten inzake arbeid, incluis de rechten 
op informatie en consultatie, de arbeidsvoorwaarden, het welzijn op het werk en de 
rechten inzake sociale zekerheid), en geen belemmering mag zijn om deze rechten 
te verbeteren.” 

Dit is ook vermeld in de memorie van toelichting van de wet van 2013 naar aanlei-
ding van onze positionering op het niveau van de DAV.

Het advies heroriënteert ook de administratieve vereenvoudiging en het Europese 
‘betere regelgeving’ op Belgisch niveau naar een kwaliteitsvolle, gecodificeerde 
wetgeving waarvan de actoren de sociale gesprekspartners zijn voor de materies 
die hen aanbelangen.

http://www.rethinkrefit.eu
http://www.rethinkrefit.eu
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De moeilijke omzetting van de nieuwe Europese boekhoudkundige 
regels in Belgisch recht 

In 2008 startte de Europese Commissie de herziening van haar boekhoudkundige 
wetgeving onder de noemer van ‘administratieve vereenvoudiging’ (synoniem voor 
minder informatie en minder transparantie; zie punt over Better Regulation hier-
voor). En dit alles in de nasleep van een financiële crisis…

Het ABVV heeft dus aan de alarmbel getrokken in de CRB en het EVV. 

Zeer concreet moest het ABVV het hoofd bieden aan twee belangrijke uitdagin-
gen. Enerzijds een duidelijke achteruitgang vermijden van de transparantie en de 
financiële informatie geleverd door de kleine ondernemingen van minder dan 50 
werknemers en in het bijzonder de micro-ondernemingen (nieuwe categorie van 
ondernemingen toegelaten door de Richtlijn) en anderzijds vermijden dat de so-
ciale balans bij de meeste Belgische ondernemingen zou verdwijnen. De sociale 
balans maakte immers deel uit van de bijlagen in de jaarrekeningen en het was de 
bedoeling van Europa te verbieden dat aan de ondernemingen zou gevraagd wor-
den informatie toe te voegen aan de bijlagen waarvan Europa de inhoud stevig had 
vergrendeld. 

Met het verdwijnen van de sociale balans zou de vakbeweging een kostbare in-
formatiebron zijn verloren (turnover, type arbeidsovereenkomsten…) die absoluut 
noodzakelijk is voor wat de opleidingsinspanningen en de objectivering van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen betreft. 

Het ABVV bleef zich verzetten om op 18 maart 2015 te komen tot een unaniem 
advies in de CRB. De regering is dat advies gevolgd, behalve voor de sociale ba-
lansen. Ze heeft ons verzoek om de sociale balans te behouden, ingewilligd alsook 
de controle erop door de revisor en de neerlegging ervan bij de Balanscentrale van 
de Nationale Bank. 

De regering is ons echter niet gevolgd toen ze besloot dat de sociale balans voor-
taan in alle ondernemingen, al dan niet met OR, een afzonderlijk document zou zijn 
los van de jaarrekeningen, dat tegelijkertijd met de jaarrekeningen moet aangele-
verd worden en dat bovendien bij de Nationale Bank zou worden neergelegd.

Na deze boekhoudkundige wijzigingen heeft het ABVV begin 2017 zijn brochure 
‘Hoe (on)gezond is je onderneming - handleiding om jaarrekeningen te analyseren’ 
aangepast. We organiseerden voor onze instanties en delegees een aparte stu-
diedag om de belangrijkste wijzigingen toe te lichten en ook om uit te leggen hoe 
de sociale balans gebruikt kan worden als hefboom voor meer gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen. 

De loonkloof is trouwens al meerdere keren het onderwerp geweest van onze info-
sessies. 

Wat dit laatste punt betreft heeft het ABVV in 2016 trouwens een calculator online 
gezet m.b.t. de loonkloof tussen vrouwen en mannen.
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De revisoren: verduidelijking van hun rol in de OR en weerslag in België van de 
Europese audithervorming 

Een première: de tripartiete brochure om uit te klaren hoe de revisor zou moeten 
beantwoorden aan de verwachtingen van de delegees 

Het is niet altijd eenvoudig voor een delegee om te weten wat hij van een be-
drijfsrevisor mag verwachten. Een destijds door het ABVV gevoerde enquête bij 
onze delegees, had aangetoond dat ze slechts zeer matig tevreden waren over de 
prestaties van de revisor tijdens de ondernemingsraden. Daarom zijn het ABVV, 
de andere sociale gesprekspartners en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
rond de tafel gaan zitten om de punten te identificeren die problemen stelden en 
uitgeklaard moesten worden. Dit met de bedoeling de tussenkomst van de revi-
sor op de OR te optimaliseren. Het bleek dat een van de beste manieren om de 
tussenkomst van de revisor te verbeteren en maximaal te beantwoorden aan de 
verwachtingen van de partijen, erin bestond een gezamenlijke brochure in de vorm 
van een praktische gids uit te werken. Een dergelijk instrument bestond nog niet. 
Het grootste deel van de werkzaamheden van het redactiecomité, had betrekking 
op ‘best practices’ waarbij onder meer de rol van de revisor bij de overdracht van 
economische en financiële informatie en zijn pedagogische rol werden uitgeklaard. 
24 ‘best practices’ werden geselecteerd. De brochure kwam eind 2015 uit en werd 
op ruime schaal verspreid.  

De Europese audithervorming: talrijke implicaties voor België  

In 2015 bracht de HREB een unaniem advies uit over de structuur van het ver-
plichte, onafhankelijke, publieke toezicht op de revisoren dat een einde stelt aan 
de autocontrole van de revisoren. Dit advies pleitte voor een enig publiek toezicht. 
Dit publiek toezicht, los van het beroep, op onder meer de kwaliteit van het werk 
van de revisoren, is sinds 1985 een eis van het ABVV. Het advies legde de nadruk 
op het unieke karakter van de publieke controle m.b.t. individuele gevallen (kwa-
liteitscontrole en tucht) om te vermijden dat:

er een controle met twee snelheden zou zijn, die veel grondiger zou gebeuren 
bij beursgenoteerde ondernemingen; 

de sociale gesprekspartners zouden betrokken zijn (om niet verwikkeld te ge-
raken in een eventueel schandaal).

In dit advies en de wet die de regelgeving heeft omgezet in Belgisch recht, werd 
gevolg gegeven aan het standpunt van het ABVV dat wenste dat de HREB een au-
tonome instantie zou blijven belast met de voorschriften betreffende het werk van 
de revisoren en dat deze instantie tegenover het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
ook een injunctierecht m.b.t. de normen toegekend zou krijgen.

In volgende unanieme adviezen heeft het ABVV er onder meer over gewaakt dat:

de reeds toegepaste regels voor de OR’s behouden zouden blijven: mandaten 
van drie jaar (Europa stelde 5 jaar voor), rol van de ondernemingsraad in de 
aanstelling van de revisor (commissaris), controle op de inhoud en de vorm van 
de sociale balans, controle en specifiek oordeel van de revisor over de econo-
mische en financiële informatie, pedagogische rol; 
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er geen achteruitgang zou zijn van de bestaande regels die de onafhanke-
lijkheid van de revisoren garanderen die ondernemingen controleren die niet 
beursgenoteerd zijn (vzw’s inbegrepen), maar integendeel een verbetering zou 
geboekt worden, meer bepaald met betrekking tot de verboden opdrachten 
(o.a. fiscaal advies voor de revisoren of hun netwerk in ondernemingen waar ze 
de wettelijke controle op de jaarrekeningen uitvoeren); 

de normen die de revisoren toepassen in hun controleopdracht van rekeningen, 
dezelfde zouden zijn als voor een beursgenoteerde onderneming;

de sociale balans gecontroleerd zou worden door de revisor zowel qua vorm als 
qua inhoud (vooral de coherentie van de cijfers met de sociale documenten) en 
dat die sociale balans in het bijzonder zou vermeld worden in het verslag van 
de revisor m.b.t. de jaarrekeningen. 

Net als voor de boekhouding, werden deze adviezen van de HREB door de wetgever 
gevolgd. 

Het ABVV stelt dan ook tevreden vast dat het specifieke Belgische wettelijke kader 
dat de rol van de ondernemingsraad in de aanstelling van de revisor bepaalt en de 
opdrachten van de revisor in de ondernemingsraad, ongewijzigd zijn gebleven. Des 
te meer omdat dit juridische kader dat uniek is in de Europese Unie, niet is voor-
zien in de richtlijn en dat het risico bestond dat het in vraag zou worden gesteld of 
afgezwakt zou worden tijdens de omzetting in Belgisch recht. 

Jury

In de voorbije periode hebben onze adviseurs opnieuw actief (twee keer per jaar) 
deelgenomen aan de jury’s van het examen voor revisoren om hun sociale en peda-
gogische vaardigheden te testen. 

Europese ondernemingsraad: het EVV bepaalt zijn prioriteiten voor 
een herziening van de richtlijn

Samenwerkingsverbanden

In 2012 heeft het ABVV een interne werkgroep ‘Europese Ondernemingsraad’ op-
gericht op verzoek van de centrales. Sindsdien coördineert deze werkgroep de vra-
gen en de noden van de verschillende centrales. Het is onder meer de bedoeling 
een netwerk van deskundigen en delegees te creëren. De WG bepaalt en bereidt 
de agenda voor van de interprofessionele vormingssessies m.b.t. de EOR. Deze 
sessies zijn het enige moment waarop delegees van alle centrales de kans hebben 
elkaar te ontmoeten en hun ervaringen uit te wisselen.

We merken op dat naast deze algemene werkgroep, de experten van de studie-
diensten ook de federaal secretaris van het ABVV bijstaan in de coördinatie van 
de Europese Ondernemingsraden van de Groep ENGIE en de Groep Suez-Environ-
nement en hem/haar technische ondersteuning bieden bij het oplossen van (vaak 
dringende) moeilijkheden m.b.t. de werking van sommige EOR’s.
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Achtergrond

In 2016 vierde de richtlijn - op basis waarvan ruim duizend Europese Onderne-
mingsraden (EOR’s) werden opgericht - haar 20ste verjaardag. Wat is de balans 
en wat kan er nog verbeterd worden sinds haar herziening in 2009? Dit moest de 
Europese Commissie in een rapport toelichten, zoals uitdrukkelijk was voorzien in 
de herzieningstekst van de richtlijn. De EC moest dit uiterlijk op 5 juni 2016 doen. 
Meer dan een jaar later zijn het ABVV en de vakbonden aangesloten bij het EVV, 
nog steeds wachtende. Daarom namen we het voortouw en evalueerden we samen 
de verkregen resultaten om tekortkomingen te kunnen aanduiden. 

De vaststellingen zijn niet erg bemoedigend, vooral in het kader van herstructu-
reringen. De EOR’s worden nog steeds voor voldongen feiten geplaatst, net zoals 
voordien al was vastgesteld. De herziening van de richtlijn heeft dus niet bijgedra-
gen aan een verbetering van de situatie. Daarom heeft het EVV aan al zijn leden ge-
vraagd om vijf prioritaire krachtlijnen voor te stellen om de informatie en raadple-
ging van werknemers effectiever te maken en om de problemen van toepassing 
van de richtlijn op te lossen. Het was de bedoeling om een consensus te bereiken 
rond 10 veranderingen waarvan het EVV meende dat ze een grondige verbetering 
van de richtlijn vergden. Het ABVV en zijn centrales hebben meer bepaald op basis 
van resoluties aangenomen op vorige congressen hun vijf prioriteiten vastgelegd: 

een betere werking garanderen van de EOR’s, meer bepaald op het vlak van 
raadpleging. Daarom zouden verschillende middelen ter versterking van de 
effectiviteit moeten aangewend worden: boetes, sancties (er zou een bedrag 
op Europees niveau moeten zijn, een afschrikkende drempel), en de onmo-
gelijkheid dat directies ‘intenties’ van beslissingen kunnen toepassen zolang 
volgens de werknemersvertegenwoordigers het informatie- en raadplegings-
proces niet volledig is doorlopen;

de subsidiaire voorschriften versterken waardoor het ‘niveau’ van onderhande-
len voor alle EOR’s zou worden opgetrokken. Bijvoorbeeld: het aantal vergade-
ringen per jaar, behandeling van syndicale thema’s zoals veiligheid en gezond-
heid;

de rol van de vakbonden – nationaal en Europees – versterken in de onderhan-
delingen van de bijzondere onderhandelingsgroepen en in de werking van de 
EOR’s;

optimaliseren van de werking van de EOR’s door middelen te voorzien voor on-
der meer deskundigenverslagen, de vorming van de delegees, om het contact 
te bevorderen tussen delegees die verschillende talen spreken;

in de richtlijn het begrip ‘transnationaliteit’ uitklaren om te verzekeren dat de 
beslissingen die volgens de directie slechts één land aanbelangen maar die 
ook een directe of indirecte impact hebben op de andere landen, ook onder de 
bevoegdheid van de EOR zouden vallen.

Deze prioriteiten werden overgemaakt aan het EVV die ze op haar beurt meenam 
in discussies waaraan het ABVV actief heeft deelgenomen. Lange en moeilijke dis-
cussies in verschillende etappes die in maart 2017 hebben geleid tot de aanname 
van het standpunt van het EVV met de tien prioritaire krachtlijnen voor een mo-
derne richtlijn betreffende de EOR. 
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Het ABVV heeft ook de buitengewone vergadering van 3 mei 2017 bijgewoond 
waarop vakbonden aangesloten bij het EVV en vertegenwoordigers van de Euro-
pese Commissie, samenkwamen. De Commissie toonde belangstelling voor het 
standpunt van het EVV, maar zag op middellange termijn geen mogelijkheid om de 
richtlijn te verbeteren in de huidige politieke context. Ze heeft enkel een mogelijke 
piste voorgesteld van een pedagogische tekst die bepaalde knelpunten in de richt-
lijn, zoals het begrip ‘transnationaliteit’, zou toelichten en van een voortzetting van 
de gesprekken in aanwezigheid van de werkgevers. Wat het EVV vriendelijk afwees, 
maar niet zonder voor te stellen om de dialoog met de Commissie verder te zetten. 

Vormingen

Het ABVV organiseerde samen met zijn beroepscentrales en met het Europees 
Vakbondsinstituut in oktober 2016 en in mei 2017, twee vormingsdagen voor de 
ABVV-delegees van de EOR’s. Dit met de bedoeling om: 

elkaar te leren kennen, om hen vertrouwd te maken met de verschillen en gelij-
kenissen tussen werknemersvertegenwoordigers uit andere landen die aanwe-
zig zijn in de EOR en om samen een tegenmacht te vormen;

hen tools aan te reiken om een netwerk tussen delegees van de EOR te vormen;

hen te helpen de oprichtingsovereenkomst van hun EOR te leren kennen en te 
begrijpen om het te verbeteren;

hen te wapenen zodat ze beter het hoofd kunnen bieden aan bedreigingen en 
beslissingen van de werkgeverszijde. 

Het ABVV verzocht de centrales ook om op te treden in hun eigen vormingen: 
ABVV-metaal in juni 2015 over de rol van het beperkt comité, de Algemene Centrale 
in 2015 over de rol van de experten, de BBTK in 2015 over de herstructureringen 
en in 2017 over het inroepen van de inspectie en het beroep op de rechtbanken.  

Contactpunt van de OESO

Het ABVV zetelt in het Belgisch nationaal contactpunt (NCP) van de OESO. 
Dit is een tripartiet orgaan dat onder meer belast is met het aanmoedigen van 
ondernemingen om de richtsnoeren van de OESO na te leven. Deze richtsnoeren 
omvatten een reeks niet-bindende aanbevelingen die multinationals zouden moeten 
naleven. Zij vormen echter de enige gedragscode die is aangenomen en uitgevoerd 
via de oprichting van contactpunten door de regeringen van landen die lid zijn van 
de OESO. Het ABVV vraagt al jaren om deze richtsnoeren bindend te verklaren. 

Naast zijn rol van verspreiding van de richtsnoeren bij de ondernemingen, speelt 
het Belgische NCP al jaren de rol van bemiddelaar tussen enerzijds de organisaties 
(vakbonden of NGO’s) die klacht indienen bij het contactpunt en anderzijds de in 
de klacht beoogde ondernemingen. Het NCP kan niet beslissen om sancties op te 
leggen.

Het ABVV blijft erover waken dat het NCP zijn rol correct blijft spelen, dat het de 
nodige middelen heeft, dat zijn werking verbetert en dat duidelijk wordt gesteld 
wat mensen die klacht indienen kunnen verwachten. Dit was onder meer het geval 
toen in 2016 de werking van het NCP grondig werd geëvalueerd (peer review) 
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door een delegatie bestaande uit verschillende leden van buitenlandse NCP’s. De 
delegatie voerde afzonderlijke gesprekken met de leden van het contactpunt die 
de vakbonden, de werkgeversorganisaties, regeringsinstanties en externe niet-
aangesloten organisaties zoals NGO’s vertegenwoordigden. De resultaten van de 
peer review werden geanalyseerd door het NCP en hebben geleid tot de aanname 
van een reeks concrete verbeteringen, waaronder het transparanter maken van de 
werking van het contactpunt. Het ABVV heeft bijzonder veel aandacht besteed aan 
het effectief verbeteren van die transparantie. In de praktijk werden de regels die 
de klachtenbehandeling door het contactpunt tegen een multinational omkaderen, 
en het huishoudelijk reglement van het NCP, gepubliceerd op de website. Het 
NCP heeft deze verbeteringen trouwens meteen toegepast toen de Bouw- en 
Houtwerkers Internationaal (BWI) in 2016 een klacht indiende tegen de groep 
ETEX in het kader van de sluiting van een dochtermaatschappij in Argentinië. Het 
heeft toen het ontvankelijkheidsverslag van de klacht van BWI en zijn beslissing 
om een verzoening op te starten tussen de partijen, gepubliceerd. Jammer genoeg 
heeft de houding van ETEX het contactpunt gedwongen een einde te stellen 
aan de lopende verzoening. Het NCP publiceerde dan, zoals in alle voorgelegde 
gevallen, zijn conclusies en werd het eens over aanbevelingen. In het geval van 
ETEX wou het NCP een opvolging garanderen en verzocht het de onderneming om 
in aanwezigheid van BWI en binnen een termijn van 6 maanden, in het NCP uitleg 
te komen verschaffen over hoe ze deze aanbevelingen had uitgevoerd. 

Normalisering van goederen en diensten

De wetten verwijzen steeds meer naar privénormen die, terwijl ze werden 
uitgewerkt buiten het kader van de sociale dialoog, er volledig deel van uitmaken. 

Deze privénormen worden stilaan ‘publieke’ normen die voortaan ook de diensten 
betreffen, en dus de arbeidsorganisatie en -voorwaarden.

Het kader bepaald door Verordening 1025/2012 die de vakbonden erkent als 
maatschappelijke actoren en die voorziet in ondersteuning van vakbondsactiviteiten 
op het gebied van normalisering, heeft de zaken in een stroomversnelling gebracht.

De Europese Commissie wil dat het Europees normalisatiesysteem in staat zou zijn 
om de toekomstige uitdagingen aan te gaan, zoals de digitalisering, het toenemend 
belang van de diensten… (cf. ‘Single Market Strategy’).

In deze context heeft het EVV een programma vastgelegd dat is gevalideerd 
door de Europese Commissie en heeft het 2 resoluties aangenomen die het 
belang bevestigen van de belangenvertegenwoordiging van werknemers in de 
normalisatieactiviteiten.

Gezien de complexiteit van de procedures, het gebrek aan transparantie en het laag 
democratisch gehalte van de (betalende) toegang tot de normalisatieprocessen, 
vragen de betrokken centrales om bepaalde dossiers te coördineren op het 
niveau van het ABVV dat mandaten bezit in de Belgische normalisatie-instanties 
(schoonmaak, spoorwegen...).

Het ABVV heeft zich op verschillende niveaus actief ingezet voor 
normalisatiewerkzaamheden, met name door zijn deelname aan het Vast 



149Statutair Rapport

9

Recht op informatie en raadpleging in de onderneming

Comité voor Normalisatie van het EVV en aan verschillende technische comités, 
voornamelijk rond maintenance en facility management. 

Tijdens deze periode werden drie belangrijke documenten op Europees niveau 
goedgekeurd:

het ‘independant review of the European standardisation system’;

het Vademecum over Europese normalisatie (Vademecum on European 
standardisation);

en het gezamenlijk initiatief over normalisatie (joint initiative on standardisation 
– cf. ‘Single Market Strategy’).

Op Belgisch niveau volgde het ABVV als lid van het NBN (Bureau voor Normalisatie) 
verschillende technische comités om geïnformeerd te kunnen blijven en/of te 
kunnen reageren op de ontwikkeling van bepaalde projecten, zoals: 

NBN/E319 Maintenance

NBN/E348 Facility management

NBN/E447 Horizontale normen voor dienstverrichting

NBN/I283 Managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk 

NBN/I122 Ergonomics

NBN/E256 Railway application

We moeten onderstrepen dat de normen zich in een fase van Europese (CEN-
CENELEC) of internationale (ISO) ontwikkeling, of beide kunnen bevinden.

Jammer genoeg is het proces van uitwerking van normen duur, weinig transparant 
en weinig democratisch. 

Het ABVV werd in 2017 geconfronteerd met een manipulatie (leden zonder 
stemrecht die toch hebben gestemd) bij de stemming over het ontwerp van ISO-
norm 45001 betreffende het ‘Managementsysteem voor veiligheid en gezondheid 
op het werk – vereisten en richtlijnen voor zijn gebruik’. Met deze stemming heeft 
België zich uitgesproken voor het ontwerp van norm, terwijl dit in dit geval zou 
geregistreerd moeten zijn als een onthouding of een tegenstem.

De Belgische normalisatie-instantie (NBN) leek zich bovendien te willen ontpoppen 
tot een echt verkoopbureau en eiste – zelfs als ze het tegendeel beweert – de 
omvorming in een vzw om financiële redenen waarbij de andere opdrachten als 
normalisator uit het oog werden verloren.

In deze context is het ABVV bijzonder tevreden over het in 2017 op eigen initiatief 
uitgebrachte advies over de terbeschikkingstelling van normen door de CRB, 
door de FRDO en de Raad voor het Verbruik. Dit advies heeft betrekking op de 
transparantie en de kostprijs voor de toegang tot de normen opgenomen in de 
wetgeving.
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Het gebeurt immers dat ontwerpen van koninklijke besluiten voor sommige 
bepalingen een reglementeringswijze hanteren met verwijzing naar de genummerde 
normen afkomstig van het werk van normalisatie-instellingen, waarvan de inhoud 
echter niet ter beschikking wordt gesteld van de genoemde raden.

Mobiliteit: een syndicaal thema

Om de drie jaar zijn werkgevers uit de privésector en de openbare sector die meer 
dan 100 werknemers tewerkstellen, wettelijk verplicht om:

de gedetailleerde vragenlijst te beantwoorden die gebruikt wordt voor de 
federale diagnostiek over het woon-werkverkeer in hun onderneming of in hun 
instelling (informatie desgevallend opgesplitst per vestigingseenheid van meer 
dan 30 werknemers); 

om de delegees in de ondernemingsraden en de basisoverlegcomités in de 
openbare diensten te raadplegen en het thema met hen te bespreken alvorens 
de resultaten te valideren. 

Deze diagnostiek is syndicaal uiteraard belangrijk omdat de raadpleging in veel 
gevallen het enige moment vormt waarop het thema mobiliteit op de agenda van de 
overlegorganen wordt geplaatst of zou geplaatst moeten worden. Delegees hebben 
deze wettelijke hefboom al kunnen gebruiken om syndicale doorbraken binnen te 
rijven: bijvoorbeeld de terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar 
vervoer, de fietsvergoeding, de aanpassing van uurroosters, de aanpassing van de 
dienstverlening van het openbaar vervoer… 

Zoals altijd om de drie jaar hebben de CRB en de NAR een advies uitgebracht 
over de diagnostiek. In 2017 verliepen de debatten bijzonder moeizaam omdat de 
werkgevers al meteen de vraag opwierpen van de continuïteit van het instrument. 
Ze meenden immers dat de return voor de ondernemingen te laag was in verhouding 
tot de inspanning die de ondernemingen moeten leveren om de diagnostiek in te 
vullen en te bespreken. 

Na de vertegenwoordigers van de vakbonden, van de werkgevers van een aantal 
bedrijven en vertegenwoordigers van de openbare vervoersmaatschappijen NMBS, 
TEC, DE LIJN, MIVB gehoord te hebben, werd beslist het instrument te behouden. 
De sociale gesprekspartners hebben de debatten voortgezet en brachten een 
unaniem advies uit over de veranderingen die ze graag willen laten aanbrengen in 
de diagnostiek. 

Het ABVV verkreeg dat de FOD een informaticatool ontwikkelt en ter beschikking 
stelt van de ondernemingen. Deze tool zorgt er voor dat - nadat de overlegorganen 
zijn ingelicht - de directie de informatie vlotter bij de werknemers kan inzamelen. 
Met dit instrument zou de informatie over de belangrijkste verplaatsingswijze op 
basis van de postcode van de woonplaats en de verplaatsingswijze in het voor- en 
natraject (intermodaliteit) moeten verbeteren. Het ABVV had erop aangedrongen 
om dit punt in 2014 facultatief te maken, en in 2017 verplicht. Het bleek echter niet 
mogelijk om voor dat laatste punt een akkoord te krijgen van de werkgevers. 
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Over ons verzoek om de opsplitsing vrouwen/mannen voor de hoofdverplaatsingswijze 
verplicht te maken – zoals we gevraagd en in 2014 facultatief verkregen hadden – 
heeft de werkgeverszijde zich ook negatief uitgesproken. Uitstel is geen afstel. Het 
ABVV is van plan om bij de discussies over de volgende diagnostiek in 2020, deze 
twee punten opnieuw ter sprake te brengen in de CRB en de NAR. 

Tot slot werd er op vraag van een van onze intergewestelijken een circulaire 
opgesteld over de syndicale hefbomen in de onderneming. Op vlak van mobiliteit 
werken we overigens nauw samen met onze intergewestelijke afdelingen: 
infosessies, vormingsdagen, de update en uitbreiding van de tool… gebeuren in 
overleg met de intergewestelijke.
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Gendermainstreaming en gelijkheid van vrouwen en mannen

Gendermainstreaming en gelijkheid 
van vrouwen en mannen

Intro

In de strijd voor gelijkheid v/m streeft het ABVV naar een transversale aanpak van 
gendermainstreaming (GM), d.i. een geïntegreerde genderbenadering, en dit in al 
zijn acties en werkzaamheden. 

Zolang de hardnekkige stereotypen en discriminerende rollenpatronen blijven bes-
taan, is een preventieve aanpak als GM noodzakelijk. Daarnaast zijn ook gerichte 
maatregelen nodig, tot zolang de volledige gelijkheid van vrouwen en mannen is 
bereikt.

Het ABVV en het genderdepartement hebben in de aanloop van en ook na het 
congres 2014 enorme inspanningen gedaan, maar de strijd is nog lang niet gestre-
den… We blijven hieraan werken, vrouwen én mannen samen, of zoals de slogan van 
de Wereldvrouwenmars het treffend zegt: “Wij blijven stappen, tot alle vrouwen vrij 
zijn!” 

Vrouwen in de instanties van het ABVV

1.1 Het federaal vrouwenbureau

Voor het ABVV-congres van 2010 kwam het federaal vrouwenbureau (FVB) 7 tot 8 
keer per jaar samen. Nog voor het congres van 2014 werd er beslist om 1 maal per 
maand samen te komen, al dan niet in de vorm van een werkgroep, dit ter voorbe-
reiding van het congres en met het oog op een betere werking van het FVB en een 
meer genderbewuste aanpak van diverse thema’s. 

Ondanks de vele agendapunten en de nuttige werkzaamheden, constateerden we 
dat niet alle mandaten voor het FVB ingevuld werden en dat de afwezigheid van 
effectieve gemandateerden of plaatsvervangers van enkele centrales en gewesten, 
te betreuren is. Ook nadat er beslist werd om  systematisch de 10 extra vrouwelijke 
toegevoegde gemandateerden in het federaal bureau (FB) uit te nodigen, hielp dit 
niet om veel meer deelnemers naar de vergaderingen te krijgen. Het feit dat het 
FVB een officiële instantie is, maar zonder beslissingsbevoegdheid, maakte dat 
onze bemerkingen en eisen tot in het FB moesten geraken, wat niet altijd eenvou-
dig was.

Een greep uit de thema’s en dossiers die in de laatste 4 jaar in het FVB behan-
deld werden: het glazen plafond en de plaats van de vrouwen in de instanties van 
het ABVV en bij de sociale verkiezingen, de herinvoering van de werking van de 
opvolgingscommissie, maar ook algemene thema’s als pensioenen en de pensioen-
kloof v/m, deeltijds werk en IGU, de combinatie werk-privéleven, vaderschap en 
geboorteverlof voor vaders en meemoeders, de loonkloof v/m, de individualisering 
van rechten in de sociale zekerheid en in de fiscaliteit met het huwelijksquotiënt, 
seksisme, geweld op vrouwen, discriminatie, collectieve arbeidsduurvermindering 
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(CADV), de maatregelen van de regering-Michel die vrouwen bijzonder hard tref-
fen…

Daarenboven werken we in het FVB met een jaarlijks genderactieplan waarvan de 
werkpunten op de verschillende niveaus (de plaats van vrouwen in de instanties, bij 
de SV, netwerken met vrouwenorganisaties, Europees/internationaal) opgesteld en 
geëvalueerd worden.

1.2 De opvolgingscommissie (instantie voor opvolging, 
 evaluatie en controle van de gelijkheid man/vrouw)

Met de goedkeuring van het Charter Gendermainstreaming in 2004, werden reeds 
essentiële engagementen genomen op het vlak van de pariteit v/m, wat meteen 
ook tot een statutenwijziging leidde op het statutair congres van 2006.

“Na ieder statutair congres duidt het Federaal Bureau, in samenwerking met het 
Federaal Vrouwenbureau, in zijn schoot een nieuwe opvolgings-, evaluatie- en 
controlecommissie voor de gelijkheid man-vrouw aan bestaande uit leden van die 
federale bureaus, onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Secretariaat“.

Tijdens het congres 2014 heeft het ABVV zich d.m.v. een motie, uitgesproken m.b.t. 
concrete engagementen voor wat betreft de plaats van vrouwen binnen onze or-
ganisatie.

“In overleg met het Federaal Vrouwenbureau zal het Secretariaat binnen de 6 
maanden een actieplan en een structurele oplossing voorstellen om een betere 
deelname van de vrouwen in de organisatie en bij de sociale verkiezingen te waar-
borgen.“

De opvolgingscommissie waarvan sprake in artikel 37ter van de statuten, moest 
zonder uitstel opnieuw geactiveerd worden om de inwerkingstelling van het actie-
plan te waarborgen. Deze was tot het congres van 2014 amper 1 keer samengeko-
men.

Op 17 november 2015 opent de ABVV-voorzitter de officiële her-installering van de 
opvolgingscommissie (OC) die representatief moet samengesteld zijn, zowel voor 
wat de structuren betreft als de deelname van vrouwen én mannen. De leden moe-
ten een mandaat hebben om werk te maken van de aanbevelingen in de enquête 
van het glazen plafond binnen het ABVV, het charter GM respecteren en de motie 
uitvoeren die wij goedgekeurd hebben op het congres in 2014 m.b.t. de plaats van 
vrouwen in de organisatie en dat elke vorm van discriminatie verwerpt en streeft 
naar pariteit in alle structuren. 

Het reglement van inwendige orde bepaalt dat de OC tussen de 2 en 4 keer per jaar 
moet samenkomen. In 2016 en 2017 gebeurde dit effectief 2 maal.

Aan de leden van de opvolgingscommissie werd gevraagd om tegen oktober 2016 
de nodige kwantitatieve en kwalitatieve gegevens betreffende de leidinggevende 
instanties van centrales, gewesten en intergewestelijken én de resultaten van de 
SV 2016 te bezorgen aan het genderdepartement. Dit bleek toch een moeilijke 
oefening, want van drie centrales kregen we geen enkele info. Ook de gewesten 
moeten nog aangeschreven worden om deze gegevens systematisch bij te houden.
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1.3 Het federaal secretariaat, bureau, comité, congres

Artikel 37bis § 2 van de ABVV-statuten vermeldt dat in al zijn interprofessionele 
instanties het ABVV streeft naar de pariteit man-vrouw. Bij gebrek daaraan ga-
randeert het minstens 1/3de vertegenwoordiging van vrouwen. Wanneer een gele-
ding 1/3de vertegenwoordiging niet kan bereiken, zorgt zij voor een vertegenwoor-
diging die overeenstemt met de eigen samenstelling man-vrouw. 

Instanties die deze representatieve vertegenwoordiging niet bereiken via directe 
verkiezingen, stellen bij hun installatie zelf een correctiemechanisme op om de 
doelstelling stapsgewijze te bereiken.

Na het congres 2014 werd dit correctiemechanisme toegepast, aangezien het 
nieuw federaal secretariaat nog altijd uit 6 mannen en maar 1 vrouw bestond. Het 
secretariaat werd dus uitgebreid met 2 vrouwelijke federaal secretarissen om het 
quotum van minimum 1/3de van elk geslacht te bereiken.

Het federaal bureau voldeed wel aan deze 1/3de regel door de toevoeging van 10 
extra mandaten voor vrouwen uit de instanties. Bijlage 6 van de statuten moet in 
die zin nog altijd aangepast worden. 

Bij ieder federaal comité en congres wordt gevraagd rekening te houden met 
deze 1/3de regel. Voor de comités wordt dit niet systematisch gecontroleerd of 
bijgehouden. Op het congres van 2014 waren onze vrouwelijke afgevaardigden on-
dervertegenwoordigd met amper 24%. Uit protest werd er daarom in de zaal een 
aantal stoelen ingenomen met kartonnen vrouwelijke silhouetten ter vervanging 
van het vereiste aantal vrouwen.

Sociale verkiezingen 2016

2.1 De voorbereidingen

Om de vertegenwoordiging van vrouwen binnen het ABVV via de sociale verkiezin-
gen te verbeteren, werd in de voorbereiding van de SV 2016 opgeroepen tot meer 
vrouwelijke kandidaten op de lijsten. We gaven tips aan bestendigen en secreta-
rissen hoe potentiële kandidates aan te spreken. We brachten ook een flyer uit met 
als slogan “De plaats van een vrouw is in haar vakbond. ABVV. Meer dan ooit”. 

2.2 De resultaten

Globaal gezien maken vrouwen voor de eerste keer de meerderheid uit van de 
tewerkstelling  in  de bedrijven met ondernemingsraad (51,16%) en met CPBW ( 
50,95%). Het tewerkstellingsaandeel van vrouwen in de profit (40,79%) in bedri-
jven met een OR blijft vooruitgang boeken (+1,78%). Het tewerkstellingsaandeel 
van vrouwen in de social profit blijft stabiel (73%). Uit de resultaten van de FOD 
WASO constateerden we o.m. dat het totaal aantal werknemers betrokken  bij de 
sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad, gestegen is met 100.000 waarvan 
67.552 in de social profit (social -profit effect). Het ‘vrouwen’-effect zet zich door: 
er zijn verhoudingsgewijs meer verkozen vrouwen dan vrouwelijke kandidates 
(3,02% voor OR totaal en 4,08% voor CPBW totaal).

2.
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Maar er is nog altijd een aanzienlijke discrepantie in de profit. De cijfers van de 
sociale verkiezingen in 2016 tonen aan dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn 
bij OR: 25,25% kandidaturen en 27,63% verkozen en ook bij CPBW: 26,39% kandi-
daturen en 29,27% verkozen.

2.3 Dag van de vrouwelijke verkozenen ‘Vrouwen in Actie’

Op vraag van het FVB en om ons genderactieplan in realiteit te brengen, werd op 
12 september 2017 voor de eerste keer een ‘dag van vrouwelijke verkozenen’ geor-
ganiseerd. Na het rampzalige zomerakkoord van de regering-Michel, koppelden we 
er meteen ook een brok actualiteit aan. Meer dan 600 mannen en vrouwen namen 
deel aan deze dag die volledig in het teken stond van onze vrouwelijke delegees, 
de stem van de werkvloer. Ook internationaal vertegenwoordigend werk en inter-
nationale solidariteit werden benadrukt met sprekers van het EVV, het IVV en de 
aanwezigheid van een delegatie uit onder meer Congo.

Omdat er vanuit enkele centrales en intergewestelijken de vraag naar een vervolg 
werd gesteld, hebben we meteen een tweede editie ingepland in het genderactie-
plan 2017-2018.  

Campagnes, acties en activiteiten

3.1 Campagnes Dag voor Gelijk Loon v/m – Equal Pay Day

Er is in België nog steeds geen loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Om dit 
aan te klagen organiseert het ABVV, al dan niet samen met zij-kant, jaarlijks de Dag 
voor Gelijk Loon v/m (Equal Pay Day).

De eerste campagne vond plaats op 31 maart 2005. De loonkloof in de bruto 
maandlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers samen bedroeg toen 28% en 
de kloof in de bruto-uurlonen van enkel voltijdsen 15%.

In 2014 ‘vierden’ we tien jaar campagne, maar niet van harte want de loonkloof 
v/m in de maandlonen bedroeg nog altijd 21%. Daartegenover was de loonkloof in 
bruto-uurlonen voor voltijdse werknemers gedaald tot 7%. 

In 2015 haalde het ABVV de megafoon boven want vrouwen verdienen nog altijd 
20% minder dan mannen. De loonkloof v/m moet zo snel mogelijk weg. Dus… Speak 
up! Laat je stem horen en spreek erover. Wij verwezen daarbij naar de loonkloofwet 
van 2012 die op de 3 niveaus van het sociaal overleg correct zou moeten toegepast 
worden: op interprofessioneel, sector- en op bedrijfsniveau.

Samen met zij-kant werd ook nog een Vlaamse campagne uitgewerkt onder het 
motto “Vrouwen willen meer.”

2016 was het jaar van de sociale verkiezingen en daarom werkten ABVV en zij-
kant samen met de spraakmakende campagne “Kreeg de loonkloof maar evenveel 
aandacht” waarbij een weelderige boezem niets aan de verbeelding overliet. De 
loonkloof bedraagt nog steeds 20%.

In 2017 bleef de loonkloof ook weer hangen op 20% en grepen we terug naar de 
aloude slogan “Gelijk loon voor gelijkwaardig werk.” Voor deze gelegenheid werd 

3.
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speciaal een symbool in de vorm van een gelijkheidsteken v/m gecreëerd dat vanaf 
nu in alle campagnes rond (loon)gelijkheid zal terugkomen.

Samen met zij-kant werd er in sommige Vlaamse gewesten ook campagne gevoerd 
met als thema ‘Start vroeger voor een gelijk loon later’.

In 2018 wordt voor het 14e jaar op rij actie gevoerd, want de loonkloof blijft bestaan 
en stagneert nu al 4 jaar na elkaar op 20%. Ligt het groter aandeel van onvrijwilli-
ge deeltijdse jobs (ook voor mannen) aan de basis van deze stagnering? 

Is de loonkloofwet van 2012 efficiënt genoeg?

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, had als doel  het sociaal overleg op 3 niveaus te bevorderen om de loon-
kloof te dichten: op interprofessioneel, op sector- en op bedrijfsniveau. Op inter-
professioneel niveau moet het tweejaarlijks technisch rapport van de CRB over 
de loonnorm een hoofdstuk bevatten over de loonkloof v/m. Dat is ondertussen al 
twee keer het geval geweest. De thema’s die hier voornamelijk aan bod kwamen, 
zijn de genderneutrale functieclassificaties in de sectoren en de extralegale voor-
delen waar mannen meer dan vrouwen, van genieten. 

In de sectoren moesten de paritaire comités hun functieclassificaties genderneu-
traal maken en kregen daarvoor van de FOD WASO een score en/of aanmaning om 
deze te verbeteren. 

Op bedrijfsniveau moet in de jaarlijkse sociale balans wat betreft personeels-
kosten, voordelen bovenop het loon en opleidingskosten opgesplitst worden tussen 
mannen en vrouwen. Gezien wij ons blijven inzetten voor het verdwijnen van de 
loonkloof v/m, besloten we om loonklooftest en –calculator te ontwikkelen die on-
line raadpleegbaar is en die onze afgevaardigden kan helpen om hun situatie in 
kaart te brengen. 

Om de 2 jaar moet er ook een analyse gemaakt worden van de bezoldigingsstructuur 
van de werknemers volgens geslacht, statuut, functieniveau, anciënniteit en 
opleidingsniveau. De OR of VA dient dan te oordelen of er een actieplan moet 
opgesteld worden met doelstellingen en streefdata om de loonkloof weg te 
werken. Belangrijk is dat indien op bedrijfsvlak een bestaande genderdiscriminatie 
(ten gevolge van functieclassificaties) moet worden opgelost, een eventuele 
overschrijding van de loonnorm van 1,1% - die hiervan het gevolg zou zijn - niet zal 
leiden tot sanctionering of het onwettig verklaren van de cao. Tenslotte is er nog de 
mogelijkheid om een bemiddelaar aan te duiden als een personeelslid zich ongelijk 
behandeld voelt op loonvlak omwille van geslacht. Maar doordat geen van beiden 
beschermd is tegen ontslag, stelt de vraag of dit instrument wel gebruikt wordt.

Aangezien de loonkloof nu al voor het vierde jaar op rij stagneert, is het hoog tijd 
om een degelijke evaluatie van de loonkloofwet te maken, zeker omdat de voorzie-
ne sancties nauwelijks of niet toegepast worden

3.2 Vrouwen in de vuurlijn van de regering-Michel

Sinds de aanstelling van de regering-Michel en het regeerakkoord van 2014, re-
gent het (besparings)maatregelen die vrouwen hard raken: de verhoging van de 
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pensioenleeftijd tot 67, de afschaffing van gelijkgestelde periodes, de maatregel 
‘eenheid van loopbaan’, de invoering van een puntensysteem, een verhoogde flexi-
biliteit en de aantasting van de inkomensgarantieuitkering (IGU) voor deeltijdsen, 
een passende dienstbetrekking vanaf 3u tot 60 km van huis, flexijobs in de horeca 
met uitbreiding naar andere sectoren, nachtarbeid vanaf 22u, besparingen in de 
openbare diensten…

Als reactie lanceerden we vrijwel onmiddellijk het ‘regeringsmenu voor vrouwen: 
het gepluimd kieken’ waarmee het ABVV de eerste maatregelen aanklaagde. 

In juni 2015 brachten we met de slogan en het beeld van strijdende vrouwen 
“Vrouwen in de vuurlijn” een manifestatie van 2.500 vrouwen en mannen in Brus-
sel op de been. 

Tijdens de nationale betoging in Brussel van september 2016, zorgden we met een 
aparte en opvallende stand voor meer zichtbaarheid voor onze eisen. 

En op onze dag voor de vrouwelijke verkozenen in september 2017, fileerden we 
nogmaals de asociale en vrouwonvriendelijke maatregelen van de regering-Michel. 

De banner en het beeld van ‘vrouwen in de vuurlijn’, worden momenteel bij alle 
acties en manifestaties ingezet, tegen TTIP en CETA, voor het recht op abortus in 
Europa, bij manifestaties van de Wereldvrouwenmars, op 8 maart ter gelegenheid 
van Internationale Vrouwendag …

3.3 Vrouwendag op 11 november

Op 11 november 1972 bracht de eerste vrouwendag bijna 10.000 vrouwen (en 
mannen) samen in de Passage 44 in Brussel. De sfeer was er strijdbaar en uitge-
laten. Het pas opgerichte Vrouwen Overleg Komitee (nu Furia), dat instond voor 
de Nederlandstalige activiteiten, besloot het evenement jaarlijks te herhalen. Het 
houdt voor die ‘nationale vrouwendag’ vast aan 11 november, een eerder toevallige 
datum in 1972. België is zo een zeldzaam land met twee Vrouwendagen: de inter-
nationale van 8 maart en de ‘nationale’ van 11 november.

