De eerste hulp bij uw vragen.
Gebundelde Rode Draad t.e.m. Juni 2022

Voorwoord.
De Rode Draad is een mail dat op regelmatige basis (we trachten dat 1x per maand te versturen) naar
de ABVV leden van de Total Raffinaderij Antwerpen (TRA) gestuurd wordt door de ABVV delegatie
TRABVV genaamd.
In deze mail wordt allerhande informatie verschaft. Niet enkel over materie die TRA gerelateerd is, dat
kan ook andere info zijn die wij als TRABVV nuttig achten om aan onze leden mede te delen.
In dit document zijn alle items die ooit aan bod zijn gekomen gebundeld. Je vind dit document ook
terug op de website van TRABVV namelijk www.TRABVV.be .
Zijn er zaken die niet correct zijn of wens je bepaalde items verder uitgelegd te zien, dan mag je steeds
een mailtje sturen naar patrice.brarens@total.com
Veel leesplezier.
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2 Algemeen.
2.1 CAO glijtijd (juni 2018).
We zijn tot een overeenstemming gekomen met onze werkgever over de glijtijd. Er is een lijst van functies
die hieraan mogen deelnemen.
We hebben getracht hier zoveel mogelijk functies in te krijgen, maar verder wilde de werkgever niet gaan.
Aan de betrokken personen hebben wij uitleg gegeven en vroegen wij om tot een stemming over te gaan
om te weten of men akkoord was met de overeen gekomen CAO.
Door de reacties in de kantine ondervonden we dat de overgrote meerderheid achter het systeem staat
en is er gestemd met handopsteking.
Vanwege de bijna unanimiteit hebben wij de CAO goedgekeurd. Het systeem gaat in vanaf 1 juli 2018 en
heeft een proefperiode van 1 jaar.

2.2 CAO fietsleaseplan (juni 2018):
Er is veel tijd gestoken om tot een duidelijke CAO en een fietslease document te komen. We hebben ons
akkoord gegeven op donderdag 14 juni.
De directie is van start gegaan met het geven van infosessies.
De fietsstalling van de huidige witte fietsen gaat omgebouwd worden tot een stalling voor de privefietsen.
De privefietsen gaan iets ten zuiden komen van de huidige stalling.
Men is aan het wachten op de kapvergunning om enkele bomen weg te kappen ten noorden van de CCR
flare. Bedoeling is om daar een gat in de draad te maken zodat je over de parking
zo via de nieuwe ingang naar poort 1 kan om daar over te steken voor de mensen die richting Antwerpen
gaan.

2.3 Deeltrajecten rond vervoer (juni 2018):
Er zijn besprekingen bezig met de werkgever rond de vergoedingen voor deeltrajecten rond vervoer.
Wat er nu bestaat is dat je vervoersvergoeding krijgt als je met je wagen komt of met de fiets. Volgens
de sector is er ook een fietsvergoeding als je met je fiets
naar het openbaar vervoer rijdt of naar het busvervoer van de werkgever. Dat is echter beperkt tot 15
kilometer enkel.
Dit wordt nu bekeken naar alle mogelijke combinaties: deels fiets, deels wagen of deels busvervoer en
deels fiets (zonder de beperking van 15km) om enkele te noemen.
Hiervoor gaat de vervoersonkosten per dag in plaats van per maand kunnen worden ingebracht. Voor
mensen die niet ziek worden geeft dit geen verschil op jaarbasis.
Voor iemand die ziek wordt is dit een ander verhaal. Immers is het nu als je 1 dag komt werken je de
maandvergoeding krijgt en dan nog maar voor 1 dag in het nieuwe systeem.
Om die reden worden er het aantal ziekte dagen die voorzien zijn in de ratio meegenomen in de
berekening. Maakt dat de dagvergoeding iets groter zal zijn, ter compensatie van de ziektedagen.
Anders is het voor de mensen die tijdskrediet hebben. Op een gegeven moment heeft men de
vervoersonkosten geproratiseerd per maand. Omdat wij gesteld hadden dat dit
afspraken waren hebben ze de mensen die reeds in het tijdskrediet zaten steeds een volle maand
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vervoersvergoeding blijven betalen, voor de nieuwe contracten is dit geproratiseerd.
Voor de oude contracten moeten we dus nog iets doen.

2.4 Kadervergoeding of fietsvergoeding (aug. 2018)?
Als kader krijg je een forfaitair bedrag van 14,67€ per dag ongeacht uw aantal kilometers. Dit bedrag
komt bij je belastbaar inkomen.
De fietsvergoeding per km (0,23€) is onbelast. Ben ik als kader beter af met mijn kadervergoeding of
neem ik best de fietsvergoeding?
Het staat natuurlijk buiten kijf dat fietsen gezonder is en beter voor het milieu. Bijkomend ontlast iedere
fietser de verkeersdrukte die alleen maar erger wordt.
Je moet het dan ook financieel bekijken en eigenlijk zuiver fiscaal.
Stel, je werkt 200 dagen (hangt af van je anciënniteit) en je woont 22km van het werk.
14,67€ x 200= 2934€.
Als je je beroepskosten voor de fiscus niet bewijst heb je in 2018 een vrijstelling van 390€. 2934€ - 390€=
2544€
Je belasting is gemiddeld 40%. 2544€ -40% = 1526,4€ netto. De gemiddelde belasting voet vind je op je
aanslagbiljet.
Bewijs je je beroepskosten wel mag je die 390€ niet in korting brengen.
Je fietsvergoeding: 22km x 2 (heen en weer) x 200 dagen x 0,23€ = 2024€ netto
Best dus met de fiets. Je hoeft uiteraard niet iedere dag met de fiets te komen. De dagen dat je met de
fiets komt dien je
dat in te vullen in WFM. Die dagen krijg je dan je kadervergoeding niet.
Je doet dus als kader winst door met de fiets te komen als de afstand van thuis naar het werk groter is
dan 1526,4€ : 200 : 0,23€ : 2 = 16,59 km.

2.5 Kadervergoeding of fietsvergoeding (rechtzetting) (sept. 2018)?
Ik had een voorbeeld genomen van een kader die 200 dagen werkt en 22km van het werk woont.
Vergoeding is dan 14,67€ x 200 = 2934€.
Als je je beroepskosten voor de fiscus niet bewijst heb je in 2018 een vrijstelling van 390€. Dus 2934€ 390€ = 2544€ aan te geven.
Stel dat je gemiddelde aanslagvoet 40% is komt dat neer op 2544€ - 40%= 1526,4€ netto.
Ik ben vergeten die 390€ er terug bij te tellen want dat is uiteraard geld dat je gekregen hebt via de
vergoeding.
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Komt dus neer op 1526,4€ + 390€ = 1916,4€.
Je doet dus als kader winst door de met de fiets te komen als de afstand van thuis naar het werk groter
is dan 1916,4€ : 200 : 0,23€ : 2 = 20,83km en niet 16,59€ zoals eerder meegegeven.
Enkele collega’s hadden er mij op gewezen op deze rekenfout, waarvoor dank. Juist is juist.

2.6 Heeft het fietsleaseplan invloed op mijn groepsverzekering (aug.2018)?
Neen. Het fietsleaseplan wordt gefinancierd met premies en die zitten niet mee in de
groepsverzekering.
Vermits je voor het fietsleaseplan de gekozen premies bruto krijgt + de patronale last heeft dit wel een
invloed op je verlofgeld.
Het is eigenlijk zo dat met het krijgen van de patronale last je eigenlijk ook al een stuk verlofgeld krijgt
dat anders daarmee gefinancierd wordt.
Afhankelijk van de kostprijs van de fiets + de kosten van het fietsleaseplan zal dit enkele honderden
euro’s verschil geven.

2.7 Problemen met je tewerkstellingsplaats op TRA (aug. 2018)?
Stel er is iets stuk aan je werkplek en je wil dat laten herstellen. Het is niet altijd evident wie je hiervoor
dient te contacteren.
Weet dat je altijd de facilitaire dienst op de hoogte kan brengen die dan het nodige zal doen.
Hen contacteren doe je het best via het mailadres: rc.tra-facilitaire-dienst@total.com
Maak je een melding, vergeet dan zeker de code “AD” niet te noteren in SAP. Anders blijft de werkorder
onbehandeld in het systeem steken.
Er zijn nog wel wat problemen met de toekenning van ieder klein stukje binnen het bedrijf, maar men is
er werk van aan het maken.
Verder hebben we de vraag gesteld om via WAT een overzicht te geven van alle emailadressen die je bij
bepaalde problemen kan contacteren.
Wij zullen het tot dan alvast iedere maand herhalen in deze mail met de adressen die alvast bij ons
gekend zijn.
Facilitaire dienst:
Werkgroep verkeer :

rc.tra-facilitaire-dienst@total.com
rm.tra-verkeer@total.com

2.8 Wet ter beschikkingsstelling (okt 2018).
Mensen mogen met een contract duidelijke afgelijnde werken komen uitvoeren op TRA. Dit kunnen
werkzaamheden of diensten zijn.
Het is echter zo dat de wetgever hier duidelijke richtlijnen heeft neergezet om misbruiken of onveilige
toestanden te voorkomen.
Zo mogen deze werknemers nooit het gezag van onze werkgever overnemen.
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Zo mogen ze ook niet werken in Total overals. Hoe kan een andere contractor dan nog merken dat deze
persoon Total personeel is of niet?
Dit wordt ook duidelijk meegegeven in de training die wordt gegeven rond de “Wet ter
beschikkingsstelling”.
Zie je dus een contractor die rondloopt in Total overal maak hem er attent op dat dit niet toegelaten is.
Bij hardnekkigheid van deze persoon mag je ons altijd een seintje geven. Voorkomen is nog steeds beter
dan genezen.

2.9 Werkgroep verkeer (okt 2018).
De werkgroep is nu al verschillende jaren terug in het leven geroepen. Het is dan ook al een hele lijst aan
verwezenlijkingen die we aan de werkgroep te danken hebben.
En nog steeds is de werkgroep ijverig bezig. Ze komt er een verbetering aan het nieuwe 150kV
onderstation. Soms is de baan daar gesperd door ROB.
Er gaat een alternatieve route komen. Ook zoekt men een oplossing aan de vele voertuigen die
geparkeerd staan in het contractorpark noord.
Voetpaden naar het administratief gebouw, werkt men verder aan het banenrenovatieplan.
Moest je een opmerking hebben rond het verkeer of de banen, een suggestie hoe het eventueel beter
zou kunnen, stuur dan een mailtje naar rm.tra-verkeer@total.comIn de mate van het mogelijke zal er
aan gewerkt worden.

2.10 Psychosociale belasting (okt 2018).
Psychosociale belasting, stress, burn-out… het zijn de ziektes van de tijd zegt men dan. Als we u vertellen
dat ook op TRA op een gegeven moment 15 personen hiermee thuis zaten, dan weet je
dat het ook op TRA zeer ernstig te nemen is. En het weze gezegd, ook onze werkgever is hiermee bezig.
Maar ook al was dat toen een zwart jaar te noemen rond die materie,
nu nog steeds zien wij collega’s er mee geconfronteerd worden of vallen ze er tussen uit. We moeten er
dan ook verder aan blijven werken.
Maar ook van u vragen we een inspanning. U kent uw collega’s goed omdat u er dagdagelijks mee werkt.
Als u merkt dat het water hem of haar aan de lippen staat, hoor een keer wat er mis is.
Het hoeft niet altijd werk gerelateerd te zijn, maar niet zelden is het zo of is het de combinatie van de
beide. Als u nog maar het minste vermoeden heeft dat wij als syndicale delegatie er iets aan zouden
kunnen veranderen,
breng ons dan op de hoogte. In dat geval gaan wij tot en met het diensthoofd om alvast te zorgen dat hij
op de hoogte is en de vraag iets aan de huidige werksituatie te doen.
Zeker in deze is voorkomen beter dan genezen.

2.11 Heb jij nog een speed pedelec zonder attest? Dan krijg je nu de kans om toch een
nummerplaat aan te vragen (nov 2018)!
1. Verplichte nummerplaat
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Vanaf 11 december 2018 moeten alle snelle elektrische fietsen (‘speed pedelecs’) een nummerplaat
hebben.
Eigenaars moeten hun fiets inschrijven bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen
(DIV).
Voor die inschrijving heb je wel een gelijkvormigheidsattest nodig. Dat krijg je normaal gezien bij de
aankoop van je fiets.
Maar sommige mensen kochten hun fiets lang geleden al, en kregen dat attest toen niet. Zij kunnen de
verplichte nummerplaat dus niet aanvragen.
Kom je vanaf 11 december met een speed pedelec zonder nummerplaat de weg op, dan riskeer je een
boete van 116 euro.

2. Testdagen
De Vlaamse overheid organiseert testdagen op 4, 5, 6, 10 en 11 december en op 10, 11, 14 en 15
januari.
Deze testdagen vinden plaats in Londerzeel. Als je fiets er wordt goedgekeurd krijg je een attest
waarmee je je nummerplaat kan aanvragen.
Er is namelijk geen garantie dat je fiets de test zal doorstaan. Hij moet bijvoorbeeld over een remlicht,
nummerplaatverlichting en een kilometerteller beschikken.
Door vooraf enkele vragen te beantwoorden, kun je inschatten of de test voor jou zin heeft.
De procedure is immers niet gratis: de test, het attest en de voorlopige nummerplaat kost 191 euro voor
particulieren. Je moet dat bedrag ter plekke betalen.
Voor deze testdagen moet je je inschrijven
via https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/homologatie/homologatie-speedpedelecs.php#formulier
Nadat je het formulier verstuurd hebt, krijg je een bevestigingsmail met alle praktische informatie over
de testdagen en de volledige inschrijvingsprocedure.
Wordt je fiets goedgekeurd, dan krijg je dus een voorlopig plaatje op je fiets en een
goedkeuringscertificaat. Daarmee moet je bij de DIV je definitieve nummerplaat aanvragen. Die wordt
jou dan bezorgd met de post.
Let op: ga je naar een testdag na 11 december 2018, dan mag je er niet met een fiets zonder
nummerplaat naartoe rijden.

Voor alle duidelijkheid: de test is enkel nodig als je een speed pedelec hebt zonder
gelijkvormigheidsattest.
Het gaat dus om een elektrische fiets die:
•

snelheden tot 45 km/uur haalt
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•
•

een maximaal vermogen van 4Kw heeft
en waarbij de elektrische motor ondersteund wordt door te trappen.

2.12 Shiftmedewerker: waag uw kans (nov. 2018)!
Het is een verzuchting van onze collega’s in shift. Eens in shift geraak je er moeilijk uit. Inderdaad, in het
verleden is dat altijd zo gebleken.
De directie herkent nu dat de ervaring van mensen uit productie ook in andere diensten een
meerwaarde is.
We mochten het met zoveel woorden zeggen van de directie: “Als je als shiftmedewerker een vacature
ziet waarvoor je interesse hebt, zal het
feit dat je in shift staat geen bezwarende factor zijn”.

2.13 Een duidelijke regel is een duidelijke regel (nov 2018).
Vandaag de dag mag je binnen TRA een cadeau aannemen als het geen alcohol bevat en de geschatte
waarde niet hoger ligt dan 40 euro.
Dit gaat eerstdaags veranderen in 0€. Met andere woorden, je mag geen enkel cadeau meer aannemen.
Je hoeft nog niet bleek uit te slaan als je binnenkort van het ABVV een balpen of agenda krijgt, dat blijft
geen probleem.
Je kan voor of tegen zijn, maar het is alvast een duidelijke regel. Tegen duidelijke regels kunnen we niet
tegen zijn.
Zo kijken wij al reikhalzend uit naar duidelijke regels rond de prestatiegerichte aandelen of ook in de
volksmond “onder tafel en tegen niemand zeggen” aandelen genoemd.
Wat is er mis mee te stellen dat die categorie van werknemers recht kunnen hebben op zoveel aandelen
als ze dat of dit doen met dat als resultaat?
We zijn niet tegen de aandelen maar wel de manier waarop ze worden uitgedeeld. Het zou ook een
duidelijke regel zijn dat toch wel wat ongenoegen uit het fabriek zou halen.

2.14 Moet je voor een zending, dienstreizen, opleiding of meeting naar een andere
locatie dan het Antwerp platform? Opgelet dan (dec. 2018)!
Er wordt een kilometervergoeding via een onkostennota betaald, aan alle medewerkers die hun eigen
wagen gebruiken voor het uitvoeren van professionele taken zoals dus
zending, dienstreizen, opleiding, meetings… op een andere locatie dan het Antwerps platform. Echter is
in dit geval het gebruik van alle types van tweewielers verboden en bovendien
niet gedekt door de verzekering. Ook medewerkers die in het bezig zijn van een firmawagen krijgen
hiervoor geen kilometervergoeding.
Is geen nieuwe regel maar al langer in voege. Wij hebben echter ontdekt dat dit niet algemeen geweten
is.
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2.15 Gesprekken rond T7-T9 bij productie zijn terug gestart (jan. 2019).
In 1999 is men gestart met de huidige T7-T9 regeling bij productie. Je start als T7 en als je het certificaat
van 2 centers binnen en 2 centers buiten hebt, behaal je T9.
Echter twee binnen en twee buiten is al bijna de uitzondering op de regel. Heb je nog dat af en toe
gevraagd wordt het anders te doen, maar de regels daaromtrent die achterwege blijven.
En dan mogen we wat als je meer doet of de zwaarte van de centers niet vergeten te vernoemen.
Wegens het wisselen van de directiefuncties heeft dat wat stil gelegen, maar de gesprekken zijn terug
opgestart.
We hebben de huidige directie dan ook gevraagd om tot een nieuwe overeenkomst te komen binnen
hun periode van aanwezigheid in hun huidige functie.
Met telkens opnieuw te starten gaan we het probleem niet kunnen oplossen.

2.16 Fiets-auto deeltrajecten, we hebben een overeenkomst met onze werkgever
(maart-april 2019).
Je kreeg al vervoersvergoeding als je met het openbaar vervoer kwam, met de fiets, met de wagen,
deels met de fiets deels met de trein, deels met de fiets deels met het collectief vervoer,
wat nog niet bestond was deels met de wagen en deels met de fiets.
Op een eerste voorstel van de werkgever konden we niet ingaan omdat dit indruiste tegen de
sectorakkoorden.
Samen met de werkgever hebben we echter een oplossing gezocht én gevonden. De werkgever is bezig
het voorstel praktisch uit te werken.
Van zodra dat in voege is kan men er mee starten.

2.17 Het reinigingscontract is bijgestuurd (maart-april 2019).
Meer dan met de regelmaat van de klok kwamen de klachten rond de netheid van de gebouwen tot bij
ons. Volledig terecht hebben we dikwijls vastgesteld.
Dit item heeft dan ook wel wat tijd in beslag genomen tijdens het CPBw. Het kon zo niet verder.
De facilitaire dienst heeft de koe bij de horens gevat.
De laatste 2 jaar is er veel werk en aandacht gegaan naar het schoonmaakcontract, en dit naar
aanleiding van ondermaatse uitvoering van het contract en de klachten die ze ontvingen rond
schoonmaak.
Mid 2018 kenden we op TRA een dieptepunt, en werd er in samenspraak met de cleaningfirma een
verbeterplan opgesteld, wat opgestart werd vanaf oktober 2018. Dit plan was gebaseerd op een aantal
assen :
•
•
•
•

Analyse van de pijnpunten en klachten
Opstart van extra controles op de uitgevoerde werken door het schoonmaakbedrijf
Extra aandacht voor gebouwen met kwaliteitsproblemen
Terdege uitvoering van periodieke taken op alle locaties
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Ondertussen lijkt het aantal klachten af te nemen. Is er toch iets niet in orde, laat het de facilitaire dienst
dan ook weten.
Ga naar WAT en ga naar SITE en daar vind je link om uw opmerking te melden.

2.18 De renovaties van de gebouwen gaan verder. Deze komen aan bod in 2019.
Stilaan komt er ligt aan het einde van de tunnel. Er was dan ook een serieuze achterstal. Er is wel al wat
gebeurd, maar evenzeer is er nog veel werk aan de winkel.
Dit zijn de renovaties die in de loop van 2019 aan bod gaan komen:
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Ook hier blijven wij de vinger aan de pols houden. Is er een probleem, meldt het de facilitaire dienst.
Blijft het té lang aanslepen, laat het ons dan ook weten. Dan horen wij wel even wat het probleem juist
is.

2.19 Fiets-auto deeltrajecten, we hebben (bijna) een overeenkomst met onze
werkgever (mei 2019).
Via de ondernemingsraad heeft onze werkgever laten weten in te willen stappen in het deeltraject fietsauto, iets wat voordien nog niet bestond.
Je mocht al wel je kilometers met de fiets inbrengen als je met de fiets en het openbaar vervoer komt of
met de fiets en het collectief vervoer.
Je kilometers met de auto en de rest met de fiets kon echter nog niet.
We zoeken echter nog een praktische oplossing voor dat probleem. De vergadering gaat door op 25
juni.

2.20 Het staat op WAT (mei 2019).
Als je vraagt: “waar staat het?” krijg je niet zelden een antwoord “Het staat op WAT”. En net zoals ik zal
u zeggen, het is weer niet waar, zeker?
Maar wist u dat er een beschrijving is waar je wat kan vinden op WAT? “Waar staat het”? “Op WAT!” ☺
☺☺
Ga naar WAT/Site/Werken op de site/Andere informatie (rechtse kolom)/WAT weetjes/Wat vind je waar
op WAT?
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2.21 Duidelijke afspraken maken goede vrienden (mei 2019).
Het blijft mijn motto en ik blijf er op hameren. Niet zelden moet je in verschillende documenten gaan
zoeken hoe het nu juist met die bepaalde materie zit.
Als je het dan al vind want jouw situatie is nu weer net iets anders. Vandaar dat wij als TRABVV
vragende partij zijn duidelijke procedures neer te schrijven.
Niet altijd even simpel, maar rond de onkostennota is er al vast eentje gemaakt. Ook wij als sociale
partners hebben er onze inbreng in gehad.
WAT:/Werken op de site/Andere praktische informatie/TRECK (aanvragen reizen en
onkostennota)/Procedure Onkostennota KMvergoeding (rechts boven)

2.22 Fiets-auto deeltrajecten, hoe nu verder?
Er is een akkoord rond het fiets-auto deeltraject. Het akkoord bestaat er uit dat je op persoonlijke basis
kan beslissen af te stappen van de maandelijkse vergoeding en over te stappen naar de dagvergoeding.
Dat maakt het wel mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het gedeelte van de fiets maar ook het
gedeelte dat je die dag met de wagen rijd. Voordien kon dat niet.
Momenteel is een enquête rondgestuurd om te horen of u al of niet in het deeltraject gaat instappen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er beslist of de verwerking van de vergoedingen manueel
gaat gebeuren of geprogrammeerd gaat worden via WFM.
In september weten we de uitslag van de enquête. Vermoedelijk tegen het eind van dit jaar gaat dit
item in voege gaan.

2.23 Hoezo? Het geld is op (sept. 2019)?
U heeft allemaal wel gelezen: Total heeft 30% meer winst gemaakt in 2018. Onze CEO was terecht fier
op het filmpje op WAT.
Onze eenheden draaien nu eenmaal beter dan gebudgetteerd. En toch…het geld is op?
Als het eind december zou zijn, we zouden het begrijpen, maar eind augustus? We hebben er als
TRABVV dan ook op gereageerd op de ondernemingsraad.
We hebben al jullie bezorgdheden doorgegeven. Bezorgdheden dat de impact van de besparingen zijn
weerslag zal hebben op de betrouwbaarheid.
Zolang de aandeelhouders maar beseffen dat het geen kwestie is van vet van de soep te scheppen, maar
dat men de soep aan het wegkappen is.

2.24 Woon-werk verkeer:
Als je op uw traject van en naar het werk een probleem ondervind dat mogelijks tot een onveilige
situatie kan leiden, mag je dit melden aan de verkeerscel van TRA.
Onze werkgever gaat dan trachten er iets aan laten te doen, zonder de belofte te maken dat het
opgelost geraakt. Het oplossen is namelijk in de handen van de betrokken overheid.
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De verantwoordelijke van de verkeerscel van TRA die je dient te contacteren is Koen Cornelis.

2.25 Gehoorbescherming, het einde van de tunnel is in zicht.
Ook tijdens de zomerperiode zijn de testen blijven lopen. Met de feedback van productie is dan ook
hard gewerkt om zoveel als mogelijk de problemen weg te werken.
Het gaat dan ook de goede richting uit. Ook de testen van de autoplasten (gehoorbescherming op maat)
zitten in de laatste rechte lijn.
Men heeft geopteerd om langer en beter te testen alvorens alles in te voeren. De bedoeling moet zijn
dat alle problemen op voorhand aangepakt zijn.
Dat kunnen we alleen maar ondersteunen.

2.26 Het franchisebedrag bij je fietsleaseplan, het is nu duidelijk.
Ook wij als TRABVV hebben hard mee gewerkt aan de documenten van het fietsleaseplan. Goede
afspraken maken goede vrienden zegt het spreekwoord.
En goede afspraken kan je alleen maar maken als er duidelijke afspraken zijn. En hoe duidelijker, hoe
minder discussie.
Toch was het niet helemaal glashelder hoe het nu zat met het 150€ franchisebedrag als er schade is aan
je fiets.
Dat is nu uitgeklaard en op onze vraag is dat ook rondgestuurd op mail.
Als er geen tegenpartij is waarop de verzekeraar het kan verhalen dien je zelf die 150€ te betalen.
Ben je dus in fout dien he de franchise te betalen. Wat ons ook logisch lijkt.
Maar ook bij een onbekende tegenpartij of een tegenpartij die niet verzekerd is!
In dat geval kan je een beroep doen op het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.
Het fonds kan voor u bemiddelen in de volgende scenario’s:
-

-

Het voertuig van de tegenpartij beschikt niet over de verplichte verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid Auto.
Het voertuig van de tegenpartij is gevlucht zonder identificatie.
Het voertuig van de tegenpartij is wel gekend, maar het werd gestolen of verkregen door
geweld of heling.
De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij werd in gebreke gesteld. Het moet dan
gaan om een Belgische verzekeraar die heeft afgezien van de erkenning om de verzekering
BA Auto uit te oefenen in België.
De bestuurder van de tegenpartij heeft het ongeval veroorzaakt als gevolg van een
onvoorziene situatie of overmacht, bijvoorbeeld een hartfalen.

Lees hier meer over de werking en de vergoedingen van het Belgisch Gemeenschappelijk
Waarborgfonds
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2.27 Herkeuring van de elektrische installatie van uw woning of appartement.(oktober
2019)
Niet dat we nood hebben aan items om te bespreken in de Rode Draad, maar deze info wilde wij u als
TRABVV lid toch graag meegeven.
Wist u dat u de elektrische installatie van uw woning om de 25 jaar moet laten keuren?
Gebeurd dat niet, dan kan uw brandverzekering hierover moeilijk doen als de brand ontstaan is door
bijvoorbeeld een korstsluiting.
Een tip om de datum van keuring bij uw hoofdschakelaar te hangen.

2.28 Stop BURN OUT!(nov-dec 2019)
U heeft onze affiches misschien al zien hangen, stop BURN OUT!
Nog steeds zien we collega’s er tussen uitvallen. We zien nog te veel collega’s waar het water aan de
lippen staan.
WE ZIEN TE VEEL COLLEGA’S MET DE HANDEN IN HET HAAR.
De boodschap is simpel, stop BURN OUT!
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2.29 De ondertussen rots geworden in de schoen van NC3. De Zimpro. (nov-dec 2019)
De Zimpro is de spent caustic verwerkingseenheid van NC3 en ondertussen ook van ROG.
De sulfiden worden daar omgezet in sulfaten welke niet belastend zijn voor het milieu. Nadien wordt de
pH geneutraliseerd met zwavelzuur,
en wordt het in het afvalwater gestoken.
Een vrij eenvoudige eenheid en met twee grote nadelen.
•
•

De modulaire bouw van de eenheid
Caustic en zwavelzuur wat zeer corosieve producten zijn.

Vanwege deze twee nadelen is deze eenheid voor NC3 een steentje in de schoen. Ieder BT heeft er in
het verleden al de nodige gevechten mee geleverd.
Maar ook ouderdom speelt voor deze eenheid parten. Dit BT is geconfronteerd met drie problemen op
het zelfde moment:
• Lek in de zwavelzuurlijn
• Lek in de voedingstank
• Lek aan de ondergrondse koelwaterlijn.
Om het hoofd te bieden aan deze problemen werd er menig materiaal aangeleverd. Zo danig dat
diegene die op de eenheid dienden te werken zich niet veilig voelden om de eenheid terug op te starten.
Na een evaluatie ter plaatse hebben we als CPBw afgevaardigde een negatief advies gegeven om de
eenheid op te starten.
Ondertussen heeft het BT het nodige gedaan om de ongerustheid weg te nemen en hebben we het
negatief advies terug ingetrokken.
Wij als delegatie zijn wel van mening dat er een duurzame oplossing moet komen voor de Zimpro.
We blijven dan ook druk zetten rond deze materie op zowel de Ondernemingsraad als CPBw.

2.30 Coronatijd.
We zouden willen dat we Coronatijd konden gelijkschakelen met komkommertijd, maar niets is minder
waar.
Het zijn drukke tijden voor ons geweest. Zowel in het naar beneden brengen van het aantal aanwezigen
op TRA als het terug opschalen heeft veel energie gekost.
Voor ons was het duidelijk dat de Generieke gids van de overheid het minimum was waar onze
werkgever moest aan voldoen om meer collega’s in veilige omstandigheden terug op TRA toe te laten.
Ook zijn er menig woorden moeten vloeien alvorens hetgene men wenste en het geen wettelijk is
toegelaten in overeenstemming waren. Dan heb ik het over de temperatuurmetingen aan de poort.
Maar ook in moeilijke of zware tijden heeft overleg zijn waarde en zijn we er uiteindelijk toe gekomen.
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Is alles nu naar wens? Misschien nog niet helemaal, maar nog steeds werken we er aan en vragen we
om bijsturing als blijkt dat toch niet alles naar wens is.

U zal waarschijnlijk onze nieuwste affichecampagne ook al wel gemerkt hebben. Toen de Coronacrisis op
zijn hoogtepunt was en het helemaal niet duidelijk was hoe erg het allemaal wel ging worden,
hebben we met zijn allen gezorgd dat dit fabriek is blijven draaien. We behoren nu eenmaal ook tot een
cruciale sector.
Daarom onze slogan “Applaus voor de zorg?” JA! Maar ook voor U! VERGEET DAT NIET!

2.31 Hoever staat het met het met de vergoeding woon-werkverkeer?
U zal al gemerkt hebben dat aan het begin van de Scheldelaan de oude graan- of meelsilo’s bijna
afgebroken zijn. Een eerste duidelijk teken dat de werkzaamheden dichterbij komen.
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Niet enkel gaat het hier over de Oosterweelverbinding maar ook over de verbreding van de Royersluis.
Heel de haven heeft drie ontsluitingswegen: Via de Thijsmanstunnel,
via de Noordkasteelbruggen en via de Royerssluis. We weten allemaal hoe een ramp het is als er een
ongeval gebeurd op één van deze drie punten. Ik hoef jullie dan ook niet uit te
leggen dat de werken die er aan komen een enorme impact gaat hebben over de mobiliteit in de haven.
Vorig jaar reeds hebben wij als syndicale delegatie met onze werkgever een akkoord bereikt over de
vergoeding van het woon-werkverkeer.
Voortaan zal het mogelijk zijn die individueel op dag basis te laten uitbetalen. Er is door de
personeelsdienst een rondvraag gedaan hoeveel mensen hiervan gebruik zouden maken.
Het zijn er zoveel dat het manueel inbrengen in WFM voor de personeelsdienst een te grote werklast
met zich mee zou brengen.
Het zou dus moeten geprogrammeerd worden in WFM wat nog even op zich gaat laten wachten. We
blijven vragende partij om dit te laten doorgaan.
In de ondernemingsraad gaat men met een antwoord komen.

2.32 Je kan autoplasten bijbestellen (mei 2020).
Onze werkgever heeft laten weten dat het meten en aanpassen van de autoplasten terug opgestart is:

Voor diegene die een extra set willen voor thuis (op aangeven van de firma best zachte variant
bestellen), je kan een extra set bijbestellen. De kostprijs is 75 euro.
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Indien je dat wenst kan je gaan via de website www.hearings.nl of rechtstreeks via de persoon die hier
op TRA de service verzorgd heeft m.snoeren@hearings.nl (Martijn Snoeren).
Sommige mutualiteiten blijken een kleine tegemoetkoming te geven als je gehoorbescherming
aanschaft. Informeer even bij je mutualiteit moest je van zin zijn bijkomende autoplasten voor thuis aan
te schaffen.

2.33 Het kraamgeld, bestaat dat nog? (mei 2020)
Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een bedrag van 1.122€. Vandaag noemen
we dit het startbedrag.
Het maakt deel uit van het hervormde kinderbijslagsysteem, het groeipakket.
Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na
de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.
Er zijn 5 uitbetalers (de bestaande 11 kinderbijslagfondsen zijn sinds 1/01/2019 gehergroepeerd): FONS,
Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia.
Vraag je het startbedrag voor de geboorte aan, dan bezorg je je uitbetaler een doktersattest met de
vermoedelijke geboortedatum.
Kan je op het moment van je aanvraag nog geen attest voorleggen? Dan mag je het ook achteraf
bezorgen.
Ook voor een kind dat dood geboren wordt na zes maanden zwangerschap heb je recht op het
startbedrag.
Je uitbetaler heeft hiervoor een akte van aangifte van een levenloos kind nodig.
Contacteer je uitbetaler als je hierover vragen hebt. Bij een adoptie moet je bij je aanvraag een kopie
van het verzoekschrift tot binnen- of
buitenlandse adoptie voegen. Is er geen verzoekschrift bij een buitenlandse adoptie, dan volstaat een
buitenlandse adoptie tot plaatsing met het oog op adoptie.
Je ontvangt het startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geschatte geboortedatum.
Het startbedrag kan pas betaald worden na ontvangst van het doktersattest.
Bij een adoptie krijg je het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van je gezin.

2.34 Met een speedpedelec mag je niet fietsen op het jaagpad aan de Zeevaartschool,
maar we werken er aan.(mei 2020)

De Rode Draad gebundeld

Pag. 27

Het is verboden met een speedpelec op een jaarpad te rijden, tenzij het anders aangegeven staat. En
ook al is het jaagpad achter de Zeevaartschool dubbel zo breed als menig fietspad,
daar mag het niet. Staat ook aangegeven op de borden. Maakt dus als er politiecontrole is, zij je een
boete kunnen geven.
Ook uw ondergetekende rijdt daar met zijn speedpedelec. Het alternatief is immers véél gevaarlijker. Je
moet dan de Scheldelaan oversteken, de Kastelweg om daarna
de Oosterweelsteenweg te kruisen om zo via je het tunneltje onder de Scheldelaan je weg verder te
zetten.

Wij als TRABVV proberen dan ook toelating te krijgen om met je speedpedelec op het jaagpad aan de
Zeevaartschool te mogen rijden.
Ook onze werkgever doet alle moeite om dit in orde te krijgen. Op onze vraag in de OR heeft men nog
een keer geïnformeerd en dit is het antwoord van het havenbedrijf:

Als TRABVV zullen we er dan ook met de regelmaat van de klok terug achter vragen.

2.35 Cijferkes.
Het tewerkstelling percentage van de bevolking op actieve leeftijd moet omhoog, weet je nog? Spijtig
genoeg zal Corona daar roet in het eten gooien.
Maar hoe zit het feitelijk? Hoeveel Belgen zijn er op actieve leeftijd? Hoeveel niet? En hoe zit dat dan?
Onlangs hebben we cijfers gevonden van 2015. Is dan al wel van 5 jaar geleden, maar zo een grote
verschillen zullen dat niet zijn.
Totale bevolking:

11.209.044

Men rekent blijkbaar de actieve bevolking vanaf je 16 jaar wordt en voorlopig nog tot je 65ste.
Je bent toch schoolplichtig tot je 18de? Klopt. En daar heb je inderdaad al een nuance.
0 tot en 15 jaar:

1.894.705

65 jaar en ouder:

2.030.588
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Bevolking op actieve leeftijd:

7.283.751

Van de bevolking op actieve leeftijd zijn er:
Actief:
Werkende:
Werkzoekende:
Niet actief:
Brugpensioen (SWT):

5.065.594 waarvan
4.487.297
578.297 (worden ook bij de actieve gerekend)
2.218.157
51.802

2.36 Het is crisis! (september 2020)
U valt waarschijnlijk niet achterover als ik dit in de titel van dit artikel schrijf. De eerste tekenen van een
serieuze crisis kondigen zich aan.
Geen dag gaat voorbij of het regent weer ontslagen. En het weze duidelijk, dit wordt een crisis van
formaat.

Ook TOTAL of nog dichterbij, ons platform, moet dit ondergaan. Ook wij als platform maken momenteel
zelfs op jaarbasis verlies.
Je kan je wel vragen stellen of de cijfers niet artificieel gevormd worden omdat wij een maakloonbedrijf
zijn, maar toch.
Laat ons stellen dat de geleverde input naar het moederbedrijf tov het verwachte een nooit gezien
dieptepunt bereikt heeft.
Zelfs na de financiële crisis van 2007-2008 heeft ons platform binnen RC TOTAL Europa nog steeds winst
blijven maken.

Er wordt dan ook verwacht dat wij ons extra inspannen, een “extra mile” zoals dhr Beuckelaers het
noemde.
En net zo zeer als bij ieder probleem, of het nu een up-set, een TA, een tankbreuk of brand is, we
rechten onze schouders en staan we er zij aan zij om het probleem aan te pakken.
Dat gaat nu niet anders zijn. Het is altijd al de sterkte van ons platform geweest.

We hopen echter dat het geen periode wordt van “zonder overleg doorduwen van werk” of het
afnemen van rechten.
Op sommige vlakken zien we inderdaad de hand van overleg, maar op andere vlakken is het meer “te
nemen of te nemen”.
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Iets waar alvast uw afvaardiging over waakt en zich tegen verzet als het nodig is.

