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Na meer dan een jaar van vertraging is ons land, haar ondernemingen en haar burgers weer op de goede weg, net
zoals een groot deel van de rest van de wereld.

Speech Philippe hendrickx ‘Stand up for
nuclear !’

We gaan dan ook een periode van verandering in, met alle
uitdagingen en opportuniteiten van dien.

6

In de eerste plaats bevinden we ons in het bedrijfsleven momenteel in een wereld van schaarste. We hebben het vaak
over het microchip-probleem, maar dat is slechts het topje
van de ijsberg. Zo is er ook het personeelstekort, waar het
aantal vacatures nog nooit zo groot was. In het tweede kwartaal van 2021 waren er meer dan 170.000 vacatures, wat bijna 4,2% vertegenwoordigt van alle commerciële banen. Dit
betekent dat jouw baas zich zorgen moet maken om jouw
talent bij te kunnen houden.

Win: Woman in nuclear.
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NCK: Informatie en feiten

Daarnaast is er het probleem van grondstoffen en energie, waarvan de prijzen explosief stijgen. Wiens schuld
is dat? Een gevolg van het herstel? Van de centrale bank
die de markt overspoelt met geld? Of van een gebrek aan
voorspellingskracht? Persoonlijk ben ik van mening dat
men er niet in slaagt realistische voorspellingen te maken,
waar het onderwerp energie een “mooie” illustratie van is.
De crisis wordt gekenmerkt door een onjuiste toewijzing
van middelen. En zoals wij al enige tijd zeggen is België
één van die landen die haar middelen verkeerd aanwendt.
Laten we duidelijk zijn, de wanorde die zou voortvloeien uit
de opwarming van de aarde is een risico dat we niet kunnen
lopen. Maar minder CO2 uitstoten door kerncentrales te
vervangen door gascentrales is wetenschappelijke, ecologische én economische onzin.
Bovendien is het in het algemeen zo dat het vervangen van
een bestaand instrument dat werkt en zijn taak vervult
door een nieuw instrument geen normale gang van zaken
is. Het enige dat nog ontmanteld moet worden is de angst
voor kernenergie en het afval daarvan, waarvoor België met
Myrrha en zijn industriële spelers in de voorhoede staat van
de toekomstige oplossing. De politici hebben dit onlangs ingezien door een nucleaire ontmantelingsindustrie te willen
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EEN VERNIEUWD NCK, DIE VOORUIT GAAT

creëren. Ze begrijpen dat wij de expertise hebben, ze hebben echter nog niet begrepen waar
onze toekomst ligt. Maar ik heb nog hoop: de
huidige situatie, die enkele maanden geleden nog
ondenkbaar was, toont aan dat de NCK het bij het
rechte eind had om te vechten voor onze middelen, onze banen en onze economieën, en dat de
wind nog van richting kan veranderen. Op politiek niveau zijn in het najaar de hete hangijzers
teruggekeerd:
• Pensioenen, waar onze eis om niet aan de
belasting van de tweede pijler te raken lijkt
te worden gerespecteerd. We moeten er wel
op wijzen dat de regering eerder geneigd
lijkt het probleem van de pensioenen van de
eerste pijler uit te diepen dan op te lossen.
• De hervorming van de arbeidsmarkt met
het zeer belangrijke thema van het einde
van de loopbaan en de beroepsmobiliteit.

drijfsvertegenwoordigers momenteel in samenwerking met een universiteit in de hoofdstad een
13-avonden durende cursus sociaal recht. Twee
jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest
om dit te organiseren: de universiteit zou niet
gewend zijn geweest om cursussen op afstand
te organiseren, en velen zouden het onmogelijk
geacht hebben om zoveel modules op afstand te
volgen, .... .
De organisatie hiervan bracht voor mij een zekere stress met zich mee, maar wel een die grotendeels belonend is, aangezien de eerste feedback uiterst positief is. Een voorbeeld van een
nieuwe opportuniteit die, aangezien dit één van
de doelstellingen is, een belangrijke investering
realiseert in de kwaliteit van uw vertegenwoordiging.

Een interessant onderwerp zal de vermenging
van de problemen van telewerk en mobiliteit zijn.
Het eenvoudige voorbeeld van het abonnement
op het openbaar vervoer toont de noodzaak van
een evolutie aan. Over al deze onderwerpen zullen wij de ontwikkelingen volgen en uw belangen behartigen.
Opportuniteiten!
Zoals elke crisis heeft de opsluiting ons in staat
gesteld opnieuw na te denken over wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Vanuit mijn internationale carrière wist ik al dat het belangrijk
is om op kantoor een teamgeest te creëren, maar
dat het - als die eenmaal is ontstaan - mogelijk
is om lange tijd zonder direct contact te werken.
Ondernemingen worden geconfronteerd met
werknemers die in veel gevallen niet voltijds
naar het bedrijf zullen willen terugkeren.

