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Eerst en vooral wil ik graag diegenen bedanken die bijgedragen
hebben aan de resultaten van de NCK en breng ik eerbetoon aan
de kandidaten en verkozenen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Hoewel de omstandigheden van deze verkiezingen op zijn zachtst
gezegd buitengewoon waren en soms zeer gunstig voor de traditionele vakbonden die gratis publiciteit kregen via de covid-werkloosheid, heeft dit jullie er niet van weerhouden uw taak als vertegenwoordiger te vervullen en uw mandaat uit te breiden of te
beginnen met de verdediging van het kaderpersoneel.
Hieronder heb ik de elementen opgenomen die ik ook heb
voorgelegd aan de minister van Werkgelegenheid, de heer Dermagne, tijdens de presentatie van de resultaten van de verkiezingen.
Ik heb het op basis van 4 persoonlijke ervaringen gehad over gelijkheid en rechtvaardigheid tussen vakbonden, gendergelijkheid
en het specifieke karakter en de essentiële bijdrage van de NCK
aan ons sociaal overleg. Ter illustratie van mijn eerste punt verwijs ik naar een contact dat ik had met een arbeider die graag op
een neutrale lijst had willen staan bij de sociale verkiezingen. Ik
moest hem vertellen dat het systeem van sociale verkiezingen niet
toestond dat andere categorieën dan kaderleden zich op een lijst
zetten buiten de drie traditionele vakbonden om. Hij antwoordde
me daarop:“ Als ik het systeem goed begrijp, is het een beetje alsof
ik moet kiezen tussen christelijk, moslim of joods te zijn, maar het
recht om een atheïst te blijven heb ik niet”.
Ik wil daarom wijzen op het gebrek aan eerlijkheid van het proces in structureel en conjunctureel opzicht: een gesloten systeem
met meer rechten voor drie vakbonden, sociale verkiezingen die
beperkt zijn tot bepaalde bedrijven, publiciteit via het werkloosheidssysteem (en dus overheidsgeld), een systematische aanval
van bepaalde vakbonden in bedrijven, druk van bepaalde directies op de tegenstrijdigheid die volgens hen bestaat wanneer men
zowel kaderlid als vertegenwoordigend is. Ondanks deze duidelijke ongelijkheid heeft de NCK zich verweerd. Als je een neutraal
argument nodig hebt, kijk dan naar de ineenstorting van de jongerenstemmen (een categorie waarin de NCK zich niet mag vertegenwoordigen), wat een duidelijk symptoom is van een ernstig
democratisch probleem.
Oorzaak
van
dit
probleem?
Laten
we
eens
kijken naar de kant van de werknemersvertegenwoordigers in deze persconferentie,
ik denk dat
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het veilig is om te zeggen dat ik de enige ben die als werknemer en kandidaat aan deze verkiezingen heeft deelgenomen (maak je geen zorgen, ik ben verkozen). Zouden de oprichters van de eerste
vakbonden zich hebben kunnen voorstellen dat de werknemers zouden worden vertegenwoordigd door
mensen die in feite bedrijfsleiders zijn? Bij de NCK hebben we ervoor gekozen om trouw te blijven aan
de geest van vertegenwoordiging. We hebben geen permanenten die een vakbondsloopbaan hebben, we
blijven politiek neutraal en we gebruiken niet de taal van bedrijfsleiders. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen
om eerbetoon te brengen aan het team van vrijwilligers dat, naast hun normale werk, heeft deelgenomen
en heeft bijgedragen aan het goede verloop van deze lange sociale verkiezingen.
Wat betreft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen: een dame die zich dit jaar kandidaat heeft gesteld
en die nooit ergens was aangesloten, rechtvaardigde haar kandidatuur voor mij met de volgende woorden:
“Tot voor kort geloofde ik niet in het systeem van sociale vertegenwoordiging, maar ik heb vastgesteld
dat gelijke kansen voor een vrouwelijk kaderlid als alleenstaande met kinderen een mythe was”. De overtuigingen van deze dame hadden mij getekend. Voor de goede orde, ze liep tegen 3 lijsten van mannen aan
(het bedrijf heeft 20% vrouwelijke kaderleden) en was de enige verkozene. De evolutie van de diversiteit
is opvallend. Om direct te zijn, er is geen merkwaardige verandering bij de twee grootste vakbonden.
Ik hoor de persoon die naast mij zat nog, tijdens de loting op 13 december 2019, vol overtuiging goed
nieuws voor haar vakbond over dit onderwerp delen. Ik herlas dit weekend in het artikel in de krant “Le
soir” van diezelfde dag waarin ze geciteerd wordt “Hoe representatiever we zijn voor de werkteams,
hoe beter we de eisen in het veld kunnen stellen.” De resultaten zijn duidelijk. Rekening houdend met
een andere ongelijkheid waarvoor de NCK niet verantwoordelijk is (wetende dat er minder vrouwelijke
dan mannelijke kaderleden zijn), stel ik vast dat de NCK in één enkele verkiezing meer dan 50% van de
onevenwichtigheid van de M/V-vertegenwoordiging in haar gelederen heeft uitgewist. En dit zonder bevelen of wettelijke beperkingen op te volgen, maar gewoon door elke persoon te respecteren voor wat hij
of zij kan bijbrengen.

Dit brengt me bij mijn laatste punt over het nut van de NCK: haar neutraliteit, competentie en onvoorwaardelijke steun voor de kaderleden en werknemers van bedrijven buiten elk gepolitiseerd apparaat. In
oktober van dit jaar organiseerde de NCK een demonstratie van de kaderleden van de kerncentrales in
Tihange en Doel voor hun tewerkstelling, voor het klimaat en voor de Belgische economie (een evenement dat wereldwijd de aandacht trok).
Het was heel opmerkelijk om te zien hoeveel niet-kaderleden zich bij ons aansloten. Pas nadat de regering
was gevormd en de sociale verkiezingscampagne voorbij was (ik durf te zeggen: te laat), organiseerden de
traditionele vakbonden, in de rug geduwd door hun basis, ook een demonstratie in Doel. U interpreteert
dit zoals u wilt, maar het is mij duidelijk dat de politisering van de vakbondsstructuren, waarover zelfs de
voorzitters van sommige politieke partijen hebben geklaagd, in het spel is. Dit laatste voorbeeld toont aan
dat de kaderleden van de NCK hun bedrijf, de werkgelegenheid van alle werknemers en de economie
van hun land willen verdedigen.
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NUCLEAIRE ENERGIE MOET DEEL UITMAKEN VAN DE EUROPESE
TAXONOMIE OM DE DOELSTELLING VAN DE GREEN DEAL TE BEHALEN
De grootste vakbonden van de Belgische, Bulgaarse, Finse, Franse, Hongaarse en Roemeense kaderleden en bedienden met leden in de energie en de nucleaire sector hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar Mevr. Von der Leyen, Voorzitster van de Europese Commissie. Dit om haar aandacht te vestigen op de hoofdrol die de productie van
nucleaire energie heeft om Europa haar doelstelling te laten bereiken: om koolstofneutraliteit
te bereiken alsook om bij te dragen tot Europa’s autonomie en herstel op het vlak van energie.
Nucleaire energie voorziet bijna de helft van de koolstofarme elektriciteitsproductie in
de Europese Unie en is aangeprezen door het Internationaal Energieagentschap en door
het Internationaal Atoomenergieagentschap. Het intergouvernementele panel inzake klimaatverandering heeft meermaals herhaald dat kernenergie een onmisbaar deel is van de
oplossing tot de klimaatuitdaging. Dergelijke beslissingen zijn gebaseerd op het beste beschikbaar wetenschappelijk advies en zijn zowel economisch duurzaam als sociaal rechtvaardig.
Een nieuwe generatie nucleaire reactoren en de verlenging van de bestaande nucleaire reactoren
zijn de prioriteit geworden van elk lidstaat. Een nieuwe generatie van kleine modulaire reactoren en
verscheidene investeringen in de europese nucleaire industrie zijn nodig om deze stabiele elektriciteitsproductie te voorzien, om niet- hernieuwbare energie aan te vullen en om de stabiliteit van het
Europees elektrisch systeem te verzekeren. Indien nucleaire energie in deze context zou worden
achtergesteld, dan zou de aanvullende energieproductie aan hernieuwbare energie gebaseerd
blijven op fossiele brandstoffen en kunnen de lage-koolstof-doelstellingen niet worden behaald.
Overtuigd dat nucleaire energie onmisbaar is om de Europese klimaatdoelstellingen te halen,
wensen onze vakbonden de aandacht te vestigen op de verplichting om nucleaire energie in de
Europese taxonomie mee te rekenen. Deze taxonomie zou betrouwbare informatie moeten verstrekken i.v.m. de activiteiten en technologieën die bijdragen tot de doestellingen van duurzaamheid.
De uitsluiting van nucleaire energie op deze Europese taxonomie zou een sterk negatieve impact
hebben, niet enkel op de Europese nucleaire industrie, maar ook op alle Europese industrieën die
elektriciteit gebruiken - zeker de elektriciteitsintensieve. Deze uitsluiting – indien deze zou worden
beslist – zou ook leiden tot het niet behalen van belangrijke criteria van technologische neutraliteit.