2014: Vilvoorde, met als thema Armoede

2015: Gent: thema Geluk?! 

2016: Antwerpen: Feminisme, nu, voor morgen – debat over werkbaar werk

2017: Mechelen: in het teken van actueel feminisme 

Samen met de Ladies-in-Red organisaties (ABVV, zij-kant, Viva-SVV en fos) zorgen 
we ieder jaar voor een gezamenlijke stand en aangepast materiaal i.f.v. het jaar-
thema.

3.4 Andere activiteiten/acties/manifestaties

Wereldvrouwenmars rond 8 maart - Met deze Wereldvrouwenmars willen de deelne-
mende organisaties meer aandacht vragen voor het lot en de rechten van vrouwen 
wereldwijd en dit jaar meer specifiek voor vrouwelijke vluchtelingen en migranten.

Manifestaties voor het recht op abortus in Europa en om abortus uit het strafrecht 
te halen.
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Betoging tegen de komst van de seksistische Trump naar Brussel.

Enquête en opvolging ‘Achtervolgt partnergeweld je tot op het werk?’ waarbij voor 
de eerste keer de link gelegd werd van huiselijk geweld met de impact ervan op het 
werk, de werknemers en de werkplek. 

25 november is de Internationale Dag tegen geweld op vrouwen. In 2017 manifes-
teerde het ABVV in Brussel samen met Mirabal, een platform van meer dan 80 
feministische bewegingen die strijden tegen geweld op vrouwen:

omdat het geweld op vrouwen overal en voortdurend plaatsvindt …

omdat het leven van vrouwen elke dag gevaar loopt en vrouwen dagelijks 
geconfronteerd worden met de gevolgen van geweld …

omdat klachten al te vaak niet ernstig worden genomen of zelf geseponeerd 
worden …

omdat de zelfstandigheid van vrouwen bemoeilijkt wordt door een hard 
besparingsbeleid …

omdat geweld tegen vrouwen gebaseerd is op grond van geslacht 
en uitgeoefend wordt op vrouwen omdat ze nu eenmaal vrouw zijn.

Participatie in andere instellingen en instanties in België

4.1. Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesor-
gaan en beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te 
realiseren en directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken.

De ABVV-genderwerking heeft een officieel mandaat in de maandelijkse bureau-
vergaderingen, de jaarlijkse algemene vergadering en in de verschillende commis-
sies. 

Het ABVV werkte tussen 2014 en 2018 actief mee aan het opstellen van adviezen 
betreffende:

het verlof voor co-ouders in geval van een doodgeboren kind 

het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie van 26 april 2017 betref-
fende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers 
en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad

de diplomabonificatie in de pensioenberekening 

een genderimpactanalyse van het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk 

de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte 
bijstaat 

de genderdimensie en zware arbeid in het kader van de pensioenhervorming 
(puntensysteem) 

de sociale bescherming van werkneemsters na een miskraam 
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diverse maatregelen van de hervorming van het werknemerspensioen 

de cumul van onderbrekingsuitkeringen met een overlevingspensioen in de 
openbare sector 

de inkorting van het ziekenhuisverblijf na een bevalling 

een voorontwerp van wet ‘houdende de hervorming van het overlevingspen-
sioen voor zelfstandigen’ 

een voorontwerp van wet ‘tot wijziging van de wetgeving betreffende de overle-
vingspensioenen van de openbare sector’ 

een voorontwerp van wet ‘tot wijziging van het rustpensioen en het overle-
vingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenrege-
ling voor werknemers’

Europees en internationaal

5.1 Het vrouwencomité van het Europees vakverbond (EVV)

Het vrouwencomité van het EVV waarin het ABVV vertegenwoordigd is, komt 
tweemaal per jaar samen, organiseert thematische seminaries en conferenties, 
bijv. rond de Europese Equal Pay Day, de internationale vrouwendag op 8 maart, de 
internationale dag tegen geweld op vrouwen op 25 november, work-life balance… 
en coördineert projecten zoals in 2016 ‘Safe at home, safe at work’ een studie rond 
de impact van huiselijk geweld op het werk, waaraan ook de Belgische vakbonden 
deelnamen.

Daarnaast volgt het vrouwencomité permanent de werking en beleid van het EVV 
op met het oog op het streven naar gelijkheid tussen vrouwen en mannen. 

De vertegenwoordiging van vrouwen in vakbonden, wordt op elk EVV-congres on-
der de loep genomen. Zo was ook het genderaspect en de deelname van vrouwen 
op het 13de EVV-congres (Parijs 2015) een belangrijk issue, met een positieve evo-
lutie. In 1995 bestond 24% van de delegaties uit vrouwen. Op het congres in Parijs 
in 2015 bedroeg dit 42%.

Ook kwam 43% van de interventies van vrouwen. Enkel de samenstelling van de 
panels kon beter. Die bestonden voornamelijk uit mannen…

Tijdens dit congres werd op vraag van het vrouwencomité een resolutie m.b.t. de 
verbetering van het genderevenwicht in alle instanties van het EVV en in de de-
legaties aan het congres goedgekeurd. Dit om de nodige statutaire wijzigingen en 
voorstellen te doen tegen de mid-term EVV-conferentie (Rome, 2017), zodat tegen 
het volgende congres in 2019 deze maatregelen al van kracht zouden zijn.

Na het congres startte het vrouwencomité met een actieprogramma voor de pe-
riode 2016-2019 rond vijf domeinen:

werk maken van de integratie van de genderdimensie in alle beleidsdomeinen 
van het EVV en desgevallend leemtes wegwerken; 

de economische onafhankelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen en 
ijveren voor de wegwerking van de kloof op het gebied van tewerkstelling, 
loon en pensioen; 

1.
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de uitdagingen aanpakken m.b.t. het evenwicht tussen beroeps- en privéleven; 

het verschil in vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen in de besluit-
vormingsorganen van vakbonden en ondernemingen wegwerken; 

seksuele ongewenste intimiteiten en geweld op het werk bestrijden. 

Nieuw is ook dat voortaan in alle permanente comités er een vertegenwoordiging 
is van het vrouwencomité met het oog op een transversale aanpak van gender-
mainstreaming in alle thema’s en dossiers.

Ieder jaar peilt het vrouwencomité via een vragenlijst naar de stand van zaken 
m.b.t. het aantal leden v/m en de vertegenwoordiging v/m in de leidinggevende 
instanties van de ledenorganisaties. Deze evolutie wordt nauwlettend opgevolgd 
én openbaar gemaakt. Daarnaast wordt ook informatie opgevraagd over bepaalde 
thema’s m.b.t. gender(on)gelijkheid. In 2015 vroeg men naar input over de Eu-
ropese strategie voor de gelijkheid v/m voor de periode 2015-2020. In 2016 ging 
het over horizontale en verticale segregatie en in 2017 werd de pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen onder de loep genomen. 

5.2 Het vrouwencomité van het Internationaal Vakverbond (IVV)

De derde IVV-Vrouwenconferentie met als thema ‘De kracht van werkneemsters 
opbouwen’ vond plaats in Costa Rica van 11 tot 13 oktober 2017. Een delegatie van 
het ABVV was aanwezig.

De vrouwenconferentie had ook tot doel duidelijke besluiten, aanbevelingen en 
richtsnoeren te formuleren voor het IVV-congres in 2018. 

Vier gespreksthema’s werden vertaald in een aantal stevige resoluties. 

vrede, vrijheid en democratie;

de toekomst van werkende vrouwen;

opbouw van een economisch programma voor vrouwen, meer bepaald met be-
trekking tot de zorgeconomie en vrouwelijke leidinggevenden;

een einde stellen aan bestaand geweld op de werkvloer. 

Het goed gevuld programma omvatte, naast de bespreking van de vier thema’s, 
ook:

een evaluatie van het ‘plan voor gendergelijkheid’ voor het IVV en haar leden;

een evaluatie van de IVV-campagne “Count us in”. Een campagne om de deel-
name en het leiderschap van vrouwen binnen vakbonden te stimuleren.

De conferentie werd op 10 oktober voorafgegaan door een side event: met elk van 
de respectievelijke partnerorganisaties wisselden de drie Belgische vakbonden 
ideeën uit over goede praktijken rond drie thema’s:

geweld tegen vrouwen op de werkvloer (aanbeveling 190 van de IAO);

de transitie van de informele naar de formele economie (aanbeveling 204 van 
de IAO);

toegang tot het recht op sociale bescherming (aanbeveling 202 van de IAO).

1.

2.

3.

4.

3.

4.

5.
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Zo’n 70 vrouwen uit 30 verschillende landen formuleerden ter afsluiting de aanbe-
velingen. De dag werd afgesloten met een gemeenschappelijke verklaring die werd 
voorgesteld door de drie Belgische vakbondswoordvoersters.

 Het ABVV sluit zich aan bij de campagne van het IVV, die tot doel heeft:

te zorgen voor een essentieel draagvlak voor de goedkeuring van een IAO-ver-
drag, met daarbij een aanbeveling over ‘‘geweld tegen en intimidatie van 
vrouwen en mannen op het werk’’, waarin sterk de nadruk wordt gelegd op de 
genderdimensie van geweld;  

vakbondsactie te ondernemen, te mobiliseren en de boodschap te versterken 
om een einde te maken aan gendergerelateerd geweld op de werkvloer.

De vakbonden voeren al jaren campagne ten gunste van een IAO-conventie over 
gendergerelateerd geweld. Eind 2015 kondigde de IAO de start aan van een nor-
matief proces over ‘‘geweld en intimidatie tegen vrouwen en mannen in de ar-
beidswereld’’. Een eerste bespreking zal plaatsvinden ter gelegenheid van de 
107de sessie van de IAO-conferentie in juni 2018. Ter voorbereiding van de dis-
cussie organiseerde het Internationaal Arbeidsbureau van de IAO een vergadering 
met deskundigen over geweld tegen vrouwen en mannen op de werkvloer.

Het ABVV zal dit dossier bijzonder aandachtig opvolgen en de eerste initiatieven 
van de drie Belgische vakbonden in het licht van de conventie zijn een gezamenlijk 
opiniestuk en een politieke interpellatie.
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Conform de resoluties van ons vorige congres, heeft het ABVV acties opgezet om 
tegemoet te komen aan onze gedragslijn “een transparante en rechtvaardigere 
fiscaliteit”. Dit betekent dat het ABVV ervoor heeft geijverd dat het debat over 
een rechtvaardigere fiscaliteit bovenaan de sociaal-politieke agenda werd ge-
plaatst. Met de bedoeling een grotere fiscale transparantie over alle inkomsten te 
bewerkstelligen om een rechtvaardigere belasting van de verschillende soorten 
inkomsten in te voeren en een gepaste financiering van de diensten van de staat 
te garanderen.

In deze context heeft het ABVV geëist dat er niet enkel meer over een belas-
tingverlaging wordt gesproken, maar wel over een eerlijkere verdeling van wijze 
waarop belastingen worden geheven: minder belastingen op arbeid, meer belas-
tingen op de andere inkomstenbronnen en een betere bestrijding van de fiscale 
fraude. 

We stellen echter vast dat het aantreden van de rechtse regering-Michel/De Wever 
niet echt het herstellen van dit evenwicht heeft bevorderd. Deze regering heeft 
zich tevreden gesteld met de vermindering van de bijdrage van alle inkomsten 
uit arbeid (door ook voordelen toe te kennen aan de hoge lonen), maar zonder 
daarvoor voldoende in ruil te vragen van de vermogenden. Ze is daarentegen 
bepaalde begrotingsinkomsten in de zakken van de meest kwetsbare burgers 
gaan halen, door een beroep te doen op de verhoging van de indirecte – meest 
ongelijke – belastingen, zonder (opnieuw) over de indexsprong te spreken.

Voor het ABVV moet syndicale actie zich niet beperken tot het onderhandelen 
van loonsverhogingen of de verbetering van arbeidsvoorwaarden. Wij willen 
ook de ongelijkheid aanpakken die inherent is aan de mechanismen van de 
vrijemarkteconomie. Daarom willen wij een betere verdeling van de rijkdom tussen 
kapitaal en arbeid. Dit kan enkel verwezenlijkt worden, in aanvulling op een sterke 
federale sociale zekerheid, via een rechtvaardige en billijke fiscaliteit, dit wil 
zeggen progressief en geheven op alle inkomsten. Zo kan men ook goed werkende 
openbare diensten behouden die inspelen op de behoeften van de maatschappij en 
de burgers.

In deze context en conform de beslissingen van ons laatste congres, heeft het 
ABVV verschillende campagnes en acties opgezet voor een eerlijke fiscaliteit. 

Constant campagne voor een beleid van rechtvaardige fiscaliteit

Tijdens deze periode en naar aanleiding van de resultaten van de federale verkie-
zingen van mei 2014, heeft het ABVV verschillende acties gevoerd om het fiscale 
beleid van de regering-Michel aan de kaak te stellen. Deze aanklacht tegen het 
beleid is vooral gericht tegen de  taxshift-operatie van Michel. 

De taxshift heeft de facto ook als gevolg dat de belasting op de lonen vermindert, 
maar de maatregel is ruim ondergefinancierd.

11.
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Het ABVV heeft deze realiteit aangeklaagd (die ondanks alles in 2020 tot 4,7 
miljard euro zal oplopen). Voor het gefinancierde deel werd het geld bovendien 
grotendeels gehaald uit indirecte belastingen (BTW en verhoging van accijnzen). 
Het eventuele bijkomende nettoloon zal dus onder meer aangewend moeten wor-
den om de hogere energiefactuur te betalen. Het ABVV heeft ook gewezen op het 
feit dat door deze maatregelen en de gevolgen van de indexsprong, België het 
enige Europese land is waar de koopkracht in 2016 is verminderd. 

Vanaf dag 1 van deze regering, heeft het ABVV haar fiscaal beleid aan de kaak 
gesteld. Een beleid dat vermogenden en aandeelhouders bevoordeelt en de sociale 
uitkeringsgerechtigden benadeelt. Een van de eerste maatregelen met betrekking 
tot fiscaliteit, bestond er immers in de indexering van de belastingschalen voor de 
vervangingsinkomens te blokkeren. Dit vertegenwoordigde een kostprijs van 170 
miljoen euro op kan van de sociale uitkeringsgerechtigden.

Vanaf de start heeft Michel geen bijkomende bijdragen aan de ondernemingen ge-
vraagd om de staat te financieren. Hoewel het niet in het regeerakkoord stond, 
werd er wel voorzien in een hervorming van de vennootschapsbelasting, met de 
bedoeling het belastingtarief te verminderen. Ook hier hebben wij sterk de aan-
dacht gevestigd op het feit dat - in tegenstelling tot wat de regering had aangekon-
digd - deze hervorming van de vennootschapsbelasting opnieuw een aanzienlijk 
begrotingstekort zou veroorzaken. Een begrotingstekort dat de burgers, met de 
werknemers voorop, zouden moeten dragen hetzij via verhogingen van de indirecte 
belastingen, hetzij via de ontmanteling van onze sociale bescherming en onze dek-
kingsgraad op het gebied van de openbare diensten (voor het ABVV vormen deze 
de eerste koopkracht van de burgers en garanderen zij onze sociale cohesie).

Het ABVV voert een bijna constante campagne om het bestaande onevenwicht in 
de solidariteitsbijdrage van verschillende soorten inkomsten aan te klagen. 

Deze campagne werd via verschillende kanalen gevoerd:

artikelen in de syndicale pers met thematische dossiers, waarin de fiscale rich-
ting van de regering wordt aangeklaagd en waarin ook talrijke schandalen van 
fiscale fraude en ontduiking die elkaar de laatste tijd hebben opgevolgd, worden 
toegelicht. Schandalen zoals de Panama Papers, de Swiss Leaks, de Offshore 
Leaks, de Luxemburg Leaks en recent de Paradise Papers;

publicaties zoals de jaarlijkse sociaal-economische barometer van het ABVV.

Via deze publicaties heeft het ABVV statistieken, cijfers en vaststellingen voor-
gelegd die duidelijk bewijzen dat ons belastingstelsel echt hervormd moet wor-
den om een betere bijdrage van bepaalde inkomsten en burgers te verzekeren; 

de zeer actieve deelname aan netwerken voor rechtvaardige fiscaliteit (RJF – 
Réseaux Justice Fiscale – en FAN – Financieel Actie Netwerk). Deze activiteit 
nam de vorm aan van deelname aan verschillende acties en studiedagen.  

We vermelden onder de opvallende acties van deze netwerken:

jaarlijks tegen eind mei de organisatie van de ‘Tax Justice Day’ om aan te 
tonen dat het concept ‘Tax Freedom Day’ – een aanklacht tegen de fiscale 
hel in België – volledig verkeerd is. De nadruk wordt gelegd op het belang 
van  belastingen voor de financiering van de openbare diensten (en meer 
bepaald de spoorwegen) en op de schokkende ongelijkheid tussen de bij-
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drage van particulieren enerzijds, en die van de grote ondernemingen en 
vermogens anderzijds; 

de actie van 24 oktober 2017 om de ‘The Race to the Bottom – De race naar 
het nultarief’ op het gebied van de vennootschapsbelasting aan te klagen. 

de deelname aan andere platformen die aandringen op de noodzaak om onze 
fiscaliteit opnieuw in evenwicht te brengen, zoals CNCD, 11.11.11, het Roosvelt.
be-collectief, de ‘Robin Hood’-taks. 

Als voorbeeld vermelden we de actie die in januari 2017 werd gevoerd: samen 
met andere organisaties aangesloten bij de coalitie voor de invoering van een 
belasting op de financiële transacties (FTT Financiële Transactietaks, voordien 
de Tobin-taks) namen we deel aan vergaderingen met bepaalde ministeriële ka-
binetten. Het was de bedoeling onze bezorgdheid te uiten over de evolutie van 
het door ons land ingenomen standpunt in het kader van de lopende onderhan-
delingen over de invoering van een FFT binnen een “versterkte samenwerking” 
tussen tien lidstaten van de EU, op basis van het voorstel van de Europese 
Commissie van 29 juni 2011.

Binnen het EVV is het ABVV de boodschap blijven uitdragen van het belang van 
een fiscale coördinatie tussen deze staten. In een periode waarin de overheids-
financiën in het gedrang komen, bestaat er nochtans een behoefte aan het ge-
ven van nieuwe begrotingsimpulsen om de economische groei en het scheppen 
van banen te bevorderen. In deze bijzondere context wordt fiscaliteit dan ook 
een belangrijke politieke inzet en kan fiscale concurrentie alleen maar nade-
lig zijn vanuit de optiek van de verdediging van het Europees sociaal model. 
Dat model is gebaseerd op een voluntaristisch sociaal beleid en aanzienlijke 
en noodzakelijke overheidsinvesteringen. Aangezien deze fiscale concurrentie 
de begrotingsinkomsten vermindert en de lidstaten opgesloten zitten in het 
keurslijf van het Stabiliteitspact, kunnen die enkel ingrijpen op het niveau van 
hun sociale uitgaven.

Dankzij deze offensieve positionering is het ABVV erin geslaagd om in de re-
soluties van het EVV, het belang van de invoering van een gemeenschappelijke 
basis voor de vennootschapsbelasting, te laten opnemen. Met een minimumta-
rief. Op uitdrukkelijke vraag van het ABVV heeft het EVV bovendien beslist om 
op hun congres van 2016 opnieuw een werkgroep samen te roepen die zich zal 
buigen over de fundamentele uitdaging van fiscaliteit binnen de Europese Unie. 

Op het moment dat de discussies over de toekomst van de vennootschaps-
belasting worden gevoerd binnen de Europese Raad, moet de organisatie van 
deze werkgroep beschouwd worden als goed nieuws.

Nog steeds binnen het EVV, nam het ABVV deel aan een praktische cases-
tudy ‘Letter Box Company – Brievenbusfirma’s’. Met deze studie, waarvan de 
bevindingen later via een campagne werden verspreid, klaagde de Europese 
vakbeweging het misbruik aan  dat bepaalde werkgeverskringen maken van 
de afwezigheid van een harmonisering van wetgeving tussen lidstaten binnen 
de EU. Sommige ondernemingen vestigen immers hun maatschappelijke ze-
tel in een lidstaat waar ze enkel een postadres hebben, terwijl ze hun acti-
viteiten uitoefenen in andere lidstaten. Deze praktijken gebeuren doorgaans 
met de bedoeling om te ontsnappen aan wettelijke verplichtingen op het ge-
bied van fiscaliteit, van collectieve overeenkomsten en van sociale zekerheid. 
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Het EVV meent dat ondernemingen gedomicilieerd moeten zijn op de plek waar 
hun zaakvoering plaatsvindt en dat de toepasbare regels moeten worden na-
geleefd.

Binnen het TUAC (Trade Union Advisory Committee) nam het ABVV deel aan 
werkzaamheden en onderzoeken in het kader van de implementatie van het 
OESO-initiatief om de erosie van de belastinggrondslag en de transfer van 
winsten te bestrijden. De OESO klaagt in haar document over dit initiatief meer 
bepaald de grootschalige fiscale constructies aan die toegepast worden door 
grote multinationals. 

Binnen het TUAC en het IVV, heeft het ABVV een syndicale oproep gesteund 
voor verantwoordelijke investeringen inzake aanvullende pensioenen rekening 
houdend met de fiscaliteit. Het IVV en het TUAC zijn zich bewust van de 
verantwoordelijkheid van de vakbonden in het beheer van de kapitalen in de 
aanvullende pensioenkassen en hebben eind 2014 een oproep gelanceerd 
voor een verantwoordelijk beheer rekening houdend met het fiscaal risico. 
Beide organisaties vertrekken inderdaad van de volgende vaststelling: de 
capaciteit van de pensioenkassen om duurzaam rendement op lange termijn 
te genereren, is verbonden met het bestaan van een gezonde economie die 
op haar beurt is gestoeld op een eerlijke fiscaliteit. De belastingen financieren 
essentiële diensten. Praktijken die het rendement op korte termijn willen 
opdrijven door een agressieve fiscale optimalisering, ondermijnen de economie 
en de investeringen. Ze verzwakken de perspectieven van rendement op 
lange termijn. De fiscale optimalisering berokkent bovendien schade aan de 
overheidsinkomsten en aan de capaciteit om de pensioenen van de openbare 
sector te financieren. Uiteindelijk zijn het de burgers die het gelag betalen. 
Hoewel de verantwoordelijkheid om op te treden tegen fiscale optimalisering 
vooral bij de politieke wereld berust, meent de vakbeweging dat de sector 
van de aanvullende pensioenen een gepast forum is om verantwoordelijke 
fiscale praktijken te bevorderen. Er is dus een oproep gedaan opdat binnen 
dit forum rond de pensioenkassen een intern evaluatieproces van de 
bestaande investeringsportefeuille zou uitgevoerd worden m.b.t. de fiscale 
praktijken. Dit om de draagwijdte te meten van inadequate fiscale praktijken 
(gebruik van belastingparadijzen, manipulatie van de transferprijzen en 
intragroepfinanciering, enz.). Het ABVV onderschrijft deze oproep die in 
overeenstemming is met onze resoluties.

Op initiatief van het ABVV werd deze periode afgerond met een week van ac-
ties en sensibilisering rond het thema fiscaliteit. Deze actieweek (van 4 tot 
8 december 2017) werd gevoerd in gemeenschappelijk vakbondsfront en had 
betrekking op volgende essentiële eisen:

een globalisering van alle inkomsten in de belastingaangifte, opdat geen 
enkele inkomst zou ontsnappen:  ‘1 euro = 1 euro’

een meerwaardebelasting op de verkoop van activa

een echte vermogensbelasting. We zullen ons niet tevreden stellen met 
schijnmaatregelen zoals de speculatietaks (een doodgeboren belasting) of 
de belasting op de effectenrekeningen

1.

2.

3.
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fiscale transparantie:

fiches voor ALLE inkomsten

voor de managementvennootschappen

voor de betaling aan de belastingparadijzen (voor burgers inbegrepen) 

een vennootschapsbelasting zonder gunststelsels en voor alle gerechtigde 
vennootschappen

een Europese belasting op financiële transacties

een doorgedreven strijd tegen fiscale fraude

4.

5.

6.

7.
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12.

Tijdens deze congresperiode kwamen twee belangrijke dossiers in de actualiteit:  

de overgang naar een duurzame economie met alle daaraan verbonden uitda-
gingen: het klimaat en de klimaatontregeling, een koolstofarm energiebeleid, 
een zachtere mobiliteit…

de overgang naar een meer en meer digitale economie met (hoofdzakelijk) ge-
volgen voor het luik ‘werkgelegenheid ’ van ons economisch model.

Naar een duurzame economie 

Onze planeet is aan het zieltogen. Ons klimaat warmt op en die opwarming zorgt 
voor natuurrampen die weldra niet langer beheersbaar zullen zijn. 

Er moet dringend opgetreden worden. De vakbeweging, met het ABVV op de eerste 
rij, heeft dit goed begrepen: there are no jobs on a dead planet!

Oorzaak: een kapitalistisch model dat gebaseerd is op overdreven productivisme 
en dito consumentisme! 

De oplossing verloopt via een ander paradigma. Een nieuw model, met sociale 
rechtvaardigheid als einddoel, het leefmilieu als een kader dat gerespecteerd moet 
worden en de economie als een van de middelen om dit te bereiken.

Tijdens de periode 2014 tot 2018, heeft het ABVV zich ingespannen om de 
rechtvaardige overgang naar een koolstofarme maatschappij te verdedigen, 
waartoe het ABVV zich op zijn statutair congres van 2014 verbonden had.

Dit op meerdere fronten: energie, mobiliteit, klimaat, duurzame ontwikkeling en 
kringloopeconomie (ook wel circulaire economie genoemd). 

Tijdens de jongste 4 jaar werd er van het concept ‘rechtvaardige overgang’ over-
gestapt naar de uitvoering en het operationeel maken van die overgang.

a. Energie: België heeft dringend nood aan een duurzame energievisie 

In juni 2003 keurde België de kernuitstap goed. Sindsdien bleef het echter aarze-
len en vertoonde het een gebrek aan moed. Er kwam geen antwoord op de uitda-
ging en er gebeurde niets, op het verlengen van de levensduur van de Belgische 
kerncentrales na. 

Bovendien ging België in 2009 met de Europese Unie de verbintenis aan om de 
broeikasgasuitstoot (verantwoordelijk voor de klimaatverandering) met 7,5% te 
verminderen, om de hernieuwbare energieproductie op 13% te brengen en om te-
gen 2020 de primaire energieconsumptie met 18% te doen dalen. 

Overgang naar een duurzame en (meer en meer) 
digitale economie

1.
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Kortom, België staat dus voor een dubbele uitdaging: zijn bevoorradingszekerheid 
waarborgen en zijn klimaatverbintenissen nakomen. 

Tijdens de afgelopen 4 jaar, drong het ABVV onafgebroken bij de regering aan 
op de ontwikkeling van een Energievisie en een Energiepact, te bepalen in nauwe 
samenhang met de sociale gesprekspartners en met het ABVV op de eerste rij. 

In dit kader gaf het ABVV een antwoord bij de consultatieronde met de actoren 
van de energiewereld om een energievisie voor België uit te stippelen. Wij hebben 
daarbij met klem onze prioriteiten bevestigd: degelijke werkgelegenheid in de sec-
tor, duurzame bevoorradingszekerheid, naleven van de klimaatverbintenissen en 
betaalbare energie in het kader van een rechtvaardige overgang. 

Deze eisen hebben we ook verdedigd binnen verschillende instanties, waaronder 
de Adviesraad Gas en Elektriciteit (opgericht bij de CREG, de energieregulator), de 
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB). 

Opmerkelijk is hier het gemeenschappelijke en unanieme advies dat neergelegd 
werd bij de CRB betreffende de sociale, economische en ecologische uitdagingen 
die moeten worden opgenomen in de definitie van een energievisie in België (ad-
vies 2017-2055). De discussies met de werkgeverszijde waren heftig, aangezien zij 
geobsedeerd zijn door het loutere concurrentievermogen. Uiteindelijk werden er 
vijf uitdagingen uitgestippeld, waaronder één met betrekking tot werkgelegenheid 
en een andere met betrekking tot het belang van betaalbare energie voor de consu-
ment, vooral dan voor de meest kwetsbare consumenten. De andere uitdagingen 
gaan over het concurrentievermogen, klimaatkwesties en bevoorradingszekerheid.

b. Kringloopeconomie 

De kringloopeconomie is een van de onderwerpen die aandacht kregen tijdens 
deze verslagperiode. Eind 2015 heeft de CRB immers op eigen initiatief een advies 
uitgebracht met als titel ‘Naar een Belgische kringloopeconomie die kwaliteitsvolle 
jobs en toegevoegde waarde creëert - focus op recyclage’.

In dit advies herinneren de sociale gesprekspartners aan: 

de noodzaak om een stabiel, samenhangend en gecoördineerd beleid op te 
zetten dat tot doel heeft de kringloopeconomie in het algemeen te ontwikke-
len, rekening houdend met de talrijke beleidsbevoegdheden verdeeld over het 
Belgische (regionale en federale), Europese en internationale niveau en met de 
vele al bestaande initiatieven ter zake;

de zwakheden en mogelijkheden inzake recyclage in België en de pistes om 
deze respectievelijk te verhelpen en te ontplooien. 

De syndicale prioriteiten die door het ABVV worden verdedigd, zijn de volgende: 

de kringloopeconomie is veel meer dan enkel recyclage;

de kringloopeconomie moet een bron van kansen zijn voor onze samenleving, 
of het nu gaat om het creëren van toegevoegde waarde of het scheppen van 
hoogwaardige banen;

de kringloopeconomie moet lokale banen kunnen bevorderen;
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bijzondere aandacht voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
de werknemers;

de ontwikkeling van de kringloopeconomie moet gepaard gaan met beroeps- 
opleidingen voor werknemers in krimpende en/of veranderende sectoren;

en het belang van de sociale dialoog voor de transitie naar een kringloopeco-
nomie. 

Dit eerste advies diende als basis voor een tweede advies in 2016, ditmaal op 
verzoek van de minister van Energie. Die verzocht de sociale gesprekspartners 
om de roadmap voor de kringloopeconomie (23 maatregelen) te bestuderen. Die 
roadmap zal de basis vormen voor de ontwikkeling van een beleid inzake circulaire 
economie in ons land.

De syndicale prioriteiten die het ABVV in dit advies naar voren had geschoven, 
waren: 

eraan herinneren dat de roadmap in een duidelijk afgebakende context moet 
kaderen (doelstelling, actoren, enz.) en een rode draad moet bevatten. Dat is 
helaas niet het geval;

bovendien wordt er niets vermeld over de doelstellingen van de regering inzake 
de kringloopeconomie en de manier waarop deze 23 maatregelen aan deze 
doelstellingen beantwoorden;

ten derde hebben we benadrukt dat het belangrijk is om bijzondere aandacht 
te besteden aan de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in de afval-
sector en aan het feit dat de kringloopeconomie korte circuits en lokale werk-
gelegenheid moet bevorderen;

en tot slot wezen we erop dat de kringloopeconomie zeer nauw verband houdt 
met de regionale bevoegdheden en dat dit aspect ook in de reflectie moet wor-
den opgenomen.

Bij het opstellen van dit advies hebben wij als werknemersvertegenwoordigers de 
huidige tendens van sommige ministers aan de kaak gesteld. Zij doen namelijk be-
roep op externe consultancykantoren terwijl de betrokken administraties zelf over 
de nodige middelen beschikken en terwijl de middelen die de openbare diensten 
toegewezen krijgen, afnemen.

c. (Eindelijk) naar een duurzame mobiliteit

Mobiliteit is een belangrijk gegeven voor het klimaat, maar ook en vooral voor 
werknemers. Mobiliteit speelt in veel aspecten in ons leven een belangrijke rol: het 
woon-werkverkeer, de impact op het huishoudbudget, de toegang tot de arbeids-
markt, de combinatie werk - privéleven, het dagelijks leven...

In juni 2016 keurde het ABVV een nota goed waarin een visie met betrekking tot 
duurzame mobiliteit werd vastgelegd. 

Deze visie op mobiliteit houdt rekening met de uitdagingen van het fileprobleem en 
met de impact op milieu, gezondheid, klimaat, levenskwaliteit en economie. 

Dat wil ook zeggen, een mobiliteit gebaseerd op een ambitieuze visie op openbaar 
vervoer dat toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen en waar het gebruik van 
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auto’s niet is uitgesloten. De auto maakt echter wel deel uit van een multimodaal 
concept. 

Sinds ons vorige congres werden in de CRB maar liefst 13 adviezen in verband met 
mobiliteit opgesteld. Twee ervan verdienen bijzondere aandacht: De ‘Basisbeginse-
len voor een duurzaam mobiliteitsbeleid’ (CRB 2015-2220) en het ‘Mobiliteitsbud-
get’ (CRB 2017-0885). 

Wat betreft het eerste, zijn de sociale gesprekspartners het eens over een definitie 
van duurzame mobiliteit en benadrukken ze in het bijzonder de ‘centrale rol’ die 
het openbaar vervoer moet spelen in het vervoersaanbod. 

Wat het tweede advies betreft, definiëren de sociale gesprekspartners dit als volgt: 
“een budget dat de werknemer de keuze biedt om de bedrijfswagen waarop hij 
aanspraak kan maken, te vervangen (indien hij er volledig aan verzaakt) of om 
te opteren voor de combinatie van een milieuvriendelijkere en/of goedkopere 
bedrijfswagen (minder hoge leasing- of afschrijvingskost), met duurzame 
vervoersmiddelen en -diensten”.

De sociale gesprekspartners werkten vervolgens een volledig mechanisme uit zo-
danig dat dit budget wordt gebruikt voor duurzame mobiliteitsdoeleinden. De rege-
ring-Michel heeft van haar kant gekozen voor het ‘cash for car’-principe. Dit biedt 
geen oplossing voor het dichtslibben van de wegen, noch voor de vervuiling en 
bovendien dreigt dit een zware last te zijn voor de staatskas.

In september 2014 werd het Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT) op-
gericht.

Dit comité vervangt het Raadgevend Comité voor Treinreizigers, waarvan de wer-
king en samenstelling achterhaald was. 

Het doel van het RGCT is een democratische controle op de NMBS uit te oefenen. 
Het brengt 26 organisaties samen die de treinreizigers vertegenwoordigen.

Het ABVV besloot om meteen op de kar van dit nieuwe comité te springen. Het 
is de bedoeling om toegang te krijgen tot informatie (beheerscontract, meerjarig 
investeringsplan, enz.) en om deel te kunnen nemen aan adviezen vanuit een fede-
raal interprofessioneel oogpunt: meer dan 150.000 werknemers nemen dagelijks 
de trein om naar hun werkplek te gaan.  

Sinds zijn oprichting in september 2015, bracht het comité 9 adviezen uit. Naar 
aanleiding van het advies over het vervoersplan 2017 van de NMBS (advies 16/01), 
heeft het comité de nadruk gelegd op drie doelstellingen: (1) een betere commer-
ciële snelheid van de treinen, (2) een algemene toepassing van normen op het vlak 
van de reikwijdte en de frequentie van de diensten en (3) een dienstregeling die 
wordt vastgelegd volgens het principe van de verbindingsknooppunten.

d. Klimaat: no jobs on a dead planet

Het ABVV neemt elk jaar deel aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties 
(COP). Via de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, maakt het ABVV deel uit 
van de officiële Belgische delegatie. Daardoor krijgen we een bevoorrechte waar-
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nemerspositie m.b.t. het verloop van de VN-onderhandelingen. Deze positie blijkt 
erg waardevol te zijn voor het Internationaal Vakverbond (IVV) voor het bepalen 
en bijsturen van de lobbystrategie van de werknemersvertegenwoordigers tijdens 
deze COP’s.

In december 2015, tijdens de COP21 , hebben alle landen het Akkoord van Parijs 
aangenomen. 

Rechtvaardige transitie staat zwart op wit in dit akkoord. Dat betekent dat landen 
die het Akkoord van Parijs ratificeren (momenteel 165), zich verbinden tot het in-
tegreren van programma’s en plannen m.b.t. een sociale en economische overgang 
naar een koolstofarme samenleving.

Elk jaar, aan de vooravond van iedere COP (in november-december), publiceert het 
ABVV een speciale uitgave van ‘De Nieuwe Werker’, getiteld ‘De Groene Nieuwe 
Werker’. Deze uitgave is gewijd aan klimaat- en werkgelegenheidsvraagstukken 
(beschikbaar op de website van het ABVV).

Sinds 2013 wijdt de Internationale Arbeidsorganisatie een deel van haar werk-
zaamheden aan de rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie. 
Eind 2015 publiceerde de IAO  richtsnoeren voor de lidstaten om programma’s te 
ontwikkelen in het licht van een rechtvaardige transitie. 

Het ABVV droeg bij aan de werkzaamheden van de IAO, door in juni 2014 in Genève 
deel te nemen aan  vergaderingen over groene banen. 

In België is het ABVV sinds 2014 de regering voortdurend blijven herinneren 
aan de absolute noodzaak om België op de weg van de rechtvaardige transitie 
te zetten. Dit is terug te vinden in tal van adviezen in verschillende adviesraden 
(CRB, FRDO, CREG) of in tweejaarlijkse vergaderingen tussen vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld en de federale en nationale overheden over 
klimaatkwesties (CCIM - Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid) of in 
publicaties zoals de brochure “ABVV: Fight aGainst climaTe Blindness” .

Naast deze politieke aspecten, is het ABVV ook zeer actief op het gebied van bur-
germobilisatie via zijn zetel in de raad van bestuur van de Klimaatcoalitie.

De Klimaatcoalitie (KC) bestaat uit ongeveer 70 Belgische verenigingen (tweeta-
lig, Franstalig en Nederlandstalig) die in 4 grote families kunnen worden onderge-
bracht: milieuorganisaties, Noord-Zuidbewegingen, sociale verenigingen en soci-
aal-culturele verenigingen.

In 2015 voerde de KC een campagne rond het thema “Jobs4Climate” om het ver-
band tussen de strijd tegen klimaatverandering enerzijds en werkgelegenheid an-
derzijds, aan te tonen. Die campagne werd op 7 juli 2015 in de Kruidtuin te Brussel 
afgesloten met een grote conferentie over investeringen voor een koolstofarme 
samenleving die rekening houdt met de belangen van de werknemers. 

De KC heeft zijn campagne voor 2017 rond het thema van ‘Divestment’ opgebouwd, 
d.w.z. de geleidelijke desinvestering in de fossiele energiesector.

We werkten trouwens ook mee aan de inhoud van de brochure “Fossielvrije banken 
in de strijd tegen de koolstofzeepbel” . 
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Het ABVV houdt zich bezig met deze mobilisatieacties, maar is ten slotte ook 
actief lid van het Platform voor Klimaatrechtvaardigheid. Het gaat hier om een 
Belgisch federaal pleitbezorgingsplatform, gecoördineerd door CNCD en 11.11.11 en 
bestaat uit milieubewegingen, vakbonden en Noord-Zuidbewegingen. 

Via dit platform wordt gepoogd de eisen van het Belgische maatschappelijk mid-
denveld samen te brengen om druk uit te oefenen op de Belgische regering in het 
licht van de VN-Klimaatconferenties.

e. Duurzame ontwikkeling

Het ABVV is actief lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Binnen 
dit orgaan staat het ABVV garant voor de versterking van de sociale pijler van 
duurzame ontwikkeling. 

In 2015 besliste de FRDO om zijn werkwijze te herzien: in plaats van steeds ach-
ter adviezen te moeten aanlopen, die de regering-Michel uiteindelijk toch niet op-
vraagt, zal de FRDO de nadruk leggen op debatten rond duurzame ontwikkeling: 
de transitie naar een koolstofarme economie, duurzame ontwikkelingsdoelen (Sus-
tainable Development Goals – SDG) en sociale bescherming in een internationaal 
kader. 

Als resultaat daarvan werd er vanaf 2015 een aantal seminaries georganiseerd, 
zoals ‘Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen?’ (24/9/15), ‘Steden in 
transitie: duurzamer en koolstofarm!’ (jaarlijks forum, december 2015), ‘Delen, 
samenwerken... Innovatieve economische modellen en duurzame ontwikkeling’ (31 
mei 2016) of ‘Investeringen en overheidsschuld - In het kader van de transitie naar 
een koolstofarme samenleving’ (22 juni 2017).

Naast deze werkzaamheden bij de FRDO, voeren de sociale gesprekspartners - in 
het kader van de NAR - om de twee jaar een inhoudelijke discussie over een even-
tuele aanpassing van de lijst met producten en diensten die met ecocheques kun-
nen worden aangeschaft, in overeenstemming met het IPA van 2009. 

In 2015 waren de belangrijkste nieuwe toevoegingen aan de lijst tweedehandskle-
ding, -meubilair en -boeken, gedeelde auto’s en fietsen, maar ook vakantiewonin-
gen met het label ‘Groene Sleutel’.

In 2017 hebben de sociale gesprekspartners de lijst herzien om deze te vereen-
voudigen en te verbeteren. De lijst is ook uitgebreid. Het is nu mogelijk om bomen 
en planten te kopen (met uitzondering van snijbloemen), onderhoudsproducten of 
tuingereedschap (zelfs elektrisch), tweedehandsartikelen...). Bovendien wordt de 
overstap naar elektronische ecocheques versneld (2018). 

In 2016 werd er binnen de FRDO een werkgroep opgericht die aan innovatieve eco-
nomische modellen moet werken. Tijdens deze verslagperiode boog de werkgroep 
zich over de platformeconomie. Dit thema, dat voortdurend in beweging is, was het 
onderwerp van verscheidene studies en lunchdebatten die de FRDO organiseerde. 
Het hoofddoel van deze initiatieven was het fenomeen beter te begrijpen en te 
omlijnen. De FRDO werkte samen met de andere raden - de NAR en de CRB - die 
dit onderwerp eveneens hebben uitgediept (in het kader van het IPA 2017-2018).
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De steeds grotere uitdaging van de digitalisering

Digitalisering van de economie en platformeconomie zijn brede en complexe on-
derwerpen. Om deze thema’s beter te begrijpen en het debat binnen de nationale 
vakbonden aan te wakkeren, heeft het Europees Vakverbond (EVV) vier workshops 
en een reeks conferenties rond deze onderwerpen georganiseerd op 27, 28 en 29 
juni 2016. In dit kader heeft het ABVV zich over deze twee actuele thema’s ge-
bogen. 

Er werd een interne werkgroep opgericht, waarin de centrales en de intergewes-
telijken vertegenwoordigd zijn, om tot een ontwerp van syndicaal standpunt met 
betrekking tot de digitalisering en de deeleconomie te komen. Onze debatten wer-
den gevoed door externe interventies (EVV, ETUI, deskundigen uit de academische 
wereld, enz.) en interne interventies (sectoronderzoeken, studies van de centrales, 
uitwisseling van ervaringen, enz.). Eveneens werd in juni 2017 een seminarie 
gehouden op basis van getuigenissen vanop het terrein. Het doel was om mensen - 
intern - bewust te maken van het feit dat de digitalisering en de platformeconomie 
betrekking hebben op alle activiteitensectoren (industrie, diensten en openbare 
diensten). Het ABVV heeft ook in dit onderwerp geïnvesteerd door medewerkers te 
vormen via ETUI-opleidingen.

In het kader van het IPA 2017-2018, hebben de sociale gesprekspartners een diep-
gaande analyse uitgevoerd over de digitalisering en de platformeconomie (de zo-
genaamde ‘deeleconomie’). Onder het luik van de maatschappelijke uitdagingen, 
stelde het IPA: “De interprofessionele sociale partners zullen in de Nationale 
Arbeidsraad (NAR) - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) bekijken welke 
maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat digitalisering en de 
deeleconomie leiden tot meer groei, werkgelegenheid en ondernemerschap, en een 
duurzame sociale zekerheid. De sociale partners zullen aandacht hebben voor de 
impact op de duurzaamheid van de economie en de arbeidsmarkt en op de eerlijke 
concurrentie tussen alle spelers/ondernemers op de markt. Zij zullen in kaart bren-
gen waar de opportuniteiten of gevaren liggen, en zullen in dit kader voorstellen 
formuleren om werknemers en werkgevers/ondernemers beter te wapenen voor 
deze uitdagingen of om eventuele ongewenste effecten op te vangen.”