Pierre Pirson, voorzitter van de NCK
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STAND UP FOR NUCLEAR !
DOOR ROLAND GLIBERT, ALGEMEEN AFGEVAARDIGDE NCK

De NCK stond zij aan zij met verscheidene NGO’s (100tWh, Horizon 238, Wecare, …), die
deze manifestatie organiseerden voor het behoud van kernenergie en het tegengaan van de
klimaatsopwarming. Onze ondervoorzitter, tevens ook voorzitter van de Belgische kadergroepering voor energie,Philippe Hendrickx vertolkte het standpunt van de werknemers van
de sector tegenover de dreigende sluiting van de Belgische kerncentrales.
Het evenement werd bijgewoond door meer dan 200 mensen uit verschillende landen. Sprekers uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Finland, Estland,
de Verenigde Staten, Polen, Zuid-Korea en zelfs Italië beschreven de situatie in hun land. Zij
deden een oproep aan de Europese Unie om kerncentrales te handhaven als elektriciteitsproducenten die geen broeikasgassen uitstoten en dus het meest klimaatvriendelijk zijn.
De “ijsberen” die in groten getale bij de demonstratie aanwezig waren, waren gerustgesteld
voor hun toekomst en dansten op muziek en liederen die door het publiek werden gezongen.
De volgende “Stand Up for Nuclear”-evenementen zullen plaatsvinden in Frankrijk op 25
september in Lyon en op 9 oktober in Parijs
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STAND UP FOR NUCLEAR

SPEECH PHILIPPE HENDRICKX : STAND UP FOR NUCLEAR !
DOOR: PHILIPPE HENDRICKX, ONDERVOORZITTER NCK, VOORZITTER BELGISCHE KADERGROEPERING ENERGIE

Dear colleagues, dear friends,
I’m speaking to you today as the president of the Belgian Energy Federation of the National Confederation of Managers (CNC-NCK). 95% of the managers working on the two nuclear sites are
members of our Trade union.
Belgium has a world wide know-how in the nuclear industry. We are asking today to our government to change his crazy plan, to stop the nuclear phase-out and to abolish the law of 2003.
Why do we ask that?
Almost 50% of our consumption of electricity is covered today by nuclear energy representing 75%
of low carbon generation of electricity.
Phase-out between 2022 and 2025 means 4 huge consequences on the Belgian economy:
• Higher carbon emission with bad effects on other European countries
• 7.000 high level jobs will disappear in 7 years
• Almost 30% of our electricity will be imported from foreign countries which means a problem
of security of supply.
A higher electricity price for private and industrial consumers affecting our economy efficiency.
Therefore our two nuclear plants have to produce electricity after 2025 and Belgium has to build
new nuclear capacities to be available in 2035-40 to manage the energy transition and decreasing of
carbon emissions.
We have the engineers, we have the skills, it is simply a question of political will!
Stand up for Belgian Nuclear !
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WIN: WOMAN IN NUCLEAR
DOOR PASCALE LOBÉ : VROUWELIJKE KADERLEDEN NCK

Je netwerk kan je carrière een boost geven.
Maak je deel uit van een vrouwennetwerk?
Laat het ons weten!
Terwijl mannen van nature uit netwerken, zouden vrouwen eerder geneigd zijn hier minder
prioriteit aan te geven. Toch is netwerken van
vitaal belang in een professionele carrière. De
complementariteit van mannen en vrouwen zijn
essentieel om het management binnen een onderneming te verrijken.
Sommigen van ons werken aan het versterken
van vrouwennetwerken, met als doel het faciliteren van contacten, uitwisselingen, coaching,
training, ... om zo kennis te ontwikkelen, het
gevoel van eigenwaarde te vergroten, de zichtbaarheid te vergroten, ... in een vriendelijke omgeving. Als vrouwelijke leidinggevenden is het
aan ons om deze netwerken levend te houden
en in ieder geval bekend te maken.
Ik doe een oproep aan elke kaderinfo om een
steentje bij te dragen aan de bekendheid van alle
ons omringende vrouwennetwerken: Hoe is de
situatie in uw bedrijf? Hoe is de situatie in uw
sector? Laat het ons weten. Zo kunnen we onze
zichtbaarheid vergroten!
Vrouw zijn in een mannenwereld binnen de
nucleaire sector.
Ik stel u hierna graag het interview voor van
Rosana Buttiglione, een van de winnaars van de
Fem Energia, editie 2017, van het netwerk WiN.

Foto 1: Rosana Buttiglione, burgerlijk ingenieur, hoofd van
de afdeling Maintenance en moeder van drie kinderen,
heeft de FEM’Energia-prijs gewonnen, een onderscheiding
voor vrouwen die werkzaam zijn in de nucleaire sector.

Foto 2: Rosana en twee andere vrouwen ontvangen hun
FEM’Energia 2017-prijs in Parijs.

Voor WiN, Women in nuclear, een vereniging
van vrouwen die wereldwijd in de nucleaire sector werkzaam zijn, blijft het aanmoedigen van
vrouwen om hun plaats in de nucleaire wereld
in te nemen een grote uitdaging. Met de steun
van de grote spelers in de sector eert Fem Energia elk jaar drie vrouwen die zich onderscheiden
door hun inspirerende carrière in de wereld van
de nucleaire productie.
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WIN: WOMAN IN NUCLEAR
GROEPSVERZEKERINGEN

Rosana’s carrièrepad en haar kijk op de plaats van
vrouwen in de wereld van de industrie wisten de
jury te overtuigen. Binnen de Kerncentrale van
Tihange zijn we enorm trots dat een collega deze
prijs heeft gewonnen.
Rosana, hoe ben je bij de Kerncentrale van
Tihange terechtgekomen?
Ik heb bij Tihange gesolliciteerd nadat ik tijdens
mijn studies Burgerlijk Ingenieur aan de Universiteit van Luik een ‘crush’ had gekregen voor
kernenergie. Mijn eerste stappen in deze industrie zette ik als stagiair, en daarna heb ik gesolliciteerd met de grote wens om geselecteerd te
worden. Dit is absoluut waar ik wilde werken. Ik
was in de wolken toen ik een positief antwoord
kreeg en ik ben er nooit meer vanaf gekomen …

komen. In 1999 waren we met 2 of 3, nu zijn
we met bijna 20 op een totaal van bijna 200 ingenieurs. Het aandeel blijft laag, maar ook in
de technisch georiënteerde studierichtingen is
dit aandeel laag. Ik denk dat dit soort studies
vrouwen afschrikt omdat in de hoofden van de
mensen de gelijkheid nog niet perfect bestaat en
sommige vrouwen denken dat zij moeten kiezen
tussen privé- en beroepsleven. Ik heb zelf drie
kinderen. Op geen enkel moment was er sprake
van dat ik mijn werkuren zou verminderen of
van richting zou veranderen. Ik heb nooit gedacht dat ik een slechte moeder was omdat ik
voltijds werkte.

