
WAKE-UP 

V.U Kirsten Rosiers, Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout

BACK TO SCHOOL

De zomervakantie is voorbij, we gaan weer aan het werk en onze kinderen nemen hun boekentas 
weer op. 
Veel volwassenen gaan net als de studenten terug studeren. Om je te bekwamen in iets wat je 
altijd al interesseerde, eindelijk de Franse taal onder de knie te krijgen of om je carrière een 
nieuwe wending te geven. Er zijn zoveel redenen, maar om tot aan je pensioen werk te hebben 
staat eeuwig leren meer dan ooit voorop. Want de de kans dat je tijdens je loopbaan verschillende 
jobs zal doen is groter dan vroeger. 
Daarom willen we voor jullie in het kort alle mogelijkheden om werken en studeren te combineren 
op een rijtje zetten. Voor meer info, surf naar www.acv-online.be of vraag je afgevaardigden meer 
info.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF
WAT? Met betaald educatief verlof kan je maximaal 180 uren afwezig 
zijn op je werk en behoud je je maandloon tot maximaal 2760 bruto
WIE? Iedere werknemer uit de privésector tewerkgesteld met een 
arbeidsovereenkomst. Voltijds of 4/5de tewerkgesteld. 
WELKE OPLEIDINGEN? Beroeps- of algemene opleidingen van 
minimaal 32 lesuren per jaar
WANNEER? Hoelang je afwezig mag zijn op het werk hangt af van 
het soort opleiding, en of je die binnen of buiten de werkuren volgt. Je 
moet de cursussen wel effectief volgen, de school of instelling geeft je 
een aanwezigheidsattest. 
PROCEDURE? Als je in september met een opleiding start, moet je 

ten laatste op 31/10 je werkgever inlichten en hem je 
inschrijvingsbewijs geven. Je bepaalt in overleg met je werkgever wanneer je afwezig mag zijn.

TIJDSKREDIET VOOR OPLEIDING
WAT? Een van de mogelijkheden binnen het tijdskrediet mét motief is het volgen van een erkende 
opleiding. Je kan op die manier maximaal 36 maanden je werk voltijds, halftijds onderbreken. Niet 
vergeten aanvragen vóór 31/10
WIE? Je moet al minstens 24 maanden bij je werkgever werken. Voor een gedeeltelijke 
onderbreking moet je in de 12 maanden voor de aanvraag bovendien minstens voltijds ( voor 
1/5de tijdskrediet) of 3/4de (voor halftijds tijdskrediet werken) of 4/5 kan ook. 
WELKE OPLEIDINGEN? Opleiding van minstens 360 uur of 27 studiepunten per jaar, erkend door 
de Vlaamse, Franstalige of Duitstalige Gemeenschap. Onderwijs in een centrum voor 
basiseducatie of een opleiding om het diploma of attest secundair onderwijs te behalen. 



WANNEER? Je vraagt tijdskrediet met motief aan per periode van drie maanden (voor voltijds of 
halftijds tijdskrediet). De duur is beperkt tot de duur van de opleiding.
UITKERING? Je ontvangt een uitkering van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) de 
exacte bedragen vind je op hun website: www.rva.be

VERLOF VOOR SOCIALE PROMOTIE
WAT? Met het verlof voor sociale promotie kan je overdag opleidingen volgen tot 10 per 
kalenderjaar. 
WIE? Voltijdse en deeltijdse werknemers uit de privésector 
WELKE OPLEIDINGEN? Cursussen van minstens 6 uren die ingericht worden door een 
representatieve vakbond, een jeugdorganisatie erkend door de Vlaamse Gemeenschap of een 
organisatie opgericht door de werknemersorganisaties en erkend door de Vlaamse Gemeenschap
WANNEER? Op het moment van de cursus. Je moet je werkgever 2 weken voor aanvang 
verwittigen en hem je aanwezigheidsattest bezorgen. 
UITKERING? Je werkgever moet je geen loon betalen, maar kan dat natuurlijk wel doen. Krijg je 
geen loon, dan ontvang je een vergoeding van de Vlaamse Gemeenschap van €12 per dag. 

