
1

Verschijnt driemaandelijks - jaargang 44 - nummer maart 2022 - afgifte kantoor Antwerpen X/P2A8513

Het magazine van ACV Puls vakbondsploeg bij Colruyt

COLRUYT MAGAZINE

> p. 2: GRATIS CINEMATICKETS

> p. 6: LEDENBEVRAGING

We zien opnieuw ons loon 
stijgen (index april 2022). We 
kregen de laatste maanden 
al enkele procenten loon 
aanpassing, in de maanden 
september, oktober, december 
2021, januari en maart 2022. 
Haast nooit gezien! 

Dat komt door de sterke 
infl	atie.	Alles	wordt	helaas	
duurder en dat voelen we 
goed. Volgens de laatste 
prognoses mogen we ons ook 
in april-mei-juni-augustus en 

november 2022 nog aan een 
index (steeds 1%) verwachten. 
Dat is dubbel want dat bete-
kent ook dat men de komende 
maanden geen stabilisatie of 
al helemaal geen prijs-
dalingen/defl	atie	verwacht.

Zo een index van 1% is goed 
voor een koopkracht verhoging 
van minstens 20 euro bruto 
(afhankelijk van je persoon-
lijke bruto maandinkomen).
Een “cadeautje” van de werk-
gever? Nee, wel het resultaat 

van lange vakbondsonder-
handelingen. 

Door de index wordt je loon 
een stukje aangepast aan 
de levensduurte. In heel wat 
landen rondom België kijken 
werknemers met grote ogen 
naar dat indexmechanisme. 
De koppeling van je loon aan 
de prijzen van goederen en 
diensten is niet zo vanzelf-
sprekend.

JE LOON STIJGT DOOR DE INDEX

Lees meer op de 
volgende pagina!
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GRATIS
CINEMATICKETS

Word nu lid en ontvang meteen 2 cinematickets. Ook 
als bestaand lid krijg je, wanneer je een collega lid 
maakt, een gratis cinematicket.
•	 Je ontvangt als nieuw lid meteen 2 cinema- 

tickets van KINEPOLIS als welkomstgeschenk  
(1	jaar	geldig	voor	elke	film).

•	 Ben je zelf al lid, maar je collega nog niet? 
Overtuig hem of haar en ook jij krijgt een gratis 
cinematicket.

•	 Maakt het nieuwe lid zelf ook nog een collega 
lid? Dan heeft hij nog eens recht op een extra 
cinematicket.

Nieuw lid gemaakt?
Mail je gegevens dan naar  
nieuwlid@acv-csc.be en breng je vakbond- 
secretaris op de hoogte! 

Word nu lid en 
ontvang meteen  
2 cinematickets!

Er zijn maar weinig plekken in 
de wereld waar deze koppeling 
aan de levensduurte ingebur-
gerd is. Maar zelfs in eigen 
land is het niet altijd een evi-
dentie, het systeem word wel 
eens aangevallen door enkele 
politici. 

Een indexaanpassing is geen 
wettelijke verplichting. Het is 
een afspraak die de vak- 
bonden in het overleg met 
werkgevers afdwingen – of in 
het verleden afdwongen. Daar-
bij is het ook geen universele 
afspraak. In de meeste sec-
toren bestaat ze, maar er zijn 
ook sectoren waar werkgevers 
de boot afhouden, of waar er 
geen sectorafspraken bestaan 
– en dus ook geen index.

In sommige sectoren wordt de 
index bovendien enkel toege-

past op de baremalonen, maar 
niet op lonen die boven dat 
barema zitten (een barema 
is wel een wettelijk bepaald 
minimumloon). Word je meer 
betaald dan wat volgens de 
sectorbarema’s strikt nood-
zakelijk is, dan val je bij de 
indexering ook buiten de prij-
zen. Pas wanneer je onder de 
barema’s (weg)zakt, wordt het 
weer aangepast aan de stijging 
van de levensduurte.

De manier waarop de index 
wordt toegepast verschilt per 
sector. Het hangt dus af van de 
concrete afspraken die daar 
gelden.