Het is niet makkelijk om een vrouw te zijn in deze
mannenwereld ...
Door mannen gedomineerde bedrijven zijn geen
afspiegeling van de maatschappij. De manier
waarop mannen en vrouwen denken en voelen
zijn complementair. Ze halen beiden het beste
uit elkaar. De hele onderneming heeft baat bij
deze complementariteit.
Ik ontken niet dat er moeilijkheden zijn en dat
er botsingen kunnen ontstaan door vijandige houdingen. Desondanks zijn de onderlinge
relaties grotendeels sereen. Mannen aanvaarden
het idee dat een vrouw de leiding heeft. Ikzelf
heb nu de leiding over de afdeling Maintenance,
die uit ongeveer 400 mensen bestaat, waarvan
de overgrote meerderheid mannen zijn. En het
gaat heel goed !
Hoe ziet u de plaats van vrouwen in de industrie
evolueren?
In de meer dan 20 jaar dat ik in de sector werk,
heb ik steeds meer vrouwelijke ingenieurs zien

Foto: Rosana is al 22 jaar gefascineerd door de kerncentrale en
heeft verschillende operationele verantwoordelijkheden op het
gebied van exploitatie en onderhoud van de installaties.

Waarom hebt u zich ingeschreven voor de
FEM’Energia-wedstrijd?
Ik wil vrouwen die aarzelen of geen zelfvertrouwen hebben, inspireren om niet te kiezen tussen
een professionele carrière en hun rol als moeder. Gelukkig zijn op het werk is geen taboe, het
mag niet leiden tot schuldgevoelens of de indruk wekken dat het ten koste zal gaan van het
moederschap of een gezinsleven. Ik hoop in alle
nederigheid dat ik andere vrouwen kan inspireren en wie weet krijg ik op een dag de kans om
met meer vrouwen in deze technische sector om
te gaan.
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Nucleaire energie en de taxonomie
IINTRODUCTIE DOOR : ROLAND GLIBERT,