Het diagnoserapport werd in september 2017 afgerond.

Het bevestigt nogmaals dat het hier gaat om een onderwerp voor de sociale dia-
loog. We willen het immers niet in handen van de regering laten. 

Voor het ABVV zijn de prioriteiten voor de voortzetting van dit debat onder te 
brengen in de volgende hoofdlijnen: 

zorgen voor een betere verdeling van de rijkdom afkomstig uit de verhoogde 
productiviteit als gevolg van de digitalisering van de economie;

wat betreft de werkgelegenheid, is het ABVV ervan overtuigd dat collectieve 
arbeidsduurvermindering een oplossing biedt om het bestaande werk te verde-
len. Op die manier creëert men een algemeen welzijn dat de samenleving ten 
goede komt; 

wat de competenties van werknemers betreft, moet er massaal in beroep-
sopleiding worden geïnvesteerd;

2.
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binnen bedrijven is het belangrijk om over de nodige vakbondsinstrumenten 
-hefbomen te beschikken om intern het debat te voeren (anticiperen). Cao 39 
moet worden versterkt;

we stellen de ‘anarchistische’ ontwikkeling van de platformen, met een 
verwoestende impact voor de sociale verworvenheden, aan de kaak. Volgens 
het ABVV is het noodzakelijk om een kader vast te leggen en de platformen te 
reguleren;

na de talrijke hoorzittingen is het duidelijk dat de platformeconomie een nieuwe 
vorm van sociale dumping creëert waartegen het ABVV zich sterk verzet. De 
verschillende fiscale behandeling van beroepsactiviteiten via platformen ener-
zijds en in de traditionele economie anderzijds, heeft immers grote gevolgen 
voor de sociale zekerheid, de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden, de 
eerbiediging van de sociale rechten, enz.;

de bescherming van werknemers versterken door hen het statuut van loontrek-
kende werknemer te verlenen en aan de platformen het statuut van werkgever 
toe te kennen.
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I. Europa

Onze Europese en internationale syndicale engagementen

Voor een belangrijk deel moet dit activiteitenverslag van de Internationale en 
Europese Betrekkingen Dienst (IERD) gelezen worden samen met diverse hoofd-
stukken die door de studiediensten werden geschreven. Vooral voor de Europese 
dossiers maar ook steeds vaker voor de internationale (handelsovereenkomsten, 
migratie…) is er immers een nauwe samenwerking tussen de verschillende diensten. 
Met uitzondering van de beleidsinstanties van het Europese Vakverbond (EVV) en 
het Internationale Vakverbond (IVV) worden de meeste werkgroepen opgevolgd – 
in samenspraak met de IERD – door medewerkers van de studiedienst.

In dit deel van het activiteitenverslag focussen we dan ook vooral op thema’s en/
of dossiers die door onze dienst direct beheerd werden (alleen of in coördinatie) 
terwijl andere thema’s met een belangrijke Europese en/of internationale dimensie, 
behandeld worden in andere hoofdstukken van dit rapport.

De Europese Unie in vraag gesteld: de reacties van het ABVV

1.1. De toekomst van Europa en de Europese pijler van de sociale rechten

Sinds het begin van de Commissie Juncker op 1 november 2014, bleek al dat de 
nieuwe voorzitter van de Commissie een meer sociale toon wou geven aan Europa. 
Dit werd al duidelijk bij zijn eerste speech waarin hij het had over de befaamde 
‘Triple A’ waarbij Juncker het sociale luik op hetzelfde niveau plaatste als het eco-
nomische en financiële luik.

Hij werd hierin evenwel niet gevolgd door een meerderheid binnen de Commissie, 
die een totaal ander beeld had over de toekomst van Europa. Juncker was slim 
genoeg om in zijn openingsspeech en ook in de daaropvolgende, voldoende licht 
te werpen op zijn eigen plannen, waardoor het ook voor de rest van de Commissie 
quasi onmogelijk werd om dit punt volledig opzij te schuiven. Vertragingstactieken 
en afleidingen waren wel schering en inslag.

Ondanks alle tegenwerkingen – van de rest van de Commissie, maar ook van ver-
schillende landen om de werkgeversorganisaties niet te vergeten – werd uiteinde-
lijk in maart 2017 de fameuze Europese Sociale Pijler gelanceerd. De pijler zelf is 
eerder een principeverklaring dan een wetgevend initiatief. De bedoeling is dat de 
lidstaten deze verklaring ondertekenen en bovenal zelf uitvoeren.

Dit wordt duidelijk in de toelichting bij het document (het zogenaamde staff working 
document), waarbij voor elk van de 20 voorgestelde punten door de Commissie 
aangehaald wordt waar deze best kunnen uitgevoerd worden. Samengevat – en 
vereenvoudigd – komt het erop neer dat er wel ondersteuning zou komen (inclusief 

13.
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geld) vanuit Europa, maar dat het merendeel van het werk moet komen van 
enerzijds de sociale gesprekspartners in de lidstaten en anderzijds van de lidstaten 
zelf.

Het voornaamste onderscheid hierop zijn twee richtlijnen (wetgevende initiatieven) 
die gepland worden op Europees vlak: het parentaal verlof en de geschreven 
verklaring (een mogelijk begin van een Europees minimum arbeidscontract).

Van bij het begin waren er grote discussies binnen onze eigen organisatie maar ook 
met alle andere aangesloten leden van het EVV. Het was voor iedereen duidelijk dat 
dit ruim onvoldoende was ten opzichte van onze eigen eisenbundel op dit vlak. Als 
minimum hadden wij verwacht dat deze pijler een onderdeel zou worden van het 
Europees Verdrag, maar neen, het werd een proclamatie van de Commissie, het 
Europees Parlement en de Europese Raad. Op zichzelf niet slecht, maar wel zonder 
de garantie dat het sociale luik voor eens en altijd op hetzelfde niveau zou komen.

Na grote discussie en bij meerderheid werd beslist dat wij en het EVV dit niet 
konden verwerpen, zoals de werkgevers dat deden. Als ook wij dit zouden doen, 
zou de eerste sociale opening in zeer lange tijd ook onmiddellijk terug gesloten 
worden. De uiteindelijke evaluatie was dat wij het ten minste moesten proberen.

Dit verliep niet van harte, want bepaalde maatregelen van de pijler gingen voor 
ons als ABVV zeker niet de goede kant uit. We denken hierbij aan de promotie 
van zelfstandig werk zoals aangehaald door de Commissie, waarbij ze in principe 
doelen op ‘zelfstandige werknemers’. Voor ons zijn dit in de meeste gevallen nog 
altijd pseudo-zelfstandigen die de kans op sociale dumping alleen maar vergroten.

Het EVV heeft een actieplan opgezet om het proces te beïnvloeden en om te 
verzekeren dat de afkondiging van de pijler niet louter een kwestie is van ‘window 
dressing’. Als ABVV hebben we hieraan deelgenomen. We zijn van mening 
dat het een goede gelegenheid biedt om ONZE sociale pijler met onze eisen 
(wetgevende beperkingen, een gepaste financiering enz.) naar voor te schuiven. 
We interpelleerden meerdere malen de eerste minister en brachten de sociale 
pijler ook onder de aandacht van  de minister van Werk, opdat België onze stem 
zou laten horen in de Europese Raad. 

Om de publieke opinie te sensibiliseren en druk uit te oefenen op de Belgische 
regering en de verschillende Europese instellingen, organiseerden we op 8 november 
2017 een betoging die 10.000 mensen samenbracht. Er werd een ontmoeting 
georganiseerd met Belgische Europarlementsleden om met een lobbyingsessie in 
het Europees Parlement onze eisen te laten opnemen. 

De Europese pijler van sociale rechten werd op de sociale top van 17 november 
afgekondigd door de Raad van de Europese Unie (waarin de lidstaten samenkomen), 
het Europees Parlement en de Commissie. Het syndicale werk is hiermee niet 
gedaan: nu moeten we ervoor zorgen dat de Europese instellingen en de lidstaten 
na dit symbolisch gebaar, alles in het werk stellen voor een koerswijziging en voor 
een daadwerkelijk sociaal Europa dat in elk land is geïmplementeerd. Er ligt vandaag 
een hele reeks maatregelen op tafel. Hierover zal onderhandeld moeten worden met 
de Raad, het Europees Parlement of de sociale gesprekspartners: richtlijnen over 
de work-life balance, herziening van de richtlijn ‘schriftelijke verklaring’, toegang 
tot sociale bescherming en de oprichting van een Europese arbeidsautoriteit.
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1.2. Economic governance

De crisis die in 2008 losbarstte, blijft haar schaduw over Europa werpen. De 
bankencrisis die een mondiale economische recessie teweeg bracht, deed de 
overheidstekorten fors oplopen. In 2012 werden – ondanks zware kritiek van onder 
andere het ABVV – Europese begrotingsregels aangenomen die tot op vandaag 
het begrotingsbeleid op nationaal niveau beïnvloeden. Niet alleen de begrotingen 
werden onder verhoogd toezicht geplaatst, ook het algemene macro-economisch 
beleid viel hieronder.

In deze context moesten we de afgelopen jaren verder werken. We zijn de nieuwe 
regels rond ‘Economic Governance’ op alle niveaus blijven aanklagen, maar hebben 
ook het proces van Europese besluitvorming proberen beïnvloeden. Sinds 2014 zijn 
we erin geslaagd om de syndicale stem in het Europees semesterproces te versterken. 
Het Europees semester is een cyclus van economische beleidscoördinatie waarbij de 
nationale begrotings- en hervormingsdoelstellingen door de Europese Commissie 
worden geëvalueerd in het licht van a) de EU-2020 strategie, b) het Stabiliteits- 
en Groeipact en c) de Procedure voor Macro-economische Onevenwichten. Deze 
cyclus wordt jaarlijks opgestart in november. 

Jaarlijks hebben we als ABVV onze alternatieven gepresenteerd en verdedigd. In 
eerste instantie doen we dit op het niveau van het Europees Vakverbond waarmee 
we aan tafel zitten wanneer in het najaar met de Europese Commissie de Annual 
Growth Survey (AGS) wordt besproken. In de AGS geeft de Commissie algemene 
beleidsrichtlijnen die de lidstaten dienen te volgen in hun nationale budget en 
hervormingsplannen. 

Als Belgische vakbonden voeren we ook individueel druk uit op de Commissie. 
Jaarlijks publiceert de Commissie in februari een ‘landenverslag’. Hierbij worden 
voor de individuele landen de punten geïdentificeerd waarvan de Commissie vindt 
dat ze een potentieel probleem kunnen vormen. Meestal komen hierin elementen 
terug zoals competitiviteit, de arbeidsmarkt… In 2016 hebben we als ABVV het 
voortouw genomen om een eerste alternatief landenverslag te publiceren en te 
presenteren aan de Europese Commissie. Dit rapport is een syndicale analyse 
van de macro-economische uitdagingen waar België voor staat. Het geeft een 
alternatieve lezing van de economische realiteit met aandacht voor het belang 
van structurele competitiviteit (weg van de eenzijdige focus op loonkosten), de 
noodzaak van kwalitatieve jobs, overheidsinvesteringen als motor van groei, de 
keerzijde van een te flexibele arbeidsmarkt…

Een volgende stap in het Europees semester is het opstellen van het Nationaal 
Hervormingsprogramma. In dit programma geven de nationale regeringen aan hoe 
ze aan de Europese oekazes zullen voldoen. Als ABVV hebben we de afgelopen 
vier jaar onze prioriteiten naar voren proberen te schuiven. Dit is niet altijd even 
gemakkelijk gebleken, zeker met de rechtse regering-Michel die de dialoog met de 
syndicale wereld verengt tot een weinig zeggende consultatie via de NAR en CRB.

Maar niet enkel in het kader van het Europees semester proberen we het Europese 
besluitvormingsproces te beïnvloeden. Als ABVV zitten we mee aan de tafel bij de 
macro-economische dialoog. Twee keer per jaar gaan we samen met het EVV via 
deze dialoog het gesprek aan met de Europese Commissie, het ECB en de Europese 
werkgeversorganisaties over thema’s in de monetaire en budgettaire sfeer. De 
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afgelopen vier jaar werden volgende thema’s op de agenda gezet: de impact 
van structurele hervormingen op het inkomen van werknemers, de potentiële 
economische groei en de jobkwaliteit; een einde stellen aan de destructieve 
bezuinigingen (noodzaak aan echte overheidsinvesteringen); de noodzaak om 
breed te investeren in de vaardigheden van werknemers; het gebrek aan echte 
democratie in Europa (reactie tegen de blijvende interferentie van de Trojka) en 
daaraan gekoppeld het respect voor de collectieve onderhandelingen en de sociale 
gesprekspartners overal in Europa (en het belang van lonen in onze economieën).

Wat zijn de resultaten van onze inspanningen? Het werk op Europees niveau is een 
werk van lange adem, maar toch hebben we op macro-economisch vlak een lichte 
vooruitgang kunnen vaststellen. Na jarenlang de nadruk op het failliet van het 
bezuinigingsbeleid te hebben gelegd, kondigde de Europese Commissie eind 2016 
eindelijk een (kleine) verandering van koers aan. In haar communicatie ’Towards 
a Positive Euro area fiscal stance’ pleitte de Commissie voor extra uitgaven in de 
landen met overschotten. Hier zijn de landen die het zwaarst getroffen zijn niet 
onmiddellijk mee geholpen, maar het duidt op een verandering van benadering. 
De meeste landen losten zachtjes de budgettaire broeksriem, maar nog steeds 
onvoldoende om duurzame groei te ondersteunen.

De noodzaak tot extra investeringen is  eindelijk ook doorgedrongen bij de 
Europese instanties. Via het EVV heeft het ABVV de afgelopen vier jaar gepleit 
voor een ambitieus investeringsplan van ongeveer 2% van het Europese BBP, 
wat overeenstemt met 250 miljard euro per jaar. Begin 2015 lanceerde de 
Europese Commissie het zogenaamde ‘Juncker’-investeringsplan. Hiermee werd 
de noodzaak tot een expansief budgettair beleid erkend, maar het plan bevat ook 
fouten. Bovenal is het te laat gekomen en is het te weinig: ‘slechts’ 315 miljard euro 
in zijn totaliteit over een periode van drie jaar. Ook richt het plan zich teveel tot 
het dekken van risicovolle private investeringen, in plaats van investeringen die 
iedereen ten goede komen.

De groei keert terug in Europa. Het zal de komende jaren kwestie zijn van deze 
groei duurzaam te maken. Dit betekent: geen financiële speculaties, kwalitatieve 
jobs en de noodzakelijke investeringen in openbare diensten.

1.3.  De bestrijding van sociale dumping

De gevolgen van sociale dumping in Europa, en in België in het bijzonder, zijn ramp-
zalig. België is het derde meest door het fenomeen van detachering getroffen land 
en de gevolgen voor de tewerkstelling, de financiering van de sociale zekerheid, de 
arbeidsvoorwaarden en de verlaging van de lonen zijn ingrijpend.

Het ABVV heeft van de bestrijding van sociale dumping een prioriteit gemaakt en 
voert deze strijd zowel op Europees als op Belgisch niveau door een reeks acties, 
activiteiten en pogingen tot beleidsbeïnvloeding op te zetten. Er werd een speci-
fieke interne werkgroep van het ABVV opgericht om de problematiek aan te pak-
ken zowel op Europees niveau als op het vlak van de te voeren vakbondsstrategie 
op Belgisch niveau. Zie in het overeenkomstige hoofdstuk voor meer details. 
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1.4. Van het ‘Europa à la carte’ tot de echtscheiding: 
 kroniek van een uitstap uit de Unie

In een Europese context die getekend is door verschillende crisissen en een beleid 
dat op sociaal vlak problematische gevolgen heeft, heerst er steeds meer een 
eurosceptisch zelfs eurofoob gevoel dat aangewakkerd wordt door een populistisch 
discours in de lidstaten. Dat gevoel is het sterkst in het Verenigd Koninkrijk. Zodanig 
zelfs dat de regering onder leiding van Cameron in 2015 wilde onderhandelen over 
de relaties tussen de EU en zijn land. De eerste minister bracht de kwestie te berde 
in de Europese Raad en gaf een opsomming van heronderhandelingsmateries 
waarover hij wou praten, onder de dreiging van een potentiële Brexit. Hij vroeg de 
beperking, zelfs de afschaffing van de sociale bescherming die verdedigd wordt 
door Europa, en dit niet enkel toe te passen in Groot-Brittannië, maar potentieel in 
de volledige EU. 

Voor het ABVV en alle Europese vakbonden verenigd in het EVV, is dit 
onaanvaardbaar. Er is dan ook een lobbyingcampagne opgestart bij de verschillende 
Europese regeringen opdat zij niet zouden wijken voor deze chantage en ze de 
rechten van de werknemers en de migranten niet zouden inruilen tegen het behoud 
van het Verenigd Koninkrijk in Europa. Het ABVV heeft de Belgische eerste minister 
gevraagd rekening te houden met onze standpunten tijdens bilaterale contacten 
met het Verenigd Koninkrijk, maar ook tijdens Europese vergaderingen, om aan 
te klagen dat het de rechten van de werknemers wenst te verzwakken, verdeling 
wil veroorzaken over het migratievraagstuk en een Europa voorbehouden voor de 
elites van de financiële en bedrijfswereld wil bevorderen.

Uiteindelijk werd een akkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
Europese Unie, volgens ons een echte mokerslag voor het politieke en sociale 
project van Europa. Dit legitimeert immers een Europa à la carte, waardoor 
lidstaten de rechten kunnen kiezen die ze zullen moeten naleven. Dit heeft niet 
verhinderd dat er een referendum werd gehouden en dat de aanhangers van de 
Brexit zegevierden.  Volgens onze analyse is dit een ramp voor de werknemers. 
Niet enkel voor de gedetacheerden, de grensarbeiders en migranten, maar ook 
voor de Britse werknemers. De redenen van deze verwerping van de EU zijn vooral 
sociaaleconomisch en daarom moeten er antwoorden worden gegeven op deze 
sociale crisis. 

Uiteraard kunnen we niet beweren dat de uitstap van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Europese Unie alleen een koerswijziging in Europa mogelijk maakt. De 
verdedigers van dereglementering en vrijhandel die minder Europa willen, zullen 
niet van het Europese politieke toneel verdwijnen. Ze zijn bovendien steeds meer 
aanwezig in veel regeringen van de lidstaten, ook in België. Dit moment moet 
echter aangegrepen worden als een kans om van koers te veranderen en dus als 
een gelegenheid om onze voorstellen en onze alternatieven te herbevestigen. Dit 
is de actielijn die het ABVV aan het EVV voorstelt. 

De Britse vakbond TUC heeft zijn lidmaatschap bij het EVV herbevestigd. We 
hebben TUC onze steun betuigd en hun bekommernissen met betrekking tot de 
onderhandelingen over de Brexit bij onze regering overgemaakt. Meer bepaald 
regelden we een ontmoeting  tussen de Algemene Secretaris, Frances O’Grady, 
onze minister van Werk Kris Peeters en de vaste vertegenwoordiging van België 
bij de EU. De formulering van het akkoord dat de betrekkingen tussen het Verenigd 
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Koninkrijk en Europa regelt, is nog vaag, maar het ABVV zal er uiteraard over blijven 
waken dat dat akkoord gunstig zal zijn voor de Europese en Britse werknemers en 
het geen nieuwe vormen van sociale dumping of een neerwaartse nivellering van 
de sociale norm of sociale bescherming in zich draagt

1.5. Steun aan het Griekse volk

Griekenland werd zwaar getroffen door de harde besparingsmaatregelen en 
de deregulering van de arbeidsmarkt, opgelegd door de Trojka. De gevolgen 
zijn rampzalig: brutale hervormingen van het arbeidsrecht die leiden tot talloze 
dereguleringen, aanval op de collectieve onderhandelingen met een dekkingsgraad 
die vandaag amper 10% bedraagt, een stijgende werkloosheidsgraad (21%) en 
armoedecijfers van ongeziene omvang (een derde van de bevolking leeft onder 
de armoedegrens). Het ABVV heeft meermaals zijn solidariteit met de Griekse 
vakbonden en bevolking uitgedrukt. Van  begin af aan hebben wij ons gekant 
tegen het besparingsbeleid in Griekenland, maar ook elders. We hebben bilaterale 
contacten onderhouden met de twee vakbonden van de privésector (GSEE) en de 
openbare sector (ADEDY). We blijven deze situatie dan ook aandachtig opvolgen.

1.6. Europese sociale dialoog

Op het moment van de investituur van de Commissie-Juncker (in de herfst van 
2014) bevond de Europese sociale dialoog zich in een bijzonder grote crisis: een 
werkgeverskant die weinig geneigd was om concrete akkoorden af te sluiten (o.a. 
inclusieve markten), een Commissie die niet actief de sociale dialoog stimuleerde 
(en weigerde om het akkoord inzake gezondheid en veiligheid voor de kapperssector 
ten uitvoer te leggen), talloze lacunes in de tenuitvoerlegging van de akkoorden op 
nationaal niveau...

Tijdens zijn investituurrede had Juncker het over een “Europa met een sociale 
triple A”. In maart 2015 volgde er een conferentie over de herlancering van de 
sociale dialoog. Daar nam het ABVV, samen met het EVV, aan deel.

In 2016 namen de sociale gesprekspartners vervolgens een gezamenlijke 
verklaring aan, op aandrang van het EVV. De verklaring, met als titel “een nieuwe 
start voor een sterke sociale dialoog”, is gericht aan de Commissie en bevat 
4 sleutelboodschappen: de sociale gesprekspartners meer betrekken bij het 
Europese beslissingsproces, het verband tussen de akkoorden van de sociale 
gesprekspartners enerzijds en de agenda ‘better regulation’ van de Commissie 
anderzijds verduidelijken, de werking en doeltreffendheid van de sociale dialoog 
op nationaal niveau verbeteren en ten slotte, de sociale gesprekspartners meer 
betrekken bij het Europese economisch bestuur en bij het Europees semester.

Dit proces werd in juli 2016 afgesloten met de ondertekening van de “verklaring 
voor een nieuwe start voor de sociale dialoog” door de sociale gesprekspartners, 
de Commissie en het Voorzitterschap van de Raad. 

Daarin erkennen de Commissie en het Voorzitterschap van de EU “de funda-
mentele rol van de Europese sociale dialoog als een betekenisvol element in 
het uitzetten van een werkgelegenheidsbeleid en een sociaal beleid in de EU”. 
Daarnaast “verheugen ze zich op de versterking van de dialoog tussen werkge-
vers en werknemers”.
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Het Voorzitterschap van de Raad zal ervoor zorgen dat de nationale vakbonden 
betrokken worden bij het uitzetten van het economisch beleid, ook als het gaat 
over de omstreden ‘landenspecifieke aanbevelingen’.

De Commissie zal gesprekken en onderhandelingen tussen de Europese 
vakbonden, de werkgevers en de EU-instellingen aanmoedigen en proberen te 
verbeteren, ook tijdens de jaarlijkse coördinatiecycli voor het economisch be-
leid van de EU.

Het EVV en de Europese werkgevers zullen hun nationale leden aanmoedigen 
en bijstaan om een beroep te doen op het Europees Sociaal Fonds, eveneens ter 
bevordering van de sociale dialoog en om de capaciteiten te versterken.

In de praktijk stellen we vast  dat de Commissie een inspanning levert om zowel de 
Europese als de nationale sociale gesprekspartners consequenter samen te bren-
gen in de verschillende fases van het Europees semester. Toch dienen we  eveneens 
te registreren  dat de reële input voor de inhoud van het beleid bijzonder zwak is.

Het Comité voor de sociale dialoog richtte trouwens op vraag van het EVV, een 
werkgroep op die zich moet buigen over een betere uitvoering van de instrumenten 
van de sociale dialoog. Het ABVV maakt deel uit van die werkgroep. Het doel is om 
de nationale sociale gesprekspartners te ondersteunen bij de omzetting van de 
autonome overeenkomsten die op Europees niveau afgesloten werden.. De resul-
taten zijn positief en het EVV pleit ervoor dat de werkgroep zijn werkzaamheden 
voortzet.

Verder nam  het ABVV bij de concretisering van het werkprogramma 2015-2017 
actief deel aan de onderhandelingen rond de autonome overeenkomst over ’actief 
ouder worden en intergenerationele solidariteit’, die in maart 2017 werd aangeno-
men.

In deze overeenkomst brengen de Europese sociale gesprekspartners de volgende 
tools naar voor: een diagnose opmaken van de demografie binnen het personeels-
bestand, de taken definiëren die een impact hebben op de gezondheid en veiligheid 
van de werknemers, de vaardigheden en voorzieningen voor levenslang leren ver-
der ontwikkelen, het werk organiseren op basis van de duur van de carrière van 
de werknemers en een aanpak over de generaties heen ontwikkelen. De NAR is 
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst op Belgisch 
niveau.

Ten slotte heeft het Comité voor de sociale dialoog de uitvoering van het actieka-
der voor jeugdwerkgelegenheid, verdergezet via de NAR.

1.7. Collectieve onderhandelingen en de campagne ‘Pay rise’

Cao’s en onderhandelingen vormen het hart van de vakbonden. Het EVV heeft altijd 
problemen gehad om dit concreet te integreren in hun werking. Dit komt vooral 
door de verschillende systemen in de diverse landen. Meer bepaald het verschil in 
de rol die gespeeld wordt door de confederaties. In landen zoals Frankrijk, Italië, 
en ook België is deze rol duidelijk bepaald en behoorlijk groot (zonder de rol van 
de sectoren te onderschatten), maar in andere landen zoals Zweden, Oostenrijk en 
bovenal Duitsland is deze rol zo goed als onbestaande. Dit heeft dan ook zijn invloed 
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op het EVV die genoodzaakt is constant te schipperen tussen de verschillende 
systemen.

De in 2016 gelanceerde campagne ‘Pay rise (loonsverhoging)’ is niettemin een 
uitstekend voorbeeld van wat wel kan. Er werd vooraf over deze campagne grondig 
gediscussieerd en niet iedereen is of was  het eens over het nut of het hoe van een 
dergelijke campagne.

Pay rise is voor alle duidelijkheid niet bedoeld om op Europees niveau op een di-
recte manier de loononderhandelingen in een bepaald land te ondersteunen. Dit 
zou overigens geen zin hebben, is praktisch onhaalbaar en is in veel gevallen ook 
niet gewenst. De manier waarop onderhandeld wordt – en vooral de manier waarop 
hiermee in de nationale pers omgegaan wordt – is immers totaal verschillend van 
land tot land.

De analyse is vooral tweeledig:

vooreerst ligt de crisis reeds een tijd achter ons en worden we overspoeld met 
berichten dat het beter gaat met de economie. Nochtans weerspiegelt dit zich 
niet in de resultaten van de loononderhandelingen, vandaar de algemene slo-
gan ‘het is tijd voor een herstel’; 

we hebben de pers de laatste jaren niet bepaald aan onze kant. In plaats van 
neutraal te communiceren worden wij veel vaker geconfronteerd met berichten 
alsof loononderhandelingen een onmiddellijk een gevaar vormen voor onze 
economie, ja zelfs voor het overleven van de bedrijven. Dit terwijl de berichten 
over steeds grotere winsten, minder belastingen en alsmaar hogere lonen voor 
bedrijfsleiders schering en inslag zijn.

Als ABVV hebben wij dan ook met veel overtuiging de campagne Pay rise, onder-
steund en blijven wij dit ook in het komende jaar doen, want wij verdienen inder-
daad een loonsverhoging.

1.8. Protocol van sociale vooruitgang 

In 2016 werd voor het eerst gesproken over het Protocol van sociale vooruitgang. 
Dit initiatief werd gelanceerd door de Zweedse, Duitse en Oostenrijkse collega’s, in 
nauwe samenwerking met de sociaal democratische partijen in die landen. 

Het betreft hier een tekst voor sociale vooruitgang in Europa, waarin een aantal 
sociale en syndicale grondrechten vastgelegd worden. Grondrechten die ten an-
dere al jarenlang door het EVV verdedigd worden en die grotendeels komen uit een 
verklaring die op een congres werd vastgelegd. 

Het vernieuwende aan deze aanpak is dat dit protocol niet alleen een syndicale 
eisenbundel is, maar dat het ook werd ondertekend door sociaal democratische 
partijen die hiermee expliciet verklaren dat zij alleen hun akkoord geven bij een 
eventuele onderhandeling over een Europees Verdrag, als dit protocol een inte-
graal onderdeel wordt van dat nieuwe Verdrag en niet zomaar een aparte verkla-
ring, zoals het Sociaal Handvest tot op vandaag is. Belangrijk en kritiek punt is dat 
het economische luik in het Verdrag (vrijdom van verkeer en goederen) niet meer 
primeert op het sociale luik.

Samen met het EVV hebben we ons bij dit initiatief aangesloten.
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1.9. Het dereguleringsbeleid van de Europese Unie afremmen 

De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, stelde in mei 
2015 een plan voor dat het Europees wetgevend arsenaal deels zou ontmantelen. 
Het ABVV en een groot aantal andere vakbonden en ngo’s waren bijzonder ongerust. 
Dat plan legde immers nog meer de nadruk op het dereguleringsprogramma Better 
Regulation van de Commissie. Better Regulation is nu al verantwoordelijk voor 
onder meer de intrekking van het voorstel om betaald moederschapsverlof overal 
in de Unie op te trekken naar 18 weken. Ook op vlak van veiligheid en gezondheid 
van de werknemers valt het een en ander op te merken. Better Regulation 
behoudt bijv. het aantal gevaarlijke producten (voor werknemers onderworpen 
aan blootstellingswaarden) op 3, terwijl de Europese vakbonden hier 50 producten 
naar voor hadden geschoven. 

Volgens de Commissie kunnen de doelstellingen van Better Regulation gehaald 
worden via verschillende instrumenten, zoals publieke raadplegingen via websites, 
feedbackprocedures via internet (toegankelijk voor iedereen), effectenstudies en 
evaluaties tijdens de wetgevende procedure. Dit betekent enerzijds dat lobbyisten 
een zeer grote impact hebben, maar leidt anderzijds ook tot een vertraging en 
blokkering van nieuwe wetgeving, en onvermijdelijk ook tot de achteruitgang van 
het democratisch gehalte.

Na de verklaring van Timmermans mobiliseerde het ABVV rond verschillende 
onderwerpen en schreven we samen met de andere Belgische vakbonden een 
brief aan de vicevoorzitter en Eurocommissaris Thyssen, om onze ongerustheid te 
uiten. We sensibiliseerden ook de Belgische Europarlementsleden en zetten acties 
op met het middenveld. Zo werd er op 18 mei 2015 een ‘watchdog’ opgericht (een 
monitoringgroep van een vijftigtal organisaties waaronder het ABVV, UNI-Europa 
en milieuorganisaties) voor een grotere bewustwording rond Better Regulation en 
Refit.

In december 2015 werd een advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 
gestemd dat met behulp van onze experten werd opgesteld. Dat advies was dan 
ook grotendeels gunstig wat onze bekommernissen betreft.  

Maar het mag duidelijk zijn dat wij als ABVV, toezicht blijven houden op de 
voorstellen van de Commissie om er voor te zorgen dat de rechten van werknemers 
niet beschouwd worden als louter administratieve lasten.

1.10. Arbeidstijd

De laatste jaren is er op Europees niveau een vernieuwde belangstelling voor het 
vraagstuk ‘arbeidsduur’. Dat hoeft ons niet te verbazen, gegeven het feit dat zelfs 
tijdens de crisisjaren en de toegenomen werkloosheid, in veel Europese landen de 
werkdruk is blijven stijgen. Niet alleen door het steeds groter aantal te presteren 
uren, maar ook door een toegenomen druk op het werktempo en een steeds gro-
tere flexibiliteit. We worden bovendien steeds meer geconfronteerd met andere 
verschijnselen zoals musculoskeletale aandoeningen, maar ook met burn-out. De 
digitalisering van onze economie heeft ongetwijfeld een grote impact op de orga-
nisatie van onze arbeidstijd en dat zal in de toekomst nog toenemen, maar creëert 
vast en zeker ook de gelegenheid om de arbeidstijd centraal in onze syndicale 
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agenda op te nemen. Daarom is het ABVV van mening dat het belangrijk is om de 
eis voor collectieve arbeidsduurvermindering ook op Europees niveau centraal op 
de agenda te zetten. 

Het ABVV steunde dit voorstel op het congres van het EVV. Jammer genoeg wer-
den we hierin niet gevolgd  door de meerderheid van de leden. Dat weerhoudt ons 
niet te blijven proberen om het punt van arbeidsduurvermindering op de agenda’s 
te zetten voor verdere debatten binnen het EVV en met de Europese aangesloten 
vakbonden.

We organiseerden dan ook met de steun van het European Trade Union Institute, 
een seminarie met als thema “Vandaag onderhandelen over arbeidsduurverminde-
ring” dat plaatsvond in Brussel (15-17 maart 2017). Dit seminarie had het opzet om 
een beter beeld te krijgen van de manier waarop de discussies in de verschillende 
landen evolueren, om ideeën uit te wisselen en argumenten uit te werken over hoe 
wij het debat over arbeidstijd het best kunnen voeren. Tijdens uitwisselingen met 
de Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse collega’s, konden we de modellen en trends 
in Europa verder analyseren. Het EVV nam zelf ook deel aan dit debat en besliste 
dit punt op de agenda van het vast comité over collectieve onderhandelingen, te 
plaatsen. Dat is alvast een eerste stap om vooruitgang te boeken.

 1.11.  Andere thema’s

Het ABVV volgt andere Europese dossiers van zeer nabij op, zoals het transitie-
vraagstuk en klimaatverandering, gelijkheid mannen-vrouwen, LGBTQI-rechten, 
fiscaliteit, veiligheid en gezondheid, normalisering, onderwijs en vorming, jonge-
ren, ondernemingen (transnationale akkoorden, herstructureringen…), syndicali-
sering en de daarmee verbonden uitdagingen…  

1.12.  Invloed van de beslissingen op Europees niveau

Het ABVV verdedigt zijn standpunten op Europees niveau via het EVV, maar werkt 
ook aan de beïnvloeding van Europese beslissingen. Het Europees besluitvormings-
proces verloopt via drie kanalen: de Commissie, het Parlement en de Raad (waar-
in de lidstaten zijn verenigd). Het ABVV organiseert onder meer briefings voor 
Belgische Europarlementsleden. Deze evenementen worden samen met de twee 
andere Belgische vakbonden gecoördineerd en we richten ons hier op alle partijen, 
met uitzondering van het Vlaams Belang dat deel uitmaakt van MENF (Movement 
for a Europe of Nations and Freedom) en N-VA dat aangesloten is bij de Europese 
politieke fractie ECR, beiden van extreemrechtse signatuur. Op deze briefings kwa-
men thema’s als fiscaliteit, reglementering (agenda ‘better regulation’), syndicale 
rechten en sociale dumping aan bod.  

Daarnaast nemen we ook - samen met het EVV - deel aan ontmoetingen met Bel-
gische politieke vertegenwoordigers die zetelen in de vergaderingen van de Eu-
ropese Raad. Dit werk op Europees niveau is nodig om invloed uit te oefenen op 
wetgevende voorstellen die voor alle werknemers gevolgen kunnen hebben. 

1.13. De voorbereiding van onze standpunten

Om de standpunten van het ABVV te bepalen m.b.t. Europese dossiers, maar 
ook om de discussies in de Europese instanties voor te bereiden, organiseren we 
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maandelijks een ‘Europese cel’ waarin de discussies tussen de studiediensten 
van het ABVV, de centrales en andere belangstellenden (EESC, PS/sp.a…) worden 
gevoerd. Deze bijeenkomsten vinden altijd plaats voorafgaand aan de uitvoerende 
comités van het EVV. We werken hier met verschillende doelstellingen: de Europese 
actualiteit bespreken, de directiecomités en de uitvoerende comités van het EVV 
voorbereiden, maar ook om een uitwisseling te hebben met onze centrales over 
ontwikkelingen binnen de Europese federaties. De technische experten die belast 
zijn met de dossiers, rapporteren ook over de vaste comités van het EVV zodanig 
dat wij vooruit kunnen lopen op beslissingen van de uitvoerende comités. 

Tijdens deze periode werd ook de interne ABVV werkgroep ‘sociale dumping’ 
opgericht. De strijd tegen sociale dumping is een prioriteit van zowel het ABVV als 
het EVV, vandaar dat de werkgroep door de studiedienst in overleg met de IERD 
gecoördineerd wordt. Naast de nationale activiteiten (zie verslag studiedienst ter 
zake) wordt dit forum ook gebruikt voor feedback naar het EVV.

Aangezien het debat inzake industrie 4.0 en meer algemeen de digitalisering 
van onze economie, ook ruim gevoerd wordt op Europees niveau, zijn we ook 
betrokken bij de interne ABVV-werkgroep over digitalisering. In de diverse EVV-
werkgroepen en het uitvoerend comité, verdedigen we de standpunten van het 
ABVV. In het bijzonder vermelden we hier onze opmerkingen inzake het nieuw 
fenomeen van ‘zelfstandige werknemers’. Meer bepaald inzake de toegang tot 
sociale zekerheidssystemen, waarmee het EVV overigens volledig instemde, maar 
ook inzake de toegang tot cao-systemen, waar het EVV ons uiteindelijk niet in is 
gevolgd. We hadden opgemerkt dat als er voor zelfstandige werknemers het recht 
tot cao’s werd geëist, er een wijziging nodig is van de bestaande cao-systemen 
in België, maar ook in andere landen. We vroegen ons af of het nu het geschikt 
moment is om dergelijke ingrijpende wijzigingen in nationale systemen door te 
voeren, en of het niet beter is om andere oplossingen te onderzoeken.

Het ABVV actief in vakbondsinstanties en Europese netwerken

2.1. Het Europees verbond van vakverenigingen

Het ABVV is stichtend lid van het EVV en blijft zich er volledig voor inzetten. We 
nemen deel aan alle directiecomités en uitvoerende comités om de beslissingen 
en standpunten zoveel als mogelijk te beïnvloeden. We nemen ook deel aan alle 
vaste comités als vast of plaatsvervangend lid om met  vakbonden van andere 
landen van de gedachten te wisselen en om de standpunten van het EVV voor te 
bereiden, waarbij we altijd het compromis en de consensus nastreven. Er is ook 
voortdurend  wisselwerking met het Secretariaat en de medewerkers van het EVV 
om onze standpunten over dossiers kenbaar te maken. 

De comités worden voorbereid met de structuren van het ABVV (zie hoger). Het is 
voor ons belangrijk om aan alle vergaderingen van de instanties van het EVV deel 
te nemen om zo onze stem en onze voorstellen gehoor te laten geven. 

In oktober 2015 hield het EVV in Parijs zijn 13de congres. Het ABVV werkte actief 
mee aan de voorbereiding ervan. Twee belangrijke documenten met oriëntaties van 
het EVV werden goedgekeurd: nl. het Manifest van Parijs en het actieprogramma 
voor 2015-2019. Het ABVV droeg bij aan deze documenten door deel te nemen 
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aan de voorbereidende vergaderingen van het congres en door amendementen 
in te dienen. We hebben onze bezorgdheid geuit aangaande fiscaliteit, openbare 
diensten, deelname en informatie/raadpleging van werknemers, de risico’s van 
dereglementering (REFIT) en veiligheid en gezondheid op het werk. Ons amendement 
over de collectieve arbeidsduurvermindering werd niet aangenomen, maar het 
ABVV en de CGT drongen in hun tussenkomsten allebei aan om dat punt opnieuw 
ter discussie te brengen (zie hoger). Wij hebben tijdens de voorbereidingen en de 
debatten ook aangedrongen dat het EVV als vakbondsstructuur een verandering 
zou doorvoeren. We willen niet dat het EVV zich enkel richt op de instellingen, 
maar dat het ook offensiever wordt en alternatieven voorstelt die meer gericht zijn 
op de werknemers en op inhoudelijke debatten.

Ook de statuten van het EVV werden gewijzigd. Eerst tijdens het Congres 
(aanwezigheid van het Jongerencomité in het Directiecomité, het Uitvoerend 
Comité en het Congres met stemrecht), vervolgens tijdens de Conferentie 
halverwege het mandaat dat in mei 2017 in Rome plaatsvond (m.b.t. het weer in 
evenwicht brengen van het stemrecht en de vertegenwoordiging van vrouwen in de 
instanties van het EVV). Het ABVV heeft deze voorstellen gesteund. 

Tijdens het congres werd een nieuwe Algemene Secretaris verkozen (Luca Visentini, 
voordien Confederaal Secretaris) en Rudy De Leeuw werd aangeduid als Voorzitter. 

Naast een nieuwe Secretariaat, werden ook de bestaande werkgroepen in de schoot 
van het EVV gedeeltelijk gereorganiseerd en werden de bevoegdheden verdeeld 
tussen de secretariaatsleden.

2.2. De ‘Latijnse groep’: een nieuwe start

De ‘Latijnse groep’ (LG) werd aanvankelijk opgericht om de congressen van het 
EVV voor te bereiden. Deze groep kreeg vervolgens een vaste structuur die de 
congressen oversteeg om voorafgaand aan de uitvoerende comités samen te komen. 
Vanaf het begin groepeerde de LG vakbonden die dezelfde politieke visie deelden 
over het project van een Sociaal Europa en over de syndicale tegenmacht. De 
groep wilde deze politieke visie binnen het EVV promoten. Op basis van discussies 
van de LG zijn er verschillende voorstellen ontstaan die werden overgemaakt aan 
het Secretariaat en het Uitvoerend Comité van het EVV, zoals het investeringsplan, 
voorstellen van mobilisering enz. De laatste jaren werd de LG behouden, maar hun 
enige activiteit bestond er echter in vergaderingen te houden voorafgaand aan 
de Uitvoerende Comités. De doelstellingen van de LG moeten dan ook opnieuw 
omlijnd worden. 

Het ABVV startte een denkoefening die leidde tot de beslissing om één keer 
per jaar een conferentie te organiseren van vakbondsleiders, op basis van 
gezamenlijk werk rond een aantal  thema’s. De conferentie heeft de bedoeling om 
de instanties van het EVV te beïnvloeden op basis van dezelfde politieke visie op 
het Europees project. Voorafgaand aan de Uitvoerende Comités worden technische 
vergaderingen gehouden om een eerste gedachtewisseling te hebben en eventueel 
vergelijkbare standpunten in te nemen. De eerste conferentie van vakbondsleiders 
vond plaats in oktober 2016 en lanceerde het denkwerk over de eurozone en 
loononderhandelingen. De LG is samengesteld uit vakbonden uit België, Frankrijk, 
Spanje, Italië, Portugal en Griekenland.
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2.3. National officers

Het ABVV neemt actief deel aan de netwerken van National officers. Dit netwerk 
verenigt de medewerkers van vakbonden die een kantoor in Brussel hebben en 
heeft tot doel de Europese besluitvorming te beïnvloeden. Via dit netwerk kan een 
stand van zaken worden opgemaakt van de actualiteit van het Europees Parlement 
en kunnen acties gericht op verschillende nationale delegaties, gecoördineerd 
worden. 