In de distributiesector is er bij-
voorbeeld geen vast moment 
waarop de lonen worden aan-
gepast, ze worden aangepast 
zodra een indexdrempel wordt 

overschreden. In PC202 worden 
de lonen steeds aangepast 
van zodra de index de marge 
van 1% behaalt. Op deze wijze 
ontvangen deze medewerkers 
het snelst een aanpassing van 
hun loon.

De index dekt trouwens niet 
meer de hele stijging van de 
levensduurte. Door de jaren 
heen zijn een aantal elemen-
ten - die behoorlijk wegen 
op het gezinsbudget - uit 
de indexkorf gelicht. Denk 
maar aan de brandstoffen en 
merkproducten. De index kan 
dus niet garanderen dat je 
met je loon altijd evenveel kan 
kopen, maar geeft wel enigs-
zins een bepaalde aanpassing 
aan de levensduurte. Een goed 
en broodnodig automatisch 
systeem om je koopkracht min 
of meer op peil te houden.
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De laatste jaren merken we een toename van agressie en ge-
weld van klanten aan het adres van onze medewerkers. 
Vooral verbaal geweld, maar helaas ook fysiek geweld.

Dit	kunnen	we	ook	afl	eiden	uit	het	reeds	beschikbare	cijfer-
materiaal. Zo werd in het sectorakkoord van 2017-2018 voor 
het eerst ingeschreven dat bedrijven binnen de distributie-
sector hierover moesten gaan rapporteren. Daarvoor moet 
ook de medewerker zelf zijn medewerking verlenen, want vaak 
stellen we vast dat niet bij elk geval van dergelijke agressie 
een melding word gemaakt.

Is het normaal dat jij als medewerker “je de bek laat vol schel-
den”? Is het oké dat een klant fysiek geweld gebruikt? Nee, 
dat is het uiteraard niet!

Laat het voorval dan ook niet bagatelliseren en maak er 
steevast een melding van. Incidenten van geweld tegen mede-
werkers moeten geregistreerd worden! Altijd!

WAT DOE JE BIJ AGRESSIEVE KLANTEN?

= code 8300 (en subcategoriën)

Wees duidelijk 
over agressie:

altijd melden

altijd bespreken

altijd handelen!
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Zo nu en dan een kleine anekdote om bepaalde 
perso(o)n(en) even in de aandacht te zetten 
en te bedanken voor hun jarenlange syndicale 
inzet.

Naast het afscheid van Freddy Van Gasse en 
Jean-Claude Dedobbeleer (niet limitatief, om 
maar enkele te noemen) hoort ook deze man, 
Danny Vanderhaege, thuis in het rijtje van  
“dinosaurussen”, “dragers” van onze syndicale 
werking.

39	jaar	firma	en	daarbij	ongeveer	een	20-tal	
syndicaal actieve jaren, het is niet iedereen 
gegeven! Maar Danny deed het toch maar. Zijn 
pensionering dubbel en dik verdiend. Danny 
had altijd een luisterend oor voor ieder zijn 
probleem of vraag. Hij had een heel open visie 
en klare kijk. Kortom: een zeer rechtschapen, 
bemiddelend, wijs en voelend man met het hart 
op de juiste plek.  
Ook deze eigenschappen werden hem toege-

wezen door onze collega’s: gedreven, correct, 
sympathiek en tof, een beresterk man en een 
groot voorbeeld voor velen. Danny is altijd een 
verbindende factor geweest. Je kan er van op 
aan gaan dat hij gemist wordt!

Danny	volgde	filialen	in	heel	West-Vlaanderen	
op. Dat deed hij samen met Nadya Farouz die 
helaas ook onze werking en Colruyt verkoop 
verlaten heeft. Nadya werkt nu als vers pro-
motor voor onder meer Spar en Okay. In de lijn 
met wat ze al deed binnen CLP verkoop. Ook 
een verlies voor onze werking. We hoopten haar 
nog jaren in ons midden te mogen hebben, 
maar helaas.

Wij wensen Nadya nog heel veel 
succes in haar verdere carrière en 
Danny wensen we een gelukkig, 
stressvrij pensioen! Dat hij alles 
moge kunnen doen waar hij zo 
lang naar uitgekeken heeft!