“De Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel roept op tot een dialoog met als doel
de voorwaarden te scheppen opdat nucleaire energie zijn volle potentieel kan spelen en
om een economisch efficiënt en sociaal correct koolstofvrij Europa tegen 2050 te bouwen”
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DE SAGA VAN DE BONUSSEN
DOOR FRÉDÉRIC BAUDOUX, ADVOCAAT JURIDISCHE DIENST NCK

Het verhaal dat wij jou vertellen is ontstaan in een internationale groep die actief is in de vastgoedsector. In 2010 werd daar een
nieuw organisatiesysteem ingevoerd en een Beneluxentiteit
opgericht om synergieën in de
ondersteunende functies mogelijk te maken. Een nieuwe Benelux-functie werd gecreëerd die
extra vaardigheden en werk in het
buitenland vereist.
De werkgever bood vervolgens een aantal “sleutelkaderleden” een “target bonus” aan.
Een brief hierrond werd aan de
betrokken kaderleden verzonden.
Deze voorzag in een bonus van
5% van de bezoldiging. De kaderleden werden verzocht het “voor
akkoord” ondertekend terug te
sturen.
De bonus werd
schillende jaren
2014, toen de
loot de bonus

gedurende veruitbetaald. Tot
werkgever beste beëindigen.

Uiteraard viel dit bij de begunstigden van de bonus, die nog
steeds Benelux-functies bekleedden die veelvuldig reizen naar het
buitenland inhielden, niet in goede
aarde.
Na dit besluit werden talrijke vergaderingen gehouden met de directie. De NCK was het hier niet
mee eens, met name op het niveau
van de ondernemingsraad.
Er werd niets gedaan.
Vervolgens hebben zeventien
werknemers die inzaten met de
problematiek van de afschaffing
van de Benelux-bonus een laatste
bemiddelingspoging gedaan ten
overstaan van het paritair comité.

Zonder succes.

Teleurstelling.

Dat is wanneer de advocaten van
de NCK en de werkgever zijn
tussengekomen. Helaas komen ze
niet tot een akkoord.

We analyseren het vonnis met de
gedelegeerde van de NCK en zijn
van mening dat dit vonnis in hoger beroep kan worden vernietigd.
De rechter verliest inderdaad iets
te snel het document uit het oog
dat door de kaderleden “voor
akkoord” is ondertekend.

Op instigatie van de afgevaardigde
in de ondernemingsraad die de eisen van haar collega’s inbracht, is de
Franstalige Arbeidsrechtbank van
Brussel ingeschakeld en deze wijst
een vonnis op 4 december 2017 .
Het vonnis is echter niet gunstig
voor de kaderleden...
Het Hof is van oordeel dat de onderneming “het recht had een einde
te maken aan het aldus verleende
gebruik door de begunstigde werknemers ervan in kennis te stellen
dat de verleende voordelen na een
bepaalde periode niet meer als zodanig zouden worden toegekend (...)”;
Zij kan immers eenzijdig worden opgezegd zonder dat de instemming
van de werknemer is vereist en de
opzegging was in casu uitdrukkelijk;
Bovendien bevat de arbeidsovereenkomst van mevrouw X een liberaliteitsclausule op grond waarvan de
werkgever de toekenning van een
dergelijke bonus kan beëindigen door
uitdrukkelijk te bepalen dat de toekenning, zelfs bij herhaling, van bonussen [...]
voor de onderneming geen verplichting inhoudt om in de toekomst
dergelijke voordelen toe te kennen
en dus geen verworven recht voor de
werknemer inhoudt.
Deze clausule is niet nietig, zolang zij
tot doel heeft te bevestigen dat een
schenking discretionair is en blijft en de
werkgever niet bindt voor de toekomst.

Het verzoek om hoger beroep
wordt in januari 2018 ingediend
bij het Arbeidshof te Brussel en in
november 2020 wordt uitspraak
gedaan, waarbij het eerste arrest
wordt herzien. De rechtbank heeft
de onderneming veroordeeld tot
betaling van de gevorderde bonussen. De rechter is van oordeel
dat: “de door partijen “voor akkoord” ondertekende brief een
overeenkomst is. De overeenkomst is het recht van de partijen.
Bijgevolg is de in de arbeidsovereenkomst opgenomen liberaliteitsclausule zonder voorwerp, aangezien het niet gaat om een liberaliteit die ten alle tijde kan worden
herrowepen, maar om verplichtingen die voortvloeien uit een
overeenkomst tussen de vennootschap en de leidinggevende
werknemers. »
Het kostte verscheidene jaren
van juridische procedures en alle
strijdlust
van
de
afgevaardigde van de NCK in de ondernemingsraad, die deze zaak
letterlijk op haar schouders
droeg, om de zaak te winnen.
De opzegging van bonussen zijn
aan de orde van de dag, waarbij de
Covid-crisis vaak wordt aangegrepen om forse bezuinigingen op
de salarissen van kaderleden te
rechtvaardigen. Een grondige analyse van elk van de situaties in uw
onderneming kan u helpen.
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GROENE FINANCIERING
DOOR PIERRE PIRSON: Deputy Secretary-General for European Relations FECEC (European Federation
of Managers and Executives in the Banking sector)