2.4.  Het European Trade Union Institute

Het ABVV is lid van de raad van bestuur van ETUI. Dit instituut is opgedeeld in 
twee departementen: onderzoek en vorming. Wij nemen deel aan de algemene 
vergaderingen en de besprekingen die het werk van dit instituut richting geven. 
ETUI ontwikkelt enerzijds essentieel onderzoek om de situatie in bepaalde dossiers 
te analyseren en de daaruit volgende syndicale standpunten voor te bereiden. 
Anderzijds heeft het departement tot doel vormingen te organiseren over 
verschillende thema’s. Aan deze vormingen nemen delegees, experten, politiek 
verantwoordelijken … van de leden van het EVV deel. De dienst internationale en 
Europese betrekkingen van het ABVV, staat in voor een maximale bekendmaking van 
het aanbod aan vormingen zodanig dat alle ABVV-structuren kunnen deelnemen. 
De versterking van het Europees syndicalisme gebeurt ook via deze weg. De 
vorming van kaderleden, specialisten, medewerkers van aangesloten vakbonden of 
jonge Europese vakbondsleiders brengt vakbonden met elkaar in contact zodat er 
samen nagedacht wordt over de grote Europese syndicale uitdagingen. 

2.5. Europees Economisch en Sociaal Comité

Het ABVV is vertegenwoordigd in de groep van werknemers in het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité. Zo’n vertegenwoordiging is belangrijk want dat geeft 
ons de kans om onze eisen in de verschillende dossiers (Europese pijler van sociale 
rechten, fiscaliteit…) ook kenbaar te maken. Het ABVV waakt er verder ook over 
dat wij de publieke hoorzittingen bijwonen om deel te nemen aan de debatten en 
om invloed uit te oefenen op de adviezen die deze instelling (die een raadgevende 
stem heeft op Europees niveau) uitbrengt. Initiatieven genomen door de Europese 
Commissie in verschillende domeinen moeten overigens ook verplicht langs het 
EESC gaan. Zo kennen we de intenties van de Commissie nog voor ze effectief 
worden uitgebracht. Ook via deze weg laten wij de stem van de werknemers horen. 

Om het EESC bekendheid te geven binnen het ABVV en om te wijzen op deze mo-
gelijkheden van beïnvloeding, organiseerden we voor onze instanties een studie-
moment. 

2.6. Nauwe relaties met de Europese vakbonden

Het Europees vakbondswerk is gebaseerd op bilaterale betrekkingen en solidari-
teit. Wanneer Europese vakbonden te maken krijgen met een uitzonderlijke situa-
tie, politieke repressie of een natuurramp, reageren we altijd positief op oproepen 
tot solidariteit. Onze reactie kan de vorm aannemen van financiële steun, van een 
boodschap van solidariteit of de verspreiding van de bezorgdheid van partner-vak-
bonden in onze syndicale media. Soms zetten we in specifieke situaties ook druk op 
regeringen (bijv. toen het stakingsrecht in Spanje met de voeten werd getreden). 
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De verschrikkelijke terroristische aanslagen die de laatste jaren in Europa werden 
gepleegd, vormden ook een trieste gelegenheid om onze solidariteit te betonen 
met vakbonden uit getroffen landen. 

We nemen ook deel aan congressen van andere Europese vakbonden waarmee we 
nauwe banden hebben. We verwelkomen delegaties om hun onze werkwijze, het 
systeem van sociale dialoog in België of onze internationale projecten uit te le-
ggen. Dit werk van syndicale vertegenwoordiging stelt ons in staat bevoorrechte 
contacten te onderhouden met onze partner-vakbonden en zo ons netwerk nog te 
versterken.  

In 2016 waren er 11,3 miljoen mobiele werknemers in Europa waaronder 1,3 miljoen 
grensarbeiders. Dagelijks gaan 85.000 Belgen als grensarbeider werken in een 
van onze buurlanden. En omgekeerd ontvangt België 48.000 grensarbeiders uit 
aangrenzende landen.

Mobiele werknemers en zeker grensarbeiders, worden nog altijd geconfronteerd 
met een moeras aan administratieve beslommeringen en een overvloed aan docu-
menten om in orde te blijven met hun sociale zekerheid, hun pensioen… 

Als vakbond kunnen - en moeten - we dus wel degelijk een rol spelen en invloed 
krijgen om deze situatie te verbeteren en om de integratie te ondersteunen van 
grensarbeiders, mobiele Europese werknemers en nieuwkomers van buiten Europa 
die actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt.

Grensarbeid

1.1. Dienstverlening

We bouwden de afgelopen 4 jaar onze dienstverlening op vlak van arbeidsrecht, 
sociale zekerheid en fiscaliteit verder uit. We deden dit naar goede gewoonte met 
een team van gespecialiseerde Eures-adviseurs en medewerkers grensarbeid in de 
ABVV-gewesten. Deze specialisten werken samen met ons hoofdkantoor op het 
ABVV in Brussel en met de medewerkers van de centrales. 

In de dagdagelijkse praktijk van de dienstverlening stootten we ook vaak op col-
lectieve problemen. We onderzochten ze, ontwikkelden standpunten en/of voerden 
actie om ze op te lossen. Enkele illustraties:

onze juridische overwinning omtrent de discriminatie van gepensioneerde 
vrouwelijke grensarbeiders met betrekking tot hun pensioenrechten;

onze acties omtrent de problematiek van de grensarbeiderspensioenen waarbij 
Belgische grensarbeiders tot hun 67ste moeten wachten om hun pensioensup-
plement van hun Nederlands pensioen uitbetaald te krijgen; 

onze overwinning inzake het recht op de belastingvrije som voor kinderen ten 
laste bij de Belgische fiscale aangifte. 

1.

II. Transnationaal
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1.2. Organisatie

We trachten de lands- en vakbondsgrenzen te overstijgen en slagen daar steeds 
beter in.

Als ABVV zijn we samen met vakbonden aan onze landsgrenzen betrokken in Eu-
res-partnerschappen om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bevorderen. 
In totaal werken er 8 Eures-adviseurs in de ABVV-gewesten die actief zijn in 3 
grensoverschrijdende Eures-samenwerkingen. 

Met onze collega-vakbonden organiseren we ons ook in interregionale vakbondsra-
den (IVR). Met deze IVR houden we jaarlijkse infosessies en seminaries om arbeids-
marktproblemen te bespreken, zoals de groeiende flexibiliteit bij grensarbeiders, 
specifieke sectorproblemen en de impact van de Brexit op de grensarbeiders. 

We hadden regelmatig overleg met de Eures-adviseurs en de medewerkers grens-
arbeid om problemen en vragen te bespreken, elkaar te informeren over nieuwe 
wetgeving, en zowel op nationaal als regionaal niveau worden brochures ontwik-
keld om grensarbeiders en mobiele werknemers te informeren. 

Aan Nederlandse kant sloten we ons aan bij het Interregproject ‘grensinformatie-
voorziening’ om ons netwerk van dienstverlening nog verder te versterken. Aan 
Franstalige kant gebeurde dit in het Interregproject ‘Eurométropole’. 

Recent sloten we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FNV, de grootste 
vakbond van Nederland. Om leden juridisch te kunnen bijstaan, erkennen we 
elkaars lidmaatschap. Met OGBL in Luxemburg hebben we al een soortgelijke 
overeenkomst en we bekijken momenteel hoe we dit kunnen doortrekken over de 
andere landsgrenzen heen en op Europees niveau.

Transnationale tewerkstelling

Transnationale tewerkstelling op Europees vlak is een bijzonder grote uitdaging. 
Mensen verlaten hun thuisland (al dan niet met hun gezin) op zoek naar een betere 
toekomst. 

Binnen Europa voorziet het vrij verkeer van werknemers dat iedereen zich vrij 
binnen de Europese Unie kan bewegen. Dit zorgt enerzijds voor een recht op 
vrijheid van verkeer en diensten dat niet in vraag wordt gesteld, en anderzijds 
voor een gebrek aan rechtsgarantie voor de werknemers die er gebruik van maken. 
Dat dit problemen op de werkvloer geeft en mogelijkheden tot uitbuiting creëert, 
hoeft niet te verbazen. De Europese regelgeving is immers vatbaar voor misbruik 
en omzeiling door malafide werkgevers, waardoor mobiele werknemers een 
risicogroep vormen. 

Deze vrijheden hebben ook nog fenomenen van ‘minder officiële migratie’ tot ge-
volg: schijnzelfstandigen, illegale detachering, zwartwerk. De weerslag op de ar-
beidsvoorwaarden is desastreus. De deur staat open voor situaties van sociale 
dumping, sociale fraude, uitbuiting en discriminatie. 

2.
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In de voorbije congresperiode nam de transnationale dienst een vlucht vooruit op 
het vlak van transnationale tewerkstelling. 

2.1. Initiatieven

De commissie ‘grensarbeid’ (overleg binnen het ABVV met alle instanties) werd in 
2014 omgevormd tot de commissie ‘mobiele werknemers’ om dit bredere thema te 
bespreken. We zijn echter al in 2013 gestart met 3 projecten via Europese Sociale 
Fondsen (ESF) om te werken rond actuele collectieve problemen.

‘Samen sociale dumping in het wegvervoer tegengaan’: een project met de BTB 
en de Universiteit Antwerpen dat uitmondde in ‘25 maatregelen tegen sociale 
dumping’.

‘Techniek Ambassadeurs’: een project in samenwerking met de ABVV-gewes-
ten Oost- en West-Vlaanderen, ABVV-Metaal en het Regionaal Technologisch 
Centrum Oost-Vlaanderen. Dit project pakt het negatieve imago van techni-
sche beroepen bij de schoolgaande jeugd aan.

‘De nieuwe mobiele werknemer’: een project in samenwerking met het ACV. 
Tijdens het project werd een analyse gemaakt van de drempels op vlak van 
sociale zekerheid en arbeidsrecht, waarmee een Europese nieuwkomer op onze 
arbeidsmarkt geconfronteerd wordt. Het project had een dubbele doelstelling: 
formuleren van beleidsadviezen naar de publieke instanties toe, maar ook 
ontwikkelen van voorstellen voor de uitwerking van een aangepaste syndicale 
dienstverlening voor deze groep werknemers. Dat is overigens een blijvende 
uitdaging voor het ABVV. 

Van maart tot en met december 2016 organiseerden we in het licht van deze uitda-
ging een pilootproject omtrent dienstverlening voor Oost Europese werknemers. 
Concreet betrof het eerstelijnsdienstverlening voor concrete vragen (inzake ar-
beidsrecht, sociale rechten en fiscaliteit) gekoppeld aan de tewerkstelling op de 
Belgische arbeidsmarkt. We focusten voornamelijk op Polen, Roemenen en Bulga-
ren.

Internationale en Europese betrekkingen

In september 2016 werd onze dienst samengevoegd met de dienst Internationale 
en Europese betrekkingen. Dit om de cohesie binnen het ABVV te versterken en 
de werking van de transnationale dienst verder in onze Europese werking te inte-
greren.  

Het ABVV sluit meer en meer aan bij de Europese agenda door deel te nemen 
aan vergaderingen van het Europees Vakverbond rond Europese vraagstukken 
(zoals in de commissie Interregionale vakbondsraden, de commissie mobiliteit 
en migratie, het adviescomité voor vrij verkeer van werknemers en het comité 
voor Europese Sociale Fondsen). We participeerden ook met meer medewerkers 
aan ‘UnionMigrantNet’, een initiatief van het EVV ter bevordering van een 
transnationaal dienstverleningsnetwerk. En we zetten onze schouders onder de 
campagne ‘Defending Undocumented Workers’ (Verdediging werknemers zonder 
papieren / Défense des travailleurs sans-papiers) van het EVV. 

3.
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Het meest actuele project waar we in participeren, is het ‘Labour-Int’ project dat werd 
opgestart in 2017. Binnen dit project werken we met de sociale gesprekspartners 
omtrent de integratie van migranten (EU en niet-EU) op de arbeidsmarkt. Vanuit 
onze waarden en om humanitaire redenen, maar ook met het oog op de verdere 
integratie van deze mensen, moeten we hier prioriteit aan geven. In dit kader 
voegden we dan ook de commissie mobiele werknemers en de commissie migratie 
samen.

Grensarbeid, transnationale tewerkstelling en migratie zijn voor ons als vakbond 
zowel een kans als een uitdaging, want als ABVV denken we niet in grenzen, maar 
in mensen.

Al 10 jaar voelt de wereld nog steeds de naweeën van de economische, financiële 
en sociale wereldcrisis. 

Meer dan 200 miljoen werknemers zijn werkloos en 1,4 miljard werknemers hebben 
een precaire baan. Dit cijfer groeit jaarlijks met 11 miljoen. Met andere woorden, 
één werknemer op twee moet leven van een onstabiele baan, onregelmatige 
inkomsten en een beperkte of soms gewoonweg onbestaande toegang tot sociale 
bescherming. 

De doelstellingen van sociale rechtvaardigheid en waardig werk, blijven dan ook 
een onbereikbare droom voor een groot deel van de bevolking.

Arbeidskrachten wereldwijd vertegenwoordigen ongeveer drie miljard personen 
waarvan de helft geen arbeidsovereenkomst heeft. Drie werknemers op vier genie-
ten geen sociale bescherming. Kinderarbeid treft nog steeds 168 miljoen jongens 
en meisjes en dwangarbeid telt vandaag 29 miljoen slachtoffers.

780 miljoen werkende mannen en vrouwen verdienen onvoldoende om zichzelf en 
hun gezinnen boven een armoededrempel van 2 euro per dag te tillen. Terwijl acht 
mensen evenveel rijkdom bezitten als de 3,6 miljard personen die de armste helft 
van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Om de 15 seconden zijn 153 werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval, 
of meer dan 300 miljoen werknemers per jaar. Om de 15 seconden sterft een 
werknemer als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dit betekent 
2,3 miljoen werknemers per jaar. 

En het is nochtans in deze context dat werknemers steeds meer worden 
geconfronteerd met structurele veranderingen zoals technologische innovatie, 
veranderingen in het productieproces of als gevolg van de klimaatwijziging. 

De IAO en de toekomst van arbeid

In 2019 wordt de honderdste verjaardag gevierd van de Internationale Arbeidsor-
ganisatie, het VN-agentschap voor de wereld van de arbeid. De IAO wordt soms het 

III. Internationaal
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“wereldparlement voor de arbeid” genoemd en is een unieke structuur die verte-
genwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers uit 187 landen verenigt.

Het na de Eerste Wereldoorlog opgerichte IAO is gebaseerd op de idee dat “uni-
versele en duurzame vrede enkel kan gestoeld zijn op sociale rechtvaardigheid”. 
In 1944 keurde de IAO de verklaring van Philadelphia goed, waarin de beginselen 
werden bevestigd dat arbeid geen verhandelbaar goed is, dat de vrijheid van ver-
eniging een noodzakelijke voorwaarde is voor een voortdurende vooruitgang en 
dat armoede, waar dan ook, een gevaar vormt voor de welvaart van iedereen.

Het ABVV dat, bij toerbeurt lid is van de werknemersgroep in de Raad van Bestuur, 
heeft in juni 2014 dat mandaat neergelegd. We blijven uiteraard de werkzaamhe-
den opvolgen via contacten binnen de internationale vakbeweging en binnen de 
Belgische overleginstanties (Nationale Arbeidsraad en vergaderingen met de so-
ciale gesprekspartners en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

De werkzaamheden hebben zowel betrekking op de opvolging van het werk van 
België in de IAO, meer bepaald de jaarlijkse rapportering van de regering en de 
sociale gesprekspartners over een aantal conventies, als op de voorbereiding van 
de werkzaamheden van de IAO als dusdanig (vergaderingen van de Raad van Be-
stuur en de werkzaamheden van de Internationale Arbeidsconferentie en enkele 
technische vergaderingen).

Elk jaar organiseert de IAO in juni een Internationale Arbeidsconferentie. Deze 
conferentie heeft tot belangrijkste doel nieuwe internationale arbeidsnormen voor 
te bereiden en goed te keuren. 

We moeten echter vaststellen dat dit normatieve werk de laatste jaren sterk is 
achteruitgegaan. Het IAO heeft sinds 2011, sinds de conventie nr. 189 betreffende 
huispersoneel, geen nieuwe conventie meer voortgebracht.

Tussen 2014 en 2017 waren de enige normatieve werkzaamheden tijdens de confe-
renties de goedkeuring van een nieuw protocol over dwangarbeid en de stemming 
van twee aanbevelingen: de aanbeveling voor de bevordering van de transitie van 
de informele naar de formele economie (2015) en de aanbeveling over tewerkstel-
ling en waardig werk ten dienst van de vrede (2017).

Een protocol vervolledigt een bestaande conventie om de leemtes in de uitvoering 
weg te werken en een aanbeveling bepaalt de principes, maar heeft geen bindend 
karakter, in tegenstelling tot een conventie die een internationaal juridisch bindend 
verdrag is voor de lidstaten van de IAO. 

Naast deze sterk verlichte normatieve werkzaamheden, was de conferentie ook 
de gelegenheid om talrijke besprekingen te voeren over belangrijke onderwerpen.

Er is allereerst de terugkerende discussie over de essentiële elementen van het 
begrip ‘Waardig Werk’: tewerkstelling in 2014, sociale bescherming in 2015, de ver-
klaring van sociale rechtvaardigheid in 2016 en de fundamentele principes en ar-
beidsrechten in 2017.

Vervolgens hebben andere commissies thema’s bestudeerd vanuit het oogpunt van 
de werknemers: de kmo’s in 2015, de wereldwijde bevoorradingsketens in 2016 en 
migratie in 2017.
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Ten slotte is er op de conferentie ook de terugkerende commissie voor toepassing 
van de normen. Deze commissie heeft als eerste doel een globale studie te onder-
zoeken dat uitgevoerd wordt door het Expertencomité van de IAO over een welbe-
paald thema. Sommige discussies kunnen trouwens een voorbereiding vormen op 
een normatieve discussie voor een toekomstige conferentie, zoals het geval was 
met migratie, dat besproken werd in de Normencommissie in 2016, waarna het 
onderwerp werd van een volledige commissie in 2017. In 2014 en 2015 handelde de 
globale studie over het minimumloon en de werknemers in de landbouw. 

Het ABVV heeft tijdens elke conferentie  zowel een politiek als technisch belang-
rijke delegatie gestuurd. 

De conferentie is ook de gelegenheid om in plenaire zitting het woord te nemen 
voor duizenden delegees wanneer de Algemeen Directeur  het voorgestelde rap-
port bespreekt.  Voor de Belgische werknemers nemen  het ABVV en het ACV af-
wisselend het woord. Zo heeft onze voorzitter,  Rudy De Leeuw, in 2015 gesproken 
over de toekomst van arbeid en in 2017 over de impact van de klimaatverandering 
op werknemers.

Het ABVV nam telkens van de gelegenheid gebruik  om het belang van de centrale 
rol die de IAO speelt op normatief vlak en in de Expertencommissie, te onderstre-
pen. De conferentie geeft  ook de gelegenheid om de Belgische regering publieke-
lijk te herinneren aan sommige van onze eisen m.b.t. de werkzaamheden van de 
IAO. We kunnen toejuichen dat – dankzij overlegde actie van de sociale gespreks-
partners binnen de NAR  en de administratie van de FOD WASO – België de laatste 
jaren verschillende conventies heeft geratificeerd, waardoor we op de vierde plaats 
staan van landen die de meeste conventies hebben geratificeerd. Toch lieten we als 
ABVV  niet na  om  te wijzen op het feit dat ons land conventie nr. 143 nog altijd 
niet heeft geratificeerd, hoewel die al van 1975 dateert en een aanvulling is op de 
fundamentele mensenrechten voor migranten-werknemers, ook die in een onregel-
matige situatie. 

Tot slot is de conferentie ook de gelegenheid voor het ABVV om in twee weken tijd 
een heleboel collega’s en kameraden uit de hele wereld te ontmoeten. 

Wij zijn  trouwens voortdurend  op zoek naar initiatieven om de conclusies van de 
conferentie uit te voeren en de acties die binnen de internationale en Europese 
vakbeweging, ondernomen moeten worden, te onderzoeken en zo de werking te 
verbeteren van de groep van werknemers tijdens de Internationale Arbeidsconfe-
rentie. 

Het ABVV waakt erover dat al onze  instanties betrokken worden bij de werkzaam-
heden van de IAO en meer bepaald van de jaarlijkse conferentie, via nota’s aan het 
Federaal Bureau of agendapunten van interne commissies.

De normencrisis in de IAO en de verdediging van syndicale rechten

Syndicale rechten omvatten de vrijheid van vereniging, de vrijheid van organisatie 
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en collectief onderhandelen en het recht op collectieve actie, met inbegrip van 
het stakingsrecht. De syndicale rechten worden erkend door de IAO en door zijn 
mandaatgevers (regeringen, werkgevers en vakbonden) als fundamentele mensen-
rechten. 

De helft van de wereldbevolking leeft nochtans in landen die de IAO-conventie in-
zake collectief onderhandelen, de syndicale vrijheid en het stakingsrecht niet ge-
ratificeerd hebben.

Syndicalist zijn, blijft een gevaarlijke activiteit. Alleen al in Colombia, het gevaar-
lijkste land ter wereld voor syndicalisten, werden in 2016 19 kameraden vermoord 
(het laatste jaar waarover we op dit ogenblik statistieken hebben).

Daarom is de verdediging van internationale normen belangrijk. Voor ons, vak-
bondsmensen, zijn de conventies nr. 87 over de syndicale vrijheid en het stakings-
recht en nr. 98 over collectief onderhandelen, uiteraard essentieel. Ze behoren 
trouwens tot de 8 basisnormen, naast die ter bestrijding van dwangarbeid, kinder-
arbeid en discriminatie op het werk. Het is uiteraard het hele normatieve corpus 
van 189 conventies (en niet te vergeten ook de Protocollen en de Aanbevelingen) 
dat verdedigd en gepromoot moet worden, omdat het betrekking heeft op onder-
werpen die allemaal essentieel zijn voor de naleving van de rechten en de bevorde-
ring van waardig werk en waardig leven voor  werknemers en werkneemsters. Zo 
denken we aan de arbeidstijd, veiligheid en gezondheid op het werk of de rechten 
van de migranten-werknemers, om maar drie domeinen te noemen.

Sinds 2012 maakt het normatieve werk van de IAO een crisis door, zoals het vorige 
activiteitenverslag reeds toelichtte. De bedrijvigheid van de IAO is de laatste jaren 
globaal genomen niet alleen zwaar afgeremd, maar de vakbeweging bevindt zich 
opnieuw in het defensief. De werkgevers hanteren  een echte strategie om het 
begrip ‘stakingsrecht’ binnen de Normencommissie te verzwakken, en proberen 
bovendien de draagwijdte van het normatieve systeem in zijn geheel te beperken. 
Ze stellen de rol van de commissie van onafhankelijke experten, die is belast met 
de controle op de naleving van de conventies door de lidstaten in vraag, betwisten 
het toepassingsgebied van de normen en manipuleren het binnen de Normencom-
missie en het Comité voor Syndicale Vrijheid. 

De logica van samenwerking, dat opgenomen is in de Grondwet van de IAO, wordt 
meer en meer achterwege gelaten. Volgens deze logica zou concurrentie tussen 
landen ‘opwaarts’ moeten gebeuren, op basis van factoren zoals innovatie of kwali-
teit van de verkochte producten, en niet ‘neerwaarts’ door in te zetten op een ach-
teruitgang van arbeidsvoorwaarden en van verloning. Ter herinnering, de Grondwet 
van 1919 herinnerde aan het nut van een opwaartse sociale harmonisering door te 
stellen dat “Overwegende dat de niet-goedkeuring door een natie van een echt 
menswaardig arbeidsstelsel de inspanningen belemmert van de andere naties die 
het lot van de arbeiders in hun eigen land wensen te verbeteren.“ Voor veel werk-
gevers lijken de IAO en haar normatieve corpus een steeds moeilijker te overbrug-
gen hindernis.

Gegeven  deze situatie licht  het ABVV geregeld zijn instanties in  over de evolutie 
van het dossier, meer bepaald via de commissie syndicale vrijheden.

2.
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Het ABVV nam  ook deel aan het initiatief van het IVV dat op 18 februari 2015 opriep  
tot een wereldwijde actiedag voor de verdediging van de syndicale vrijheid en het 
stakingsrecht. Voor die gelegenheid sloot het ABVV zich, samen met het ACV en 
de ACLVB, aan bij het IVV, de Liga voor de Mensenrechten en de Ligue des Droits 
de l’Homme om via een symbolische actie op het Vrijheidsplein in Brussel te wijzen 
op het belang van de syndicale vrijheden met respect voor en ter bevordering van 
de mensenrechten.

Wanneer we meer in detail kijken naar de werkzaamheden van de commissie 
voor de toepassing van de normen,  kunnen we tevreden zijn dat deze commissie 
‘normaal’ is verlopen, in tegenstelling tot wat in 2012 en 2014  gebeurde 
toen  de Normencommissie er niet in slaagde  zijn activiteiten af te ronden en 
gezamenlijke conclusies voor te stellen. De laatste drie jaar (2015-2017) verliep de 
Normencommissie zonder al te veel spanningen. Dit leidde  tot gedeelde conclusies 
over onderzochte cases  van zware schendingen van de normen.

We zouden onszelf iets voorspiegelen, als we denken dat de normencrisis van 
de baan is. De werkgevers blijven hun visie op het stakingsrecht herhalen.  De 
invraagstelling van de inhoud van de normen gaat trouwens veel verder dan enkel 
m.b.t. de conventie over  syndicale vrijheid. Ook de herkomst van de aanvallen is 
veranderd.

In het verleden heeft de IAO sociale rechtvaardigheid en de rechten van werknemers 
in Latijns-Amerika, Azië en Afrika bevorderd, met de situatie in Europa als de te 
behalen doelstelling voor ogen. Vandaag zijn het onze collega’s syndicalisten in 
deze continenten die zich zorgen maken over de schendingen van syndicale rechten 
in Europa.

De eerste aanvallen werden ingezet in 2012 door de Britse werkgevers van CBI. 
Vandaag  zijn het de werkgevers van enkele van de sterkst ontwikkelde economieën 
ter wereld, die het normatieve systeem blijven aanvallen.

Het zou bovendien fout zijn te denken dat de normencrisis en het in vraag stellen 
van werknemersrechten, beperkt blijven  tot de IAO.

Zeer snel bleek  dat de tendens om het stakingsrecht aan te vallen, zich ook in Europa 
manifesteerde. Zo heeft de Spaanse regering niet geaarzeld om wetsartikelen in 
te roepen, afkomstig uit een hoofdstuk van haar geschiedenis dat we als volledig 
afgesloten beschouwden, om 300 syndicalisten te vervolgen. En wat valt er te 
zeggen over  democratieën zoals het Verenigd Koninkrijk, Finland, Italië of België? 
Zonder het nog maar te hebben  over het Franse gerecht dat 8 syndicalisten van de 
onderneming Goodyear veroordeelde  tot 24 maanden gevangenisstraf – waarvan 9 
maanden effectief – omdat ze gewoon hun rechten, hun job en die van hun collega’s 
verdedigden.  

De lijst van Europese landen die  syndicale rechten schenden, is doorheen de 
laatste jaren heel  lang geworden. We kunnen de gedachte dat deze schendingen 
manifest gebeuren, niet zomaar opzij zetten. Hoe kunnen we bepaalde politici en 
werkgevers in deze omstandigheden er niet van verdenken dat ze ons duurzaam 
willen verzwakken? 
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Daarom heeft het ABVV zeer snel gevraagd aan het EVV  om zich samen met 
het IVV in te zetten voor de opvolging van dit dossier, zowel in de IAO als in de 
Europese instanties.

Het dossier op Europees niveau opvolgen betekent ook – naast de basisconventies 
van de IAO - gebruik kunnen maken van de erkenning van de syndicale vrijheden 
door het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en hun opname in 
de grondrechten gegarandeerd door het Europees Verdrag van de Mensenrechten. 

Zo voerde  het EVV campagne  om de Europarlementsleden te sensibiliseren 
en om hen te verzoeken de nodige stappen te zetten ter ondersteuning van de 
syndicale rechten. Er werd een handvest voorgelegd aan alle Europarlementsleden 
waarbij ze zich ertoe verbonden syndicale rechten na te leven en te bevorderen in 
hun wetgevende werk en bij politieke initiatieven van de EU. Uiteindelijk hebben 
138 Europarlementsleden dit handvest ondertekend. We zouden zeer blij zijn 
geweest als alle Belgische progressieve parlementsleden deze verbintenis hadden 
onderschreven. Maar het eindresultaat is ontgoochelend en bevestigt dat het 
noodzakelijk is onze strijd voort te zetten.

De Europese regionale conferentie van de IAO

Behalve de Internationale Arbeidsconferentie die jaarlijks in juni plaatsvindt, or-
ganiseert de IAO om de vier jaar regionale conferenties in de verschillende conti-
nenten.

De 10de Europese regionale conferentie vond plaats van 2 tot 5 oktober 2017 in 
Turkije. 51 landen waren uitgenodigd.

De Raad van Bestuur van de IAO had voor Turkije als gastland gekozen vóór de 
poging tot staatsgreep op 15 juli 2016. 

Sindsdien - en onder het mom van de noodtoestand - heeft het Turkse regime dag 
na dag zijn autoritaire greep op de hele samenleving  alleen maar versterkt, met 
steeds driestere en herhaalde aantastingen van individuele en collectieve basis-
vrijheden, van mensenrechten en van syndicale rechten.

Vanaf de eerste vrijheidsberovende maatregelen hebben het IVV  en het EVV  het 
gedrag van de Turkse overheid veroordeeld. Ze hebben hun steun betuigd aan 
iedereen die de democratie verdedigt en in het bijzonder de Turkse vakbonden 
DISK en KESK, die in de frontlinie van deze strijd staan. Er vonden in de eerste 
helft van vorig jaar twee missies plaats waaraan het ABVV heeft deelgenomen. 
We konden toen zelf meerdere  schendingen van de rechtstaat vaststellen. Een 
syndicaal solidariteitsfonds werd opgericht - waaraan het ABVV heeft bijgedragen 
– om advocatenkosten te dekken voor afgedankte of aangehouden werknemers of 
syndicalisten. 

De controversiële overwinning van President Erdogan n.a.v. het grondwettelijk re-
ferendum op 16 april 2017  verleent hem nog ruimere bevoegdheden en bevestigt, 
indien dit nog nodig was, het steeds groeiende autoritaire karakter van het regime. 

3.
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Gezien de omstandigheden drongen  het IVV en het EVV maandenlang aan  om 
de 10de editie van de Europese regionale conferentie van de IAO, in dit land uit 
te stellen, zolang de situatie verontrustend bleef voor de vakbonden en de 
werknemersrechten, of om de conferentie te verplaatsen naar een ander land.

Aangezien de twee andere groepen (regeringen en werkgevers) van de Raad van 
Bestuur weigerden de beslissing te herzien, besloot  de vakbeweging over te gaan 
tot een boycot.  

Op basis van een richtlijn van het IVV en het EVV, stuurden  de drie Belgische 
vakbonden begin juli 2017 een brief naar de minister van Werk, Kris Peeters die 
bevoegd is voor de IAO, om hem onze weigering  deel te nemen aan de conferentie 
en aan het verlenen van een tripartiet karakter (stichtend principe van de IAO), 
mee te delen. 

Op enkele zeer zeldzame uitzonderingen na, werd de syndicale boycot op grote 
schaal gerespecteerd en sommige regeringsdelegaties stuurden  opzettelijk enkel 
louter technische delegaties. 

Mensenrechten en syndicale rechten

Het ABVV stelt elk jaar, samen met het ACV en de ACLVB, de Belgische bijdrage op 
voor het verslag van het IVV  over schendingen van syndicale rechten.

Het speelt ook de aanvragen door van het IVV of van internationale (sectorale) 
syndicale federaties (de GUF’s, Global Union Federations, in het Engels) tot onder-
steuning van syndicalisten in moeilijkheden overal ter wereld. Het opzet van deze 
protestcampagnes is om gevangen gezette of ontslagen kameraden te bevrijden 
en/of soms gewelddaden of zelfs moorden op syndicalisten aan te klagen.

Door de aanwezigheid van de kantoren van het IVV in Brussel is het logisch dat 
we vaak door onze collega’s gevraagd worden om symbolische acties op te zetten.

Dat gaat van brieven schrijven, over contact opnemen met Belgische instanties in 
het betreffende land, tot protestacties aan ambassades… Dit kan misschien zwak 
overkomen – of voor derden zelfs belachelijk als je weet wat de aanklachten zijn 
- en het is vaak een illusie te denken dat we zaken in beweging kunnen brengen. 

Maar soms boeken we echt wel resultaten. Dit was bijvoorbeeld zo in december 
2016 toen we vernamen dat 4 vakbondsleiders in Burundi door de nationale inlich-
tingendienst waren aangehouden tijdens een actie in een theeplantage. Zij werden 
beschuldigd van ‘subversieve activiteiten’ tegen de overheid. De internationale en 
Afrikaanse vakbeweging schoot toen meteen in gang. Zowel in de Europese kanto-
ren van het IVV en de UIF (de internationale unie van arbeiders in de voedingsnij-
verheid), als in de lokalen van hun respectievelijke Afrikaanse regionale afdelingen, 
alsook bij onze vrienden van de Rwandese vakbond CESTRAR, die naaste collega’s 
zijn van de betrokken opgepakte syndicalisten. 

Het ABVV en HORVAL (dat een syndicaal samenwerkingsproject heeft met de voe-
dingsfederatie FEBUTRA van de Burundese vakbondsconferederatie COSYBU) gin-

4.



220

gen ook op de oproep in en namen deel aan de mobilisering. Een mobilisering met 
resultaat, want de 4 Burundese kameraden werden nog dezelfde dag in vrijheid 
gesteld.

Tot slot onderstrepen we dat Rudy De Leeuw voorzitter werd van het Comité van 
Mensenrechten en Syndicale Rechten, dat jaarlijks op de vooravond van de Alge-
mene Raad van het IVV bijeenkomt.

Het economisch beleid

Een belangrijk dossier dat de internationale dienst opvolgt, is het economisch 
beleid op wereldvlak. We werken hiervoor samen met de studiediensten van het 
ABVV of de intergewestelijke afdelingen voor geregionaliseerde bevoegdheden, 
zoals onderwijs of vorming. 

Allereerst in de Syndicale Adviescommissie bij de OESO, beter gekend onder de 
Engelse benaming TUAC (Trade Union Advisory Committee), waarvan het ABVV 
sinds de oprichting, lid is. Naar het voorbeeld van de werkzaamheden van de OESO 
zijn de werkgroepen talrijk en is het dan ook moeilijk ze allemaal op te volgen. 
Het ABVV zet voornamelijk in op werkgroepen die handelen over het economisch 
beleid, fiscaliteit of de OESO-principes met betrekking tot multinationals. 

TUAC bereidt de syndicale standpunten voor de vergaderingen van de OESO, die 
de 30 meest geïndustrialiseerde landen groepeert, voor en informeert zijn leden 
over de lopende werkzaamheden.  

Samen met het IVV en de Internationale Vakbondsfederaties, formuleert TUAC ook 
de syndicale standpunten voor de jaarvergaderingen van de G7 en de G20. TUAC 
helpt ook bij de organisatie van vakbondsvergaderingen (L7/L20) en vergaderingen 
met de sociale gesprekspartners (L7-B7 en L20-B20), die plaatsvinden in de 
marge van de toppen van staatshoofden en regeringsleiders van de G7 en G20. Op 
deze manier maken we aan regeringen en werkgevers onze analyse van de globale 
economische situatie kenbaar, doen we voorstellen en trachten we eindbeslissingen 
te beïnvloeden. 

En uiteraard sluit de vakbeweging zich aan bij het sociale middenveld op nationaal 
en internationaal niveau. Zie bijv. onze gezamenlijke campagnes voor meer fiscale 
rechtvaardigheid en de invoering van de belasting op beurstransacties.

Het vermogen van de vakbeweging om dergelijke internationale economische en 
financiële instanties  te beïnvloeden, mag niet overschat worden, maar het zou 
verkeerd zijn te denken dat onze druk geen enkel resultaat oplevert. 

Hetzelfde geldt voor de opvolging van de werkzaamheden van internationale 
instanties met een economische missie, zoals het IMF en de Wereldbank in 
Washington of de WHO in Genève.

Het ABVV neemt zo goed als mogelijk – in functie van zijn menselijke en financiële 
middelen – deel aan activiteiten zoals vergaderingen waarop we de verantwoorde-
lijken van het IMF en de Wereldbank elk jaar in Washington kunnen ontmoeten, of 
verantwoordelijken van de OESO in Parijs of de delegaties van deze internationale 
financiële en economische instellingen wanneer die naar Brussel komen. 

5.
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Het Internationaal Verbond van Vakverenigingen

In 2016 vierde het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (IVV) zijn 
10de verjaardag. Het IVV ontstond in 2006 uit de fusie tussen de belangrijkste 
vakbondsorganisaties, het Internationaal Verbond van Vrije vakverenigingen (IVVV) 
waarvan het ABVV stichtend lid was, en het kleinere Wereldverbond van de Arbeid 
(WVA) dat de christelijke vakbonden groepeerde. Hierbij voegden zich nog enkele 
vakbonden die niet waren aangesloten bij een internationaal vakverbond of die uit 
het communistische WFTU (World Federation of Trade Unions) waren gestapt.

Het ABVV is volledig betrokken bij de activiteiten van het IVV. We nemen deel aan 
de instanties (Uitvoerend Bureau en Algemene Raad) om te proberen beslissingen 
en standpunten te beïnvloeden. We zetelen ook in alle comités en werkgroepen, 
om van gedachten te wisselen met de vakbonden van andere landen en om de 
standpunten van het IVV voor te bereiden, steeds met het oog op compromis en 
consensus. We hebben ook contacten met het Secretariaat en de medewerkers van 
het IVV om onze standpunten over te maken in bepaalde dossiers. 

De standpunten van het ABVV worden intern voorbereid in werkgroepen of in de 
politieke instanties van onze organisatie. 

6.1.  3de Wereldcongres

Het 3de Wereldcongres van het IVV vond plaats van 18 tot 23 mei 2014 in Berlijn 
met als thema ‘Building Workers Rights’, en drie subthema’s: lidmaatschap bij 
de vakbond, uitoefening van rechten, en duurzame banen, zekere inkomsten en 
sociale bescherming.

Het ABVV werd vertegenwoordigd door een delegatie onder leiding van onze 
voorzitter Rudy De Leeuw en toenmalig algemeen secretaris Anne Demelenne. 

Het ABVV droeg via het samenwerkingsprogramma van het Internationaal 
Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI) bij aan de financiering van de deelname van 
onze partners van PGFTU (Palestina), van CSA Benin, van UNTC en CDT van de 
Democratische Republiek Congo, van CESTRAR uit Rwanda en CGTP uit Peru. 

Onze belangrijkste boodschap op het 3de Wereldcongres spitste zich toe op de 
verdediging van het stakingsrecht en de noodzaak om van economische koers te 
veranderen.

Het congres nam een ontwerpverklaring en drie actieplannen over de drie 
subthema’s aan. We onthouden verder ook de doelstelling om tegen volgend 
congres van 2018 het aantal leden tot 20 miljoen te doen toenemen (een stijging 
van 11%). 

Doordat er werd gekozen voor een korte en meer algemene ontwerpverklaring, 
stelden we vast dat de inhoud van de gevoerde debatten niet volledig tot hun recht 
konden komen. De boodschappen waren soms weinig uitgewerkt, zoals over milieu 
en fiscaliteit. Andere voorstellen o.m. over de versterking van de wereldacademie 
van het IVV of de oprichting van een organisatiefonds, waren dan weer onvoldoende 
precies m.b.t. de financieringswijze. 

6.
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Inhoudelijk werden meerdere boodschappen verspreid. Allereerst was er de oproep 
naar de FIFA om aan Qatar 5 voorwaarden op te leggen, waaronder de afschaffing 
van het Kafala-systeem (een moderne vorm van dwangarbeid, opgelegd aan 
migrantenarbeiders), het respect voor de syndicale vrijheid en het collectief 
onderhandelen, om de Wereldbeker Voetbal 2022 te mogen organiseren. Ook werd 
de  campagne ‘Count us in!’ opgezet om de vertegenwoordiging van vrouwen in de 
vakbondsstructuren te verbeteren.

Voor de eerste keer in de korte geschiedenis van het IVV waren er twee kandida-
ten: de uittredend algemeen secretaris, Sharan Burrow, die een tweede mandaat 
ambieerde, en Jim Baker, uittredend algemeen secretaris van de Coördinatie van 
de Global Unions. Sharan Burrow haalde het met 84% van de stemmen tegen 13% 
voor Jim Baker en 3% ongeldige stemmen. 243 organisaties (of zowat twee derde 
van de organisaties aangesloten bij het IVV) namen aan deze verkiezing deel 

De Algemene Raad verkoos João Antonio Felicio van CUT Brazil tot voorzitter en 
Karl Petter Thorwaldsson, de huidige Voorzitter van LO Sweden en Maria Fernanda 
Fransisco, Adjunct Algemeen Secretaris van UNTA (Angola), tot vicevoorzitters. De 
mandaten van de twee adjunct Algemeen Secretarissen, Jaap Wienen en Welling-
ton Chibebe, werden verlengd.

Het ABVV werd ook herbevestigd in zijn functie van vast lid van de Algemene Raad 
en als vicevoorzitter, en werd tot vast lid van het Uitvoerend Bureau van het IVV 
gemaakt.

6.2.  Vrouwenconferentie IVV in Costa Rica

De 3de Wereldvrouwenconferentie van het IVV was een belangrijke aangelegenheid 
voor vakbondsvrouwen van over de hele wereld. Deze conferentie belicht om de 4 
jaar het werk van het Vrouwencomité van het IVV (waarvan wij lid zijn), en is het 
ogenblik bij uitstek om vrouwen samen te brengen en strategieën uit te werken om 
gendergelijkheid en rechtvaardigheid te bevorderen.

De 3de conferentie vond plaats in Costa Rica van 11 tot 13 oktober 2017 en telde 
meer dan 200 deelnemers. De delegatie van het ABVV werd geleid door federaal 
secretaris Miranda Ulens.

In samenwerking met ISVI, kon het ABVV ervoor zorgen dat verschillende vak-
bondsvrouwen uit Latijns- Amerika en Afrika het evenement ook konden bijwonen. 
Op een voorafgaande studiedag die de drie Belgische vakbonden, hun partners uit 
het Zuiden en het IVV samenbracht, werd de conferentie inhoudelijk voorbereid. 

6.3.  Andere thematische activiteiten van het IVV

Het ABVV neemt ook deel aan de activiteiten die het IVV elk jaar organiseert en 
aan al zijn leden aanbiedt. Naargelang van de nationale en internationale actualiteit 
promoot het ABVV ook op min of meer grote schaal acties zoals de internationale 
dag voor waardig werk op 7 oktober of de herdenkingsdag voor slachtoffers van 
arbeidsongevallen op 28 april. 

Bij die gelegenheden worden delegees, leden en de publieke opinie gesensibiliseerd 
rond verschillende aspecten die werknemers aanbelangen. 
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6.4.  Regionale vergaderingen van het IVV

Naast de vergaderingen van de instanties van het IVV, bleef het ABVV ook de 
nadruk leggen op de versterking van de banden met de regionale instanties en 
activiteiten van het IVV. De laatste jaren was dit het geval in Afrika, Latijns-Amerika 
en de Caraïben. 

Nu dat het ABVV en het ISVI opnieuw in Azië activiteiten hebben, kan voor de 
toekomst eenzelfde benadering worden overwogen voor de regionale afdeling 
Azië-Stille Zuidzee van het IVV.

Dankzij deze benadering kunnen we de contacten met de nationale vakbondscon-
federaties waarmee we nauw samenwerken en historische relaties hebben, beter 
benutten.

De regionale contacten vertalen zich in een betere opvolging van activiteiten 
en actieprogramma’s van de Trade Union Confederation of the Americas en CSI-
Afrique. Het ABVV neemt ook deel aan de congressen van deze twee instanties 
evenals aan de regionale vergaderingen die de Solidaire Organisaties van het IVV 
groepeert, d.w.z. de organisaties voornamelijk uit de meest ontwikkelde landen die 
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten financieren. Dankzij veelvuldige contacten 
hebben we ontwikkelingssamenwerkingsprojecten van het ABVV met het ISVI en de 
regionale afdelingen CSI-Afrique en CSA om de syndicale capaciteit te versterken 
en het netwerksyndicalisme verder uit te breiden.

