
WAKE-UP 

STOP TIPP&CETA!

Distributie- en e-commerceketens (zoals Walmart, Amazon en Zalando) staan te trappelen om 
onze Europese markt te veroveren. Achter de schermen lobbyen ze bij de Europese Commissie 
om hinderlijke regels inzake openingsuren, vestigingswetgeving, privacygegevens, maar ook onze 
collectieve arbeidsovereenkomsten onder druk te zetten. Via internationale handelsakkoorden 
halen ze nu hun slag (bijna) thuis. Over 3 van deze akkoorden is de EU momenteel aan het 
onderhandelen met name over TTIP (met Verenigde Staten), CETA (met Canada) en TISA (EU en 
22 andere landen). Het doel is dat men met deze akkoorden regels die de handel belemmeren 
gaat herbekijken. Ze gaan dit doen door storende regelgevingen te schrappen en internationale 
standaarden af te spreken. Verder geven ze aan buitenlandse investeerders de kans om 
overheden voor een arbitrage te slepen en dit opnieuw over regelgeving die handel hindert. 
Rechtbanken komen hierbij niet ter sprake Op alle fronten geeft men hierdoor voorrechten aan 
multinationals waar werknemers, consumenten en KMO’s buiten spel blijven staan. Wil je meer 
weten? www.stopttip.be



Betaald educatief verlof
Betaald educatief verlof wat is dat?
Het recht om afwezig te zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen of te studeren mét 
behoud van loon. 
Ook als je deeltijds werkt?
Ja, als je minstens 4/5 werkt of deeltijds werkt in een variabel uurrrooster. En als je halftijds werkt 
in een vast uurrooster heb je ook recht op betaald educatief verlof indien je een beroepsopleiding 
volgt tijdens de werkuren.
Hoe verloopt dit in de praktijk?
Vóór 31 oktober 2016 geef je het document dat je krijgt op je school af aan de directie 
(aangetekend of laten tekenen voor ontvangst). Samen bekijk je dan wanneer je afwezig zal zijn 
(voor het volgen en voor het instuderen tijdens de examenperiode...). 
Krijg ik ook centjes om het inschrijvingsgeld te betalen?
Indien je woont of werkt in Vlaanderen of het Brussels Gewest kan je via de VDAB 
opleidingscheques krijgen. Ook hier kan je school of opleidingscentrum je verder informatie geven.
Je kunt per kalenderjaar tot €250 cheques bestellen. Je betaalt zelf de helft van je cheques, de 
rest wordt bijgelegd door de VDAB. Je kan. Je kan de cheques ophalen in de lokale werkwinkel. 
Telefonisch bestellen kan ook: 0800/30 700

Voor onze leden is er ook een 
infobrochure als je er graag ééntje wil, 
geef ons seintje en wij zorgen ervoor.

Graag nog meer info: 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 
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Nog even melden dat jullie ons ook kunnen bereiken op het syndicaal telefoonnummer: 0499/69 82 22

 

 



 
 