2.37 Einde van het vorige fietsleasecontract en ik wil mijn fiets overnemen, wat zijn de
regeltjes? (juli 2021)
Mijn fietsleasecontract loopt ten einde en ik ga mijn fiets overnemen. Maar hoe moet dat nu? Hoe zit
het met de verzekering en mijn fietsplaat, want ik heb een speed pedelec?
Wij zochten het voor u uit.
Het financiële:
Alphabet gaat via mail contact met u opnemen. De vraag gaat dan gesteld worden of je uw fiets al of
niet gaat overnemen.
Ga je hem overnemen dan ga je een factuur krijgen om het restbedrag (16% van de aankoop) te betalen.
De betaling gaat lopen rechtstreeks met Alphabet, TRA komt hierin niet tussen.
Neem je je fiets niet over, ga je met Alphabet een afspraak krijgen hoe de fiets terug bij Alphabet
geraakt.
De verzekering:
Indien het gaat om een speed pedelec met trapondersteuning en met een maximale snelheid van
25km/u dient er geen aparte verzekering of nummerplaat te worden aangevraagd.
Indien de snelheid gaat tot 45km/h dien je een nummerplaat aan te vragen, maar geen apart contract
BA indien je familiaal verzekerd bent. Vraag wel aan je verzekeraar of het moet toegevoegd worden aan
je polis.
Indien je speedpelec blijft rijden ook al trap je zelf niet (dus geen trapondersteuning) moet je een aparte
verzekering nemen.

Bij AG kan je ook nog een fietsomnium nemen (ook al is uw fiets ondertussen 3 jaar) als hij voordien ook
steeds omnium verzekerd was.
Indien je dat wenst bij jouw verzekering, dien je bij hen even info in te winnen.
De fietsnummerplaat:
De huidige fietsnummerplaat zal je, of je nu de fiets wel of niet overneemt, altijd moeten
terugbezorgen.
Neem je je fiets niet over dan stuur je de nummerplaat op naar DIV en geef je Alphabet het bewijs van
schrapping of je stuurt de nummerplaat op samen met de documenten van de fiets.
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Neem je je fiets wel over moet je de nummerplaat terugbezorgen. Gaat alvast kunnen gewoon via de
post.
De personeelsdienst informeert nog of het ook eventueel gezamenlijk via de loondienst zou kunnen
gaan. Die info gaat men ons bezorgen.
Hoe zit het dan met de aanvraag van een nieuwe nummerplaat?
Om een tweedehands speedpedelec te kopen in België moet je het inschrijvingsbewijs en het
gelijkvormigheidsattest opvragen bij de vorige eigenaar.
Met deze documenten kan je uw speedpedelec inschrijven bij de dienst DIV. Van zodra je de 16%
restwaarde van de fiets aan Alphabet betaald hebt sturen zij je die documenten door.
Ah, en dan heb ik nog een vraagje. Mijn moeder heeft zo’n elektrische rolwagen en mijn zoon rijdt rond
met zo’n monowheel. Hoe zit daar eigenlijk mee.
We hebben de informatie gevraagd aan de verzekeringsmaatschappij AG insurance. Ze zijn zo vrij
geweest een volledig overzicht te geven.
Zie daarvoor de bijlage 2021 06 09 Aansprakelijk verzekering en rechtsbijstand AG.
Uiteraard kan je dat ook vragen bij jouw verzekeringsmakelaar, maar dan heb je alvast een idee waar je
moet aan voldoen.

2.38 Het nieuw busvervoer: Billo. (juli 2021)
Is het waarschijnlijk voor u geen wereldschokkend nieuws: alvast tot 2030 wordt het verkeer rond
Antwerpen er alleen maar moeilijker op.
Alles heeft natuurlijk te maken met de aanleg van de Oosterweelverbinding. Ook als TRABVV hebben op
verschillende fronten ingezet om de mobiliteitsproblemen aan te pakken.
Eén er van is het nieuwe busvervoer. Ipv met enkele vaste lijnen te rijden, is het aanbod om met
kleinere busjes te rijden zodat er meerdere haltes aangedaan kunnen worden en dus meer mensen op
de bus kunnen.
In een straal van 30 km rond TRA zijn er per gemeente of deelgemeente de opstapplaatsen vastgelegd.
Er zijn ook uitschieters buiten die 30 km omdat daar toch wel wat collega’s wonen.
Denk maar aan Mechelen, Gent, Geel…
Via een app kan je uw opstap- en afstaphalte laten reserveren en dat hoeft niet dezelfde te zijn. Als je ’s
avonds elders anders naar toe wil, dan kan dat.
De reistijd is niet langer dan 10 minuten meer dan dat je met je eigen vervoer zou rijden.
Klinkt allemaal mooi, niet? Dat is inderdaad zo en het begin was dan ook héél positief. Kinderziektes,
maar wanneer is er dat niet als je met iets nieuws begint?
Echter zijn we momenteel een 6-7 weken verder en dan verwacht je toch dat het stilaan opgelost
geraakt. We blijven dan ook achter de schermen mee werken en drukken om tot oplossingen te komen.
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2.39 Interesante emailadressen vind je samen gegroepeerd op de WAT.(juli 2021)
Meer en meer problemen die er zijn kan je melden via een mail. Maar wat was dat emailadres nu weer?
Wist je dat op de WAT al deze mailadressen netjes bij elkaar gegroepeerd zijn? Praktisch en handig,
waarvoor dank PR dienst.
Moest er toch nog één zijn dat er niet in staat of dat je wenst laten toe te voegen? Mail hiervoor naar
Nancy Van Rooy en zij brengt dat met alle plezier in orde.
Dat hebben we zelf al mogen ondervinden. 😊

2.40 Het fietsleaseplan: een tip (nov 2021).
In het eerste fietsleaseplan zat een “all-in” onderhoudsplan in als je dat wenste. Vandaag is er geen
enkel fietsleaseplan waar een dergelijk onderhoudsplan nog in zit.
In het nieuwe plan kan je zelf geld storten in het onderhoudsbudget. De grootte dien je zelf te bepalen.
Wat je in het budget stort is evenzeer ook volgens het bruto-netto verhaal.
Dit wil zeggen dat het bruto bedrag van je loon wordt afgehouden en daarmee de onderhoudskosten
betaald, daar waar je het anders van je netto bedrag dient te betalen.
Enig nadeel hiervan is dat je op het einde van je fietsleasecontract het restant van het bedrag niet
terugkrijgt. Dit is uiteraard wettelijk geregeld om geen misbruik te maken
om teveel bruto in netto om te zetten. Het is echter wel zo dat je bij sommige fietswinkels het
resterende bedrag kan gebruiken om accessoires te kopen.
De tip bestaat er in op bij de beslissing waar je uw nieuwe fiets gaat aankopen hierachter te informeren.
Moest je er uiteraard wensen gebruik van te maken.
Bij aankoop van een nieuwe fiets kan het bestaande openstaande onderhoudsbudget immers wel
overgenomen worden naar het nieuwe contract.
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2.41 Aanwervingsstop.
Vanwege de crisis die er geweest is heeft men terug een aanwervingsstop ingevoerd. Als we cijfers van
vandaag zien, dan zouden we er toch voorzichtig van uit mogen gaan dat die crisis achter te rug is.
En hoe zit het dan met de aanwervingsstop? Nog steeds heeft men geen feedback hoe het nu verder
moet. De laatste toezegging dat men heeft gekregen is dat contracten van bepaalde duur voor
technische functies voor de maanden tot en met eind augustus naar contracten van onbepaalde duur
mogen omgezet worden. Als ze voldoen aan de vereisten natuurlijk.
Blijven happen naar adem is boodschap die blijkbaar uit Parijs gegeven wordt.
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3 Loon.
3.1 CAO 90 (juni 2018):
Volgens het Koninklijk besluit van 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers,
is er een gelijkstelling van stakingsdagen voor de berekening van het vakantiegeld van bedienden en
arbeiders. Volgens de tekst van de CAO90 worden alle dagen die
gelijkgesteld zijn voor het jaarlijks verlof in rekening gebracht worden. Er zijn dus onterecht dagen
afgetrokken die te maken hadden met stakingsdagen.
De loondienst gaat dit rechtzetten.

3.2 Doorgroei T7-T9 (juni 2018):
Normaal gezien kan je als operator op drie jaar doorgroeien van T7 naar T9. Duurt dit langer dan drie
jaar en het komt omdat de bezetting van de ploeg het niet toeliet (TA, onderbezetting, veel
certificaattrainingen,…),
dan wordt dit na uw geslaagde test met terugwerkende kracht terugbetaald tot wanneer de drie jaar
verstreken waren. Duurt het echter langer dan drie jaar omdat jijzelf besliste om het trager aan te doen,
wat een mogelijkheid is natuurlijk, wordt er niet terugbetaald. De moeilijkheidsgraad is dan ook of dat
de langere periode nu een oorzaak had bij de persoon of door de omstandigheden.
Wij raden dan ook dit te laten opnemen in je JIG (jaarlijks individueel gesprek).

3.3 CAO 90 (aug. 2018).
Zoals jullie misschien nog weten wordt de CAO 90 in drie delen uitbetaald. 2x 1.800€ + een herkansing
voor datgene we in de twee eerste keren niet gehaald hebben.
Voor het eerste gedeelte is er 1.771€ uitbetaald, voor het tweede gedeelte 1.276€. Totaal is dit
3047€.De herkansing komt dus neer op een maximum van 553€.
Deze derde periode is reeds lopende van 1 juni 2018 en loopt af op 30 november 2018. Het resultaat zal
betaald worden in december 2018.
Er is echter een addertje onder het gras. Het maximale bedrag om het fiscaal gunstig uit te betalen is in
2018 tot 2.880€.
Dat maakt dat de rest -167€ (3.047€-2.880€)- en het resultaat van het derde gedeelte belast zullen
worden als gewoon loon.

3.4 CAO90 voor iedereen (rechtzetting) (sept. 2018):
Voor de vrijstelling van belastingen is het geïndexeerde maximumbedrag voor 2018 vastgesteld op
2.880€ zoals vermeld in de Rode Draad van augustus 2018.
Echter moet je nog de persoonlijke solidariteitsbijdrage nog bijtellen van 13,07% waarbij het bedrag op
3.313 euro komt.
Het bedrag dat we tot nu toe gekregen hebben (3.047€) is dus nog vrijgesteld van belasting.
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We kunnen nog een bedrag krijgen van 553€ in de herkansing. Is het bedrag hoger dan 266€ ( 3.313€ 3.047€) zal dit als gewoon loon belast worden.
Het is tevens de reden waarom de CAO90 van de kaderleden pas in Februari 2019 zal uitbetaald worden.

3.5 Indexering lonen (aug. 2018).
In zijn laatste prognose behoudt het Planbureau zijn verwachting van een overschrijding van de spilindex
in 2018, nl. in augustus 2018.
Daardoor zouden de lonen in onze sector in oktober 2018 met 2% stijgen. Elke eerste dinsdag van de
maand actualiseert het Planbureau zijn
vooruitzichten, behalve in juli en augustus. Gisterenavond heeft men op het VRT nieuws medegedeeld
dat de lonen in oktober 2% zouden stijgen.

3.6 Help! Mijn loonbrief (sept. 2018).
We weten dat het een probleem is. De loonbrief is niet altijd duidelijk, zeker niet als er herberekeningen
op staan van de maand of maanden voordien.
Wij weten het en de personeelsdienst ook. Echter kan er niets aan veranderd worden.
We hebben dat nogmaals aangekaart aan Mevrouw Dobbelaere. Als je een probleem hebt met je
loonbrief zegt Mevrouw Dobbelaere dat je steeds welkom bent op de loondienst.

3.7 IPA 2019-2020 (nov. 2018):
Stilaan komen de nieuwe loononderhandelingen 2019-2020 er aan. Dit gebeurd in drie stappen:
1.

Het IPA (Inter Professioneel Akkoord) waarbij men onderhandeld op nationaal vlak voor alle
sectoren.
2. Sectorakkoord waar men afspraken maakt die geldend zijn voor alle bedrijven in de sector. In
ons geval de petrochemie.
3. Bedrijfsakkoord waar men afspraken maakt die geldend zijn enkel voor TRA.
De sociale partners zijn zich aan het voorbereiden om aan het IPA te beginnen.
Graag geven we al vast mee wat de loonnorm van het IPA de laatste jaren betekende:
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Vermits de lonen de afgelopen jaren achter liepen op de productiviteitsstijgingen door het beleid van
aanhoudende loonmatiging eist het ABVV alvast via het IPA een versterking van de koopkracht.
We houden u op de hoogte van zodra er nieuws is.

3.8 En hoever staat het met het IPA (feb 2019)?
Er is dus een ontwerp akkoord geformuleerd in de zogenaamde groep van 10 waar de
werknemersafvaardiging (oa de vakbonden) en werkgeversafvaardiging (oa Voka, Uniso,…)
samen zitten. In dit ontwerp akkoord is er gezocht naar een evenwicht tussen beide partijen. Het is dus
een samenhangend geheel.
Kortelings wordt er op de centrales gestemd of men akkoord is over het IPA of niet.
Buiten dat er rond loon weinig vooruitgang is (1,1%, ook voor de minimum lonen) zitten er ook zaken in
die positief te noemen zijn.
Zo is er een verlenging van het nemen van SWT op 59 jaar en is er terug een mogelijkheid om een
eindeloopbaanregeling te nemen met onderbrekingsvergoeding.
Maar ook daar is een probleem. Zowel NVA als VLD hebben reeds laten weten dat een versoepeling van
SWT tegenover de afspraken van het Zomerakkoord niet kan.
Gaat dus zeer zeker nog vervolgd worden. Het ontwerp akkoord van het IPA vind je alvast in bijlage.

3.9 En hoever staat het met het IPA (maart-april 2019)?
Zoals u weet heeft het ABVV in eerste instantie het IPA niet goedgekeurd. Vooral de geringe stijging
(1,1%) van het loon, maar zeker bij de minimum lonen was bij het ABVV een doorn in het oog.
Er zijn nu beloftes gedaan om het minimum loon ook buiten het IPA verder aan te pakken. Met de
goedkeuring van het ABVV is dan ook het IPA goedgekeurd.
De volgende stap zijn de sectoronderhandelingen. Hiervoor heeft u onlangs een enquête mogen
invullen.
Op 7 mei 2019 gaan we eisenbundel opstellen aan de hand van de enquête. Als de onderhandelingen
hiervan achter de rug is zal u de mogen goed- of afkeuren.
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Zoals gewoonlijk zullen we dan ook de nodige vergaderingen organiseren.

3.10 Het spanningsveld tussen de lagere kaders en de baremieke bedienden (maart-april
2019).
In het verleden is dat al een paar keer aangehaald, er is een spanningsveld tussen de lage kaders en de
baremieke bedienden.
We strijden dan ook al jaren om dat spanningsveld weg te werken. Denk maar aan de eindejaarspremie
dat dank zij onze druk ook voor de kaders geldt.
Of de shutdown kwartaal premies. Eveneens hebben we via de CAO verkregen dat er een minimum
afstand gekomen is tussen de kaders en baremieke bediende.
Het minimum loon van een kader mag niet lager zijn dan een bediende 4BC met het zelfde aantal
ervarginsbarema’s.
In andere zaken zijn we niet geslaagd om het verschil kleiner te maken. De complexiteitspremie is zo’n
voorbeeld. Ter compensatie is daar wel een extra CAO90 tegenover geplaatst.
En het is alleen maar eerlijk als we zeggen dat we tot op heden steeds de doelstelling voldoende
gehaald hebben zodat de CAO 90 de complexiteitspremie inderdaad compenseert.
Vorige CAO is er een CAO90 afgesproken die voor iedereen gelde en dit ter waarde van 3.600 euro.
Daarvan hebben we 3.346,18 euro behaald.
Ook de kaders hebben dit gekregen. Wat echter niet voor de kaders gelde was dat dit 1,9%
loonsverhoging betekende. Deze loonsverhoging is in januari 2019 in het loon
van de arbeiders en bedienden gestoken, bij de kaders niet.
Als je ook nog rekening houdt dat de kaders de ervaringsbarema’s ook niet krijgen en hoort wat de
gemiddelde loonsverhoging is, kunnen we alleen maar stellen dat
het spanningsveld serieus vergroot is.
Als kader heb je al een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de loonenquête. Vul die in!
We denken er over na om de gegevens van de enquête mede te delen in een vergadering voor de
kaders. We houden u er verder van op de hoogte.

3.11 One Total zei je?
Samen voor succes, One Total. In theorie allemaal heel mooi.

Wij vragen ons dan wel af waarom onze collega’s in Feluy de winstdeelnamebonus niet gekregen
hebben.
Hebben we dan niet allemaal samen voor de 30% hogere winst van One Total gezorgd?

3.12 En hoever staat het met de sectoronderhandelingen (mei 2019)?
De sectoronderhandelingen zijn gestart. Men verwacht dat die achter de rug gaan zijn half juni. Op 17
juni is er een vakcommisie.
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Men hoopt daar de resultaten voor te kunnen leggen aan uw vertegenwoordigers. Nadien starten we
met infosessies en een stemming.
De resultaten van de enquête zouden op 7 juli overhandigd moeten worden. Afhankelijk van die uitslag
zijn de sectoronderhandelingen achter de rug
of wordt er een vervolg aan gegeven.
Op woensdag 28 mei hebben we verslag gekregen over de onderhandelingen. Deze verklaring hebben
we op de ondernemingsraad afgelezen:
Verklaring:
“De vakbondsonderhandelaars hebben op 28 mei 2019 de sectorale onderhandelingen in de
petroleumsector verlaten.
Na de eerste onderhandelingen op 16 mei (paritair comité) en 27 mei, stelden de
vakbondsonderhandelaars vast op 28 mei dat de werkgeversdelegatie
van de petroleumsector een te beperkt mandaat heeft om te komen tot een wezenlijk voorakkoord dat
ter goedkeuring zou kunnen voorgelegd worden.
Als plaatselijke personeelsafvaardiging vragen we aan onze directie dat ze aan de petroleumfederatie
een ruimer mandaat geeft om de sectorale
onderhandelingen voort te zetten.”
Het is wel zo dat een volgende vergadering gepland is op 14 juni 2019

3.13 Het spanningsveld tussen de lagere kaders en de baremieke bedienden (mei 2019).
Reeds jaren klagen wij als syndicale delegatie de loonspanning aan tussen vooral de lagere kaders en de
baremische bedienden.
De eerlijkheid gebied dan ook te vertellen dat er soms rekening mee gehouden is.
Zo is de shutdownpremie en de eindejaarspremie ook ingevoerd voor de kaders.
Gelukkig maar. Anders hadden de kaders niet kunnen instappen in het fietsleaseplan.
Vorige CAO hebben we een minimale afstand bekomen tegenover de bediende categorie 4BC.
De transformatiepremie ook laten gelden voor de kaders zijn we dan niet in geslaagd.
Maar ook hier heeft onze directie een oplossing gezocht in het toekennen van een extra CAO90 voor de
kaders.
Toegegeven, we moeten extra doelstellingen halen, maar evenzeer moeten we toegeven dat die tot op
heden haalbaar gebleken zijn.
Wat een doorn in het oog is, is het niet toekennen van de 1,9% loonsopslag die de CAO90 2018
betekende.
Bij arbeiders en bedienden is die loonsopslag wel gebeurd. Het spanningsveld is hierdoor niet enkel
vergroot, maar ook verbreed.
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Verder zijn we, zoals u al gemerkt hebt, bezig met een salarisonderzoek.
Tevens komen de loononderhandelingen CAO2019-2020 er aan.
Op Maandag 24 juni plannen we een syndicale vergadering voor de kaders in waar we problematiek
zullen bespreken.

3.14 Premie winstdeelname (mei 2019).
Zoals je weet is er met het loon van mei een winst deelname premie van 1.500€ uitbetaald. Niet
iedereen heeft evenveel gekregen.
Men heeft er namelijk een proratisering ifv de tewerkstelling op toegepast. Ook al is dat gebeurd
volledig volgens de wetgeving, wij als syndicale delegatie vinden het
weinig sociaal dat mensen die ziek gevallen zijn of palliatief verlof hebben moeten nemen ook door deze
wetgeving benadeeld worden.
Het zijn immers twee zaken waar je weinig aan kan veranderen.
Onze werkgever heeft gesteld dat het inderdaad volledig wettelijk gebeurd is, maar vond ook dat vooral
ziekte moest gelijkgesteld worden.
Zonder beloften te doen ging onze werkgever wel nagaan of het voor ziekte kon aangepast worden.

3.15 De sectoronderhandelingen rond de CAO (juni 2019):
De sectoronderhandelingen zijn voorlopig afgelopen. Men is niet tot een voorakkoord gekomen. Er is
dus een werkgeversvoorstel (zie bijlage).
De uitleg aan het dagpersoneel en in de ploegen is gegeven. De stemming is lopende.
Je hebt nog tot maandag 8 juli 16.00u de tijd te stemmen. De stembussen vind je terug aan poort 2 en
op het gelijkvloers van de loondienst.

3.16 Het spanningsveld tussen de lagere kaders en de baremieke bedienden (juni 2019).
Onlangs hielden wij als syndicale delegatie een vergadering voor de kaders in de arbeiderskantine. We
hebben daar de salarisenquête toegelicht die we bij de kaders gehouden hebben. Verder hebben wij de
historiek van enkele CAO’s aangehaald en de huidige CAO onderhandelingen toegelicht specifiek
toegespitst voor de kaders.
Bij de loonenquête is ons toch opgevallen dat er een loonverschil is tussen de vrouwelijke en mannelijke
kaderleden. Raar, want net daar werkt Total aan om dat verschil weg te werken of te zorgen dat er geen
verschil is. Ook zien we toch kaders onder de curve van 4BC. Over beide zaken gaan we ten gepaste
tijden in dialoog met onze directie.
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3.17 Premie winstdeelname.(juni 2019)
Vorige maand is de winstdeelname premie uitbetaald. Hierbij is het tewerkstellingspercentage
berekend. Hiervoor heeft men de wettelijke bepalingen genomen. Maakt dat de mensen die in 2018 ziek
gevallen zijn, ook minder uitbetaald zijn. Wij als TRABVV vonden dat weinig sociaal en hebben dat bij de
directie aangekaart. Onze directie had oor voor onze verzuchtingen en heeft nog getracht dit te laten
rechtzetten. Dit was echter niet meer mogelijk.
De belofte is wel gedaan dat als er nog een winstdeelnamepremie zou uitbetaald worden, men geen
rekening meer ging houden met afwezigheid wegens ziekte.

3.18 Arbeider en er wordt voorgesteld je te promoveren (juni 2019)?
Er wordt voorgesteld je te promoveren tot operator of tot brigadier. Doe je er goed aan? Hoe zit het
financieel? Hoe hoog moet mijn maandloon dan wel zijn? Allemaal geen onterechte vragen. Zeker als je
weet dat het loon van een arbeider op uurloonbasis is en van bediende op maandbasis.
Als TRABVV hebben we al jaren een berekeningsmodule die perfect je jaarloon als arbeider omzet naar
het jaarloon van een bediende. Via de module kunnen we zien wat je maandloon moet zijn en eventueel
de grootte van een bijpassing. We hebben deze week de module geactualiseerd met de loonaanpassing
van januari 2019. We hebben het vergelijk gemaakt met de loondienst en beide berekeningen geven
hetzelfde resultaat.
Wens je dus een berekening te maken wat je zou verdienen als operator of brigadier, vraag het dan aan
de TRABVV delegè van je ploeg. Die zal dat met jou en met alle plezier een keer overlopen.

3.19 De sectoronderhandelingen rond de CAO:
Je hebt het ondertussen al vernomen, er is een sectorakkoord rond CAO2019-2020. Goed nieuws voor
de mensen die zitten te wachten op SWT.
We hebben jullie als TRABVV hiervoor al een aparte mail gestuurd. Ook goed nieuws is dat het 1/10de
ouderschapsverlof voor productie al is goedgekeurd.
Men is nog aan het bekijken of dit praktisch mogelijk is bij alle diensten. Hopelijk mogen we daar
binnenkort ook goed nieuws verwachten.
Het flexibel ouderschapsverlof (invulling per week) ziet onze directie dan ook weer minder zitten.

Binnenkort komen we de resultaten van het sectorakkoord toelichten. Tevens gaan we dan ook starten
met de enquête: “Vraag naar mandaten”.
In vorige CAO’s werden we regelmatig geconfronteerd met vragen van de directie waarvan we niet altijd
wisten of we daar wel een mandaat voor hadden.
Belangrijk genoeg om één van de personeelsvergaderingen bij te wonen. Eerstdaags mag je daar een
mail van verwachten.
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3.20 De bedrijfsonderhandelingen rond de CAO: (nov-dec 2019)
Tijdens de onderhandelingen proberen we altijd een akkoord te verkrijgen waar wij als syndicale
delegatie van denken dat dit de toets van stemming doorstaat.
Daarbij houden wij een stemming van 2/3de aan. Het is immers niet goed dat de helft van je mensen
misnoegt is en de CAO afgekeurd hebben.
Als op een gegeven moment de werkgever stelt niet verder te willen gaan, stopt dit bij een
werkgeversvoorstel.
Ook al hebben wij een vermoeden dat dit niet gedragen gaat worden, wij komen het werkgeversvoorstel
dan uiteraard toelichten in de verschillende personeelsvergaderingen.
Momenteel is het werkgeversvoorstel ter stemming voorgelegd. Deze stemming loopt nog tot 18
december 2019.
Je kan je stembriefje nog steeds komen halen in het syndicaal lokaal of bij je afgevaardigde van de ploeg.

3.21 Hoe wordt het verlofgeld eigenlijk berekend? (nov-dec 2019)
Dit is verschillend voor arbeider en bediende.
Arbeider:
Een arbeider krijgt zijn enkel en dubbel verlofgeld samen uitbetaald, meestal in de maand mei.
Het totale bruto jaarwedde (alles inbegrepen) van het jaar voordien (dienstjaar genoemd) wordt
vermenigvuldigd met 108% x 99% x 15,38%.
Daarvan wordt 17,16% bedrijfsvoorheffing afgehouden tot een bedrag van 1.350€. Op het bedrag boven
1.350€ wordt 23,22% bedrijfsvoorheffing afgehouden.
Is je gemiddelde belasting voet bijvoorbeeld 42% , dan dien je bij je belastingbrief bij te betalen.

3.22 Uw groepsverzekering wordt slechts 10% belast als je op SWT beschikbaar blijft
voor de arbeidsmarkt (september 2020).
Als je 45 jaar gewerkt had en je werkte tot je 65 jaar dan was de belasting op je pensioenplannen 10%.
Het staat in verleden tijd omdat dit nadien verbetert is. Nadien was 45 jaar werken genoeg en was de
leeftijd waarop je 45 jaar werken behaalde geen probleem meer.
Het was een verbetering voor al diegene die op jongere leeftijd beginnen werken zijn.

Er is nog een verbetering aangebracht. Als je bijvoorbeeld 43 jaar gewerkt hebt en je gaat op SWT, dan
je kan je de jaren SWT ook toevoegen aan je loopbaan.
Kom je dan alsnog aan 45 jaar, dan hoef je ook maar 10% belasting te betalen. Voorwaarde is dan wel
dat je geen vrijstelling aanvraagt voor je beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.
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Bij SWT wordt je namelijk ontslagen. Je wordt “dopper” zoals de volksmond stelt. Maakt dat de RVA je
kan oproepen om te gaan solliciteren.
Boven een bepaalde leeftijd en een bepaald aantal jaren loopbaan kan men een vrijstelling aanvragen
om niet meer beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Bediende:
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Ook voor een bediende is er enkel en dubbel verlofgeld op de basiswedde en enkel en dubbel verlof op
de premies.
Het enkel verlofgeld van de basiswedde zit in het feit dat je als bediende verlof neemt, uw basiswedde
het zelfde blijft.
Het dubbel verlofgeld is 92% van uw maandwedde van de maand waarin je verlof neemt. Maar omdat je
dit niet op één maand berekend wordt, maar op een heel jaar is de berekening 14/12 x maandwedde x
92%.
Dat komt neer op 107,33% van uw maandwedde.
Op de premies, dus ook op eventueel shiftpremie, is er enkel (7,67%) en dubbel verlofgeld (7,67%)
voorzien. Op de premies is er dus 15,34% verlofgeld.
Voor de grootte van de premies kijkt men terug naar het jaar voordien, het zogenaamde dienstjaar.
Een bediende wordt op het verlofgeld exceptioneel belast. Wil zeggen dat er 50% bedrijfsvoorheffing
afgaat dat uiteraard verrekend wordt met de belastingbrief.
Is je gemiddelde belasting voet bijvoorbeeld 42%, krijg je het deel dat te veel is afgehouden
teruggestort.
Wat in geval van verandering van statuut?
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Bron: https://www.onva.be/nl/verandering-van-statuut

Bron: https://www.securex.eu/lexgo.nsf/vwFicheByCategory_nl/EC617AC1371E1FC5C12572E300553471?OpenDocument#.Xe5OwcuWyU
k

3.23 Een rubriek waarvan ik dacht die nooit te moeten schrijven, maar omdat het niet
niet anders kan: Hoe zit het bij ontslag? (Jan-Feb 2020)
Laat ons beginnen met het positieve. Nog steeds wordt er massaal geïnvesteerd in de Antwerpse haven.
Dat maakt dat dit onze positie als tweede belangrijkste chemische en petrochemische hub van gans de
wereld verstevigd.
Maakt ook dat er opportuniteiten beschikbaar komen en mensen kiezen om elders hun carrière verder
te zetten.
Het is dan een vrij nieuw fenomeen dat we zoveel collega’s zien vertrekken. Niet altijd voor het loon,
ook het verkeersinfarct Antwerpen zit er voor veel tussen.
Maar hoe zit het allemaal in elkaar, ontslag geven? Wat is mijn opzegtermijn, wat moet ik doen om mijn
opzeg te geven, waar moet ik rekening mee houden?
Ook al moeten wij u laten gaan, wij als TRABVV blijven u van info voorzien ook in deze grote stap. Hoe
zit het met:
•

Het verlofgeld
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De getrouwheidspremie
Eindejaarspremie
Lopende CAO 90
Het petroleumpensioen
De pensioenplannen (groepsverzekeringen)
Aandelen
Eventuele lopende afbetaling rond aandelen
Het eventuele lopende fietsleaseplan
Het verlof.
TOTAL Tankkaart

3.24 Nog in het doorgroeipad T7-T9? Vergeet uw aanvraag voor een volgende stap niet
in te dienen.
Als je promoveert vanuit arbeider-hulpoperator naar operator heb je de certificaten op zak van één
buitencenter en één binnencenter. Je bent dan T7.
Leer je dan een tweede binnencenter of een tweede buitencenter bij, dan krijg je een T8. Leer je nadien
het resterende binnen- of buitencenter bij krijg je T9.
Over het traject T7 tot T9 is er drie jaar voorzien. Nadat je T7 geworden bent moet je binnen de drie jaar
kunnen doorgroeien tot een T9.

Vind je dat je er langer wil over doen, dan is dat geen probleem. Een andere zaak is dat je niet hebt
kunnen doorgroeien omdat er bijvoorbeeld een groot project was,
een TA of andere zaken zoals te weinig volk of certificaten in je ploeg…kortom als het niet aan jou ligt
dat je binnen de drie jaar niet hebt kunnen doorgroeien.
Dan wordt je retroactief als T9 bij betaald vanaf het moment dat je T9 moest geworden zijn. Natuurlijk
zijn er een paar “maar’s”.
Je moet het kunnen staven. Geef het duidelijk aan dat je klaar bent voor een volgende stap maar het
niet kan vanwege één van de genoemde redenen.
Geef het bijvoorbeeld weer op je JIG, maar kan ook via mail.

Onlangs was er probleem dat er geen overeenstemming was met de periode van retroactiviteit qua
remuneratie (beloning) omdat de persoon in kwestie niet duidelijk had aangeduid klaar te zijn voor een
volgende stap.
We zijn dan ook vragende partij om hier een document voor te maken, want voor alle duidelijkheid, nu
bestaat dat (nog) niet. Dit is het wat er in de overeenkomende CAO staat:
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3.25 Heb jij bij jouw belastingbrief dit jaar plots meer moeten bijbetalen of minder
terugtrekken? (juli 2021)
We hebben al verschillend vragen binnen gekregen of het inderdaad zo is dat men plots meer moet
bijtalen of minder terugtrekken dan vorige jaren.
En het antwoord is: “dat is ook zo”. Wat zit daar dan achter? We leggen het even voor u uit.
Herinner u de belofte van de vorige regering dat je per maand netto meer ging overhouden. Wel, dat is
ook zo.
In de vorige rubriek hebben we wat reclame gemaakt voor onze rekenmodules. Er zijn rekenmodules bij
die het netto vergelijken.
Daarvoor moeten we jaarlijks de bedrijfsvoorheffingsschalen aanpassen. De werkgever houdt reeds een
deel belastingen van uw loon af zodat je niet alles in één keer dient te betalen.
Dit noemt men bedrijfsvoorheffing en gebeurd dus volgens schalen die rekening houden met uw
gezinstoestand maar ook de hoogte van uw loon. Jaarlijks worden die dus aangepast.
Toen we die lijsten wilde ingeven dachten we dat we verkeerde hadden omdat de schalen, anders dan
de vorige jaren, lager waren en zelfs nogal fors. Het bleken de juiste zijn.
Komt er dus op neer dat men minder belasting per maand afhoudt, maar dat je dus dat terugziet op je
belastingbrief omdat men daar het over het jaar ipv over een maand bekijkt.
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Was er dan totaal geen belastingvermindering? Jawel.
Toch wel.
•

Er is een verhoging geweest van de forfaitaire beroepskosten. Als je uw beroepskosten niet zelf
bewijst, was er een verhoging van het forfaitaire bedrag.
• Een verhoging van de belastingvrije som
• De grens van de 40% schijf is verhoogd tov de 45% schijf zodat je daar 5% minder belasting op
betaald.
Er is dus voor werknemers meer belastingverschuiving dan vermindering geweest waardoor je dus
maandelijks netto meer overhoud maar op jaarbasis meer moet betalen of minder terugtrekken.

3.26 Fiscaal voordelige overuren in alle sectoren en ook op TRA, maar niet voor de
kaders.(juli 2021)
In 2021 kan je 180 fiscaal gunstige overuren presteren. De werknemer heeft recht op
belastingvermindering welke in rekening wordt gebracht bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing.
Maar ook de werkgever heeft er een voordeel aan. Hij wordt er van vrijgesteld een gedeelte van de
bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op de bezoldigingen van de betrokkene door te storten
naar de FOD financiën.
Voor iedere werknemer komen enkel, de overuren waarvoor een wettelijke overwerktoeslag betaald
moet worden, in aanmerking.
In bepaalde gevallen kan je als kader bijzondere additionele prestaties verrichten. Ook al worden er op
deze additionele prestaties een supplement van 50% betaald in sommige gevallen,
het is niet gelijk aan de wettelijke overwerktoeslag en deze uren zijn dan ook geen overuren. De
prestaties hebben dan ook niet het fiscaal voordeel.

3.27 Hoever staat het met de loonsonderhandlingen? (nov 2021)
Na het IPA (Inter professioneel Akkoord) is de volgende stap aan de sectoren zelf. Of moet ik schrijven
WAS. Het is een understatement te stellen dat het stroef verloopt. Een stakingsaanzegging is lopende en
loopt af op 15 november 2021.
Ondertussen is het dus nog steeds niet mogelijk om van bepaalde zaken te genieten die op het IPA
goedgekeurd zijn. De stelsel van SWT lange loopbaan en zwaar beroep, beide vanaf 60 jaar, kan dus nog
niet. Weet wel dat SWT vanaf 62 jaar en 40 loopbaanjaren nog steeds kan.
Ook het tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar halftijds of 1/5de met bijpassing van RVA (en dus geen
invloed op je pensioen) kan nog niet. De syndicale premie dienstjaar 2020 van de bedienden wordt ook
pas uitbetaald als er een sectorakkoord is.

3.28 Bon voor prestaties op 24 en/of 31 december (juni 2022).
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In de CAO 2019-2020 is er afgesproken dat de collega’s die prestaties leveren tijdens de late of
nachtshift op 24 en/of 31 december per prestatie een cadeaubon krijgen ter waarde van 100€.
Als iemand zowel op 24/12 als 31/12 gewerkt heeft in het zelfde jaar, wordt er automatisch een bon van
200 euro voorzien.
Deze bonnen zijn langer dan een jaar geldig. Het is echter wel zo dat bonnen van verschillende jaren
NIET gecumuleerd kunnen worden.

3.29 Better together budgetten (juni 2022).
In het kader van het better together worden er jaarlijks budgetten voorzien om aan teambuilding te
doen. Indien het budget van jouw team van 2021 nog niet opgebruikt is kan je dat nog gebruiken tot het
tweede kwartaal van 2022.
Voor 2022 is er een budget voorzien van 80 euro per persoon om er een activiteit mee te doen.
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4 Groepsverzekering.
4.1 Hoe komt het dat ik verschillende pensioenplannen (groepsverzekeringen) heb (aug
2018) ?
Ieder pensioenplan is specifiek. Er is een verschil tussen de plannen van arbeiders en bedienden. Tussen
de arbeiders van TRA en TOA (TPA) is er ook een verschil.
Verder is het oud petroleumpensioen en het nieuwe. Ieder pensioenplan heeft een aparte nummer. Als
je bijvoorbeeld eerst arbeider op TOA geweest bent,
dan arbeider op TRA om daar door te groeien naar bediende, krijg je al snel verschillende
pensioenplannen.
Verschillende pensioenplannen:
Bedienden:
4

Pensioenplan voor de bedienden, gesloten populatie. Gestart op 1/1/1964
en stopt op 31/12/1994. Voor TRA

4P

Idem als plan 4 maar voor bedienden van Petrochim. Was een klein verschil
in winstdeelname. Eveneens een gesloten populatie. Gestart op 1/1/1964
en stopt op 31/12/1994. Voor TOA

5

Pensioenplan voor de bedienden TOA en TRA, gesloten populatie. Gestart
op 1/1/1995 en stopt op 31/12/2006

6

Huidig pensioenplan voor de bedienden voor TRA en TOA.