Deze vergaderingen stellen ons bovendien in staat om de coherentie van het 
samenwerkingsbeleid met andere Europese organisaties, die ook op deze 
continenten actief, zijn te verbeteren.

Zulke relaties worden ook ontwikkeld via contacten door het EVV en de regionale 
afdelingen van het IVV van andere continenten, ter gelegenheid van toppen van de 
Europese Unie en van andere regio’s zoals Mercosur, of bij handelsonderhandelingen.

Telkens wanneer mogelijk, was het ABVV – soms samen met het ISVI – 
aanwezig en probeerden we  een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van 
projecten van internationale solidariteit en in de uitwerking en verdediging van 
gemeenschappelijke standpunten. 

Bilaterale contacten

Het internationaal vakbondswerk verloopt ook, zoals voor het Europees 
syndicalisme, via bilaterale betrekkingen. Uiteraard moet men hier selectief te 
werk gaan en moeten er soms moeilijke keuzes gemaakt worden. Wij geven de 
voorkeur aan partners met wie we reeds een lange geschiedenis delen, zoals 
PGFTU uit Palestina en we hebben nauwe contacten met de Canadese vakbond 
CLC na de ontwikkelingen van CETA. Wij kiezen ervoor om met onze aanwezigheid, 
steun te bieden aan vakbonden die vechten voor hun onafhankelijkheid tegen 
overheidsinstanties die zich willen mengen met interne zaken, zoals het geval is in 
Georgië bij de vakbond GTUC. 

7.
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Wanneer we omwille van menselijke en/of materiële redenen niet kunnen ingaan 
op bepaalde uitnodigingen, blijven we wel contacten onderhouden, bijvoorbeeld 
via sociale media.

Syndicale francofonie

Elk jaar neemt het ABVV tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO 
deel aan vergaderingen van het IVV die als doel hebben banden te smeden tussen 
Franstalige vakbonden. Het opzet is een uitwisseling te houden over ervaringen en 
nationale situaties.

In juli 2015 organiseerde het ABVV in Luik verschillende evenementen tijdens het 
Wereldforum van de Franse Taal. Dit was een project van de Internationale Organi-
satie van de Francofonie, dat ongeveer 1.500 personen samenbracht, waarvan een 
grote meerderheid jongeren tussen 18 en 35 jaar. Het Forum is gericht op onder-
nemerschap en creativiteit en had tot doel jongeren uit Franstalige gebieden met 
elkaar in contact te brengen en (voornamelijk economische) projecten op te zetten. 

Samen met vakbonden uit Frankrijk (CGT) en Québec (FTQ en CSN), coördineerde 
het ABVV een reeks vakbondsactiviteiten om zo meer burgerdimensie te geven 
aan het evenement. 

De syndicale francofonie zoals gepland voor dit evenement had 2 doelstellingen:

de Franse taal als middel om een reeks syndicale thema’s te bespreken die 
gemeenschappelijk zijn voor het Franstalige gebied, zodat kwesties zoals inter-
nationale samenwerking en solidariteit enz. kunnen besproken worden. 

de taal als arbeidsvoorwaarde en dus als volwaardig syndicaal onderwerp, of 
het nu gaat om de verdediging van het gebruik van het Frans op het werk (as-
pect vooral ontwikkeld door de kameraden uit Québec) of om zaken m.b.t. het 
gebruik van taal als vector van integratie (waarbij thema’s zoals migratie, alfa-
betisering, vorming en discriminatie worden behandeld).

Er waren 35 vakbondsafgevaardigden aanwezig (uit Frankrijk, België, Québec, Be-
nin, de Comoren, Madagaskar, Niger, Burkina Faso en Ivoorkust). Jammer genoeg 
kregen meerdere Afrikaanse syndicalisten geen visum om naar België te reizen. 
Dat België geen visums had toegekend, werd meteen door de delegatie van de 
syndicale francofonie, openlijk aangeklaagd 

Sociaal Wereldforum: een actieve deelname van het ABVV

De SWF’s zijn verzamelplaatsen voor zeer diverse, maar vooral gestructureerde en 
geïnstitutionaliseerde organisaties (d.w.z. die de technische en financiële middelen 
hebben om eraan deel te nemen). Het SWF is een plaats waar banden gesmeed kun-
nen worden, waar uitwisseling mogelijk is tussen soms ver van elkaar verwijderde 
organisaties die zo in staat zijn duurzame relaties op te bouwen om alternatieven 
of gemeenschappelijke strijdmomenten te ontwikkelen. Het is dus een nuttige plek, 
zeker ook omdat het vandaag de enige is in zijn soort op internationaal niveau. 

8.

9.
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9.1. SWF 2015 in Tunis, versie 2

Na een editie in Tunis in 2013 werd het Sociaal Wereldforum 2015 opnieuw in die 
stad georganiseerd. Terwijl de vorige editie plaatsvond in een verwarrende con-
text omwille van de Arabische lente, was maart in 2015 voor Tunesië een periode 
van rouw. Aan de vooravond van het WSF werden immers aan het museum Bardo 
dodelijke terroristische aanslagen gepleegd. Die aanslagen hadden evenwel geen 
weerslag op de opkomst van deelnemers, wat terecht geïnterpreteerd werd als een 
sterk politiek signaal van het internationale sociale middenveld tegen terrorisme.

Het ABVV was aanwezig met een delegatie van een twintigtal personen uit de 
verschillende instanties. We werden ook vergezeld door onze Afrikaanse partners. 
Om contacten te leggen tussen de delegatie van het ABVV en de Tunesische 
en Afrikaanse partners, werden tal van activiteiten georganiseerd (workshops 
over Palestina, gender, handel… maar ook bedrijfsbezoeken en dergelijke). De 
zichtbaarheid van het ABVV was groot: een ruime delegatie, het initiatief om 
partners uit te nodigen (wat heel positief onthaald werd) en de organisatie van 
hoogstaande workshops. Dit toont aan dat voor het ABVV internationale solidariteit 
alle prioriteit moet krijgen.  

9.2. SWF 2016 in Montreal

Het ABVV was in augustus 2016 ook aanwezig op het SWF van Montreal. We 
waren medeorganisator van verschillende workshops (fiscale rechtvaardigheid, 
handelsakkoorden enz.) en deelnemer aan andere workshops (migratie, 
minimumloon, collectieve arbeidsduurvermindering, Palestina). Het ABVV 
ontmoette ook andere internationale vakbondsdelegaties en maakte van de 
gelegenheid gebruik om intensieve contacten te hebben met de vakbonden uit 
Quebec. Tijdens een bedrijfsbezoek kon ook aangeknoopt worden met de lokale 
realiteit en de lokale strijd van werknemers. 

Het SWF startte jammer genoeg met een groot probleem. Zowat 200 militanten uit 
Afrika, Latijns-Amerika en Azië kregen geen visum om naar Canada af te reizen, 
m.a.w. bijna 60% van de visumaanvragen om deel te nemen aan het forum werden 
geweigerd. Kameraden van Congolese, Colombiaanse en Braziliaanse vakbonden 
kregen geen toelating van de Canadese regering. De deelname van de organisaties 
uit het Zuiden was dus zeer beperkt. Naast het probleem met de visa, konden veel 
organisaties een verplaatsing naar Quebec helemaal niet bekostigen. 

Het SWF in Montreal werd desondanks gekenmerkt door een sterke syndicale 
betrokkenheid: bijna 60 vakbonden namen deel aan de verschillende debatten 
en acties. Er werd zelfs een heuse  ‘arbeiderswijk’ opengesteld als plaats voor 
uitwisselingen over de uitdagingen van de vakbondswereld en van werknemers 
tout court, en om de syndicale strijd op die van andere sociale bewegingen te 
laten aansluiten: handelsakkoorden, arbeidsduurvermindering, minimumloon en 
rechtvaardige transitie.

Handel

Het onderhandelen van handelsverdragen behoort voornamelijk tot de bevoegd-
heid van de Europese Unie.

10.
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De periode 2014-2017 stond vooral in het teken van een syndicale opvolging van:

op unilateraal niveau:

de intrekking van tariefpreferenties toegekend aan bepaalde ontwikke-
lingslanden die de IAO-normen niet naleefden (meer bepaald Bangladesh);

hoe China het statuut van markteconomie toekennen (na zijn toetredings-
protocol binnen de WHO) en hoe ten gevolge daarvan het systeem van an-
tidumpingmaatregelen van de EU versterken; 

op bilateraal niveau: de inwerkingtreding van verdragen met Colombia/Ecuador/
Peru (gedeeltelijk) en Korea, maar vooral de onderhandeling van trans-Atlan-
tische Verdragen (TTIP met de Verenigde Staten en CETA met Canada); 

op multilateraal niveau: het TiSA over de liberalisering van diensten. 

TTIP heeft betrekking op de twee grootste handelsmachten ter wereld en TiSA 
brengt de landen rond de onderhandelingstafel die 70% van de wereldhandel in 
diensten vertegenwoordigen. Het was duidelijk de bedoeling van de EU om CETA - 
dat reeds voordelen verschafte aan ondernemingen uit de VS die gevestigd zijn in 
Canada - aan te wenden als een precedent voor TTIP.

Deze drie verdragen zouden dus mogelijkerwijs het toekomstige systeem van 
wereldhandel vorm geven en dus was het niet meer dan logisch dat het ABVV 
ervoor koos om een groot deel van onze energie daarop te concentreren. 

Wij waren dus erg ontvankelijk voor de alarmkreten van verschillende middenveld- 
organisaties en we droegen eraan bij dat de internationale handel opnieuw cen-
traal staat in het debat. Want dit onderwerp was sinds de laatste mobiliseringen 
rond de WHO-meetings in Seattle (1999) en Doha (2001), in lobbykringen opnieuw 
op de achtergrond geraakt en tot nu mist het ook nog steeds elke transparantie.

Burgers ondervinden de effecten van deze verdragen in hun dagelijkse leven als 
consumenten, gebruikers van openbare diensten, patiënten enz. maar ook als 
werknemers. Het ABVV ijverde er dan ook voor dat specifiek syndicale thema’s op 
de voorgrond kwamen, naast andere legitieme uitdagingen die door verschillende 
ngo’s naar voren werden gebracht. 

Het ABVV beïnvloedde de Europese besluitvormers via:

onze medewerking aan het bepalen van de standpunten van het EVV (deelname 
aan het Comité van Internationale Zaken, Handel en Ontwikkeling), waar we 
ijverden voor het behoud van de syndicale eenheid. 

Bij die gelegenheid knoopten we ook rond het dossier Handel nauwe bilaterale 
contacten aan met de meest actieve Europese nationale vakbonden in Neder-
land, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië… Alsook 
met de organisaties van de landen die onderhandelen met de EU: CLC-Canada, 
AFL/CIO-USA, UGTT-Tunesië, UMT-Marokko (voor die twee laatste zie deel pro-
jecten FOD)…;

deelname aan de debatten van het Economisch en Sociaal Comité van de EU 
die hebben geleid tot de opstelling van verschillende standpunten en adviezen; 
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rechtstreekse contacten met de Belgische vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement en de Raad. Voor die laatste verloopt dit via geregelde ontmoetin-
gen tussen de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Minister van 
Buitenlandse Handel.

In België beweerden onze overheidsinstanties dat de kritiek op het handelsbeleid 
slechts van een alleenstaande minderheid kwam, maar het ABVV was de drijvende 
kracht achter de vorming van een ongeziene alliantie tussen grote intermediaire 
organisaties: consumentenvereniging, het Nationaal Intermutualistisch College, 
milieuorganisaties, de Noord/Zuid-beweging, de Liga’s voor de Mensenrechten en 
het gemeenschappelijk vakbondsfront. Het ABVV sensibiliseerde zijn leden en mi-
litanten tijdens vormingen en statutaire comités, via pamfletten, fiches, sociale 
media en onze syndicale pers…  

Deze sensibilisering was een voorbereiding op een mobilisering rond CETA en TTIP: 
een ‘Twitteractie’ en een betoging met 12.000 deelnemers in het kader van een 
brede coalitie van het sociaal middenveld.

We kunnen nu zeggen dat deze mobilisering heeft gezorgd voor enkele doorbraken: 

een voorstel van de EU over een multilateraal Hof voor de bescherming van 
investeringen (MIC) dat verschillende controversiële aspecten van de ISDS (In-
vestor-State Dispute Settlement) schrapt, maar op veel vlakken nog steeds 
ontoereikend is (meer bepaald betreffende de onafhankelijkheid van de arbi-
ters). CETA is voorlopig in werking getreden, echter met uitzondering van het 
hoofdstuk over de bescherming van investeringen waarover België een wet-
telijkheidsvraag heeft gesteld aan het Europees Hof van Justitie (dankzij de 
strijdlustigheid van de Waalse regering).

wat de transparantie betreft, heeft de EU de intentie alle voorstellen van het 
onderhandelingsmandaat te publiceren en een Europese adviesgroep waarin 
de vakbonden zetelen, te vormen (zal het echter gaan om echt overleg of louter 
informatieverschaffing achteraf?).

vooruitgang in het creëren van een  wereldwijd level playing field via ‘handels-
sancties’ in geval van niet-naleving van de IAO-normen:

ondersteuning van sterkere sociale clausules door het Europees Parlement 
en heropening van het debat in de Raad op voorstel van de Commissie;

belofte om de onderhandelingen over het hoofdstuk duurzame ontwikkeling 
van CETA te heropenen;

begin van de procedure om Bangladesh uit te sluiten van het Algemeen 
Preferentiestelsel.

De bescherming van de openbare diensten, van het algemeen belang en van 
het recht van staten om op sociaal vlak (veiligheid en gezondheid op het werk) 
of op financieel vlak, wetgevend op te treden, heeft geen enkele vooruitgang in 
het handelsbeleid teweeggebracht. Nochtans is er de nood om ons te wapenen 
tegen risico’s van een nieuwe crisis die leiden tot harde besparingsmaatregelen 
en een achteruitgang van de rechten van werknemers. Ook  de pogingen om de 
logica van de ‘Bolkensteinrichtlijn’ opnieuw in te voeren via de verdragen over de 
liberalisering van diensten, zijn niet van de agenda verdwenen.
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De (eventuele) voortzetting van de onderhandelingen over TISA, TTIP, JAFTA (Ja-
pan), de Douane-unie Turkije, het Handelsverdrag met Australië, Nieuw-Zeeland, 
Indonesië, Mercosur en het Verenigd Koninkrijk (post Brexit) zullen gelegenheden 
bieden om die strijd voort te zetten.

Migratie

‘Vluchtelingencrisis’  

Sinds 2015 moet Europa het hoofd bieden aan een ernstige crisis met betrekking 
tot de opvang van vluchtelingen. Dit heeft geleid tot een reeks maatregelen (slui-
ten van de grenzen, oprichten van hotspots, externaliseren van de bestudering van 
asielaanvragen, oprichten van het Europees grens- en kustwachtagentschap enz.) 
die vaak zijn genomen met miskenning van het vluchtelingenrecht. 

Als reactie heeft het EVV tijdens zijn 13de Congres een dringende motie 
aangenomen waarin werd opgeroepen tot een Europees proactief asielbeleid met 
naleving van de beschermingsnormen die voorzien zijn in het Verdrag van Genève. 
In deze motie heeft het EVV ook gevraagd de Dublinverordening te herzien om 
te komen tot een betere verdeling van  asielzoekers tussen de lidstaten. Tot slot, 
heeft het EVV de lidstaten ook aangespoord samen te ijveren voor de invoering van 
een echt opvang- en asielbeleid met respect voor de grondrechten.

Desondanks moeten we vaststellen dat de Unie er niet in geslaagd is deze crisis 
te beheersen, met als resultaat dat populisme en xenofobie  een stijgend succes 
kennen.

Migratiebeleid

Het EVV heeft verschillende keren onderstreept dat de EU een migratiebeleid 
zou moeten ontwikkelen gebaseerd op solidariteit, integratie en inclusie, ten 
voordele van iedereen. Om enerzijds migranten-werknemers succesvol op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving te integreren en anderzijds om uitbuiting, 
dumping en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te voorkomen, moeten 
migrantenwerknemers en lokale werknemers toegang krijgen tot banen die in 
overeenstemming zijn met hun competenties, met gelijkheid van rechten en een 
gelijke toegang tot socialezekerheidsstelsels. 

Concreet creëerde het EVV een netwerk, het ‘Union Migrant Net’, dat tot doel heeft 
de capaciteit van de vakbonden te versterken om migrantenwerknemers te groe-
peren en hen te steunen in hun eisen. Vanaf het begin heeft het ABVV zich bij dit  
project aangesloten.

Solidariteit met de werknemers zonder papieren

In het kader van de Internationale Dag van de Migrant op 18 december 2016, zette het 
EVV een mobiliseringscampagne op voor werknemers zonder papieren - waaraan 
het ABVV actief deelnam - door een brochure te publiceren met als titel  ‘Defending 
undocumented workers’.  Met deze brochure willen we  mythes en  onwaarheden over  
werknemers zonder papieren  ontkrachten, uitbuitingsomstandigheden waarvan 
ze slachtoffer zijn aanklagen en pleiten voor een migratie- en inclusiebeleid dat 
gebaseerd is op grondrechten. 

11.
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Problematiek van uitzetting van Europese burgers

De laatste jaren heeft België zijn beleid tegenover Europese burgers die werkloos-
heidsuitkeringen of sociale steun genieten, verstrengd. Dit komt tot uiting in een 
aanzienlijke toename van verwijderingsmaatregelen die tegenover hen genomen 
worden  met als motivatie  dat ze een “onredelijke belasting vertegenwoordigen 
voor het Belgische stelsel van sociale bijstand”. Het ABVV heeft in nauwe samen-
werking met andere organisaties (INCA, EU Rights Clinic, Bruxelles Laïque) in 
maart 2016 een klacht ingediend bij de Commissie om te verzoeken dat België zijn 
beleid zou wijzigen. 

Sindsdien nam  ons land  enkele maatregelen tot aanpassing van zijn wetgeving 
om deze meer in overeenstemming te brengen met het Europees recht, maar des-
ondanks blijft er nog steeds een reeks belangrijke grieven bestaan. Daarom heeft 
het ABVV - met de hulp van het EVV - verschillende pistes ontwikkeld om druk te 
blijven uitoefenen op België opdat het zijn administratieve praktijken in overeen-
stemming zou brengen met het Europees recht. De klacht is nog steeds hangende. 
Wordt dus vervolgd.

Syndicale samenwerking van het ABVV

Het ISVI of Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut is het instituut voor 
internationale syndicale samenwerking gesteund door het ABVV. ISVI werd in 1994 
opgericht en groeide in 2003 uit tot een officiële speler in de niet-gouvernementele 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het instituut wordt erkend door de 
bevoegde overheidsinstanties, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en Humanitaire Hulp (DGD) bij de FOD Buitenlandse Zaken. In die hoedanigheid 
heeft het ISVI sindsdien een structurele toegang tot  overheidssubsidies voor niet-
gouvernementele ontwikkelingssamenwerking om een meerjarenplan voor syndicale 
ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. Via ISVI steunt het ABVV syndicale 
samenwerkingsprojecten in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Elk partnership is 
bovendien drieledig en bestaat uit de vakbondspartner uit het Zuiden, het ABVV – 
een centrale, een intergewestelijke en/of het ABVV – en het ISVI. De wisselwerking 
tussen het ABVV en het instituut voor vakbondssamenwerking verloopt via de 
projectcommissie van het ABVV. Daarin zetelen het ISVI en alle ABVV-instanties 
die partner zijn in het samenwerkingsprogramma dat met medefinanciering van 
DGD, wordt uitgevoerd. 

Tijdens deze verslagperiode stonden het ABVV en ISVI voor een drievoudig proces: 
het klassieke proces, verbonden aan het programma voor vakbondssamenwerking 
(cofinanciering door DGD), de toepassing van de eerste hervorming (beslist in 
2014) en ten slotte de “hervorming van de hervorming” doorgevoerd door minister 
Alexander De Croo.

We beginnen bij de herhaaldelijke hervormingen van deze sector. Vanaf 2011, kreeg 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking – in het licht van de internationale context 
– een aantal opeenvolgende omwentelingen te doorstaan. Deze opeenvolgende 

IV.  Ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit 
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hervormingen troffen de hele ontwikkelingssamenwerking, zowel de niet-
gouvernementele als de Belgische Technische Coöperatie (BTC of het Belgisch 
agentschap voor ontwikkelingssamenwerking) en DGD.

Normaal zou de hervorming voorgesteld door minister Jean-Pascal Labille  (2013-
2014) vanaf 2017 van toepassing worden, maar in maart 2015 kwam er onder de 
nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo , een nieuwe 
hervorming.

Net zoals alle andere middenveldspelers, kregen ook de syndicale samenwerkings-
instituten hiermee te maken: ze moesten in een eerste fase onderhandelen en uit-
eindelijk de hervormingen ook toepassen. De sector van de niet-gouvernementele 
samenwerking moest zelfs maandenlang zonder officieel juridisch kader werken: 
dit werd immers pas op 11 september 2016 gepubliceerd. Juridische onzekerheid 
alom dus. 

Die juridische onzekerheid was nog niet alles, er stonden de sector ook besnoeiingen 
in de begroting te wachten. Eind 2014 evenals de twee daaropvolgende jaren, moest 
er veel tijd besteed worden aan het onderhandelen over en later het integreren van 
de nieuwe regelgeving.

Als gevolg van die hervormingen, werd ISVI (net zoals alle andere niet-gouverne-
mentele spelers) onderworpen aan een evaluatie door een extern organisme, Audit 
Deloitte. Deze ‘screening’ heeft twee jaar geduurd. Het was een log en lang proces 
dat veel  menselijke en financiële middelen vergde.  We zijn erg tevreden dat ISVI 
geslaagd is voor de test en geaccrediteerd is als speler in de niet-gouvernemente-
le ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2017-2026. Deze erkenning is een 
grote opluchting, zeker in het licht van alle geleverde inspanningen. Toch blijven 
we nog zitten met verschillende interne vragen rond de legitimiteit van dit proces, 
de gebruikte methodologie en de onderliggende ideologie. Dat er veel  organisaties  
aan de kant werden geschoven, valt zeer  te betreuren.

Officiële ontwikkelingshulp is vandaag een van de aanpassingsvariabelen gewor-
den voor de overheid. Na de stagnatie tussen 2013 en 2014, is de dalende tendens 
die was ingezet in 2010, zelfs nog versterkt. Tussen 2014 en 2015, is de Belgische 
ontwikkelingshulp met 123 miljoen verminderd. In het daaropvolgend jaar  was er 
wel een toename, maar dat was louter te danken aan een conjunctuurherstel na 
de boekhoudkundige verwerking van grote budgetten in het kader van de opvang 
van vluchtelingen. In januari 2017 besliste  de regering  om nog 120 miljoen euro 
extra te besparen. Dat kwam bovenop de beslissing die al genomen was tijdens 
de begrotingscontrole in de zomer van 2016 om voor een zelfde bedrag van 120 
miljoen euro extra te besparen op de financiering van ontwikkelingssamenwerking. 
Dat komt neer op 20% aan besparingen.

Deze twee opeenvolgende hervormingen hebben een zware impact gehad op 
het werk van ISVI en het ABVV.  Daarnaast werd ook ons meerjarenprogramma 
getroffen,  in het bijzonder het programma voor 2017-2021. Door de willekeur van 
deze gebeurtenissen, werden de programma’s voor 2012-2014 en 2015-2016 niet 
zozeer op het vlak van  inhoud omgegooid (de hervorming werd pas van toepassing 
vanaf 2017), maar het werkritme van de partners werd wel afgeremd, en dit alles 
in een klimaat van grote financiële onzekerheid. Wat de inhoud betreft, werd 
het samenwerkingsprogramma voor 2011-2014 verlengd in 2015-2016. De enige 
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aanpassingen waren het terugtrekken van Malawi en het aansluiten van twee 
nieuwe Keniaanse partners (de vakbonden van de dokwerkers en transporteurs: 
Dock Workers’ Union en de Kenyan Long Distance Truck Drivers Union). Voor de 
rest werd het programma voortgezet en werden de resultaten van het voorgaande 
driejarenplan geconsolideerd.

Het ABVV werkt sinds 2015 samen met het ISVI om het nieuwe samenwerkingspro-
gramma op te stellen.

Dit werkprogramma voor 2017-2021 staat in het teken van een nieuwe dubbele 
dynamiek.

Ten eerste, heeft het ISVI zich in een platform  ‘waardig werk’   verenigd met de 
twee andere instituten voor syndicale samenwerking, ondersteund door het ACV 
(IIAV/IEOI), het ACLVB (BIS/MSI), de socialistische samenwerkings-ngo’s FOS 
en SOLSOC, de christelijke samenwerkings-ngo Wereldsolidariteit (WSM), de 
socialistische en christelijke mutualiteiten en Oxfam. De doelstelling van deze 
strategische groep, erkend door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, is om 
de thematische benadering van waardig werk door te trekken in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Ook de vier bijhorende pijlers (tewerkstelling 
bevorderen, werknemersrechten respecteren, sociale bescherming uitbreiden 
en sociale dialoog aanmoedigen, en de gelijkheid van vrouwen en mannen als 
transversaal thema) horen daarbij.

Ten tweede heeft het ISVI voor het eerst met de socialistische ngo’s FOS en 
SOLSOC, een gemeenschappelijk programma samengesteld als partners zowel in 
het Noorden als in het Zuiden. Dit in samenwerking met de socialistische mutuali-
teiten en het ABVV.

Het ISVI-programma voor 2017-2021 loopt in tien landen in het Zuiden (Benin, DRC, 
Kenia, Ivoorkust, Rwanda, Indonesië, Cuba, Colombia en Peru). Er lopen twee regionale 
projecten in Afrika en Latijns-Amerika. Ten slotte valt de ontwikkelingsvorming in 
België (in het bijzonder binnen het ABVV, voor bestendigen, afgevaardigden en 
leden) onder het luik ‘Noorden’.

Het ABVV is de directe partner in verschillende projecten van dit programma en 
steunt meerdere projecten die van centrales en intergewestelijken van het ABVV 
uitgaan.

In Afrika wordt een eerste project uitgevoerd in partnerschap met de Afrikaanse 
regionale van de International Trade Union Confederation (ITUC). Dit project  is 
gewijd aan de versterking van de syndicale tegenmacht via netwerksyndicalisme 
en arbeidsvorming in Benin, Ivoorkust, Kenia, DRC en Rwanda. Een tweede project, 
eveneens een partnership met ITUC-Africa, is gericht op de bescherming van werk-
nemersrechten van migranten in West-Afrika en het brengt vakbonden van tien 
landen samen in netwerken.

In Latijns-Amerika ondersteunt het ABVV twee projecten in partnerschap met de 
Trade Union Confederation of the Americas (TUCA, de Latijns-Amerikaanse regio-
nale van ITUC). Het gaat om een ondersteunend project voor jonge syndicalisten en 
voor de vervanging van vakbondsleiders van de TUCA in Centraal-Amerika, Ecua-
dor en Peru. Anderzijds, wil men met het tweede project de Latijns-Amerikaanse 
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vakbondsnetwerken in Peru, Colombia en Cuba versterken in partnerschap met de 
TUCA. Het ABVV werkt overigens in Peru ook samen met de Confederación Ge-
neral de Trabajadores del Perú (CGTP) aan een project om de capaciteiten van de 
vakbonden te versterken en om de voorwaarden voor waardig werk te bevorderen.

Buiten de specifieke projecten van het ABVV, voert het programma tal van andere 
projecten uit in samenwerking met de centrales of met de ABVV-intergewestelijken.

Het Waals ABVV en het ABVV steunen in Benin de Confédération des Syndicats 
Autonomes du Bénin (CSA-Bénin) en de Union Nationale des Syndicats des 
Travailleurs du Bénin (UNSTB). Dit project kadert in de aanbeveling 204 van 
de IAO en mikt op een geleidelijke omvorming van de informele economie door 
middel van drie aanvullende strategieën: arbeidersvorming, syndicale vorming 
en sociale dialoog;

HORVAL steunt in Ivoorkust de vakbondsfederaties uit de sectoren van de ca-
caoproductie (FEDENASAC.CI) en de cacaoverwerking (FENSTIAA.CI), alsook 
hun confederatie (UGTCI). Met dit project wordt gepoogd de werkomstandig-
heden in de bevoorradingsketen en in de multinationals die actief zijn in de 
cacaosector, te verbeteren. Dat gebeurt voornamelijk door uitwisselingen te 
organiseren tussen vakbondsmilitanten uit het Noorden en het Zuiden;

ABVV-Metaal en de BTB steunen twee projecten in Kenia. Hier is het doel om 
de werkomstandigheden in de mechanische bouwsector, de havensector en de 
transportsector te verbeteren. Voor de transportsector is er ook een partner-
schap met de Afrikaanse afdeling van de Internationale Transportarbeiders Fe-
deratie (ITF), die haar internationale expertise deelt met de lokale partners in 
de sector; 

de ACOD en de Algemene Centrale steunen twee projecten in de Democrati-
sche Republiek Congo. Hier wil men het beleid inzake arbeidsrecht beïnvloeden 
en in de richting duwen van een waardig inkomen en toegang tot een duurza-
me sociale bescherming, in het bijzonder voor jongeren en vrouwen. Om dit te 
bereiken, werken ze samen met drie vakbonden: UNTC, CDT en COSSEP. Die 
drie zitten samen in de l’ Union Fait la Force (UFF). Daarnaast is er ook een 
samenwerking  met drie vakbonden uit de mijnbouwsector: FNTPEC, FNTMM 
en FTEM;

de Algemene Centrale en ABVV-Brussel staan – met de steun van het ABVV 
– het Rwandese vakverbond CESTRAR bij, alsook de federaties voor de bouw-
sector (STECOMA) en de thee-industrie (STAVER en SYPEPAP). Doel is  een 
sterk syndicalisme met veel leden op te bouwen en de capaciteiten van deze 
laatsten om deel te nemen aan de sociale dialoog en om te onderhandelen over 
collectieve overeenkomsten, te verbeteren.

de Algemene Centrale en het Vlaams ABVV steunen twee projecten in Colom-
bia met het vakverbond CUT en diens federatie USO. De doelstelling bestaat 
erin de syndicale capaciteiten bij jongeren te versterken op interprofessioneel 
niveau. Verder ijveren ze voor betere werkomstandigheden in de aardoliesec-
tor;
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de Métallurgistes Wallonie Bruxelles (MWB) steunen een project in Cuba met 
de metaalfederatie SNTI. Het doel is ook hier om de syndicale capaciteiten te 
versterken en de werkomstandigheden in de metaalsector te behouden en te 
verbeteren. Dit alles kadert in een context van grootschalige herstructurerin-
gen in de nationale economie;

de BBTK heeft een nieuw project opgestart in Indonesië om de werkomstandig-
heden van werknemers in de textielsector, de kledingindustrie, de schoenenin-
dustrie en de lederindustrie te verbeteren. Voor dit project wordt er samenge-
werkt met drie Indonesische vertegenwoordigende vakbonden, namelijk: SPN, 
Garteks en GSBI. De inhoud en accenten van het project werden samen met het 
internationaal vakverbond IndustriALL, bepaald. Het project moet eveneens 
netwerken creëren voor Indonesische en Belgische werknemers die werken 
langs weerszijden van de bevoorradingsketens van de sectoren in kwestie of in 
dezelfde multinationals.

In België mikt het programma op het informeren, het sensibiliseren, het mobilise-
ren en het versterken van de capaciteiten binnen het geheel van het ABVV (besten-
digen, afgevaardigden, militanten, leden) rond internationale solidariteitsdoelen.  
Het verwerven van een bewuste en kritische kijk op de zaken moet vergemakkelijkt 
worden. Ook moet een goed begrip van mondiale vraagstukken en de verwevenheid 
van noord-zuid worden bevorderd. De levensomstandigheden, werkomstandighe-
den en de strijd van werknemers en vakbonden in het buitenland, moeten alge-
meen gekend zijn.

Ontwikkelingssamenwerking op internationaal en Europees niveau

Deze congresperiode werd voornamelijk gekenmerkt door de follow-up van volgen-
de zaken:

het vastleggen van de duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die in juli 2015 
door de Algemene Vergadering van de VN in New York werden aangenomen. 
Het nationale en Europese beleid rond ontwikkelingssamenwerking is geba-
seerd op deze SDG’s, teneinde eigen prioritaire doelstellingen voorop te stellen;

de Verklaring van Addis Abeba van 2015 over de financiering van deze SDG’s;

de debatten binnen de OESO over de manier waarop het bedrag voor de hulp 
berekend wordt (een versoepeling van de berekeningsmethode kan ervoor zor-
gen dat de donorlanden de 0,7% benaderen zonder bijkomende budgettaire 
inspanningen te moeten leveren). Er wordt ook besproken welke uitgaven naar 
welke SGD zullen gaan; 

de rol van de privésector als begunstigde van overheidssubsidies voor ontwik-
kelingssamenwerking;

de rol van de Europese Unie, die niet enkel de standpunten van de lidstaten met 
betrekking tot dit onderwerp coördineert op de internationale fora, maar ook 
de grootste geldschieter ter wereld is via haar verschillende begrotingslijnen 
voor samenwerking. Bovendien gebruikt ze miljarden euro’s aan leningen en 

2.
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garanties voor investeringen in de privésector via de Europese Investerings-
bank (EIB) en het Extern Investeringsplan dat werd aangenomen in 2016.

Het ABVV en de internationale vakbeweging hebben hun krachten gebundeld 
om volgende eisen te stellen:

de toevoeging van waardig werk aan de SDG’s.

Het ABVV moest zich kanten tegen een minimalistische en beperkende vi-
sie. We moesten bij bepaalde spelers uit het middenveld aandringen dat 
alle vier pijlers van waardig werk werden opgenomen in de SDG’s (sociale 
bescherming, maar ook het scheppen van werkgelegenheid, arbeidsnormen 
en sociale dialoog). In dezelfde lijn heeft het ABVV ook gevraagd dat een 
versterking van de fiscale capaciteiten van de begunstigde landen alsook 
een loonbeleid waarmee het fenomeen van  ‘arme werknemers’ moet wor-
den weggewerkt, prioriteiten worden;

het behoud van de doelstelling om 0,7% van het BNP te wijden aan 
ontwikkelingssamenwerking.
We hebben toereikende budgetten gevraagd om de bovenvermelde 
prioriteiten te verwezenlijken;

een verbeterde capaciteit van de lidstaten om hun eigen ontwikkeling te fi-
nancieren. Het ABVV verduidelijkte dat dit enkel mogelijk is door de fiscale 
ruimte van de begunstigde landen te versterken;

strenge voorwaarden voor de privésector als die overheidssteun ontvangt 
voor ontwikkelingssamenwerking: zich niet schuldig maken aan belasting-
ontduiking of –ontwijking en de normen van de IAO respecteren (en dan 
vooral  normen die handelen over  de sociale dialoog en dit voor de volledi-
ge bevoorradingsketen).

Voor het ABVV moeten deze voorwaarden worden nagekomen, los van 
het feit of het gaat om een lokaal bedrijf of een multinational. De steun 
aan de kmo’s in het Zuiden zou bovendien aangevuld moeten worden met 
strategieën voor een goede overgang van een informele naar een formele 
economie;

sociale dialoog moet in het Zuiden als na te streven doel gesteund worden. 
In het noorden moet deze praktijk gemobiliseerd worden telkens als er po-
litieke prioriteiten vastgelegd worden in de donorlanden.

Gezien de rol van de EU in de ontwikkelingssamenwerking (zie hierboven), moedigt 
het ABVV ook aan dat de Europese vakbeweging erbij betrokken wordt.

Het ABVV heeft geprobeerd om de beleidsmakers te beïnvloeden door:

deel te nemen aan het definiëren van de standpunten en strategieën van ITUC 
en de TUAC (deelname aan de vergaderingen van het Trade Union Development 
Cooperation Network);

deel te nemen aan de debatten van verschillende fora rond de Europese en 
internationale dimensie van samenwerking:
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openbare hoorzittingen in het Europees Economisch en Sociaal Comité, 
waar opinies geformuleerd worden rond deze onderwerpen;

Internationale Commissie van de Federale Raad voor Duurzame 
Ontwikkeling; 

het ‘Trade Union-OESO/DAC Forum’  waarin alle regeringen samenkomen 
die lid zijn van het Development Assistance Committee van de OESO 
alsook de vakbonden van die landen;

verschillende raadplegingen ad hoc en/of bilaterale contacten met 
de Europese Investeringsbank, de Europese Commissie, Belgische 
Europarlementsleden  en de Belgische overheid. Deze moeten allemaal 
een standpunt innemen in Europese en internationale fora.

Het ABVV heeft ook de capaciteiten van vakbonden buiten de EU versterkt (van 
de aangrenzende regio’s in het Oosten en het Middellandse Zeegebied). Het gaat 
dan voornamelijk om de ondersteuning die de privésector in hun respectievelijke 
landen krijgt van de Europese Unie (zie deel over projecten FOD).

Dit alles liet toe  enkele stappen vooruit te zetten:

de standpunten van het IVV en TUAC zijn een weerspiegeling van sommige 
standpunten van het ABVV;

waardig werk werd als geheel en op transversale wijze opgenomen in meerde-
re SDG’s. In SDG 8 zelfs heel expliciet.  Daarenboven is er ook een specifieke 
indicator voor het loonbeleid toegevoegd aan SDG 10 om de  strijd tegen onge-
lijkheid te versterken;

het principe van versterking van de fiscale capaciteiten om ervoor te zorgen 
dat landen in het zuiden hun eigen ontwikkeling kunnen financieren, werd opge-
nomen in de Verklaring van Addis Abeba. Toch ontbreekt het nog aan concrete 
verbintenissen;

er werd maar weinig vooruitgang geboekt op het vlak van sociale en fiscale 
voorwaarden die nodig zijn om overheidssteun voor ontwikkelingssamenwer-
king aan de privésector te omkaderen. De vakbeweging wordt in dit debat lou-
ter als onderdeel van het middenveld erkend, zoals zo vele anderen, en dus niet 
als de sociale gesprekspartner van privéwerkgevers;

het Trade Union-OESO/DAC Forum (zie boven) is daarentegen wel opgericht. Er 
werd  een constructieve dialoog opgestart over een intensiever gebruik van de 
budgetten voor ontwikkelingssamenwerking om de sociale dialoog te stimule-
ren. Dat blijkt nodig te zijn, aangezien waardig werk te vaak wordt verdedigd 
buiten de structuren voor sociale dialoog en vakbewegingen.
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PANAF

PANAF, het pan-Afrikaans programma voor arbeidersopleiding, is een syndicaal 
samenwerkingsprogramma in Afrika. De Zweedse organisaties LO en TCO gaven 
het een eerste impuls in 1988. Vandaag dekt het programma 18 Afrikaanse landen 
(Engelstalig, Franstalig of Portugeestalig) en wordt beheerd door LO, TCO, IVV-
Afrika, OUSA (Organisation de l’Unité Syndicale en Afrique), ABVV, ISVI en CUT 
Brasil. Het is als het ware  een driehoekig samenwerkingsprogramma zuid-zuid-
noord. Het ABVV is sinds 2012 lid van PANAF en neemt sindsdien erg actief deel 
aan de ontwikkeling van het programma binnen de beslissingsorganen en de 
technische organen.

Samenwerking met aangrenzende regio’s in het Oosten en het Middellandse 
Zeegebied 

Dankzij de subsidie die bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 
werd verkregen, heeft het ABVV een samenwerking met de vakbeweging in de 
aangrenzende zones in het Oosten (Balkan en het Gemenebest van Onafhankelijke 
Staten) en in het Middellandse Zeegebied (Noord-Afrika en Nabije Oosten). 

In 2014 steunde  het ABVV meteen de oprichting van de Arab Trade Union 
Confederation (ATUC). We deden dit om de ATUC te helpen haar capaciteiten 
te vergroten  alsook die van de nationale organisaties die lid zijn, met als doel:

een bijdrage leveren aan de procedures van de IAO rond het nakomen van 
de internationale arbeidsnormen;

en de Europese instellingen bewustmaken van de noodzaak om maatrege-
len te treffen zodanig dat waardig werk wordt geïntegreerd in het beleid 
van de buurlanden in het zuiden van de EU. Dat geldt ook voor de handel-
sakkoorden die onderhandeld worden met meerdere landen (Tunesië, Ma-
rokko, Jordanië).

De Europese Investeringsbank moedigt de ontwikkeling van de privésector ook 
buiten de Europese Unie aan – vooral in omliggende regio’s ten oosten en ten 
zuiden van de EU –door middel van leningen en investeringsgaranties.

Het ABVV heeft in samenwerking met het EVV, het Pan European Regional 
Committee  en ATUC interventies gesteund waarmee we de Europese Investe-
ringsbank wilden sensibiliseren.  Ook werden  aanbevelingen gedaan opdat  de 
EIB waardig werk zou opnemen in haar beleid.

Ten slotte steunde het ABVV ook een actie van ATUC die gericht was op het 
verbeteren van de capaciteiten van vakbonden in de sociale dialoog door alter-
natieve voorstellen te formuleren om duurzame tewerkstelling, gepaste lonen 
en sociale bescherming te bevorderen.

Het behoud van deze begrotingslijn voor de sociale gesprekspartners is een goede 
zaak. Toch moet de vakbeweging voortdurend het hoofd bieden aan de onzekerheid 
die hiermee gepaard gaat,  alsook aan een dalende trend in de bedragen.

3.

4.
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Samenwerkingsproject in Roemenië

Het samenwerkingsproject van het ABVV en de Vlaamse vleugel van de ACOD met 
het Roemeense vakverbond CNSLR-Fratia, liep in 2017 op z’n einde. Het project 
werd  in 2008 opgestart met de bedoeling om de onderhandelingscapaciteiten 
van de vakbondsafgevaardigden in de verschillende sectoren te versterken door  
verschillende vormingsmodules uit te werken.

Palestina 

Ondanks de internationale veroordelingen houdt Israël vast aan haar beleid tegen 
Palestina. Een alom repressief systeem, kolonisering en annexaties, versnippering 
van het grondgebied, checkpoints … blijven Palestina in een  sociaaleconomische 
wurggreep houden. De gevolgen voor de Palestijnse werknemers zijn rampzaliger.

Heel schrijnende situaties vinden we onder andere bij: 

vrouwen: zij zijn de dupe van een lage scholingsgraad en slechte voorzieningen 
voor kinderopvang. Palestijnse vrouwen zijn gedoemd tot werkloosheid of tot 
zwaar en precair werk . 

Palestijnse werknemers in de kolonies of in Israël: er zouden nog 35.000 al dan 
niet illegale Palestijnen zijn die gehinderd worden door checkpoints. Zij zijn het 
slachtoffer van corruptie (worden bijv. verplicht om hun werkvergunning te ko-
pen), worden onderworpen aan een patronale willekeur en zijn het slachtoffer 
van zware discriminatie op de arbeidsmarkt.   