“Groene financiering (of duurzame financiering) verwijst naar alle financiële activiteiten
waarbij de milieudoelstellingen worden nagestreefd, vooral dan de energietransitie en de
daaraan gerelateerde financiële regelgeving. Groene financiering is met name in ontwikkeling sinds de goedkeuring van het akkoord van Parijs, die tot doel heeft de geldstromen verenigbaar te maken met de emissiebeperking en de aanpassing aan de klimaatverandering.
De koolstofmarkt en in bredere zin de CO2 financiering worden algemeen beschouwd als
een onderdeel van de mechanismen van de groene financiering. “Bron Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_verte”
Terwijl het onderwerp trendy is, neemt het belang
voor het financieel en prudentieel beheer van bedrijven de laatste jaren alleen maar toe. Het bedrag
aan duurzame investeringen is gestaag gegroeid, zo
bedraagt de waarde van activa die de ESG-criteria
omvatten (Environment, Social and Governance))
wereldwijd reeds meer dan 17 biljoen USD (bron
OESO). De uitgave van groene obligaties, ook al vertegenwoordigt dat nog steeds maar een klein deel
van de markt, is aan het exploderen. Het FECEC is
actief in deze ontwikkeling, onder meer door haar
deelname via de NGO Finance Watch. In het vervolg
van dit artikel, nemen we een momentopname van
onze actie via Finance Watch en de situatie van de
groene financiering, doelbewust vanuit verschillende
invalshoeken om het beeld beter te kunnen schetsen, in sommige landen waar wij aanwezig zijn.

FECEC EN FINANCE WATCH
FECEC is een stichtend lid van Finance Watch, een
Brusselse NGO met nationale netwerken waarvan
het Franse netwerk “Changer la Finance” belangenbehartiging en deskundige analyse ontwikkelt rond
een gemeenschappelijk doel: de hervorming van het
financiële stelsel om de samenleving beter te dienen.
Groene financiering wordt voornamelijk benaderd
rond het thema van de koolstofimpact en de transitie
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naar een deugdzame economie om de milieueffecten
van onze industrieën in de ruimste zin te beperken.
In haar laatste rapport “ Breaking the climate-finance
doom loop : How banking prudential regulation can
tackle the link between climate change and financial
instability “, roept Finance Watch de toezichthouders
op onverwijld op te treden om de vicieuze cirkel
tussen klimaatverandering en financiële instabiliteit te doorbreken waar de financiering van fossiele
brandstoffen de klimaatverandering mogelijk maakt
en de klimaatverandering de financiële stabiliteit
bedreigt. Het verslag beschrijft de juridische omgeving die moet leiden tot verhoging, in het kader
van de bestaande prudentiële bancaire regelgeving
(RRC), van de risicoweging voor de blootstelling van
banken aan bestaande en toekomstige reserves van
fossiele brandstoffen. Het stelt het volgende vast:
• Klimaatverandering is aan de gang, en dit is direct
gerelateerd aan de uitstoot van door de mens
veroorzaakte broeikasgassen (BKG’s). De mensheid heeft aan het huidige tempo van het uitstoten van BKG’s nog een tijdsspanne van 10 tot 15
jaar voor het te laat is om de klimaatopwarming
onder de 2°C-doelstelling te houden die voorzien werd in het klimaatakkoord van Parijs van
2015.
• Zodra de temperatuur wereldwijd meer dan
2°C is gestegen, relatief tot de pre-industriële
niveaus, zullen we ongekend gebied betreden,
met enorme negatieve gevolgen die in de volgende decennia een onvoorspelbaar wereldwijd
effect teweeg zullen brengen op de menselijke
samenlevingen en de economie.
• De financiële sector is in de eerste plaats betrokken omdat zijzelf, door haar aard, een factor is in de klimaatverandering. Dit komt door
toewijzing van kapitaal aan exploratie, exploitatie

GROENE FINANCIERING

•

en productie van fossiele brandstoffen.
Gezien de gevolgen die de klimaatverandering
zal hebben op de economie, is het nu grotendeels door centrale bankiers erkend dat dit één
van de belangrijkste risico’s is voor de financiële
stabiliteit en een bedreiging kan vormen voor
het hele financiële systeem.

Finance Watch gebruikt deze bevinding en haar diepgaande studie over de invloed van de financiële sector op de opwarming van de aarde om haar aanbevelingen aan de regelgevers te formuleren:
•

•

•

•

•

•

Kalibreer het risicogewicht voor blootstellingen
van banken op 150% voor de bestaande fossiele
brandstofreserves, om het consistent te maken
met artikel 128 van het reglement inzake de eigen fondseisen (CRR);
Kalibreer het risicogewicht voor blootstelling
van banken op 1250% voor nieuwe brandstofreserves. Met uitsluitend financiering door eigen
vermogen om zowel hun micro- als hun macroprudentieel risico te weerspiegelen;
Draag er zorg voor dat deze wijzigingen in de
aanpassingscoëfficiënten weerspiegeld worden
in de interne modellen van de banken voor de
berekening van hun kapitaalvereisten;
Stel artikel 459 van CRR in werking om onmiddellijke actie te ondernemen en deze nieuwe risicogewichten in de tijd toe te passen totdat de
prudentiële vereisten voor fossiele brandstoffen
gewijzigd zijn in CRR;
Wijziging van de risicoweging van bancaire
blootstelling aan bestaande fossiele brandstoffen
in artikel 128 van het CRR en voor blootstelling in verband met nieuwe reserves van fossiele
brandstoffen in artikel 501;
Aandringen op de aanneming van soortgelijke prudentiële vereisten op wereldwijde schaal door samen te werken met het
Comité van Bazel inzake bankentoezicht
(BCBS) en de financiële stabiliteitsraad (FSB).

Dergelijke maatregelen, gebaseerd op een risicogebaseerde aanpak, zouden de doeltreffendheid van
initiatieven rond transparantie, risicomodellering en
scenario-analyse verveelvoudigen, dewelke moment-