19

Pensioenplan inzake de gratificatiebonus voor de kaderleden op TRA en TOA

Arbeiders en
bedienden:
30

Van toepassing op iedere arbeider en bediende van TOA en TRA. Bij de
omschakeling van een verzekering naar een fonds was er een fiscale
wijziging.
Om dit te compenseren voor de werknemer is dit plan aangemaakt.

Arbeiders:
10

Pensioenplan voor arbeiders TRA. Is het oud sectoreel petroleumpensioen.
Gesloten plan liep tot 10/2011.

24

Pensioenplan voor arbeiders TRA. Is het nieuwe sectorale petroleumpension
dat gestart is vanaf 11/2011.
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27

Pensioenplan voor arbeiders TRA. Gebaseeerd op plan 6 van de bedienden.
Is bijkomend op 10 en/of 24.

TOA:
15

Pensioenplan voor arbeiders TOA. Is het oude plan. Is een gesloten plan dat
liep tot 12/2011. Is enkel op TOA.

26

Pensioenplan voor arbeiders TOA. Is het nieuwe plan dat gestart is op
1/2012. Is enkel op TOA.

4.2 Hoe zit het met de uitbetaling van je groepsverzekering en je petroleumpensioen
als je op SWT, vervroegd pensioen of rustpensioen (65j) gaat (jan.2019)?
Je zal ondertussen al wel weten dat de huidige regering (of moet ik stellen de vorige?) alles in het werk
stelt om u langer aan het werk te houden.
Daar zitten o.a. ook enkele ontmoedigingsmaatregelen in. Het later uitbetalen van je groepsverzekering
is er één van.
Daar waar je vroeger je groepsverzekering kon opvragen op je 60ste (als je al van je 56ste op SWT was
bijvoorbeeld) is dit nu veel verlaat.
Maar hoe zit het nu juist?
Op die vraag heb ik één van een vorige Rode Draad ook al een antwoord geformuleerd. Spijtig genoeg
was er een communicatiefout met de personeelsdienst ingeslopen.
Dat is rechtgezet en dit is zoals het correct is. En volgens de regels die nu gelden…
•

Bij vervroegd pensioen of rustpensioen MOET je alles opnemen, zowel je petroleumpensioen als
je andere pensioenplannen.

•

Bij SWT kan je het petroleumpensioen NIET opnemen. Dit moet blijven staan totdat je op
vervroegd pensioen of rustpensioen gaat. Sinds 1/1/2019 bestaat de mogelijkheid om van SWT
over te stappen naar vervroegd pensioen te gaan. Je kan dan alsnog je petroleumpensioen
opnemen.

•

Wat de andere pensioenplannen betreft, die kan je opnemen als je onder de
overgangsmaatregelen valt, anders niet.

De overgangsmaatregelen:

De Rode Draad gebundeld

Pag. 50

Is ook mee opgenomen in onze “Gids voor je pensioenaanvraag rev 9” welke als bestand is toegevoegd.
Deze gids gaan we ook ieder jaar in september doorsturen naar onze leden ouder dan 55 jaar en die
binnen enkele jaren gerechtigd zijn om in SWT, vervroegd pensioen of rustpensioen te gaan.

4.3 Welke invloed heeft mijn deeltijds werken op de pensioenplannen
(groepsverzekering)(juni 2019)?
Ik werk nu deeltijds. Welke invloed heeft dat op de uitkering van de pensioenplannen? En is dat
hetzelfde voor de verschillende plannen? Wat met het petroleumpensioen?
Voor de bedienden:
Voor GV4 en GV5:
•

•

Voor de berekening van het kapitaal leven bij pensionering zal het laatst ontvangen loon van de
maand voorafgaand aan je pensioen aan 100% genomen worden.
Voor de jaren met tijdskrediet wordt het tewerkstellingspercentage herrekend. Heb je dus
bijvoorbeeld 35 jaar voltijd gewerkt en 5 jaar 80%, dan wordt er 35 jaar x 100% en 5 x 80%
gerekend.
Voor het kapitaal te vereffenen bij overlijden is dit hetzelfde.
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•

Voor de persoonlijke premiebepaling per jaar wordt de wedde van december van het
voorgaande jaar genomen.

Voor GV6:
•
•

Het kapitaal leven wordt berekend rekening houdend met de betaling van de laatste premie
berekend met het salaris van december aan 100% en dan met het percentage van
tewerkstelling.
Voor het kapitaal overlijden idem.

Voor de arbeiders:
•
•

Plan 10 is een doelsysteem: het pensioen na 20 jaar diensttijd is het volledige bedrag.
Plan 24 en 27 is zoals GV6.

4.4 De groepsverzekering van de arbeiders, mogelijk nu ook met eigen bijdrage (JanFeb 2020)!
Tegen 2025 moet er een gelijkwaardig systeem zijn rond de groepsverzekering van de arbeiders en de
bedienden.
Tijdens de CAO is er weer een stap gezet in die richting. De loonsverhoging van de vorige CAO er de
sector CAO zorgen er voor dat
ook u als arbeider een bijdrage moet gaan betalen.
Een woordje uitleg.
Buiten uw loon legt ook de werkgever nog een deel extra in een pensioenplan of zoals het nog veel
genoemd wordt: de groepsverzekering.
Deze groepsverzekering krijg je mee als je op pensioen gaat. Er is nog veel meer over te vertellen, maar
ik beperk mij voorlopig hierop.
Hoeveel de werkgever bijlegt hangt af van de verschillende groepsverzekeringen. Voor arbeiders is dat
groepsverzekering GV6.
De formule voor de arbeiders is (sinds CAO 2019-2020) 3% van het jaarloon tot het plafond + 6% van het
jaarloon boven het plafond.
In het Nederlands nu.
Het jaarloon is bepaald op : het loon van arbeider cat 08 x 52 weken x 38 uur per week x uw
tewerkstellingsfactor (dus 80% als je 4/5de werkt) + de uren van uw getrouwheidspremie.
Is altijd het loon van cat 08, ook al werk je als cat 09. Dat is zo bepaald.
Het plafond wordt ook jaarlijks aangepast en is gelinkt aan het wettelijk maximum pensioenplafond. Is
dus niets dat Total zelf bepaald, maar de wetgeving.
Nu momenteel is het plafond bepaald op 57.602,62€.
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Sinds de aanpassing van de vorige CAO 2017-2018 (die + 1,9%) en de aanpassing van de sector CAO (+
1,1%) is het jaarloon van een arbeider met 19 ervaringsjaren gestegen boven het plafond.
Maakt dus dat er van dan ook 6% wordt ingelegd voor het gedeelte boven het planfond, maar het heeft
ook nog een ander gevolg.
Het is namelijk zo dat éénmaal boven het plafond, je zelf 5% van de inleg moet betalen. Je krijgt dat geld
uiteraard mee in de groepsverzekering, maar het gaat van je loon af.
Als je dus 19 ervaringsjaren hebt ga je van dit jaar af een afhouding zien op je loonbrief voor de
groepsverzekering.
Niet dat dit al grote bedragen zijn. Voor iemand met 35 jaren anciënniteit is dat voorlopig 28,2681€ op
jaarbasis.
Kan dus zijn dat men dat niet op maandbasis doet, maar één keer per jaar van uw loon afhoudt.
Als je graag meer te weten komt wat de groepsverzekering betreft ga een keer kijken in WAT.
WAT/Site/Personeel en sociale relaties/Tewerkstelling en carrière/Pensioen/Aanvullend pensioenplan
27

4.5 Hoeveel wordt mijn groepsverzekering belast (nov 2021)?
Van het kapitaal van uw groepsverzekering worden een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage
afgehouden. Daarnaast betaald u bedrijfsvoorheffing.
Op het kapitaal van uw groepsverzekering betaalt u concreet:
•
•
•

Een ziekte- en invaliditeitsbijdrage van 3,55% (Riziv-bijdrage). Het percentage van 3,55% wordt
berekend op het totale bruto kapitaal, inclusief de winstdeling.
Een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% op het totale bruto kapitaal inclusief winstdeling (hou
rekening met 2%)
De bedrijfsverheffing wordt berekend op het bruto kapitaal zonder de winstdeling. Van het
kapitaal wordt dus eerst de Riziv-bijdrage en solidariteitsbijdrage afgehouden.
Het tarief van de bedrijfsvoorheffing hangt af van wie de premies voor uw groepsverzekering
betaald heeft: de werkgever, uzelf of beide.
Dit zijn de tarieven reeds gedeeltelijk rekening gehouden met de gemeentetaks.
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Om te kunnen genieten van het lage percentage van 10,09% moet je echter niet wachten tot je 65 jaar.
Als je een volledige loopbaan hebt van 14.040 dagen (45 jaar x 312 dagen) kan je vroeger op pensioen
en toch genieten van de 10,09%.

Bijkomend is het sinds 1 januari 2019 ook zo dat de dagen van SWT ook meetellen als je geen vrijstelling
van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanvraagt.
In dat geval blijf je effectief actief tot de wettelijke pensioenleeftijd.
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4.6 Hoeveel bedraagt de bijpassing vanuit de groepsverzekering bij ziekte langer als een
jaar (nov 2021)?

Als je langer dan één jaar ziek bent, val je automatisch terug op invaliditeit. Uw gewaarborgd jaarloon
vervalt.
Als uw ziekte erkent is door de verzekeraar krijg je een bijpassing vanuit de groepsverzekering. Maar
hoeveel bedraagt dat? TRABVV zocht het voor u uit en dit voor de verschillende groepsverzekeringen.
Stel dat iemand van 37 jaar cat 08, alleenstaande is, ziek wordt en na een jaar voor 80% invalide wordt?
We kunnen daar dus de verschillen voor die zelfde persoon eens gaan bekijken voor GV27 (arbeiders =
GV6 light), GV4, GV5 en GV6 (de drie bediende pensioenplannen).

Eerst en vooral dien je te weten dat het gene de mutualiteit uitbetaald geplafoneerd is (of wat dacht ge
😊).
In de plannen spreekt men over ZIV-plafond, dat gaat daarover. Momenteel is dat 45.856,89€. De
maximale dagvergoeding als alleenstaande van het ZIV: 80,84€

Voor een GV4: (de knipsels zijn uit de pensioenplannen genomen).

Voor de jaarwedde moet je het referteloon nemen in GV4.
Voor GV4 is het referteloon 14x de maandwedde. In dit geval dus 14x 5.330,91€ = 74.632,74€.
Bijpassing is: 80% x 74.632,74€ - 312x 80,84€ = 34.496,59€

Voor een GV5:
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Voor de jaarwedde moet je het referteloon nemen in GV5.
Voor GV5 is het referteloon 14x de maandwedde. In dit geval dus 14x 5.330,91€ = 74.632,74€.
Bijpassing is 20% x 45.856,89€ + 70% x (74.632,74€ - 45.856,89€)= 9.171,38€ + 20.143,09€ = 29.314,47€

Voor een GV6:

Voor de jaarwedde moet je het referteloon nemen in GV6.
Voor GV6 is het referteloon 14x de maandwedde. In dit geval dus 14x 5.330,91€ = 74.632,74€.
Bijpassing is 20% x 45.856,89€ + 70% x (74.632,74€ - 45.856,89€)= 9.171,38€ + 20.143,09€ = 29.314,47€
Is dus hetzelfde als in GV5.

Voor een GV27 (arbeider):
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Voor de jaarwedde moet je het referteloon nemen in GV27.
Voor GV27 is het referteloon uurloon categorie 8 x (52 x 38 x tewerkstellingsfactor + uren
getrouwheidspremie).
Referteloon is: 27,4517 x (52 x 38 x 100% + 163) = 58.719,18€.
Bijpassing is 20% x 45.856,89€ + 70% (58.719,18 – 45.856,89)= 9.171,38€ + 9.003,61€ = 18.174,99€

De bedragen en gegevens die je nodig hebt voor de berekening zijn diegene die gelden in het begin van
je ziekte.

4.7 Nog bijkomende vragen rond uw groepsverzekering (nov 2021)?
We weten dat er wel wat vragen zijn rond de groepsverzekering. Logisch ook, de groepsverzekering is nu
eenmaal een belangrijk deel van uw loon
en nog meer belangrijk voor de periode dat u gaat genieten van uw pensioen.
We hebben dan ook gevraagd om uitleg te krijgen over de groepsverzekeringen.
Er is door de directie een mail rondgestuurd met daarin de vraag uw vragen rond de groepsverzekering
door te sturen.
Aan de hand van die vragen zullen de antwoorden gebracht worden in 2022.

4.8 Het aanvullend pensioen (groepsverzekering) gebruiken als vervanging van een
schuldsaldo-verzekering (nov 2021).
Als je een lening aangaat voor de aankoop van een huis bijvoorbeeld dien je een schuldsaldoverzekering te nemen.
Het is geen verplichte verzekering, het is echter wel zo dat de meeste kredietinstellingen voor grote
kredieten vragen om een dergelijke verzekering aan te gaan om een bijkomende garantie te hebben.
Sommige kredietinstellingen laten ook toe het aanvullend pensioen of groepsverzekering te gebruiken
als vervanging van de schuldsaldverzekering.
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Is natuurlijk een besparing van al direct verschillende 100-den euro’s. Vraag hierachter als je een
hypothecaire lening of dergelijk aangaat.
Het bedrag dat dan voor u ter garantie staat is het bedrag voor overlijdensdekking wat je terugvind op je
jaarlijks overzicht van de groepsverzekering.
Wens je hiervan gebruik te maken, neem dan contact op met Peter Verhaeghen van de
personeelsdienst.

4.9 Je kan je groepsverzekering ook nog voor andere doeleinden gebruiken (nov 2021).
Stelselmatig bouw je verworven kapitaalreserve op. Dit is het deel dat je altijd krijgt als je uw
pensioenplan of groepsverzekering uitbetaald krijgt.
Je kan tot maximum 60% van de verworven kapitaalreserve opnemen om een onroerend goed te
financieren binnen Europa.
Op deze kapitaalreserve krijg je jaarlijks een minimumrente van 1,75%. Dat kan stijgen als de rentes
terug stijgen, maar dat zal waarschijnlijk niet voor morgen zijn.
Hoeveel jouw verworven kapitaalreserve is vind je terug op het jaarlijks overzicht van je
groepsverzekering.
Als je daar op leent dien je 6,25% rente op te betalen. Van die 6,25% krijg je dus later 1,75% terug maar
dat maakt dat het toch nog een vrij hoog percentage van 4,5% is.
Voordeel is dat je enkel intrest dient te betalen en geen kapitaalaflossing dient te doen. Het kapitaal kan
je in stukken terug storten of beslissen pas op het eind van je carrière in afrekening te zetten.
Wat interessanter is dat bij bepaalde banken de groepsverzekering kan worden aangewend om een
bulletkrediet aan te gaan waarbij je groepsverzekering als hypothecaire waarborg kan dienen.
Bij een bulletkrediet dien je ook enkel intrest te betalen en geen kapitaalsaflossing. Vraag hierover raad
bij je bank.

4.10 De verhoging van het plafond voor het pensioen vs de verhoging van de plafonds
voor de pensioenplannen (juni 2022).
Laat ons beginnen met het goede nieuws: je gaat meer pensioen krijgen.
Hoe wordt je pensioen berekend? Van je jaarwedde wordt er 60% genomen (individueel pensioen)
gedeeld door 45 en wordt dit genomen voor je pensioen.
Als je dus 45 jaar gewerkt hebt heb je een pensioen 60% van je laatste jaarwedde? Nee, dat klopt niet.
Het is immers zo dat het bedrag van 45 jaar geleden zeker niet de waarde heeft van vandaag.
Die bedragen worden vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt. Spijtig genoeg is hier met de
jaren aan geknibbeld zodat het pensioen iets lager ligt.
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Verder is het zo dat als uw loon een bepaald plafond overschrijd enkel het gedeelte wordt genomen tot
het plafond.
Stel dat je in 2021 70.000€ verdiende op jaarbasis. Het plafond was 60.026,75€. Dan wordt het gedeelte
voor pensioen voor dat jaar berekend op:
60.026,75€ x 60% x 1/45ste = 800,36€.
De regering is bezig deze plafonds voor de berekening van uw pensioen te verhogen. Op termijn gaat de
verhoging 12% zijn.
Als je dat toepast op de dezelfde bedragen wordt dat (60.026,75€ + 12% ) x 60% x 1/45ste= 896,4€ of
96,03€ per maand bruto meer per jaar dat die verhoging meespeelt.
Héél goed nieuws voor iemand die juist beginnen werken is en nog een groot deel van die 45 jaar voor
de boeg heeft, minder invloed voor iemand die nog een paar jaar moet werken voor de intrede van zijn
pensioen.
En wat heeft dat nu te maken met onze pensioenplannen?
Het is zo dat het plafond voor de berekening van je pensioen net hetzelfde plafond is voor je
pensioenplannen (vroeger groepsverzekering genaamd).
De intentie was immers zo om je levenstandaard te kunnen behouden als je op pensioen gaat.
De werkgever legt een bepaald percentage in tot het pensioenplafond en verhoogd percentage boven
dit plafond.
Verhoogd het plafond is er minder inleg van het verhoogd percentage.
We geven u een voorbeeld van één groepsverzekering en we nemen een loon om het effect gemakkelijk
te laten zien.
Stel dat je 100.000€ verdient en het plafond 60.000€ is. De inleg tot het plafond is 6,5%, boven het
plafond 13.
De inleg is dus 6,5% tot het plafond (60.000€) + 13% boven het plafond (100.000€ - 60.000€= 40.000€).
Is dus inleg: 6,5% x 60.000€ + 13% x 40.000e = 3.900€ + 5.200€ = 9.100€.
Hou alles hetzelfde aan, maar het plafond is met 12% verhoogd, dus 72.000€.
De inleg wordt dan 6,5% x 72.000€ + 13% x (100.000€ - 72.000€ = 28.000€ ) = 4.680€ + 3.640€ = 8.320€.
780€ minder inleg dus.
Zelf moet je dan ook minder inleggen. Zelf leg je 5% in voor het gedeelte boven het pfafond.
Zonder de verhoogde plafonds is dat 5% x (100.000€ - 60.000€ )= 2.000€
Bij het verhoogde plafond wordt dat 5% x (100.000€ - 72.000€) = 1.400€. Ook 600€ minder.
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Samen 780€ + 600€ minder inleg is per jaar 1.380€ minder inleg per jaar. Als je nog 20 jaar moet doen
voor je pensioendatum wordt dat een bedrag dat kan tellen.
Het voorbeeld hier genomen is voor de groepsverzekering 6 omdat deze het eenvoudigste is.
Ook voor de pensioenplannen 5 en 27 (arbeiders) heeft de aanpassing van het plafond grote invloed,
met het meeste op het pensioenpaln 5.
Voor pensioenplan 4 wordt er rekening gehouden met het wettelijk pensioen en dat ijlt een jaar na.
Voor 2022 is er voor dit plan nog geen aanpassing.
Onlangs hebben we een mail doorgestuurd waar je het verlies voor jou persoonlijk kan berekenen.
Binnenkort gaan we hier personeelsvergaderingen over houden, tenzij we ondertussen goed nieuws
kunnen brengen omdat onze werkgever een oplossing heeft uitgewerkt.
Wordt zeker vervolgd.

4.11 Hoe wordt de rente belast als ik mijn pensioenplan opneem als rente? (juni 2022)
In de Rode Draad van November hebben we uitgelegd hoe uw pensioenplannen fiscaal belast worden bij
uitkering. Maar hoe zit het nu als ik mijn pensioenplan opneem als rente?
Indien je groepsverzekeringreglement voorziet in uitbetaling in kapitaal, heb je steeds nog het recht om
dit om te zetten in een rente.
Dit maakt het iets ingewikkelder op het vlak van belastingen: Vooreerst worden alle voorheffingen en
bijdragen afgehouden als betreft het een opname in kapitaal, zoals in de Rode Draad van November
2021 beschreven.
Nadien wordt dit netto-kapitaal omgezet in een periodieke rente. Dan moet je nog jaarlijks een
roerende voorheffing van 30% betalen op een bedrag van 3 procent van het netto-kapitaal dat je
ontving (= belastbare basis).
Ook hier krijg je opnieuw een jaarlijkse fiscale fiche om je te helpen bij je belastingaangifte.
Anders is het in het geval van uitbetaling in levenslange rente. De verschillende pensioenplannen
voorzien in de uitkering van een rente in plaats van een kapitaal, in deze situatie wordt het uitgekeerde
bedrag belast volgens de progressieve belastingvoet van de personenbelasting.
Dat betekent dat ze toegevoegd zal worden aan je wettelijk pensioen. Als je al een hoog wettelijk
pensioen geniet, kan het belastingtarief hoog oplopen, zeker als je ook nog andere inkomsten - zoals
huurgelden - zou innen.
De som van je wettelijk pensioen en je rente, min de RIZIV-bijdrage van 3,55 %, vormt het jaarlijks
rentebedrag waarop de belasting berekend wordt.
Opgelet: anders dan bij een opname in kapitaal – eenmalige belasting – wordt een opname in rente
jaarlijks belast in de personenbelasting. Je krijgt dus jaarlijks een fiscale fiche die je kan gebruiken bij je
aangifte.
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Hoe wordt mijn aanvullend pensioen belast? (allianz.be)
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5 Verlof.
5.1 4 weken betaald verlof (aug 2018).
Per drie maanden gewerkt bouw je rechten op voor één week betaald verlof het jaar nadien. Als je dus
een heel jaar gewerkt hebt, heb je zo rechten opgebouwd om 4 weken betaald verlof te nemen
voor het jaar nadien in het regime waarin je staat. Daarmee wordt bedoeld, werk je het jaar nadien
100% heb je recht op 20 dagen jaarlijks verlof, werk je 80% heb je recht op 16 dagen verlof.
De arbeiders krijgen hun enkel en dubbel verlofgeld in één keer uitbetaald. De bedienden hun enkel op
de dag dat ze verlof nemen en het dubbel in een aparte premie.

Maar wat als je het jaar voordien geen heel jaar hebt gewerkt? Je eerste jaar dat je werkt, je bent
langdurig ziek geweest (eerste twaalf maanden zijn gelijk gesteld) , je bent terug aan het werk na eerst
een periode op SWT geweest te zijn,
je werkte 4/5 de en je bent terug voltijds gaan werken. Heb je dan geen recht op 4 weken verlof (20
dagen jaarlijks verlof)?

Jawel! Er zijn 3 soorten aanvullende verlofmogelijkheden om toch op 4 weken verlof te komen.
1. Het jongeren verlof als je nog geen 25 jaar bent.
2. Het seniorenverlof als je boven de 50 bent.
3. Het Europees aanvullend verlof.
Voor iedere aanvulling moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen die ons te ver zou brengen om
dat via deze mail allemaal uit de doeken te doen.
Zit je daarom in één van de boven vernoemde situaties, vraag dan info aan je ABVV afgevaardigde die
jou van de nodige informatie zal voorzien.

5.2 Ik ga 4/5de werken. Hoe zit het juist met mijn verlof (okt 2018)?
Stel dat je 4/5de wil gaan werken via tijdskrediet of zorgverlof. Hoe zit het dan juist met mijn verlof.

Per drie maanden gewerkt bouw je rechten op voor één week betaald verlof het jaar nadien. Als je dus
een heel jaar gewerkt hebt, heb je zo rechten opgebouwd om 4 weken betaald verlof te nemen
voor het jaar nadien in het regime waarin je staat. Daarmee wordt bedoeld, werk je het jaar nadien
100% heb je recht op 20 dagen jaarlijks verlof, werk je 80% heb je recht op 16 dagen verlof.

Ook al de andere verlofdagen, uitgezonderd de AV’s, worden geproratiseerd bij deeltijdse prestaties in
het kader van tijdskrediet.
Voor alle andere vormen van arbeidsvermindering wordt de pro rata van de AV’s wel toegepast.
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De afrondingen gebeurt op het geheel: <0,5 wordt O en >=0,5 wordt 1. Ook al neem je 50% tijdskrediet,
de CD en OD blijft dus op 1 staan.
Elke verlofsoort wordt apart geproratiseerd, er geen optelling gedaan.
Voor medewerkers van minimum 60 jaar in tijdskrediet is er geen proratisering van de PA’s, RD’s en dus
ook niet van de AV’s.

5.3 Europees verlof (nov 2018).
Zoals wij in een vorige Rode draad reeds vermeld hebben, heb je steeds recht op 4 weken jaarlijks verlof
per jaar.
Als je na een periode waarin je voor 4/5de tewerkgesteld was (20% tijdskrediet of 4/5de contract en je
komt terug 100% werken heb je maar rechten opgebouwd voor 16 dagen jaarlijks verlof.
De overige 4 dagen kan je dan opnemen via het zogenaamde Europees verlof. Die 4 dagen extra verlof
kan je dan opnemen, zijn onbetaald, maar je hebt de keuze ze te laten betalen.
Deze betaling is echter een voorschot dat je opneemt op je vakantiegeld van het jaar nadien. Als je ze
hebt laten uitbetalen wordt dat in mindering gebracht op je verlofgeld het jaar nadien.
Deze maatregel geldt trouwens ook voor 1/2de tewerkstelling.
Er was wat onduidelijkheid rond, maar de loondienst heeft nu een duidelijk signaal gegeven dat je er wel
degelijk recht op hebt.
Je dient dan wel een aanvraagformulier in te vullen (Zit in bijlage).

5.4 Anciënniteitsverlof of de zogenaamde rimpeldagen (Jan 2019):
Als je 100% werkt en het jaar voordien 100% gewerkt hebt, heb je recht op 20 dagen jaarlijks verlof en
10 betaalde feestdagen.
Omdat onze arbeidsduur korter is dan 40 uren per week voor dagmedewerkers of 56 uren voor
shiftmedewerkers, hebben we inderdaad bijkomende verlofdagen.
Er zijn nogal verschillende soorten verlof met allemaal specifieke regels en regeltjes. Je hebt nog het
verschil in dag-shift maar ook arbeider-bediende.
Hoe zit het mijn eerste jaar als ik werk? Hoe is mijn verlof als ik deeltijds ga werken? Wat als ik twee
maand ziek ben geweest? Héél regelmatig krijgen we er vragen over.
Geen simpele materie dus.
Onlangs bleek dat een deel medewerkers jaren de anciënniteitsdagen in de vorm van rimpeldagen niet
gekregen heeft. Hoe zit hier juist de vork aan de steel?
Als je 100% aan het werk gaat en je werk een heel jaar, dan heb je recht op 13 PA dagen.
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Als je langer als 5 jaar bij TOTAL werkt, maar korter dan 10 jaar, dan krijg je 2 AV (anciënniteitsdagen)
bij.
Als je langer dan 10 jaar bij TOTAL werkt, maar korter dan 15 jaar, krijg je nogmaals 2 AV dagen bij en
heb je er dus 4.
Als je langer dan 15 jaar bij TOAL werkt, krijg je nog een dag extra waardoor je dus 5 AV ’s in totaal hebt.
Deze 5 dagen zijn betaald als een PA en krijg je vanaf 1 januari het jaar nadat je hier respectievelijk 5, 10
of 15 jaar bent.
Buiten deze 5 dagen heb je nog anciënniteitsdagen, ook AV genaamd maar dat zijn de zogenaamde
rimpeldagen. Daar zijn andere regels voor.
Als je een loopbaan hebt van 25 jaar krijg je één AV’s .
Bij een loopbaan van 30 jaar krijg je twee AV’s bij, komt het totaal op 3 AV’s.
Bij een loopbaan van 35 jaar komt er nog een AV bij als je in shiftverband staat, na 40 jaar in
dagverband.
Deze 4 AV’s hebben betrekking op je ganse loopbaan. Voor werknemers die hun volledige loopbaan
binnen Total opgebouwd hebben, gebeurt de toekenning van de rimpeldagen automatisch.
Andere werknemers hebben een bewijs nodig van MyPension betreffende hun loopbaan. Dit document
kan je opvragen via https://mypension.onprvp.fgov.be
Werknemers met een loopbaan van minder dan 25 of 30 jaar maar gelijkgesteld door studies (behaalde
diploma’s) of legerdienst komen ook in aanmerking voor rimpeldagen:
-

Bachelordiploma’s (of A1) zijn gelijkgesteld voor 3 jaar
Masterdiploma’s zijn gelijkgesteld voor 4 jaar of langer. Elk bijkomend afgewerkt opleidingsjaar
geeft recht op een bijkomend gelijkgesteld jaar, met een maximum van 5 jaar. Een master van 4
jaar geeft recht op een gelijkstelling van 4 jaar.
Indien je jouw prestatiejaren moet bewijzen, breng je het attest binnen bij de loon-en weddedienst.
Voor alle uitzonderingen vraag je jouw rimpeldag(en) aan via een e-mail aan Eddy Maes.
Als je voldoet aan deze voorwaarden, kan je deze dag(en) opnemen onder de verlofcode RAV.

5.5 Yoehoe! Het verlofgeld komt er aan. Maar hoe zit dat feitelijk in mekaar, het
verlofgeld (feb 2019)?
Binnenkort is het weer zover, het verlofgeld komt er aan. Of misschien heb je het al aangevraagd omdat
je bediende bent.
U begrijpt het al. Ook in deze materie zijn er nog steeds verschillen tussen arbeiders en bedienden.
Maar hoe zit de vork in elkaar?
Voor arbeiders:
De meeste arbeiders krijgen jaarlijks in mei of juni hun vakantiegeld uitbetaald. Hoeveel vakantiegeld je
krijgt, hangt af van je brutoloon
dat je het jaar voordien verdiende, het aantal dagen dat je vorig jaar presteerde en hoeveel kinderen je
ten laste hebt.
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Ook al gehoord over het enkel en dubbel vakantiegeld? De term “enkel vakantiegeld” is het juridisch
jargon voor het loon dat je krijgt
tijdens de wettelijke verlofdagen. Het dubbel vakantiegeld komt daar bovenop. Het is een soort
vergoeding voor de extra kosten die vakantie met zich meebrengt.
Voor arbeiders betaalt De Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) of het sectorale vakantiefonds het
vakantiegeld uit.
Als arbeider bedraagt het je bruto vakantiegeld 15,38% van wat je in totaal bruto verdient hebt tijdens
het vorige kalenderjaar- ook wel het vakantiedienstjaar genoemd.
Daarbovenop krijg je eventueel nog een fictief loon voor bepaalde dagen waarop je niet werkte, maar
die gelijkgesteld zijn met dagen effectieve arbeid, zoals ouderschapsverlof.
Het brutoloon wordt verhoogd naar 108% voor de berekening waarna vermenigvuldigd wordt naar 99%
(1% solidariteitsafhouding).
Arbeiders krijgen hun enkel (8 van de 15,38%) en hun dubbel (7,38 van de 15,38%) vakantiegeld tegelijk
uitbetaald.
Een voorbeeld van een berekening. De cijfers tussen de haakjes verwijzen naar extra uitleg.
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Wist je dat je als arbeider nu al kan weten hoeveel uw vakantiegeld gaat zijn en wanneer het uitbetaald
gaat worden?
Type in Google “Mijn vakantiereking” in en ga naar de site www.rjv.fogv.be/nl/mijn-vakantierekening
Hiervoor heb je wel uw paspoort en kaartlezer nodig.
Bedienden en kaders:
Voor de bedienden en de kaders zijn het de werkgevers die het vakantiegeld uitgetalen. Dit gebeurd in
twee keer.
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Voor het enkel vakantiegeld is er geen bepaalde periode: je loon loopt gewoon door wanneer je je
jaarlijks vakantiedagen opneemt.
Het dubbel vakantiegeld krijg je als bediende in de periode dat je hebt aangevraagd.
Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van je maandwedde. Vermits we in 14 keren betaald worden als
bediende, wordt er voor die berekening 14/12 x 92% x je maandwedde genomen.
Bijkomend wordt bij het uitbetalen van je dubbel vakantiegeld ook nog het enkel en dubbel
vakantiegeld (samen 15,34%) betaald op de premies zoals shutdownpremie, transformatiepremie (niet
voor kaders) en
de eindejaarspremie.
Bij bedienden en kaders zijn de normale schalen en percentages van de bedrijfsvoorheffing van
toepassing op het enkel vakantiegeld.
Op het dubbel vakantiegeld zijn speciale percentages van toepassing, rekening houdend met de hoogte
van het jaarloon van de bediende.

Verdien je dus meer dan 47.480€ op jaarbasis wordt je dubbel vakantiegeld verminderd met een
bedrijfsvoorheffing van 53,5%.
Uiteraard wordt dit nadien herberekend met je jaarlijkse belastingbrief.
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5.6 Hoe zit het met het verlofgeld als je op pensioen of SWT gaat (feb 2019)?
De werkgever zal bij het einde van de tewerkstelling een “vakantiegeld uit dienst uitbetalen” met
inbegrip van het enkelvoudig, dubbel en
aanvullend vakantiegeld voor het lopende jaar.

5.7 De eerste schoring telt. Over wat hebben ze het nu weer (feb 2019)?
Als je een dag verlof neemt, is dat een schoring. Een ander soort verlof is een andere schorsing.
Als je een dag verlof genomen hebt en je wordt nadien op die dag ziek, ben je die dag verlof kwijt. De
eerste schorsing was namelijk verlof en niet ziekte.
Heb je 20 dagen jaarlijks verlof genomen en je wordt nadien gedurende die 20 dagen ziek, ben je die 20
dagen JV kwijt.
België is hiervoor reeds op de vingers getikt door Europa. Voor Europa dien je, in geval van ziekte, je
verlof terug te krijgen. Echter is hier nog niets aan gewijzigd.
Geldt ook voor een staking. Heb je eerst verlof genomen en je wenst nadien te staken op een actiedag,
dan kan dat verlof niet geschrapt worden.
Heb je eerst staking ingevuld, kan je uiteraard ook geen verlof meer nemen.
Er was echter nog een onduidelijkheid of het verlof op zich is of dat het een verschil maakt welk soort
verlof je neemt in de verlofperiode dat je ziek bent.
We hebben het voor u uitgezocht en het maakt geen verschil of je verschillende soorten verlof genomen
hebt.
Als je dus verlof hebt en je ziek wordt je je verlof kwijt bent, ongeacht je verschillende soorten verlof je
genomen hebt.

5.8 Klein verlet versus de bezetting.
Onlangs was er een discussie over iemand die klein verlet had en er een bezettingsprobleem was.
TRABVV heeft het uitgeklaard en het op de ondernemingsraad gesteld. Het is dus wel degelijk zo dat, als
je recht hebt op klein verlet, je recht hebt dit op te nemen volgens uw keuze.
Uiteraard dient dit binnen een bepaalde periode genomen te worden en moet je aan bepaalde
voorwaarden voldoen.
Alles vind je mooi uitgeschreven in de onthaalbrochure op WAT:/Site/Personeel en sociale
relaties/Tewerkstelling en carriere/Onthaalbrochure en dit voor zowel arbeider, bediende en kader.

5.9 Het aantal dagen klein verlet is niet juist in de onthaalbrochure!(juni 2022)
Té veel blijft liggen, daar hebben we het al over gehad. Het arbeidsreglement en de onthaalbrochure,
dat zijn bijvoorbeeld enkele van die zaken.
En toegegeven, als je de personeelsdienst contacteert zal je daar ook wel een antwoord krijgen, maar
moeten we dan met zijn allen voor alles bellen?
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Het is dan ook superhandig dat je toch wel de meeste informatie zo kan vinden. Dat was het geval met
de onthaalbrochure.
Maar onder het mom “geen tijd” dus geen prioriteit is deze hopeloos verouderd. En het kan toch wel
héél belangrijk zijn.
Bij het overlijden van je partner of je kind is het zo dat je recht hebt op 10 dagen klein verlet en geen 3
dagen zoals vermeld in de onthaalbrochure.
We hopen natuurlijk dat niemand dat ooit overkomt, maar als het gebeurd is het toch maar logisch dat
de informatie beschikbaar en correct is.
Mits enig aandringen is er dan toch een akkoord dat we gaan starten met de update van de
onthaalbrochure.
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6 Ziekte.
6.1 Re-integratie traject (juni 2018):
391.690 langdurige zieken zijn er in België geteld in 2016. In 2006 waren het er nog 233.755. Een
serieuze stijging dus op 10 jaar tijd.
Anders dan het zoeken naar de oorzaken (die ons allen gekend zijn), heeft de regering gekozen voor
symptoombestrijding. In december 2016 is er een Koninklijk Besluit uitgevaardigd
rond re-integratie langdurige zieken. Het uiterste gevolg kan zijn dat je ontslagen wordt wegens
medische overmacht. Dat betekent ontslagen worden ZONDER ONTSLAGVERGOEDING EN ZONDER
ONTSLAGTERMIJN.
Intern is de procedure ‘reïntegratie langdurige zieken’ zo goed als afgerond. Wat de mogelijkheid geeft
om intern een oplossing te zoeken, zonder de externe procedure te starten.
De procedure stelt dat je je kan laten bijstaan door iemand van de syndicale delegatie. Het lijkt ons
duidelijk dat je dat in dit geval best doet.

6.2 Ik ben ziek thuis geweest en ga nu terug deeltijds werken met een bijpassing van de
mutualiteit. Hoe zit het met de rest van mijn loon (okt. 2018)?
Voor arbeiders:
- getrouwheidspremie wordt niet geprorateerd, zelf niet indien de ziekte langer duurt dan 1
jaar.
- Voor de eindejaarspremie is er 1 jaar gelijkstelling, daarna wordt er een prorata toegepast.
- Voor de shutdownpremies (2) is de gelijkstelling beperkt tot 1 maand. Vanaf de 2de maand
ziekte zal er wel een aanpassing gebeuren.
- Voor het pensioenplan en het petroleumpensioen is er een jaar gelijkstelling.
Als Allianz na een jaar de ziekte niet herkend zal er geen bijdrage gebeuren.
Voor bedienden:
- Het eerste jaar blijft de 13de, 14de en de eindejaarspremie aan 100%
- De shutdownpremie blijft gelijkgesteld gedurende 1 maand. Vanaf de tweede maand ziekte zal
er een aanpassing gebeuren.
- Voor het pensioenplan is eern jaar gelijkstelling. Als Allianz na een jaar de ziekte niet herkend
zal er geen bijdrage gebeuren.

6.3 Ziek tijdens het re-integratietraject (nov. 2018)?
Stel, je bent vanwege een bepaalde reden langdurig ziek geweest en je bent terug deeltijds aan het werk
al dan niet via het re-integratie traject. Dit noemt men progressieve tewerkstelling.
Hoe zit het dan met het gewaarborgd loon indien je dan ziek wordt? Sinds 9 januari 2018 heb je geen
recht meer op een gewaarborgd loon,
maar heb je onmiddellijk recht op een uitkering die rechtstreeks door je ziekenfonds betaald wordt.
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Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

•

•

Het gaat om een progressieve werkhervatting met toelating van de adviserend geneesheer. De
werkhervatting kan zowel binnen als buiten een re-integratietraject plaatsvinden.
Wanneer de progressieve werkhervatting in een re-integratietraject kadert, wat vaak het geval
zal zijn, bezorgt de arbeidsgeneesheer het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer.
De adviserend geneesheer neemt vervolgens een beslissing over de progressieve
werkhervatting. De werknemer is in dit geval vrijgesteld van het indienen van een aanvraag tot
progressieve werkhervatting.
De medewerker wordt opnieuw volledig arbeidsongeschikt tijdens de periode van progressieve
tewerkstelling. De arbeidsongeschiktheid moet niet dezelfde oorzaak hebben als de eerste
arbeidsongeschiktheid.
Het mag evenwel niet gaan om een arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of
beroepsziekte.

Indien je dus tijdens je progressieve tewerkstelling ziek wordt, ongeacht welke ziekte, dien je uw
ziekenfonds op de hoogte te brengen.
Anders heb je geen vergoeding op de dagen dat je ziek was.
Onze werkgever onderzoekt nog hoe de vork juist aan de steel zit. We komen er dus de volgende Rode
Draad op terug.

6.4 Ziek tijdens het re-integratietraject, vervolg (dec. 2018)?
Stel, je bent vanwege een bepaalde reden langdurig ziek geweest en je bent terug deeltijds aan het werk
al dan niet via het re-integratie traject. Dit noemt men progressieve tewerkstelling.
Hoe zit het dan met het gewaarborgd loon indien je dan ziek wordt? Sinds 9 januari 2018 heb je geen
recht meer op een gewaarborgd loon,
maar heb je onmiddellijk recht op een uitkering die rechtstreeks door je ziekenfonds betaald wordt.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
•

•

Het gaat om een progressieve werkhervatting met toelating van de adviserend geneesheer. De
werkhervatting kan zowel binnen als buiten een re-integratietraject plaatsvinden.
Wanneer de progressieve werkhervatting in een re-integratietraject kadert, wat vaak het geval
zal zijn, bezorgt de arbeidsgeneesheer het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer.
De adviserend geneesheer neemt vervolgens een beslissing over de progressieve
werkhervatting. De werknemer is in dit geval vrijgesteld van het indienen van een aanvraag tot
progressieve werkhervatting.
De medewerker wordt opnieuw volledig arbeidsongeschikt tijdens de periode van progressieve
tewerkstelling. De arbeidsongeschiktheid moet niet dezelfde oorzaak hebben als de eerste
arbeidsongeschiktheid.
Het mag evenwel niet gaan om een arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of
beroepsziekte.
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Indien je dus tijdens je progressieve tewerkstelling ziek wordt, ongeacht welke ziekte, dien je uw
ziekenfonds op de hoogte te brengen.
Anders heb je geen vergoeding op de dagen dat je ziek was.
Onze werkgever bekijkt of het mogelijk is om in deze omstandigheden alsnog een gewaarborgd loon te
verzorgen.

6.5 Wijzigingen rond het progressief werken (Jan. 2019):
Als je langdurig ziek geweest bent, kan het zijn dat je niet onmiddellijk terug 100% aan het werk kan. Het
kan zijn dat je behandelende arts samen met de bedrijfsarts beslist hebben dat je bijvoorbeeld
terug 50% aan het werk kan en 50% nog een bijpassing krijgt van de mutualiteiten, in de volksmond ook
“van de ziekenkas” genaamd. Dat noemt progressief werken.
Als je 100% werkt en je wordt ziek dan heb je recht op gewaarborgd maandloon. Na die maand zelfs
recht op gewaarborgd jaarloon. Je krijgt bovenop de mutualiteiten een bijpassing tot je jaarloon.
Dit wordt de liberaliteiten genoemd.
Ben je echter progressief aan het werk en je wordt ziek om eender welke reden, dus ook een andere
reden dan de ziekte waardoor je niet terug 100% aan de slag kan, heb je sinds het begin van 2018 geen
recht meer op een gewaarborgde maandloon. Dat is door de toenmalige regering beslist.
Het weze gezegd: onze werkgever vond het ook een onsociale maatregel en heeft zijn sociaal gelaat
getoond. Ook als je progressief aan het werk bent, gaat onze werkgever een gewaarborgd maandloon
voorzien.
Hoe dit concreet gaat uitgevoerd worden, gaat men nog bekijken. Verder bekijkt onze werkgever nog
wanneer de teller van de aanvulling van je jaarloon na meer dan een maand ziekte terug op nul gezet
wordt.
M.a.w. wanneer heb je er terug recht op als je langdurig ziek geweest bent en er recht op hebt gehad als
je terug aan het werk geweest bent.
Als je progressief aan het werk bent, kan het ook zijn dat je op controle moet bij de controlearts van de
mutualiteit. Ook al ben je die dag aan het werk, je moet gaan anders riskeer je je bijpassing te verliezen.
Vermits je niet ziek bent maar op controle moet, ben je die werkdag je loon kwijt. Het verzetten van die
dag controle wordt niet toegelaten door de mutualiteit.
Ook hier heeft onze werkgever zich sociaal opgesteld en geeft men je de mogelijkheid om je werkdag te
verzetten, zodat je toch geen loonverlies lijdt.

6.6 Ben je ziek? Vergeet uw ziektebriefje niet te bezorgen aan de werkgever en
eventueel de mutualiteit te verwittigen. (jan 2019)!
Als je ziekt bent verwittig je onmiddellijk je N+1. Wordt je ziek tijdens het werk ga dan bij hem langs en
hij zal er voor zorgen dat je op de medische dienst terecht kan.
Als de medische dienst je naar huis stuurt, wordt je dag gewoon betaald als zijnde gewerkt. Als je dan
meerdere dagen ziek bent, moet je wel een bezoek aan je huisarts brengen voor een doktersattest.
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Het doktersattest stuur je binnen de twee werkdagen naar de loon- en weddedienst op het volgende
adres:
TOTAL RAFFINADERIJ Antwerpen
tav loon- en weddeadministratie
Scheldelaan 16
2030 Antwerpen.
Sinds 11/01/2019 is het ook toegelaten het ziektebriefje in te scannen en binnen de twee werkdagen
door te sturen naar: kristine.mees@total.com , eddy.maes@total.com of
elien.kemps@external.total.com .
Dit moet nog wel aangepast worden in het arbeidsreglement.
Bestaat de kans dat je langdurig ziek zal zijn, langer dan 14 dagen, verwittig dan ook je ziekenkas. Een
goede raad: wacht niet tot het laatste moment.
Eventuele formulieren waarmee de ziekte moet aangegeven worden, kun je steeds bij je ziekenkas
verkrijgen.
Neem van al deze documenten een copij, net als alle documenten die tijdens je arbeidsongeschiktheid
nog zal krijgen (rekeningen, briefwisseling, afspraken,…)

6.7 De eerste schoring telt. Over wat hebben ze het nu weer (maart-april 2019)?
We hebben in de vorige Rode draad vertelt dat als je ziek wordt tijdens je verlof, je verlof dagen blijven
gelden. Maw, je bent je verlofdagen dus kwijt.
Er was nog een onduidelijkheid of het een verschil zou geven of je verschillende soorten verlof had
ingevuld, maar dat hebben we uitgeklaard dat dit niet is.
België is hiervoor veroordeeld geweest, maar voorlopig is daar nog niets aan veranderd.
Onze werkgever heeft echter het volgende laten weten:
“Indien ziektemelding gedaan wordt VOOR de aanvang van de normale ingeplande uurrooster, dan
komt verlof te vervallen en gaat dus je ziekteverlof in.
Dit is dus ook mogelijk voor de late en de nachtshift. Uiteraard is het belangrijk dat deze info
onmiddellijk naar HR komt”.
In dat geval kan je dus je verlofdagen later terug opnemen. Een niet onbelangrijk gegeven dus.
Bij deze geven we dan ook graag de telefoonnummers door van de personeelsdienst:
•
•
•
•

Eddy Maes: 03/545.54.24.
Kristine Mees: 03/545.54.26.
Peter Verhaeghen: 03/545.54.27.
Ann Asselmans: 03/545.54.23.

Deze telefoonnummers ga je binnenkort ook op onze site www.trabvv.be kunnen terugvinden.
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6.8 Gewaarborgd loon (maart-april 2019).
Je wordt ziek. Geen nood, je hebt immers recht op gewaarborgd loon. Wat is dat juist en nog
belangrijker waar heb je recht op?
Als bediende heb je tijdens de eerste maand ziekte recht op een gewaarborgd maandloon. Dit wordt
betaald door de werkgever.
Als arbeider heb je tijdens de eerste maand ziekte recht op gewaarborgd 14 dagen, betaald door de
werkgever. De volgende 14 dagen worden betaald door de mutualiteit
plus een bijpassing zodat dit ook een gewaarborgd maandloon vertegenwoordigd.
Tijdens die maand heb je ook recht op shiftgeld, premies (ook de RT premie), maar geen vuil uren.
Is uw ziekte langer dan één maand, heb je het gewaarborgd jaarloon of de zogenaamde liberaliteiten.
Dit is voor zowel arbeiders als bedienden.
Is zonder shiftgeld. Sommige premies worden wel betaald, andere niet.
Dat is bij ziekte. Hoe zit het bij een arbeidsongeval of een ongeval in het huis-werk verkeer?
De eerste maand is dit hetzelfde als bij ziekte.
Ben je na een ongeval langer thuis dan een maand maar niet langer dan een jaar is dat eveneens de
zelfde regeling als bij ziekte, alleen wordt er dan wel rekening gehouden met shiftgeld.
Is de ziekte of arbeidsongeval langer dan 1 jaar, dan komt de groepsverzekering tussen. Dit hangt wel
af van de beslissing van de adviseur van de verzekeraar.
Bij burn-out is dit nu ook maar maximum 2 jaar en je dient begeleiding te volgen. Om van een
tussenkomst van de groepsverzekering te genieten dien je minsten 25% ongeschikt te zijn.
Wordt je op een gegeven minder dan 25% ongeschikt omdat je terug meer gaat werken, dan vervalt
deze tussenkomst.

6.9 Gewaarborgd loon bij progressief werken (maart-april 2019).
Als je een langere tijd ziek bent geweest kan er tussen jezelf, je behandelende arts en bedrijfsarts
overeengekomen worden dat je terug deeltijds aan het werk kan. Dit noemt progressief werken.
Hiervoor krijg je loon voor de periode dat je aan het werk bent en mutualiteit voor het percentage dat je
thuis bent.
Begin 2018 is er een nieuwe wetgeving goedgekeurd die stelt dat als je progressief aan het werk bent en
je valt ziek (ongeacht of het een herval betreft of een andere zieke) je geen recht
meer had op het gewaarborgd loon zoals hierboven beschreven. Je viel volledig terug op de mutualiteit.
Hoe vreselijk moet het zijn dat je na een lange periode van ziekte eindelijk terug aan de slag kan, hervalt
en dan te moeten ontdekken dat je ook nog eens financieel gestraft wordt?
Van zodra we dit vernomen hadden hebben wij dit voorgelegd aan onze directie. Ook onze directie vond
dit een vreselijke asociale maatregel en is er direct mee aan de slag gegaan.
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Ben je progressief aan het werk en je wordt heb je op TOTAL terug recht op een gewaarborgd loon en
zelfs het gewaarborgd jaarloon (liberaliteiten).
Ben je terug aan het werk en verval je terug dan wordt de teller telkens terug op nul gezet. Je hebt
telkens terug recht op het gewaarborgd loon en de liberaliteiten.
Een sociaal gebaar dat kan tellen en wij onze directie meer dan dankbaar voor zijn.

6.10 Een arbeidsongeval op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk van
onze werkgever (mei 2019).
Uiteraard doet onze werkgever al het mogelijke om arbeidsongevallen te voorkomen. Uitsluiten gaat hij
dat echter nooit kunnen.
Niet zelden geeft dit echter problemen met de afhandeling van het arbeidsongeval. De Federale
overheidsdienst FEDRIS houdt zich er mee bezig.
Er zijn zaken waar je moet op letten, maar ook wel mogelijkheden om bepaalde zaken aan te klagen. Dit
vinden we op de website van Fedris:
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Link naar de site: https://fedris.be/nl/slachtoffer/privesector/aangifte

Wil je een klacht neerleggen over de verzekeringsonderneming kan dat ook via die site. Link naar het
klachtenformulier:
https://fedris.be/nl/formulieren/klacht-over-een-verzekeringsonderneming

Weet dat ook wij als TRABVV de vinger aan de pols trachten te houden over deze materie en onze
werkgever op de hoogte brengen
als we horen dat er problemen zijn bij onze leden rond deze materie.

6.11 Psychosociale belasting (mei 2019).
In 2017 waren er 136.343 loontrekkende langer dan een jaar thuis met psychische stoornissen. Maar
ook op TRA blijven we er niet van gespaard.
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Het is telkens ook niet zo eenvoudig uit te maken of het nu werk- of privé gerelateerd is. Maar onze visie
is dat het werk nooit ver af is.

Wij als delegatie gaan dat dan ook anders bekijken. Als iemand struikelt, worden we er met zijn allen op
uitgezonden om te zorgen dat niemand meer struikelt.
Op zich niets op tegen. Ook al heb je je voet maar verwrikt, als het kan voorkomen worden moeten we
het proberen te voorkomen.
Rond psychosociale aandoeningen zien we die reflex echter niet. Geen ongevallenonderzoek, niet eens
nagaan hoe kunnen we dit vermijden…
Voor ons als TRABVV is dit voortaan ook een ongeval en gaan we dat zo behandelen.
We vinden dat zelfs erger. Bij een ongeval weet een arts meestal wel te zeggen hoe het te behandelen
en hoelang het duurt alvorens het terug genezen is.
Bij psychosociale aandoeningen is dat ver van evident.
We zullen dan ook in die zin de druk op onze werkgever opvoeren.
Artikel VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/04/iedereen-verliest-bij-burn-out-werknemergezin-organisatie-e/

6.12 Mag ik op reis naar het buitenland als ik arbeidsongeschikt ben? (juni 2019)
Ben je arbeidsongeschikt en ga je met vakantie naar land in de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein,
Noorwegen of Zwitserland?
Signaleer dat dan vooraf aan de adviserend arts van je ziekenfonds (deze verplichting geldt ook voor een
vakantie in België).
Ligt je reisbestemming in een ander land, moet je de toestemming van de adviserend arts hebben
vooraleer je vertrekt. Om ze tijdig te krijgen, vraag je de toestemming het best uiterlijk vijftien dagen
voor je vertrek aan.

6.13 Aangifte ziekte: (juni 2019)
Als arbeider krijg je na 14 dagen een deel van de mutualiteit, voor een bediende is dat na 1 maand.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat als je problemen met de mutualiteit wil voorkomen, je als
arbeider voor die 14 dagen om zijn en als beidende voor de maand, je de mutualiteit dient te
verwittigen als je respectievelijk langer dan 14 dagen of langer dan een maand ziek dreigt te zijn.

6.14 Hoe zit het met mijn loon als ik ziek wordt? (oktober 2019)
Je pensioen bereiken zonder dat je één keer ziek wordt, wensen we dat niet allemaal? Spijtig genoeg is
dat een wens die ver van de realiteit staat.
Om ziek te worden kiezen we dan ook niet. Ieder van ons wordt er vroeg of laat wel mee
geconfronteerd.
De Rode Draad gebundeld

Pag. 77

Vandaar dat er door de jaren heen rond deze materie toch wel wat sociale voorzieningen uitgebouwd
zijn.
Hoe zit het bijvoorbeeld met mijn loon als ik ziek wordt?

“Een snelle genezing” wordt je dan ook toegewenst als je aan een ziekte ten prooi valt.
Je moet het dan ook in de tijd zien. Ziekte korter dan een maand, ziekte korter als een jaar, ziekte langer
als een jaar.

1. Ziekte korter dan een maand (30 kalenderdagen)
- Als bediende heb je tijdens de eerste maand ziekte recht op een gewaarborgd maandloon. Dit
wordt betaald door de werkgever.
- Als arbeider heb je tijdens de eerste maand ziekte recht op gewaarborgd 14 dagen, betaald
door de werkgever.
De volgende 14 dagen worden betaald door de mutualiteit. Dit, plus een bijpassing, zorgt dat dit
ook een gewaarborgd maandloon vertegenwoordigd.
- Tijdens die maand heb je ook recht op shiftgeld, premies (dus ook de RT premie,
eindejaarspremie, getrouwheidspremie, aanvulling groepsverzekering).
Maar geen vuil uren en ook niet dat stuk dat je bent voor een eventuele CAO 90.
2. Ziekte meer dan een maand, maar korter dan 1 jaar.
- Is je ziekte langer dan één maand, heb je het gewaarborgd jaarloon of de zogenaamde
liberaliteiten. Dit is voor zowel de arbeiders als de bedienden.
- Alles wordt betaald zoals de eerste maand, behalve de SD premies en de winstdeelname
premie van 2019. Indien er opnieuw een winstdeelname premie komt, ging dit wel bekeken
worden.
- Voor de medewerkers in shift wordt er geen shiftgeld betaald in het gewaarborgd jaarloon.
- De transformatie krijg je als je aanwezigheid hebt gehad tijdens de maand januari. Was je die
maand ziek, krijg je die niet.
- Voor arbeiders:
- Je krijgt de getrouwheidspremie volledig, wordt niet geprorateerd volgens het aantal
maanden aanwezigheid.
- Gedurende het eerste jaar ziekte is de eindejaarspremie gelijk gesteld
- Voor de twee shutdownpremies is de gelijkstelling beperkt tot 1 maand. Vanaf de
tweede maand ziekte gebeurd er een aanpassing.
- Voor het pensioenplan en het petroleumpensioen is er een jaar gelijkstelling
- Als er een CAO90 is en het is in die CAO90 bepaald dat je daar ook recht op hebt bij
langdurige ziekte, heb je daar ook recht op.
- Voor bedienden:
- Het eerste jaar blijft de 13de en 14de maand en de eindejaarspremie aan 100%
- De shutdownpremie blijft gelijkgesteld gedurende 1 maand. Vanaf de tweede maand
ziekte zal er een aanpassing gebeuren.
- Voor de pensioenplannen is er een jaar gelijkstelling
- Als er een CAO90 is en het is in die CAO90 bepaald dat je daar ook recht op hebt bij
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langdurige ziekte, heb je daar ook recht op.
3. Ziekte langer dan een jaar:
- Arbeiders:
- De getrouwheidspremie blijft in zijn volledigheid behouden.
- De eindejaarspremie wordt geprorateerd. Om eindejaarspremie te krijgen moet je
één maand in dat jaar gewerkt hebben.
- Als Allianz je ziekte niet herkend zal er na het eerste jaar ziekte geen bijdrage in het
pensioenplan en het petroleumpensioen meer gebeuren.
- Bedienden:
- De 13de en 14de maand alsook de eindejaarspremie worden geprorateerd.
- Als Allianz je ziekte niet herkend zal er na het eerste jaar ziekte geen bijdrage in het
pensioenplan meer gebeuren.

6.15 Hoe zit het met mijn verlof als ik ziek wordt? (nov.-dec 2019)
Als je ziek wordt ben je per maand dat je ziek wordt 1 RD en 1 PA kwijt.
Sta je in shift ben je ook een SB kwijt. Wordt bekeken per 30 kalenderdagen.
Zit er in je ziekteperiode een feestdag (FD) dan wordt die betaald als je ziekte niet langer dan
1 maand duurt. Is je ziekte langer dan een maand vervalt de FD.
Bij de vastgelegde PA's en CD wordt die overgedragen als je ziekte minder dan 30 dagen is.
Je kan die later opnemen.
Is de ziekte langer dan 1 maand dan vervallen de vastgelegde PA's en CD en worden die eigenlijk
betaald door de mutualiteit.
Stel dat je net voor je verlof ziek wordt en je tijdens je verlof nog ziek bent.
Dan krijg je die verlofdagen terug.
Ben je in verlof en wordt je dan ziek, dan vervallen die verlofdagen.
België is hiervoor door Europa op de vingers getikt, maar heeft nog niets gewijzigd.
Als je ziek wordt verspeel je hiermee geen verlofrechten voor je jaarlijks verlof voor het jaar nadien.
Dit is voor het jaarlijks verlof gelijk gesteld.
Als je ziek wordt, bijvoorbeeld terug 7 komt werken of verlof neemt en terug ziek wordt,
worden de twee perioden van ziekte samengeteld als het een herval is.
Als het niet dezelfde ziekte is, wordt het niet samengeteld.

De Rode Draad gebundeld

Pag. 79

6.16 Wat met mijn gewaarborgd jaarloon als ik progressief aan het werk ben en ziek
wordt? (nov-dec. 2019)
Stel dat je drie maanden ziek geweest bent en je komt terug 50% werken en 50% betaald door de
mutualiteit of zoals in de volksmond gezegd wordt, de ziekenkas.
Even voor alle duidelijkheid, wat zijn de regels.
1) Je wordt 100% ziek en je bent bediende, dus de eerste maand volledig betaald zoals zijnde
gewerkt. Ook als arbeider heb je een gewaarborgd maandloon, maar dat zit iets anders in
elkaar, maar het komt er op neer.
2) De tweede en derde maand nog 100% ziek. Dat wil zeggen betaald door de mutualiteit en
bijpassing tot je basisloon. Dat noemt de zogenaamde liberaliteiten.
Krijg je je basisloon zoals tijdens de eerste maand, maar eventuele winstdeelnamepremie krijg je
dan niet of CAO 90 en meestal a rato van de nog aanwezige maanden.
Maw veel verlies je niet. Het lijkt zelfs of je netto meer hebt maar dat komt omdat de
mutualiteit minder bedrijfsvoorheffing afhoudt. Hou er rekening mee dat je dat gaat moeten
bijbetalen als je belastingbrief moet invullen.
3) Daarna ga je 50% progressief aan het werk. Wil dus zeggen, 50% van de mutualiteit en 50% loon.
Dat gewaarborgd loon slaagt vanaf dan op die 50% loon. Dus het is niet zo dat je bij progressief
werk gewaarborgd loon hebt op 100% van je loon, slechts het gedeelte dat je aan het werk bent.
Het is wel zo dat als je ziek wordt tijdens progressief werken, je wel degelijk recht heb op
gewaarborgd loon beperkt tot het gedeelte dat je aan het werk bent.
De wetgever stelt dat de werkgever niet moet betalen, maar op TRA heeft onze directie beslist
dat toch te betalen.
Is wel zo dat het moet gaan over een andere ziekte dan waar je eerst lang voor thuis geweest
bent. Is het dezelfde ziekte val je volledig terug op de mutualiteit.

6.17 Uw doktersbriefje, superbelangrijk. (nov-dec 2019)
Maandelijks geven we u mee dat als u ziek bent het superbelangrijk is dat u het doktersbriefje binnen
geeft bij de werkgever en u eventueel de mutualiteit dient te verwittigen als
de kans bestaat dat u langer ziek bent dan 14 dagen. Alles heeft te maken of u dan gewettigd afwezig
bent of niet en uiteraard ook belangrijk voor uw gewaarborgd loon.
Maar dan doe je uw doktersbriefje plichtsbewust binnen nadat u bij de dokter of specialist geweest bent
en dan blijkt dat u toch geen recht heeft op het gewaarborgd loon.
Even belangrijk daarin is dat de dokter of specialist op het briefje bevestigd dat u die dag niet werk
bekwaam was.
Was u die dag wél werk bekwaam, dan dient u een dag verlof in te vullen. Heeft onze werkgever niets
mee te maken, is de wetgeving.

Dus: doktersbezoek?
De Rode Draad gebundeld

Pag. 80

•
•
•

De dokter op het doktersbriefje laten bevestigen dat u werk onbekwaam was. Anders dag verlof
invullen.
Doktersbriefje binnen geven bij de personeelsdienst
Kans op langer dan 14 dagen ziekte, mutualiteit verwittigen.

Het voorkomt dat u een dag onbetaald gewettigd afwezig bent.

6.18 Psychosociale belasting: STRESS. (Jan-Feb 2020)
Nog te veel collega’s worden geconfronteerd met een burn out, depressie, of hoe je het ook moet
noemen. “Hij of zij is er tussen uitgevallen”.
Het mag niet gebeuren. En ook al is het maar één persoon, het is één persoon te veel.
Laatst is er de directie verweten dat ze er wel zijn als er machines uitvallen, maar niet als er mensen
uitvallen.
We moeten dat echter tegenspreken. Als wij naar de directie stappen om een persoonlijk probleem aan
te kaarten, laat bij wijze de directie alles vallen om dit aan te pakken.
Daar mag u ons gerust geloven op ons woord. Het hoeft ook niet altijd werk gerelateerd te zijn. Kan ook
met een privé situatie te maken hebben. De directie maakt er echter geen onderscheid in.
Voor ons als syndicale delegatie kunnen we er dan ook op dat moment geen info rond geven. Ik denk
dat niemand wenst dat dergelijke zaken aan de grote klok gehangen wordt.
Maar dat de perceptie op de vloer leeft dat er te weinig aan gedaan wordt, dat kunnen we beamen. Ook
wij vinden dat meer op het preventieve gewerkt moet worden.
Als collega’s kunnen we mekaar in het oog houden. Hoeveel collega’s zie je niet meer dan je eigen
partner? Jij weet hoe je collega in elkaar zit. Wanneer hij anders begint te reageren.
“Gaat het? Alles in orde?”. Het kan een wereld van verschil maken.
Maar in eerste instantie begint het bij je zelf. Durf nee te zeggen als het niet meer gaat. Durf aan te
klagen dat er bepaalde zaken zijn die jij niet in orde vind.
Op een respectvolle manier iets stellen, daar kan niemand iets op tegen hebben.

M.a.w., laat stress jou niet opbranden!
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6.19 Het medisch plan (Jan-Feb 2020).
En om de koe bij de horens te vatten, hier reeds een artikel waar je ook als je op pensioen bent, beter
even leest.
Tijdens een vorige CAO is er gevraagd om eens te bekijken of er geen verbetering kon aangebracht
worden aan het medisch plan.
Onze werkgever is er inderdaad op in gegaan en verbeteringen zijn aangebracht.
Te goed blijkt nu. Voor orthodontie (tandheelkunde) waren er geen plafonds voorzien.
De kosten lopen nu zo hoog op dat de bijdrage die we met zijn allen moeten doen té hoog zou worden.
Rond dit item zijn er dus terug onderhandelingen bezig tussen Total en Van Breda.
We hebben te horen gekregen dat uitbetalingen rond orthodontie nu momenteel geblokkeerd worden.
Mevr. Dobbelaere was verbaast want was niet op de hoogte dat men daarvoor momenteel niet
uitbetaalde en ging het uitzoeken.
Bent u dus ook in dit geval dat ook u een uitbetaling niet krijgt, breng ons op de hoogte.

6.20 Vergeet de ziekenkas niet op de hoogte te brengen (september 2020).
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Ja, ik weet het wel. Iedere maand vermelden we je dat via deze Rode Draad. Het staat in de rubriek
“staat er iedere maand in”.
Maar natuurlijk lees je dat niet iedere maand opnieuw en als het dan zover is, weet je het niet meer.
Zou het zelfde bij mezelf zijn.

Vandaar dat ik het nog eens graag herhaal. Als je als arbeider langer dan 14 dagen dreigt ziek te
worden of als bediende langer dan 1 maand,
vergeet dan niet op voorhand de ziekenkas op de hoogte te brengen. Als arbeider heb je ook een
gewaarborgd maandloon.
Maar de eerste 14 dagen is vanuit de werkgever, na 14 dagen is dat van de ziekenkas bijgepast tot je
normale loon (alles in) door de werkgever.
Bij een bediende is dat de eerste maand.

De ziekenkas op de hoogte brengen moet je zelf doen! De loondienst doet dat niet. Verwittig je de
ziekenkas niet, krijg je uiteraard ook niets van hen.
Je kan dat ook nog achteraf doen, maar dan kan (doet men niet altijd blijkbaar) een boete opleggen en
krijg je 10% minder uitbetaald.
De loondienst houd al wel rekening met het bedrag dat je krijgt van de ziekenkas en betaalt dan al
minder uit.

Dus nogmaals: als je ziek wordt en langer dan 14 dagen als arbeider of langer dan een maand als
bediende: vergeet de ziekenkas niet op de hoogte te brengen.
Hopelijk weet je het daartegen nog ☺

6.21 Het medisch plan (mei 2021).
Als arbeider of bediende met een contract van bepaalde of onbepaalde duur, die aangesloten is bij en
geniet van de Belgische sociale zekerheid, wordt u samen met de leden van uw gezin
automatisch bij het medisch plan aangesloten vanaf de indiensttredingsdatum.
Onder leden van het gezin wordt verstaan:
•
•
•
•

Echtgenoot of echtgenote
Bij ontstentenis, uw wettelijke samenwonende partner
Uw kinderen jonger dan 25 jaar (die recht geven op kinderbijslag of fiscaal ten laste zijn van het
gezin waarvan zij deel uitmaken
De kinderen jonger dan 25 jaar van uw echtgenoot, van uw echtgenote of van uw wettelijk
samenwonende partner
- die recht geven op kinderbijslag of fiscaal ten last zijn.
- deel uitmaken van het gezin
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* dezelfde woonplaats hebben
* ofwel, overeenkomstig een rechterlijk beslissing, ten uw laste, die van uw echtgenoot,
echtgenote of van uw wettelijk samenwonende partner zijn
* ofwel, overeenkomstig een rechterlijk beslissing, gehuisvest zijn bij uw woonplaats
tenminste voor de helft van de tijd in het kader van afwisselend verblijf (co-ouderschap).
Waar je allemaal van kan genieten kan je terugvinden op WAT/Antwerp Platform/Personeel en
relaties/Personeelsadministratie/Verzekeringen/4. Medisch plan (klik op Hier of Medisch plan)
of via deze link: Brussel (corp.local) (Ctrl + klikken).
Weet dus ook dat uw kinderen niet meer onder het medisch plan vallen van zodra ze 25 jaar worden of
werk gevonden hebben (niet meer fiscaal ten laste).
De leeftijdsgrens van 25 jaar vervalt voor de gehandicapte kinderen die recht hebben op een
gehandicaptentoeslag.

6.22 Uitsluiting van het medisch plan (nov 2021).
Als je tewerkgesteld wordt op TERA wordt je automatisch aangesloten op het Medisch plan.Hierbij kan
je deel van medische kosten in bepaalde omstandigheden terugbetaald krijgen.
Voor meer info: Brussel (corp.local)
Het is echter zo dat er in bepaalde gevallen ook uitsluiting is waardoor je niets terugbetaald krijgt.Het
niet therapeutisch gebruik van verdovende middelen, toximanie, alcholisme en alcoholintoxicatie zijn zo
gevallen. Alcoholintoxicatie is wanneer er meer dan 0,22mg alcohol per liter uitgeademde liter lucht zit.
Onlangs zijn er enkele verhalen tot bij ons gekomen waarbij het openen van een dossier geweigerd is
om de personen via de spoed gegaan waren en er geen bloedtest kon voorgelegd worden.
Ook al was er geen schade aan derden of een verkeersongeval, de verzekeraar had een vermoeden dat
er alcohol in het spel was.
Ofwel moest een bloedtest voorgelegd worden, ofwel een verklaring waarom de spoedarts geen
bloedtest had afgenomen.
Ook al laat je je rijden na een glaasje op, blijkbaar toch nog een gegeven om rekening mee te houden.

6.23 Welzijnsmonitoring (juni 2022).
Sinds 1 januari 2022 is er via de sector CAO een welzijnsmonitoring gekomen en dit voor zowel de
arbeiders als de bedienden. Maar over wat gaat het juist?
Als je op pensioen gaat, vervroegd pensioen, SWT, je neemt ontslag of wordt ontslagen (niet om
dwingende redenen) én je bent bij diezelfde werkgever 5 jaar voorafgaand
onderworpen aan verplichte periodieke gezondheidstoezicht voor risicofuncties in verband met de
activiteiten bij die werkgever, dan de moet de werkgever gedurende 5 jaar
maatregelen nemen dat de werknemer nog 5 jaar de toegang krijgt tot dit medisch toezicht.
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De werknemer moet dit bij het exitgesprek te kennen geven aan de werkgever en is vanuit de
werknemer volledig op vrijwillige basis.
Het onderzoek zelf zal het zelfde onderzoek zijn dat ook voordien gebeurde. Als de werknemer het
toestaat kunnen de resultaten doorgestuurd worden naar de huisarts van de werknemer.
Ook als je binnen je bedrijf overstapt van een risicofunctie naar een functie waar er risico is op fysiche,
chemische of biologische agentia, kan je nog op aanspraak maken op 5 jaar voortzetting van het
medisch toezicht.
Om recht te hebben op de welzijnsmonitoring moet je wel 5 anciënniteit hebben opgebouwd bij de
werkgever.
De CAO welzijnsmonitoring is een CAO van onbepaalde duur.

6.24 Ziekte briefje (juni 2022).
Je moet naar de dokter of naar het ziekenhuis voor een bepaalde reden. Je vraagt een ziektebriefje, je
brengt dit binnen bij de personeelsdienst en toch heb je problemen om die dag betaald te krijgen.
Je zou dan ook niet de eerste zijn wie dit overkomt. Het binnenbrengen van een ziektebriefje is immers
niet voldoende, je moet ook arbeidsongeschikt zijn als je die dag niet kan komen werken.
Meestal vraagt men je dat maar als dat niet het geval is, meld dat je inderdaad niet hebt kunnen gaan
werken. Als je arbeidsongeschikt bent voor die dag of meerdere dagen, zie zeker dat het op het
ziektebriefje staat.
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7 Tijdskrediet.
7.1 Tijdskrediet (juni 2018):
Zoals eerder gezegd moet de bedrijfs CAO rond tijdskrediet geupdate worden. Was nog niet bijster lang
geleden bijna zover, maar dan heeft de regering de spelregels veranderd.
Maakt dat het natuurlijk niet evident is te weten hoe het nu zit. In ieder geval al in bijlage een overzicht
wat mogelijk is. Weet, dat al wat mogelijk is op wettelijk vlak ook van toepassing is op het fabriek.
De regels hoeveel tijdskrediet mag genomen worden, hoe dit allemaal geregeld wordt op het fabriek,
die zijn niet veranderd.

7.2 Tijdskrediet en landingsbanen (sept. 2018):
U heeft het misschien al gemerkt dat je in WAT of Lotus Notes de CAO rond tijdskrediet voor TRA niet
terugvind. Dat klopt ook.
Toen de vorige keer de CAO zo goed als klaar stond om te ondertekenen heeft de regering wel wat
regels veranderd.
Nu staat het vernieuwen van de CAO weer op de agenda. Echter, op het einde van het jaar gaan de
CAO’s rond tijdskrediet op federaal vlak weer herbekeken worden.
We hebben met de directie afgesproken dat we de CAO zullen vernieuwen vanaf het moment dat de
nieuwe CAO’s door de regering ondertekend zijn.

Weet dat de verlenging naar 51 maanden voor Tijdskrediet met motief (behalve voor opleiding) en het
10% tijdskrediet voor ouderschapsverlof wel degelijk ook mogelijk zijn op TRA.
Verder hebben we op de sector en dus het bedrijf ook “Afwezigheid zonder motief” dat het vroegere
Tijdskrediet zonder motief vervangt.
Heb je vragen rond tijdskrediet of langdingsbanen, weet dat je altijd terecht kan in het syndicaal lokaal.

7.3 10% ouderschapsverlof (okt. 2018).
Deze zomer besliste het Parlement (eindelijk) over de invoering van een 1/10de vorm van
ouderschapsverlof. Dit kwam er op advies in 2016 van de sociale partners.
De goedgekeurde Wet werd nu ook reeds in het Staatsblad gepubliceerd maar toch is het nog niet
mogelijk om het op te nemen.
Er ontbreken namelijk nog steeds uitvoerings KB’s. Van zodra deze gepubliceerd zijn sturen we opnieuw
een bericht hierover.

7.4 Landingsbaan vanaf je 55ste nog steeds mogelijk, maar dan zonder
onderbrekingsuitkering (jan. 2019).
Toegevoegd vind je het schrijven van de RVA rond het nemen van een landingsbaan. Sinds 1/1/2019 is
dat nog steeds mogelijk, maar dan zonder onderbrekingsuitkering.
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Hiervoor moet je wel minstens 2 jaar aan het werk zijn bij onze werkgever en 25 jaar beroepsloopbaan
als loontrekkende.
Je moet voltijds gewerkt hebben om 1/5de aan te vragen en 3/4de gewerkt hebben om haltijdse
vermindering aan te vragen.
Op de site van de RVA staat ook dat je nog recht op een landingsbaan vanaf je 50ste als je een zwaar
beroep hebt of een beroepsloopbaan van 28 jaar.
Op het document van de RVA staat het echter niet meer vermeld. Het is dan ook niet duidelijk of een
landingsbaan vanaf 50 jaar nog kan.
We zoeken het voor u uit en komen er de volgende Rode Draad op terug.