DANNY VANDERHAEGHE OP PENSIOEN

Afscheid Nadya en opvolging voor  

josefien en Pascal

Josefien	Bouckaert	nam	het	over	van	
Danny en inmiddels nam ook Pascal Van-
acker een syndicaal mandaat op. Opvol-
ging	verzekerd.	Josefien	Bouckaert	werkt	
in Colruyt Ieper en is bereikbaar via 0478 
71 04 00 of  
josefienbouckaert@gmail.com. Welkom

Vers vlees

SuccesPascal Vanacker werkt 
in Colruyt Izegem als 
beenhouwer. Hem kan je 
bereiken via 0497 13 63 96 
of Pa.vana@hotmail.com.

De Oostkust en Brugge  
worden opgevolgd 
door Lieve Van den 
Bulcke: 0497 82 10 13 of  
vandenbulcke@hot-
mail.com.
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BRIEF VAN DANNY
TOEN KWAM DAT GEVOEL OM MEER TE DOEN

Na 42 jaar werken, waarvan zo’n 39 jaar voor  
Colruyt, heb ik wel wat contacten opgebouwd. Eerst 
in je eigen winkel: collega’s die je vrienden kunt 
noemen, vrienden die collega’s werden, je kent het 
wel: als je werkt, ben je iemand, ken je iemand. Je 
groeit mee met je bedrijf, je ziet wat er goed loopt 
en waar het ook beter kan. Je wil meer doen voor 
je bedrijf en neemt meer verantwoordelijkheden. 
En je voelt je geroepen om je collega’s te vertegen-
woordigen. Je nek uit te steken en hun rechten te 
verdedigen, je wordt daarnaast ook delegee!

Delegees hebben verschillende kwaliteiten, maar 
als er een echt belangrijk is: ze moeten goed  
kunnen luisteren. Ze weten wat er leeft op de  
winkelvloer. 

En vaak is dit helemaal anders in winkel X dan in 
winkel Y. Iedere winkel kent zijn eigen mentaliteit, 
zijn eigen gevoeligheden, zijn eigen leiding. Soms 
zijn er die kleine problemen, soms zijn het mense-
lijke	conflicten..	Soms	het	gebrek	aan	waardering,	
soms wordt er teveel verwacht.
Een goed gesprek deed hier vaak wonderen, samen 
oplossingen zoeken. Je komt op voor hen, je bemid-
delt, je zoekt. Je waakt over een goeie werksfeer 
want vaak moet er ook onder moeilijke omstandig-
heden verder gewerkt worden. 

Individuele problemen, grote of kleine, kunnen 
(helpen) oplossen gaf me steeds een voldoening. 
Veel problemen zijn echter ook collectief van aard. 
Een constructief sociaal overleg blijft steeds heel 
belangrijk: zowel voor de werknemers als voor 
een gezond bedrijf Colruyt! Ik denk hierbij aan de 
voorbije onderhandelingen voor de uitbreiding van 
de werkvensters. Dit op vraag van de werkgever 
om strijdvaardig te kunnen blijven in de toekomst. 
Onderhandelingen die, het mag worden gezegd, 
moeizaam verliepen. Maar uiteindelijk geleid 
hebben tot een akkoord waar iedereen zich in kon 
vinden. Financieel een stap vooruit, maar vooral 
met respect voor de keuze van elk! 

“Bij dit afscheid heb ik 1 wens.  
Er komen de volgende jaren heel 
wat veranderingen op de werk-

vloer. Denk maar aan de con-
currentie vanuit het buitenland. 

De vraag naar flexibiliteit zal 
stijgen. De goeie jaren van groei 
worden wellicht jaren waarin het 

marktaandeel zal moeten ver-
dedigd worden. Een waakzame 

sterke vakbond zal in die periode 
heel belangrijk zijn. 

Als je ook dat gevoel hebt om 
meer te willen doen ... gewoon 

DOEN!”
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Werkbaar werk en langer werken mogelijk 
maken. (Na het optrekken van de wettelijke 
pensioenleeftijd, momenteel nog 65 jaar, van-
af 1-02-’25 verhoogd naar 66 jaar en tegen 
februari 2030 67 jaar, is er heel wat te doen 
voor de bedrijven om dit “haalbaar” te 
maken.)