eel gestuurd worden door supervisors.
Bron : https://www.finance-watch.org/publication/
breaking-the-climate-finance-doom-loop/
EUROPA
De toewijding met betrekking tot koolstofneutraliteit voor de Europese Unie tegen 2050 stelt een reductiedoelstelling op vanaf 2030 van 50% naar 55%,
relatief tot de CO2-uitstoot van de Unie Europese
Unie met het niveau in 1990. Deze verbintenis laat
zien dat de Europese Unie een voorbeeld wil zijn en
al haar partners wil opleiden met behulp van haar
economische en commerciële macht.
De green deal moet particuliere financiering mobiliseren, naast de openbare middelen. De Disclosure-,
Benchmark- en Taxonomie-regulering zullen een
betere karakterisering van de investeringen mogelijk maken en groenwassen vermijden. Er is geen
duurzame economie zonder duurzame financiering.
Bij de goedkeuring van haar laatste verordeningen
heeft de Europese Commissie de basis gelegd om
een Europees kader op te richten met de ESG-criteria als hoeksteen van het financiële en bancaire
systeem. Dit zal bijdragen tot de omvorming van de
Europese economie tot een groener en veerkrachtiger circulair systeem.
Beide teksten die in 2019 door de Europese Commissie zijn aangenomen op het gebied van transparantie van fondsen (openbaarmaking) en indexen
(Benchmark), stellen nieuwe ambities vast op het
gebied van duurzame financiering. De integratie van
ESG-criteria wordt versterkt in de transparantievereisten die van toepassing zijn op beleggingsfondsen en indexbeheerders, en specifiek door de creatie
van twee nieuwe types koolstofarme indexen.
Harmoniseren van de verslaggeving
Op 5 december 2019 zijn de drie Europese autoriteiten – het Parlement, de Commissie en de
Raad - tot de volgende conclusies gekomen rond
een tussentijds politiek akkoord over de Europese
taxonomie voor duurzame financiering. Deze taxonomie is bedoeld om de economische activiteiten
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te bepalen die beschouwd kunnen worden als ecologisch duurzaam en onder welke omstandigheden.
Wat het mogelijk maakt prestatiedrempels in te
stellen voor economische activiteiten die compatibel zijn met een koolstofvrije economie in 2050.
Het zal toekomstige investeringen helpen begeleiden richting oplossingen die tegemoetkomen aan de
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en
andere milieuverplichtingen in Europa.
Obligatie-emittenten en, meer in het algemeen, ondernemingen van meer dan 500 werknemers zullen
moeten communiceren over het groene- of overgangsgedeelte van hun activiteiten en investeringen,
onder verwijzing naar de taxonomie van de Commissie Europees. Deze verplichting zal de bestaande
rapporteringsmethodes en nationale systemen in
grijpend veranderen. Vandaag is het aan de onderneming zelf om haar rapporteringsmethodes te bepalen
in overeenstemming met de modellen die ontwikkeld
zijn door bureaus, gespecialiseerd in ESG-beoordelingen en door een zo positief mogelijk beeld van
hun activiteit te schetsen. Later zal men vermoedelijk moeten uitleggen hoeveel van hun omzet gerelateerd is aan de taxonomie. Uiteindelijk zal het
gemakkelijker zijn om te kwantificeren hoeveel van
de activiteit van de onderneming is blootgesteld aan
klimatologische en andere kwetsbaarheden.
De DISCLOSURE-verordening
De tekst van de Disclosure is bedoeld om een kader te schetsen op verschillende niveaus voor de
fondsen, met betrekking tot hun integratie van de
ESG-criteria. De acteurs zullen zich eraan moeten houden te communiceren over het in aanmerking nemen van de ESG-risico’s in hun risicobeheer
en de impact op de waarde van hun beleggingen.
Duurzaamheidsrisico’s (sustainability risks) worden
gedefinieerd als “een situatie of evenement op
milieu-, sociaal- of bestuursvlak die, indien zij zich
voor-doen, significant negatieve gevolgen kunnen
hebben op de reële of potentiële waarde van de investering” (financieel risico). De tekst vereist acteurs
van een bepaalde grootte te communiceren over de
mate waarin zij rekening houden met de belangrijkste negatieve gevolgen van hun investeringen op
deze duurzaamheidsfactoren. De negatieve effecten
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op duurzaamheidsfactoren (“belangrijkste nadelige
duurzaamheidseffecten”), worden gedefinieerd als
het risico op middellange- of langetermijninvestering
in een activiteit met een negatief effect op milieu- of
sociaal vlak of op een goed bestuur (niet-financieel
risico). Verplichtingen op productniveau worden
opgelegd om de ESG-kenmerken te beschrijven
met als doel een “duurzame belegging “. De kern
van deze maatregelen bestaat uit consumentenvoorlichting en de preventie van greenwashing.
Ontvangers van de DISCLOSURE-verordening
1. De acteurs op de financiële markt (“AFM”), waaronder verzekeringsinstellingen, pensioeninstellingen,
pensioen-fondsen, beleggingsondernemingen, kredietinstellingen met beleggingsadvies en individueel
portefeuillebeheer, beheermaatschappijen van OPCVM’s en AIFM’s, de beheerders van in aanmerking
komend risicokapitaal, de beheerders van fondsen
voor sociaal ondernemerschap.
2. Financiële adviseurs, waaronder tussenpersonen
voor verzekeringen, verzekeringsondernemingen,
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders, FIA beheerders en ICBE-beheermaatschappijen die beleggingsadvies geven.
De Benchmark-verordeningen
De Benchmark verordening creëert twee nieuwe lage koolstofindices: de EU-Climate Transition
benchmark en de EU-benchmark van Parijs. Het introduceert ook transparantievereisten voor de indexbeheerders bij het in rekening brengen van de
ESG-criteria voor alle indices die zij in de constructie van hun methodologieën opnemen.
De tekst is dus bedoeld om de informatieverstrekking te verbeteren en te standaardiseren die aan investeerders verleend wordt over de koolstofvoetafdruk en de ESG-performantie van bedrijven en
investeerdersportefeuilles. Alsook om beheerders
een nieuw instrument aan te reiken om rekening te
houden met extra-financiële criteria in hun beleggingsstrategieën.
De Taxonomie
De TEG (Technical Expert Group) heeft aan de
ontwikkeling van de EU-taxonomie voor de inperk-
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ing van verandering en aanpassing aan de klimaatverandering gewerkt. In December 2018 heeft de
TEG een eerste reeks activiteiten gepubliceerd die
in belangrijke mate bijdragen tot de voorgestelde activiteiten met betrekking tot de inperking van de klimaatverandering. De oproep tot commentaar werd
gesloten op 9 januari 2019. Op 18 juni 2019 heeft
de TEG een verslag gepubliceerd over de taxonomie
van de EU, waarin rekening wordt gehouden met de
opmerkingen die zijn ontvangen op de eerste ronde
van voorgestelde activiteiten, alsook met de bijdragen van andere deskundigen. Op 5 december 2019
hebben de medewetgevers een akkoord bereikt over
de taxonomie van groene economische activiteiten.
Het akkoord is onder voorbehoud van goedkeuring
door het Europees Parlement en de Raad.
SPANJE
In het geval van Spanje moet melding worden gemaakt
van de voortdurende parlementaire behandeling van
de Spaanse wet op de klimaatsverandering en de energietransitie, waaronder het mobiliseren van meer
dan 200 miljard euro aan investeringen. Er wordt ook
een artikel gewijd aan de banksector en de publicatie
van een jaarlijks verslag over de ontwikkeling van de
financiële gevolgen van de risico’s in verband met
de klimaatverandering, waaronder die van de transitie en van de in dit verband genomen maatregelen.
De Bank van Spanje schat dat tot 25% van de bedrijfsschulden bij Spaanse banken zich voordoen in
sectoren die kwetsbaar kunnen zijn voor deze transitie-risico’s. Het is daarom essentieel dat de financiële
sector klimaatrisico’s integreert in het globale risicobeheer van haar activiteiten (krediet, reputationeel of markt).
De Bank van Spanje streeft naar een beter inzicht in de impact van de klimaatnoodsituatie en
naar wat moet worden opgenomen in de mandaten voor milieuduurzaamheid om scenario’s te
vermijden die de economische groei beïnvloeden.
Anderzijds vertegenwoordigt de energietransitie
uiteraard ook een kans voor de Spaanse banksector.
De behoeftes aan kapitaal voor activiteiten die