7.5 Landingsbaan vanaf je 55ste nog steeds mogelijk, maar dan zonder
onderbrekingsuitkering. Of toch nog met onderbrekingsuitkering (feb 2019)?
We hebben dit al aangehaald in de Rode Draad van Januari 2019. Echter was het niet helemaal duidelijk
of een landingsbaan vanaf 50 jaar in bepaalde omstandigheden nog kon.
Het is nu bevestigd dat dit niet meer kan. Landingsbanen kunnen enkel nog vanaf 55 jaar en zonder
onderbrekingsuitkering als je 2 jaar anciënniteit hebt bij je werkgever en
een beroepsloopbaan van 25 jaar als loontrekkende hebt.
In het nieuwe IPA is er terug overeengekomen dat er landingsbanen vanaf je 55ste nog kunnen én met
onderbrekingsuitkering.
Echter is het zo dat het IPA nog moet goed gekeurd worden én we moeten afwachten wat de regering
nog gaat wijzigen.
U heeft het ongetwijfeld al vernomen dat, ondanks er een evenwichtig ontwerp akkoord is tussen
werknemersafvaardiging en werkgeversafvaardiging, de regering niet akkoord
is met bepaalde zaken in het ontwerp.
We komen hier zeker en vast nog op terug.

7.6 1/10de ouderschapsverlof, het gaat van kracht vanaf 1 juni 2019 (mei 2019).
Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk is het zover: je kan vanaf 1 juni 2019 1/10de
ouderschapsverlof nemen.
Het ouderschapsverlof is een recht voor elke ouder die tijdens de afgelopen 15 maanden 12 maanden
in dienst was bij een onderneming.
Dit verlof komt bovenop de 15 weken moederschapsverlof en de 10 dagen vaderschapsverlof (3 dagen
klein verlet en 7 facultatieve dagen
aan 82% van het loon, aan te vragen bij de mutualiteit). Je kan dit verlof laten aanvangen tot je kind 12
jaar wordt. 21 jaar indien je kind 66%
gehandicapt is of minstens 4 punten heeft in de eerste pijler op de medisch-sociale schaal/
Ook adoptieouders hebben recht op ouderschapsverlof, vanaf het inschrijven van het kind in de
bevolkingsregister tot het kind de leeftijd van
12 jaar bereikt.
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Er zijn dus vier opnamemogelijkheden die je mag combineren, zonder de totaliteit van vier voltijdse
maanden per kind te overschrijden:
•
•
•

Voltijdse onderbreking voor elke ouder gedurende 4 maanden per kind, in een minimumperiode
van één maand of een veelvoud ervan
Halftijdse onderbreking voor elke ouder gedurende 8 maanden per kind, in een
minimumperiode van twee maanden of een veelvoud ervan
Uitsluitend voor voltijdse werknemers (in een minimum periode van 5 maanden of een veelvoud
er van:
- 1/5de onderbreking voor beide ouders gedurende 20 maanden per kind.
-1/10de onderbreking voor beide ouders gedurende 40 maanden per kind (is nieuw vanaf
1/6/2019).

•
Is met uitkering en volledige gelijkstelling voor je pensioenrechten. Voor kinderen geboren voor 8 maart
2012 kun je de vierde maand ouderschapsverlof
(1 maand 100%, 2 maand 50% of 5 maand 20%) enkel opnemen zonder uitkering maar wel met volledige
gelijkstelling voor je pensioenrechten.
Dit staat er op de site van de RVA:

7.7 1/10de ouderschapsverlof, het flexibel voltijds- en halftijds ouderschapsverlof (juni
2019).
Het 1/10de ouderschapsverlof en het flexibel voltijds- en halftijds ouderschapsverlof is een feit.
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Dit is wat in de Standaard stond:

Op de site van de RVA:

Voor de toepassing er van is dus een sector- of bedrijfsakkoord nodig. Op sectorniveau heeft men
geweigerd dit op te nemen. Op bedrijfsniveau gaat de directie de bevraging doen in de verschillende
diensten wat hiervan eventueel de impact is. In september gaan de onderhandelingen hierover starten.
Van zodra er een akkoord is houden we jullie op de hoogte.
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Was je dus aan het wachten op dit 1/10de ouderschapsverlof om hiermee in september te starten, dan
gaat dit nog niet gaan. Voorlopig kan je al wel starten met het 1/5de ouderschapsverlof. De directie
heeft toegezegd iets soepeler om te springen met de aanvraagperiode vanwege eerst de traagheid en
nadien de snelheid hoe dit door de regering is ingevoerd. Wacht er uiteraard niet te lang mee en doe in
dit geval je aanvraag zo snel als mogelijk.

7.8 1/10de ouderschapsverlof, het flexibel voltijds- en halftijds ouderschapsverlof,
hoever staat het er mee? (sept. 2019)
Het 1/10de ouderschapsverlof is zoals gesteld voor productie reeds goedgekeurd.
Voor diegene die er willen van genieten kunnen hun aanvraag stellen. Daarvoor dien je een afspraak te
maken met Ann Cleymans of haar een mail te sturen.
Omdat dit pas gestart is, is een mail in oktober voldoende. Later zal je een officieel document moeten
invullen.
Weet wel dat het 1/10de ouderschapsverlof pas zal kunnen ingaan vanaf 1 januari 2020.

7.9 Loopbaanonderbreking: mogelijkheden 2019 (oktober 2019)
Er is een typefout geslopen in het document dat we hebben rondgestuurd rond de
loopbaanmogelijkheden.
In het document stond

Ik kreeg dan ook de terecht opmerking of je nu recht hebt op 51 maanden tijdskrediet met motief of 36
maanden?
Ik ben een stuk van de zin vergeten. Je hebt inderdaad recht op 51 maanden tijdskrediet met motief,
maar als je tijdskrediet neemt met motief
voor het volgen van een erkende opleiding is dit echter slechts 36 maanden. Voor het volgen van een
erkende opleiding was ik vergeten.
Is rechtgezet.

7.10 1/10de ouderschapsverlof, het flexibel voltijds- en halftijds ouderschapsverlof,
hoever staat het er mee? (oktober 2019)
Zoals in de vorige Rode Draad medegedeeld is het voor productie in orde. Toch wat het 1/10de
ouderschapsverlof betreft.
Op het flexibel voltijds- en halftijds ouderschapsverlof wenst onze werkgever niet in te gaan.
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Wat het antwoord betreft voor al de andere diensten, dat is men nog aan het bekijken. Hopelijk krijgen
we ook daar binnenkort antwoord van.

7.11 1/10de ouderschapsverlof, het flexibel voltijds- en halftijds ouderschapsverlof,
hoever staat het er mee?
Zoals reeds gesteld is het voor de medewerkers in vol continue systeem reeds in orde. Ze mogen het wel
maar in dagen opnemen, maar dat is begrijpelijk.
Organisatorisch moet het ook nog mogelijk blijven dit te behappen.
Voorlopig zit in de bedrijfsCAO ook het akkoord dat andere diensten ook het 1/10de ouderschapsverlof
zouden mogen opnemen.
Andere diensten, behalve onderhoud. Daar wenst men dat slechts in te vullen vanaf 1/1/2021.
Motivatie was dat momenteel alle mensen binnen onderhoud nodig zijn vanwege de uitrol van het MIP.
Iets wat we niet begrijpen. Iemand die een kind heeft, heeft het recht ouderschapsverlof op te nemen
voordat het kind 12 jaar wordt.
Als iemand dit recht opneemt kan hij 4/5de gaan werken of 1 dag per week afwezig zijn. Bij 1/10de is dat
slechts 1/2dag per week of 1 dag om de 14dagen.
Wat is dan het probleem?
Hopelijk kunnen we ook nog zorgen dat dit voor onderhoud ook in orde komt.

7.12 1/10de ouderschapsverlof, hoever staat het er mee?
Tijdens de CAO is het in orde gekomen voor iedereen behalve de onderhoudsdiensten.
De directie wenste daarvoor te wachten totdat de uitrol van het MIP volledig afgelopen is. Voor hen is
dat ook in orde vanaf 1/1/2021.

7.13 Het Coronaouderschapsverlof.
Vanwege de Coronamaatregelen zijn ook de scholen gesloten. Vermits ook de kinderopvang niet mocht
en ook grootouders niet mochten bijspringen,
was het opvangen van de kinderen niet altijd even evident. Zeker niet als je in de zorg werkte of in
cruciale sectoren zoals de onze.
De wetgever is aan de verzuchtingen tegemoet gekomen. Voor diegene die kinderen hebben tot 12 jaar
kunnen tot 30 juni 2020 gebruik maken van het Coronaouderschapsverlof.
Dit kan je in de plaats nemen van het normale ouderschapsverlof of het gemotiveerd tijdskrediet voor
zorg van een kind.
De termijnen waar je recht op hebt bij het normale ouderschapsverlof of het gemotiveerd tijdskrediet
blijven behouden.
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Buiten het feit dat je een kind moest hebben tot 12 jaar was er ook een akkoord nodig van de
werkgever.
De werkgever heeft gesteld dat je het kon opnemen als je eerst AL je overuren opnam. Wij als delegatie
hebben gesteld begrip te hebben voor de problematiek van het verlof en de overuren.
Omdat je nergens naar toe mocht hebben vele mensen verlof geschrapt of geen overuren opgenomen.
Echter was het voor ons als delegatie onbegrijpelijk dat men ook eerst
het potje van 120 overuren moest opgebruiken. Dit kan men namelijk laten staan totdat je op pensioen
gaat bijvoorbeeld. Mensen houden dit potje graag als reserve als er eens
een onvoorziene omstandigheid is.

7.14 50% tijdskrediet niet meer toegelaten bij de brandweer.(mei 2020)
Nog niet zo bijster lang geleden konden bedienden op 56 jaar op SWT (brugpensioen) als ze een
loopbaan konden voorleggen 33 jaar waarvan 20 jaar shift.
Vandaag de dag moet je 59 jaar zijn alvorens je SWT kan aanvragen. Pas vanaf dan loopt je
opzegperiode, 1 maand per begonnen jaar.
De meesten onder ons moeten dan al snel 3 jaar opzeg doen waarbij de leeftijd waarop je op SWT kan
gaan al snel 62 jaar wordt.
Verder heeft men nog tal van ongunstige maatregelen toegevoegd zodat SWT voor bedienden absoluut
niet aantrekkelijk meer geworden is.
Om het werk nog draagbaar te houden stappen dan ook veel mensen in een eindeloopbaanregeling. Op
nog een iets jongere leeftijd dikwijls op 4/5de
om tegen een latere leeftijd soms over te stappen op halftijds werken. Het mag duidelijk zijn dat hier
veel mensen gebruik van maken.
Omdat het volcontinue shiftsysteem van een brandweerman te zwaar werd, vroeg hij ipv de 4/5de dat hij
liep ½ tijds tijdskrediet aan.
Dit is geweigerd. Ondanks dat er geen beperkingen staan in de CAO tijdskrediet noch in de CAO van de
brandweer dat dit niet zou mogen, is het een “nee”.
Reden is dat de persoon in kwestie onvoldoende getraind zou blijven. Wetende dat zelfs mensen die
100% tewerk gesteld zijn ook hun training niet helemaal kunnen volgen vanwege tijdsdruk,
is dit natuurlijk een non-argument. Iemand met meer dan 35 jaar ervaring zou op een paar jaar voor zijn
pensioen zijn ervaring kwijt spelen vanwege halftijds werken?
Wat is het alternatief? Op die leeftijd nog een andere job aanleren bij productie, onderhoud of een
administratieve bediende?
Uiteraard hebben wij als syndicale delegatie al alles gehaald uit het overleg, maar de “NEE!” blijft
overeind.
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Dat kan voor ons natuurlijk niet. Wat morgen voor die persoon geldt, geldt overmorgen voor heel de
dienst, daags nadien voor een andere dienst en nog even en 50% wordt niet meer toegestaan.
50% tijdskrediet is een recht als je ouder bent dan 57 jaar en een loopbaan van 35 jaar kan voorleggen!
Momenteel zijn wij o.a voor deze materie de brandweerploegen aan het zien en bekijken we hoe we er
mee verder gaan.
We zijn steeds paraat om hierover te spreken. Indien niet, gaan we infosessies geven over gans het
bedrijf.
Dit toelaten is de start van het einde van het 50% tijdskrediet op het bedrijf.

7.15 Overstappen van « Afwezigheid zonder motief » naar eindeloopbaanregeling. Kan
dat? (mei 2020)
Op een gegeven moment heeft de Federale overheid het Tijdskrediet zonder motief afgeschaft. In de
petroleumsector hebben we echter kunnen afspreken dat er een nieuw
systeem in de plaats gekomen is: “de Afwezigheid zonder motief”. Alle regels van het “Afwezigheid
zonder motief” zijn dan integraal overgenomen.
Laatst de vraag gekregen over je van “Afwezigheid zonder motief” kan overgaan naar 4/5de
landingsbaan.
Het is immers zo om een 4/5de landingsbaan te kunnen krijgen je voordien 100% moet werken.
Het antwoord is NEE. De periode van Afwezigheid zonder motief wordt niet geneutraliseerd voor de
tewerkstellingsperiode voor je aanvraag 4/5de loopbaan.

7.16 Geen Vlaamse premie bij 1/10de ouderschapsverlof. (mei 2020)
Werknemers in de privésector die tijdskrediet of een thematisch verlof, zoals ouderschapsverlof of
verlof voor medische bijstand nemen, krijgen een onderbrekinsvergoeding van de federale RVA.
Wie werk voor een bedrijf in het Vlaams Gewest kan daarbovenop, mits aan de voorwaarden voldaan
wordt, een aanhoudingspremie van de Vlaamse overheid ontvangen.
Zowel bij een voltijdse onderbreking als wanneer u halftijds of een vijfde minder gaat werken, hebt u
daar recht op.
Sinds vorig jaar kunnen het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand flexibeler
opgenomen worden. Maar voor die nieuwe formules betaalt de Vlaamse overheid
niet altijd een aanmoedigingspremie. De aanhoudingspremie werkt met vaste maandbedragen. Om
recht te hebben op de premie moet de werknemer minstens één
volledige maand aanvragen. Daarom krijgt een werknemer geen aanmoedigingspremie als hij zijn
voltijds ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand in weken,
dus minder dan een maand, opneemt. Een uitzondering is er voor één of twee weken voor medische
bijstand bij de hospitalisatie van een kind.
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Ook werknemers die 1/10de ouderschapsverlof opnemen, kunnen geen aanspraak maken op de
Vlaamse aanmoedigingspremie.
Met het 1/10de ouderschapsverlof kunt u een halve dag per week of een volledige dag om de twee
weken niet werken om voor uw kinderen tot 12 jaar te zorgen.
De leeftijd voor kinderen met een beperking is 21 jaar.

7.17 Mag je overuren presteren als je in een systeem van tijdskrediet, landingsbaan of
thematisch verlof zit? (mei 2020)
De RVA legde recent de nieuwe regels hiervoor vast. Het is belangrijk ze te volgen, want een werknemer
die te veel uren presteert, kan de uitkering verliezen.
De redenering daarachter is dat een werknemer niet langer recht heeft op de vergoeding die het minder
werken compenseert, als blijkt dat de betrokken werknemer in de praktijk niet (zoveel) minder werkt.
Bijkomende uren zijn enkel mogelijk wanneer aan drie voorwaarden wordt voldaan:
•

De uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever. De zogenaamde vrijwillige overuren
zijn dus uit den boze.
• De uren moeten worden ingehaald tijdens de wettelijke voorziene periode en uiterlijk tijdens de
duur van de loopbaanvermindering.
• De uren komen slechts uitzonderlijk voor, dus enkel in punctuele situaties of situaties van
overmacht.
In tegenstelling tot vroeger vormt het betalen van overloontoeslag geen probleem meer, voor zover aan
de drie voorwaarden voldaan wordt.

7.18 Opgelet met het Coronaouderschapsverlof (september 2020).
Sinds mei 2020 en tot eind september 2020 liep het Coronaouderschapsverlof. Als je een kind hebt
jonger dan 12 jaar kon je het gewone ouderschapsverlof
omzetten naar het Coronaouderschapsverlof waarbij je een verhoogde uitkering van 25% kreeg. Echter
moest er een akkoord zijn met de werkgever.
Onze werkgever heeft er wel mee ingestemd, maar slechts tot einde juni 2020. Vanwege het vele verlof
dat er nog staat wou onze werkgever hiermee niet verder gaan.

Maar goed, diegene die er recht op hadden (en geen overuren meer hadden staan, ook een eis van onze
werkgever) hebben een maand extra ouderschapsverlof.
Een lid en collega van ons maakte er mee echter op attent dat de eindduur van je aanvraag dezelfde is
gebleven en je voor die extra maand achteraf dus een nieuwe aanvraag moet indienen.
Tevens moet je kind dan nog steeds jonger dan 12 jaar zijn.

Wij zochten het uit en het klopt volledig. De uitleg vind je terug in vraag 14 van FAQ op de RVA site rond
het Coronaouderschapsverlof:
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Link: https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/FAQ_CPC_NL_20200514.pdf

Aan het betrokken lid dat ons op de hoogte gebracht: bedankt voor de info!
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Er was nog sprake van een mogelijke verlenging, maar daar heeft de nieuwe regering nog niet over
gecommuniseerd.
https://www.tijd.be/netto/loopbaan/wat-zijn-uw-opties-nu-het-coronaouderschapsverlofafloopt/10253151.html

7.19 Het tijdskrediet eindeloopbaan bij de brandweer sterk aan banden gelegd
(september 2020).
Er zijn Nationale CAO’s die stellen dat, als je 35 jaar gewerkt hebt, en je bent 55 jaar, je recht hebt op
een 1/5de tijdskrediet eindeloopbaanregeling.
Wordt je 57 jaar en heb je eveneens minimum 35 jaar gewerkt heb je recht op 50% tijdskrediet
eindeloopbaanregeling. Beide is met bijpassing van de RVA en dus gelijkgesteld voor je
pensioenopbouw.
Recht, men kan je dat dus niet weigeren. Wel kan men dat 6 maand uitstellen om organisatorische
redenen. Voor tijdskrediet eindeloopbaan kan dat uitstel maximaal 12 maanden zijn.

Out of the blue heeft men nu op tafel gelegd dat 50% tijdskrediet bij de brandweer niet meer
toegelaten wordt.
Bijkomend mag de interventieleider geen 1/5de tijdskrediet meer nemen. Wil de brandweer het recht
van 50% toch opnemen moet deze persoon uit shift.
Wil een interventieleider 1/5de tijdskrediet opnemen dient hij gedegradeerd te worden tot sergeant.

Nog niet bijster lang geleden kon men op SWT op 56 jaar. Nu moet de leeftijd van 59 jaar in de lopende
CAO vallen alvorens men zijn aanvraag tot SWT kan indienen.
Je krijgt dan je ontslag maar moet je opzegperiode uitdoen. De meesten onder ons vallen dan ook op
zijn minst op 3 jaar opzeg. Nu kan je dus ten vroegste op pensioen op 62 jaar.
Als we vragen hoe we CAO104 (werkbaar werk voor mensen boven de 45 jaar) gaan invullen, dan stelt
onze directie dat dit reeds gebeurd met rimpeldagen.
Maakt dus dat met het aan banden leggen van tijdskrediet eindeloopbaan de laatste hoop om het op
latere leeftijd het rustiger aan te doen ontnomen wordt.
Tenzij je er ook niet mee inzit dat je gedegradeerd wordt of bovenop ook nog eens je shiftgeld
ontnomen wordt.

Jullie begrijpen dat we dit niet kunnen aanvaarden.
We zitten samen met brandweer om te zien hoe we met deze materie gaan omgaan.
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Ook al beweerd onze directie via dat het geen inpact zal hebben onderhoud of productie, wat beweerd
een volgende directie?
Trouwens wil dit dan zeggen dat dit binnenkort dan ook gaat gelden op alle diensten buiten onderhoud
en productie, want zo kan je de mail ook lezen.

Wordt vervolgd…

Aanpassing van de bijdragen van de RVA na de goedkeuring van het IPA

Na de goedkeuring van het IPA zijn sommige bedragen die je krijgt bij tijdskrediet of thematisch verlof
aangepast vanaf 1 juli 2021.

Zo wordt het brutobedrag voor uitkeringen voor alleenstaande ouders die 1/10de ouderschapsverlof
opnemen verhoogd tot de helft van de uitkeringen voor 1/5de ouderschapsverlof.
De uitkering voor het thematisch verlof voor zorg voor een kind voor alleenstaande ouders wordt
verhoogd met 2,4%.
De uitkering voor 1/5de tijdskrediet voor de zorg van een kind wordt voor alleenstaande ouders
eveneens verhoogd met 2,4%

Voor alle andere bedragen is het wachten op het overschrijven van de spilindex wat verwacht wordt in
oktober-november 2021.

7.20 Als ik tijdskrediet of loopbaanonderbreking neem, welke invloed heeft dat op mijn
pensioen (nov 2021)?
Eigenlijk is er één eenvoudige vuistregel: als je een bijpassing krijgt vanuit de RVA is de invloed op je
pensioen nihil te noemen.
Eén uitzondering daarop is het tijdskrediet landingsbaan lange loopbaan (35 jaar), daar zijn de jaren
tussen je 55 en 60ste voor het gedeelte van tijdskrediet op het minimum recht.
Maar bijvoorbeeld voor afwezigheid zonder motief, landingsbaan vanaf je 50ste, is allemaal zonder
bijpassing.
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En wat is dan de invloed op je pensioen?
Laat ons eerst uitleggen hoe uw pensioen financieel opgebouwd wordt.
Op uw gehele jaarwedde betaal je sociale zekerheid. Een deel daarvan wordt opzij gelegd voor je
pensioen.
Voor de berekening van uw individueel pensioen wordt er 60% van uw jaarwedde genomen maar wel
met een plafond van (in 2021): 61.865,95€.
Op al wat je meer verdient betaal je wel sociale lasten, maar dat wordt niet mee genomen voor je
pensioen. Wel voor uw verlofgeld bijvoorbeeld.
Je moet 45 gewerkt hebben om een volledig pensioen te krijgen.
Als je dus ziet hoeveel je jaarlijks opzij legt voor je pensioen is dat 61.865,95€ (als je meer verdient dan
dit bedrag) x 60% x 1/45ste= 824,88€.
Als je partner destijds heeft beslist om thuis te blijven voor de kinderen bijvoorbeeld en die heeft geen
eigen inkomen, dan wordt het gezinspensioen genomen.
Is dezelfde berekening maar dan 75% ipv 60%.
Voor de berekening in het begin van je carrière is dat net hetzelfde, maar dan verdiende je natuurlijk
nog niet het zelfde bedrag.
Dat bedrag wordt dus ook nog eens vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt zodat de
waarde van toen wordt omgezet naar de waarde van nu.
Maar van wat je vorig jaar verdient hebt wordt er dus 824,88€ opzij gezet voor je bruto pensioen op
jaarbasis. Dus ieder jaar krijg je daar 824,88€ pensioen van.
Hoeveel dat dit al is voor de jaren dat je gewerkt hebt kan je zien op MyPension. Weet dat de cijfers die
worden getoond het individueel pensioen is, dus aan de berekening van 60%.
Als je nu 4/5de gaat werken en een stuk wordt betaald aan het minimumrecht, is de berekening
hetzelfde, maar het plafond voor de 1/5de loopbaanonderbreking is aan het minimum recht zijnde
25.833,75€.
Wat je dus in het jaar dat je 4/5de werkt opzij voor je pensioen is: (61.865,95€ x 60% x 1/45ste x 4/5) +
(25.833,75€ x 60% x 1/45ste x 1/5) = 728,79€.
Is dus 96,09€ per jaar bruto minder pensioen (8,01€ per maand) per jaar dat je 4/5de doet waarbij het
minimum recht telt. Doe je dat dus 5 jaar is de invloed op pensioen 40,05€ bruto pensioen minder per
maand.
De invloed op je pensioen indien je geen bijpassing van de RVA hebt is groter. Als je 1/5de tijdskrediet
neemt is er voor die dag geen opbouw.
De jaarlijkse opbouw voor je pensioen is dan: 61.865,95€ x 60% x 1/45ste x 4/5= 659,90€.
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164,98€ bruto minder pensioen per jaar of 13,75€ per maand per jaar dat je tijdskrediet neemt zonder
bypassing van de RVA.

7.21 De Vlaamse aanmoedingspremie (nov 2021).
Je hebt tijdskrediet enerzijds maar je hebt ook de zogenaamde zorgverloven of ook thematische
verloven genaamd:
•
•
•
•

Medische bijstand
Palliatieve zorg
Ouderschapsverlof
Mantelzorg.

Voor het zorgverlof heb je recht op een bijpassing van de RVA. Maar bijkomend heb je ook bij zorgverlof
nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.
Dat is een premie die je los van de bijpassing van de RVA dient aan te vragen.
Meer info? Aanmoedigingspremies | Vlaanderen.be

7.22 Bedragen RVA bij loopbaanonderbreking en Vlaamse aanmoedigingspremie (juni
2022).
Voor sommige types van loopbaanonderbreking krijg je een bijpassing van de RVA.
Bij welk type je een bijpassing krijgt kan je zien in bijgevoegd document “2022 01 27 Invloed op je
pensioen”.
Bijkomend heb je, als je zorgverlof neemt, ook nog gedurende 1 jaar van je volledige beroepsloopbaan
recht op de Vlaamse aanmoedingspremie.
Hoeveel die bedragen zijn is niet altijd even evident terug te vinden.
Eveneens bijgevoegd een overzicht hoeveel die bedragen zijn rekening houdend met de indexatie van 1
april 2022.
Vanaf nu gaat die bij iedere Rode Draad steken. Vanaf moment dat deze geindexeerd worden komt er
een nieuwe revisie.

7.23 Ouderschapsverlof in de sector opgetrokken naar 15 dagen en wordt in 2023
nogmaals verhoogd naar 20 dagen (juni 2022).
Bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs vaders kant vaststaat heb je recht op 3
werkdagen klein verlet (code KV) te nemen, te kiezen binnen de 4 maanden
na geboorte of bij adoptie vanaf datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Deze drie dagen is met
behoud van het normale loon en betaald door de werkgever.
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Bijkomend had je het recht nog bijkomend 7 dagen vaderschapsverlof te nemen. Had, want ondertussen
is dat via de sector CAO opgetrokken.
Voor de geboortes die plaatsvonden vanaf 1/1/2021 heb je recht op 3 dagen klein verlet betaald door
de werkgever en 12 dagen betaald door de mutualiteit.
Voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1/1/2023 heb je recht op 3 dagen klein verlet betaald door de
werkgever en 17 dagen betaald door de mutualiteit.

Het is natuurlijk zo dat de uitkering van de mutualiteit beperkt is. Het maximumbedrag voor het
vaderschapsverlof is sinds 1/03/2022 129,31€.

7.24 Overgaan van afwezigheid zonder motief naar tijdskrediet eindeloopbaan (juni
2022).
Afwezigheid zonder motief is ter vervanging van het vroegere tijdskrediet zonder motief. Toen de
regering dit stelsel heeft afgeschaft hebben we het in de sector bekomen dat dit vervangen is geweest
door afwezigheid zonder motief.
Het is dat je gedurende 1 jaar dit voltijds kan aanvragen, 2 jaar halftijds of 5 jaar in 20%. Je krijgt
hiervoor geen bijpassing van de RVA. Heb je in het verleden al tijdskrediet zonder motief opgenomen,
wordt dit aftrokken
van het recht op afwezigheid zonder motief. Het restant kan je dus alsnog opnemen.

Om 1/5de tijdskrediet eindeloopbaan op te nemen moet je in de 2 jaar voordien 100% aan het werk
geweest zijn. Om halftijds tijdskrediet eindeloopbaan op te nemen moet je 2 jaar voordien 75% aan het
werk zijn.
Hoe zit het nu als je in die 2 jaar voor dat je tijdskrediet eindeloopbaan opneemt afwezigheid zonder
motief opneemt? Afwezigheid zonder motief is enkel in de petroleumsector en is GEEN gelijk gestelde
periode.
Maakt dat je eerst terug voltijds moet gaan werken in het geval van 1/5de tijdskrediet landingsbaan of
minstens 75% in het geval van aanvraag halftijds tijdskrediet landingsbaan.

In de Rode Draad van mei 2020 heb ik dat een keer anders meegegeven, maar het blijkt achteraf dat ik
daarover verkeerd ingelicht ben.
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8 Pensioen, vervroegd pensioen of SWT.
8.1 Pensioen, vervroegd pensioen of SWT (juni 2018).
Ik hoor het u zeggen, nog ver van mijn bed. Maar ooit is het uw beurt en misschien is het al zover. Maar
hoe zit het nu feitelijk? Wat kan ik nog en op welke leeftijd?
Bijgevoegd de mogelijkheden zoals ze nu van toepassing zijn.
Voor personen voor wie SWT, vervroegd pensioen of pensioen kort bij is, vraag tijdig informatie. Wie
horen dat er toch wel wat problemen rond zijn.

8.2 SWT (brugpensioen): mogelijkheden in 2018 en 2019 (nov. 2018).
De mogelijkheden om SWT te nemen zijn in 2018:

SWT OIM/OIH: is voor Onderneming in Moeilijkheden of Onderneming in Herstructurering.
Buiten de stelsels vermeld in de kader is er ook nog SWT rond het algemeen stelsel (CAO17).
Volgens het algemeen stelsel is de leeftijd van 62 jaar en een loopbaan van 40 jaar voor de man of 35
jaar voor de vrouw vereist alvorens je op SWT kan gaan.
Onder vrijstelling/beschikbaarheid verstaat men dat je vrijgesteld bent opgeroepen te worden door de
VDAB.
Op SWT wil eigenlijk zeggen dat je werkloos bent (met bedrijf toeslag van de werkgever). De VDAB kan u
dus oproepen als men werk voor u gevonden heeft.
Van een bepaalde leeftijd (getal voor de breuklijn) of vanaf een bepaald aantal loopbaanjaren ( getal
achter de breuklijn) ben je hiervan vrijgesteld.
Op het einde van het jaar 2018 (in praktijk meestal in het begin van 2019) worden de CAO’s rond SWT
terug onderhandeld in het IPA (Inter Professioneel Akkoord).
Maar hoe zit het dan als er rond deze materie geen akkoord komt? Dit is ook vastgelegd in het KB.
Dus indien er GEEN akkoord komt, zijn de volgende regels van toepassing.
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Van zodra het IPA goedgekeurd is en de nieuwe CAO’s zijn voorhanden, sturen we de nieuwe regels zo
snel als mogelijk door.
Op 29 november 2018 hebben we de informatie gekregen dat de ministerraad een verdere verstrenging
van SWT heeft goedgekeurd.
De leeftijd om op SWT te gaan via het algemeen stelsel blijft behouden op 62 jaar. Echter is het aantal
vereiste loopbaanjaren verhoogd van 40 naar 41 jaar voor de man.
Voor een vrouw blijft het aantal te bewijzen loopbaanjaren op 35 jaar.

8.3 De voorwaarden voor SWT en vervroegd pensioen voor 2019 zijn gekend (jan.
2019).
De collega’s die 55 jaar en ouder zijn krijgen van ons in september de regels doorgestuurd waaraan te
voldoen om op SWT, vervroegd pensioen of pensioen te gaan.
Onlangs hebben we ze ook een mail gestuurd omdat de regels van 2019 vrijgegeven zijn door de RVA.
Bijgevoegd de Gids voor je pensioenaanvraag en de pensioenmogelijkheden.
We sturen ze ook een keer ter info naar iedereen door.

8.4 Goed nieuws rond het vervroegd pensioen (jan. 2019)!
Het gebeurd de laatste jaren niet vaak meer dat wij goed nieuws kunnen melden rond een
pensioenitem. Maar nu er een keer één is gaan we dat dan ook niet laten.
Enkel wanneer je voltijds aan de slag blijft tot je rustpensioen gerechtigde leeftijd (65 jaar, vanaf 2025
66 jaar en vanaf 2030 67 jaar betaal je slechts 10% belastingen op je groepsverzekering
of petroleumpensioen als deze worden uitbetaald. Voldoe je niet gaat het gradueel omhoog tot zelfs
20% als je ze opneemt op je 60ste.
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Er was echter een discriminatie voor mensen die jong beginnen te werken zijn, voor de rustpensioen
gerechtigde leeftijd reeds 45 jaar gewerkt hebben en op vervroegd pensioen gaan.
Dat is rechtgezet. Als je nu volledig aan de slag blijft, 45 jaar gewerkt hebt en op vervroegd pensioen
gaat, betaal je ook nog maar slechts 10% belastingen.

8.5 SWT op 59 jaar alvast goedgekeurd tot 30 juni 2019 (feb 2019).
Om op 59 jaar op SWT te gaan zijn er drie belangrijke zaken. Er moet een wettelijk kader zijn, er moet
een sector of bedrijfsakkoord zijn én je moet binnen de lopende periode
de leeftijd bereikt hebben. Het wettelijk kader is nu rond voor gans 2019. Bijgevoegd de melding van de
RVA. Binnen de sector hebben we een akkoord tot 30 juni 2019.
Dat maakt dus als je 59 jaar wordt voor 30 juni 2019, je SWT kan aanvragen. Wordt je 59 jaar na 30 juni
is het nog even wachten tot de sectorakkoorden rond zijn.
Voor het SWT stelsel om medische redenen is het 58 jaar.
Gewoonlijk is het zo dat die onderhandelingen al gebeuren voordat de rest rond is op de sector. Vanaf
het IPA is goedgekeurd verwachten we dat er ook een akkoord komt rond de
SWT stelsels voor zolang het wettelijk kader er is.
We houden je hiervan op de hoogte.

8.6 Hoe zit het met je medisch plan of hospitaliteitsverzekering als je op pensioen
(SWT, vervroegd pensioen, rustpensioen) gaat (maart-april 2019)?
Alle gepensioneerden (SWT, vervroegd pensioen of pensioen) blijven levenslang aangesloten bij het
medisch plan alsook hun partner en eventueel kinderen die nog ten laste waren bij pensionering en/of
gehandicapte kinderen.
De waarborgen blijven dezelfde als zijnde gewerkt. Ook de bijdragen blijven dezelfde als zijnde gewerkt.
De betaling van de bijdragen dient te gebeuren via domiciliëring.

8.7 U weet ongetwijfeld al dat de pensioenleeftijd verhoogt is naar 67 jaar. Maar
wanneer is dat juist (maart-april 2019)?
Ben je geboren voor 1/01/1960, dan blijft de pensioenleeftijd op 65 jaar.
Ben je geboren tussen 1/01/1960 en voor 1/01/1964 is het 66 jaar alvorens je op rustpensioen kan.
Ben je geboren na 1/01/1964 is het 67 jaar.
Je hebt nog het zogenaamde vastklikrecht.
Wie op een bepaald ogenblik aan de vermelde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet om met
vervroegd pensioen te gaan, kan achteraf op elk zelf gekozen moment met pensioen en
dit ongeacht eventuele verstrengingen. Op Mypensioen staat dus de datum waarop u kan gaan, ook al
zijn de regels ondertussen mogelijks verstrengd.

8.8 Wat is het voordeligste: op SWT of op vervroegd pensioen gaan (maart-april 2019)?
We krijgen dikwijls de vraag: “Met wat ben ik het beste, op SWT gaan of op vervroegd pensioen gaan?
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De vraag is simpel en terecht, het antwoord is genuanceerder. Het hangt echter volledig van je zelf af
wat jij het beste vind.
Om daarvoor je mening te vormen is het nodig wat de voor- en nadelen zijn van de beide systemen.
Wat zijn de voordelen van SWT?
•

•
•

•

Er zijn systemen van SWT waarbij je vroeger kan gaan dan de datum van vervroegd
pensioen. Ook hoef je voor SWT niet zoveel loopbaanjaren te hebben.
In 2019 kan je op vervroegd pensioen gaan als je 60 bent en 44 jaren loopbaan hebt
opgebouwd.
In 2019 kan je op SWT gaan als je 59 jaar bent en 35 jaren loopbaan hebt.
Er zijn nog stelsels maar die zijn nog in onderhandeling via het IPA/sector
CAO’s/bedrijsf CAO’s.
Als arbeider heb je recht op ontslagcompensatievergoeding omdat je niet dezelfde
opzegperiode hebt als een bediende.
Je krijgt een bijpassing van je werkgever bovenop je werkloosheidsuitkering totdat je op
vervroegd pensioen of het wettelijk rustpensioen gaat.
Als je op SWT gaat wordt je ontslagen en krijg je werkeloosheidsuitkering. Bovenop deze
“dop” krijg je een bedrag van de werkgever.
Financieel blijf je pensioen verder opbouwen, zie het op het zogenaamde recht.
Per jaar dat je gewerkt hebt bouw je pensioen op. Dit is geplafonneerd en was in 2018:
54.978,21€.
De opbouw van je persioen is per jaar gewerkt en als alleenstaande 54.978,12€ x 1/45 x
60%= 733,04€. (Voor gezinspensioen is dat x 70%).
Op 1/09/2018 was het minimum recht 24.730,99 euro. Voor ieder jaar dat je in SWT
bent bouw je dus nog 24.730,99€ x 1/45 x 60% = 329,74€ op.
Dus ook al ben je in SWT, je bouwt nog steeds je pensioen op. 329,74€ komt er bij op
jaarbasis.

Wat zijn de nadelen van SWT?
•

•
•
•
•
•

Je bent eigenlijk ontslagen. Dat wil zeggen dat je beschikbaar moet blijven op de
arbeidsmarkt tot je 65 jaar. Je moet dus gaan solliciteren.
Dit geldt niet voor arbeiders die in de periode zitten dat ze
ontslagcompensatievergoeding krijgen.
Je mag maar beperkt in het buitenland zijn. Enkel tijdens het weekend, de 20 dagen jaarlijks
verlof en de wettelijke feestdagen.
Bijklussen mag niet. Ook niet bij zoon of dochter.
Je kan je petroleumpension niet opnemen. Dat moet blijven staat totdat je op vervroegd
pensioen of op rustpensioen gaat.
Je kan je groepsverzekering enkel opnemen als je de leeftijd hebt volgens de
overgangsmaatregelen.
Er is een opzegperiode (als arbeider is dat niet zo’n groot probleem).

Wat zijn de voordelen van vervroegd pensioen?

De Rode Draad gebundeld

Pag. 105

•
•
•
•
•

Je hoeft niet meer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.
Je mag zonder problemen in het buitenland vertoeven.
Je mag bijklussen. Als het betalend is, is dat wel met beperkingen.
Je kan je groepsverzekering opnemen.
Je kan je petroleumverzekering opnemen.

Wat zijn de nadelen van vervroegd pensioen.
•
•
•

Je moet langer wachten om te gaan.
Je krijgt als arbeider geen ontslagcompensatievergoeding
Je bouwt je pensioen niet verder op, al is het op het minimum recht.