Daarom lanceren we een leden-
bevraging!
De meerderheid van onze leden kreeg deze 
ledenbevraging al via mail.

Geen mailadres? Via deze link (Facebook) kan 
je de bevraging invullen:
www.facebook.com/
groups/636569316786106/
permalink/1339501823159515/

De resultaten worden anoniem weergegeven.
In volgende editie van dit magazine mag je 
een terugkoppeling/samenvatting van de 
resultaten verwachten.

Op 1 maart 2022 schatte het Federaal Plan-
bureau	de	gemiddelde	jaarinfl	atie	op	6,2%	
voor	het	jaar	2022.	Deze	hoge	infl	atievooruit-
zichten zijn vooral een gevolg van de verdere 
stijging van de energieprijzen.

Een	hoge	infl	atie	zorgt	ook	voor	een	nega-
tieve impact op de koopkracht. België voor-
ziet via het mechanisme van de index in een 
systeem om koopkracht - en daarmee ook de 
economische motor - in zekere zin te vrij-
waren.

Onze sector - Paritair Comité 202.00 voedings-
bedrijven - kent een systeem van indexatie bij 
overschrijding van de gezondheidsindex met 
1%. Op basis van de hoge verwachte jaarin-
fl	atie	kent	onze	sector	deze	prognose	voor	
de indexaanpassing van de lonen met 1% 
in: maart, april, mei, juni, juli, september en 
december 2022.

Alle info via de QR-code bovenaan.

LEDENBEVRAGING 

OVER CAO 104

INDEXPROGNOSE 

2022
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CAO 104 is een verplichte collectieve arbeids-
overeenkomst die sinds eind 2012 in alle bedrij-
ven met meer dan 20 werknemers afgesloten 
werd. Deze verplichting is er gekomen nadat 
de regering besliste dat de pensioenleeftijd 
opgetrokken moest worden (momenteel nog 
65 jaar, in 2025 naar 66 jaar en in 2030 naar 67 
jaar). Deze CAO kende zijn bestaan en doel dus 
om het “langer werken” ook effectief mogelijk 
te maken.

Het werkgelegenheidsplan is uiteraard een 
algemeen (collectief) plan met algemene maat-
regelen en actiepunten, voor jong en oud. Maar 
daarnaast zou dit plan ook zeer speci- 
fieke	maatregelen	en	voorwaarden	voor	oudere	
werknemers (45+) moeten omvatten.

Ook onze werkgever, Colruyt, heeft al heel 
wat jaren zo een werkgelegenheidsplan. Naar 
jaarlijkse gewoonte worden deze plannen ook 
uitvoerig voorgelegd en besproken op de ver-
gaderingen van de ondernemingsraad en het 
comité rond preventie en veiligheid op het werk 
waar wij, als vakbonden, onze adviezen kunnen 
formuleren.

We hebben tot op vandaag, in samenwerking 
met de directie, dan ook al heel wat (algemene) 
maatregelen tot een positief einde gebracht. 
Deze maatregelen verbeterden de arbeidsom-
standigheden voor elke medewerker ziender- 
ogen.

Zo werden de laatste jaren volgende zaken 
succesvol ingevoerd (om de belangrijkste op te 
noemen):

•	 De balans tussen arbeid en privé werd 
verbeterd door meer inspraak in zowel je 
arbeids- als vrijetijdsplanning door het 
zelfroostersysteem.

•	 Er werd voor meer variatie in het werk 
gezorgd, door meer afwisseling te creëren 

tussen winkelwerk, kassawerk en afdelings-
werk.

•	 Het aantal uren kassawerk werd verlaagd 
naar een maximum van 4 u per dag. Én dat 
in blokken van maximaal 2 u na elkaar.

•	 Ook het aantal uur aan de kassa platte kar 
of mengkassa werd gereduceerd naar 1 u 
per dag.

•	 Het werkmiddel, de platte kar zelf, werd 
ergonomisch verbeterd.

•	 In	de	meeste	filialen	werd	intussen	het	
autonoom uitzetten ingevoerd.