ALGEMEEN AFGEVAARDIGDE NCK

De Europese Unie heeft een engagement aangegaan om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen, dat moet leiden tot koolstofneutraliteit tegen 2050
In 2018 heeft de Commissie haar actieplan voor de financiering van duurzame groei bekendgemaakt en in maart 2020 werd zo het begrip “taxonomie” ingevoerd, een systeem voor
de classificatie van activiteiten die als duurzaam kunnen beschouwd worden. De jaarlijkse
investering die nodig is om de overgang naar een duurzame economie te financieren wordt
geraamd op 350 miljard euro.
Deze classificatie omvatte hernieuwbare energiebronnen als een koolstofvrije energiebron,
kernenergie werd hierbij echter buiten beschouwing gelaten.
Een groepering van Europese vakbonden, waarvan de NCK deel uitmaakt, was van mening
dat kernenergie op dezelfde manier moet worden behandeld als alle andere koolstofvrije
energieproductie en stuurde een brief (brief van de vakbonden van de Europese kernenergiesector) aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen. De brief is
ondertekend door vertegenwoordigers van vakbonden uit België (CNC-NCK en CSC-ACV),
Frankrijk (CFE-CGC, CGT, FO), Hongarije (EVDSZ), Finland (TEK), Roemenië (SLEN 90)
en Bulgarije (Federatie Kernenergie)
Subject : letter from trade unions in the European nuclear sector
“Dear Mrs von der Leyen, dear President of the European Commission
As the European community is strongly aiming to achieve a better tomorrow and a sustainable energy production, we need a dialogue that includes the different energy sectors and
where decisions are based on the best available scientific advice, are economically sustainable
and socially just. This will help us fight climate change and put us in the lead of developing
a green society with the European objective of carbon neutrality by 2050. This-low carbon
energy transition must be a major political priority for Europe.
As representative trade union organisations of European employees from different EU Member States in the energy sector, we would like to draw your attention to the key role that
nuclear power generation must be able to play in enabling Europe to achieve its objective of
carbon neutrality, a priority of the Green Deal that you presented in December 2019. Our
industry also has the merit of contributing to Europe’s energy autonomy at a time when the
European Commission is promoting the concept of strategic autonomy in which energy
plays a key role.
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Currently nuclear power provides almost half of the low-carbon electricity production in the
European Union and this enables the non-emission of half a billion tonnes of CO2 emissions
per year that would otherwise have been generated by high CO2 heavy energy production.
In this context, new generation nuclear reactors will soon be connected to European electricity grids, others are already planned and the extension of existing nuclear reactors have become a priority for many Member States, such jointly recommended by the IEA and IEAE.
At the same time, a new generation of small modular reactors with easier construction and
diverse technological solutions is emerging, proving that the European nuclear industry is
constantly innovating and developing new technologies. This is all the more important for
the European Union’s carbon neutrality as the wind and solar power, for example, need this
kind of stable electricity production to complement low emission energy production and to
ensure stability of the European electricity system. If nuclear power were to be discriminated
in this context, then complementary energy production to renewables would remain based
on fossil fuel sources. The IPCC has repeatedly reiterated that nuclear power is an indispensable part of the solution to the climate challenge.
It must also be recognized that clean energy and renewable energy is not enough when we
are at the same time experiencing a leap in digitalisation and transport that will require an
increased amount of electrical energy.
In this perspective, and because we are convinced that nuclear energy is indispensable
for achieving Europe’s climate objectives, we wish to draw your attention to the imperative of including nuclear energy in the European taxonomy project. This taxonomy, once
implemented, should provide investors with reliable information on activities and technologies that contribute to sustainability objectives. However, while the expert group
has acknowledged the decarbonised nature of nuclear power generation, it has so far denied access to sustainable finance under a DNSH (Do Not Significantly Harm) criterion
for nuclear waste management. There is, however, an international consensus (USA, Japan, Canada, Russia, China, Finland, Sweden, France) on the solution of geological disposal and already advanced projects which, after decades of scientific research. This exclusion
of nuclear power from the European taxonomy would have a strong impact not only on the
European nuclear industry but also on all European industries using nuclear electricity, especially electro-intensive ones. This exclusion, if it were to be decided, would not meet the
important criterion of technological neutrality. We therefore urge the European Commission to follow up on the possibility opened by the TEG to allow a fair assessment of nuclear
energy with regard to the DNSH criteria and also to take into consideration that any delay
in including nuclear power in the taxonomy would send a negative signal to the financial
community and would not allow equity in access to funding and financial tools for European
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recovery.
We are convinced that Europe’s low-carbon energy transition cannot deprive itself of the
advantage of nuclear power, at the very least for those Member States that wish to do so. The
employees of the European nuclear industry that we represent are ready to play their part
and contribute to the success of a just, efficient and fair low-carbon transition.
We therefore call on you and the entire European Commission to initiate a dialogue with the
purpose of creating the conditions for nuclear energy to play its full potential in the central
objective of the Green Deal, namely, to build a carbon-free Europe by 2050.”
Onderstaand kan je het antwoord herlezen dat wij terugkregen. Tevreden noteren we
dat er een herziening bezig is van de classificatie, wat in de richting gaat van wat we
gevraagd hebben.
“Dear co-signatories,
President von der Leyen has asked me to thank you for your letter and for sharing with us
your views on the EU Taxonomy.
We have taken good note of your concerns, notably in relation to a possible exclusion of nuclear power from the EU Taxonomy.
Turning Europe into the first climate-neutral continent by 2050 is one of the Commission’s
priorities. The European Green Deal not only sets ambitious targets to cut emissions to reach
this goal and restore environmental sustainability, but also entails measures to change the
economic growth model and upgrade climate actions and the protection of the environment
across our economy and society.
Sustainable finance is an essential element to fund and ensure the success and economic
viability of the green transition and the EU Taxonomy has an important role to play in this
respect. The credibility of the EU Taxonomy relies on its foundation in science and the fact
that it identifies in a clear, credible and objective way, the activities aligned with the European
Green Deal targets.
Nuclear energy activities are not included in this first Delegated Act. In line with the recommendation of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, the Joint Research
Centre, the Commission’s scientific body, has prepared an in-depth report that evaluated
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VOORDELEN
voor onze leden
the Do-No-Significant-Harm (DNSH) aspects of nuclear energy.
This report was reviewed by two external
expert committees on radiation protection, health and environmental aspects.
Decisions by the Commission on the
treatment of nuclear energy for the purposes of the Taxonomy will be subject to
and consistent with the results of this specific review process, in accordance with
the EU Taxonomy Regulation.
We are grateful for the detailed feedback
that you provided and hope to benefit
from your feedback also in the future.

Modaliteiten: het secretariaat contacteren.
Voor actuele/verdere informatie :
zie www.nck-cnc.be leden voordelen
1

PENSIOENPLAN :
Analyse van uw pensioenplan aan 50 €.

2

EXTRA RECHTSBESCHERMING TEGEN BEROEPSRISICO’S :
Extra verzekering
• In het kader van de beroepsuitoefening dekt die polis :
• het burgerrechtelijk verhaal,
• de strafrechtelijke verdediging,
• de burgerrechtelijke verdediging,
• de bestuurderswaarborg,
• alle geschillen in verband met de sociale wetgeving en de
arbeidsovereenkomst.
• Jaarpremie : 35 €

3

HERTZ :
Huur een wagen aan 10 % korting op het landstarief.

Yours faithfully,
4

		
		

JURIDISCH ADVIES INZAKE ARBEIDSRECHT :
Dit gratis advies wordt uitgebreid tot de gezinsleden wonend
onder hetzelfde dak als het NCK-lid.

“
5

CARLSON WAGONLIT TRAVEL :
Prijsvermindering aangeboden op verschillende reizen die
besteld worden via de site http://leisureatwork.cwtonline.be/
index.aspx

6

VORMINGSSESSIES :
NCK richt regelmatig vormingssessies in.
Deze zijn gratis voor haar leden (of met minimale bijdrage).
Niet-leden betalen volle prijs.

Meer informatie ?
Contacteer het NCK secretariaat via
info@nck-cnc.be.
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DE POLITIEKE PARTIJEN IN HET SOCIALE
DEBAT
bijdragen van die politieke partijen die er ons één aanleverden.