8.9 Stel dat ik in een bepaald jaar op 1 mei op SWT, vervroegd pensioen of
rustpensioen ga. Hoe zit het dan met mijn verlof dat laatste jaar (maart-april 2019)?
Omdat je maar 4 maanden meer werkt dat jaar, worden de RD’s en PA’s geproratiseerd.
Het aantal JV’s blijft behouden op 20. Die rechten heb je namelijk het jaar daarvoor opgebouwd.
Ook het aantal AV’s blijft behouden.
De OD (oudejaarsdag) en CD (Culturele dag) vervallen omdat die later vallen dan 1 mei.
Gedurende de 4 maanden dat je dat laatste jaar nog werkt bouw je ook nog rechten op voor jaarlijks
verlof. Het opgebouwde verlof wordt uitbetaald.
Voor de bedienden in de maand van vertrek (enkel en dubbel verlof geld). Voor arbeiders wordt het
enkel en dubbel verlofgeld uitbetaald in mei van het volgende jaar.

8.10 Stel dat ik in een bepaald jaar op 1 mei op SWT, vervroegd pensioen of
rustpensieon ga. Hoe zit het dan met mijn getrouwheids- en eindejaarspremie
(maart-april 2019)?
Omdat je dat laatste jaar maar 4 maanden werkt in dit voorbeeld, wordt je getrouwheids- en
eindejaarspremie geproratieseerd (4/12de).
De betaling daarvan gebeurd met het loon van de laatste maand dat je werkt.

8.11 Hoe zit het met mijn deelbewijzen als ik SWT, vervroegd pensioen of rustpensioen
ga (maart – april 2019)?
Bij pensioen of wettelijk brugpensioen, mag de aandeelhouder blijven genieten van de diensten van
AMUNDI en/of BNP Planet Shares.
De TOTAL & ARKEMA aandelen mogen beheerd blijven door BNP Planet Shares.
De TOTAL deelbewijzen van het Gemeenschappelijk Bedrijfsbeleggingsfonds - GBBF "TOTAL
ACTIONNARIAT INTERNATIONAL CAPITALISATION" beheerd door AMUNDI in Parijs mogen eveneens
onveranderd blijven, namelijk de beschikbare deelbewijzen blijven beschikbaar en de geblokkeerde
deelbewijzen blijven geblokkeerd in de respectievelijke fondsen tot de betreffende vervaldag.
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Het is echter mogelijk om, in het kader van een aanvraag met betrekking tot de geblokkeerde
deelbewijzen (ofwel verkoop TOTAL en/of ARKEMA deelbewijzen ofwel omruiling van TOTAL
deelbewijzen in aandelen naar een persoonlijke effectenrekening) en enkel in dit kader, als
gepensioneerde of bruggepensioneerde aandeelhouder een vervroegde deblokkering aan te vragen van
een deel of al zijn geblokkeerde deelbewijzen.
Het is zeer belangrijk te noteren dat in geval van een aanvraag die slechts betrekking heeft tot een deel
van de geblokkeerde deelbewijzen, het motief voor vervroegde deblokkering (omwille van pensioen of
wettelijk brugpensioen) slechts éénmalig kan gebruikt worden (cfr. « Guide du Correspondant TOTAL
SA » pagina 46 vraag 62). Dit betekent dat het resterende saldo van TOTAL deelbewijzen die niet
gedeblokkeerd werd, geblokkeerd zal blijven in de respectievelijke fondsen totdat de vervaldag bereikt
is.
Ter herinnering, de dividenden op de deelbewijzen zijn geherkapitaliseerd (de Belgische roerende
voorheffing blijft te betalen) terwijl de dividenden op de aandelen zijn uitgekeerd (er is enkel Franse
roerende voorheffing aan de bron afgehouden, de Belgische roerende voorheffing dient te worden
aangegeven in uw personenbelasting).
Moest je op het moment dat je op SWT, vervroegd pensioen en pensioen gaat nog een lening hebt
lopen voor aandelen die je gekocht hebt, wordt dat de laatste maand in rekening gebracht.
Indien je de laatste maand niet voldoende loon hebt om de lening af te betalen dan loopt dit via de
boekhouding.

8.12 SWT, vervroegd pensioen en pensioen (mei 2019).
Het blijft geen simpele materie. Niet op zijn minst omdat je dat maar één keer in je leven doet natuurlijk.
Verschillende collega’s die voor jullie op SWT of pensioen gegaan zijn hebben onze “Gids voor je
pensioenaanvraag” reeds gebruikt.
Ook zijn ze zo collegiaal geweest om feedback te geven over zaken die nog beter moesten beschreven
worden omdat het toch nog niet helemaal duidelijk was.
Vandaar dat we ook al aan revisie 13 gekomen zijn van dit document. Stilaan is het in orde en geven ze
antwoord op alle vragen die er maar rond zijn.
We hebben ze nog eens toegevoegd. Weet dat je de Gids voor je pensioen ook steeds kan raadplegen
op onze site www.trabvv.be
Ook onze werkgever heeft zich ingespannen en een pensioengids aangemaakt. Is anders opgesteld,
maar geeft ook antwoord op de vragen die je hebt.
Je vind de Pensioengids TRA 2019 op WAT/Site/Personeel en Sociale Relaties/Tewerkstelling en carriere
(middelste kolom)/Pensioen/ Pensioengidsen.
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8.13 Hoe zit het met de belastingen op mijn pensioenplannen als ik op SWT, vervroegd
pensioen of pensioen ga (mei 2019)?
Je krijgt niet altijd je pensioenplannen zo maar vrij, maar dat hebben we al eens beschreven (zie in De
Rode Draad gebundeld).
Maar als je ze vrij krijgt, hoeveel belasting dien ik dan te betalen?
Drie mogelijkheden:
•

Ga je voor 65 jaar op vervroegd pensioen en je hebt dan nog geen volledige loopbaan ( 45 jaar
of 14.040 dagen):
dan betaal je 16,5% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen. Op het deel opgebouwd
met werknemersbijdragen betaal je 16,5%
op de stortingen voor 1993 en 10% op de stortingen na 1993.

•

Ga je voor 65 jaar op vervroegd pensioen en je hebt wél een volledige loopbaan ( 45 jaar of
14.040 dagen):
dan betaal je sinds 2019 10% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen.

•

Val je onder een uitzondering en kan je het kapitaal van je groepsverzekering toch nog
opnemen voor je 65ste, zonder dat je
met vervroegd pensioen gaat (dus op SWT):
dan wordt je zwaarder belast. Je betaalt 20% bij opname op 60 jaar, 18% bij opname op 61 jaar.
Vanaf 62 jaar betaal je 16,5% en 10% op 65 jaar als je dan nog werkt.

Bovenop deze tarieven betaal je ook nog gemeentebelastingen.

8.14 De TRABVV Gids voor je pensioenaanvraag is klaar (mei 2019).
Het was en het is niet simpel, op pensioen gaan. Ook nu weer dien je van alles in orde te brengen
alvorens je kan gaan.
Tevens is het dan ook weer allemaal verschillend of je op SWT, vervroegd pensioen of pensioen gaat.
Tijdens verschillende edities van De Rode Draad hebben we dan ook verschillende items uitgelegd.
Alles is mooi gebundeld in je Gids voor je pensioenaanvraag. Aan de hand van feedback van vele
collega’s die het proces doorlopen hebben,
hebben we in de gids een antwoord kunnen formuleren op de vele vragen die er rond zijn. Raadpleeg
hem dan ook als je op je verdiende rust wil gaan.
Weet dat de gids ook raadpleegbaar is op onze site www.trabvv.be . Ga
naar

en klik daarna op

.

Moest er toch nog iets zijn dat niet uitgelegd staat, laat het ons gerust weten. Dan passen we het aan
zodat het voor iedereen duidelijk is.
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8.15 Alle SWT stelsels zijn bindend verklaard (juni 2019):
Uiteraard dien je aan de voorwaarden te voldoen alvorens je op SWT (het vroegere brugpensioen) kan.
Maar buiten dat zijn er nog voorwaarden. De stelsels dienen bindend verklaard te zijn in de Nationale
Arbeidsraad en voor de meeste stelsels (behalve voor het algemeen SWT stelsel CAO17) is er ook een
sector- of bedrijfsakkoord nodig.
Binnen de Nationale Arbeidsraad werden in de maanden april en mei 2019 niet minder dan 13
collectieve arbeidsovereenkomsten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
gesloten. Sinds 1 januari 2015 is de normale toegangsleeftijd tot SWT vastgesteld op 62 jaar, maar er
blijven nog talrijke afwijkende stelsels bestaan. In de meeste daarvan blijft de toegangsleeftijd tot een
SWT tot 30 juni 2021 vastgesteld op 59 jaar.
Daarna wordt die leeftijd opgetrokken tot 60 jaar. Enkel de toegangsvoorwaarden tot SWT voor
medische redenen blijft onveranderd op 58 jaar.
Van zodra er een sectorakkoord is rond de CAO 2019-2020, worden ook alle stelsels voor ons bedrijf
geldend.

8.16 Als ik in de loop van dit jaar op SWT, vervroegd pensioen of pensioen ga, heb ik dan
recht op de CAO90 die lopende is (juni 2019)?
Zoals jullie weten is er momenteel een CAO90 lopende die loopt tot 31 december 2019 en met de
prestaties van februari 2020 uitbetaald wordt. Maar hoe zit het nu als ik in de loop van dit jaar op SWT,
vervroegd pensioen of pensioen ga, heb ik er dan recht op?

Stel dat je in augustus op pensioen gaat, dan gebeurd de eindafrekening eind augustus.
In de maand februari 2020 krijg je dan nog het bedrag wat het resultaat is van de CAO90 maar
geprorateerd naar het aantal maanden dat je nog gewerkt hebt. In dit voorbeeld nog 8/12de dus.

8.17 Het conventioneel brugpensioen CAO17 (juni 2019)
Er zijn verschillende SWT stelsels en de meeste gaan in voor de leeftijd van 59 jaar. Voor deze SWT
stelsels is er echter een sector- en bedrijfs CAO nodig alvorens je deze kan opnemen (zie ook eerder
beschreven).
Er is echter één stelsel waarvoor je geen sector- of bedrijfs CAO nodig hebt en dat is het conventioneel
brugpensioen beter gekend als CAO17. Om hiervan te kunnen genieten dien je 62 jaar te zijn en 41
loopbaanjaren hebben.

8.18 Het ene SWT stelsel is het andere niet (sept. 2019)
Nee, het mag nooit gemakkelijk zijn. Er is namelijk niet één SWT stelsel, er zijn er vier:
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1. Het algemeen SWT stelsel.
Om daarvan te kunnen genieten dien je in 2019 62 jaar te zijn en 40 loopbaanjaren als man. Als
vrouw eveneens 62 jaar en 35 loopbaanjaren.
Voor het algemeen stelsel is er geen sector- of bedrijfsCAO nodig.
2. SWT stelsel medische redenen:
Hiervoor dien je 58 jaar te zijn en 35 loopbaanjaren te hebben en dient je ziekte vastgesteld te
worden door een officiële instantie.
Hiervoor is ook geen sector- of bedrijfsCAO nodig.
3. SWT lange loopbaan.
Je moet 59 jaar zijn en 40 loopbaanjaren hebben én er is een sector- of bedrijfsCAO nodig.
4. SWT zware beroepen:
Voor SWT zware beroepen moet je 59 jaar zijn en
- 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of
- 33 jaar loopbaan waarvan 15 jaar gewerkt met 7 jaar nachtarbeid of 10 jaar gewerkt
met 5 jaar nachtarbeid of
- 35 jaar loopbaan waarvan 15 jaar gewerkt met 7 jaar nachtarbeid of 10 jaar gewerkt
met 5 jaar nachtarbeid
De belangrijkheid in de keuze van het stelsel dat je neemt zit hem in de gelijkstelling voor je pensioen en
de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.
Stelsel 1 wordt je pensioenopbouw niet langer gelijkgesteld met het laatste loon (met plafond van
58.513,59€) maar met het zogenaamde minimum recht (24.730,99€).
Maakt dat je in dit stelsel op jaarbasis gezien geen 780,18€ bruto pensioen opbouwt, maar 329,74€ en
dit voor ieder jaar dat je in SWT bent.
Voor stelsels 2,3 en 4 is er een volledige gelijkstelling en heb je dus geen pensioenverlies tegenover als
je zou werken.
Ook voor de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is er een verschil.
Bij SWT (stelsel van werkeloosheid met bedrijfstoeslag) is het namelijk zo dat je ontslagen wordt. Je
wordt in de volksmond genoemd “een dopper”.
Je bent dus werkloos en dient beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.
Voor stelsel 1 moet je beschikbaar blijven tot je 43 loopbaanjaren hebt.
Voor stelsel 2,3 en 4 moet je beschikbaar blijven tot je 62 jaar bent of 42 loopbaanjaren hebt.

8.19 De ontslagcompensatievergoeding. Over wat gaat het juist? (sept. 2019)
Je zal ongetwijfeld weten dat er twee statuten zijn: arbeiders en bedienden. En kader dan, hoor ik je
denken.
Nee, een kader is een bediende. Een kaderstatuut bestaat niet als dusdanig.
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Men is geleidelijk aan het werken naar een eenheidsstatuut. Dat wil niet zeggen dat we allemaal
arbeider gaan worden, noch dat we allemaal bediende gaan worden.
Het moet een statuut zijn waar de discriminaties weg gewerkt worden en daar is men stelselmatig mee
bezig.
Een grote discriminatie bestond in de opzegperiode. Voor een arbeider was dat maximaal 8 weken ook
al was hij op dat bedrijf al 30 jaar aan het werk.
Voor een bediende 3 maand per begonnen periode van 5 jaar als je minder verdiende dan 64.508€ bruto
op jaarbasis en 1 maand per begonnen jaar als je meer verdiende.
Werd de bediende in dat zelfde bedrijf ontslagen en had hij eveneens 30 jaar daar gewerkt was zijn
ontslagperiode geen 8 weken zoals bij de arbeider, maar 30 maanden.
Een groot verschil dus.
Sinds 1/1/2014 is er het eenheidsstatuut zodat de opzegperiode voor arbeider en bediende gelijk
getrokken is.
Echter heb je nog steeds verschil in de periode voor 1/1/2014. Daar gelden nog steeds de oude regels
rond opzegtermijn.
Om dat te compenseren is er de ontslagcompensatievergoeding gekomen.
Je moet zien wat de opzegperiode zou zijn als je heel de tijd in het eenheidsstatuut zou staan en de
periode samengesteld uit de twee regelingen voor en na 1/1/2014.
Is er een verschil dan heb je recht op ontslagcompensatievergoeding.
Het komt er dus op neer dat als je in december 2013 arbeider was, je recht hebt op
ontslagcompensatievergoeding. Ook al ben je op dit moment bediende.
Die ontslagcompensatievergoeding is niet enkel bij ontslag maar ook bij de opname van SWT. Ook bij
SWT wordt je eigenlijk ontslagen.

8.20 Om op SWT te kunnen gaan moet je een bepaalde leeftijd hebben. Maar vanaf
wanneer kan je ontslagperiode dan ingaan? (Oktober 2019)
Om als voorbeeld te nemen: om op SWT lange loopbaan te kunnen gaan moet je 59 jaar zijn en 40
loopbaanjaren hebben.
Je bent bediende, bent op 18 jarige leeftijd naar het leger geweest en dan op Total beginnen te werken.
Uw legerdienst telt ook mee en dus die 40 loopbaanjaren zijn in orde.
Volgend jaar in mei 2020 wordt je 59 jaar. Moet ik dan wachten tot dan alvorens mijn opzegtermijn mag
starten?

Het antwoord is NEEN. Dat mag nu reeds starten. Je moet 59 jaar zijn voor dat de lopende CAO ten
einde is. Je moet dus 59 jaar zijn TEN LAATSTE op 30 juni 2021.
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In dat geval mag je je opzegperiode nu reeds starten.

Uiteraard geldt dit ook voor een arbeider. Alleen is het zo dat de periode waarop je opzegperiode voor
1/1/2014 anders berekend wordt voor arbeider en bediende.
Daarmee heeft een bediende nog steeds een langere opzegperiode. Voor de periode na 1/1/2014 is dat
gelijk gesteld vanwege het eenheidsstatuut.

8.21 Wat is dat eigenlijk, het gezinspensioen? (nov-dec. 2019)
Iedereen die werkt en afdraagt voor de sociale zekerheid bouwt pensioen op.Om een vol pensioen te
hebben, dien je 45 jaar te werken. Wordt opgebouwd op basis van je loon, wel met een plafond.
Zo bouw je voor 2019 aan pensioen 58.513,59€ (plafond, als je minder verdient, is dat het bedrag op
jaarbasis) x 1/45ste x 60% op.
Maakt dus dat je voor 780,18€ pensioen opbouwt en dat gedurende 45 jaar. Dat bedrag vormt het bruto
bedrag dat je per jaar aan pensioen gaat krijgen.
Om het bedrag van vroeger om te zetten naar de huidige waarde wordt het per jaar nog aangepast met
een herwaarderingscoëfficiënt.
Hoe ouder het bedrag, hoe groter de coëfficiënt.
Maar dat is het individueel pensioen. Dus als uw vrouw gewerkt heeft, heeft die ook een individueel
pensioen.
Is het echter zo dat als uw vrouw nooit gewerkt heeft, wordt dat niet aan 60% genomen, maar aan 75%.
Dat noemt het gezinspensioen.
Voor ieder koppel wordt altijd gekeken wat het meest is, het gezinspensioen of de som van de twee
individuele pensioenen.
Raar maar waar, je krijgt altijd automatisch het hoogste bedrag.

8.22 Ik ben op pensioen of SWT, hoe zit het met de loonsverhoging? (nov.-dec. 2019)
Stel, eind juli je op pensioen. Er zijn CAO onderhandelingen, maar die zijn nog niet helemaal rond.Eind
september is er een overeenkomst en er wordt loonsopslag gegeven vanaf het begin van het jaar.Ook al
ben je op pensioen, je hebt dat jaar dan nog wel gewerkt van januari tot eind juli.Heb je dan nog recht
op de loonsopslag van die periode?
Het antwoord is eenvoudig: JA.
Ook al ben je op pensioen, je krijgt dan nog een storting met de loonsopslag die betrekking heeft op het
gedeelte dat je nog aan het werk was.
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8.23 Als ik op SWT ga moet ik beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Excuseer, over
wat gaat het hier? (Jan-Feb 2020)
Bij SWT wordt je ontslagen. Het noemt dan ook Stelsel van Werkeloosheid met werkgeversbijdrage. Je
krijgt dus stempelgeld en een bijpassing van de werkgever. Vermits je werkeloos bent,
wil dat ook zeggen dat de overheid u gaat trachten te activeren, terug aan het werk te zetten. Maakt
ook dat er beperkingen en verplichtingen zijn:
•
•
•

Je mag maar beperkt in het buitenland zijn. Enkel tijdens het weekend, de 20 dagen jaarlijks
verlof en de wettelijke feestdagen.
Je mag niet bijverdienen.
Je moet solliciteren en op zoek gaan naar ander werk.

Je kan echter een vrijstelling aanvragen op die beschikbaarheid. Daarvoor moet je voldoen aan bepaalde
regels:
•
•

Als je op SWT gaat in het algemeen SWT stelsel (CAO17) kan je vrijstelling vragen als 43
loopbaanjaren hebt of je 62 jaar bent.
Ga je op SWT in de stelsels medische redenen, lange loopbaan en zwaar beroep blijft de
beschikbaarheid lopen tot je 62 jaar bent of 42 loopbaanjaren hebt.

Deze regels gelden tot 01.01.2021. Vanaf dan worden de regels bekeken in de nieuwe CAO’s.
Hoe worden die 43 loopbaanjaren nu berekend?
Voor de berekening van dat beroepsverleden worden in aanmerking genomen:
-

-

De arbeids- en gelijkgestelde dagen:
- Er wordt rekening gehouden met de opzeggingstermijn of de periode gedekt door
de verbrekingsvergoeding en met de ontslagcompensatievergoeding
- Er wordt geen rekening gehouden met de inschakelingsvergoeding.
Specifiek gelijkgestelde dagen (dezelfde als deze van het SWT met 33 jaar
beroepsverleden) namelijk:
- De dagen in militaire dienst of als gewetensbezwaarde (Belgisch systeem)
- De periodes van loopbaanonderbreking, van verminderde prestaties of van
tijdskrediet ten belope van 3 jaar. Nadien op de verminderde prestaties.
- De onderbrekingen van een betrekking als loontrekkende voor de opvoeding van
één of meerdere kinderen jonger dan 6 jaar (ten belope van maximum 6 jaar, nadien
op de verminderde prestaties).
- De werkloosheidsdagen (volledige werkloosheid of deeltijdse werkloosheid met
het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten met of zonder
inkomensgarantie-uitkering en ten belope van maximum 5 jaar.

Wat geeft dit in de praktijk? In de praktijk zien we dat het veel afhangt van de ambtenaar van de RVA.
Sommige mensen worden inderdaad héél frequent aangespoord te gaan solliciteren,
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anderen worden hiermee niet lastig gevallen. Niet ingaan op de vraag om te gaan solliciteren kan tot
gevolg geven dat je je werkloosheidsuitkering kan verliezen.
Als je dus op SWT gaat bekijk dan welk stelsel voor u van toepassing is en probeer het algemeen stelsel
te vermijden. Kijk ook of u voldoende loopbaanjaren hebt zodat u een vrijstelling kan aanvragen voor uw
beschikbaarheid.

8.24 SWT stelsel lange loopbaan niet langer gelijkgesteld voor je pensioen.(Jan-Feb
2020)
Ik moet het je spijtig genoeg meegeven dat de afbouw van de pensioenen nog steeds verder gaat.
Ongemerkt en onaangekondigd knabbelt men steeds aan de hoogte van de pensioenen.
Ergens in oktober 2019 heeft men blijkbaar de gelijkschakeling voor het SWT stelsel lange loopbaan voor
je pensioen afgeschaft.
Over wat gaat het juist?
Je hebt 4 stelsels van SWT:
1.
2.
3.
4.

Het algemeen stelsel CAO17
SWT om medische redenen
SWT lange loopbaan
SWT zwaar beroep.

Het verschil zit hem in de gelijkstelling voor uw pensioenberekening. Vroeger waren de stelsels 2, 3 en 4
VOLLEDIG gelijkgesteld voor uw pensioen.
Wat dus wil zeggen dat, ook al ga je in die stelsels op SWT (het vroegere brugpensioen), je nog steeds
per jaar 779,29€ bruto pensioen per jaar opbouwt. Even hoog als je nog aan het werk zou zijn.
Voor het stelsel 1 is dat aan het zogenaamde minimum recht. Maakt dat je geen 779,29€ bruto pensioen
per jaar meer opbouwt, maar nog slechts 337,70€.
Maakt dat je dus als je op pensioen of vervroegd pensioen gaat dan 779,29€ - 337,70€ delen door 12
maand of 36,8€ bruto pensioen per maand gaat hebben of ongeveer 20€ netto pensioen minder.
Doe je dat 5 jaar, is dat dus later 100€ netto pensioen per maand minder. Allen u zelf kan uw rekening
maken, maar dit wetende kan je er rekening mee houden.
Tot 2019 was dat enkel bij systeem 1. Vanaf 2020 is dat ook bij systeem 3.
Dus enkel nog SWT om medische redenen en SWT zwaar beroep (lees shiftwerk) is nog volledig gelijk
gesteld voor uw pensioen.
Hou er dus rekening mee in uw beslissing.
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8.25 Verlaagd fiscaal tarief voor je pensioenplannen als je 45 jaar gewerkt hebt (Jan-Feb
2020).
Een ander middel dat men in het verleden heeft ingebracht om u langer aan het werk te houden is de
fiscaliteit op uw pensioenplannen.
Blijf je tot 65ste actief betaal je maar 10% belasting. Tot je 64ste 16,5%, op je 61ste 18% en op je 60ste 20%.
Je moet dus tot je 65ste actief blijven om maar 10% belasting te moeten betalen. Dat actief zijn hoeft
daarmee niet 100% te zijn, deeltijds mag ook.
Als je echter op vervroegd pensioen gaat (dus eerder dan 65 jaar en kan alleen maar als je daar voor in
aanmerking komt), moet je ook maar 10% betalen ALS je ook 45 loopbaanjaren hebt.
Heb je geen 45 loopbaanjaren, dan betaal je de zo juist genoemde tarieven.
Bij SWT zit het nog anders in elkaar. Een paar artikels terug heb je kunnen lezen dat als je op SWT gaat
beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt.
Je kan hiervoor vrijstelling vragen. Vraag je die vrijstelling niet en blijf je beschikbaar voor de
arbeidsmarkt totdat je 45 loopbaanjaren hebt, krijg je ook het tarief aan 10%.
Collega’s die dus vroeg beginnen werken zijn, kunnen hiervan genieten.

8.26 De Rode Draad ook als u op pensioen bent (Jan.-Feb 2020)?
Onlangs kwam een oudgediende nog eens bij ons langs om ons een bezoekje te brengen.
Hij miste de Rode Draad wel. Net zozeer als voor u was ook niet elk artikel belangrijk voor hem, maar er
waren er toch bij die hem interesseerde.
O.a. artikels over wijzigingen in het medisch plan wat blijvend is, ook al ben je op pensioen, het zijn
zaken die hem interesseerde.
En wie zijn wij om dergelijke vragen niet met een warm antwoord te voorzien?
Dus vanaf nu: als je op SWT, vervroegd pensioen of pensioen gaat en je wenst de Rode Draad te blijven
ontvangen, geef het even door.
We zetten uw prive email adres in een ander tabje en sturen hem ook naar u thuis en dit zolang u het
zelf wenst.

8.27 Wat als ik op SWT ben en ik ga niet in op een aangeboden vacature?
Als ik op SWT ga, wordt ik ontslagen en maakt het dus dat ik werkeloos ben. SWT wil dan ook zeggen:
stelsel voor werkeloosheid met werkgeversbijdrage.
Dat maakt dat men mij probeert terug aan het werk te krijgen. Ik moet beschikbaar blijven voor de
arbeidsmarkt.
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Je kan hiervan vrijstelling krijgen (zie vorige Rode Draad), maar wat als ik nog steeds beschikbaar moet
zijn en mij niet zou inschrijven bij de VDAB,
niet solliciteer of een aangeboden vacature niet zou aannemen?
Dan kan de VDAB je een sanctie geven waarbij je een kans loopt een x-aantal maanden geen uitkering te
krijgen.
Vermits de werkgever je enkel een bijpassing moet geven als je een uitkering krijgt, kan ook dit in het
gedrang komen.
Beter de regels volgen dus.

8.28 Gunsttarief 10% belastingen op je pensioenplannen, ook voor SWT-ers (mei 2020).
Je kan je pensioenplannen alleen maar opnemen als je pensioengerechtigd bent, dus ofwel op
vervroegd pensioen of op pensioen (het zogenaamde rustpensioen).
Er zijn echter overgangsmaatregelen dat je die toch vroeger kan opnemen (zie bijgevoegd “Gids voor je
pensioenaanvraag”). Echter betaal je dan een hoger belastingtarief.
Op 60 jaar betaal je 20%, op 61 jaar 18%, van 62 tot 64 jaar, 65 jaar 10%. Dit gaat over het gedeelte dat
opgebouwd is met de werkgeversbijdrage.
Op de eigen bijdrage betaal je 10% op de stortingen na 1993 en 16,5% op de stortingen voor 1993.

Eerder is er door de regering ook al beslist dat je vroeger dan je 65ste de pensioenplannen opneemt en
een loopbaan van 45 jaar kan voorleggen, je ook het gunsttarief van 10% krijgt.

Als je op SWT gaat, kan je uw pensioenplannen niet opnemen. Die moet je laten staan tot je op
vervroegd pensioen gaat of op pensioen.
En ook al ging je op 65 jaar op pensioen, nog steeds moest je 16,5% betalen omdat je niet actief
gebleven bent tot je 65ste.
Dat is nu gewijzigd. Als je op SWT gaat maar je blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt tot je 65ste, kan je
alsnog het gunsttarief van 10% belasting krijgen voor je pensioenplannen.

Om dit gunsttarief te krijgen moet je als werkloze met bedrijfstoeslag bewijzen dat je heel de periode
van SWT aangepast beschikbaar bent gebleven.
Dit bewijs wordt geleverd door een attest van de RVA dat je zelf moet aanvragen na afloop van de
periode van SWT. Voldoe je aan de voorwaarden, dan ontvang je twee attesten.
Eén exemplaar is voor de instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen, het tweede exemplaar is voor
de fiscale administratie.
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Je moet dus tijdens de volledige periode van SWT aangepast beschikbaar gebleven zijn en mag op geen
enkel moment genoten hebben van een verstelling daarvan.
Dat wil onder meer zeggen dat je ingeschreven was als werkzoekende, beschikbaar was voor de
arbeidsmarkt en geen aangeboden werk hebt geweigerd.
Zelf actief op zoek gaan naar werk hoeft bij aangepaste beschikbaarheid niet.

8.29 De gids voor je pensioenaanvraag nog verfijnd (mei 2020)
Op pensioen gaan, je doet het maar 1 keer. De regels hoe dat te doen voor het vervroegd pensioen en
rustpensioen vallen nog redelijk mee.
Om op SWT te gaan is heel andere koek. Je moet een heel proces doorlopen en tal van documenten
dienen in orde te zijn.
Verder waren er tal van vragen die collega’s hadden als ze op pensioen gingen: hoe zit het met mijn
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, tankkaart,…
Wat mijn verlof, eindejaarspremie, heb ik nog recht op een deel van de CAO onderhandelingen die nog
bezig zijn…

Onze mening is dat je zorgeloos op pensioen moet kunnen gaan. Vandaar dat we al een hele tijd wel wat
energie te steken om je hierin bij te staan: “De Gids voor je pensioenaanvraag”.

Onlangs zijn er weer een paar collega’s op pensioen gegaan en ook al hadden ze met de gids al een
steun onder de arm, het bleek nog niet fijn genoeg te zijn.
Dankzij de feedback van deze collega’s hebben we gezien waar het nog beter kon en hebben we dan ook
zo uitgewerkt.
Verder zijn we nu ook op de hoogte welke documenten allemaal nodig zijn.

Ga je dus binnenkort op SWT, vervroegd pensioen of pensioen? Kom een keer langs en we geven u al
een pak informatie mee.

8.30 Ouderschapsverlof, tijdskrediet, eindeloopbaan…maar wat is de invloed op mijn
pensioen? (mei 2020)
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Je wil het even rustiger aan doen. Hoeft niet altijd op hogere leeftijd te zijn. Je partner werkt ook en je
wil ook mee zorgen voor de kinderen. Ouderschapsverlof is de boodschap.
Maar wat hebben al die verschillende stelsel invloed op mijn pensioen? En zoals je kan vermoeden is het
ook hier weer een kluwen van regeltjes en is het voor ieder systeem nét iets anders.

Wij hebben dan ook even tijd genomen om alles mooi in een overzicht te stoppen. Het document is
evenzeer toegevoegd en vind je op onze TRABVV website.

8.31 Outplacement bij SWT (september 2020).
Als je uw ontslag krijgt, dien je als je opzegperiode langer is dan 30 weken outplacement aan te bieden.
In de periode van outplacement kijkt men naar je talenten en brengt men je bijkomende competenties
bij.
Dit allemaal in het kader om je sneller aan het werk te krijgen. Deze outplacement moet je echter zelf
betalen.

Nu blijkt dat outplacement bij SWT ook bestaat. Ook bij SWT wordt je eigenlijk ontslagen.
Via onze studiedienst zijn we aan het uitzoeken hoe daar weer de vork aan de steel zit.

8.32 Je kan je pensioen laten uitbetalen in het buitenland (september 2020).
Een aantal Belgen vertoeft in het buitenland en laat zijn pensioen daar uitbetalen.
Het Belgisch pensioen kan immers overal ter wereld uitbetaald worden. Voorwaarde is dat je
pensioengerechtigd bent en regelmatig aantoont dat je nog leeft.

Samengevat wat je moet doen:
•
•
•
•

Pensioen aanvragen bij de bevoegde instelling (als je nog niet met pensioen bent)
Nieuwe verblijfplaats doorgeven (als je al in pensioen bent)
Betalingswijze duidelijk afspreken (een Belgisch rekeningnummer is aan te raden)
Eén keer per jaar een ingevuld levensbewijs terugsturen naar de pensioen dienst.

Bijgevoegd een verder in detail uitgewerkte uitleg over pensioen in het buitenland.

8.33 Outplacement bij SWT. Over wat gaat het?
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Eerst en vooral: wat is outplacement?
Als je ontslagen bent, moet je werkgever onder bepaalde voorwaarden outplacement aanbieden.
Outplacement houdt in dat je in opdracht van je werkgever wordt begeleid bij het zoeken van werk. Het
gaat om administratieve steun, opmaken van een persoonlijke balans, psychologische begeleiding,
hulp bij het vinden van een job, begeleiding tijdens integratie in je nieuwe job.
Je hebt recht op outplacement als je werkt in de privésector, je één jaar onderbroken werkte bij je
werkgever en op de datum van je ontslag minstens 45 jaar was. Het mag ook niet om dringende reden
zijn.
Het wordt betaald door de werkgever. Is het echter zo dat als je een ontslagvergoeding krijgt van
minstens 30 weken, de werkgever 4 weken mag inhouden van je verbrekingsvergoeding om je
outplacement te bekostigen.
Ben je niet ontslagen omwille dringende reden, ouder bent dan 45 jaar, je minstens 1 jaar onderbroken
werkte bij je werkgever in de privésector en heb je verbrekingsvergoeding meer dan 30 weken,
dan ben je verplicht de outplacement te volgen. Anders kan je werkloosheidsuitkering in het gedrang
komen.
En wat heeft dat te maken met outplacement bij SWT?
Als je op SWT gaat wordt je ook ontslagen. Ook daar wordt je werkloos en krijg je een
werkloosheidsuitkering (en een toeslag van de werkgever).
Ook dan dient de werkgever u outplacement aan te bieden bij de zelfde voorwaarden als bij ontslag (1
jaar gewerkt, 45 jaar,…).
Vermits je bij SWT geen ontslagvergoeding krijgt wordt dit outplacement betaald door de werkgever.
Ben je echter 62 jaar oud of heb je een beroepsverleden van 40 jaar wordt je er van vrijgesteld (62 jaar
of 42 jaar beroepsverleden bij SWT algemeen stelsel).
Ben je niet vrijgesteld en weiger je de outplacement te volgen kan je gesanctioneerd worden.
In het geval bij SWT moet je 60 uren outplacementbegeleiding krijgen binnen de tijdspanne van 12
maanden.
En een arbeider die op SWT gaat, die krijgt een ontslagcompensatievergoeding ? Wordt de
outplacement dan afgetrokken van de OCV?

Voor diegene die in december 2013 nog arbeider waren hebben inderdaad recht op een
ontslagcompensatievergoeding (OCV) als ze op SWT gaan.
Die OCV is een compensatie in verschil van opzegperiode tussen arbeider en bediende in de periode
voor 31/12/2013.
Echter moet je de OCV los zien van de opzegperiode. Dus nee, als er outplacement verplicht is, gaat dit
niet van de OCV af.
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Bijkomend is het zo dat als tijdens de opzegperiode prestaties verricht moeten worden door de
werknemer, er geen kosten mogen aangerekend worden.
Dan moet de werkgever het outplacement betalen.

8.34 Wablief? Minder pensioen als je een groepsverzekering (pensioenplan) trekt?
Ja en nee, en dan hebben we altijd gelijk, toch?
Ja, dat klopt, je krijgt dan minder pensioen. Nee, dat is al een tijdje zo.
Het betreft hier de grootte van de solidariteitsbijdrage dat een gepensioneerde met een hoger
pensioen betaald.
De solidariteitsbijdrage is een progressieve sociale inhouding die varieert van 0 tot 2%. Het hangt af van
het totale bedrag van uw pensioen maar inclusief buitenlandse en aanvullende pensioenen
(pensioenplannen)
en pensioenen van internationale instellingen.
Hoe ziet dat plaatje er concreet uit:

Dat is dus als je pensioen als alleenstaande hebt (dus echt alleenstaande of je partner heeft een eigen
pensioen). Dat is als gezinspensioen (je partner heeft geen eigen pensioen):

Je moet dus je bruto pensioen en je inkomsten uit je bruto aanvullend pensioen bij elkaar optellen.
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Heb je dan een bruto van meer dan 2961,55€ dan betaal je 2% solidariteitsbijdrage op je bedrag van je
bruto pensioen.
Heb jij je groepsverzekering reeds in één keer getrokken, dan is daar de 2% solidariteitsbijdrage reeds
afgehouden.
Het is enkel als je het als rente krijgt, je dit bij je pensioen moet bijtellen om de schijf van het
brutobedrag te bepalen.

8.35 Bijpassing vanwege een arbeidsongeval. Wat gebeurd daar mee als ik op SWT,
vervroegd pensioen of pensioen ga. (juli 2021)
Stel dat je een arbeidsongeval heb gehad bij de huidige of vorige werkgever, hoe zit het dan met
eventuele vergoedingen of bij passingen die je vanwege een arbeidsongeval krijgt als je op SWT,
vervroegd pensioen of pensioen gaat?
Het was een vraag die we gekregen hebben van een collega en waar we het antwoord niet direct op
wisten. Maar we zochten het uit.
Ga je op SWT (brugpensioen) dan blijven de bedragen behouden.
Ga je op vervroegd pensioen of pensioen dan wordt uw vergoeding of rent voor uw arbeidsongeval
beperkt tot een forfaitair bedrag dat overeenkomt met de graag van blijvende arbeidsongeschiktheid.
Die forfaitaire bedragen houden geen rekening met onder meer het deel van de rente dat u eventueel al
in kapitaal ontvangen hebt.
Nog meer info vind je op deze link: Ik ga met pensioen | Federaal agentschap voor beroepsrisico's
(fedris.be)

8.36 Model 74 voor je pensioen.(juni 2022)
Indien u beroepsinkomsten ontvangt, voor de start van uw pensioen, moet u dit voor de éérste
pensioenuitbetaling aangeven. Start u later met bijverdienen dan moet u binnen de 30 dagen volgend
op de start de beroepsinkomsten dit melden. Als werknemer vul je het aanvraagformulier
(model 74) in en bezorg je het aan de Federale Pensioendienst.
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9 Syndicaal.
9.1 Belasting C10 (juni 2018):
Enkele maanden geleden hebben wij een document aan onze directie overhandigd. In dit document
staat vermeld hoe de werknemers van C10 het zelf zien om het center werkbaar te maken, zowel binnen
als buiten.
Op sommige zaken gaat de directie in, op andere niet. De directie heeft de vraag gesteld dat zij zelf de
info naar jullie mogen brengen.