bijdragen tot de mitigatie en de aanpassing aan de
klimaatverandering zijn immers zeer hoog en zullen
nauwelijks gedekt worden door overheidsmiddelen.
Hierdoor zijn banken, die zullen fungeren als tussenpersonen tussen besparingen en investeringen,
in een gunstige positie om kapitaalstromen naar
groene projecten te kanaliseren.
Na de gezondheidscrisis van COVID-19, lijkt het
erop dat de Green Deal het referentiekader geworden is voor de aanpak van het proces door gebruik te maken van de mogelijkheden van jobcreatie
in de energietransitie en simultaan om te gaan met
de economische- en de klimaatcrisis.
POLEN
ESG-rapportering is een relatief nieuwe vereiste
voor in Polen genoteerde bedrijven. De verplichting om rekening te houden met ESG-criteria werd
in Polen ingevoerd door een amandement van de
Boekhoudwet 2, die de bepalingen van Richtlijn
2014/95/EU toepast. De wetgever heeft de opties
van de richtlijn toegepast in de minst beperkende
varianten. Ondernemingen hebben de mogelijkheid
om te beslissen hoe zij het ESG-verslag in de structuur van het jaarverslag plaatst en dit zonder verplichte externe verificatie van het rapport. Nieuwe
regels zijn van kracht sinds de voor 2017 gepubliceerde jaarverslagen van bedrijven in 2018.Wijziging
van de regelgeving vereiste de opstelling en publicatie van ESG-verslagen door de meeste Warsaw
Stock Exchange-genoteerde bedrijven.
De uitzonderlijk liberale vorm van het amendement heeft aanleiding gegeven tot een grote verscheidenheid aan regels volgens welke Poolse bedrijven hun verslagen opstellen. Het vaakst worden de
SIN-normen (niet financiële rapporteringsnormen)
ontwikkeld onder auspiciën van de Reporting Standards Foundation door de groep van deskundigen en
ondersteund door de meerderheid van de Poolse
lokale overheidsinstellingen op de kapitaalmarkt.
Het percentage bedrijven dat zich niet houdt aan
enige standaard wordt minder, maar blijft toch relatief hoog.
BRON: ZIELONE_FINANSE_w_POLSCE de Ludwik Kotecki
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FRANKRIJK
In Frankrijk is volgens sommige NGO’s het engagement met betrekking tot groene financiering ongelijk
verdeeld over de verschillende actoren. ShareAction
en influence MAP benadrukken het verrichte werk
door BNP Paribas en de BPCE-groep.
We kunnen dit ongelijke engagement terugvinden
op de websites van diezelfde acteurs. Wat ook verrassend is, is dat de ‘Fédération des métiers de la
banque’, die werkgevers samenbrengt, slechts marginaal actief is op dit vlak. Een eerste mededeling
werd pas onlangs gepubliceerd. Zo blijft ook dit
het domein van de ondernemingen op een tamelijk geïsoleerde manier. Voor de meest deugdzame,
eerder geciteerde, resulteerde dit in de oprichting
van een toegewijd team op het hoogste niveau van
het besluitvormingsproces, met richtlijnen voor de
betrokkenheid van het bedrijf en met gerecruteerde
profielen die deskundigen zijn op het gebied van klimaatrisico’s, of op meting en beoordeling van de risico’s.

Ranking of the 20 largest European banks based on
their response to climate change
Source : ShareAction
Het gaat ook om engagement
Een van de belangrijkste geëngageerdheid van BNP
Paribas is bijvoorbeeld geweest om een halt toe te
roepen aan de financiering van industrieën die de
meeste broeikasgassen uitstoten.
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1. BNP Paribas breidt zijn programma voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen uit tot
alle OESO-landen met als doelstelling om het gebruik van steenkool door haar lidstaten uiterlijk in
2030 een halt toe te roepen voor haar klanten die
elektriciteit opwekken.
2. De Groep zal zich blijven inzetten een einde te
maken om betrekkingen aan te knopen met elke
cliënt die op korte termijn een nieuw product of
een nieuwe dienst ontwikkelt op basis van steenkool.
3. BNP Paribas zal geen nieuwe klanten meer accepteren van wie het aandeel van kolen in de omzet
groter is dan 25%.
Het is dus door sterke standpunten in te nemen en
zich zo af te scheiden van de concurrentie dat sommige Franse banken het gedrag hopen te veranderen.
Zo is bijvoorbeeld de bezoldiging van de topmanagers bij BNP Paribas gedeeltelijk geïndexeerd aan de
RSE-prestatiegegevens van de Groep, in lijn met de
energie- en klimaatvraagstukken.
Voor de klanten is het productaanbod er, ook al
blijft het beperkt. Men kan zien dat deze producten
alleen al in de laatste paar maanden (covid effect?),
en misschien omdat ze gestempeld zijn als SRI (sociaal verantwoordelijke investeringen), beter presteren dan indexfondsen. Deze fondsen beginnen dus
van de grond te komen door hun betere prestaties.
PORTUGAL
Talrijke banken, zoals Santander, Caixa Geral de
Depósitos - CGD en Banco Montepio tonen met
hun intenties om betrokken te raken bij de transitie hun vastberadenheid om een verschil te maken.
Santander zegt dat het zijn klanten begeleidt door
hen te helpen met de financiering van de overgang
naar een duurzamere economie.
Santander innoveert door nieuwe producten en financiële diensten met integratie van ESG-criteria
(milieu, sociaal en bestuur) aan te bieden.
De Caixa Geral de Depósitos – CGD, met vertegenwoordigers van alle banken in Portugal, is deel van
de werkgroep duurzame financiering. Deze groep
richt zich erop de Europese agenda voor “duurzame
financiering” te verspreiden vanuit een informatief
en constructief oogpunt over de noodzaak van een
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reactie wanneer de Europese entiteiten daarom verzoeken. Daarenboven maakt ze deel uit van de subgroep “Taxonomie”.
La Caixa maakt deel uit van de werkgroep alfabetisering en financiële educatie van de Portugese Vereniging van Banken (PVB). Zij promoten een cultuur van
familiariseren met de concepten van financiële educatie en van ondernemerschap bij jongeren.
In 2019 heeft CGD de Beginselen van Verantwoord
Bankieren ondertekend (BVB), van het milieuprogramma van de Verenigde Naties voor de financiële
wereld (UNEP FI).
De BVB’s bepalen de rol en de plicht van de financiële
sector bij de opbouw van een duurzame toekomst,
maar ook de afstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn vastgesteld door de VN
en het klimaatakkoord van Parijs van 2015.
De BVB’s openen nieuwe zakelijke mogelijkheden
als gevolg van de overgang naar een economie met
minder milieueffecten en meer sociale rechtvaardigheid. Belangrijkste kenmerken van de verantwoordelijke bank:
• Een complete structuur die zich adresseert aan
alle bedrijfstakken van de bank;
• Afstemming op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het klimaatakkoord van Parijs;
• Doelstelling op die gebieden met de meest significant positieve en negatieve impact;
• Transparantie en verantwoordingsplicht door
publieke rapportering;
• Advies, deskundige begeleiding en leermeesterschap om de uitvoering te ondersteunen.
In september 2019 werd het CGD een van de
ondertekenaars van de Beginselen voor Verantwoord Bankieren. Inspelend op de noodzaak
om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en om over te schakelen op een koolstofarme economie, heeft CGD de commerciële
ambitie van 1,5°C ondertekend, waarbij de gevolgen van de klimaatsverandering worden beperkt.
In 2020 heeft
zien om de
en duurzame
Banco Montepio

decarbonisatie en de circulaire economie. De kredietlijn, die profiteert van voordelen (subsidie, rentesubsidie, wederzijdse garantiedekking) helpt industriële ondernemingen en toeristische bedrijven om
te investeren in projecten die hun energie-efficiëntie
verhogen en de overgang te versnellen naar een
circulaire economie. Montepio Bank heeft de uitnodiging aanvaard van de regering om aan het GovTech-programma deel te nemen.
GovTech is een initiatief dat drie innovatieve producten of diensten beloont en ondersteunt die het
potentieel hebben een positie in te nemen als antwoord op de mondiale uitdagingen die belichaamd
zijn in de 2030-agenda van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
BELGIË
Ook België zit niet stil. Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector aarzelde in maart
2020 niet om te schrijven dat “België het voortouw
neemt op het gebied van duurzame investeringen”.
In het kort:
Met bijna 500 financiële producten met een
duurzaamheidslabel is België het EU-land met het
meest uitgebreide gamma aan producten.
• In totaal wordt meer dan 175 miljard euro
beheerd in overeenstemming met de kwaliteitsnorm“Towards Sustainability” (zie hieronder),
waarvan 50 miljard op het niveau van de Belgische markt.
• Een
aantal
financiële
instellingen
verbindt zich ertoe enkel duurzaam gelabelde producten in België te verkopen.