PENSIOENEN
Een zorgzame samenleving beschermt haar ouderen en waakt
erover dat de levenslange investering in de samenleving erkend
wordt, wat die ook moge zijn.
Het is voor de Groenen prioriteit om ervoor te zorgen dat gepensioneerden hun leven kunnen
voortzetten door zich te mengen
in de veldslagen van deze eeuw,
zo dat ze beschikbaar blijven voor
toekomstige generaties,
Werknemers moeten daarom in
de eerste plaats recht hebben op
een solide en gegarandeerd wettelijk pensioen. Laten we ophouden de uitdagingen van het ouder
worden alleen als een kostenpost
te beschouwen. Het gaat dan ook
in de eerste plaats om een kwestie van welzijn en levenskwaliteit.
Mensen moeten het recht hebben
om van deze jaren te genieten,
zonder financiële druk op het einde van de maand.
Laten we niet vergeten dat, ondanks de verhoging van het minimumpensioen, 16% van de ge-

pensioneerden nog steeds onder
de armoedegrens leeft. De geleidelijke verhoging van het minimumpensioen is daarom ook een
prioriteit voor ECOLO-GROEN.
Daarom steunen wij dan ook de
vooruitgang en de plannen om
het minimumpensioen te verhogen.
De voor pensioenen bevoegde
minister, Karin Lalieux, heeft
de grote lijnen van de komende
hervorming
bekendgemaakt.
Voor de Groenen moet er gauw
een ernstig, kalm en precies debat
plaatsvinden. Wij kunnen dus alleen maar de eerste aankondigingen doornemen.
A priori zal de hervorming bescheiden zijn. Dat is geen kritiek,
maar een vaststelling van de feiten. Er komt geen grote verschuiving of terugtrekking van de
wettelijke pensioenleeftijd. Er zal
evenmin een heropening komen
van het delicate debat over de
zware beroepen (waarnaar de sociale partners zijn verwezen). Dit
werd reeds aangekondigd.
Desalniettemin kunnen we nu al
zien dat sommige voorstellen interessant zijn:

•

•

De regel van 60 jaar met 42
jaar carrière. Een voorstel dat
rekening houdt met de realiteit van degenen die zeer jong
zijn beginnen werken of voor
vrouwen die vaak kortere
loopbanen hebben. Nu moeten nog de voorwaarden voor
en het onderscheid tussen de
duur van de “daadwerkelijke
werkzaamheid”, waarvan het
begrip zelf voor kritiek vatbaar is, worden gepreciseerd.
Dit staat in het regeerakkoord,
maar een beschouwing die het
beginsel zelf van gelijkgestelde periodes niet ondermijnt,
mag worden verwacht.
De wijziging van de noemer van de volledige loopbaan voor deeltijdwerkers is
een essentieel, belangrijk element! Er zal technisch moeten worden verduidelijkt of
alle deeltijdwerkers baat kunnen hebben bij een geleidelijke
aanpassing aan hun situatie.

Over de kwestie van de tweede
pijler ontbreken nadere gegevens.
De zeer grote belastingongelijkheid tussen de zeer kleine groep
van grote begunstigden en de
anderen (die zeer weinig of niets
hebben) wordt geconstateerd,
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maar er lijkt geen enkele deur
open te staan om deze te corrigeren. Het is waar dat de algemene
beleidsverklaring hier niet uitdrukkelijk in voorziet.
Voorts zijn wij van mening dat
in dit stadium een beleid moet
worden uitgestippeld om bij de
berekening van de pensioenen
rekening te houden met de gezinsdimensie. Wij zijn van mening dat dit een prioriteit is en
zal leiden tot een aanzienlijke
verhoging van de pensioenen
van vrouwen, die gemiddeld nog
steeds lager zijn dan die van mannen.
ENERGIE
De sterke stijging van de gas- en
elektriciteitsprijzen is vooral te
wijten aan het feit dat het gasaanbod de vraag uit Azië, én deze
uit Europa, dat explosief groeit
door het post-covid herstel van
de wereldeconomie, niet langer
kan bijbenen. Wat we zien is de
nevenschade van het economische herstel. Elektriciteitsproducenten zijn ook overgeschakeld
van steenkool op gas (2x minder
uitstotend), wat de druk verder
opvoert.
In feite betalen wij in België nu
de prijs van 20 jaar wanbeleid,
niet-investeringen en een afhankelijkheid van 95% van de invoer van gas en uranium, wat ons
kwetsbaar maakt. Wij hebben een
van de hoogste rekeningen in Europa. Als we vroeger in hernieuwbare energie hadden geïnvesteerd,
zouden wij beter gewapend zijn

om deze stijgingen van de gasen uraniumprijzen het hoofd te
bieden.
Voor ons is de prioriteit dan ook
te investeren in hernieuwbare
energie, aangezien dit de enige
energiebron is waarvan de prijs
aanzienlijk blijft dalen. Daarom
gaan wij het offshore-windenergievermogen in de Noordzee verdubbelen. Bovendien is de goedkoopste energie diegene die we
niet gebruiken. We moeten gezinnen die het het hardst nodig hebben helpen minder te verbruiken,
door de isolatie van hun huizen
te ondersteunen. In Brussel heeft
Alain Maron de isolatiesubsidies
voor lage inkomens verhoogd, en
we zien nu al een stijging van de
budgetten voor energiesubsidies
met 41%. In Wallonië wil Philippe
Henry het Waalse gemiddelde in
termen van EPB optrekken van F
naar A in 2050 (170 miljard euro
aan investeringen en 40.000 banen).
Ten tweede is er een sociale
noodsituatie! Stijgende prijzen
zijn een realiteit. Het is onze verantwoordelijkheid om in de
eerste plaats de gezinnen te beschermen die er het moeilijkst
voorstaan. 1 op de 5 gezinnen in
België verkeert reeds in een situatie van brandstofarmoede.
Voordien hadden 450.000 gezinnen (voor elektriciteitsrekeningen) en 275.000 gezinnen (voor
gasrekeningen) op basis van hun
statuut recht op het sociaal tarief.
Vandaag kunnen, dankzij Vivaldi, 1 miljoen gezinnen (2 miljoen