9.2 Actie ploeg 4 (juni 2018):
De syndicale actie van ploeg 4 is erkent door de vakbond en krijgen daarvoor stakersgeld uit betaald.
Als de vakbond de staking erkent, dan heeft dit geen invloed op je jaarlijks verlof en je verlofgeld.

9.3 Van het kastje naar de muur (aug. 2018).
Geloof me, ik ken dat. Je hebt bepaalde informatie nodig of je zit met een probleem en je gaat op zoek
naar iemand die je kan helpen. Niet zelden kom je na de zoveelste deur tot
de constatatie dat die persoon die je moet hebben net in verlof is. Moedeloosheid en frustraties tot
gevolg.
Maar we zijn nu eenmaal een groot bedrijf en alle materie is nu eenmaal te veel om dat te laten
beheren door één persoon.
Weet dat de diensten ook moeite doen om u op weg te helpen bij wie je moet zijn. Op WAT bij Site vind
je onder “Personeel en sociale relaties” wie dat wat doet bij de personeelsdienst.
Maar ook bij Organisatie en Activiteiten vind je wie wat doet bij boekhouding, IT, aankoop & magazijn
en PE&TS.
Voor dat je de boer opgaat met je probleem, misschien best eerst eens kijken op WAT bij wie je moet
zijn en een belletje geven om te horen of de persoon in kwestie aanwezig is en
tijd heeft om u verder te helpen.
Weet dat je voor al je syndicale problemen altijd terecht kan in het syndicaal lokaal bij je ABVV
afgevaardigde. Maar ook daar: telefoon 5048

9.4 De pensioenplannen van de regering: we blijven alert (aug. 2018).
Toen de regering de pensioenleeftijd optrok van 65 jaar naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030
stelde men dat er nog steeds de mogelijkheid zou zijn om vroeger te gaan via de zwaar beroepen.
Vandaag weet u waarschijnlijk evenzeer als ik dat om tot een akkoord te komen over wat juist de
zwaar beroepen zijn al vele kronkelwegen genomen zijn. En voorlopig staat het nog steeds nergens.
Onze shiftemedewerkers vallen onder andere onder de zwaar beroepen. Afwisselende shiften, ik heb
het 32 jaar gedaan en weet dan ook dat dit volledig terecht is.
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Dat je op SWT zou kunnen gaan op je 60ste mits 38 jaar loopbaan (en dus zwaar beroep), daar heeft men
al voldoende over geïnformeerd en daar zou je misschien nog mee kunnen leven.
Wat echter minder gecommuniceerd wordt is dat je loon niet langer gelijkgesteld wordt tijdens je jaren
SWT als zijnde gewerkt (plafond: 58.513,59€) maar aan het zogenaamde minimum recht (24.247€).
Dat maakt dat, ook al heb je heel je leven meer verdient dan die 58.513,59€ jaar na jaar, je, als je op je
60ste op SWT gaat, je 2.103€ bruto pensioen zou krijgen per maand ipv 2.357€.
254€ per maand of 3.025€ bruto per jaar minder.
U begrijpt dat wij als ABVV gekant blijven tegen deze verdere afbouw van de al zeer lage pensioenen.

9.5 Maintenance inprovement plan (okt 2018).
Er is een vergelijkende studie geweest tussen TRA, Zeeland Raffinaderij en Leuna. Op verschillende
domeinen scoort TRA niet goed volgens deze studie.
Eén van de redenen dat wordt aangehaald waarom TRA het niet zo goed doet is de reden dat TRA niet
doorgedreven werkt per business model, zoals bijvoorbeeld NC3.
Daarvoor heeft de directie een plan uitgewerkt om de instrumentatiedienst te decentraliseren om over
te gaan naar het business model.
De dienst zelf ziet echter veel problemen en voorziet zelfs een falen van dit plan als er bepaalde
problemen niet worden aangepakt.
Zij hebben dan ook een dialoog gevraagd in eerste instantie met de syndicale delegatie en nadien met
de directie .
De dienst zegt hun medewerking te willen geven maar vragen aandacht voor de volgende belangrijke
punten :
Huisvesting – headcounts – werkmethodes – duidelijke planning – betrokkenheid.
De directie heeft geluisterd en acte genomen van de bezorgheden. Ze bekijken wat er mee gedaan kan
worden. Wordt dus vervolgd.

9.6 Consequentiebeleid vs Loss control (okt 2018).
In de loss control filosofie werden er bij een incident drie zaken tegen het licht gehouden: hardware,
software en de menselijke factor.
De feiten (geen fouten) werden bekeken en er werd bekeken dat er beter kon aan de installatie, de
procedures en aan de betrokken personen werd hun visie gevraagd.
De loss control filosofie is dan ook altijd gedragen geweest.
Het consequentiebeleid heeft zich te veel toegespitst op het menselijke ook al was de hardware en
software niet in orde.
We zijn dan ook vragende partij om terug over te gaan naar de loss control .

De Rode Draad gebundeld

Pag. 123

9.7 Bedienden opgelet! De loonbarema’s staan onder druk (okt 2018).
Na de aanval op de index, de wet betreffende de loonblokkering, de ingreep op jongerenlonen, stelt
men nu eenzijdig dat oudere werknemers te duur zijn.
Een drogreden om opnieuw opnieuw in te grijpen op onze collectief onderhandelde lonen.
In de arbeidsdeal van het zomerakkoord haalt de regering uit naar onze baremalonen en zit ze dus
opnieuw in onze portemonnee!
De regering Michel wil de lonen koppelen aan competentie en productiviteit en niet meer aan ervaring
en anciënniteit.
Loonbarema’s zijn nochtans de basis van een modern loonbeleid. Het systeem is heel transparant: bij
elke functie hoort een welbepaald loon,
en je weet vooraf met welk bedrag jouw loon zal stijgen op basis van je beroepservaring en/of je
anciënniteit.
Bovendien zijn barema’s collectief onderhandeld en vastgelegd in CAO’s van onbepaalde duur.

9.8 Eenheidsstatuut, ook binnen de vakbond wordt er aan gewerkt (okt 2018).
Zoals aangekondigd in mei laatstleden, heeft de Algemene Centrale – ABVV een historisch akkoord
gesloten met de BBTK. Volgens dit akkoord, zal het principe van één centrale per sector worden
toegepast vanaf 1 januari 2019. En dat voor 47 betrokken sectoren.
“In een arbeidsmarkt in verandering, is het normaal dat we de structuren aanpassen om beter te
kunnen inspelen op de noden van de werknemers.
Arbeiders, bedienden en kaderleden… één strijd”, zo verduidelijkt Andrea Della Vecchia, de nieuwe
woordvoerder van ABVV Petroleum.
Dat is meer dan juist als men in overweging neemt dat de harmonisering van de statuten van arbeiders
en bedienden, waar reeds heel wat inkt over gevloeid is, in de nabije toekomst een feit zal zijn.
“Deze nieuwe verdeling van de sectoren onder onze beide centrales werd nog het meest beïnvloed door
het principe van de eenheid van de werknemers.”
Eindeloopbaan en koopkracht
Om de eenheid onder petroleumwerknemers te bestendigen, hebben militanten van het ABVV op 16
oktober 2018 vergaderd. Ze hebben er de hoeksteen gelegd voor deze nieuwe werkwijze.
Ze hebben er zich eveneens klaargestoomd voor de komende uitdagingen in zowel de eigen sector als
op interprofessioneel gebied.
“In de petroleumsector werkt een groot deel van de werknemers in ploegen en is er nachtarbeid. Ze
kunnen de verwoede pogingen van de regering niet begrijpen om hen nog langer te doen werken.
Hun werk is belastend en dat moet worden erkend.” Een ander aandachtspunt dat naar voren
geschoven wordt door de militanten is koopkracht.
“Volgens de barometer van het ABVV, zijn de reële lonen in 2016-2017 gedaald met 1,73%. Nochtans
delen de bedrijven in onze sector geregeld dividenden uit aan hun aandeelhouders.
Het is zonneklaar dat we tijdens de volgende loononderhandelingen niet tevreden kunnen zijn met
peanuts.”
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9.9 TRABVV actie rond het stallen van de witte bedrijfsfietsen (jan. 2019):
Laat ons beginnen met het positief nieuws: de ombouw van de bedrijfsfietsenstalling tot de stalling van
de persoonlijke fietsen is naar alle tevredenheid van de collega’s die met een fiets naar het werk komen.
De vorige stalling was veel te klein geworden. Ook de voorzieningen voor de elektrische fietsen waren
veel te weinig.
Minder tevreden zijn de gebruikers van de bedrijfsfietsen:
•

De fietsen staan terug in weer in wind. Daardoor is het zadel steeds nat, treedt er terug roest
op, gaan de fietsloten dag na dag moeilijker open, enz.

•

Er zijn veel te weinig rekjes waardoor je je fiets maar ergens moet zetten

•

Slechte verlichting

•

Ondergrond niet effen waardoor er een grote plas staat aan de zijde van de
contractorcontainers

•

Grasstroken niet weggehaald waardoor er slijk is en struikel gevaar.

We hebben dit al verschillende keren aangehaald. Iedereen heeft dat al verschillende keren aangehaald.
Vandaar deze TRABVV aktie om toch een beetje druk te zetten om deze zaken op te lossen.

9.10 Actie rond het Maintenance Improvement Plan (MIP) (jan. 2019):
Onlangs is er een actie geweest binnen onderhoud. De onduidelijkheid rond de bezetting van sommige
functie werd te groot. Voor de betrokken diensten was de maat vol.
Binnen productie is het vrij duidelijk hoeveel bezetting er dient te zijn binnen die zone. Voor onderhoud
is dat helemaal niet duidelijk. Voeg daarbij dat er niet altijd de juiste informatie is rond het
maintenance improvement plan en u begrijpt de ongerustheid die er heerst. Zelf het organigram hoe
onderhoud er gaat uitzien na het MIP hebben we nog niet mogen ontvangen.
Afspraak is vrijdag 15 februari 2019 hierover samen te zitten met directie. Wij leggen alvast onze wens
duidelijkheid te krijgen rond onderhoud op tafel.
Na vrijdag 15 februari en voor 26 februari beleggen wij een vergadering in de arbeiderskantine.
Bedoeling is jullie gedachte over het organigram te krijgen.
Jullie opmerkingen overhandigen we dan aan de directie op de ondernemingsraad van 26 februari 2019.
Wordt dus zeer zeker vervolgd.

9.11 Actiedag op 13 februari 2019 (feb 2019)!
Op woensdag 13 februari 2019 hebben de vakbonden actie gevoerd voor het IPA. Dit ging niet enkel
over de zeer lage loonmarge maar o.a. ook over het minimum loon.
In België is het minimum loon 9,47€/u. Graag geven we u mee waarom dit voor de vakbonden een
doorn in het oog is en er 14€/u geëist wordt.

De Rode Draad gebundeld

Pag. 125

Als je 9,47€ per uur verdient, verdien je 1.560€ bruto per maand. Maar hoeveel betekent dat netto? Ik
ga er van uit dat als iemand 1560€ bruto in de maand verdient (9,47€/u wat het wettelijk minimum is)
die ook niet veel premies zal krijgen.
Ik ga er dan ook vanuit dat 1560€ x 12= 18.720€ bruto per jaar verdient. Ik ga er van uit dat hij arbeider
is dus om zijn RSZ te berekenen dien je dat te verhogen naar 108% om dan 13,07% RSZ af te trekken.
18.720€ x 108%= 20.217,6€ - 13,07% (2.642,44€) = 17.575,16€ belastbaar inkomen.
De belastingvrije schijf was in 2018: 7.270€. Stel, de persoon heeft ook een dochter dus wordt de
belastingvrije schijf verhoogd met 1.550€ wat dus het belastingvrij gedeelte op 8.820€ brengt.
De eerste schijf 25% belasting loopt tot 11.070€, dus 11.070 - 8.820€ = 2.250€ aan 25% = 562,5€.
De tweede schijf aan 30% is van 11.070 tot 12.720€ = 1.650€ x 30% = 495€
De derde schijf van 40% loopt hoger dan het inkomen dus 17.575,16 - 12.720€ = 4855,16 x 40% =
1.942,06.
Het netto inkomen is 17.575,16 - 562,5€ - 495€ - 1942,06€ = 14.575,6€.
De gemeente nog= (562,5 + 495 + 1942,06) x 7,5% (gemiddeld afhankelijk per gemeente)= -224,977€
komt dus neer op 14.350,63€ netto per jaar of 1.195,88€ netto per maand.
Iemand die dus een heel jaar WERKT en het wettelijk minimum loon krijgt verdient 1.195,88€ netto per
maand. Hebben we het nog niet over alle andere taksen zoals provinciebelasting ed en dat die mensen
niet zelden geen volledig contract hebben.

9.12 Actiedagen op vrijdag 8 maart 2019 en vrijdag 15 maart 2019 (feb 2019).
Aanstaande vrijdag 8 maart gaan er in het kader van de Wereldvrouwenmars en onder het motto “als
vrouwen stoppen met werken, valt alles stil” allerlei activiteiten door in verschillende Belgische steden
(http://marchemondialedesfemmes.be/index.php/nl/)
en willen wij bijzondere aandacht vestigen op het programma dat aan het Theaterplein te Antwerpen
plaatsvindt van 16 u tot 20 u.
Er wordt eveneens opgeroepen eveneens op om op vrijdag 15 maart deel te nemen aan de acties in het
kader van de internationale klimaatstaking ‘Global Strike for Future’.
Om 11 u verzamelen we aan het Koningin Astridplein te Antwerpen om van daar uit naar Brussel te
trekken voor de klimaatbetoging (https://www.facebook.com/events/1597552237054984/).
De deelnemers aan de acties die loonverlies lijden, zijn gedekt door een stakingsaanzegging en
ontvangen een stakersvergoeding van € 30.
De treinticketten naar de klimaatbetoging worden terugbetaald door de Algemene Centrale (gelieve
voor 25 maart ’19 in te dienen bij patrice.brarens@total.com ).

9.13 Maintenance Improvement Plan (MIP), zijn we dan nu echter vertrokken?
Na veel getouwtrek hebben we eindelijk het organigram van onderhoud in handen gekregen. Eindelijk is
er duidelijkheid hoeveel arbeiders en hoeveel bedienden in elke afdeling binnen onderhoud moeten
staan.
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Al jaren hield men dit angstvallig geheim. Om welke reden is ons nog steeds niet duidelijk. Veel vragen
en ongerustheden zijn hiermee weggewerkt en daar kunnen we alleen maar blij over zijn.
Tevens hebben we via de vergadering in de kantine jullie opmerkingen aanhoort, doorgegeven aan onze
directie via mail en besproken tijdens de ondernemingsraad van 26 februari 2019.
Sommige problemen zijn reeds opgelost, aan andere werken we nog.
Maar zijn we dan echt vertrokken?
Daar moet ik spijtig genoeg negatief op antwoorden. Hetgeen we nu weten is de visie dat men volgens
het businessmodel gaat werken (zoals op NC3) en met hoeveel volk men denkt dit te kunnen doen.
Hoe concreet is nog niet geweten. Dat werd ook duidelijk als men op de ondernemingsraad toonde wat
men nog moest uitwerken.
Onze werkgever heeft nogmaals benadrukt dat bodem-top feedback van essentieel belang is. Geef dus
je opmerkingen door aan je hiërarchie.
Uiteraard mag je die ook steeds naar ons doorgeven zodat ook wij op de hoogte zijn en eventueel steun
kunnen geven als het nodig blijkt te zijn.

9.14 Actiedag op 14 mei 2019 (maart-april 2019)!
Op dinsdag 14 mei is er een actiedag. Spijtig dat er geen vakbondsfront gevonden is, er wordt enkel
deelgenomen door het ABVV. Maar over wat gaat het juist?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor meer koopkracht en tegen ongelijkheid
Voor een stevige loonsverhoging
Voor een minimumloon van 14 euro of 2300 euro per maand
Voor een minimumpensioen van 1500 euro
Voor verhoging sociale uitkeringen tot 10 % boven de armoedegrens
Voor een eerlijke belastinghervorming zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
Voor betaalbare basisvoorzieningen, zoals verlaging naar 6 % btw op elektriciteit
Voor het wegwerken van ongelijkheid
Voor een billijke loonnormwet zodat er meer ruimte is voor loonopslag

9.15 In de volksmond zeggen ze: “hij/zij is er tussen uitgevallen”. Voor ons is de limiet
meer dan bereikt (maart-april 2019)!
Enkele jaren terug zijn we geconfronteerd geweest met een heel aantal mensen die
wegens psychosociale belasting ziek thuis waren.
We hebben toen serieus aan de alarmbel getrokken. Eén van de fundamenten van de Total visie is dat
we ’s avonds even gezond naar huis moeten kunnen gaan zoals we ’s morgens naar het werk gekomen
zijn.
Als mensen overdag wegens psychische aandoeningen niet verder kunnen, voldoen we niet aan die
doelstelling.
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Als iemand zijn voet verzwikt wordt gans het fabriek gemobiliseerd om een dergelijk tweede incident te
voorkomen. En terecht ook. Ieder incident is er één te veel.
Diezelfde reflex zien we echter niet als iemand er tussen uitvalt wegens een psychisch ongeval. Wij als
ABVV gaan het ook zo beschouwen: een psychisch ongeval, want dat is het ook.
Wij vinden het zelfs erger. Met de verzwikte voet zal de behandelende arts met grote zekerheid kunnen
zeggen wanneer de persoon terug te been is. Bij een burn out of depressie is dat helemaal niet zo
evident.
Ook rond psychische risico’s is onze werkgever verplicht preventiemaatregelen te nemen. En aangezien
de laatste tijd weer veel mensen slachtoffer zijn, zijn we weer bezig terug aan dezelfde bel te trekken.
Voor ons is weer een brug te ver. Véél te ver.

9.16 De enquête voor een ander shiftsysteem (mei 2019).
We moeten toegeven dat de roep om een ander shiftsysteem niet overal even groot is. Het hangt af van
zone tot zone, van ploeg tot ploeg.
De roep is echter groot genoeg om ze niet te negeren. Vandaar dat er over gegaan is naar een bevraging
voor een eventueel een ander shiftsysteem.
Het is allemaal voort gekomen uit de vorige CAO. Daar is de vraag gesteld om te bekijken of het niet
beter zou zijn anders te roteren.
Nu is het late-vroege-nacht, zou het niet beter zijn vroege-late-nacht? Daarvoor is er een specialist ter
zake onder de arm genomen, namelijk Dehora.
Die heeft ons verteld dat het huidig roteren in het huidige shiftsysteem het minst slechte is. Na de
nachtshift heeft je lichaam 3-4 dagen nodig om terug in het ritme te komen.
Na de nacht heb je een weekend, maar dat is maar 2-3 dagen. Dan al in de vroege stappen zou volgens
Dehora dan ook niet zo’n goed idee zijn.
Deze enquête heeft tot doel om te horen of er wel een ander systeem gewenst is. Ieder systeem heeft
namelijk voor- en nadelen.
Verder wordt er gevraagd met wat je problemen hebt en wat je eventueel zou zien zitten.
Belangrijk is dan ook dat we van eenieder van u het antwoord weten. Het allerbeste is 100%. Vul dan
ook de enquête in, moest u dat nog niet gedaan hebben.
Het is belangrijk.
Van zodra we de uitslag weten wordt er feedback gegeven en wordt er bekeken welke eventuele
stappen er genomen dienen te worden.
Het spreekt voor zich dat u steeds de eindbeslissing krijgt. U als shiftmedewerker.
Iedere shiftmedewerker buiten de brandweer, want daar is een ander shiftsysteem.
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9.17 En hoe zit het met de ratio (mei 2019)?
Eén jaar nadat de nieuwe afspraken in voege waren, was er een mogelijkheid om te evalueren wat de
gebruikers ervan vonden.
Toen we daaraan begonnen hebben we echter wat problemen ondervonden. Er waren twee grote
problemen waardoor we de evaluatie wat uitgesteld hebben.
In eerste instantie waren er nogal wat openstaande vacatures. Hoe zouden de mensen de afspraken
goed kunnen vinden als al de functies al niet ingevuld waren?
Stilaan is dat op orde gekomen. In dat begrip dat de mensen er dan al wel zijn, voldoende certificaten is
een andere zaak. Maar ook daar zien we vooruitgang.
Een ander probleem waren de juiste cijfers. Er is wel wat gesleuteld aan de dagen dat de mensen
speciale opdrachten (code SPO) kregen.
Er bleken veel meer uren SPO te zijn dan de cijfers die we op de ondernemingsraad te zien kregen. Maar
ook dat is stilaan opgelost.
Om de enquête voor een ander shiftsysteem niet te doorkruisen, is er beslist de bevraging voor de ratio
te verschuiven naar september 2019.

9.18 En met C10 of de T7-T9 gesprekken in het algemeen (mei 2019)?
Ook daar hebben we onze directie laten weten dat een vergadering meer dan dringend aan het worden
is.
We hebben aan de betrokken mensen van Center 10 gevraagd ons te laten weten wat de problemen
nog zijn via een loss control vergadering.
We hebben dat gegroepeerd en gaan er mee aan de slag.
Er zijn ook nog andere problemen rond de T7-T9 promotie binnen productie. Wat vroeger de regel was
(T9 = 2 centers binnen en 2 centers buiten),
is nu bijna de uitzondering. Dus ook dat dient dringend onder de loep genomen te worden.
Het gesprek van C10 en T7-T9 gaan door op 29 mei 2019.

9.19 De volhouder wint (mei 2019)!
11 jaar lang (!) klagen we al aan dat de roosters van de luchtverversing vuil tot zéér vuil waren. 11 jaar
hebben we op tafel geklopt dat er iets moest aan gebeuren.
En eindelijk zal alle roosters gereinigd. Een gigantisch werk (al meer dan 300 roosters in het technisch
gebouw alleen al) maar het resultaat mag er wezen.
Er is een programma opgesteld zodat van nu alles periodiek zal verlopen.

9.20 Dienst OSA is in actie (mei 2019).
Ook bij OSA is een reorganisatie aan de gang. Vroeger waren er drie groepen die een deel van de OSA’s
van gans het fabriek onder hun hoede nam.
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Men is over gegaan naar twee groepen. Bijkomend moest men vroeger niet alle OSA’s van zijn groep
kennen, nu wel. Maar daar stopt het niet bij.
Er zijn minder OSA techniekers die gaan sleutelen omdat er een deel collega’s ingeschakeld worden als
betrouwbaarheidsingenieurs en last but not least
de wacht wordt verplichtend voor de nieuwe mensen. Vertel ik je er nog bij, dat als men van wacht
staat, de kans zo goed als reëel is dat men kan komen
omdat er een probleem is met OSA.

Alles bij elkaar genomen vind men dat de vereisten veel groter geworden zijn en wenst men dat terug te
vinden in de verloning. Iets wat onze directie niet ziet zitten.
De dienst OSA heeft dan ook besloten geen wacht meer te doen. Wordt vervolgd.

9.21 De werkbelasting bij de eerstelijns verantwoordelijken MO en PCO’s (juni 2019).
Sinds 2002 klagen we dit aan. Het zou niet eerlijk zijn te vertellen dat er nooit iets aan gedaan is. Maar
stilaan is de emmer weer meer dan vol. MIP heeft dan nog voor extra belasting gezorgd.
Ook al is dat in theorie maar tijdelijk, het is de spreekwoordelijke druppel geweest. Na tal van klachten
hebben we dan ook besloten met de eerstelijns en PCO’s een vergadering
te houden die is doorgegaan in de arbeiderskantine. Na de vergadering hebben wij er een verslag van
gemaakt en hebben wij een speciale ondernemingsraad samen geroepen.
Aan de hand van dit verslag hebben wij een actielijst opgesteld en gisteren gepresenteerd op de
ondernemingsraad. Onze werkgever vond het een te complex geheel
dat verder uitgespit diende te worden en stelde voor om een werkgroep samen te stellen om alles in
detail te bespreken.
We zijn hier op ingegaan en zullen de betrokkenen dat ook op regelmatige basis informeren.

9.22 En toen was er licht! (juni 2019)
We krijgen niet zelden klachten over de verlichting op de eenheden. In januari 2019 zijn we als TRABVV
delegatie begonnen op verschillende eenheden de lichtsterkte op te meten. Op het moment dat we
onze metingen wilde toelichten op het CPBw kwam onze werkgever met het feit dat er een investering
lopende is van 1,5 miljoen euro om de verlichting op de eenheden terug in orde te brengen. Toevallig of
niet, wij als TRABVV kunnen dat alleen maar toejuichen.
Per blok gaat de verlichting van de eenheden terug optima forma worden. Is jouw eenheid ’s nachts nog
in het halfduister? Nog even geduld dan, het licht komt er aan.
We gaan onze werkgever nog wel vragen de lichtstudie om de zoveel jaar te herhalen. Een continue
kleine achteruitgang valt niet direct op. Tot het donker is. Verder vragen we toch om beter te
waarborgen dat als er stellingen gezet worden en daardoor worden lampen bedekt, dat er dan extra
verlichting wordt geplaatst.
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9.23 De valgorldel: (juni 2019)
Een stok in het hoenderhok, de olifant in de porseleinen kast, je kan je nog wel wat spreekwoorden voor
de geest halen. Maar iedereen was stomverbaasd over het nieuws dat we voortaan een valgordel
zouden moeten dragen als we hoger dan 1,5m van de begane grond zouden gaan. Zelfs als we een vaste
structuur zouden betreden. Iedereen zag de mogelijke extra gevaren die hiermee geïntroduceerd
zouden worden.
Ook onze TRABVV collega die regelmatig in Brussel en Parijs vertoefd heeft de boodschap overgebracht.
Stilaan groeit het besef dat er inderdaad bekeken dient te worden hoe het praktisch in te vullen en of
het inderdaad altijd wel nodig is.
De introductie wordt op hold gezet en hopen we samen met jullie dat het besef komt dat je met een
vliegenmepper ook en mug kan vangen. De voorhamer is daarvoor zelden het juiste instrument.

9.24 Inbloklijsten, blindlijsten, Prolock systeem, 5S, 6sigma, MIP, bos…bomen…(sept.
2019)
Al jarenlang worden we geconfronteerd met nieuwe werkwijzen, procedures, programma’s.
Het ene is nog niet gekend of het andere wordt al aangekondigd. Niet altijd iets op tegen. Stilstaan is
achteruit gaan.
Maar het tempo ligt nu zo hoog dat men het bos door de bomen niet meer ziet. Niet zelden gaat het dan
ook gepaard met een summiere uitleg, als er al uitleg van is.
De kar wordt niet zelden voor het paard gespannen waardoor er de nodige frustraties ontstaan.
Bezint voor ge begint, overleg, uitleg…het is een meerwaarde.

9.25 Was er nu geen akkoord rond de ratio (sept. 2019)?
Ja, dat is er. Maar op zijn minst is er de perceptie dat dit niet nageleefd wordt. We zijn samen met de
directie gestart met de evaluatie hiervan.
We hebben de bezorgdheden die er zijn aan de directie overhandigd. In november komen we hierop
terug.

9.26 De werkbelasting bij de eerstelijns verantwoordelijken MO en PCO’s. We zijn er
mee bezig.
Op 4 april 2019 hebben wij de bezorgdheden van de eerstelijns verantwoordelijken binnen onderhoud
en de PCO’s overgedragen aan onze directie.
Door veelvuldige klachten van deze groep hadden wij een vergadering bij elkaar geroepen in de
arbeiderskantine en hebben wij een speciale ondernemingsraad belegd rond deze materie.
In juni hebben we hiervoor een eerste keer samengezeten en op 5 september 2019 een tweede keer.
Op 31 oktober is er een vervolgvergadering.

De Rode Draad gebundeld

Pag. 131

Op een heel deel hebben we al een antwoord van de directie. Van zodra we alle antwoorden hebben
sturen we die door naar de betrokkenen.
Nog even geduld is, maar we zijn er mee bezig.

9.27 Het MIP. Loopt het nu of niet?
Ja en nee.
Ja. Men ziet beterschap. De gemaakte planning wordt beter aangehouden én volledig ondersteund door
de hiërarchie binnen onderhoud.
De hiërarchie binnen productie is ook in die richting aan het gaan. Ook wordt er nu een deel van het
werk overgenomen door contractors zodat er tijd vrij komt
om datgene dat men eigenlijk altijd al moest doen, maar niet kon doen, nu wel kan.
Ook de uitwerking van meldingen loopt al iets beter. Echter heeft men nog steeds de nodige reserve als
er 1 wons gaan komen of er grote mankementen zijn op de eenheid.
Het loopt echter niet voor de PCO’s. De bespreking van de meldingen is langer, niet iedere dienst werkt
volgens het MIP, bijkomende werklast vanuit nieuwe veiligheidsprocedures.
De PCO’s kunnen de huidige werkload gewoonweg niet aan.

9.28 We praten erover met de sociale partners…(oktober 2019)
We horen dat dit al eens een keer gesteld wordt door de hiërarchie als er rond een bepaald probleem
een vraag gesteld wordt.
En dat klopt ook. Het aantal vergaderingen dat lopende is, is nauwelijks bij te houden. Zeker als ze dan
ook nog met de regelmaat van de klok verzet worden.
Maar er ligt dan ook veel werk op de plank. Het opstarten van de projecten, de TA’s… het laat nog
steeds zijn sporen na.
Hebben we het nog niet over de vele reorganisaties die er bezig zijn en ook veel tijd vergen. De ene staat
nog niet op zijn poten of men is al met de andere bezig.
Ook de vele veranderingen in werkwijze, soms opgelegd vanuit Total of de overheid, het heeft een
impact op ons tijdsbestek.
Er zijn echter toch prangende zaken die om oplossingen smeken en waar we zien dat we maar met
muizenstapjes vooruit gaan.
T7-T9, ratio, functie inschalingen… we geraken maar moeilijk vooruit. We komen stilaan in
certificaatnood waardoor mensen hun kansen op promotie zien minderen
of de mogelijkheid op een lang gehoopte dagfunctie aan hun neus voorbij zien gaan. De
bufferhulpoperator krijgt de kans niet zijn naam te zeggen in de ploeg of
hij wordt al verzet naar een andere ploeg om daar ingeschakeld te worden.
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We praten er over als sociale partners, niets is minder waar. Maar de resultaten mogen er ook stilaan
gaan komen, toch?

9.29 De sociale barometer van het ABVV.(oktober 2019)
Als je door de bril van de regering kijkt is alles top en gaan we er alleen maar op vooruit.
Maar is dat effectief ook zo? De sociale barometer geeft u de kijk op de cijfers door de bril van de
vakbond.
De bron van de cijfers wordt steeds vermeld. Maar zoals altijd is hoe je naar de cijfers kijkt ook van
essentieel belang.
Bijgevoegd de Sociaal-Economische barometer 2019.

9.30 De bedrijfsonderhandelingen rond de CAO: (oktober 2019)
De bevraging “Vraag naar mandaat” is afgelopen. In een eerdere mail hebben wij u te kennen gegeven
over wat we mogen praten en over wat niet.
Een nooit gezien aantal stemmen vanuit de shift waarbij we bijna kunnen spreken over voltalligheid.
Waar we uiteraard maar dankbaar voor kunnen zijn.
Maar ook van de andere diensten hebben we een breed kader waar we de antwoorden op kunnen
enten.
Afgelopen dagen hebben gezamenlijk met het ACV een eisenbundel opgesteld, uiteraard rekening
houdend met de mandaten. Vandaag hebben we die doorgestuurd naar onze werkgever.
Op 14 en 27 november starten dan ook de gesprekken.
Op TOA/TPA zijn de onderhandelingen met de arbeiders lopende. Men is er tot een werkgeversvoorstel
gekomen dat ter stemming aan de arbeiders is voorgelegd.
Het werkgeversvoorstel is echter met 97,5% weggestemd. Op 13 november is een volgende dag
onderhandeling gepland.

9.31 De werkbelasting bij de eerstelijns verantwoordelijken MO en PCO’s. We zijn er
mee bezig. (oktober 2019)
Een derde vergadering met de directie rond deze materie is er ondertussen geweest. We hebben dan
ook op al de vragen die er door de eerste lijns en PCO’s in de kantine zijn gesteld een antwoord.
Wij zijn dit document aan het finaliseren en vragen dan nog een akkoord van de werkgever over de
antwoorden die we genoteerd hebben.
Normaal gezien moet je daar dan ook één van de volgende weken een mail van ons over krijgen.

9.32 Uit het verslag van de ondernemingsraad (nov-dec 2019):
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Dat we nooit meer mogen horen dat wij nooit niets doen! ☺

9.33 De werkbelasting bij de eerstelijns verantwoordelijken MO en PCO’s (nov-dec
2019).
Ondertussen hebben we van de directie alle antwoorden ontvangen op de vragen die de betrokkenen
gesteld hebben in de kantine enkele maanden geleden.
Het is enkel nog een kwestie om de tijd te vinden die neer te schrijven zodat deze kunnen rondgestuurd
worden naar deze groepen.
Ik hoop dat je zal begrijpen dat dit de afgelopen weken niet het geval was.

9.34 Sociale onrust bij onderhoud! (Jan-Feb 2020)
Vanwege onderbezetting bij twee diensten van onderhoud is er in november 2019 tijdelijk het werk
neergelegd.
Omdat de directie de werklast niet onmiddellijk wou koppelen aan een te lage bezetting is er
voorgesteld dit te onderzoeken via 2 werkgroepen. Eén voor de dienst instrumentatie, één voor de
dienst OSA.
Om de werkgroepen daadkracht te geven en het niet op de lange baan te laten schuiven heeft de ganse
onderhoudsdienst dan beslist geen overuren meer te doen, maar evenzeer geen wacht, geen oproep of
gelegenheidsshift meer.
Tenzij voor veiligheid kritische zaken en steeds in afspraak met de syndicale delegatie. Iets wat altijd zo
gebeurd is.

In het weekend van 7 en 8 februari is er een incident gebeurd op de CCR waarbij er ernstige schade is
opgelopen aan een luchtinjectiefan.
Dit niet herstellen 7 op 7 en de klok rond zou verre gaande economische gevolgen gehad hebben op de
ganse raffinaderij.
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De druk om enerzijds de herstelling te doen de klok rond en anderzijds de wens een oplossing te bieden
aan de problemen van de bezetting heeft geleid tot hoog oplopende spanningen.
Spanningen die geleid hebben tot harde woorden en diepe wonden aan beide partijen. De directie stelt
dat er steeds onderhandeld wordt met het mes op de keel, de vloer stelt dat er pas geluisterd wordt als
het mes boven gehaald wordt.

Er is ons inzien dan ook maar één oplossing en dat is een degelijk overleg. Hoeft niet altijd onder de
sociale partners te zijn.
Hoe dichter bij de vloer, hoe beter, hoe sneller het opgelost kan worden. Dat er dan naar elkaar
geluisterd dient te worden, het lijkt ons de evidentie zelve.
Het hoeft niet altijd het gelijk van één kant te zijn, ook met een compromis kan iedereen gelukkig zijn.
In die zin geven we wel een kanttekening dat geen tijd, geen prioriteit of geen budget maar al te
goedkoop gebruikt worden. In andere omstandigheden kan het immers plots wel.
We hopen dan ook dat het sociaal overleg in al zijn eer herstelt wordt. Er zijn immers nog te veel zaken
die weer kunnen leiden tot een zelfde situatie, met alle gevolgen vandien.

9.35 Wat heeft de vakbond voor ons eigenlijk gedaan? Niets! (Jan-Feb 2020).
Hoe dikwijls horen we dat niet? Hoe dikwijls worden we verweten dat we meer kwaad doen, dan goed?
Wij als syndicaten zijn niet meer van deze tijd. Ouderwets. Dinosauriërs die zich vastklampen aan
verouderde waarden.
Ik weet het. Tegen u moeten we het niet vertellen. U bent er zich wel degelijk van bewust wat onze
collega’s in het verleden allemaal gepresteerd hebben,
waar we nog steeds van genieten en iedereen het maar als “normaal” beschouwd. U bent immers lid
van ons en wees maar zeker dat we dat ten zeerste waarderen.
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We werken er dan ook iedere dag aan zodat we uw steun blijven krijgen.
Als je op onderstaande link klikt (Ctrl + klik) krijg je een amusant filmpje te kijken dat u misschien samen
met een niet lid kan bekijken.
https://syndicalegps.be/wp-content/uploads/2015/05/Wat-deden-de-vakbonden-voor-ons.mp4?id=0
Volgende maand krijg je er nog eentje een dergelijk filmpje.
Heeft u uw GDPR document nog niet binnengebracht? 60% van onze leden hebben dat ondertussen
gedaan, waarvoor onze dank.
Het is immers zo dat binnenkort de syndicale premie er gaat aankomen. Vorig jaar veel problemen
ondervonden rond verkeerde adressen.
Nog steeds ben ik voor 4 leden bezig dit in orde te krijgen omdat premies verloren gegaan zijn. Een
lijdensweg is misschien een te zwaar gekozen woord, maar het is er niet ver af.
Vandaar ook via deze de oproep: moest je het nog niet binnen gebracht hebben, maak er even tijd voor.
145€ blijft veel te veel geld om te mislopen, toch?