Deze beweringen zijn gebaseerd op de definitie van een
Belgisch duurzaamheidslabel, Towards Sustainability.
Volgens het Franse portaal voor duurzame financiering Novethic is het ook de grootste in termen van
beheerde activa. Op internationaal niveau wordt er
een totaal van 175 miljard beheerd in overeenstemCGD haar gedragscodes her- ming met de vereisten van de Towards Sustainabilisociale verantwoordelijkheid ty-norm. Meer dan 50 miljard euro komt van Belgiontwikkeling te versterken. sche spaarders en beleggers.
Een studie van Novethic plaatst Towards Sustainabibiedt een kredietlijn aan voor de lity ook bij de meest rigoureuze in de categorie van
Kaderinfo I N° 314 I februari 2021 I 11

GROENE FINANCIERING

Europese duurzame financieringlabels.
In dit verband dient er ook gewezen te worden dat
producten die zijn toegelaten om het ‘Towards Sustainability’ label te dragen niet enkel een Belgische
exclusiviteit is. Ongeveer 25% hiervan wordt voornamelijk aangeboden door Belgische producenten.
Andere producten zijn afkomstig van actoren in andere EU-landen. Op het niveau van producten zijn
60% van de goedgekeurde producten specifiek voor
de Belgische markt. De overige 40% hebben eerder
een Europees of internationaal karakter. Met andere
woorden, er is een ruime en duurzame keuze voor
elk type belegger.
Het label benadrukt het belang van duidelijkheid. In
feite is de duidelijkheid voor de individuele belegger
een van de belangrijkste motoren van het label.
Wanneer een financieel product het label ‘Towards
Sustainability’ draagt, kan de belegger er volgens Febelfin zeker van zijn dat hij of zij voldoet aan een
aantal minimale goed gedefinieerde duurzaamheidscriteria.
Maar er zijn ook beleggingsproducten op de markt
die dit label niet dragen, om mogelijkse verwarring
te voorkomen bij niet-professionele beleggers. Een
aantal financiële instellingen verbindt zich ertoe in
hun Belgisch duurzaam aanbod uitsluitend producten op te nemen die het label hebben gekregen.
De eerste van deze ondertekenaars is te vinden op
https://www.towardssustainability.be/.

Towards Sustainability zal zich blijven ontwikkelen
door rekening te houden met de toekomstige Europese regelgeving inzake informatieverstrekking en
taxonomie met betrekking tot duurzaamheid. De
kwaliteitsstandaard van het label wordt om de twee
jaar geëvalueerd. De huidige en eerste versie werd
in februari 2019 gepubliceerd. De volgende herzieningen zullen gepubliceerd worden in januari 2021
en januari 2023.
Source : Febelfin
De rol van onze financiële sector in de klimaatovergang is uiteraard van het grootste belang. Hoewel alle landen vooruitgang boeken,
staat groene financiering nog in haar kinderschoenen. Belangrijk werk zowel in de definitie
van samenhangende en gemeenschappelijke
regels als in hun toepassing door de verschillende landen is bijzonder belangrijk. De distributie van duurzame financiële producten en
de opleiding van alle belanghebbenden bij deze
kwesties zijn waarschijnlijk niet de laatste van
de uitdagingen.
De FECEC neemt haar rol in het veld op zich
door het positief te beïnvloeden, of het nu is
door haar middelen die verband houden met
het Europees sociaal beleid, door haar actieve
deelname aan de Finance Watch of bij de bewustmaking van haar leden, waarvan dit artikel een voorbeeld is.

NCK Algemene Vergadering 25 maart 2021
per videoconferentie (MS Teams)
Inschrijvingen: info@nck-cnc.be

Externe sprekers :
Mr Cédric Duprez, Econoom ,Nationale bank van België
Mr Philippe Ledent, Senior Economist, ING Belgique
Agenda :
16h15: Onthaal & Informele Vraag & Antwoord met de leden van
het nationaal comité
16h30: Voorstelling van het jaarverslag 2020 van de Nationale Bank
van België door dhr. Cédric Duprez (FR/NL)
17h15: Voorstelling van de economische vooruitzichten 2021
door dhr. Philippe Ledent (EN)
18h00: Voorstelling van onze activiteiten
19h00: Algemene vergadering mét verkiezingen
20u00: Q&A
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GROEPSVERZEKERING, PENSIOEN, VERVROEGD PENSIOEN EN
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (RCC)
DOOR PIERRE YKMAN, PENSIOENGROEP NCK

1. Belastingheffing op groepsverzekeringen in het algemeen
Het huidige pensioenstelsel verplicht u om uw
groepsverzekering af te sluiten wanneer u met pensioen gaat. Dit vormt geen enkel probleem wanneer
u met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd,
die momenteel 65 jaar is. De groepsverzekering kan
worden afgesloten in de vorm van een lijfrente of een
eenmalige uitkering. In de overgrote meerderheid van
de gevallen vragen kaderleden het kapitaal aan.

bedrijfstoeslag” (SWT, ex brugpensioen). Het kaderlid ontvangt werkloosheid en een vergoeding van de
vroegere werkgever tot de 65ste verjaardag. Wat gebeurt er met de groepsverzekering? Wordt het kapitaal op het moment van pensionering belast tegen 10
of 16,5%?

2. Herstructurering, werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag (SWT, ex-prepensioen)

Om in aanmerking te komen voor het voordelige
tarief van 10% moet de werknemer in beginsel ononderbroken effectief actief blijven tot de wettelijke
pensioenleeftijd. De belastingdienst aanvaardt evenwel
dat bepaalde perioden van inactiviteit voor de toepassing van dit verlaagde tarief als daadwerkelijke perioden kunnen worden beschouwd. Dit geldt met name
voor perioden waarin een werknemer een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag (RCC) ontvangt,
mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: De
betrokkene moet na 1 januari 2015 zijn ontslagen;
en moet “voldoende beschikbaar” blijven voor de arbeidsmarkt volgens de werkloosheidsreglementering.
Aangepaste beschikbaarheid houdt met name in dat
de betrokkene ingeschreven blijft als werkzoekende
en meewerkt aan een aangepaste begeleiding. Deze
aangepaste begeleiding wordt uitgevoerd volgens een
individueel actieplan dat wordt opgesteld door de
bevoegde regionale dienst voor arbeidsvoorziening.

Er zijn gevallen waarin de uitvoerende macht geen
keuze heeft, zoals bij herstructurering met ontslag, beter bekend als de wet Renault. Op dat moment bevindt
het kaderlid zich in het “stelsel van werkloosheid met

Indien het SWT-kaderlid een vervroegd pensioen aanvraagt, wordt het kapitaal belast tegen 16,5%, ongeacht of deze op 62-jarige dan wel op 64-jarige leeftijd
en zes maanden met vervroegd pensioen gaat.