Het ABVV beschouwt deze situatie als bijzonder ernstig en  bijgevolg als een prio-
riteit voor haar internationaal beleid. Daarom heeft ze zich ingeschreven in:

Politieke stappen naar de Belgische en Europese overheid:

hiervoor werden verschillende hefbomen geselecteerd: Associatieverdrag 
EU/Israël, wapenexport stopzetten, een embargo op producten die uit de 
kolonies komen, bedrijven die actief zijn in de kolonies uitsluiten van Euro-
pese samenwerkingsprogramma’s …;

de kolonisering speelt een sleutelrol in de onderdrukking van Palestina. 
Vandaar dat verschillende hefbomen bedoeld zijn om alle betrekkingen met 
de kolonies te verbreken. Dit zogenaamde ‘differentiatiebeleid’ moet Israël 
ontmoedigen om Palestijns grondgebied illegaal te bezetten. De uitvoering 
hangt sterk af van een correcte identificering van goederen/diensten uit de 
kolonies alsook de bedrijven die medeplichtig door  investeringen binnen 
de kolonies, enz.;

het ABVV maakt deel uit van coalities (Made in Illegality en Plateforme 
Moyen Orient) die  gecoördineerd worden door CNCD en 11.11.11.  Deze coali-
ties streven  onder meer voor een betere identificering (correcte etikette-
ring van producten, enz.). 
Binnen dit kader neemt het ABVV de verantwoordelijkheid op zich  om er-
voor te zorgen dat alle aspecten gerelateerd aan werk en werknemersrech-
ten, in beschouwing worden genomen; 

5.
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voor meerdere van deze hefbomen hangt de activering af van Europese 
bevoegdheden. Daarom zijn wij  lid van een informeel netwerk van Europese 
interprofessionele vakbonden (CGIL-Italië, CGT+CFDT-Frankrijk, CGT-
Portugal, CC OO-Spanje, LO-Zweden, LO-Noorwegen, 3F-Denemarken) die 
gewicht opwerpen in dit debat. De bedoeling is dat we samen ‘lobbyen’ bij 
de Europese instellingen voor deze hefbomen. Door ons in een netwerk te 
organiseren is er sprake van een echte strategie waardoor we meer kunnen 
bereiken. 

De verdediging van Palestijnse werknemers op het terrein versterken. In die zin 
werkt het informele netwerk van Europese vakbonden aan een gemeenschap-
pelijk project om Palestijnse werknemers in Israël, Oost-Jeruzalem en/of de 
kolonies te verdedigen.
Het ABVV werkt eveneens aan een project om Palestijnse werkneemsters in 
sectoren met een hoge concentratie vrouwelijke werkkrachten te beschermen 
(textielsector, horeca…).

We boekten een  kleine vooruitgang:

als reactie op het Israëlisch beleid dat herhaaldelijke veroordelingen 
negeert, begint onze overheid stilaan differentiatiemaatregelen toe te 
passen.

België richtte  in 2014 een advies tot kleinhandelaars betreffende de 
etikettering van producten uit de kolonies. De Europese Unie volgde in 2015 
met een gelijkaardig advies.

Er zitten nog enkele lacunes in de uitvoering van het differentiatiebeleid, 
dat dus noodzakelijk moet worden uitgediept. In 2016 werd die noodzaak 
ook erkend in een resolutie van de Kamer.

We leggen er de nadruk op dat de differentiatiemaatregelen ook gericht 
moeten zijn op bedrijven en sectoren zodat die  ontmoedigd worden om te 
investeren in en commerciële betrekkingen te hebben met de kolonies. De 
lijst van bedrijven die medeplichtig zijn aan de kolonisering en die in 2017 
door de VN werd gepubliceerd, kan hiervoor als basis dienen;

de uitdieping van het Associatieakkoord is misschien wel afgeremd 
doordat een aantal officiële vergaderingen werden uitgesteld, maar de 
ontmoedigingsmaatregelen laten nog steeds op zich wachten.

Instanties en netwerken in België

a.  11.11.11 en CNCD

Het ABVV is lid en neemt deel aan de vergaderingen en activiteiten van de koepel-
organisaties 11.11.11 en CNCD. Samen met de andere leden uit het middenveld, levert 
het ABVV een bijdrage aan de driedubbele missie rond interpellatie, bewustmaking 
en financiering, en dit op vlak van internationale solidariteit en, in het bijzonder, 
ontwikkelingssamenwerking. Zo werkte het ABVV,  samen met ISVI, aan een am-
bitieuze, progressieve en solidaire visie op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 

7.
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in België. Dat werk gebeurde binnen de koepels van  11.11.11, CNCD en de federaties 
van samenwerkings-ngo’s (de Franstalige ACODEV en de Vlaamse NGO-federatie).

b. Adviesraad inzake de Samenhang van het Ontwikkelingsbeleid  

De Adviesraad inzake de Samenhang van het Ontwikkelingsbeleid werd opgericht in 
april 2014 in het kader van de ‘Labille’-hervorming in de ontwikkelingssamenwerking. 
Met de samenhang van het ontwikkelingsbeleid (PCD) wil men de ontwikkelingsdoelen 
doortrekken in elk beleid dat mogelijk een impact kan hebben op ontwikkelingslanden. 
De bedoeling is om de verschillen tot een minimum te beperken en om een 
synergie te creëren binnen het beleidsdomein. Ontwikkelingslanden kunnen hier 
hun  voordeel uithalen en de ontwikkelingssamenwerking verloopt dan een stuk  
doeltreffender.  De belangrijkste missie van de raad bestaat erin om  voorstellen 
uit te schrijven en een antwoord te formuleren op de vragen van de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking rond federale maatregelen die een impact hebben op 
ontwikkelingslanden. De raad wordt voorgezeten door Olivier De Schutter en het 
ABVV heeft er 1 van de 8 effectieve zetels.  De grootste verwezenlijking van de raad 
is de publicatie van 10 adviezen die van toepassing zijn op 5 domeinen:  handel, 
voedselveiligheid, migratie, veiligheid en milieu. De meeste adviezen werden door 
parlementsleden, ngo’s, journalisten of regeringsleden overgenomen ter aanvulling 
van hun eigen werk.

c. Achact/SKC

Voor waardig werk in het Zuiden: achACT – Actions Consommateurs Travailleurs en 
de Schone Kleren Campagne.

AchACT en de Schone Kleren Campagne (SKC)  zijn twee platformen rond waardig 
werk die een brug bouwen tussen consumenten en werknemers. 

Het platform achACT bestaat uit 23 organisaties. De missie van dit platform 
bestaat erin een bijdrage te leveren tot betere arbeidsvoorwaarden. Verder wil 
achACT werknemers uit de licht geglobaliseerde industriesector – waar de grote 
meerderheid van de werkkrachten vrouwen zijn – versterken. Om dit te kunnen 
verwezenlijken, werkt achACT enerzijds binnen internationale netwerken, en 
anderzijds krijgt het steun van de lokale leden (hier in Franstalig België). 

De SKC brengt dan weer organisaties in Vlaanderen samen en werkt rond dezelfde 
thema’s. 

Beiden  werken binnen het internationale platform Clean Clothes Campaign. 

Sinds de ramp van Rana Plaza op 24 april 2013 - het instorten van een textielfabriek 
waarbij meer dan 1.130 mensen omkwamen en zo’n 2.500 mensen (zwaar)gewond 
raakten - weet iedereen dat veel textielfabrieken levensgevaarlijke plaatsen zijn 
en dat werknemers in barslechte situaties moeten leven en werken. Plots werd 
het pijnlijk duidelijk dat de werkomstandigheden van miljoenen kledingarbeiders in 
Bangladesh – maar ook in India, China en Cambodja - dringend moesten aangepakt 
worden. 

Met achACT en SKC voeren we campagne om ongevallen in de industrie te voorkomen, 
maar ook  om slachtoffers schadeloos te stellen. In 2015 kwam er een doorbraak, 
want na 2 jaar druk zetten op de bedrijven, werd het schadevergoedingsfonds voor 
de overlevenden van Rana Plaza vervolledigd en werd iedereen  die er recht op had, 
vergoed. 



240

Met achACT en SKC werken we ook aan een campagne voor een leefbaar loon. In 
deze context onderstreepten we  het belang van een Europees minimumloon. 

Verder speelden we  een actieve rol op het internationaal forum Living Wage Now, 
dat georganiseerd werd in oktober 2015 en waar ongeveer 400 deelnemers aan-
wezig waren. Als ABVV besteden wij heel veel aandacht aan netwerksyndicalisme 
en banden tussen vakbonden die op verschillende niveaus van de productieketen 
actief zijn. Binnen achACT en SKC werken we dan ook voornamelijk rond samen-
werkingen. We nemen deel aan acties/mobilisaties, nemen dringende acties over 
(bijv. petities die te maken hebben met vakbondsrepressie…), we ondersteunen 
de reflectie en het politieke pleidooi rond verschillende thema’s zoals de integra-
tie van sociale criteria in overheidsopdrachten, traceerbaarheid van producten, 
transparantie van de bedrijven, handelsbeleid … We doen ook aan sensibilisering 
via onze communicatiekanalen en onze militanten. Op die manier kunnen we meer 
druk zetten op  de overheid en bedrijven.



241Statutair Rapport

13

Onze Europese en Internationale syndicale engagementen







244



245Statutair Rapport

Sociale verkiezingen 2016: omkadering en ondersteuning

Sociale verkiezingen 2016:
omkadering en ondersteuning

Hoofdstuk 14



246



247Statutair Rapport

Title van de statutair rapport

14

Sociale verkiezingen 2016: omkadering en ondersteuning

Sociale verkiezingen 2016: omkadering en 
ondersteuning

Het ABVV (voornamelijk de dienst ondernemingen, en de diensten informatica en 
communicatie) heeft volgende dienstverlening voorzien in het kader van de sociale 
verkiezingen 2016:

Onderhandelingen over wetswijzigingen

De grootste nieuwigheid voor de sociale verkiezingen 2016 was dat de kandidaten-
lijsten door de vakbonden konden ingediend worden via een upload vanuit de web- 
applicatie van de FOD Werkgelegenheid of via verzending of overhandiging van 
papieren lijsten. Het Federaal Bureau van het ABVV heeft met het oog op rechts-
zekerheid beslist dat voor de verkiezingen 2016 ‘de modus op papier’ qua principe 
behouden bleef. Op basis van een intern protocol kon de keuze om via elektronische 
wijze te werken, enkel genomen worden met eenparigheid van stemmen van alle 
betrokken centrales (of ze nu kandidaten hebben of niet), omdat zodra de keuze 
was gemaakt, alle betrokken partijen van het ABVV zich hieraan moesten houden. 

Andere nieuwigheid: de modellijsten van kandidaten die het ABVV in het verleden 
had opgesteld, konden niet meer gebruikt worden. 4 modellen werden verplicht: 
voor de indiening van een lijst, de aanpassing naar aanleiding van een klacht, de 
aanpassing naar aanleiding van een klacht tegen de hele lijst en voor de vervanging 
van kandidaten. Dit had betrekking op zowel de ingediende papieren lijsten als op 
de elektronisch ingediende lijsten.

De FOD en de betrokken minister hadden ook voorgesteld om de referentieperiode 
voor de berekening van de drempels met een trimester te vervroegen. Gezien de 
timing van het uitbrengen van het advies (25 november 2014) en omdat deze peri-
ode in sommige gevallen reeds was aangevat, konden niet alle leden van de NAR dit 
voorstel onderschrijven. Het werd dan ook niet weerhouden, zonder een voorafna-
me te doen op wat de NAR “zou beslissen voor 2020”. Binnen het Stuurcomité zijn 
nieuwe gesprekken aan de gang met het oog op de verkiezingen 2020.

Er werden onderhandelingen gevoerd in de NAR (advies nr. 1919) en binnen de 
Stuurgroep van de FOD Werkgelegenheid. In het kader van deze gesprekken drong 
het ABVV vooral aan  op rechtszekerheid en gegevensbescherming, alsook op de 
noodzaak om een ontvangstbewijs te kunnen krijgen bij de elektronische indiening 
van een lijst (zie hiervoor ook  het voornoemde unanieme advies van de NAR, dat 
voor dit punt niet door de administratie werd gevolgd). Het ABVV wou ook dat men 
op wetgevend vlak zou vooruitlopen op de impact van een mogelijke technische 
panne bij het platform van de FOD (termijnen van openbare orde, wat zich ook heeft 
voorgedaan).   

Logistieke ondersteuning en informaticasupport

Het ABVV ging ook over tot:  

de opstelling en actualisering van interne ontwerpen van verkiezingsproto-
collen en van interpretatieve nota’s;

14.
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de centralisering en dispatching van protocollen en volmachten voor ver-
kiezingen: 447 volmachten, en meer dan 1.300 protocollen in omloop en ge-
controleerd op het niveau van de organisatie;

gevolggeving aan de flyer Rode Lijn voor werving van kandidaten en aan de 
centralisering en transmissie van oproepen en e-mails van kandidaten naar de 
centrales;

het opstellen van een programma ‘witte vlekken’ en informatie-/vormings-
sessies over de witte vlekken. Er werden meer dan 11 gedecentraliseerde vor-
mingssessies georganiseerd;

informaticasupport en logistieke ondersteuning: centralisering en verspreiding 
van meer dan 42.179 verkiezingsdocumenten via de AS400, waarvan 1.475 met 
de hand gescande documenten;

centralisering en dispatching van meer dan 614 gerechtelijke documenten en 
meer dan 1.400 e-mails over de lopende procedures.

Juridische ondersteuning

De dienst ondernemingen van het ABVV gaf ook rechtsbijstand aan de nationale 
centrales of gewestelijke secretarissen, en was betrokken bij meer dan 7 juridische 
informatiesessies.

In dezelfde geest ondernamen we volgende acties:

actualisering en verspreiding van rechtspraak

vorming van de diensten sociaal recht en rechters in sociale zaken

herziening van de brochures het ABC van de procedure, ABC CPBW en OR

actualisering van de Gids sociale verkiezingen en Gids getuigen

Tijdens de procedure stelden we juridische circulaires op in functie van de behoef-
ten van de centrales.

Informatieve support

een toolkit Sociale Verkiezingen 2016 bestemd voor de nieuwe verkozenen met 
volgende brochures:

3 ABC’s (werknemersvertegenwoordigers, OR en CPBW)

Geomonitoring: de spelregels

Nieuwe reglementering over de psychosociale risico’s op het werk

Einde loopbaan: uw rechten

De loonkloof dichten: de wet staat aan uw kant 

Analyse van de ondernemingen op basis van de jaarrekeningen

een herwerking van de Gidsen FOD OR en CPBW op basis van de website van 
de FOD. Deze gidsen worden immers niet meer uitgegeven door de FOD en er 
bestaat geen enkele versie die nog geprint kan worden, ondanks drie unanieme 
adviezen die op initiatief van het ABVV binnen de verschillende overleg- 
organen werden neergelegd;

de lancering van een app ‘kalender sociale verkiezingen’, een mandatencalcu-
lator en een aparte website (zie hoofdstuk communicatie).



249Statutair Rapport

14

Sociale verkiezingen 2016: omkadering en federale ondersteuning

Campagne

we werkten een campagne uit met een eigen baseline, affiches, thematische 
videofilmpjes… (zie ook hoofdstuk communicatie)

De Commissie Sociale Verkiezingen had tijdens de hele periode een zeer actieve 
rol (mandaat, adviezen, voorstellen en initiatieven).

Ondertussen werd ook de besluitvorming over de sociale verkiezingen 2020 voor-
bereid (statistische analyses, één lijst arbeiders/bedienden, behoud of niet van de 
categorieën jongeren en kaderleden….).

Resultaten

Naast het verkiezen van syndicale afgevaardigden in de onderneming, heeft het 
resultaat ook een impact op de aanduiding van vakbondsafgevaardigden (in functie 
van de regels in de onderneming), op het aantal mandaten in de overlegorganen 
(gewestelijk, sectoraal…), op de mandaten van rechters in sociale zaken en op de 
toewijzing van opleidingssubsidies van de FOD Werkgelegenheid.

Globaal genomen werden voor het ABVV de lichte verliezen in de economische 
sector niet helemaal gecompenseerd door de vooruitgang in de social profit (waar 
we historisch minder goed zijn vertegenwoordigd).

Jongeren Arbeiders Bedienden
Kader- 
leden

Totaal

OR 285 1.697 1.882 404 4.268

CPBW 307 2.628 2.723  5.658

Totaal 592 4.325 4.605 404 9.926

Aantal lijsten ingediend door het ABVV in 2016
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 ABVV ACV  ACLVB  NCK Onafh. L.

 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016

Algemene resultaten in % stemmen

OR 35,63 34,98 51,66 51,03 11,20 12,22 1,04 1,03 0,48 0,74

CPBW 36,38 35,84 52,47 51,78 11,15 12,38     

Algemene resultaten in % zetels

OR 34,31 33,94 56,14 55,85 7,93 8,71 0,84 0,79 0,77 0,72

CPBW 33,64 33,62 59,01 58,03 7,34 8,35     

Resultaten van de economische sector in % stemmen

OR 39,16 37,82 46,35 46,08 12,52 13,70 1,38 1,43 0,60 0,97

CPBW 39,67 38,56 47,82 47,37 12,51 14,06     

Resultaten van de economische sector in % zetels

OR 38,06 37,03 50,48 50,73 9,29 10,15 1,15 1,14 1,00 0,94

CPBW 38,63 38,09 52,61 51,86 8,75 10,05     

Resultaten van de socialprofitsector in % stemmen

OR 26,38 28,64 65,55 62,10 7,75 8,89 0,15 0,14 0,17 0,22

CPBW 27,81 29,83 64,59 61,50 7,60 8,67     

Resultaten van de socialprofitsector in % zetels

OR 25,10 27,22 70,01 66,95 4,58 5,58 0,08 0,03 0,22 0,22

CPBW 23,22 25,18 72,38 69,67 4,40 5,16     
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Aantal kandidaten en verkozenen

Na de verkiezingen van 2016 telde het ABVV meer dan 6.929 verkozenen in de 
OR en 9.157 in het CPBW.

ABVV
2016

Kandidaten Verkozenen

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

OR 14.609 6.852 21.461 4.585 2.344 6.929

CPBW 17.786 8.819 26.605 5.872 3.285 9.157

Totaal 32.395 15.671 48.066 10.457 5.629 16.086

Op vlak van gender, kregen we zeer sterke signalen binnen: 

er waren meer vrouwelijke kandidaten dan in 2012, zowel in de OR als in het 
CPBW

we telden meer vrouwelijke verkozenen in de OR en het CPBW dan in 2012 

het percentage vrouwelijke verkozen kandidaten is zowel in de OR als in het 
CPBW in stijgende lijn

5
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Andere trends baren echter meer zorgen:

Het stopzetten van procedures neemt toe (= gevallen waar er geen verkiezin-
gen zijn geweest). 

Er is een afname van het aantal dossiers met stemmen: dit houdt verband met 
het stopzetten van procedures (geen verkiezingen), maar ook omdat het mo-
gelijk was dat een werkgever een dossier valideerde ZONDER de statistische 
fiche in te vullen (= stemmen en mandaten niet vermeld). We hopen dat dit 
anders zal zijn tegen 2020.

Er is een afname van het aantal ABVV-kandidaten (en ACV) 

We stellen ook een daling vast van de participatiegraad aan de verkiezingen. 
Dit was reeds het geval in het verleden bij de categorie jongeren, maar deze 
daling in participatie is nu ook op te merken bij alle categorieën.

CPBW KANDIDATEN ABVV CPBW VERKOZENEN ABVV

OR VERKOZENEN ABVV

Mannen Vrouwen

Mannen VrouwenMannen Vrouwen
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Evaluatie en verbeterpunten

De naleving van procedures m.b.t. de protocollen en mandaten.

Het probleem van het in aanmerking nemen van akkoorden in de resultaten.

De organisatie van vormingen over het gebruik van de applicatie van de FOD 
en het opstarten van een dynamiek wat betreft de indiening van de lijsten, de 
invoering van voorlopige resultaten en correcties. De dienst ondernemingen 
heeft zich de laatste dagen voor de voorlopige afsluiting zowat moeten omvor-
men tot callcenter om de resultaten te laten registreren.

Ervoor zorgen dat een werkgever niet langer een dossier kan valideren zonder 
de statistische fiche in te vullen.

Beter anticiperen op de bestrijding van witte vlekken.

De Gids Sociale verkiezingen grondig herzien.

De Kalender/retroplanning van de Sociale Verkiezingen herzien.

Interne AS 400-procedures opstellen.

De schoonmaak van de AS 400 automatiseren (TBE en contactpersonen).

Voorbereiding van de Sociale Verkiezingen 2020

Bij het neerpennen van dit verslag, zitten we al volop in de voorbereidingsfase van 
de volgende sociale verkiezingen, zowel wat betreft syndicaal beleid (discussies 
aan de gang over de impact van de arbeidsmutaties op de vakbond) als wat betreft 
wetswijzigingen.

Enkele lopende reflecties over de wetswijzigingen:

Naar aanleiding van de bevraging van de FOD Werkgelegenheid in het kader van 
de organisatie van de sociale verkiezingen 2020:

Het ABVV onderschrijft het proces van de elektronische indiening van de 
kandidatenlijsten. Dit wordt een belangrijk project voor de instanties en de 
informaticadiensten. Deze werkzaamheden zijn opgestart.

Het ABVV was de enige organisatie die het principe van één kandidaten- 
lijst (arbeiders en bedienden)  vanaf 2020 aanvaardde.

Het ABVV heeft zich positief uitgesproken voor het behoud van de catego-
rieën jongeren en kaderleden.

Wetsherziening: de raadplegingsprocedure over eventuele wijzigingen was aan 
de gang op het ogenblik dat dit verslag werd afgesloten.

We hebben al 2 prioriteiten vastgelegd:

de kwestie van het stemrecht van de uitzendkrachten;

de werkgevers verbieden om daden te stellen die tot doel hebben direct of 
indirect het normale verloop van de sociale verkiezingen of de indiening of 
het behoud van kandidaatstellingen te beïnvloeden (zie hoofdstuk 9 Infor-
matie – raadpleging en het geval van Accent Jobs).

Vanaf juni 2018 wordt een  werkgroep Horizon 2020 worden opgestart die zal 
moeten reageren op de uitdagingen die ons te wachten staan.
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Inleiding

De afgelopen 4 jaar lag onze focus op ‘extra koopkracht, toenemende armoe-
de, ongelijkheid en fiscale onrechtvaardigheid’. De installatie van uitgesproken 
neo-liberale regeringen in 2014 op Federaal en Vlaams niveau en het oneerlijk 
en asociaal besparingsbeleid dat hieruit voortvloeide, lagen aan de basis hier-
van.

Wekelijkse communicatievergaderingen en maandelijkse vergaderingen met 
onze centrales en Intergewestelijke instanties, vormden de rode draad voor het 
uitwerken van onze communicatiestrategie en ons actie- en communicatieplan.

Ons uitgangspunt: de maatregelen van de regering-Michel ontleden, onze leden 
en de publieke opinie informeren en sensibiliseren, via offensieve en defensieve 
boodschappen met systematische aandacht voor onze alternatieven. 

Er werd steviger ingezet op sociale media, digitale communicatie en beeld-
cultuur. Met het oog hierop werd de persdienst met 1 voltijdse medewerker 
sociale media uitgebreid.

Indien mogelijk ondernamen we actie in gemeenschappelijk vakbondsfront en 
met tal van middenveldorganisaties, we deden het alleen als het moest.

Realisaties

2.1 Campagnes

2.1.1 Sociale verkiezingen 2016 
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Om de vier jaar vinden in de Belgische ondernemingen en organisaties sociale 
verkiezingen plaats. Tussen 9 en 22 mei 2016 trokken de werknemers naar de 
stembus om hun voorkeur aan een vakbondslijst en/of vakbondskandida(a)t(en) te 
geven. Binnen dit kader werkte het Federaal ABVV een specifieke ABVV-campagne 
en bijbehorende campagnemiddelen uit.

De campagne ‘ABVV. Meer dan ooit’ benadrukte enerzijds dat het ABVV 
overleg en dialoog steevast koppelt aan vastberadenheid, en anderzijds dat 
onze delegees alles doen voor een aangename en menselijke werkvloer waar 
de rechten van collega’s gevrijwaard worden.

De zes prioritaire thema’s waren: evenwicht privé-werk; veilig en gezond werk; 
werkbaar werk; meer koopkracht; meer diversiteit en een halt aan de waanzin-
nige flexibiliteit.

Er werden diverse campagnemiddelen aangemaakt: folders, brochures, af-
fiches, pamfletten… De campagne en campagnemiddelen waren terug te 
vinden op de speciaal voor de gelegenheid gecreëerde campagnewebsite 
www.abvv2016.be. 

Naast een algemene oproep tot kandidaatstelling werd, via een specifieke bro-
chure ‘Straffe madammen’, ook werk gemaakt van een oproep voor vrouwen 
om zich kandidaat te stellen.

Nieuw in deze campagne was de ontwikkeling van een online tool én een app 
voor smartphones en tablets waarmee onze delegees voor hun bedrijf onder 
meer het aantal mandaten konden berekenen en de procedurekalender raadple-
gen. Een handig instrument dat veel gebruikt werd.

 www.abvv2016.be

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016
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SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

JE VERKIEST VEILIGE EN GEZONDE 
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SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

JE VERKIEST EVENWICHT 

TUSSEN WERK EN PRIVE?

STEM ABVV
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SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

JE VERKIEST FLEXIBILITEIT 

OP JOUW MAAT?
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2.1.2 De jaarlijkse Equal Pay Day – Dag voor Gelijk loon

Geheel volgens de traditie werd ook afgelopen werkingsperiode jaarlijks campagne 
gevoerd voor gelijk loon voor gelijk(waardig) werk. Noodzakelijk want de loon-
kloof op basis van de bruto maandlonen (deeltijds en voltijds werkenden samen) 
verkleinde in die periode slechts met mondjesmaat. Steevast werkten we een multi- 
channel campagne uit met een prikkelend concept om zowel het brede publiek te 
sensibiliseren alsook onze delegees/militanten te ondersteunen. 

Campagne 2014 “Het is schandalig…”

In 2014 ‘vierden’ ABVV en zij-kant tien jaar Equal Pay Day, maar niet van harte. 
De campagne 2014 legde met het concept de nadruk op de verontwaardiging 
tegenover discriminatie op basis van bepaalde aangeboren kenmerken van 
mensen. Het is een schande dat onze maatschappij mensen minder beloont 
omwille van hun uiterlijke kenmerken. Dit geldt net zozeer voor vrouwen als 
voor ‘lelijke, kale, dikke of zwarte’ mensen.

Campagne 2015 “Vrouwen willen meer”

Met een spraakmakende spot, campagnebeeld en slogan (met dubbele bodem) 
gaven  ABVV en zij-kant een duidelijk signaal: vrouwen willen meer, want ze zijn 
hun pietluttige loon meer dan beu!

Vrouwen verdienen nog altijd 20% minder dan mannen.
Help mee de loonkloof te dichten op www.equalpayday.be
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KREEG DE LOONKLOOF 
MAAR EVENVEEL AANDACHT

13 maart 2016

#inhershoes
#equalpayday

U VINDT DIT SCHANDALIG  
VOOR KALE MENSEN,  
WAAROM NIET VOOR VROUWEN?

18 maart 2014

Vrouwen verdienen nog steeds 21% minder dan mannen.
Help de loonkloof te dichten op equalpayday.beV.
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Geef vrouwen hun verdiende loon

EPD ned.indd   1 14-02-14   12:08

START VROEGER VOOR EEN GELIJK LOON LATER
OF DICHT DE LOONKLOOF OP EQUALPAYDAY.BE

14 maart 2017

Vrouwen verdienen 20% minder dan mannen. 
Zij moeten dus tien jaar eerder beginnen te werken om hetzelfde loon te krijgen.
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Wat ik wil? Een beter salaris. Want ik ben mijn pietluttig 
loontje serieus beu. Ik wil 20% meer verdienen, evenveel 
als een man.Verklein de loonkloof door te surfen naar 
equalpayday.be #SpeakUpEPD

VROUWEN
WILLEN 
MEER.

V.U.: zij-kant vzw, Vera Claes, Grasmarkt 105, 1000 Brussel / ABVV, Rudy De Leeuw, Hoogstraat 42, 1000 Brussel.

14.03.2015
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Campagne 2016 “Kreeg de loonkloof maar evenveel aandacht”

De campagne 2016 kreeg bijzondere aandacht in het licht van de sociale ver-
kiezingen. Deze campagne was een warme oproep om eens in de schoenen van 
vrouwen te staan, en even halt te houden bij de ongelijke verdeling van betaald 
werk en onbetaalde zorg die de loonkloof in de hand werkt. Met een opvallend 
beeld – een decolleté – werd aandacht gevraagd voor ‘die andere kloof’. De 
boodschap was overduidelijk: voor vrouwen is de portemonnee even hot als de 
decolleté! 

Campagne 2017 “Start vroeger voor een gelijk loon later”

De campagne van 2017 kreeg een ‘Europees sausje’ en legde de focus op de 
achterstand die vrouwen oplopen ten aanzien van mannen op de arbeidsmarkt. 
Om met een gelijk loon te kunnen eindigen moeten ze reeds 10 jaar eerder – op 
prille leeftijd – beginnen werken. De vaststelling dat we ter plaatse bleven (en 
blijven) trappelen, gaf ook aanleiding tot de creatie van een nieuw en duurzaam 
ABVV-symbool. Een nieuw symbool in de vorm van een ‘pin’ om onze strijd voor 
gelijkheid v/m opnieuw kracht bij te zetten. En dat niet alleen op het vlak van 
gelijk loon.

Vernieuwend zijn de twee online instrumenten op www.abvv.be: de ‘loonkloof-
test’ en de tool voor delegees om de loonkloof te berekenen

Al onze initiatieven en campagnes rond V/M-gelijkheid vind je terug op 
www.abvv.be/gelijkheid vrouw-man

http://www.abvv.be
http://www.abvv.be
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2.1.3 Enquêtes Modern Times

In 2013 lanceerde het ABVV de ‘Technostress’ enquête. Deze bevraging had tot doel 
de impact na te gaan van de moderne communicatiemiddelen op de scheiding tussen 
werk en privéleven. Deze online bevraging werd ook in de voorbije werkingsperiode 
verder gezet, maar dan wel vanuit een bredere invalshoek en onder een andere 
benaming, namelijk ‘Modern Times’

Enquête Modern Times in 2014

In april 2014 werd een online enquête over werkomstandigheden gelanceerd. Bijna 
5.000 werknemers namen hieraan deel. De resultaten werden bekendgemaakt 
op 28 april 2014 (internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk) 
en opgenomen in het memorandum n.a.v. de politieke verkiezingen. Ze werden 
via sociale media aangewend om het asociaal regeringsbeleid aan te tonen en 
maakten deel uit van een inforeeks ‘wat staat er op het spel’ in De Nieuwe 
Werker.

Enquête Modern Times in 2017

In maart en april 2017 vond opnieuw een online bevraging plaats. We ontvingen 
niet minder dan 14.505 antwoorden, bijna drie keer zoveel als in 2014. Het 
is duidelijk dat ‘werkbaar werk’ als aandachtspunt aan belang toeneemt. De 
resultaten werden bekend gemaakt op een persconferentie op 10 november 
2017 en dit in aanwezigheid van ABVV-delegees uit verschillende sectoren die 
getuigden over de situaties op de werkvloer. De resultaten zijn terug te vinden 
op onze site en tonen glashard aan dat de flexibiliteit haar grenzen heeft bereikt 
en dat arbeidsorganisatie en arbeidstijden een grondige hervorming vereisen. 
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2.1.4 Campagne ‘Samen kan het anders’ (najaar 2017-2019)

Onder het motto ‘Samen kan het Anders’ lanceerde het ABVV eind november 2017 
een grote publiekscampagne. Een campagne waarbij het ABVV burgers – indivi-
dueel maar ook via middenveldorganisaties en burgerbewegingen – oproept  om 
hun zorgen en bekommernissen rond werk, fiscaliteit, sociale zekerheid, openbare 
dienstverlening en inkomen kenbaar te maken. De persoonlijke verhalen die verza-
meld worden via sociale media en de website www.samenkanhetanders.be, vormen 
een ‘reality check’ voor het huidig regeringsbeleid en een vertrekbasis om onze 
eerlijke en sociaal rechtvaardige vakbondsalternatieven naar voor te schuiven. De 
campagne is niet louter een klankbord voor alle burgers die zich zorgen maken 
over de gevolgen van de regeringsmaatregelen. Ze is tevens een middel om bur-
gers te sensibiliseren en te mobiliseren om een noodzakelijke kentering in het hui-
dig en toekomstig regeringsbeleid teweeg te brengen.

Voor meer informatie zie onze campagnewebsite www.samenkanhetanders.be

WWW.SAMENKANHETANDERS.BE

Wanneer ik praat met vrienden, familie en collega’s, merk ik dat ze 
onverschillig staan tegenover de politiek. Ze laten zich meeslepen 
door holle slogans en oneliners die ze in de media oppikken. Maar 
volgens mij beseffen ze niet dat de keuze in het stemhokje ook mee 
hun toekomst bepaalt. Bijvoorbeeld de hervorming van onze 
pensioenen: we moeten langer werken voor minder 
pensioen. Of het tijdskrediet waaraan serieus 
werd gesleuteld. Hoe blijf ik met zo’n 
beleid gemotiveerd om het beste 
van mezelf te geven op de 
werkvloer?

Ik ben Kim 
en ik maak me zorgen.

WWW.SAMENKANHETANDERS.BE

Mijn mama, een trotse en actieve alleenstaande, vierde juist haar 65ste 
verjaardag en kan dus eigenlijk met pensioen. Toch besliste ze om nog 
2 jaar langer te werken als bediende, omdat ze bang is dat ze met haar 
basispensioen niet zal rondkomen. Dus maak ik mij zorgen. Want het 
leven is al niet goedkoop en stel dat ze ziek wordt. Dan volstaat 
haar minimumpensioen niet om de ziekenhuisfactuur 
te betalen. Terwijl ze haar leven lang hard heeft 
gewerkt. Je pensioen is toch bedoeld om 
te genieten? 

Ik ben ELS 
en ik maak me zorgen.

http://www.samenkanhetanders.be
http://www.samenkanhetanders.be
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2.1.5 Enkele van onze andere campagnes 

2014

Gepluimd kieken Michel:  een sterke herkenbare ‘visual’ (gepluimde kip), met 
slogan “Kom uit je kot! Laat je niet pluimen!”, door alle ABVV-instanties overge-
nomen, ‘kippen’ aanwezig in alle betogingen en bij de staking.

nationale betoging op 6 november

regionale stakingsacties op 24 november, 1 december en 8 december

algemene staking op 15 december (omkaderd met krantenadvertenties en 
video’s van delegees met citroenen om het ‘zuur’ regeringsbeleid op de 
korrel te nemen

2015

Campagne ter promotie van de elektronische stempelkaart: aftrap in januari 
met affiches, instructievideo’s, bekendmaking via mailing en online.

29 maart: deelname aan de Grote Parade van Hart boven Hard. 

Vrouwen in de vuurlijn – betoging op 4 juni en lancering van een pamflet dat de 
vrouwonvriendelijke besparingsmaatregelen aankaart.

Wij ‘vrouwen’ zijn geen citroenen – actie op 23 juli en pamflet van Ladies in Red 
(zij-kant, ABVV-vrouwen en Viva-SVV) tegen de pensioenafbraak die vrouwen 
extra hard treft.

Begin november werd in samenwerking met het Vlaams ABVV de site 
factuurregering.be gelanceerd. De website die duidelijk maakt dat de zoge-
naamde koopkrachtversterkende maatregelen onmiskenbaar in het niet vallen 
bij alle Vlaamse en federale besparingen samen.

Sociaal verzet najaar – grootscheepse betoging op 7 oktober in gemeenschap-
pelijk vakbondsfront met 100.000 deelnemers gelinkt aan de campagne “Enkel 
kruimels voor de mensen” naar aanleiding van 1 jaar sociale afbraakpolitiek, 
met een overzichtslijst van alle besparingsmaatregelen en onze alternatieven. 

2016

Eind februari lanceerden we www.planpeeters.be gericht tegen de wet-in-
wording-Peeters. Langer, meer en flexibeler werken op werkgeversmaat, was de 
kernboodschap van de regering. De website werd in de daaropvolgende periode 
regelmatig geactualiseerd om mensen te informeren over de ware toedracht 
en de evolutie van deze wet-in-wording. Naast de website werd ook veelvuldig 
gebruik gemaakt van sociale media kanalen.

http://factuurregering.be
http://www.planpeeters.be
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Met tal van acties (themagebonden acties tussen 25 mei en 17 juni); een 
nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront op 24 mei (Handen 
af van de 38 uur! – stop de sociale achteruitgang, er zijn alternatieven); een 
betoging van de openbare diensten (op 31 mei); sensibiliseringsacties in bedrij-
ven (van 20 juni tot 24 juni); een nationale staking van ABVV en ACLVB (op 24 
juni) met een krachtige affiche en flyers “2 maten, 2 gewichten, ons geduld is 
op, de rek is er uit.”) een stevige ABVV-vrouwenactie (2 jaar regering-Michel 
= 2 jaar vrouwonvriendelijk beleid) binnen het kader van een grote nationale 
betoging in gemeenschappelijk front (op 29 september - Twee jaar Michel - 
geen gelukkige verjaardag!) en doelgerichte acties op 7 oktober, wordt het 
verzet tegen de sociale afbraak van de regering-Michel en de wet-Peeters extra 
kracht bijgezet!

20 maart: deelname aan de tweede Grote Parade van Hart boven Hard.

Eind april zag www.everybodywins.be het levenslicht. Deze site was de spil 
van een ABVV-informatiecampagne over het belang van sociale zekerheid met 
printadvertenties, krasbiljetten en de slogan ’t Is geen loterij… Iedereen wint 
erbij!’.

Op 20 september protesteerden actievoerders, vakbonden, mutualiteiten, 
ngo’s, consumenten-, milieu-, mensenrechtenorganisaties en burgerbewegin-
gen in Brussel tegen de verregaande vrijhandelsakkoorden met Canada (TTIP 
– CETA) die onze jobs, gezondheid, planeet en democratie bedreigen. België 
werd gevraagd de onderhandelingen stop te zetten. Het dossier kreeg ook 
ruime aandacht via DNW, een informatieve folder en sociale media kanalen.

November: lancering van de informatie- en sensibiliseringscampagne #meer-
Respect – jij verdient beter, met uitgewerkte infofiches voor onze delegees 
over fiscaliteit, flexibiliteit, gezondheid, koopkracht en pensioenen en een hele 
reeks pamfletten en een folder (over sociaal overleg, loonmarge, SWT, landings-
banen en de welvaartsvastheid van uitkeringen). 

2017

In januari werd de campagne #meerrespect opnieuw onder de aandacht ge-
bracht. Deze keer in functie van het Interprofessioneel Akkoord met onder 
meer een folder over het ontwerp-IPA en de loonmarge.

Op 24 maart - naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het verdrag van 
Rome - organiseerde het ABVV de allereerste nationale actiedag tegen sociale 
dumping. Onze vakcentrales voerden die dag acties in diverse sectoren en er 
werd afgesloten met een concentratie van zo’n 1.200 ABVV-militanten op het 
Luxemburgplein.

Tijdens de maanden april-mei informeerde ABVV zijn leden en militanten over 
een reeks regeringsbeslissingen onder de titel ‘Wat werkgevers en regering 
niet vertellen’.

http://www.everybodywins.be
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Op 24 april lanceerde het ABVV een grootscheepse informatiecampagne over 
de intenties van de regering met betrekking tot re-integratie van zieke werk-
nemers en zieke werkzoekenden (folders gericht op mensen met en mensen 
zonder contract).

7 mei: deelname aan de derde Grote parade van Hart boven Hard. 

Op 17 mei maakten de drie vakbonden de balans op van het regeringsbeleid. 
Met de campagne het groot rapport, vroegen ze letterlijk een koerswijziging 
naar een rechtvaardiger en eerlijker beleid. Op 19 mei vond aansluitend een 
bijeenkomst van ABVV-militanten op het muntplein te Brussel plaats. Collega’s 
in bedrijven werden gevraagd om het rapport te ondertekenen. Op 6 juli werd 
het slechte rapport op een persconferentie door de drie vakbonden symbolisch 
uitgereikt aan de ministers Maggie De Block (Volksgezondheid), Johan Van 
Overtveldt (Financiën), Daniel Bacquelaine (Pensioenen), Kris Peeters (Werk) 
en Charles Michel (eerste minister). Met een stevige oproep voor een ander 
beleid tijdens de volgende helft van de legislatuur.

Het Zomerakkoord van Michel dat tijdens de grote vakantie werd afgesloten, 
kon meteen rekenen op heel wat tegenkanting van het ABVV. De zogenaamde 
losse eindjes van dit akkoord – en in het bijzonder de bijkomende besparingen 
in de sociale zekerheid, de pensioenhervorming en het nogmaals ontbreken 
van een eerlijke fiscaliteit – bleven de communicatie-agenda ook in het najaar 
flink beheersen. Het ABVV nam hier het voortouw in de bescherming van 
onze pensioenen met verschillende intiatieven, zowel online (waarbij mensen 
ook hun pensioenverlies konden berekenen) als print (advertentie in Metro + 
pamfletten). Er verschenen tal van interviews in de pers en ook de actie van het 
ABVV op 15 september bij aanvang van het Nationaal Pensioencomité, werd 
opgepikt.

2.2. Persberichten  

Afgelopen werkingsperiode gingen meer dan 220 Nederlandstalige en Franstalige 
persberichten de deur uit. Ongeveer 70% betrof uitsluitend ABVV persberichten. 
De resterende 30% werd in gemeenschappelijk vakbondsfront en/of met andere 
organisaties of platformen uitgebracht. 

De meeste berichten handelden vanzelfsprekend over socio-economisch onderwer-
pen. Maar ook maatschappelijke of fiscale onderwerpen kwamen regelmatig aan 
bod (bijv. over woonfiscaliteit, klimaatopwarming, energiedebat, de aanslagen, het 
vluchtelingen- en het migratiebeleid). 

In 2017 kregen de persberichten overigens een nieuwe stijl aangemeten.
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Grote aandachtspunten in de opeenvolgende werkingsjaren waren:

2014: De politieke verkiezingen van 25 mei en de daaruit voortvloeiende uitge-
sproken rechtse regeringen op Federaal en Vlaams niveau; de harde en onrecht-
vaardige besparingen van deze regeringen en ons alternatief antwoord hierop; op 
16 juni formuleerden de drie vakbonden t.a.v. de regeringsonderhandelaars, hun 4 
krachtlijnen en 14 prioriteiten.

2015: Stevig verzet tegen de antisociale maatregelen van de regering-Michel om 
de vergrijzingskost op te vangen (jacht op oudere werklozen, SWT’ers, minder 
rechten voor deeltijdse en jongere  werknemers…); de onrechtvaardige taxschift 
en de ongrondwettelijke indexsprong.

2016: De verdere uitholling van de sociale zekerheid om het gat van ruim 4 mil-
jard te dichten in de begroting; de aanval op de werknemerspensioenen (lagere 
minimumpensioenen, wegvallen van gelijkstellingen, lager minimumpensioen…); 
het verzet tegen de wet-Peeters en de onderhandelingen over het Ceta  handels-
verdrag tussen Canada en de EU; en niet te vergeten de resultaten van de sociale 
verkiezingen.

2017: Het blijvend verzet tegen de pensioenhervorming en de afbraak van de 
rechten van  deeltijdse werknemers; nieuw verzet tegen de re-integratie van 
zieken; een eerste nationale actiedag tegen sociale dumping; het IPA-akkoord en 
een gemeenschappelijk vakbondsvoorstel voor definiëring van zware beroepen.

Een volledig overzicht van de persberichten vind je terug op: 
www.abvv.be/pers

http://www.abvv.be/pers
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Alle edities van DNW zijn terug te vinden en te downloaden via  
www.abvv.be/de-nieuwe-werker of via de app.

2.3. Huisblad De Nieuwe Werker (DNW) / Syndicats

Elk jaar levert onze redactie 21 Nederlandstalige en 21 Franstalige edities af. ‘Ons 
huisblad’ heeft als doel leden te informeren en militanten te werven. DNW richt 
zich dan ook tot een breed publiek: studenten, afgestudeerden, actieve en niet- 
actieve werknemers alsook gepensioneerden. Ons huisblad omvat informatie met 
betrekking tot specifieke sectoren, thema’s en doelgroepen, maar belicht evenzeer 
algemene en alledaagse thema’s (bijv. leefmilieu, gezondheidszorg, Fair Trade, vei-
ligheid). Daarnaast wordt in ons huisblad ook ruim aandacht besteed aan de cam-
pagnes en acties die we voeren.

