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DIENSTENCHEQUES

En voor 2015?
Wensen we je natuurlijk het allerbeste voor jezelf en voor allen die je nauw aan het hart liggen.
Maar wensen we je ook in 2015 een goeie job en een fatsoenlijk inkomen.
En aan dat inkomen zijn we als vakbond permanent aan het werken.
En dat mag je letterlijk nemen.
Ten eerste voeren we een gevecht met de regering over het behoud van de index. Tegen een mogelijke indexsprong.
Klinkt misschien moeilijk, maar het komt er eigenlijk op neer dat de regering ons 2% koopkracht wil afpakken. Op jaarbasis gaat
dat, ook voor jou, over honderden euro’s.
En daarnaast hebben we vastgesteld dat in onze sector heel vaak gebruik wordt gemaakt van economische werkloosheid.
Verantwoordelijke uitgever: Paul Lootens - Algemene centrale ABVV - Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel

Vaak ten onrechte.
Een slechte zaak want elke dag economische werkloosheid betekent ook inkomensverlies.
We maakten afspraken met jullie werkgevers over het misbruik gebruik van die economische werkloosheid.
Je vindt alle details in dit nummer.
En je weet: als je meer vragen hebt of
iets niet duidelijk is, kan je bij ons terecht.
Een fijn 2015!
De ABVV-ploeg

ECONOMISCHE W
MISBRUIKEN T
Wanneer je werkgever tijdelijk niet genoeg werk heeft,
kan hij beroep doen op het systeem van economische
werkloosheid. Je hoeft dan niet te gaan werken, maar
krijgt ondertussen wel een werkloosheidsuitkering
en ook een vergoeding van de werkgever zodat je
loonverlies beperkt blijft.
WIST JE dat je per dag economische werkloosheid
een extra vergoeding van 2 euro bovenop je
werkloosheidsvergoeding moet krijgen van je werkgever?
Is dit niet het geval, neem dan zeker contact op met je
syndicale delegatie of lokaal vakbondskantoor.

1. ZIEKTE VAN DE WERKNEMER

Om gebruik te maken van die economische werkloosheid zijn
er een aantal regels:

Als je ziek bent, kan je werkgever je niet plots op economische
werkloosheid zetten. Je werkgever moet je dus het gewaarborgd
loon betalen.

• het gebrek aan werk moet een economische oorzaak hebben
• het gebrek aan werk moet tijdelijk zijn.

De enige uitzondering hierop is als de economische
werkloosheid al op voorhand gepland was. Als je dus ziek
wordt tijdens een periode van economische werkloosheid,
loopt de economische werkloosheid door. Je ontvangt dan
een werkloosheidsuitkering en bijkomende vergoeding van de
werkgever, maar geen gewaarborgd loon.

We stellen in de realiteit spijtig genoeg vast dat werkgevers
soms misbruik maken van economische werkloosheid. Hun
werknemers en de maatschappij zijn daar het slachtoffer van.
Werknemers hebben minder inkomsten en de maatschappij
moet meer werkloosheidsuitkeringen betalen.
Om die misbruiken tegen te gaan en jullie beter te
beschermen hebben we een akkoord met jullie werkgevers
afgesloten. In dat akkoord worden 2 duidelijke situaties
opgesomd waarbij economische werkloosheid niet kan
gebruikt worden.
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WERKLOOSHEID:
TEGENGAAN
2. ONVOORZIENE AFWEZIGHEID
VAN DE KLANT

4. KLANT STOPT
Ook als een klant stopt en je hierdoor een werkpost verliest,
kan je werkgever je op economische werkloosheid zetten.

Als je voor een gesloten deur staat bij een klant, mag er
geen economische werkloosheid worden ingeroepen. Je kan
ook niet verplicht worden om betaald of onbetaald verlof op
te nemen. Je werkgever moet je gewoon je loon betalen. Je
werkgever kan natuurlijk altijd vervangend werk aanbieden.
Maar dat is in de praktijk niet zo simpel.

Toch raden we je aan om in die twee gevallen je syndicale
delegatie of lokaal vakbondskantoor te contacteren. Misschien
zijn er in jouw bedrijf wel afspraken waardoor je werkgever
eerst naar andere oplossingen moet zoeken, zoals je bij een
andere klant tewerkstellen, vooraleer hij beroep mag doen op
economische werkloosheid.