De groepsverzekering omvat altijd een werkgeversgedeelte, en soms een persoonlijk gedeelte (dat minder belangrijk is). Bij pensionering op 65-jarige leeftijd
wordt het werkgeversgedeelte van het kapitaal belast
tegen 10%; daarnaast is er een sociale zekerheidsbijdrage en een solidariteitsbijdrage.
Maar wat gebeurt er als je eerder met pensioen gaat?
Het kapitaal wordt dan belast tegen 16,5%. Het is dus
in ons belang om tot de leeftijd van 65 jaar te werken.
Vervroegde uittreding wordt daarom ontmoedigd.
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DE POLITIEKE PARTIJEN IN HET SOCIALE - EN
HET ENERGIEDEBAT
Bijdragen van die partijen die onze oproep beantwoord hebben

Het zal nog lang duren voordat
we de gevolgen van deze gezondheidscrisis en de sporen die zij op
ieder van ons zal nalaten, kunnen
bevatten. Het zal ook tijd kosten
om de gevolgen van diezelfde crisis voor het economisch weefsel
van ons land te meten.

op alle overheidsniveaus, waarvan 12,7 miljard ten laste van de
federale overheid. Ons land hoeft
zich niet te schamen voor deze
inspanning. Desondanks mogen
we ons gezicht niet verbergen en
ons niet laten verleiden tot een
onwelkom triomfalisme: bedrijven, winkels en restaurants zullen
er niet meer bovenop komen. Er
zullen banen verloren gaan en
veel gezinnen zullen door deze
crisis van bijbelse proporties
worden getroffen. In tijden als
deze is de sociale dialoog van het
grootste belang.
De vorige regeringen Michel en
Wilmès hebben een prominente
plaats vrijgemaakt voor de sociale dialoog. Wij zijn vastbesloten
op die ingeslagen weg voort te
bouwen: de sociale dialoog moet
in het middelpunt van de belangstelling staan.

De federale en regionale regeringen hebben op de urgentie
van de situatie kunnen reageren.
Overbruggingsrechten voor zelfstandigen, tijdelijke werkloosheid, vrijstellingen of uitstel van
betaling van bijdragen, eenmalige
premies, enz... 17,5 miljard euro
werden dit jaar in België ingezet,

Tijdens de vorige legislatuur werden twee Interprofessionele Akkoorden (IPA’s) afgesloten. De
regering steunde de akkoorden
die op de G10 waren bereikt,
zelfs toen een van de partners
zich van de onderhandelingstafel terugtrok nadat het akkoord
door zijn achterban was verwor-

Het jaar 2020 ligt achter ons.
Wij meten allen het uitzonderlijke karakter ervan, dat wij in ons
intiemste dagelijkse leven voelen.
Naast cursussen op afstand, kinderen in huis, afgelaste avondjes,
uitgestelde bruiloften, weggebrachte maaltijden, is er de litanie van de cijfers waarachter een
persoon schuilgaat, een familie
die soms wacht of rouwt.
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pen. Vandaag is het deze logica
die de Mouvement Réformateur
steunt: het collectieve belang
van de sociale partners moet
voorrang krijgen, en de gezondheids- en economische crisis die
we doormaken, versterkt deze
doelstelling. Daarom vragen wij
om een akkoord tussen de verschillende actoren, zodat een
interprofessioneel akkoord kan
worden gesloten in een context
waarvan wij weten dat die delicaat is.
Tenslotte moeten wij morgen de
politieke, administratieve, economische, financiële en vakbondsactoren van het land mobiliseren,
zodat de economie weer op gang
kan worden gebracht. Morgen
moet de bezonnenheid plaats
maken voor vertrouwen, de urgentie voor efficiëntie. De sociale
dialoog zal een nog prominentere
rol moeten spelen dan nu al het
geval is. De Mouvement Réformateur zal het steunen.

Sociaal overleg heeft in ons land
steeds een belangrijke rol ge-

L E S PA R T I S P O L I T I Q U E S D A N S L E D É B AT S O C I A L

speeld. Ook de nieuwe federale
regering onder leiding van premier Alexander De Croo beschouwt de werkgevers- en
werknemersorganisaties als partners in het voeren van sociaal-economisch beleid.

den. Als hun competitiviteit niet
wordt gevrijwaard, zal dat wegen op hun herstel en groei. Zo
komen ook jobs, koopkracht en
onze sterke sociale zekerheid in
gevaar.

Ons land staat voor grote economische uitdagingen. De regeringen hebben alles in het werk
gesteld om werknemers, zelfstandigen en ondernemingen
zo goed mogelijk te beschermen met tal van steunmaatregelen, maar er komen dit jaar nog
moeilijke tijden aan. Het is zaak
om die weerbots goed op te vangen en tegelijkertijd het relanceplan uit te rollen met tal van investeringen in toekomstgerichte
sectoren, opleiding en productiviteit. Wij willen al werkend uit de
crisis geraken. Dat betekent dus
dat we sterk moeten inzetten op
het begeleiden van mensen naar
werk, levenslang leren, en langer
werken mogelijk maken.

Energiedebat

Het regeerakkoord voorziet
concrete maatregelen en hervormingen in de arbeidsmarkt en
pensioenen om dit mogelijk te
maken. De sociale partners zullen
actief worden betrokken. Ze krijgen een redelijke termijn om tot
een akkoord te komen binnen
het afgesproken budgettair en
beleidsmatig kader. Slagen ze daar
niet in, is het aan de politiek om
de knopen door te hakken. Ook
het loonoverleg krijgt van onze
partij en regering alle kansen. We
moeten wel oog hebben voor de
moeilijke situatie waarin veel van
onze ondernemingen zich bevin-

Tegelijkertijd blijven we investeren
in duurzame elektriciteitsproductie zoals wind- en zonne-energie
maar ook opslag, verbindingen
met buurlanden en flexibiliteit
van het elektriciteitsnet. Het is
belangrijk om het draagvlak voor
deze investeringen te vergroten.
Het Capacity Remuniration mechanisme (CRM) zal daar mee
toe bijdragen en verzekeren dat
we voldoende productiecapaciteit hebben om de bevoorrading
te verzekeren. Daar zullen ook
nieuwe gascentrales bij zijn, die
flexibeler ingezet kunnen worden
dan kerncentrales. Deze te bou-

Ons land zal de komende jaren
belangrijke stappen zetten in de
energieomslag naar meer duurzame, vraaggestuurde en decentrale
productie. Een cruciaal element
in die omslag is de sluiting van
alle kernreactoren tegen 2025.
Voorwaarde is wel dat de energiebevoorrading gegarandeerd
is én dat ook de energieprijzen
voor burgers en bedrijven onder
controle blijven. Als dat niet het
geval is, kan er volgens het regeerakkoord gesproken worden
over een levensduurverlenging
van de twee jongste reactoren,
goed voor een capaciteit van 2
gigawatt.

wen gascentrales stoten aanvankelijk nog CO2 uit, maar zullen
op termijn ook kunnen functioneren op bijvoorbeeld groen gas
of waterstof. Bovendien wordt
ook onderzocht om de CO2 op
te vangen en te hergebruiken of
op te slaan.
Naast groenestroomproductie
zetten we vanuit Vlaanderen ook
onze schouders onder het meer
energie-efficiënt maken van ons
gebouwenpark, investeringen in
groene warmte via bijvoorbeeld
warmtepompen en de uitbouw
van warmtenetten, alsook de vergroening van onze mobiliteit.
We willen de factuur betaalbaar
houden. Het regeerakkoord
voorziet op onze vraag in een
energienorm voor burgers en
bedrijven. Die moet ervoor zorgen dat de prijzen in lijn liggen
met die in de buurlanden zodat
bedrijven geen concurrentiehandicap oplopen en de koopkracht
van gezinnen wordt gevrijwaard.
De kosten voor het CRM-systeem vanaf 2025 worden zo laag
mogelijk gehouden en volledig
gecompenseerd op de energiefactuur door het verminderen
van de zogenaamde ‘federale bijdrage’.