Belgen) die minder dan 1600€
bruto/maand verdienen, genieten
van het sociaal tarief. De uitbreiding geschiedde op basis van een
inkomenscriterium op een vaak
automatische wijze. De Minister
van Energie, Tinne Van der Straeten, stelt voor om deze (tijdelijke,
tijdens de Covid-crisis) maatregel om de toegang tot het sociaal
tarief (d.w.z. de bodemprijs van
energie) te verlengen om deze 2
miljoen Belgen ook volgend jaar
2022 te beschermen.
Tenslotte is de elektriciteitsrekening een tweede belastingrekening
geworden en dat is niet goed. Wij
willen het federale aandeel in de
elektriciteitsrekening
verlagen
(bijvoorbeeld door deze heffingen
te vervangen door accijnzen op
fossiele brandstoffen).
De energietransitie moet niet
worden gefinancierd via de elektriciteitsrekening, maar door
de producenten van de meest
vervuilende energie. Groene en
schone stroom moet goedkoper
worden. Dit is de eenvoudige toepassing van het beginsel dat de
vervuiler betaalt.

De MR besteedt bijzondere aandacht aan de energiesector in
ruime zin. We willen er dan ook
voor zorgen dat alle consumenten toegang hebben tot goedkope,
duurzame energie die op elk moment beschikbaar is.
1. Als we weten dat de energiekosten de op één na belangrijkste facKaderinfo I N° 316 I oktober 2021 I 13

D E P O L I T I E K E PA R T I J E N I N H E T S O C I A L E D E B AT

tor zijn voor het concurrentievermogen van bedrijven (na de lonen)
en dat ze de op twee na belangrijkste factor zijn voor de onzekerheid van huishoudens, kunnen we gemakkelijk concluderen
dat het vraagstuk van de energieprijzen een structureel probleem
is voor onze samenleving.
Zowel bij de productie van energie - vandaag hebben we het
veel over elektriciteit, maar het
is nog breder - als bij de andere
onderdelen van de rekening van
de consument (huishouden/
bedrijf/andere) zorgen we er dus
voor dat elk onderdeel (grondstof, netwerkkosten, vergoedingen, belastingen) onder controle
blijft.
Om deze redenen zijn wij voorstander van de ontwikkeling (of
instandhouding) van lokale productie-eenheden die goedkope
energie leveren. Dit is ook de reden waarom wij mechanismen als
de energienorm of de omgekeerde
ratchet voor gas en elektriciteit
(zoals in brandstoffen) steunen.
2. Toegankelijke energie betekent dat de continuïteit van de
energievoorziening moet worden
gewaarborgd. Risico’s van stroomonderbreking of -uitval moeten
immers zoveel mogelijk worden
vermeden. Het leidt tot ernstige
onzekerheid en heeft aanzienlijke
economische en sociale gevolgen.
Ook hier is lokale productie
nodig (vooral voor elektriciteit,
die niet in grote hoeveelheden
kan worden opgeslagen) om de
continuïteit van de voorziening te

waarborgen.
3. Het begrip duurzaamheid omvat het drieluik “economisch-sociaal-milieu”. Wij maken deel uit
van de Overeenkomst van Parijs.
Dit betekent dat we alles in het
werk moeten stellen om onze
energievoorziening tegen 2050
volledig koolstofvrij te maken.
Ter herinnering: het is momenteel
voor ongeveer 80% gebaseerd op
koolstof (eindverbruik - aandeel
olie en gas). Dit betekent ook dat
wij niet zomaar alles aanvaarden:
geen enkele energieproductie is
100% “schoon”. Duurzaamheid
stelt ons dus ook in staat aan te
dringen op energieproductie die
een beperkte impact op het milieu
heeft, in overeenstemming met de
“Do Not Harm” (Green Deal) van
de Europese Commissie.
Hetzelfde geldt voor sociale en
milieu-effecten in ruime zin. Wij
zijn het erover eens een energietransitie
te
bevorderen, maar niet ten koste van
het welzijn en de economische groei voor onze medeburgers. Alles is met elkaar te verzoenen, mits we onszelf de middelen daartoe geven. Dit is het
leidmotief van de MR.
Wat de pensioenen betreft, willen
wij er altijd voor zorgen dat bij de
berekening van de hoogte van de
pensioenen zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met het
werk. Wij weigeren ook de pensioenen van de tweede pijler ter
discussie te stellen. Het aanvallen
van de tweede pijler pensioenen
betekent het aanvallen van 75%

