
WAKE-UP 

Sociale Verkiezingen bij WE-Belgium: Goed nieuws
De ploeg LBC/CNE vernieuwt zich en zal er steeds voor jullie zijn!
Onze actieve aanwezigheid in de winkels en jullie steun hebben ervoor gezorgd dat LBC/CNE de enige vakbond binnen 
WE-Belgium is die jullie bedienden, arbeiders en kader vertegenwoordigt.
 
Dankzij jullie vertrouwen zal LBC/CNE de zware procedure van de social verkiezingen niet moeten doorgaan vermits het 
dezelfde en enige ploeg is die jullie zal blijven vertegenwoordigen, aangevuld met enkele nieuwe gezichten (zie 
contacten op de LBC ondernemingswebsite).
Zoals steeds kunnen jullie in de toekomst weer rekenen op ons luisterend oor, onze hulp en onze toewijding.
Want samen is alles mogelijk.....Dank u om ons tot hiertoe gevolgd te hebben!
 

Opleiding EHBO
WE biedt enkel dit jaar de store-manager, of een andere loyale vaste ft-medewerker, de kans een EHBO opleiding te 
volgen. Deze opleidingen worden op verschillende data en locaties georganiseerd. En daar zijn wij, jullie Lbc 
afvaardiging enorm blij mee. Omdat we al jaren vragende partij zijn om het personeel de mogelijkheid te geven zich 
hierin te bekwamen. 
Wij raden jullie sterk aan om deze kans te nemen!  
Vanzelfsprekend als er iets ergs gebeurd met een personeelslid of een klant dan bel je in de eerste plaats de 
hulpdiensten. Toch kan er veel schade en leed voorkomen worden wanneer meteen de eerste zorgen worden 
toegediend. 
Indien je nog vragen hebt neem dan contact op met onze interne preventieadviseur Pascal Meyns, zie ook mailing van 
8/4/2016. 



Index verhoging 
Goed nieuws voor wie in pc 311 werkt: eindelijk is het einde van de index-stop in zicht! Als ACV hebben we ons nooit bij 
die index-stop neergelegd, en blijven we ijveren voor een beleid dat de rekening niet aan de werknemers presenteert. 
Maar het hoofdstuk van de index-blokkering is (voorlopig?) achter de rug…

Samen in verzet tegen de Wet Peeters en het asociale regeringsbeleid

Jouw afvaardiging: 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@gmail.com

‘Wet Peeters’ betekent harder,
langer en meer werken voor minder geld!
Wie beslist morgen over jouw leven: jij of je werkgever?
Als het van Kris Peeters afhangt: je werkgever.

x De regering wil via een wet werkweken tot 45 uur invoeren met dagen van 9 werkuren. Hoe? Door de
arbeidstijd op jaarbasis te berekenen. Ze wil de regels versoepelen voor overuren en voor avond-, nacht-
en weekendwerk: nachtwerk pas vanaf 22.00u en niet vanaf 20.00u. In de praktijk zal de werkgever
beslissen wanneer we werken en wanneer we thuisblijven.

x 100 extra overuren automatisch uitbetalen = 3 weken langer werken en een terugkeer naar de 40-
urenweek. Dit zonder toestemming van de vakbondsafvaardiging en zonder inhaalrust !

x Ook nu bestaan al heel wat afspraken over flexibiliteit en overuren met recht op inhaalrust en overloon.
Een bepaalde flexibiliteit werd altijd gecompenseerd via goede sociale akkoorden over inhaalrust,
toeslagen, extra jobs. Zo hoort het ook. Maar de regering vindt zulke akkoorden niet nodig: flexibeler en
goedkoper werken wordt de standaard.

x Wisselende uurroosters maar 1 dag op voorhand bekendmaken: hoe kunnen we in zo’n flexibel
arbeidsregime onze tijd en ons leven nog plannen?

x De concurrentie onder werknemers vergroten door een nieuw interimstatuut van onbepaalde duur in te
voeren. Hoe kan zoiets ‘vooruitgang’ zijn wanneer jongeren snakken naar zekerheid en vragen om het
misbruik van interimcontracten resoluut aan te pakken?

Wie bepaalt morgen jouw leven? Jij zelf!
Maar dat vergt dan wel een goede wetgeving, inspraak, collectief overleg en
werkbaar werk op mensenmaat.

x Werknemers tonen zich al vaak erg flexibel maar daar moet dan wel één en ander tegenover staan.
Flexibiliteit is bespreekbaar, àls ze op mensenmaat wordt georganiseerd. Dus alleen met inspraak van de
werknemers en op basis van degelijk sociaal overleg!

x Misschien werk je al meer of minder uren maar de 38-urenweek moet de voltijdse wettelijke basissokkel
blijven. Voor individuele vrijheid heb je collectieve afspraken nodig.

x Loon naar werken: alle gepresteerde uren moeten correct geregistreerd en betaald worden, met afspraken
over inhaalrust en overloontoeslag bij overuren.

x Ruim op tijd je uurroosters kennen, dat is pas modern!
x Minder en anders werken in ruil voor meer jobs: arbeid herverdelen kan op verschillende manieren voor

‘alle’ werknemers, ook voor kaderleden. Het kan heel wat jobs creëren. En het maakt het werk voor jou
draagbaar: winst op twee fronten dus. Voor vrouwen en mannen.

x Degelijke afspraken over tijdkrediet, eindeloopbaanmogelijkheden en verlofstelsels leiden tot een goed
evenwicht tussen werk en privé, gedurende je hele loopbaan.

x Een vaste voltijdse job, dat is pas modern. ‘Jobhoppen’ moet een vrije keuze blijven. Werknemers zijn niet
gebaat met het misbruik van interimcontracten.

x Een toffe job die jou niet ziek maakt, dat is pas modern. Ziek zijn kies je niet, straffen geneest je niet.

DEZE WET VERNIETIGT JOBS!
19 werknemers die 100 extra overuren werken en laten uitbetalen

= 1 voltijdse job minder.

Vind jij ook dat we werken om te leven en niet omgekeerd?
Teken dan de petitie op www.loipeeterswet.be!

SAMEN in verzet voor werkbare arbeidstijden, extra jobs en deftig loon, tegen de Wet
Peeters en het asociale regeringsbeleid : nationale manifestatie op 24 mei 2016, in
aanloop naar een hete herfst ! v.
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