Over twee andere gevallen konden we geen akkoord
vinden met de werkgevers en kan er in principe dus wel
gebruik gemaakt worden van economische werkloosheid:

WIL JE MEER WETEN over economische
werkloosheid in de sector en het akkoord dat we hierover
afgesloten hebben met jullie werkgevers, neem dan zeker
een kijkje op onze website www.accg.be. Je vindt er onder
meer een handige brochure terug.

3. VOORZIENE AFWEZIGHEID
VAN DE KLANT
Als een klant bijvoorbeeld op reis is, en dus heeft laten
weten geen hulp nodig te hebben gedurende een bepaalde
periode, kan je werkgever je in principe wel op economische
werkloosheid zetten.
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PAPERASSEN:
ENKELE TIPS
Als je economisch werkloos wordt krijg je te maken met
moeilijke regels en een hoop papierwerk. Wat moet je doen?
STAP 1:

STAP 3:

Neem contact op het ABVV werkloosheidskantoor om je
uitkeringsaanvraag in te dienen.

Ten vroegste op het einde van de maand breng je de kaart
C.3.2.A ingevuld en ondertekend bij het ABVV binnen. Samen
met het formulier C.3.2-Werkgever, dat je moet ontvangen van
je werkgever. Het kan ook zijn dat de werkgever de gegevens
zelf al elektronisch doorstuurt, dan moet je enkel de kaart
C.3.2.A binnenbrengen.

STAP 2:
Je moet een controlekaart (C.3.2.A) ontvangen van de
werkgever, ten laatste de eerste dag dat je werkloos bent.
Lees aandachtig de uitleg op deze kaart. Gebruik ze als
volgt: houdt de kaart de hele maand bij om in orde te zijn met
mogelijke controles van de RVA.

De allerbelangrijkste tip is en
blijft: bij twijfel, neem contact
op met je vakbondsafdeling.

ADRESSEN GEWESTELIJKE AFDELINGEN
DE ALGEMENE CENTRALE - ABVV

Word je opgeroepen om te werken? Dan moet je dit op de
controlekaart aanduiden voor je begint te werken.

ANTWERPEN - WAASLAND
• Van Arteveldestraat 17 2060 Antwerpen 6 - 03/220.68.11
• Vermorgenstraat 11 9100 Sint-Niklaas - 03/760.04.20
ac.Antwerpen@accg.be
BRIO
(Brugge-Roeselare-Ieper-Oostende)
• Zuidstraat 22 bus 22
8800 Roeselare - 051/26.00.79
• Zilverstraat 43 - 8000 Brugge
050/44.10.31
• Korte Torhoutstraat 27
8900 Ieper - 057/20.06.67
• J.Peurquaetstraat 27
8400 Oostende - 059/55.60.70
Brio@accg.be
BRUSSEL-VLAAMS BRABANT
• Watteeustraat 2-8 - 1000 Brussel
02/512.79.78 - 02/512.56.46

• Maria Theresiastraat 113
3000 Leuven - 016/22.21.83
016/27.04.95
accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be
OOST-VLAANDEREN
• Steendam 44 - 9000 Gent
09/265.97.50
• Dijkstraat 59 - 9200 Dendermonde
052/25.92.50
• Houtmarkt 1 - 9300 Aalst
053/78.78.78
• Stationsstraat 21 - 9600 Ronse
055/21.19.20
ac.Oostvlaanderen@accg.be
KEMPEN - MECHELEN
• Nieuwstraat 102
2440 GEEL - 014/589383
• Zandstraat 42
2200 HERENTALS - 014/211556
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• Zakstraat 16
2800 MECHELEN - 015/29.90.20
• Lichtstoetstraat 4
2400 MOL - 014/31.27.05
• Grote Markt 48
2300 TURNHOUT - 014/400321-22-23
• Dr. Persoonslaan 15/e
2830 WILLEBROEK - 03/886.76.40
ac.m+k@accg.be
KORTRIJK
Conservatoriumplein 9
8500 Kortrijk - 056/26.82.68
ac.Kortrijk@accg.be
LIMBURG
Gouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt - 011/22.25.47
ac.Limburg@accg.be
website: www.accg.be