9.36 Sociale verkiezingen 12 en 13 mei 2020 (Jan-Feb 2020):
Ze komen er weer aan, de sociale verkiezingen op 12 en 13 mei 2020.
Het moment waar wij hopen dat wij uw stem na 4 jaar werken weer mogen verdienen.
In ieder geval heb je als TRABVV lid ook inspraak. De plaats waar de kandidaten staan op de lijst is
belangrijk voor de verkiesbaarheid.
Ook u mag bepalen waar de kandidaten op de lijst gaan mogen staan. Momenteel is er een poll bezig
waarin u uw stem kan uitbrengen.
Je hebt nog de kans dat binnen te brengen tot donderdag 27 februari 2020 om 8u. De geven de
uiteindelijke lijst door aan onze centrale.

De Rode Draad gebundeld

Pag. 136

De Rode Draad gebundeld

Pag. 137

9.37 De werkbelasting bij de eerstelijns verantwoordelijken MO en PCO’s (Jan-Feb 2020).
De tijdelijke steun voor 3 MCB’ers (Mechanisch contract begeleider) en 3 PCO’s zijn al zaken die dankzij
deze gespreken tijdens de CAO zijn toegevoegd.
Maar ook met tal van andere zaken is de directie al aan de slag gegaan.
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Destijds hebben wij de verzuchtingen van deze beide groepen opgelijst en naar de betrokkenen
opgestuurd.
Er is echter al wat gebeurd en de noodzaak is er om de lijst up to daten.
Spijtig genoeg is de voorzitter van de werkgroep, Dhr Behrends, gevraagd dringend een andere taak op
te nemen binnen de groep.
Tijdens het maandelijks syndicaal moment is er gevraagd Dhr Behrends te vervangen door Dhr Van
Raebroeckx, wat ook gaat gebeuren.
We houden dus ook in deze de vinger aan de pols.

9.38 Aanpassing arbeidsongevallenwet en structureel telewerk.
Het is gebeurd. Iemand werkte van thuis uit, ging de dochter van het school halen en viel met de fiets.
Het werd niet erkent als een arbeidsongeval.
Een arbeidsongeval is een ongeval op het werk of in het woon-werk traject. Vermits het in het traject
van thuis naar elders was, werd het niet beschouwd als een arbeidsongeval.
Daar heeft de wetgever nu een aanpassing aangebracht en deze discriminatie weg gewerkt voor mensen
die vanuit thuis uit werken.
Momenteel zijn er ook wat collega’s thuis te werk gesteld die dit eigenlijk niet mogen met de CAO
thuiswerk.
Dat dit een aanvaardbare maatregel is ter preventie van het Coronavirus, daar zijn we als TRABVV het
over eens.
Maar wat als deze persoon een ongeval heeft? Ook in die zin is de wet veranderd.
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9.39 Durf nee te zeggen.
U zal gemerkt hebben dat wij als TRABVV de laatste maanden hard hebben ingezet op psycho-sociale
risico’s. Iedere burn-out of depressie is er één die te veel is.
We hopen dan ook de onze affiches “STOP BURN OUT” en “LAAT STRESS JOU NIET OPBRANDEN” hun
doel niet missen. Ons volgend standpunt in de rij is : “Durf nee te zeggen”.
Té vaak vind een persoon zich ongemakkelijk als hij NEE zegt. Maar waarom zou je? Als het niet kan
omdat de tijd het niet toelaat, als je de taak niet aankan, of om welke reden dan ook.
Nee zeggen wil niet zeggen dat je er moeilijk wil over doen. Dat je uiteraard de reden meegeeft is de
logica zelve. We hopen dan ook dat de hierarchie hier rekening mee houdt.
Verder zien we dat het werkbaar werk in Vlaanderen ipv verbeterd, verder weg zakt. Dat ook wij allen
een steeds hogere werkdruk ondervinden, dat kunnen we alleen maar beamen.
Onderstaande factoren zal je dan ook zelf wel herkennen:

Volledig artikel:
https://www.serv.be/serv/persberichten/werkbaar-werk-vlaanderen-onder-druk-vooralwerkstressklachten-zijn-oorzaak

9.40 Het nieuwe buitengebouw BT C.
Vanwege de bouw van ROG moest het buitengebouw van NC3 verplaatst worden. Bij het ontwerp van
het nieuwe buitengebouw zijn de ploegen mee betrokken geweest.
Maar niet enkel productie, ook mechanisch onderhoud en de dienst instrumentatie. Wat nu het “MIP”
plan noemt is altijd zo geweest op NC3: productie, MO en ID in één gebouw.
Toen er voor de andere BT’s ook een nieuw buitengebouw nodig was, was dit van NC3 natuurlijk dan
ook een geschikt voorbeeld.
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Echter mocht het niet meer zo groot zijn of anders gesteld, het mocht niet meer zo duur zijn. Het
nieuwe buitengebouw van BT C is dan ook kleiner dan dat van NC3.
Het heeft in het begin, nu reeds 4 jaar geleden, toch wel wat voeten aan de aarde gehad alvorens een
akkoord was rond het nieuwe gebouw.
Een akkoord zei je? Het blijkt achteraf dat er enkel een akkoord was bij productie. Bij onderhoud en
instrumentatie was het niet besproken met de gebruikers zelf.
Er zijn nu verschillende vergaderingen geweest waarbij men ook naar een akkoord gezocht heeft bij MO
en ID.
Uiteindelijk hebben we als syndicale delegatie de drie partijen (productie, MO en ID) bij elkaar gebracht
en tot een akkoord gekomen.
Echter is er nog een probleem met de bureau’s van de brigadiers. Daar waar de brigadiers liever bij hun
mannen zitten (wat ons ook logisch lijkt), wil de directie dat
de brigadiers bij de PCO’s moeten zitten. Ook dat contact is nodig, maar de frequentie is niet zo hoog als
het contact tussen brigadier-medewerker.
We hopen dan ook dat het moeilijk bereikte akkoord waar 4 jaar aan gesleuteld is niet terug op de
helling komt te staan.

9.41 De syndicale premie 2019.
Als je in 2019 aangesloten was bij een vakbond wordt er vanuit die vakbond voor het jaar 2019 een
syndicale premie van 145€ betaald.
De arbeiders hebben dat een tijdje geleden al uitbetaald gekregen. Sommige bedienden die
doorgegroeid zijn vanuit arbeider zijn bij de AC (algemene centrale) gebleven en hebben
dat toen ook uitbetaald gekregen. Zij krijgen geen brief en moeten iets invullen.
De bedienden krijgen wel een brief en moeten die ondertekend terugbezorgen. Die uitbetalingen zijn
ondertussen bezig.
Hoe dan ook: volg het mee op dat je eind juni 2020 die 145€ op je rekening ziet staan. Indien niet, dan
geef je maar een seintje.
Natuurlijk, als je die brief nog maar vandaag hebt binnen gegeven, kan het natuurlijk ook ietsje langer
duren ☺

9.42 Het eindresultaat van de werkgroepen rond OSA en ID (september 2020).
In het begin van het jaar is er sociale onrust geweest vanwege de bezetting van OSA en ID. Buiten dat de
werklast werd aangekaart had het toenmalig
diensthoofd nog een idee om de twee diensten samen te smelten en zo 5 functies te kunnen reduceren.
De actie die daaruit vloeide was dat dit idee al snel terug van tafel was. Het bleek maar “een idee” te
zijn.
Bijkomend was er een voorafname van 5 extra personen: 2 voor OSA en 3 voor de instrumentatie dienst.
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Een werkgroep per dienst moest justifiëren of de gestelde 5 personen daadwerkelijk nodig waren.

Bij OSA was het vooral een probleem dat een herschikking van de werkload bijkomende problemen gaf.
Het fabriek was geografisch in drie zones verdeeld en er was een ploeg van OSA die in deze zone de
OSA’s in orde hield.
Er was beslist om naar twee groepen te gaan waarbij iedereen een deel OSA’s moest bijnemen.
Deze opleiding bij hun goedgevulde dagtaak bijnemen was onmogelijk. Er zijn tijdelijk twee personen
toegevoegd totdat
iedereen de kennis van alle OSA’s binnen zijn nieuwe zone onder de knie hebben.
De twee nieuwe OSA techniekers zijn ondertussen aan boord en bezig met hun opleiding.

Ondertussen is ook de werkgroep binnen ID geland. In eerste instantie is men werk aan het maken van
de gaten die er gevallen zijn niet enkel door pensionering,
maar ook door promotie en ontslag. Voor een ander probleem dat destijds is aangekaart is ook een
oplossing gezocht.
Vanwege het MIP was de vraag om business team gericht te gaan werken daar waar er op dat moment
iedereen centraal zat.
Dat maakte dat de groepen zo klein waren dat verlof nemen of opvang bij ziekte of problemen het werk
in het gedrang kwam.
Daar is ook een mouw aangepast. Verder gaat men naar analogie van ROG en OPTARA bekijken of de
midrun testen van de OPV’s niet verder kunnen gereduceerd worden.
Uiteraard allemaal binnen het wettelijke kader.

Buiten heel deze oefening bleek dat er op 1 afdeling binnen ID nog steeds nood was aan een extra
functie.
Die gaat voor 2 jaar ingevuld worden. De werkgroep maakt zich echter sterk dat ook na twee jaar deze
extra functie nog nodig is.
Een evaluatie van deze functie is dan ook door de directie op papier gezet.

Los van de extra functie komt er nog voor 2 jaar een functie bij om de trainingsachterstand die er na de
promoties opgelopen is, dit in te halen.
Zowel de dienst OSA als ID zijn akkoord gegaan met de resultaten van de werkgroepen.
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9.43 Hoe ver staat het met de CAO 2021-2022 (Mei 2021)?
Om de twee jaar wordt er rond loons- en arbeidersvoorwaarden onderhandeld tussen de werkgevers
en werknemers. De zogenaamde CAO-onderhandelingen.
Momenteel zijn dus de onderhandelingen lopende voor de CAO 2021-2022. Deze onderhandelingen
verlopen in drie fasen.

1. Het IPA.
Het IPA is de afkorting van het Interprofessioneel Akkoord. Hierin zitten de
werkgeversafvaardiging (VBO, Unizo,…) en de werknemersafvaardiging (ACV, ABVV, ACLVB,
Boerenbond).
Hier wordt een akkoord afgesloten over de verschillende sectoren heen. Welke opslag kan er
gegeven worden aan de verschillende sectoren, welke arbeidsvoorwaarden kunnen er gegeven
worden.
Deze onderhandelingen lopen hoe langer hoe moeilijker vooral omdat de loonwet steeds
strakker wordt. De loonwet vergelijk de lonen in België tov de ons omringende landen om
concurrentieel te blijven.
Echter is het zo dat deze loonwet geen rekening houdt met de kortingen die de bedrijven
krijgen, om maar iets te noemen. Voer voor discussie dus.
Maar goed, de loonwet heeft gesteld dat de loonsopslag maar maximaal 0,4% mag zijn
ongeacht welke sector. Dus ook sectoren die de afgelopen tijd tijdens Corona wél goed geboerd
hebben, de farmaceutische sector bijvoorbeeld,
mogen als het IPA goedgekeurd zou worden, ook maar 0,4% opslag geven. Gesteund door de
loonwet houden de werkgevers vast aan de 0,4%. Bijkomend wou men ook de
welvaartsenveloppe niet uitkeren als het IPA niet goedgekeurd werd.
De welvaartsenveloppe bepaald hoeveel de laagste uitkeringen mogen stijgen om
welvaartsvast te zijn. Ook dat wordt in het IPA bepaald.
Na de actiedag van 29 maart (waarvoor nogmaals dank voor de ondersteuning) is er door de
regering beslist dat er extra éénmalige premies mochten betaald worden voor sectoren die wel
goed gedraaid hebben.
Ook de welvaartsenveloppe is uit de onderhandelingen gehaald en die is ondertussen
uitgevoerd.
De werkgevers willen nu slechts een premie geven aan bedrijven die 30% meer omzet gedraaid
hebben dan het jaar voordien, zodat maar slechts de “happy few” een premie zouden krijgen.
En dat is natuurlijk niet in de geest van een interprofessioneel akkoord. De gesprekken verlopen
dus héél stroef.
Bijkomend is de goedkeuring van het IPA de start van de sectoronderhandelingen en worden de
CAO’s rond eindeloopbaan tijdskrediet en SWT goedgekeurd.
Zolang het IPA niet rond is, kunnen er mensen geen nieuw eindeloop tijdskrediet opnemen of in
SWT gaan.
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2. De sectoronderhandelingen.
Als het IPA goedgekeurd is, starten op de verschillende sectoren de onderhandelingen. Voor
ons als TRA is dat de petroleumsector.
Op dit niveau onderhandelen de petroleumfederatie als afvaardiging van de werkgevers in de
petroleumsector, met de secretarissen van de vakbond van die sector.
Uiteraard hangen daar de beperkingen die in het IPA zijn goedgekeurd als een zwaard van
Damocles boven de onderhandelingstafel.
In de sectoronderhandelingen wordt ook de enveloppe onderhandeld voor de uitbetaling van
de syndicale premie van de bedienden.
Als de sectoronderhandelingen afgelopen zijn, starten de bedrijfsonderhandelingen en wordt
de syndicale premie van de bedienden uitbetaald.
Verder wordt dan bekeken welke CAO’s rond tijdskrediet en SWT ook in de petroleumsector
van kracht zullen zijn.
3. De bedrijfsonderhandelingen.
Na de sector zijn de bedrijfsonderhandelingen aan de beurt. Dit is echter geen must. Het kan
zijn dat er in de sector onderhandeld is onder een gesloten akkoord.
Dit geeft weer dat er geen onderhandelingen meer mogelijk zijn op het bedrijf. Echter is het zo
dat bijna gewoontegetrouw bedrijfsonderhandelingen plaats vinden.
Tijdens de bedrijfsonderhandelingen onderhandelt de syndicale delegatie rechtstreeks met de
werkgever om te zien wat er op het bedrijf nog kan toegevoegd worden aan de CAO.

Voorlopig zijn ze dus nog bezig op het niveau van het IPA. Laat ons dan ook hopen dat er zo snel als
mogelijk een akkoord komt.

9.44 Een herinnering uit de vorige CAO 2019-2020 (Mei 2021).

In een CAO proberen we niet alleen te denken aan het financiële of arbeidsomstandigheden, ook aan
uw gezondheid en welzijn.
Denk maar aan de verhoging van de plafonds of extra horizontale vervangers zodat meer mensen
tijdskrediet kunnen nemen of de toekenning van extra personeel op plaatsen waar het echt té hectisch
is.

Maar ook aan uw gezondheid hebben we gedacht.
Vanaf 1 januari 2020 wordt aan elke medewerker die in de loop van het jaar 45 jaar wordt of eerder op
advies van de arbeidsgeneesheer, jaarlijks 2 bovenwettelijke medische testen aangeboden.
1. CEA (voor M/V): generieke marker die een standpunt kan zijn voor meer specifieke onderzoeken
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2. PSA (enkel voor M): marker voor prostaat
3. Generiek gynaecologisch onderzoek (enkel vooor V): tussenkomst in het persoonlijk remgeld op
vertoon van mutualiteitsattest aan de medische dienst.
Hoe vul je dat concreet in?
Voor 1 en 2 stel je uw vraag aan de medische dienst dat je graag die test wil.
Voor 3 dien je dat in te vullen in TRECK.
•
•
•

Op het mutualiteitsattest staat vermeld hoeveel remgeld je betaald hebt.
Schrijf op dat attest “Terugbetaling gynaecologisch onderzoek” en scan het document in.
Open TRECK ( WAT/ Site /Handige links/ TRECK/ Klik hier om aan te loggen in TRECK/
Je moet dan je paswoord invullen
Klik op
Nieuwe uitgavendeclaratie
HSE
Voor Cost Centre vul je “RAXXRA2370” in
Je kan het copy van de mutualiteitsattest toevoegen.

9.45 De syndicale premie dienstjaar 2020 (Mei 2021).
Als je vorig jaar gewerkt hebt én aangesloten was bij een vakbond heb je recht op een syndicale premie.
Het jaar waarin je gewerkt hebt noemt het dienstjaar. Je krijgt je premie het jaar nadien. Binnenkort ga
je dus je syndicale premie voor het jaar 2020 krijgen.
Deze premie bedraagt 12,08€ per gewerkte én aangesloten maand of 145€ op jaarbasis.

Voor arbeiders of bedienden is dat hetzelfde. De wijze van uitbetaling is echter verschillend.

Voor arbeiders is de personeelsdienst nu de premies aan het afdrukken, één kaartje voor iedere
arbeider, lid van een vakbond of niet. Als die afgedrukt zijn komen die naar de syndicale delegatie.
Wij halen dan de kaartjes eruit voor diegene die lid van het ACV of ABVV zijn en versturen die naar de
betrokken vakbond ter uitbetaling.
De kaartjes welke niet lid zijn van het ACV of ABVV worden naar de betrokkene thuis gestuurd. Leden
van het ACLVB moeten dat binnen brengen bij hun vakbond, ben je geen lid kan je met de premie niets
doen.
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Bij de bedienden is de syndicale premie in zijn geheel een enveloppe die onderhandeld wordt op het
sectorniveau.
Anders dan bij de bediendenarbeiders dient er eerst een akkoord op het sectorniveau zijn alvorens de
premie wordt uitbetaald.
De bedienden krijgen hiervoor een brief thuis gestuurd welke ze moeten controleren, ondertekenen en
terugsturen naar het syndicaal lokaal of rechtstreeks naar de centrale.

Uitzondering hierop zijn de zogenaamde “technische bedienden”. Dat zijn bedienden die destijds vanuit
de arbeiderscentrale AC (Algemene Centrale) gepromoveerd zijn tot bedienden.
Deze worden ook uitbetaald via het arbeidersstatuut. De technische bedienden hebben hun syndicale
premie reeds uitbetaald gekregen.
De huidige arbeiders die promoveren naar bediende vanuit de AC vallen onder de centrale BBTK. Ook al
vallen die in Antwerpen ook onder de AC, het blijven leden van het BBTK omdat die samensmelting
tot één statuut niet overal hetzelfde is.

Wij sturen een mail naar u vanaf wanneer u in uw statuut je syndicale premie of brief gekregen moet
hebben.
Hopelijk mag binnenkort in het eenheidsstatuut ook eenheid brengen in de wijze van uitbetaling van de
syndicale premie.

9.46 Kader, heb je ook je “opslag” al gekregen? We vinden het alvast een schande.
Anders dan bij de baremieke bedienden die jaarlijks een ervaringsjaar bij krijgen, krijgen de kaders een
jaarlijkse opslag.
Anders dan het vast gegeven van de barema’s hangt het bij de kader af van zijn beoordelingscijfer en de
enveloppe die beschikbaar is.

2019 was een topjaar, nooit geziene prestaties werd er beoordeeld. Het lijkt ons goed mogelijk dat daar
de kaders toch ook aan hebben meegewerkt, toch?
Als dan de vruchten daarvan werden uitgedeeld was Corona lopende en werd de loonsopslag flink
beperkt. De kaders worden toch altijd beloond voor de prestaties van het jaar voordien?
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Maar dit jaar is het nog erger, geen ruimte voor loonsopslag. Voor al diegene die geen gewaarborgde
afstand hebben tov baremieke bedienden zijn er dus aan voor de moeite, zij gaan er weer een
ervaringsbarema op achteruit.

Eén van de waarborgen is dat je als kader minimum het loon moet krijgen van een baremieke bediende
4BC en dit, spijtig genoeg, ongeacht uw NP inschaling.
Nog even en ieder kader zit op de lijn van de 4BC…ongeacht uw NP inschaling…

9.47 Hoever staat het met de loonsonderhandelingen? (juli 2021)
Je zal ongetwijfeld al gehoord hebben dat het IPA goedgekeurd is. De loonnorm blijft dezelfde 0,4%
loonsopslag bovenop de indexaanpassingen en 500€ netto voor bedrijven die het goed gedaan hebben.
Buiten dat is er een sterke verbetering aangebracht in de verhoging van de minimum lonen. In een
soort stappenplan wordt het minimum loon verhoogd met het Duitse minimum loon als referentie.
Maar ook rond andere zaken is er nu duidelijkheid.
Zoals te verwachten was, is de minimum leeftijd van SWT voor alle stelsel opgetrokken naar 60 jaar,
behalve omwille van medische redenen, daar blijft het 58 jaar.
Minder gunstig is dat de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt opgetrokken is naar 62 jaar of 42 jaar
beroepsverleden.
Wat dan weer gunstig is, is dat het tijdskrediet eindeloopbaan verbeterd is. Voortaan kan men vanaf 55
jaar 1/5de of halftijds tijdskrediet aanvragen. Daarvoor was het halftijds slechts vanaf 57 jaar.
Bijkomend is de bijpassing van de RVA behouden gebleven waardoor het nemen van het eindeloopbaan
tijdskrediet een geen (shift) of beperktere (dag) invloed heeft op de opbouw van je pensioen vanwege
gelijkstelling.
Alles gaat in van zodra de geldende CAO’s uitgebracht zijn door de NAR (Nationale Arbeids Raad) en er
voor sommige SWT stelsels in de sector of op het bedrijf akkoorden rond zijn.
De volgende stap zijn nu de sectoronderhandelingen.
We herhalen ook graag dat de syndicale premie van de bedienden pas uitbetaald gaan worden als er
een sectorakkoord is.
Behalve de zogenaamde technische bedienden. Deze mensen hebben dat al uitbetaald gekregen. Wie
tot deze categorie behoord is er al van op de hoogte gesteld.
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10 TRABVV.
10.1 Lid van het ABVV (Jan 2019):
•
•
•
•
•
•

•
•

Het ABVV waakt over je rechten, je inkomenszekerheid, werkzekerheid en werkplezier
Je krijgt maandelijks een infokrantje toegestuurd “De Nieuwe Werker”.
Het ABVV staat aan je zijde bij conflicten met je werkgever en biedt je deskundige rechtshulp
Bij stakingen ontvang je een stakersvergoeding
Via een syndicale premie krijg je je lidgeld bijna volledig terugbetaald.
Bij geboorte, adoptie en huwelijk ontvang je een vergoeding.
Voor geboorte- en adoptiepremie dien je een formulier in te vullen wat te verkrijgen is in het
syndicaal lokaal.
Voor je huwelijkspremie dien je een copij van je huwelijksacte op te sturen naar de ABVV dienst
Premies en vergoedingen in de Van Arteveldestraat 17 2000
Eenmaal op pensioen krijg je korting op je lidmaatschap.
Korting gebeurd als je op rustpensioen gaat automatisch. Bij vervroegd pensioen of SWT moet je
dat zelf aanvragen!
Je krijgt kortingen in ABVV vakantiecentra en op verschillende vrijetijdsactiviteiten.

Als je het lidgeld op jaarbasis bekijkt en trekt daar het bedrag van de syndicale premie af, an betaal je als
arbeiders slecht 32,6€ of als bediende slecht 39€
om lid te zijn van het ABVV.

10.2 TOA vs TRA contract (okt 2018).
Kom je van TOA en heb je nu een TRA contract? Vergeet dat dan niet door te geven aan de syndicale
delegatie.
Het is immers zo dat TOA in de chemiesector zit en TRA in de petrochemie. Dat maakt dat je ook een
andere regeling hebt rond jouw syndicale premie.

10.3 Onze website is terug online (feb 2019)!
Jawel. Bloed, zweet en tranen, maar onze website is terug online én smartphone compatibel.
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Er staat al ongelooflijk veel informatie op oa ook onze Rode Draad gebundeld. Moest je thuis met een
vraag zitten,
ga dan alvast een keer kijken.

www.trabvv.be
10.4 Wablief? TRABVV tegen een ander shiftsysteem (feb 2019)?
Als het geldt voor eer dat “eer wie eer toekomt”, dan vermoed ik dat het ook geldt voor oneer.
Regelmatig krijgen wij te horen dat wij als TRABVV een ander shiftsysteem zouden tegenhouden.
Graag laten wij dan via deze weg ook weten hoe de vork wél juist in de steel zit.
In de CAO 2015-2016 is er een paragraaf die zegt dat we een bevraging gingen doen om te polsen of er
een meerderheid was om
in het huidige shiftsysteem anders te roteren. Op het moment dat we de bevraging wilde doen heeft
onze directie een voorstel
gedaan om een gespecialiseerde firma onder de arm te nemen. Omdat rond deze materie expertise
nodig is, zijn wij op het aanbod ingegaan.
Op 11/10/2018 is de firma Dehora langs geweest en heeft aan een zeer uitgebreide aantal leden van de
delegatie, aangevuld met de directie, een uitleg gegeven.
Shiftlopen is niet het gezondste wat je kan doen, maar dat wisten we al. Verder hebben ze de nadelen
van het huidig shiftsysteem uit de doeken gedaan.
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Daarbij stelde de firma dat het huidig roteren, in ons systeem van 7 opeenvolgende dagen hetzelfde, het
minst slechte was. Vandaar dat we de bevraging niet gedaan hebben.
Er was overeengekomen dat de directie initiatief ging nemen om info naar de vloer te brengen, wat
spijtig genoeg tot op vandaag, nog niet gebeurd is.
We weten dat het leeft in de shift. Leeft in de zin van “handen af van het huidig systeem” tot “een ander
shiftsysteem nu.”
We weten allemaal dat er bijna even zoveel verschillende systemen zijn als mensen die op TRA in shift
staan. Het is voor ons dan ook onbegonnen werk
om een systeem uit de mouw te toveren waar een meerderheid van de shiftmedewerkers achter staan.
Wij wensen in deze polemiek geen standpunt in te nemen, maar
we gaan zeker niets tegenhouden . Er moeten dan ook keuzes gemaakt worden, beslissingen genomen
worden. Dat laten we dan ook liever aan de directie over.
Weet in ieder geval al dat onze directie gesteld heeft dat het geen geld mag kosten of geen extra
headcounts mag vergen.
Ook al wordt de soep nooit zo warm gegeten dat ze opgediend wordt, dat deze factoren wel degelijk
zullen meespelen, zal wel duidelijk zijn.
De kwatongen zullen we wel nooit kunnen bedwingen, maar weet dat wij als TRABVV niet tegen een
ander shiftsysteem zijn.
Het staat op de syndicale agenda met de directie. We zijn net als u wachtende op de info van Dehora
om nadien verdere stappen te aanhoren.
Op 7 februari heeft de directie laten weten dat men bepaalde scenario’s aan het bekijken is en dat het
nog enkele maanden zou vergen.
En net zoals altijd zullen wij er over waken dat u er geen nadeel aan ondervindt.

10.5 Het eenheidsstatuut (feb 2019).
De wereld en de arbeidsmarkt evolueren. Jouw vakbond ook.
Een aantal verschillen tussen arbeiders en bedienden werden ondertussen weggewerkt. De komende
maanden en jaren zullen de statuten verder naar elkaar toegroeien.
We hebben de structuur van onze vakbond aan deze nieuwe realiteit aangepast. De Algemene Centrale
(tot voor kort enkel bevoegd voor arbeiders) en BBTK (tot voor kort enkel
bevoegd voor bedienden en kaderleden) hebben daarover een belangrijk akkoord bereikt waarbij we de
arbeiders en bedienden in dezelfde sectoren samenbrengen in één en
dezelfde vakbondscentrale zodat we jouw rechten nog beter kunnen verdedigen.
Vanaf 1 januari 2019 is de Algemene Centrale (AC) in de petroleum sector bevoegd voor alle
werknemers. Arbeiders, bedienden en kaderleden samen.
Vanaf dan ben jij lid van de AC en kan je dus terecht in die kantoren. De administratieve afhandeling van
de overgang naar de AC is automatisch gebeurd. Daarvoor hoef je niet te doen.
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10.6 De syndicale premie komt er aan (maart-april 2019).
De syndicale premie is de premie die je terug gestort krijgt als je aangesloten bent bij een vakbond. Dit
is zowel voor arbeiders als bedienden, al komt dit voorlopig nog van twee verschillende instellingen.
Maar rond het eenheidsstatuut is men dat ook aan het bekijken hoe dit in de toekomst gaat verlopen.
Voor de arbeiders zou dat normaal gezien reeds betaald moeten geweest zijn. Er was echter achterstal
bij de Petroleumfederatie zodat dit wat vertraging heeft opgelopen.
Voor de bedienden is het afwachten totdat de sector CAO achter de rug is. Men verwacht daar de
uitbetaling in augustus-september.
Van zodra ik weet heb van de uitbetaling er van stuur ik nog een mail naar jullie toe om te horen of jullie
het effectief gehad hebben.
Wat kost de vakbond u nu eigenlijk? Per kwartaal betaal je 49,5€. 49,5 x 4 = 198€. Daarvan krijg je de
syndicale premie 145€ terug. 198€ - 145€ = 53€ per jaar of 4,41€ per maand.

10.7 Denk ook aan uw vakbond! (oktober 2019)
Bij de uitbetaling van de syndicale premie hebben we gemerkt dat er toch wel wat problemen waren
rond adreswijzigingen.
We begrijpen dat wel. Bij een verhuis moet je aan zoveel denken en dan is uw vakbond misschien wel
het laatste waar u aan denkt.
Is uiteraard ook belangrijk dat wij het weten al is het maar om u éénmaal per jaar uw syndicale premie
toe te sturen.
Dus als je verhuist, denk ook een keer aan ons. Je gaat er wel bij varen. ☺

10.8 Deeltijds werken, veranderen van statuut, op SWT gaan? Wij berekenen voor u
persoonlijk het financieel verschil (Jan-Feb 2020).
Soms krijgen we heel legitieme vragen:
•
•
•

Als ik arbeider ben en ik wordt bediende, hoe zit het dan met mijn loon?
Als ik op SWT ga, hoeveel is dan mijn netto inkomen? Hoeveel van de RVA en hoeveel
bijpassing?
Als ik als arbeider op SWT ga, hoeveel is mijn netto ontslagcompensatievergoeding.

Maar ook de loonsverhoging tijdens de CAO berekenen we steeds. Met het uit de duim te zuigen gaan
we niet veel mee vooruit zijn.
Legitieme en logische vragen. De antwoorden daar en tegen, het ligt iets minder voor de hand. Te meer
omdat het juist moet zijn.
Niets is vervelender beslissingen te nemen op verkeerde gegevens.
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We zeggen niet dat er in het begin geen foutjes geweest zijn in onze berekeningen, maar dat is stilaan
achter de rug.
De berekeningen die de loondienst maken en onze berekeningen, de verschillen zitten hem achter de
komma.
Maar we gaan verder.
•
•

Hoeveel is het netto verschil op jaarbasis als ik 4/5de ga werken?
Hoeveel is dat netto als ik mijn loopbaanonderbrekingsdagen op de 4 laatste nachten neem?

Ook daar hebben we nu een module voor gemaakt. Ook op die vragen kunnen we antwoorden.
Tenminste, tot op het niveau van de bedrijfsvoorheffing. We houden wel rekening met uw burgerlijke
staat en uw kinderen,
maar niet bijvoorbeeld als u nog een huis inbrengt of zo. Dat is onbegonnen werk.
Het is het netto dat u op uw loonbrief terugvind. Geen rekening houdend met wat u nog moet
bijbetalen of terugtrekken van de belastingen.
Ook wat het verschil is om van TOA naar TRA te gaan of van TRA naar TOA, we zijn er mee bezig.
We staan er al ver mee, hopelijk binnenkort klaar.
Dus enige vragen over uw loon, als TRABVV weten we er raad mee.
Niet algemeen, maar voor u persoonlijk.

10.9 Wat heeft de vakbond voor ons eigenlijk gedaan? Niets!
Hoe dikwijls horen we dat niet? Hoe dikwijls worden we verweten dat we meer kwaad doen, dan goed?
Wij als syndicaten zijn niet meer van deze tijd. Ouderwets. Dinosauriërs die zich vastklampen aan
verouderde waarden.
Ik weet het. Tegen u moeten we het niet vertellen. U bent er zich wel degelijk van bewust wat onze
collega’s in het verleden allemaal gepresteerd hebben,
waar we nog steeds van genieten en iedereen het maar als “normaal” beschouwd. U bent immers lid
van ons en wees maar zeker dat we dat ten zeerste waarderen.
We werken er dan ook iedere dag aan zodat we uw steun blijven krijgen.
De vraag deze keer is of de vakbond nog wel nodig is.
Als je op onderstaande link klikt (Ctrl + klik) krijg je een amusant filmpje te kijken dat u misschien samen
met een niet lid kan bekijken.

https://syndicalegps.be/wp-content/uploads/2015/05/Wat-deden-de-vakbonden-voor-ons.mp4?id=0
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Heeft u uw GDPR document nog niet binnengebracht? 65,81 % van onze leden hebben dat ondertussen
gedaan, waarvoor onze dank.
Binnenkort sturen we een reminder naar diegene die het nog niet hebben binnen gebracht.

10.10 Sociale verkiezingen 12 en 13 mei 2020:
Vanwege de Coronamaatregelen was het onbegonnen werk de sociale verkiezingen te houden tijdens
12 en 13 mei 2020.
Vandaar dat de regering samen met de sociale partners besloten hebben die te verzetten naar
november 2020.
Niet erg. Wij als TRABVV zijn immers van mening dat wij uw stem iedere dag dienen te verdienen, niet
éénmaal om de vier jaar.

10.11 Hoe zit het eigenlijk met de problematiek van ID en OSA? (mei 2020)
Vanwege het MIP is men business team gedreven gaan werken. Dat wil zeggen dat diensten niet meer
centraal werken, maar gescheiden van elkaar per business team.
Alles heeft zijn voor- en nadelen. Maar de nadelen waren met de huidige bezetting voor de dienst
instrumentatie (ID) en de dienst on stream analyser (OSA) te groot.
En zoals niet zelden daar waar sociaal overleg faalt neemt de frustraties over. Het heeft dan ook geleid
tot serieuze sociale spanningen.
Een voorafname van een aantal extra mensen per dienst en een grondig onderzoek aan welke bezetting
het voor beide diensten dan wel zou kunnen was het resultaat van de actie.
Het grondig onderzoek is ondertussen afgerond en beide diensten hebben hun rapport voorgelegd aan
de directie. Er moesten nog wat vragen uitgeklaard worden en dan ging het
resultaat voorgelegd worden aan Parijs. Eénmaal dat achter de rug worden de resultaten publiek
gemaakt.

10.12 Wist je dat? (juli 2021)
We gaan met de deur in huis vallen, wij als TRABVV zijn geen geoliede PR machine. Terwijl wij ons zweet
nog afkuisen zien we dat alle info al verspreid is in het fabriek.
We kunnen ons best voorstellen dat jullie dan zich al een keer afvragen: “waar zitten die van ons?” We
ergeren ons er soms aan, temeer omdat het toch ook de nodige risico’s met zich meebrengt.
We hebben liever dat het correct en zeker is, alvorens er al luidkeels mee de straat op te gaan. Maar in
deze rubriek gaan we ons toch eens wat meer de verf zetten, Rode verf wel te verstaan.
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Wist je bijvoorbeeld dat wij als TRABVV in de ondernemingsraad geëist hebben, om de vrijstellingen die
door de overheid gegeven worden, via de ondernemingsraad kenbaar te maken?
Dat is een wettelijke verplichting die niet werd uitgevoerd. Het beperkte zich tot info in de jaarlijkse
financiële en economisch info welke een groot deel confidentieel is.
In het verslag van de ondernemingsraad is nu te lezen dat er in 2020 een financiële vrijstelling in het
doorstorten van bedrijfsvoorheffing was van 13,5 miljoen euro.
11,7 miljoen euro voor de medewerkers in volcontinue shift. Als je weet dat er ongeveer 450
shiftmedewerkers zijn dan betekent dat de werkgever per volcontinue shiftmedewerker 26.000€
bedrijfsvoorheffing niet diende door te storten.
Als dat geen leuk wistjedatje is…
10.13 Vragen allerhande rond je loon, promotie, deeltijds werken,

ontslagcompensatievergoeding of SWT? Wij berekenen het voor u.(juli 2021)
Als er een berekening dient te gebeuren rond uw loon, promotie, deeltijds werk… is er maar één
berekening die belangrijk is en dat is die van personeelsdienst.
Het is immers via die berekening dat er zal uitbetaald worden. We hebben de afgelopen jaren wel wat
werk gestoken om daar ook rekenmodules van te maken.
Als we onze berekeningen vergelijken met die van de loondienst zijn ze dan soms ook tot op de cent
gelijk. Als je dus twijfels hebt of een berekening correct is,
of op voorhand al een keer wil informeren wat de financiële inpakt is van een beslissing dat je gaat
nemen, ben je altijd welkom bij één van onze afgevaardigden.
TRABVV berekent het voor u.

10.14 RAMSES, is het niet gemeld, dan is het niet gebeurd! (juli 2021)
We horen soms wel wat, waarvan je stelt, je houdt het niet voor mogelijk. Als we dan in RAMSES gaan
kijken is er geen melding van.
Maakt het ook moeilijker om het aan te kaarten in het CPBw bijvoorbeeld, om er op terug te vallen als
het veelvuldig gebeurd.
We stellen het dan ook héél eenvoudig, als het niet gemeld is, is het niet gebeurd.
Het zal dan nog even in het geheugen blijven hangen, maar dat is het dan.
Bij deze dus een warme oproep om steeds een RAMSES melding te maken.
Tevens vragen we uw mening een keer, hoe u RAMSES ondervindt. Geef een keer door of u het positief
of negatief ondervindt.

10.15 Thema voor de volgende maanden: huisvesting. (juli 2021)
U weet ongetwijfeld dat wij als ABVV altijd ons uiterste best doen, zaken die niet in orde zijn, aan te
kaarten en zowel syndicaal of via de ondernemingsraad of CPBw.
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Niet zelden komen problemen tot bij ons die van dezelfde materie zijn. Vandaar dat we eens gaan
bekijken of we de problemen niet kunnen bundelen en dat als geheel kunnen aankaarten.
Als er iets is wat de Coronacrisis ons geleerd heeft is dat huisvesting super belangrijk is.
Hoe zit het met onze bureau’s of werkplaatsen? Zijn die in orde? Is er voldoende verluchting?
Maar niet enkel door de bril van Corona, ook anderzijds? Is uw meubilair in orde? Is er gedacht aan
ergonomie? Is de airco of zonnewering voldoende?
Kortom: hoe zit het met uw huisvesting? Als er problemen mee zijn en ook al zijn we er mee bezig (soms
al jaren, denk maar aan de stoelen van de CCK), geef het door.
We gaan het allemaal nog eens oplijsten en proberen er iets mee te doen.
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