In de edities van september wordt jaarlijks, in het kader van de ‘Dag/Week van de 
uitzendkracht’, speciaal aandacht besteed aan interimarbeid. De editie van novem-
ber staat dan weer jaarlijks in het teken van klimaat, leefmilieu en duurzaamheid. 
In deze speciale editie ‘de Groene Werker’, wordt zowel op de interprofessionele 
pagina’s als op de pagina’s van de vakcentrales en de gewesten extra aandacht 
besteed aan deze thema’s.

Naast de inhoud kreeg ook de vormgeving de nodige aandacht afgelopen werkings-
periode. De lay-out werd aangepast: titels en subtitels werden in een nieuw jasje 
gestoken, er werd veel aandacht geschonken aan de covers en er werd werk ge-
maakt van minder tekst en meer beeldmateriaal. De hernieuwde leidraad en richt-
lijnen voor de aan te leveren artikelen heeft meer eenvormigheid van de teksten 
opgeleverd. 

Sinds midden 2017 voorzien we een applicatie zodat De Nieuwe Werker niet meer 
alleen te raadplegen valt via de ABVV-website, maar nu ook echt online te lezen is 
op smartphones en tablets.

Er werd ook werk gemaakt van een nieuw format voor ons huisblad. Het eerste 
nummer verschijnt in juni 2018.

N°21  • BIMENSUEL • 70ème année
Bureau de dépôt : Charleroi X

Abonnements : 02/506 82 11
Rédaction : 02/506 82 44 - 02/506 83 11
syndicats@fgtb.be

Ed. resp. : R. De Leeuw • Rue Haute, 42 • 1000 Bruxelles

Campagne d’information de la FGTB

Réforme des pensions, Plan Peeters sur la flexibilité et le temps de travail, sécurité sociale, 
fiscalité, salaires: la FGTB lance une campagne d’information et de sensibilisation sur les 
projets du gouvernement Michel pour réclamer un peu plus de respect pour les travailleurs
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1 jaar Factuurregering.be
Gemiddeld €800 verlies

Edito
Onze lonen zijn de 
motor van de economie

Vakantiegeld tegoed?
Onderneem actie 

Na ruim twee jaar regering-Michel maken we de balans op wat betreft flexibiliteit,
gezondheidszorg, koopkracht, pensioenen en fiscaliteit. Slotsom? Een ramp voor
werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. Jij
verdient meer respect en beter! dossier pag.  8&9

001_AAV1QU_20161209_DNWHP_00_Opmaak 1  07-12-16  10:16  Pagina 1

http://www.abvv.be/de-nieuwe-werker
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2.4. Echo ABVV

Jaarlijks verschijnen 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige edities van Echo 
ABVV. Deze nieuwsbrief is een publicatie van onze federale en Intergewestelijke 
studiediensten over de socio-economische realiteit in onze regio’s, België, 
Europa en op wereldvlak. Belangrijke studiebevindingen, rapporten, gewijzigde 
regelgevingen, enz. worden in kaart gebracht voor geïnteresseerde ABVV-leden, 
ABVV-mandatarissen en ABVV-medewerkers maar evenzeer voor studenten, 
medewerkers van externe studiediensten, journalisten, academici, enz. 

Onze persdienst ontfermt zich ook hier weer over de eindredactie. 

Alle edities van Echo zijn terug te vinden en te downloaden via www.abvv.be/echo-
abvv. Op uitdrukkelijke vraag wordt ook een papieren versie bezorgd.

2.5. Brochures

Afgelopen werkingsperiode verzorgde onze persdienst de eindredactie van 23 
Nederlandstalige en 23 Franstalige brochures, waaronder een jaarlijkse ‘klassieker’ 
en een aantal brochures in het kader van de sociale verkiezingen 2016.

2.5.1 De klassieker met een regelmatig terugkeerpatroon 

Een klassieker sinds 2010 is ongetwijfeld de jaarlijks terugkerende ‘Sociaal-eco-
nomische barometer’. Met de edities van januari 2014; mei 2015; september 2016 
en september 2017 tracht onze studiedienst op een eenvoudige, toegankelijke ma-
nier de kerngegevens van onze economie toe te lichten. Er wordt telkens dieper 
ingegaan op enkele aspecten die van essentieel belang zijn voor een correcte ana-
lyse van de situatie. Aspecten die vaak ontbreken, onderbelicht of verkeerd belicht 
worden van overheidswege. Naast een doorgedreven analyse, reiken wij in onze 
sociaal-economische barometer ook telkens onze alternatieven aan.

2 • ECHO-ABVV november 2017

■  ECONOMIE

Recht op energie voor 
alle Europeanen

In Europa, één van de ri jkste 

gebieden ter wereld, bevinden zowat 

125 miljoen mensen zich in een 

situatie van energiearmoede. Elke 

winter sterven bijna 200.000 mensen 

van de kou.Energiearmoede heeft betrekking 

op de correlat ie tussen dr ie 

onderling verbonden factoren: 

de hoge energieprijs, gebrek aan 

inkomsten en energie-inefficiëntie 

van gebouwen. Uiteraard tref t 

dit in de eerste plaats de meest 

achtergestelde personen.
De situatie is bijzonder alarmerend 

gezien de extreme volatiliteit van de 

energieprijzen, de lage groei van 

de inkomsten en het gebrek aan 

investeringen voor isolering in alle 

Europese landen. Het is dus hoog 

tijd dat een ambitieuze Europese 

strategie wordt ontwikkeld om 

energiearmoede te bestrijden.
De Coalitie voor het recht op energie 

organiseert op 5 december 2017 van 

12.30u tot 14.30u in het Europees 

Parlement een evenement voor 

het recht van alle Europeanen op 

betaalbare, hernieuwbare energie. 

Dit recht moet ingeschreven worden 

in het Energiepakket 2030 van de 

Europese Unie.Deze Coalitie verenigt vakbonden 

(EPSU, EVV), milieuorganisaties 

(Greenpeace, Friends of the Earth 

…), coöperatieven (ResCOOP), 

ombudsmannen en -vrouwen en 

organisaties die armoede bestrijden. 
Meer info: www.epsu.org 

CRB-advies: maak van goederentransport

per spoor een prioriteit
Het Belgische fileprobleem vergiftigt de 

economie en heeft een directe impact op 

de arbeidsmarkt. De luchtvervuiling die 

grotendeels veroorzaakt wordt door auto’s, 

heeft in België 12.000 doden per jaar tot 

gevolg. Zowat 1 à 2% van het bbp gaat 

verloren in files (OESO). De fileproblematiek 

kost Brussel 100 miljoen euro per jaar en 

voor Antwerpen is dat 150 miljoen (minister 

Peeters). In Brussel verlies je jaarlijks meer 

dan 71 uur in de files.Het ABVV pleit voor een globale aanpak om 

dit fileprobleem te bestrijden en om naar een 

duurzame mobiliteit toe te werken. Ook het 

goederentransport zit hierin vervat.

Momenteel wordt onderhandeld over het 

beheerscontract van Infrabel (eindelijk, want 

het laatste contract gold voor de periode 

2008-2012). De sociale gesprekspartners 

in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

(CRB) formuleerden rond deze kwestie een 

advies: “Krachtlijnen voor het toekomstige 

beheerscontract van Infrabel” (CRB 2017-

2050).

Het advies bestaat uit drie delen. Het eerste 

deel heeft betrekking op het spoorbeleid in 

het algemeen. Het tweede deel gaat over 

vijf algemene missies die Infrabel moet 

vervullen. Het derde deel handelt over de 

evaluatie van het spoorbeleid, regulering 

van de spoorsector en bevordering van het 

goederenvervoer per spoor.
In dit advies her inneren de sociale 

gesprekspartners eraan dat er dringend een 

interfederale mobiliteitsvisie moet worden 

ontwikkeld. Het spoorbeleid moet daarin een 

centraal aandachtspunt zijn waarvoor de 

nodige middelen worden vrijgemaakt.

Ze doen eveneens een oproep om de 

stand van zaken na de liberalisering van 

de spoorsector te evalueren, zowel op 

Europees niveau als op het vlak van de 

tenuitvoerlegging in België.
Te n  s l o t t e  d r i n g e n  d e  s o c i a l e 

gesprekspartners aan op de aanstelling van 

een sterke regulator voor de spoorsector.sebastien.storme@abvv.be

CRB-advies over strategisch investeringspact

In het voorjaar van 2017 stelde de federale 

regering haar ‘Nationaal Pact voor strategi-

sche investeringen’ voor. Dit pact zou moeten 

zorgen voor investeringen in sectoren zoals 

mobiliteit, energie, veiligheid, gezondheid, 

digitalisering en gezondheidszorg.

Van bij de lancering hebben we twijfels over 

dit pact geuit. Het plan blinkt uit in vaagheid, 

zowel qua intenties als financiering. Als werk-

nemers hebben we geen recht om onze stem 

te laten horen, in tegenstelling tot de werkge-

vers. Het plan lijkt vooral een vehikel te zijn 

om meer publiek-private constructies op te 

zetten.
Binnen de CRB hebben we alsnog met de 

werkgevers een consensus kunnen vinden 

om een advies te formuleren. De kern van 

de boodschap bestaat erin dat te weinig 

publieke investeringen (met name in trans-

port, telecom en energie) “een bedreiging 

vormen voor de groei van de toegevoegde 

waarde, voor de werkgelegenheid en, in fine, 

voor de houdbaarheid van de overheidsfinan-

ciën, de sociale cohesie en het collectieve 

welzijn.” We leggen hierbij ook het verband 

met het unaniem advies over een duurzaam 

mobiliteitsbeleid dat in 2015 binnen de CRB 

werd opgemaakt (CRB 2015-2220).

In het advies stellen we verder dat de in-

vesteringen vooral gericht kunnen zijn op 

domeinen die de groei en het groeipotentieel 

het meest stimuleren, evenwel zonder dat dit 

ten koste gaat van domeinen met belangrijke 

maatschappelijke meerwaarde. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om gezondheid en gezond-

heidszorg, onderwijs, voortgezette opleiding, 

de kinderopvangcentra, of ook de actieve uit-

gaven voor de werkgelegenheid. We moeten 

immers vermijden dat een investeringspact 

enkel zorgt voor het versluizen van publieke 

middelen van het ene naar het andere do-

mein. 
Tot slot spreken we in het advies gezamenlijk 

onze steun uit om de Europese budgettaire 

regels aan te passen, met als doel de over-

heidsinvesteringen van bijkomende marges 

te voorzien. Als ABVV volgen we dit binnen 

de CRB strikt op. Het advies staat op www.ccecrb.fgov.be, 

‘adviezen en verslagen’, zie CRB 2017-2241.lars.vandekeybus@abvv.be 

■ Economie
CRB-advies: maak van goederentransport 
per spoor een prioriteit
CRB-advies over strategisch investeringspact

■ Ondernemingen
Modern Times 2 : enquête over 
werkomstandigheden in België

■ Sociaal beleid
ABVV haalt gelijk in cassatie: een huis 
delen is niet altijd ‘samenwonen’

■ Sociale ombuds 
Individuele voortzetting van collectieve 
hospitalisatieverzekering 

■ Echo regio Brussel
Naar een Brussels model voor kinderbijslag 

■ Echo regio Vlaanderen
Diepe geothermie: oplossing voor onze 
behoefte aan schone energie?

■ Echo regio Wallonië
Fiscale strategie Waalse regering

■ Europa & Internationale relaties
Meer coördinatie binnen 
Latijnse Groep in EVV
Naar een hernieuwde Europese 
industriepolitiek

www.abvv.be 
U wenst voortaan ECHO enkel per e-mail of per post te 
ontvangen? U wil naam- of adreswijzigingen melden?
[T] 02/506.82.71 • [E] patsy.delodder@abvv.be

NL - FR: Cette lettre d’information est aussi disponible en 
français www.fgtb.be/publications

ECHO
ABVVDe nieuwsbrief van de Federale en  

Intergewestelijke studiediensten van het ABVV
verschijnt niet in juli en augustus

V.U.: Jean-Marie De Baene • Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Afgiftekantoor:  Brussel X

inhoud
Nummer 9, november 2017

Lagere minimumlonen creëren geen 
tewerkstelling
De regering lijkt ervan overtuigd dat loonmatiging en hyperflexibilisering van de arbeids-
markt de lage tewerkstelling bij jongeren en laaggeschoolden gaan oplossen. Nederland 
dient daarvoor vaak als voorbeeld. Nochtans is het model daar doorgeschoten en zitten 
tienduizenden mensen vast in onzekere statuten met een onzeker inkomen.

In eerste instantie kijkt de regering-Michel naar de jeugdminimumlonen. Nadat de lagere 
jongerenlonen na een akkoord tussen vakbonden en werkgevers sinds 2015 waren af-
geschaft, besliste de regering deze zomer om ze opnieuw eenzijdig te verlagen: met 6 à 
18 procent à rato van de leeftijd. De jongere in kwestie zou hierbij netto niets verliezen. 
De werkgever past netto het verschil bij, maar krijgt dit bedrag van de staat terug in de 
vorm van een korting op de door te storten bedrijfsvoorheffing.

‘Niets verliezen’ klopt natuurlijk niet. Bruto inruilen voor netto betekent minder opbouw 
van sociale rechten: werkloosheid, pensioen, ziekte. Op korte termijn voelt de jongere 
in kwestie niets, maar op lange termijn zal hij/zij als zieke, werkloze, gepensioneerde in 
spe inkomensverlies lijden. 

Los daarvan is de effectiviteit van deze maatregel twijfelachtig. Al in juli 2017 dook een 
rapport op van het Planbureau waarin de effecten van de verlaging van het jeugdmini-
mumloon worden gesimuleerd. In het beste geval voorspelt het Planbureau amper 700 
nieuwe jobs.

In de economische wetenschap bestond tot voor kort de consensus dat minimumlonen 
de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden en jongeren in gevaar brachten. Deze 
visie is recent onderuit gehaald door internationaal wetenschappelijk onderzoek. In een 
studie (Sturn, 2017) werden dertien OESO-landen over de periode 1983 tot 2013 onder 
de loep gelegd. De studie komt tot de conclusie dat ongeacht de conjunctuur of de 
tijdspanne waarover gemeten wordt, er geen negatieve impact op de tewerkstelling van 
jongeren en laaggeschoolden is bij een stijging van het minimumloon. Zelfs in combina-
tie met de aanwezigheid van andere arbeidsmarktinstituten (werkloosheidsuitkeringen, 
aanwezigheid vakbonden …) of tijdens een recessie: er is geen negatieve impact. Een 
Amerikaanse studie (Dube, 2017) en het Duitse ministerie van Economie (Garloff, 2017) 
kwamen tot dezelfde conclusie: geen verband tussen minimumlonen en tewerkstelling. 

Het morrelen aan het minimumloon is dus morrelen in de marge. Veel tewerkstelling zal 
het niet opleveren. Het is vooral een nieuw cadeau voor werkgevers. We hebben een 
arbeidsmarktbeleid nodig dat niet enkel ‘de markt’ als referentie neemt. De overheid 
moet veel actiever inzetten op jongere laaggeschoolden. Waarom niet voortborduren op 
succesvolle publieke tewerkstellingsprogramma’s waarbij opleiding gecombineerd wordt 
met tewerkstelling? Werk moet een houvast zijn. Jongeren en laaggeschoolden mogen 
geen speelbal worden in de handen van opportunistische werkgevers. 

http://www.abvv.be/echo-abvv
http://www.abvv.be/echo-abvv
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2.5.2 Brochures met het oog op de sociale verkiezingen

Het ABC van het CPBW (maart 2016); Het ABC van de OR (maart 2016); Het ABC 
van de werknemersafgevaardigde (maart 2016); ABC van de procedure (maart 
2016); Getuigengids (maart 2016); Gids sociale verkiezingen 2016 (maart 2016); 
ABVV meer dan ooit (maart 2016); Straffe madammen in de vakbond (maart 2016).

2.5.3 Andere diverse brochures   

Alles wat je moet weten over de index (juli 2014); Deeltijds werken: rechten en 
valkuilen (september 2014); Over de grenzen heen - de internationale actie van 
het ABVV (september 2014); 25 maatregelen tegen sociale dumping (november 
2014); De mobiele EU-werknemer in Vlaanderen (februari 2015); 10 jaar Equal Pay 
Day (maart 2015); De loonkloof dichten in de praktijk – de wet staat aan jouw kant 
(maart 2015); Eindeloopbaan: je rechten (april 2016); Gelijk loon voor gelijkwaar-
dig werk! (maart 2017); Tijdskrediet en thematische verloven (maart 2017); Lonen: 
nieuw wettelijk kader voor onderhandelaars (juni 2017).

de spelregels
Geomonitoring 2015:

Voor meer info:

ABVV
Hoogstraat 42 | 1000 Brussel
Tel. +32 2 506 82 11 | Fax +32 2 506 82 29
info@abvv.be | www.abvv.be

Volledige of gedeeltelijke overname of reproductie van de tekst uit deze 
brochure mag alleen met duidelijke bronvermelding.
Verantwoordelijke uitgever: Rudy De Leeuw © september 2015

Cette brochure est également disponible en français
www.fgtb.be/brochures

D/2015/1262/6

thematische verloven
Tijdskrediet en 

Alle brochures zijn terug te vinden en te downloaden via: 
www.abvv.be/brochures

2.6. E-zine - digitale nieuwsbrief

In 2014 lanceerde het Federaal ABVV een elektronische nieuwsbrief om geïnte-
resseerden op de hoogte te stellen van de actualiteit. Het is een initiatief en pro-
duct van onze persdienst. Er verschijnen jaarlijks minstens 10 Nederlandstalige 
en 10 Franstalige e-nieuwsbrieven (maandelijkse frequentie). Naargelang de actua-
liteit worden er ook ad hoc nieuwsbrieven uitgestuurd. 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de startpagina van onze site 
onder “abonneer je op onze nieuwsbrief”.

Eindeloopbaan:
je rechten

je rechten
Eindeloopbaan: 

http://www.abvv.be/brochures
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2.7 Mailing delegees  

In functie van de actualiteit, kan het Federaal ABVV ook een mailing sturen naar de 
delegees die zich via hun federale centrale hiervoor opgeven. We zetten dit instru-
ment in om delegees/militanten op de hoogte te brengen van onze standpunten, 
nieuwe publicaties, campagnes … 

2.8 E-zine werkzoekenden

Sinds 2015 wordt er driemaandelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd naar werk-
zoekende ABVV-leden. De redactie en samenstelling van de nieuwsbrief gebeurt in 
samenwerking met de Intergewestelijken (Vlaams, Waals en Brussels ABVV) zodat 
het geheel zowel syndicale als praktische informatie bevat. 

2.9 Tussenkomsten (interviews, debatten, opinies, blogs…)

Het ABVV probeert zoveel mogelijk en telkens wanneer het dit geschikt acht, zijn 
rol als opiniemaker te spelen. Naast interviews met kopstukken van het ABVV, 
trachten we op regelmatige basis opiniestukken, vrije tribunes en blogs in kranten, 
tijdschriften en op nieuwssites te publiceren. Op die manier trachten we te wegen 
op de publieke opinie en onze boodschap en absoluut noodzakelijke tegenmacht 
kracht bij te zetten.
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Sociale media en netwerken – een noodzakelijke investering met mooi resultaat! 

3.1. Website ABVV

In oktober 2016 kreeg onze website www.abvv.be / www.fgtb.be een behoorlijk 
nieuwe ‘look’: de lay-out werd stevig opgefrist en de structuur vereenvoudigd. 

De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en toegankelijker. Hij kan voortaan 
geraadpleegd worden op elke schermgrootte, dus ook op alle mobiele apparaten 
(smartphone, tablet). De URL’s van belangrijke pagina’s (zoals bijv. abvv.be/contact, 
abvv.be/mijn-abvv) bleven behouden maar de URL’s van individuele artikels werden 
sterk vereenvoudigd. 

Onze website omvat nog steeds een beveiligd luik specifiek voorbehouden voor 
onze delegees. Mits expliciete toegang (via de beroepssecretaris) te raadplegen 
via www.abvv.be/delegees.  

Onze website is een centrale spil in de online communicatie die we voeren via so-
ciale netwerken en nieuwsbrieven. 

Jaarlijks heeft de website abvv-fgtb ongeveer zo’n anderhalf miljoen unieke 
bezoekers

Van 2014 tot september 2017 telden we in totaal meer dan 5.778.000 unieke 
bezoekers

De meest geraadpleegde pagina’s zijn de tools ‘Bereken je nettoloon’ en ‘Be-
reken je opzeg’, gevolgd door het online ledendossier ‘Mijn ABVV’. Ook de over-
zichtspagina met contacten of verwijzingen naar lokale diensten behoort tot 
de top.

3.

http://www.abvv.be
http://www.fgtb.be
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3.2. App De Nieuwe Werker / Syndicats

Sinds juli 2017 is De Nieuwe Werker ook als app (‘application’ of toepassing) 
beschikbaar. Door de app te downloaden krijg je toegang tot een digitale versie van 
ons huisblad op je smartphone en/of tablet. 

Er werd een contactpagina voorzien en gebruikers kunnen ook een profielpagina 
aanmaken opdat ze gemakkelijk hun favoriete rubrieken terug kunnen vinden.

3.3. Facebook-pagina ABVV

Het Federaal ABVV beschikt sinds 2011 over een eigen Facebook-fanpagina. Deze 
pagina wordt aangewend om berichtgeving van de eigen website, campagnes 
en relevant nieuws uit andere media of andere Facebook-pagina’s (vakcentrales, 
gewesten, werkingen) te delen. 

We posten dagelijks berichten, foto’s, visuals, grafieken, video’s en filteren de ac-
tualiteit. We reageren en antwoorden op commentaren zodat dit een interactief 
gebeuren wordt.

De Nieuwe Werker / Syndicats op je tablet of smartphone via de app: 
App-store : http://apple.co/2eNHgoP   Google play : http://bit.ly/2eNmWEj

vakbondABVV

http://apple.co/2eNHgoP
http://bit.ly/2eNmWEj
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Van meet af aan werd samengewerkt met het Vlaams ABVV om zodoende 1 Face-
book-pagina te creëren voor de Nederlandstalige doelgroep.

De aandacht voor en waardering van onze Facebook-pagina is afgelopen werkings-
periode behoorlijk toegenomen.

Onze Facebook-pagina:  www.facebook.com/vakbondABVV

3.4. Twitter ABVV

Het ABVV is sinds 2012 ook aanwezig op Twitter. Op de Twitter-account worden 
berichten van de eigen websites gedeeld, maar ook relevant nieuws uit andere me-
dia of andere Twitter-accounts (van ABVV’ers of ABVV-geledingen). Ook hier wordt 
dagelijks gecommuniceerd, indien mogelijk met passende beelden, en gaan we de 
interactie met de ‘twitteraars’ aan.

Onze Twitter account: twitter.com/vakbondABVV

@vakbondABVV

Twitter

http://www.facebook.com/vakbondABVV
http://twitter.com/vakbondABVV
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3.5. Instagram ABVV

Nieuw - sinds medio 2017-  is de aanwezigheid van het Federaal ABVV op Instagram. 
Een bewuste keuze want via Instagram bereiken we meer jongeren en het biedt 
een andere kijk op onze syndicale actualiteit. Het beeldende aspect is hier veel 
belangrijker dan de omkaderende uitleg en woorden. Elk beeld wordt gepositioneerd 
binnen onze brede communicatiestrategie.

Deze account staat nog in zijn kinderschoenen. We nemen ons voor om hier op 
termijn uitgebreider werk van te kunnen maken en dit verder uit te bouwen als 
nieuw communicatie-instrument.

Onze Instagram account: www.instagram.com/vakbond.abvv

vakbondABVV

http://www.instagram.com/vakbond.abvv
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N°03 • BIMENSUEL • 70ème année
Bureau de dépôt : Charleroi X

Abonnements : 02/506 82 11
Rédaction : 02/506 82 44 - 02/506 83 11
syndicats@fgtb.be
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Deze Groene Nieuwe Werker staat in het teken van de strijd tegen klimaatverandering.
Want ook die strijd is een sociale strijd van rechtvaardigheid en solidariteit. Op (bijna)
elke pagina lees je een artikel over dit thema. Volg de groene draad door dit nummer
en ontdek wat jij en je vakbond (kunnen) doen om de toekomst sociaal en ecologisch
rechtvaardig te maken.
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Devenez achACTEURS
POUR UN 

salaire 
vital

U n 
an après la 

catastrophe de l’entreprise textile 
Rana Plaza au Bangladesh qui a causé la mort de plus 

de mille personnes, l’enquête menée par achACT, dont la FGTB est membre, 
montre que malgré des engagements formels, aucune marque d’habillement – de luxe ou 

discounter - ne garantit dans les faits un salaire vital aux travailleurs de leurs fi lières d’approvisionnement.  
Mais bien que rares, sous la pression des consommateurs, certaines marques font des efforts.
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De acht rijkste mensen 
ter wereld bezitten
samen evenveel als de

armste helft van de 
wereldbevolking.
Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat ook de vette
vissen eerlijk bijdragen
aan de samenleving? 
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De diensten van het Federaal ABVV

Dienst Interne Audit

1.1 Opdracht 

De Interne Audit staat in voor de boekhoudingen en het betalingsverkeer van 
het:

Federaal ABVV;
de Federale Werkloosheidskas;
de fondsen voor bestaanszekerheid voor ‘hout en stoffering’, 
‘vorst en bouw’, ‘metaal’ en ‘kappers’;
de vzw ISVI (cfr. Internationale relaties);
de coöperatieve vennootschap ‘Huis der Syndicaten’, dat de gebouwen 
beheert. 

Voorstellen en verbetering interne procedures. 
De Interne Audit ziet toe op de naleving van de interne procedures en waakt 
erover dat de budgetten (bijv. informatica) – zoals goedgekeurd door de 
Financiële Commissie – worden gerespecteerd. 
De dienst verzekert ook de opvolging van de bijdrage-afrekeningen en de 
daaraan gekoppelde ledenstatistieken.
In het kader van de rapportering aan de RVA staat de dienst in voor de 
consolidatie van de beheersboekhoudingen, alsook de boekhoudingen ‘Sociale 
Prestaties’ (gewesten en federaal). 
Opvolging van interne commissies (bijv. controlecommissie, OR 
(basisinformatie), Cofi).
Opvolging en contacten met de regionale boekhouddiensten.
Administratieve ondersteuning voor verschillende interne diensten (bijv. 
administratieve opvolging wagenpark (schadegevallen, inschrijving…), 
internationale verzekeringsaanvragen…). 
Opvolging fiscale fiches voor de sociaal verzekerden. 

De diverse boekhoudingen worden jaarlijks door een revisor nagekeken. De 
boekhoudingen van de werkloosheidskas worden ook gecontroleerd door de 
inspectiediensten van de RVA. 

De boekhouding van de vzw ISVI wordt naast de controle door de revisor jaarlijks 
ook door DGOS gezien.

Daarnaast worden de beheers- en de syndicale boekhoudingen gecontroleerd door 
de Commissie van Toezicht.

Met de Commissie van Toezicht wordt in principe 4 maal per jaar samengekomen. 
Bij aanvang van een boekjaar worden de data vastgelegd.  

Er wordt ondermeer een afzonderlijke vergadering voorzien voor de bespreking 
van het budget, één voor de controle van de boekhoudstukken en een vergadering 
waarop het jaarresultaat wordt voorgesteld. Op deze laatste vergadering wordt 
ook de bedrijfsrevisor uitgenodigd om aan de Commissie van Toezicht toelichting 
te geven bij het jaarrapport dat hij voor de ondernemingsraad heeft opgesteld.  Tot 
slot is er nog een vergadering die gewijd wordt aan een specifiek thema zoals de 
administratietoelagen, de inkomsten uit bijdragen…

1.
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1.2 Stand van zaken

Personeel

Interne verschuivingen hebben ertoe geleid dat de dienst Interne Audit 12 
maanden heeft moeten functioneren zonder effectief diensthoofd. Overigens 
blijft het aantal voltijds equivalenten nagenoeg ongewijzigd t.o.v. de vorige 
periode. 

Nieuw boekhoudprogramma

Sinds 2015 werken zowel het Federaal ABVV als de gewestelijke afdelingen met 
hetzelfde boekhoudpakket (EASI) geïnstalleerd op de centrale server. Samen 
met de Externe Audit zorgt de dienst voor een ondersteuning van de gewesten. 
Er is besloten over te stappen naar een nieuw boekhoudprogramma dat meer 
beantwoordt aan de hedendaagse noden. 

1.3 Varia

1.3.1 Evolutie ledenaantal 

Gedurende de voorbije periode merken we een lichte daling van het ledenaantal. 

1.3.2 Aantal werkloosheidsdossiers

Met het aantal werkloosheidsdossiers wordt het aantal betaalde werkloosheids-
uitkeringen bedoeld die door de RVA werden goedgekeurd en waarvoor we als 
uitbetalingsinstelling recht hebben op een administratievergoeding. 

De evolutie van het aantal dossiers is mede afhankelijk van de economische en 
conjuncturele toestand. 

In absolute cijfers merken we een dalende tendens in de vorige periode. 
Anderzijds zien we een jaarlijkse stijging van het aandeel van het ABVV in het 
totaal aantal goedgekeurde dossiers dat door alle uitbetalingsinstellingen samen 
werd uitbetaald. 
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565.370 565.706 558.122 518.308 498.939

213.600 215.405 205.646 194.201 186.333

586.141 596.025 578.642 546.715 521.702

326.486 328.192 312.238 294.314 274.567

394.230 399.761 375.493 353.817 338.445

287.998 292.033 271.067 246.293 231.107

389.585 383.071 357.938 321.856 304.501

197.955 194.894 183.434 162.985 152.842

372.474 373.701 355.338 316.809 296.029

263.648 255.728 241.561 218.414 202.101

650.452 644.348 620.880 564.796 534.155

147.810 147.128 142.258 130.294 122.609

232.172 232.326 222.871 202.788 190.781

155.503 156.764 147.653 136.000 127.592

4.783.424 4.785.082 4.573.141 4.207.590 3.981.703

40,33% 40,50% 40,82% 40,88% 41,26%
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BRUXELLES-BRUSSEL
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VERVIERS

NAMUR

LUXEMBOURG

TOTAAL

Aandeel in totaal aantal 
dossiers

Gemiddelde per gewest

2012 2013 2014 2015 2016
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Dienst Externe Audit 

De Externe Audit (die samen met de Interne Audit, de Werkloosheids- en de 
Informaticadienst deel uitmaakt van de dienst ‘Beheer en Financiën’) heeft zowel 
een ondersteunende als een controlerende functie. Zijn optreden is gericht op de 
controle van de diverse boekhoudingen van de gewestelijke ABVV-afdelingen en van 
de geldstromen tussen de diverse geledingen, de naleving van de diverse financiële 
verplichtingen en de opvolging en bijsturing van het organisatorisch, administratief 
en financieel beheer van de gewestelijke ABVV-afdelingen. In uitvoering van 
artikel 57 van de ABVV-statuten is de dienst ook belast met de controle op de 
naleving van de fiscale, sociale en statutaire verplichtingen, en dit zowel op het 
vlak van de interprofessionele ABVV-afdelingen als van de intergewestelijken en de 
beroepscentrales. Deze controles beogen geenszins de opportuniteit, maar wel de 
wettelijkheid van de geldverrichtingen.

2.1 De transparantie op financieel vlak bleef ook gedurende de afgelopen  
 congresperiode een belangrijk aandachtspunt 

In uitvoering van artikel 57 van de ABVV-statuten werden de controles op de 
interne geldstromen binnen het ABVV en op de naleving van de fiscale, sociale en 
statutaire verplichtingen door de diverse geledingen en instanties van het ABVV, 
verdergezet. Dit niettegenstaande de tussenkomst van de dienst om de continuïteit 
van de Interne Audit te verzekeren, vanaf het vertrek van het vorige dienst- 
hoofd tot de komst van een nieuwe leidinggevende, een periode van ongeveer 18 
maanden.

De voorbije controleronde (de derde sinds de invoegetreding van artikel 57) werd 
in de loop van 2016 gefinaliseerd. Op die manier werden in totaal een 280-tal 
controles uitgevoerd bij de (federale en gewestelijke) beroepscentrales van het 
ABVV. Een volgende controleronde werd eind 2016 opgestart; tot op vandaag 
maakten zo’n 35 professionele geledingen het voorwerp van controle uit. De 
finalisering van deze reeks controles staat geprogrammeerd voor 2019. Conform 
de procedures vastgelegd in het protocol afgesloten tussen het Federaal ABVV en 
de beroepscentrales, werden de gecontroleerde entiteiten telkens op de hoogte 
gesteld van de resultaten van de controles. De procedure op het vlak van de 
opvolging van de uitvoering van de te nemen maatregelen werd verdergezet.

Een aantal beroepscentrales bleven verder een beroep doen op de Federale Audit-
dienst met het oog op de organisatie van hun boekhoudingen.

2.2 Ook op het vlak van de interprofessionele ABVV-afdelingen werd het  
 beleid van controle, analyse, preventie en omkadering verdergezet 

De beheersboekhouding U.I. (uitbetalingsinstelling) die opgelegd wordt door de 
RVA, van alle ABVV-afdelingen (in totaal 15 entiteiten) werd minstens semes-
trieel aan een controle onderworpen.

De syndicale boekhoudingen en deze van de daarbij aanleunende vzw’s en cv’s 
werden jaarlijks onderworpen aan een controle.

Ook de boekhoudingen m.b.t. de Sociale Prestaties, BZ Metaal, BZ Hout en 
PWA’s maakten periodiek het voorwerp van controle uit.

2.
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Net zoals bij de professionele geledingen werden ook bij de gewestelijke 
ABVV-afdelingen periodiek controles uitgevoerd op het vlak van de naleving 
van de fiscale, sociale en statutaire verplichtingen en van de interne geldstro-
men.

Naast de eigenlijke controleopdracht werd ook bijzondere aandacht besteed 
aan de begeleiding en ondersteuning van de boekhouders van de gewestelijke 
ABVV-afdelingen:

Geuniformiseerde werkinstrumenten werden ter beschikking gesteld van de 
gewestelijke boekhouders. Een nieuw boekhoudpakket werd geïnstalleerd 
(ingebruikname vanaf boekjaar 2015), de nodige ondersteuning aan de 
gewestelijke afdelingen werd verzekerd door de diensten van het Federaal 
ABVV.
In afdelingen waar er zich personeelsproblemen stelden in de boekhoud-
dienst (vertrek, ziekte…) werd bijstand verleend teneinde de continuïteit van 
de dienst te verzekeren.

De financiële gezondheid van de gewestelijke ABVV-afdelingen bleef een 
permanente bekommernis. De problematiek maakte vooral het voorwerp uit 
van bespreking in de Commissie Gewestelijk Secretarissen. Deze besprekingen 
resulteerden in een aantal maatregelen gericht op het bevorderen van de 
inkomstenstructuur van de ABVV-Gewesten en van de Gewestelijke Werkloos-
heidskassen in het bijzonder: gezien de algemene context zullen de inspanningen 
eveneens betrekking hebben op de kostenstructuur.

De federale informaticadienst 

De federale informaticadienst heeft als opdracht het beheren van de federale 
databanken, gegevensstromen en informatica-infrastructuur en het up-to-date 
houden van de soft- en hardware en de applicaties. Dit ter ondersteuning van alle 
IT gebruikers en volgens de doelstellingen van het federale ABVV.

Stand van zaken

3.1 Infrastructuur gerelateerde topics 

De Windows infrastructuur is gekend onder de naam Diva.Net platform. Het Diva.
Net platform biedt een infrastructuur aan voor alle gebruikers (clients), zowel van 
de federale en regionale diensten alsook van de centrales. Een platform dat zowel 
gebouwd is voor clients (pc’s, laptops, printer) en waarop ook servers worden 
aangeboden. 

Het Diva.Net platform wordt aangeboden op een 2.000-tal toestellen.

Al deze federale applicaties vereisen een server infrastructuur. 

Al deze applicaties en hun achterliggende infrastructuur worden aangeboden va-
nop twee datacenters, een in de Hoogstraat en een in Evere, waardoor ook alle data 
zich in feite op twee aparte fysieke locaties bevinden. Deze opzet moet de duur 
van onbeschikbaarheid van het Diva.Net platform beperken indien er zich ernstige 
problemen in het gebouw of in de buurt van de Hoogstraat zouden voordoen. 

3.



288

Om al die mogelijkheden te kunnen gebruiken, is een kwaliteitsvol netwerk nodig.  
Het netwerk verbindt een ganse reeks locaties en gebruikers met de beide federale 
datacenters. De federale gebruikers, een 240 gewestelijke locaties, de centrales, 
de intergewestelijken en een aantal externe partijen (o.a. de RVA) maken gebruik 
van dit netwerk.

Vanaf eind 2014 werden meer dan 1.000 pc’s en laptops vervangen. Tegelijkertijd 
werden nieuwe versies van Windows, Office en mail voorzien met de nodige oplei-
dingen.

In 2016 werd het Proximuscontract vernieuwd. We voorzagen ook bijkomende 
zaken m.b.t. de globale kwaliteit en bandbreedte en bijkomende diensten voor 
netwerkbeveiliging.

3.2 Applicatie gerelateerde onderwerpen 

Hieronder worden vooral de meer omvangrijke projecten vermeld (projecten met 
meerdere maanden doorlooptijd).

De CS2-applicatie (geïnformatiseerde gegevens van de schuldeisers) werd 
uitgewerkt in de Java technologie. Er werden progressief verschillende versies 
in productie gezet met een tweede  versie eind 2015.

Een vernieuwde versie van de applicatie ‘betalingen van de werkloosheid’ werd 
verder uitgewerkt in 2015.

Een nieuw boekhoudpakket werd uitgerold in de loop van 2015. 

Ook in 2015 konden we het project voor een verdere optimalisatie van de appli-
catie ASR-betalingen (aangifte sociale risico’s)  realiseren. 

In 2016 werd begonnen met uitgebreide aanpassingen aan de applicatie ‘beheer 
van de terugvorderingen in het kader van de betalingen van de werkloosheid’.

In de loop van 2016 werd de webservices technologie verder verwerkt in onze 
toepassingen.

De ABVV-website werd volledig vernieuwd in de loop van 2016 en in 2017 ope-
rationeel gemaakt. Deze website wordt voortaan ook op een redundante omge-
ving aangeboden.

De applicatie van de infobladen voor werklozen werd aangepast zodat deze 
informatie ook beschikbaar is via de eBox (De eBox is het platform voor online 
dienstverlening van de sociale zekerheid). Beschikbaar vanaf begin 2017.

In de loop van 2016 werd gestart met de vervanging van de FTP door XML voor 
de applicatie Verificatie C2 (nazicht beslissingen RVA m.b.t. toelaatbaarheid en 
vergoedbaarheid).

In 2016 werden de systemen voorbereid voor de Sociale Verkiezingen om na 
datum ook de resultaten te verwerken. 

Eind 2016 zijn we gestart met het herschrijven van de toepassing ‘Historiek 
Betalingen van de Werkloosheid’ naar nieuwe technologie.

Het globale organisatieproject GDPR (General Data Protection Regulation) 
werd op gang getrokken in 2017.
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3.3 Prioriteiten en aandachtspunten.

Op vlak van de toepassingen blijft het snel en correct betalen van onze werkloze 
leden de topprioriteit. Om dit te realiseren worden verdere aanpassingen gedaan in 
overeenstemming met de wijzigende wetgeving en reglementering.

Aanvullend aan het maandelijks overleg binnen de informaticastuurgroep, 
werd in de loop van 2017 gestart met tweemaandelijks Change Advisory Board 
overleg. Tijdens de overlegmomenten worden enerzijds nieuwe projectaanvragen 
voorgesteld met prioriteitenbepaling en wordt anderzijds de status van eerder 
afgesproken projecten toegelicht.

De transformatie van de applicaties naar nieuwe technologie wordt verder afgewerkt. 
Gelijktijdig met projecten in nieuwe technologie worden de bestaande applicaties ook 
in overeenstemming gehouden met de wijzigende werkloosheidsreglementering. 
Om dit meer efficiënt te kunnen organiseren, wordt gestreefd naar uniformiteit 
in analyses, documentatie, architectuurmodel en wijze van programmatie van de 
applicaties.

De federale dienst werkloosheid 

4.1. Opdrachten van de dienst

opvolging van de werkloosheidsreglementering en de daarmee samenhangende 
wetgevingen (sociale zekerheid, fiscaliteit...);

band met de federale dienst informatica (functionele analyse van de toepas-
singen);

organisatie van de regionale werkloosheidsdiensten (concept);

opvolging en begeleiding van de regionale diensten werkloosheid;

ondersteuning van de regionale afdelingen onder meer via hotline, uitgebreide 
opleidingen, maken van nota’s en PowerPoints…

opvolging interne en externe commissies (onder meer relaties met de RVA, KSZ, 
de RSZ, financiële instellingen, Fondsen voor bestaanszekerheid, INTERUI…);

opleidingen organiseren voor de medewerkers van de diensten werkloosheid.

4.2. Gewijzigde regelgeving

De regering-Michel is op 11 oktober 2014 beëdigd en wij zullen het geweten hebben.

De belangrijkste wijzigingen betreffen een verstrenging van de reglementering en 
de uitvoering van de zesde staatshervorming

2014

De compensatietoeslag werd ingevoerd en de werkloosheidsreglementering 
voor  artiesten werd aangepast.

De elektronische controlekaart vervangt de ‘dopkaart’ op papier voor de volle-
dige werklozen die dat wensen. 

4.
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2015

De beperking in de tijd van het recht op een inschakelingsuitkering, zorgt er-
voor dat vanaf 2015 een grote groep werknemers wordt uitgesloten.

De besparingstrein van de regering-Michel is op gang getrokken:

er is de indexsprong

daarnaast worden de voorwaarden om in SWT te gaan of om het statuut van 
oudere werkloze te krijgen, verstrengd

de uitkering voor tijdelijke werklozen wordt verminderd en de toegang tot het 
recht op inschakelingsuitkeringen wordt verstrengd

er wordt bespaard op de IGU en de anciënniteitstoeslag wordt afgeschaft.

2016

De zesde staatshervorming begint nu ook heel concreet te worden. De controle 
op de beschikbaarheid gaat over naar de gewesten vanaf 1 januari 2016 (voor 
ACTIRIS vanaf 1 januari 2017).

Vanaf dit jaar zijn werkgevers verplicht om op elektronische wijze (ASR) de 
betaaldocumenten af te leveren.

Voor tijdelijke werkloosheid worden toelaatbaarheidsvoorwaarden ingevoerd.

2017

Voor de berekening van de toelaatbaarheid en de uitgestelde bezoldiging van 
onderwijzend personeel, moeten de gegevens van de DMFA gebruikt worden.

Vanaf midden 2017 gebruiken wij de fluxen vanuit de pensioendiensten en de 
belastingen om de inkomsten uit een bijberoep of van het pensioen, in te dienen 
bij de RVA.

In Wallonië en Brussel wordt de activaregeling gewijzigd. In Vlaanderen wordt de 
activaregeling afgeschaft waardoor er ook minder premies worden uitgekeerd.

 
4.3 Overzicht dossiers

In dit hoofdstuk nemen wij een aantal dossiers op die ingrijpend gewijzigd zijn in 
de laatste 4 jaar.

4.3.1 Opleidingen

Op het seminarie van de gewestelijk secretarissen van 25 oktober 2010 werd het 
kader vastgelegd van de opleidingen die het ABVV geeft aan de diensten werkloo-
sheid in de gewesten.

4.3.1.1  Opleiding aan de diensthoofden werkloosheid

In principe vindt er maandelijks een vergadering plaats waar de diensthoofden 
werkloosheid geïnformeerd worden over de wijzigingen in de reglementering en de 
(geïnformatiseerde) procedures.