van de beroepsbevolking die nu
een tweede pensioenpijler opbouwt door hun beroepsactiviteit.
De grootste bron van onrechtvaardigheid
tussen
gepensioneerden blijft het verschil in
statuut. Het is niet normaal dat
dezelfde dag werk als ambtenaar
uiteindelijk meer kan opleveren op het moment van het pensioen in de eerste pijler dan dezelfde dag aan het werk als werknemer of zelfstandige.
De tweede pensioenpijler is een
instrument waar wij volledig achter staan, met name wat betreft de
rol die het speelt bij het rechttrekken van het verschil tussen statussen. De uitbreiding ervan was
een van de doelstellingen van de
vorige minister van Pensioenen,
Daniel Bacquelaine (zie bijvoorbeeld de uitbreiding tot contractuele ambtenaren), en ook van
minister Vandenbroucke toen
hij deze portefeuille bekleedde
(2003). Deze uitbreiding blijft een
van de prioriteiten van de MR
voor deze zittingsperiode.
Een algehele herziening van alle
onderdelen van ons pensioenstelsel is echter niet aan de orde.
Als de SP aanpassingen wil doorvoeren voor de toekomstige aanvullende pensioenen, zullen er
tegelijkertijd maatregelen van
vergelijkbare proporties moeten
worden voorgesteld voor de overheidspensioenen, zodat er een
einde komt aan elke vorm van onevenwichtigheid tussen deze pensioenen en die van werknemers
en zelfstandigen.
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Energiedebat
Het energiebeleid moet in de
eerste plaats inzetten op betaalbare energie, die duurzaam is en
waarvan de bevoorrading verzekerd is. Een gezonde mix van energiebronnen is volgens ons
dan ook de beste strategie. We
maken daarom in Vlaanderen
werk van meer hernieuwbare
energie en blijven op federaal
niveau ijveren om de volledige kernuitstap in 2025 niet door
te voeren. Het vervangen van
een productiemethode zonder
CO2-uitstoot door een productiemethode met CO2-uitstoot,
in concreto hoofdzakelijk gascentrales die daarenboven ook
nog eens moeten gesubsidieerd
worden, lijkt ons niet te verantwoorden gezien de uitdagingen
die we vandaag kennen in het
mondiale klimaatvraagstuk.
We zijn er als partij ook van overtuigd dat een deel van de oplossing in het energie- en klimaatvraagstuk ligt bij technologische
doorbraken en innovatie. Zo denken we dat de rol van waterstof
belangrijk zal zijn om een aantal
sectoren te decarboniseren. Onze
zeehavens kunnen een belangrijke actor worden in dit verhaal.
Verder zetten we ook in op
energie-efficiëntie. Veel aandacht
gaat hierbij naar de industrie en
de gebouwensector, zowel residentieel als niet-residentieel. Met
een verlenging van de energiebe-

leidsovereenkomsten enerzijds
en met renteloze energieleningen
anderzijds proberen we in deze
sectoren vooruitgang te boeken.
Pensioenhervorming
Eén van de belangrijkste opdrachten voor onze sociale zekerheid is het vrijwaren van een
betaalbaar en leefbaar pensioen
voor de huidige en toekomstige
generaties. Jammer genoeg wordt
deze uitdaging niet ten gronde
aangepakt door de federale regering. Het pensioendebat mag
immers niet verengd worden
tot de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 EUR
per maand, en of dit nu bruto of
netto is…
Naast een stevige 1e pijler van
het wettelijk pensioen is ook een
verdere uitbouw van het aanvullend pensioen (2e pijler) en het
individuele pensioensparen (3e
pijler) van cruciaal belang. Politieke ballonnetjes over een hogere
belasting op de 2e of 3e pijler die
zou aangewend worden om de
1e pensioenpijler te financieren
ondergraven het draagvlak en de
solidariteit tussen werknemers.
Voor tal van werknemers en kaderleden is deze 2e en 3e pijler
immers van cruciaal belang om
gelet op het geplafonneerde wettelijk pensioenbedrag toch een
levensstandaard voor hun oude
dag te kunnen garanderen die in
verhouding staat tot hun voorverdiende loon en hun eerder betaalde (ongeplafonneerde) sociale
bijdragen .

Het vrijwaren van de 3 pensioenpijlers en de versterking van de
band tussen de effectief gepresteerde arbeidsdagen en betaalde sociale bijdragen en de opbouw van het wettelijk pensioen
vormen voor N-VA dan ook dé
toetsstenen voor het langverwachte pensioenplan van minister Lalieux.

Werken moet lonen, ook in het
pensioen
Wie zijn leven lang gewerkt
heeft, verdient een goed pensioen. Daarom zet de regering-De
Croo fors in op hogere pensioenen. “De minimumpensioenen
zullen
geleidelijk stijgen richting 1.500 euro
netto per maand. We zetten hiermee een trend verder van de vorige regering. Daarnaast worden de zelfstandigenpensioenen sinds dit jaar ook
op dezelfde manier berekend als
die van werknemers. We hebben
hiermee een grote onrechtvaardigheid tegenover zelfstandigen
weggewerkt. Dat is niet meer
dan normaal, want werk is werk,
ongeacht je statuut”, zegt voorzitter Egbert Lachaert. Ook sparen
voor je pensioen via je werkgever
of jezelf blijven we aanmoedigen
via de tweede en derde pijler. Wie
na de pensioenleeftijd nog verder wil werken, moet ook pensioenrechten blijven opbouwen in
functie van de extra bijdragen die
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hij of zij betaalt.
Tegelijkertijd moeten we ook
waken over de betaalbaarheid
van onze pensioenen. Daarvoor
willen we langer werken aanmoedigen. Dat is geen straf, maar een
kwestie van solidariteit. Vandaag
worden we gemiddeld ouder dan
80 jaar, maar duurt een gemiddelde carrière amper 30 jaar. In
Nederland is dat bijvoorbeeld 40
jaar.
“Het is cruciaal dat we de band
tussen werk en pensioen nog
sterker maken”, zegt Lachaert.
“Vandaag krijg je bijvoorbeeld
een minimumpensioen na een
loopbaan van 30 jaar. Maar dit
is inclusief vele gelijkgestelde periodes waarin niet gewerkt werd zoals werkloosheid of
ziekte. Zoals het regeerakkoord