FLEX, FLEXER, BUIGZAAM
Uitbreiding flexi-jobs naar distributie ondergraaft normale tewerkstelling 

Flexi-jobs alleen maar bij de bakker en bij de kleine kruidenier? Dat is wat de regering-Michel de 
bevolking wil doen geloven. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) legde het ook zo uit op tv. 
De werkelijkheid is wel totaal anders. Uit de documenten van de regering blijkt namelijk dat ook 
ketens als Carrefour, Delhaize, C&A en Ikea vanaf 1 januari 2018 een beroep zullen kunnen doen 
op flexi-jobbers. Geen goede zaak! Flexi-jobs zullen ook in de distributie de normale tewerkstelling 
ondergraven en bedreigen. En er zijn nog andere goede redenen om dit plan af te wijzen.
Even opfrissen. In de horeca maakte de regering eerder al flexi-jobs mogelijk, volgens haar 'om 
het zwartwerk in de sector te bestrijden'. Het was ook een beetje een zoenoffer omdat de horeca 
de invoering van de gevreesde 'witte kassa' moest slikken. 

Nu heeft de regering besloten om flexi-jobs ook mogelijk te 
maken in de detailhandel, zelfstandige kleinhandel, 
voedingszaken, grote kleinhandelszaken én warenhuizen. 
Het fenomeen dreigt dus nog sterk uit te breiden. "Bij de 
bakker of de kruidenier zal hier en daar nog wel sprake zijn 
van zwartwerk", zegt LBC-NVK-secretaris Kristel 
Vandamme. "Maar bij ondernemingen als Carrefour, 
Delhaize of Ikea is zwartwerk gewoon uitgesloten." 

Extra uren: computer says no
De invoering van flexi-jobs in de distributie is voor de 
vakbond geen goede of verstandige zaak. "We praten hier 
over een sector met voornamelijk lage lonen en een heleboel 
deeltijds werk. De vakbond ijvert sinds vele jaren voor meer 
voltijdse arbeidscontracten in de sector, iets wat veel 
werknemers ook vragen en gewoon nodig hebben. Geregeld 
vragen wij in een aantal ondernemingen extra uren voor 
deeltijdse werknemers. Die vraag wordt stelselmatig 
afgewimpeld. Dan luidt het: computer says no. Liever dan 
maar een bankbediende die één keer per week komt 
bijverdienen in de Media Markt?"

"Werken met flexi-jobs zal voor de werkgever geen enorme besparing opleveren", aldus 
Vandamme. "Maar de flexi-jobs zijn wel een aanslag op onze sociale zekerheid, lees onze hele 
sociale bescherming: die zal het moeten uitzweten. Het zal niet zozeer draaien rond het 
wegwerken van zwartwerk. Wel zullen heel wat flexi-jobs in de plaats treden van de reguliere jobs 



die er wel zijn. Als een werknemer bij een onderneming vertrekt, is het risico niet denkbeeldig dat 
hij of zij zal worden vervangen door bijvoorbeeld twee flexi-jobbers die geen belastingen of sociale 
zekerheid op hun uren zullen betalen. Méér zelfs. De werkgevers dreigen dan tijdelijke contracten 
niet langer te verlengen, en mensen worden werkloos. Extra kosten voor onze sociale zekerheid, 
minder inkomsten voor Vadertje Staat. De gemeenschap zal zo twee keer opdraaien voor de 
invoering van flexi-jobs in de hele distributie."
De jongste jaren worden ze in de winkels al overstelpt met jobstudenten en stagiairs waardoor de 
normale tewerkstelling meer en meer in de verdrukking komt. En binnenkort komen daar dus nog 
de flexi-jobbers bij. "Wij maken ons zorgen over de tewerkstelling in de distributie en over de 
toekomst van deze sector", onderstreept Kristel Vandamme. "Laten we niet vergeten dat de 
distributie nog een bedrijfstak is die al jaren kansen geeft aan mensen die om uiteenlopende 
redenen vroegtijdig de schoolbanken hebben verlaten maar die wel heel wat in hun mars hebben."

www.weworkers.lbc-nvk.be
Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com 

Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@gmail.com 
Melanie Baelde: 0496/ 95 46 52 of melanie-baelde@hotmail.com 

Nena Dehairs: 0498/ 63 04 76 of nenadehairs@outlook.com 
Brigitte Schepers: 0486/ 11 11 59 brigitte.schepers@telenet.be 

Ruth Verbuyst: 0485/64 67 26 of ruthjev@hotmail.com 
Syndicaal telefoonnummer: 0499/69 82 22

 



 



 
 