De energietransitie moet
een economische, sociale en
ecologische win-win zijn!
De kernuitstap voor België werd
reeds in 2003 besloten en was
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oorspronkelijk gepland voor
2015. De reactoren zijn ondertussen al met 10 jaar verlengd. Nu
is het vooral om technische en
veiligheidsredenen dat de meeste reactoren tegen 2025 moeten
worden stilgelegd. De 7 partijen
in de regering-Vivaldi (socialisten,
liberalen, christen-democraten
en milieubeschermers) houden
zich aan dit tijdschema. Maar deze
exit moet absoluut een ruimte
vrijmaken voor jobcreatie, groene investeringen in hernieuwbare
energiebronnen en het behoud
van de planeet!
Ecolo wil inderdaad een oplossing voor alle personeelsleden
van Tihange en Doel. Het stabiliteitsakkoord van 1962 verbiedt
de exploitant van de kerncentrale massaontslagen toe te passen.
Bovendien mogen we niet vergeten dat we een deel van het ervaren personeel nodig zullen hebben om te werken aan de veilige
ontmanteling van de reactoren
(decommisioning), wat minstens
15 tot 30 jaar zal duren. Het is
dan ook niet redelijk te veronderstellen dat de stopzetting van
de elektriciteitsproductie de sites
van Tihange en Doel van de ene
dag op de andere in woestijnen
zal doen veranderen. Integendeel!
Electrabel schat dat het gedurende 10 tot 15 jaar tussen 1200 en
1400 mensen tewerk zal moeten
stellen in Tihange en Doel. Bovendien houdt dit cijfer geen rekening met de banen die worden
gecreëerd door het beheer van
kernafval door NIRAS.
Ten slotte vertegenwoordigt de
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energietransitie vooral veel banen met toekomst. Volgens een
studie van het Planbureau zijn
er voor kernenergie 0,14 banen
per GWh geproduceerde elektriciteit nodig, voor gas 0,11, voor
windenergie 0,17 en voor fotovoltaïsche energie 0,87... oftewel tot 6x meer! Hernieuwbare
energie creëert dus tot 6x meer
banen dan fossiele en nucleaire
energie. In plaats van in het verleden te willen blijven steken, moeten wij allen rond de tafel gaan
zitten met politici (ongeacht hun
kleur), de sociale partners en de
drijvende krachten van de energiesector. Laten we naar de toekomst kijken! Laten we van ons
land een kampioen in de energietransitie maken.

In december stelde onze voorzitter, Joachim Coens, het Kerstmanifest “Power tot he People”
voor. Daarin pleit hij voor een
economisch model waarbij de
winst wordt geïnvesteerd in de
uitbouw van het sociale. Volgens
CD&V moeten mensen die zich
inzetten, bijvoorbeeld door te
werken, een degelijk leven kunnen uitbouwen. Zo staat er in
dit manifest: “We vinden het niet
normaal dat steeds meer jonge
werkende mensen hun ouders
moeten aanspreken om een lening te krijgen, of hun kinderwens
uitstellen om financiële redenen.
Dat alleenstaande ouders moeten krabben om rond te komen.
Dat jonge ouders geen leven

meer hebben omdat ze zich geen
deeltijds werk kunnen veroorloven, terwijl de combinatie tussen
werk en gezin bijna onhoudbaar
is. Dat die hardwerkende Vlaming
dan nog voorbijgestoken wordt
door sommigen die zich niet inzetten en profiteren, stoot vele
gewone mensen hard tegen de
borst”. Werk is en blijft natuurlijk
een cruciale factor voor welvaart
en koopkracht.
“Power to the People” betekent
ook dat we voor een overheid
staan die niet gaat voor aalmoezen, maar voor structurele oplossingen. Dit impliceert ook
koopkracht van mensen in een
context van concurrentiële bedrijven. Daartoe is, voor CD&V,
de sociale dialoog van cruciaal
belang. Essentieel daarin is ook
het sociaal overleg op ondernemingsniveau, dicht bij de mensen
op de werkvloer. Immers, hervormingen kunnen maar duurzaam
zijn wanneer ze breed gedragen
worden. Mocht er een interprofessioneel akkoord tot stand komen, dan kunnen de verschillende
sectoren en ondernemingen dit
concreet vorm geven naargelang
hun context en prioriteiten: in
welke mate wordt de eventuele
loonmarge benut en onder welke
vorm wordt een loonsverhoging
toegepast? Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, komt er
een periode van uitbouw van de
sociale relaties binnen de onderneming aan.
Vandaag kan ook niemand om
de economische gevolgen van
de Corona pandemie heen. De

AVANTAGES
pour nos adhérents
steunmaatregelen van de overheid aan
ondernemingen zullen, op een bepaald
moment, onvermijdelijk afgebouwd
moeten worden. Dan zullen bepaalde
ondernemingen helaas in de problemen komen. Wanneer dat gebeurt, zal
een goed werkend sociaal overleg op
ondernemingsniveau erg belangrijk zijn.
Allereerst om, waar mogelijk, jobs te
vrijwaren. Maar ook in het belang van
maatregelen voor wie zijn of haar job
verliest na een herstructurering. Ook
de duurzaamheid van de jobs die binnen de onderneming blijven bestaan
mag daarbij niet uit het oog worden
verloren, om samen een weg vooruit te
banen voor een concurrentiële onderneming die voldoende koopkracht voor
haar werknemers kan voorzien.

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.

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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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
DIGITALE VERSIE
Voorzitter:
KADERINFO
Pierre Pirson

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

Ondervoorzitters:
Herman Claus (NL)
Luc Vinckx (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.

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

• Verhoging wettelijk pensioen en andere uitkeringen in functie van
de reële bijdragen van kaderleden.

NATIONAAL SECRETARIAAT

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.

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 ( € )

Actieve leden

Bankoverschrijving

Domiciliëring

jaarlijks

jaarlijks

maandelijks

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

• Ondersteuning bij de sociale verkiezingen.
Hebben meegewerkt aan dit nummer:
Bairiot Jean-François (MR), Baudoux Frédéric,
Behaege Marie (CD&V),Bodard Serge, Cogolati
Samuel (Ecolo), Glibert Roland, Gouat Philippe,
Hendrickx Philippe, Pauwels Bas, Pirson Pierre,
Vanwing Thomas (Openvld), Ykman Pierre
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Overnemen van artikels is toegestaan mits
vermelding van de bron en versturen van
een melding naar de NCK.
De artikelen zijn gepubliceerd onder de
verantwoordelijkheid van hun auteurs en
geven niet noodzakelijk het standpunt van
de NCK weer.