Ook ontvangen zij nota’s, PowerPoints en de onderrichtingen van de RVA.
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4.3.1.2  Opleiding aan de polyvalente werknemers werkloosheid in de gewesten

Eén of twee keer per jaar geven wij een thematische opleiding aan de medewerkers 
(meer dan 500 personen) werkloosheid in de gewesten.

4.3.1.3  Opleiding aan de nieuwe werknemers in de diensten werkloosheid 
   in de gewesten

Deze module omvat 33 voltijdse dagen en in principe gaan er twee cycli per jaar 
door.

Door een daling van het aantal aanwervingen, noteerden we de laatste jaren ook 
minder deelnemers dan voordien. In totaal gaven we sinds 2007 aan 502 mede-
werkers een opleiding, wat een essentiële bijdrage betekent om te komen tot een 
kwaliteitsvolle dienstverlening naar onze leden toe.

4.3.3 Qlikview

De dienst werkte uitgebreide boordtabellen uit die zowel het ABVV als de verant-
woordelijken van de diensten werkloosheid in de gewesten, toelaten om sleutelfac-
toren van de werking van de diensten op te volgen.

Hiervoor gebruiken we de software Qlikview.

4.3.4 Gegevens rijksregister

Sinds 2014 worden meldingen over wijziging in het rijksregister (adres, gezinssamen- 
stelling …) structureel verwerkt. Op die manier wordt vermeden dat onze leden 
sancties worden opgelegd of terugvorderingen krijgen als ze vergeten zijn om zelf 
wijzigingen in hun persoonlijke situatie door te geven.

4.3.5 CS2 (beslissingen van de RVA inzake beslag en afstand)

Het eerste project - in het kader van de vernieuwing van onze informaticatoepas-
singen - dat we ter beschikking van onze gewesten hebben gesteld, is het geïnfor-
matiseerd beheer van beslissingen (de zogenaamde CS2) die de RVA ons bezorgd 
in het kader van het beheer van de beslagleggingen en de afstanden.

Daar waar wij vroeger alle beslissingen op papier kregen en die manueel verwerkt 
en geklasseerd werden, is CS2 een gebruiksvriendelijke toepassing die de kwaliteit 
van onze gegevens heel sterk verbeterd zodanig dat onze diensten de beslagleg-
gingen/afstanden correct kunnen beheren.

4.3.6 Einde recht inschakelingsuitkeringen

Het recht op inschakelingsuitkeringen wordt sinds 2012 beperkt tot 3 jaar.

Vanaf 1 januari 2015 werden wij dan ook geconfronteerd met de eerste dossiers die 
om die reden effectief uitgesloten werden. 

Het betreft hier een heel complexe regeling waarbij het recht verlengd kan worden, 
waarbij er een additioneel recht kan toegekend worden, enz. 
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Het ABVV heeft een volledig systeem opgezet waardoor onze leden zeer goed ge-
informeerd worden en dat er ook voor zorgt dat zij hun rechten maximaal kunnen 
uitputten. 

4.3.7 Elektronische controlekaart

Sinds 2014 kunnen volledig werklozen gebruik maken van de elektronische versie 
van de controlekaart.

De kaart op papier wordt vervangen door een elektronische aangifte via de 
portaalsite van de sociale zekerheid.

Momenteel gebruiken een 12.000 werklozen elke maand die mogelijkheid.

Het ABVV maakte van de gelegenheid gebruik om het betaalprogramma te 
verbeteren en te moderniseren.

4.3.8 De uitvoering van de zesde staatshervorming

Heel wat dossiers die ons als uitbetalingsinstelling rechtstreeks aanbelangen, wer-
den geregionaliseerd.

De overheveling van bevoegdheden naar de gewesten/gemeenschappen kostte 
heel wat energie en verliep zeker niet van een leien dakje. Bovendien nam de com-
plexiteit alleen maar toe. 

4.3.8.1  De controle op de beschikbaarheid

De federale regering nam in dit dossier verschillende beslissingen die vooral voor 
oudere werklozen en SWT’ers, gevolgen hebben.

Daarnaast namen de regio’s de controle op de beschikbaarheid over van de RVA. 
Met als gevolg dat de manier waarop deze procedure van opvolging georganiseerd 
wordt, verschilt van regio tot regio.

4.3.8.2  De vrijstellingen

Ook de beslissing over toekenning van bepaalde vrijstellingen (vooral opleidingen) 
wordt nu beheerd door de regio’s.

Ook hier gelden verschillende procedures waarbij in Vlaanderen de indiening van 
de aanvraag niet gebeurt via de UI, terwijl dit in de andere regio’s wel het geval is.

4.3.8.3  Bepaalde premies

De betaling van bepaalde premies (bijv. werkhervattingstoeslag of premie na een 
beroepsopleiding) werd ook overgeheveld naar de regio’s.

Bepaalde regio’s hebben al effectief die bevoegdheid overgenomen. In de praktijk 
resulteert dit meestal in de afschaffing ervan (met een overgangsregeling).

4.3.8.4  Activa

Activa als een systeem van loonsubsidies die door de UI betaald werd, zit nu ook 
bij de  regio’s.

In Vlaanderen had dit als gevolg dat het geldend systeem werd afgeschaft en ver-
vangen door een heel ander systeem waarbij de UI’s niet meer betrokken worden.
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In Wallonië en Brussel werd een systeem uitgewerkt dat qua methode vergelijk-
baar is met het oude systeem. De loonsubsidie wordt door de UI aan de betrokken 
werknemer betaald.

4.3.9 De verplichting om de ASR (aangifte sociaal risico) te gebruiken

Vanaf januari 2016 zijn de werkgevers verplicht om de betaalformulieren (IGU, tij-
delijke werkloosheid, activa, jeugd- en seniorvakantie) op elektronische wijze (via 
een ASR = aangifte sociaal risico) te doen.

Vanaf 2017 werd die verplichting ingevoerd voor de formulieren toelaatbaarheid 
(IGU, tijdelijke werkloosheid en jeugd- en seniorvakantie) met uitzondering van de 
C4.

Het gaat hier over heel belangrijke aantallen (meer dan 560.000 formulieren per 
maand).

Deze informatisering van de gegevensstroom heeft een belangrijke impact op onze 
werking.

Wij moeten minder gegevens inbrengen in ons informaticasysteem omdat zij auto-
matisch geïmporteerd worden. Hierdoor stijgt ook de kwaliteit omdat de program-
ma’s alle gegevens controleren en verwerken.

Onze taak en rol verschuift dus meer naar het beheer van deze formulieren.

4.3.10 Fluxen belastingen en pensioenen

Als iemand een bijberoep heeft of een bepaald pensioen geniet, moet hij of zij jaar-
lijks die inkomsten aangeven.

Vanaf 2017 worden deze gegevens door ons op een geïnformatiseerde wijze opge-
vraagd bij de bevoegde administratie.

4.3.11 Bouw

Vanaf oktober 2017 verwerken wij de aanvullende vergoedingen bouw rechtstreeks 
met het Fonds (en niet meer via de RVA).

Ook werd de procedure vereenvoudigd en verbeterd.

4.3.12 Uitgestelde bezoldiging

Vanaf 2017 wordt deze berekend op basis van de DMFA-gegevens.

4.3.13 Elektronische controlekaart EC3.2

Een proefproject werd in het najaar van 2017 opgestart.

4.3.14 Gebruik van de e-Box voor de burger

Ook het ABVV is gestart met het gebruik van de eBox. 

Informatie voor onze werkloze leden kan nu op een beveiligde manier elektronisch 
bezorgd worden.
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4.4 Uitdagingen

4.4.1 Sterke daling van de administratievergoedingen

Wij stellen vast dat er een belangrijke daling is van het aantal dossiers waarvoor wij 
als uitbetalingsinstelling administratievergoedingen ontvangen.

Er zijn daarvoor verschillende oorzaken: er is de uitsluiting van werklozen (waar-
onder ook zij die recht hebben op inschakelingsvergoedingen), de verstrenging van 
de toegang tot SWT, het aantrekken van de economische conjunctuur die een da-
ling van de tijdelijke werkloosheid veroorzaakt.

Dat deze inkomsten dalen, zal uiteraard gevolgen hebben op onze werking.

4.4.2 Informatisering van de gegevensstromen

De informatisering van de gegevensstromen heeft een pak belangrijke gevolgen 
voor onze werking, maar ook voor onze leden.

4.4.2.1  De gevolgen voor onze werking

Quasi alle werkprocessen werden geïnformatiseerd. De informatie die wij nodig 
hebben van de werkgevers of van de verschillende instellingen van sociale zeker-
heid (of andere overheidsinstellingen), ontvangen wij in regel nu op geïnformati-
seerde wijze, wat uiteraard onze werking ook heeft beïnvloedt. 

Bijv. iemand wordt voor de eerste keer tijdelijk werkloos en hij moet zijn toe-
laatbaarheid bewijzen.

De gegevens van de gezinssamenstelling + adres komen uit het rijksregister. 
De werknemer moet nog wel de inkomsten van de gezinsleden en zijn rekening-
nummer geven.

De gegevens om de toelaatbaarheid te berekenen (DMFA) worden bij de RSZ 
opgevraagd. Voor het nog niet aangegeven deel wordt nog de C4 gebruikt 
(maar ook deze zal geïnformatiseerd worden). De C3.2 wordt geïnformatiseerd 
afgeleverd door de werkgever. 

Blijft nog de C3.2 werknemer, maar ook daar zijn er projecten om dit formulier 
te informatiseren.

Het maandelijks betaalformulier C3.2 wordt geïnformatiseerd afgeleverd. Ook 
voor de controlekaart C3.2 loopt er een project om dit te informatiseren.

Dit alles betekent dat de inhoud van onze job grondig wijzigt. 

Een groot deel van de eenvoudige taken (waaronder klassement en de input van 
gegevens) is weggevallen en die tendens zet zich voort.

In plaats van de documenten te ontvangen van onze leden of ze in de brievenbus te 
vinden, moeten wij ze in de ‘elektronische brievenbus’ opzoeken en beheren.

De informaticastromen werken met codes en een heel andere structuur dan de 
gegevens op papier. En veel van onze medewerkers hebben het moeilijk.

Performante informaticaprogramma’s die gebruiksvriendelijk zijn, zijn onontbeer-
lijk om correct te kunnen werken.
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Bovendien wordt de reglementering complexer omdat een geïnformatiseerd be-
heer mogelijk is. En de wijzigingen volgen zich in een razend tempo op.

4.4.2.2  Gegevensstromen van onze leden

Vrij recent werd ook een begin gemaakt van de informatisering van de gegevens-
stromen van de werknemer naar de uitbetalingsinstelling.

Het eerste project was de elektronische controlekaart voor personen die volle-
dig werkloos zijn. Het ABVV start nu ook met de elektronische controlekaart voor 
werknemers die tijdelijk werkloos zijn én met de controlekaart voor havenarbei-
ders.

Een andere belangrijke stap is de informatisering van formulieren die de werkne-
mer nu bij ons invult om uitkeringen aan te vragen of om wijzigingen door te geven.

Het eerste proefproject in dit kader, is de aanvraag na ziekte.

We moeten rekening houden met deze wijzingen en de noodzakelijke aanpassingen 
voorzien in onze werkmethodes én de contacten met onze leden.

De e-Box vormt een belangrijk communicatiemiddel met onze werkloze leden.

De Federale Documentatiedienst 

De federale documentatiedienst is verbonden aan de federale studiedienst.

In hoofdzaak is de documentatiedienst verantwoordelijk voor het dagelijks perso-
verzicht en  van persartikels die een reactie of standpunt van het ABVV vragen. 
Voor onze lezers is het dagelijks overzicht een ruime bron aan politieke, econo-
mische en sociale informatie. 

Het systeem ScanNews, de IRIS-toepassing voor het maken van een elektronisch 
persoverzicht, werd in 2016 vervangen door Gopress. Gopress is de persdatabank 
van de Belgische kranten- en tijdschriftenuitgevers.

Door deze omschakeling maakten we het persoverzicht toegankelijker voor onze 
digitale gebruikers die veel meer met tablet en smartphone werken.

De creatie van gepersonaliseerde thema-dossiers, gerichte zoekfuncties en toe-
gang tot  archieven van kranten en tijdschriften, vormen een grote meerwaarde 
voor de gebruikers. 

Dat aantal staat momenteel op 164.

Andere belangrijke opdrachten van de dienst zijn:

dienstverlening door het beantwoorden en opvolgen van mails die via de 
ABVV-website binnenkomen

het ter beschikking stellen van onze standpunten en documentatiedossiers aan 
studenten en vorsers

samenstellen van thematische dossiers 

archiveren van onze ledenbladen De Nieuwe Werker/Syndicats, de nieuwsbrief 
van de studiediensten ECHO-ABVV en de ABVV-documenten

beheren van het kranten- en tijdschriftenbestand van het ABVV

5.
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regelmatige publicatie van de inhoudsopgave van het tijdschriften- en 
boekenbestand.

De federale administratieve diensten

De administratieve diensten van het ABVV zijn:  de copyshop, de grafische dienst, 
het gebouwenonderhoud, het beheer van het wagenpark, de vertaaldienst, de 
keuken, het onthaal en de personeelsdienst.

Laten we de belangrijkste activiteiten van die verschillende diensten van nader 
bekijken.  

6.1 Humanresources

Dankzij een goed uitgebouwd vormingsplan, dat al meerdere jaren bestaat (en 3 
à 4% van de loonmassa vertegenwoordigt) kunnen werknemers op elk niveau hun 
competenties ontwikkelen (vorming over communicatie, onderhandelingstechnie-
ken, schrijven, spreken in het openbaar…), maar ook het welzijn op het werk verbe-
teren (vorming m.b.t. stressmanagement, tijdsbeheer, conflictbeheer, coaching…). 
Ook is er aandacht voor  veiligheid op het werk via de EHBO EHBO-opleiding en 
de opleiding voor de brandinterventieploeg, waaraan een dertigtal medewerkers 
deelnamen.  

Om de tweetaligheid van het personeel te bevorderen, biedt het ABVV ook taalop-
leidingen Frans en Nederlands aan. 

Ook de opleiding van de hiërarchische lijn werd aanzienlijk opgedreven d.m.v. spe-
cifieke opleidingen in teammanagement enerzijds en individuele coaching ander-
zijds.

Wat teamspirit betreft, werden workshops en sessies ook vaker buitenhuis geor-
ganiseerd. 

Voor beide aspecten werkt het ABVV sinds 2012 samen met het European Institute 
for Intervention and Research on Burn Out..

Sinds 2009 besteden we bijzondere aandacht aan het probleem van de 
psychosociale psycho-sociale belasting. Na een eerste enquête onder het personeel 
in 2009 werd in 2014 een diepgaand onderzoek naar de psychosociale belasting 
gevoerd in samenwerking met onze externe preventieadviseurs. Daaruit vloeide 
een dynamisch actieplan voor het risicobeheer voort.

Verder heeft het ABVV sinds 2013 telewerk mogelijk gemaakt en in de loop der 
jaren nog uitgebreid.

Sinds 2017 zijn er functioneringsgesprekken, op basis van een vragenlijst die in 
overleg met de ondernemingsraad werd opgesteld.

Tot slot werd de laatste jaren de klemtoon gelegd op de vertegenwoordiging van 
vrouwen in leidinggevende functies, met als resultaat dat hun aantal sinds 2010 is 
verdubbeld. 

6.
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6.2 Duurzame ontwikkeling

Om ook in de ABVV-gebouwen meer zorg te dragen voor het leefmilieu werden er 
initiatieven genomen en zijn er investeringen doorgevoerd. De verwarmingsfactuur 
werd sinds 2014 met 20% verminderd dankzij isolatiewerken (vervanging van het 
raamwerk in 2016), de vervanging van verscheidene stookketels en de installatie 
van performante regeltoestellen. 

Ook wat het elektriciteitsverbruik betreft, werd vooruitgang geboekt dankzij de 
geleidelijke vervanging van de standaardverlichting door LED-verlichting, de plaat-
sing van tijdschakelaars, de installatie van bewegingsdetectoren in een aantal 
ruimtes (gangen, toiletten, refter en liften). 

We moedigen ook zachte mobiliteit aan: voortaan worden jaarlijks workshops ‘Hoe 
zelf je fiets herstellen’ georganiseerd en zullen fietsen ter beschikking van het per-
soneel gesteld worden.

Daarnaast worden er voor het personeel regelmatig sensibiliseringsacties in teken 
van milieu en klimaat georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld over honing. Sinds 2015 
staan er immers 2 bijenkorven op het dak van het gebouw in de Hoogstraat. Work-
shops over de werking van een bijenkorf, de rol van de bijen voor de natuur, koken 
met honing, zelf cosmetica met honing maken… zijn dan ook zeer in trek. Momen-
teel bedraagt onze honingoogst meer dan 40kg.

6.3 Gebouwenbeheer

Door het vertrek van verscheidene huurders uit ons gebouw in de Stevensstraat, 
konden de lokalen heringericht worden. Zo werd de opslagruimte (o.m. voor propa-
gandamateriaal) vergroot en konden we een nieuwe vergaderzaal inrichten. 

In de gebouwen in de Hoogstraat worden we geconfronteerd met een chronisch 
plaatsgebrek. Dankzij het vertrek van onze kameraden van de BBTK, kwamen er 
lokalen vrij en konden de “eilandbewoners” uit de Stevensstraat hun intrek nemen 
in de Hoogstraat, waar het voltallig personeel van het ABVV nu gehuisvest is.   

6.4 Materiaalbeheer

Het Federaal ABVV beschikt over materiaal dat op aanvraag ter beschikking van 
de Centrales en de gewestelijke afdelingen gesteld wordt (reuze ballonnen, skydan-
cers, tentjes…). Ook de houten megafoons - symbool van onze campagne ‘Samen 
kan het anders’ die eind 2017 van start ging - worden op verzoek uitgeleend om 
evenementen (acties, congressen…) wat levendiger te maken.
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Publicaties 2014-2018

Belastinggids 2015

Belastinggids 2015

Brochure juni 2015

Onze Belastinggids bevat prak-
tische tips en nuttig advies waar-
door je jouw aangifte correct kan 
invullen, inzicht krijgt in de bare-
ma’s en met kennis van zaken de 
belastingaftrekken kan toepassen 
waarop je recht hebt.

Sociaal-economische
barometer 2015

Brochure mei 2015

De belangrijkste cijfers van onze 
samenleving en economie: de ver-
deling van rijkdom en ongelijkheid, 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden 
en statuten, herverdeling, sociale 
bescherming, armoede, inkomen, 
vermogen, koopkracht, competiti-
viteit, fiscaliteit, ...
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De loonkloof M/V 
dichten in de praktijk 
De wet staat aan jouw kant

De loonkloof dichten in 
de praktijk - de wet staat 
aan jouw kant

Brochure maart 2015

Deze praktische brochure voor de-
legees legt je stap voor stap uit hoe 
je te werk kan gaan en bulkt van de 
handige tips zodat je de loonkloof 
V/M kan dichten in de praktijk.
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Geomonitoring : 
de spelregels

Brochure november 2015

Wat zijn de spelregels? Welke 
principes moeten gerespecteerd 
worden? Wanneer en met welk 
doel mag geomonitoring ingezet 
worden? Welke gegevens mogen 
bijgehouden en verwerkt worden? 
Hoe moet de werknemer geïnfor-
meerd worden? Deze brochure 
geeft je de antwoorden op deze 
vragen.

de spelregels
Geomonitoring 2015:

Voor meer info:

ABVV
Hoogstraat 42 | 1000 Brussel
Tel. +32 2 506 82 11 | Fax +32 2 506 82 29
info@abvv.be | www.abvv.be

Volledige of gedeeltelijke overname of reproductie van de tekst uit deze 
brochure mag alleen met duidelijke bronvermelding.
Verantwoordelijke uitgever: Rudy De Leeuw © september 2015

Cette brochure est également disponible en français
www.fgtb.be/brochures

D/2015/1262/6

Eindeloopbaan:
je rechten

je rechten
Eindeloopbaan: Belastinggids 2016

Eindeloopbaan :
je rechten

In deze beknopte brochure maken 
we je wegwijs in je rechten op het 
einde van je loopbaan. We geven 
een overzicht van verschillende si-
tuaties.

Brochure mei 2016Brochure april 2016

Belastinggids 2016

Onze Belastinggids bevat prak-
tische tips en nuttig advies waar-
door je jouw aangifte correct kan 
invullen, inzicht krijgt in de bare-
ma’s en met kennis van zaken de 
belastingaftrekken kan toepassen 
waarop je recht hebt.
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WWW.ABVV2016.BE

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

HET ABC VAN DE OR

D/2015/1262/8

©

Het ABC de ORABC van de procedure 

Brochure maart 2016Brochure maart 2016 Brochure maart 2016

Publicaties 2014-2018

Deze brochure beantwoordt al 
je basisvragen over de onderne-
mingsraad (OR). Wat is het? Hoe 
verloopt een OR en wie neemt 
eraan deel? Wat wordt er bes-
proken en hoe wordt de OR geor-
ganiseerd? Welke bevoegdheden 
heeft de OR? Wat kan ik doen als 
delegee?

Deze brochure belicht de proce-
dure van de sociale verkiezingen 
2016 van start tot finish, zonder 
diep in te gaan op de vele tech-
nische details. Deze brochure is in 
feite een basisgids sociale verkie-
zingen voor kandidaten.

Gids sociale
verkiezingen 2016

Deze gids geeft je een compleet 
overzicht van de procedure sociale 
verkiezingen, tot in de details.

GIDS 
SOCIALE 

VERKIEZINGEN 
2016

WWW.ABVV2016.BE

ABVV
Hoogstraat 42 | 1000 Brussel
Tel. +32 2 506 82 11 | Fax. +32 2 506 82 29
infos@abvv.be | www.abvv.be

Volledige of gedeeltelijke overname of reproductie van de tekst uit 
deze brochure mag alleen met duidelijke bronvermelding.
Verantwoordelijke uitgever: Rudy De Leeuw @ oktober 2015
 
Cette brochure est aussi disponible en français

D/2015/xxxx/x - xxxx

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016
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GETUIGENGIDS

WWW.ABVV2016.BE

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

HET ABC 

VAN DE WERKNEMERS-

AFGEVAARDIGDE

WWW.ABVV2016.BE

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

Getuigengids sociale
verkiezingen 2016

Aangeduid als getuige? Deze bro-
chure vertelt je hoe je het ver-
loop van de verkiezingsprocedure 
controleert. 

Het ABC van het CPBW

In deze brochure stellen we het 
Comité voor Preventie en Bescher-
ming op het Werk - CPBW voor, de 
hefbomen die je dagelijks kan ge-
bruiken, en de andere spelers op 
het veld van veiligheid & gezond-
heid op het werk.

Het ABC van de werk- 
nemers-afgevaardigde

Pas verkozen? Deze brochure be-
vat tips en informatie om je me-
teen op de goede weg te zetten.

Brochure maart 2016Brochure maart 2016 Brochure maart 2016

HET ABC 
VAN HET CPBW

WWW.ABVV2016.BE

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016
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ABVV
Hoogstraat 42 | 1000 Brussel
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Brochure februari 2016 Brochure september 2016

Publicaties 2014-2018

Brochure februari 2017

Sociaal-economische
barometer 2016

Straffe madammen in de 
vakbond

Gelijk loon voor
gelijkwaardig werk

De belangrijkste cijfers van onze 
samenleving en economie: de ver-
deling van rijkdom en ongelijkheid, 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaar-
den en statuten, sociale zekerheid, 
armoede, inkomen en loon, ver-
mogen, koopkracht, competiti-
viteit, fiscaliteit en belastingen, 
mobiliteit, gezondheid...

Wat zijn de ABVV-voorstellen rond 
werkbaar werk, flexibiliteit en het 
evenwicht tussen werk en privéle-
ven, thema’s die bij vrouwen nét 
iets gevoeliger liggen? Stel je kan-
didaat en werk onze voorstellen 
mee uit! 

Vrouwen verdienen gemiddeld 
20% per jaar minder dan mannen. 
Wat zijn de oorzaken en verkla-
ringen van deze loonkloof? Hoe 
kan je als delegee deze loonkloof 
verkleinen en wegwerken? Wat zijn 
de ABVV-voorstellen voor meer 
gelijkheid V/M?
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Belastinggids 2017
Belastinggids

Hoe (on)gezond  
is je onderneming? 
Handleiding om jaarrekeningen te analyseren

editie 2017

thematische verloven
Tijdskrediet en 

Tijdskrediet en
thematische verloven

Hoe (on)gezond
is je onderneming?
(editie 2017)

Belastinggids 2017

Tijdskrediet met motief, tijdskre-
diet eindeloopbaan of landings-
baan, ouderschapsverlof, verlof 
voor medische bijstand, palliatief 
verlof. Deze brochure informeert je 
over de nieuwe regels: voorwaar-
den, uitkeringen en sociale ze-
kerheidsrechten.

Handleiding om jaarrekeningen te 
analyseren.

Onze Belastinggids bevat prak-
tische tips en nuttig advies waar-
door je jouw aangifte correct kan 
invullen, inzicht krijgt in de bare-
ma’s en met kennis van zaken de 
belastingaftrekken kan toepassen 
waarop je recht hebt.

Brochure mei 2017Brochure maart 2017Brochure maart 2017
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Publicaties 2014-2018

Sociaal-economische
barometer 2017

Lonen:
nieuw wettelijk kader 
voor onderhandelaars

Brochure september 2017Brochure mei 2017 Brochure oktober 2017

voor onderhandelaars
nieuw wettelijk kader
Lonen:

je rechten
Eindeloopbaan: 

De sterktes en verbeterpunten 
van onze samenleving: werkgele-
genheid, verdeling van vermogen 
en rijkdom, fiscaliteit en belas-
tingen, ongelijkheid, armoede en 
gelijke kansen, sociale zekerheid 
en bescherming, arbeidsmarkt,  
arbeidsvoorwaarden en statuten, 
loon, inkomen en koopkracht, mo-
biliteit, gezondheid, evenwicht 
werk-privé ... 

Deze brochure duidt hoe de lonen 
in België gevormd worden. Wat zijn 
de basisprincipes? Welke overle-
gniveaus spelen een rol? Wat zegt 
de wet? Wat kunnen onderhande-
laars in sectoren en bedrijven be-
tekenen?
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barometer 2017
Sociaal-economische

school

Eindeloopbaan :
je rechten
(update 2017)

In deze beknopte brochure maken 
we je wegwijs in je rechten op het 
einde van je loopbaan. We geven 
een overzicht van verschillende si-
tuaties.
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23 Juni 2014

Lancering van de EVV-campagne 
voor de Europese instellingen in 
Brussel: A new path for Europe!

19 Juni 2014

5 September 2014 

Tax Justice Day
‘Enkel gewone mensen

betalen belastingen!’

In navolging van de oproep 
van het IVV, interpellatie voor 

de ambassade van Qatar om 
gevangengenomen kameraden 

vrij te laten 

Acties
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22 September 2014

Actie One Day Interim
ABVV opent een nep uitzendkantoor 
gespecialiseerd in dagcontracten

17 September 2014

Interpellatie van de Cambodjaanse 
overheid voor hun ambassade 

om waardige lonen voor 
textielarbeiders te eisen 

23 September 2014

Meeting Muntplein,’zwart’ van 
het volk, om een eerste reactie te 

geven aan de regering voor wat 
betreft de plannen die voorliggen

Acties 2014-2018
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6 November 2014

Grote mobilisatie in Brussel 
naar aanleiding van de 
regeringsmaatregelen
“Laat je niet pluimen!”

1 Oktober 2014

15 December 2014

ABVV Congres 2014 

Na beurtstakingen in de 
verschillende provincies werd een 
nationale staking uitgeroepen als 
verzet tegen het Regeerakkoord 
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Acties 2014-2018

8 Januari 2015

Het personeel van Federaal 
ABVV verzamelt om de 
slachtoffers van de aanslag op 
‘Charlie Hebdo’ te herdenken

15 Februari 2015

Bijeenkomst voor de rechten 
van mensen zonder papieren

18 Februari 2015

Op initiatief van het EVV en 
het IVV, een bijeenkomst in 
gemeenschappelijk vakbondsfront 
in de Congresstraat ter 
gelegenheid van de Werelddag 
van het stakingsrecht

Acties 2014-2018
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5 Maart 2015

11 Maart 2015

Lancering van onze campagne 
ter verdediging van de sociale 
zekerheid

In gemeenschappelijk 
vakbondsfront: het Muntplein 
in Brussel loopt vol om de 
regering ertoe aan te zetten 
haar standpunten te herzien.

6 Maart 2015

Ladies in Red in de 
Wereldvrouwenmars 

in Brussel
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Acties 2014-2018

19 Maart 2015

Opnieuw op het Muntplein, 
het gemeenschappelijk 
vakbondsfront komt bijeen 
om de openbare diensten te 
verdedigen

13 Maart 2015

‘Equal Pay day’
Acties voor loongelijkheid 

V/M in verschillende 
Belgische steden

28 Maart 2015

Betoging in Tunis, waar 
het Wereld Sociaal Forum 

plaatsvindt

Acties 2014-2018
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31 Maart 2015

Vervolg van de provinciale 
acties, hier in Kortrijk

31 Maart 2015

1 April 2015

Op 31 maart en op 1 april worden 
acties georganiseerd in alle 

Belgische provincies. 
Het ABVV blijft het sociale 

verzet organiseren

Provinciale actie in Luik
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Acties 2014-2018

1 April 2015

De provincie Oost-Vlaanderen 
verzamelt in Gent

28 April 2015

Werelddag voor Gezondheid en 
Veiligheid op het Werk. Wij vra-

gen de Europese Unie om een 
betere regelgeving.

28 April 2015

Betoging van Jeunes FGTB - 
ABVV Jongeren in Brussel 

Acties 2014-2018
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17 Mei 2015

31 Mei 2015

‘Kom Op Tegen Kanker’,
het ABVV-team neemt deel
aan de 1.000km van KOTK

Het ABVV - FGTB-team loopt de 
20 km van Brussel

22 Mei 2015

Tax Justice Day - Jaarlijkse 
bewustmakingscampagne over 

fiscale rechtvaardigheid
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15 Juni 2015

Bijeenkomst in 
gemeenschappelijk 
vakbondsfront aan de voet van 
de Pensioentoren om waardige 
pensioenen te eisen 

4 Juni 2015

24 Juni 2015

Vrouwen in de vuurlijn van de 
regering-Michel, van wie de 
maatregelen de vrouwelijke 

bevolking sterk treffen

Betoging tegen de 
aanhoudende sociale dumping 

in de Europese Unie

Acties 2014-2018
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27 augustus 2015

Schone Kleren-campagne op 
de Vrijdagsmarkt in Gent

9 Juli 2015

7 oktober 2015

Verzamelen voor het RVA-gebouw 
om de rechten van deeltijdse 

werknemers te verdedigen

“Enkel kruimels voor de mensen!” 
is de slogan van de grote betoging 

in gemeenschappelijk vakbonds-
front tegen het antisociaal beleid 

van de regering
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Acties 2014-2018

15 Oktober 2015

28 Januari 2016

Actie interim aan
Tour & Taxis, Brussel

In het licht van de voortdurende 
aanvallen van de regering 
op ons pensioenstelsel 
interpelleren we de minister van 
Pensioenen voor zijn kabinet

1 December 2015

De leden van het Federaal 
Bureau lanceren de campagne 

voor de bescherming van het 
klimaat “Klimaat Kameraad“

Acties 2014-2018
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11 Maart 2016

8 Mei 2016

“Equal Pay Day”
Dag van de loongelijkheid voor 
de Beurs van Brussel

Naar jaarlijkse gewoonte doet 
een ABVV-wielerteam mee met 
de aflossing van 1000km tegen 
kanker (Kom op tegen Kanker)

19 April 2016

Teneinde de antisociale 
maatregelen van de regering-
Michel aan de kaak te stellen, 

worden er overal in het land 
bewustmakingsacties gevoerd, 

ook op het Muntplein in Brussel.
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Acties 2014-2018

31 Mei 2016

Betoging van de openbare 
diensten, gesteund door
de privésector

24 Mei 2016

Het vakbondsverzet houdt aan. Een 
grote betoging in gemeenschappelijk 

vakbondsfront brengt verschillende 
tientallen duizenden deelnemers

in Brussel bijeen nog vóór
de algemene stakingsoproep,

die in juni 2016 zal volgen

24 Juni 2016

Na de verscheidene 
bijeenkomsten en betogingen, 

roept het ABVV
een nationale staking uit

Acties 2014-2018
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29 September 2016

De vakbondsverzet tegen 
de regering duurt voort en 
tienduizenden betogers lopen in 
gezamenlijk vakbondsfront door 
de straten van Brussel

20 September 2016

 30 September 2016

Zij aan zij met tal van 
burgerorganisaties, betoogt het 

ABVV tegen de internationale
handelsverdragen TTIP en CETA 

Het ABVV staat ook aan de zijde van 
de mensen zonder papieren en biedt 

hen ondersteuning in hun strijd om 
geregulariseerd te worden en uit de 

spiraal van uitbuiting waarin
ze vastzitten, te geraken
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Acties 2014-2018

7 Oktober 2016

Actie van het gemeenschappelijk 
vakbondsfront voor de hoofdzetel 
van ING te Brussel tegen hun 
plannen om 3.500 jobs
te schrappen

27 Oktober 2016

De strijd tegen de ratificatie 
van het TTIP en het CETA 

gaat verder

24 november 2016

De social-profitsector
betoogt in Brussel

Acties 2014-2018
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8 maart 2017

Internationale Vrouwendag 
waarop we ons symbool voor 
loongelijkheid V/M lanceren

16 Februari 2017

Voor het gebouw van de 
ambassade van Bangladesh 

roepen wij op tot de vrijlating van 
vakbondsvertegenwoordigers die 

ten onrechte zijn opgesloten

28 November 2016

Het gemeenschappelijk 
vakbondsfront komt samen voor 
het kabinet van de minister van 
Pensioenen om NEE te zeggen 
tegen de hervormingen van het 
pensioenstelsel die de regering 
Michel op tafel heeft gelegd
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Acties 2014-2018

24 Maart 2017

grote bijeenkomst in de Europese 
wijk om te eisen dat Europa actie 
onderneemt om sociale dumping 
tegen te gaan

Dag van de loongelijkheid, 
waarop we een “Gelijk loon voor 
gelijkwaardig werk!” eisen bij de 
FOD Werkgelegenheid in Brussel

19 Mei 2017

Bijeenkomst op het Muntplein 
om tegen de maatregelen van de 

regering-Michel te protesteren

14 Maart 2017

Acties 2014-2018
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21 Juni 2017

Symbolische actie tegen de 
pensioenhervormingen

 9 Juni 2017

 21 Juni 2017

Buitengewoon congres van het 
Federaal ABVV. Hier geeft 
Marc Goblet de fakkel als 

Secretaris-Generaal door aan 
Robert Vertenueil

Symbolische actie tegen de 
Europese dienstenkaart en 

sociale dumping



328

Acties 2014-2018

30 Juni 2017

Militantenbijeenkomst op het 
Rouppeplein, opnieuw over het 
thema ‘pensioenen’

4 Juli 2017

In het kader van de Campagne 
“het groot rapport van de 

regering-Michel” zijn de 
ministers gebuisd

12 September 2017

Vrouwen in actie tijdens de Dag 
van de vrouwelijke verkozenen, 
met tal van toespraken en 
debatten voor een volle zaal

Acties 2014-2018
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15 September 2017

24 Oktober 2017

Bijeenkomst bij de NAR rond 
het thema pensioenen

Uitdelen van folders aan de voet 
van de Pensioentoren waar de 
Pensioenconferentie plaatsvindt

10 Oktober 2017

Solidariteitsacties met de 
collega’s uit de openbare sector 

voor onze pensioenen 
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Acties 2014-2018

Als teasermoment
voor de Europese betoging van

8 november, lichtspektakel op het 
Berlaymontgebouw met 

de slogans van het EVV die
een sociaal Europa eisen

12 November 2017

Grote solidariteitsmars voor 
de regularisatie van mensen 

zonder papieren

6 November 2017

8 November 2017 

Europese betoging
“Naar een rechtvaardiger
en socialer Europa” 

Acties 2014-2018
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19 December 2017

Een grote pensioenbetoging 
brengt 40.000 mensen samen in 
gemeenschappelijk vakbondsfront 

28 November 2017

8 Maart 2018 

Lancering van
de nationale campagne

“Samen kan het anders”

Zoals elk jaar, steunt en 
neemt het ABVV deel aan de 

Wereldvrouwenmars
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Acties 2014-2018

19 Maart 2018 

Verschillende verdeelmomenten 
van de Pensioenkrant in 
gemeenschappelijk vakbondsfront 
(meer dan 1 miljoen exemplaren 
werden uitgedeeld)

22 Maart 2018 

Persconferentie voor de 
Europese instanties in Brussel, 

tegen de Sociale Dumping

29 Maart 2018 

Vrouwen in de vuurlijn van de 
regering, hier met betrekking
tot de pensioenen

Acties 2014-2018
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2014

26 494 78 806 12 694 53 462 0 3 028 15 550 190 034 

 

29 347 24 029 8 719 13 968 1 732 3 778 7 794 89 367 

42 490 40 901 14 731 26 333 5 431 11 738 13 129 154 753 

30 318 20 726 9 660 13 475 8 096 3 415 6 610 92 300 

44 008 25 686 16 884 17 863 13 422 5 640 12 545 136 048 

56 187 36 398 17 375 26 467 4 222 5 597 12 673 158 919 

35 044 22 602 16 740 13 063 1 972 3 650 6 926 99 997 

 

237 394 170 342 84 109 111 169 34 875 33 818 59 677 731 384 

 

12 285 17 674 3 836 2 795 341 439 2 511 39 881 

22 718 30 932 16 109 24 323 0 2 056 4 663 100 801 

13 946 13 942 3 947 14 657 0 492 2 633 49 617 

16 927 16 663 6 297 8 436 0 776 3 286 52 385 

27 269 18 494 5 422 10 532 0 2 537 8 017 72 271 

39 865 46 748 23 815 47 372 2 166 3 353 12 119 175 438 

10 345 6 617 3 119 8 850 865 658 4 076 34 530 

18 377 18 797 3 634 17 680 1 182 826 4 079 64 575 

12 142 8 162 1 798 10 598 983 713 3 982 38 378 

 

173 874 178 029 67 977 145 243 5 537 11 850 45 366 627 876 

 

437 762 427 177 164 780 309 874 40 412 48 696 120 593 1 549 294 

LEDEN 2014

MEMBRES 2014

BRUXELLES-BRUSSEL

VLAAMS BRABANT

ANTWERPEN

MECH. - KEMPEN

W-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

BRABANT WALLON

CHARLEROI

MONS

CENTRE

WALLONIE PICARDE

LIEGE

VERVIERS

NAMUR

LUXEMBOURG

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

TOTAL - TOTAAL

AC BBTK MWB ACOD KADET. BTB HORVAL TOTAAL

CG SETCA CMB CGSP CADETS UBT HORVAL TOTAL

Leden
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Acties 2014-2018Leden

2015

26 941 78 388 12 906 54 562 0 3 293 16 036 192.126

 

29 479 24 112 8 507 13 847 1 769 3 780 7 940 89.434

42 677 40 810 14 432 26 201 6 850 11 929 13 195 156.094

30 479 20 764 9 730 13 408 8 529 3 551 6 608 93.069

43 513 25 873 16 720 18 935 13 592 5 669 12 605 136.907

55 674 36 499 17 170 26 395 4 736 5 378 12 784 158.636

35 227 23 346 16 430 12 964 1 864 3 764 7 159 100.754

 

237 049 171 404 82 989 111 750 37 340 34 071 60 291 734.894

 

12 006 17 886 3 706 2 842 281 455 2 632 39.808

21 779 30 163 15 540 24 499 0 2 242 4 684 98.907

13 180 13 724 3 654 14 683 0 593 2 604 48.438

16 302 16 267 6 038 8 582 0 826 3 358 51.373

26 726 18 199 4 920 10 494 0 2 611 8 384 71.334

38 806 45 695 22 151 47 508 3 402 3 425 12 853 173.840

10 192 6 322 3 060 8 657 698 613 4 100 33.642

17 369 18 718 3 438 17 953 1 078 1 032 4 938 63.526

11 921 7 814 1 734 10 265 710 670 3 914 37.028

 

168 281 174 788 64 241 145 483 6 169 12 467 46 467 617.896

 

432 271 424 580 160 136 311 795 43 509 49 831 122 794 1.544.916

LEDEN 2015

MEMBRES 2015

BRUXELLES-BRUSSEL

VLAAMS BRABANT

ANTWERPEN

MECH. - KEMPEN

W-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

BRABANT WALLON

CHARLEROI

MONS

CENTRE

WALLONIE PICARDE

LIEGE

VERVIERS

NAMUR

LUXEMBOURG

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

TOTAL - TOTAAL

AC BBTK MWB ACOD KADET. BTB HORVAL TOTAAL

CG SETCA CMB CGSP CADETS UBT HORVAL TOTAL
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2016

26.888 76.364 13.084 55.081 0 3.353 16.489 191.259 

 

29.467 24.073 8.156 13.936 2.180 3.978 8.046 89.836 

42.637 40.644 14.039 25.854 9.287 11.963 13.261 157.685 

29.915 20.840 9.125 13.230 9.614 3.522 6.626 92.872 

43.035 25.991 16.622 18.344 13.843 5.798 13.213 136.846 

54.866 36.794 16.928 25.975 4.487 5.374 12.931 157.355 

35.404 24.236 16.207 12.785 1.406 3.851 7.100 100.989 

 

235.324 172.578 81.077 110.124 40.817 34.486 61.177 735.583 

 

11.577 18.046 3.685 2.834 258 463 2.678 39.541 

21.863 29.629 14.878 24.270 0 2.330 4.612 97.582 

13.206 13.604 3.407 14.688 0 634 2.598 48.137 

15.690 16.249 5.513 8.428 0 839 3.326 50.045 

25.583 17.854 5.178 10.411 0 2.746 8.392 70.164 

37.896 44.851 21.170 46.835 3.620 3.432 12.095 169.899 

10.292 6.448 3.010 8.538 676 602 4.210 33.776 

17.678 18.614 3.335 17.866 785 936 3.956 63.170 

11.520 7.685 1.748 9.971 643 650 3.935 36.152 

 

165.305 172.980 61.924 143.841 5.982 12.632 45.802 608.466 

 

427.517 421.922 156.085 309.046 46.799 50.471 123.468 1.535.308 

LEDEN 2016

MEMBRES 2016

BRUXELLES-BRUSSEL

VLAAMS BRABANT

ANTWERPEN

MECH. - KEMPEN

W-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

BRABANT WALLON

CHARLEROI

MONS

CENTRE

WALLONIE PICARDE

LIEGE

VERVIERS

NAMUR

LUXEMBOURG

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

TOTAL - TOTAAL

AC BBTK MWB ACOD KADET. BTB HORVAL TOTAAL

CG SETCA CMB CGSP CADETS UBT HORVAL TOTAL

Leden
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Marcel LEMINEUR

Jef DE MULDER

René STROOBANT

Hans SCHIPPERS

Raymond VERCRUYSSEN

Ann RAMONT

Erwin CLERENS

Dirk DESAEVER

Gilbert LONNOY

Honoré KERSCHAVER

Ingrid DELOOSE

Jean Pierre VAN MULDERS

Marc DE GEYTER

Kris VAN SANTE

Zacharie DE NEYS

Serge LAROCK

André MORDANT 

François PHILIPS

Danielle THEYS

André VAN DAMME

Alfons VAN NOOTEN

Johan VAN OCH

Rasta FRANK

Pierre DE MEESTER

Jean Pierre MEYERS

Jozef DE MULDER

Gilbert BAYENS

Henri LORENT

Alex LAENEN

Didier JANSSENS

Georges HUBERT

Frank DIERICKX

In memoriam






	Page vierge
	Page vierge