voorschrijft, willen wij een tweede
voorwaarde toevoegen voor het
minimumpensioen: een effectief
aantal jaren tewerkstelling op
de gehele carrière. Zo versterken we niet alleen de band tussen
werk en pensioen, maar maken
we de pensioenen rechtvaardiger
en houden we de kosten onder
controle voor de toekomstige
generaties.”
Energiedebat
Voor Open Vld zijn drie elementen belangrijk in het energiedebat. We moeten zeker zijn van
onze bevoorrading en zullen dus
altijd waken dat het licht blijft
branden. Ten tweede moet energie beschikbaar zijn aan een aanvaardbare prijs voor gezinnen en
bedrijven. Ten derde moeten we
volop inzetten op de transitie naar

een modern energiesysteem met
zoveel mogelijk hernieuwbare,
duurzame en flexibele productie.
Sowieso gaan in 2025 vijf van de
zeven kernreactoren dicht. Deze
zijn sterk verouderd of hebben
scheurtjes. Sowieso moeten we
inzetten op flexibele bijkomende
productiecapaciteit
om
die
sluiting op te vangen. Het federaal regeerakkoord voorziet twee
opties voor de laatste twee kernreactoren.
Als de bevoorrading gegarandeerd is en de prijzen onder controle blijven, kunnen ook deze
dicht. Indien niet, kan er een levensduurverlenging van de jongste reactoren komen. De regering
bekijkt deze twee business cases
in dit najaar en zal dan beslissen.

Kaderinfo I N° 316 I oktober 2021 I 16

NCK: INFORMATIE EN FEITEN.
• Vierde vakbondsalternatief dat sinds 1966 specifiek de belangen
behartigt van kaderleden.
• De NCK is een onafhankelijke belangenvereniging.
• De NCK helpt zijn leden: per jaar +/- 1000 individuele
tussenkomsten en +/- 200 interventies op collectief niveau.

NATIONALE CONFEDERATIE
VAN HET KADERPERSONEEL

• Geeft een stem aan zijn leden.

Lambermontlaan 171 bus 4
1030 Brussel

DOELSTELLINGEN VAN DE NCK.
• Ijvert voor werkbaar werk, ook voor kaderleden.
• NCK is de enige die kaderleden verdedigt tegen ﬁscale en
paraﬁscale discriminatie.

Voorzitter:
Pierre Pirson
Ondervoorzitters:
Natascha Van Horenbeeck (NL)
Koen Grégoir (NL)
Philippe Hendrickx (FR)

• Belangenbehartiging in een humanitair verband zonder politieke
partijen.
• Vecht als wettelijk erkende vereniging om op alle niveaus van
sociaal overleg aanwezig te zijn.
• Verdedigt de belangen van kaderleden op Europees niveau via de
CEC European Managers vereniging.
• Verhoging wettelijk pensioen en andere uitkeringen in functie van
de reële bijdragen van kaderleden.

DIENSTEN VAN DE NCK.
• Individuele juridische bijstand en advies.
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsluiten van contracten
Clausule van niet-mededinging
Verandering van functie of locatie
(aanvullend) Pensioenplan
Functioneringsevaluatie
Opzegging en outplacement
Bedrijfswagenpolis
Herstructurering

• Collectieve diensten van NCK.
•
•
•
•

Organiseren van een kadervereniging
Reorganisatie van de onderneming
Analyseren van collectieve arbeidsovereenkomsten
Sluiting of verkoop van het bedrijf

• Vertegenwoordiging van kaderleden in de
ondernemingsraad.
• Ondersteuning bij de sociale verkiezingen.

JURIDISCHE DIENST
Nikolaas Van Steenkiste (N)
Frédéric Baudoux (F)

NATIONAAL SECRETARIAAT
Mariem Guerroum (F)
Bas Pauwels (N)
Tel.: 02/420.43.34.
Fax: 02/420.46.04.
E-mail: info@cnc-nck.be
Website: www.cnc-nck.be
Bankrekeningnr: BE05 2100 6830 0075
V.U.: Pierre Pirson, Lambermontlaan 171
bus 4, 1030 Brussel
JAARLIJKSE
BIJDRAGE ( € )

Bankoverschrijving

Domiciliëring

jaarlijks

jaarlijks

Actieve leden

125

115

9,75

Jonger dan 30 jaar

62

52

4,50

Gepensioneerden

52

42

3,50

Werklozen met
uitkering, langdurig
zieken

62

52

4,50

Echtparen

145

135

11,50

Hebben meegewerkt aan dit nummer:
Bairiot Jean-François (MR), Bodard Serge,
Cornet Cécile (ECOLO-GROEN), Glibert Roland,
Gouat Philippe, Hendrickx Philippe, Pauwels
Bas, Pirson Pierre, Van Wichelen Lieven (NVA),
Van Wing Thomas (Openvld), Ykman Pierre,
Vinckx Lucww
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De artikelen zijn gepubliceerd onder de
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