•	 De gewichten van de verpakkingen werden 
en worden gemonitord en aangepakt als ze 
meer dan 15 kg wegen. Zo zijn er al meer 
dan 100 referenties in gewicht verminderd 
(15 kg of lager).

•	 De	“One-touch”	werd	ingevoerd	om	effici-
enter maar vooral ergonomischer te kun-
nen werken evenals de rolplateau’s in de 
versafdeling (minder manipulatie).

•	 Drinkwater op de werkvloer komt ten goede 
van een algemene verbeterde gezondheid.

We organiseren deze ledenbevraging 
omdat we de input van onze leden en 

medewerkers belangrijk vinden.

Misschien heb jij een idee, een ziens- 
wijze, een advies of verbeteringspunt 

dat onze job aangenamer of 
makkelijker kan maken, fysisch of 

mentaal. Dit kan een algemeen iets zijn, 
of iets specifiek voor 45+.

We horen het graag en misschien 
maken we van jouw idee een nieuw 

werkpunt. Bedankt!

WAT IS CAO 104?
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Vakbondsploeg bij Colruyt

Sluit de school of crèche van je kinderen om-
wille van het coronavirus? Moet je met je kinde-
ren in quarantaine? Dan kan je gebruik maken 
van tijdelijke werkloosheid. De regeling geldt 
voorlopig tot 31 maart 2022.

Je kan ook tijdelijke werkloosheid aanvragen 
voor dagen waarop de school overschakelt op 
afstandsonderwijs.

Voor wie?
Je hebt als werknemer het recht om van het 
werk afwezig te zijn:
•	 Wanneer je minderjarig kind thuis moet 

blijven omdat het kinderverblijf, de klas of 
de school gesloten wordt om de versprei-
ding van het coronavirus te beperken.

•	 Wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de 
leeftijd, niet naar het centrum voor op-
vang van gehandicapte personen kan gaan 
omdat dit om voormelde reden gesloten 
wordt.

•	 Als je kind thuis moet blijven omwille van 
quarantaine of digitaal/afstandsonderwijs.

Modaliteiten
•	 Het kan maar door 1 ouder tegelijk opgeno-

men worden.
•	 Kan je kind niet naar de crèche, klas, inrich-

ting ... omdat het zelf in quarantaine moet 
wegens mogelijke besmetting, dan kan je 
ook van deze mogelijkheid gebruik maken 
en tijdelijke werkloosheid aanvragen.

•	 Deze regeling geldt niet bij terugkeer van 
vakantie uit een rode zone!

Breng je werkgever op de hoogte
Breng in dat geval meteen je werkgever op de 
hoogte.

•	 Ingeval quarantaine van je kind zelf leg je 
ook een medisch attest voor.

•	 Bij een sluiting van de klas of school bezorg 
je een attest van het kinderdagverblijf, 
school of het centrum voor opvang van ge-
handicapte personen. (Soms krijg je dit via 
het CLB). Je vindt het attest op de website 
van de RVA.

•	 Op de attesten moet de periode van slui-
ting, quarantaine of afstandsonderwijs 
vermeld staan. Het volstaat een e-mail, 
scan of foto van het attest aan je werkgever 
te bezorgen.

•	 Is de sluiting het gevolg van een algemene 
maatregel zoals de verlengde kerstvakantie 
2021? Dan heb je geen attest van de school 
nodig.

Tijdelijke werkloosheid
Heb je dit in orde gebracht, dan heb je voor de 
periode van sluiting recht op tijdelijke werk-
loosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van 
het werk ontvang je in plaats van je loon een 
werkloosheidsuitkering.

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 
31.03.2022 ontvangt de werknemer een uitke-
ring die gelijk is aan 70% van zijn gemiddelde 
begrensde loon (het plafond ligt op € 2.897,58 
per maand). Je werkgever moet wel de aanvraag 
tijdelijke werkloosheid indienen. Doet hij dit 
niet, dan kan hiervoor schadevergoeding geëist 
worden of kan de RVA-inspectie optreden.

Info: www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid

Wat met je vakantie?
Je periode van tijdelijke werkloosheid wordt 
gelijkgesteld en telt mee voor je jaarlijkse  
vakantie.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID


