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EDITORIAAL  
EEN NIEUWE ZAKENWERELD, 
TEN GOEDE?

Door de pandemie zijn veel bedrijven, mana- 
gers en werknemers zich bewust geworden van 
de voordelen, maar ook van de uitdagingen van 
telewerken. 
  
Aan de voordelige kant denkt men onmiddellijk 
aan de tijd die verloren gaat met pendelen en files, 
en aan de flexibiliteit in de organisatie van het 
werk.  Wat de uitdaging betreft, wijzen arbeids- 
psychologen steeds vaker op de problemen van 
een burn-out als gevolg van het verdwijnen van 
de duidelijke scheiding van privé- en beroepsle- 
ven. Alsmede op het verlies van de sociale 
banden dat, zoals in de Verenigde Staten, zou 
kunnen leiden tot een verschijnsel van “grote 
uittreding”, een economische tendens die wordt 
veroorzaakt door een massa vrijwillig vertrek.

Toch zijn sommige bedrijven al overgeschakeld 
op een hybride werkmethode. Wij denken aan 
een bank die in 2021 een collectieve arbeidsover-
eenkomst heeft gesloten om de bank in staat te 
stellen gemiddeld 50% telewerk te verrichten.

En dit heeft duidelijk invloed op onze mobiliteit.  
Om een “gemakkelijk” voorbeeld te nemen: in 
een dergelijke hybride modus heeft het jaarabon-
nement op het openbaar vervoer op voltijdse  
basis geen zin meer, hetgeen de betrokken diens- 
ten ertoe dwingt abonnementen opnieuw uit te 
vinden. 

Voor kaderleden betekent mobiliteit vaak nog 
de bedrijfswagen, die, zoals men zich herinnert, 
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EEN VERNIEUWD NCK, DIE VOORUIT GAAT

 

werd veralgemeend om het hoofd te bieden aan 
de fiscale druk op de lonen (de-capping van de 
sociale bijdragen zonder compensatie). 

Wat de fiscaliteit betreft, wachten we nog steeds 
op een echte fiscale verschuiving waardoor ka- 
derleden eindelijk een inkomen kunnen ver- 
dienen dat in verhouding staat tot hun investe- 
ring in hun werk, maar de elektrificatie van het 
wagenpark dankzij de bedrijfswagen is een feit, 
zoals de NCK had voorzien. Zonder bedrijfs- 
wagens zou de markt voor elektrische wagens in 
België anekdotisch blijven, gezien de prijs.  

Telewerken betekent ook telewerkvergoeding-
en. In het najaar van 2021 bleek uit een studie 
dat slechts 6% van de werknemers in België 
een telewerktoelage ontving om alle kosten te 
dekken die de werknemer maakt om thuis te 
werken.

Terwijl de maximale maandelijkse forfaitaire 
vergoeding sinds 1 februari 134,71 euro  
bedraagt, ontving die 6% werknemers in 
2021 gemiddeld slechts 78 euro. Met de aan-
houdende energiecrisis is dit bedrag binnen- 
kort misschien niet meer kostendekkend (ik 
heb de berekening gemaakt van mijn eigen ver-
bruiksverschil door gedwongen telewerken, en 
bij de huidige energieprijzen kom ik al uit op 
bijna 50 eur / maand voor gas en elektriciteit al-
leen, wat een behoorlijke schok is).

De stijging van de energieprijs en de continuï- 
teit van de energievoorziening tegen een rede- 
lijke prijs blijven een brandend vraagstuk waar-
bij de NCK alleen maar kan wijzen op de (dog-
matische?) blindheid van sommigen ter zake, 
met grote risico’s voor de economische toekomst 
van ons land. Een mislukking op dit punt zou  

bijvoorbeeld de betaling van gezondheidszorg 
en pensioenen in de weg gaan staan.

Pensioenen, een andere belangrijke kwestie. Als 
u onze infosessie heeft bijgewoond, zult u heb-
ben gemerkt dat de aangekondigde maatregelen 
niets doen om het vertrouwen in het systeem te 
herstellen.  De staat geeft steeds meer geld uit 
zonder rekening te houden met de gevolgen op 
lange termijn. 

De hervorming van de arbeidsmarkt boekt ein-
delijk vooruitgang. U heeft misschien veel vra-
gen over de 4-daagse werkweek of het wisselend 
weekregime. Wij kunnen u alleen vragen geduld-
ig te zijn, want de hervorming heeft nog vele stap-
pen te gaan.  In de huidige situatie is het duidelijk 
dat de werkgever de bevoegdheid heeft om de in- 
voering van dergelijke maatregelen te aan-
vaarden of te weigeren.  Het is aan ons, 
de vertegenwoordigers van het kaderper-
soneel, om aan te tonen wanneer en onder 
welke voorwaarden dit waarde kan ople- 
veren (aantrekkelijkheid voor talent, welzijn, ...)    

Bij de NCK roepen we op tot een nieuwe wereld, 
maar vooral tot een betere!
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VROUWEN IN DE FINANCIËLE WERELD :  BNP PARIBAS 
FORTIS
DOOR: NATASCHA VAN HORENBEECK, nederlandstalig ondervoorszitster NCK

De financiële wereld verandert.  Niet alleen wordt ze steeds digitaler, maar ook de plaats van de 
vrouw in deze, vroeger uitsluitende mannenwereld, verandert. Hiervan getuigt het interview 
met Monika Schwall* en Daniël de Clerck COO van BNP Paribas Fortis.

Monika, jij staat aan het hoofd van de entiteit Channels & Data Management binnen 
E2E Operations. Ben je altijd al ambitieus geweest? 

Monika Schwall: “Neen, toch niet. Ik ben mijn loopbaan bij de bank gestart in het kantoren-
netwerk, en mijn gezin kwam voor mij op de eerste plaats. In de loop der jaren heb ik mensen 
ontmoet die me wezen op mijn kwaliteiten en me het vertrouwen gaven om door te groeien. 
Mede dankzij hen ben ik geëvolueerd tot waar ik nu sta. Het is Daniël de Clerck zelf die me 
vroeg om deel uit te maken van zijn managementteam. Dat hij geloofde in mijn capaciteiten, 
hielp mij om de knoop door te hakken en ervoor te gaan.” 

Daniël de Clerck: “Het is best mogelijk dat vrouwen (of mannen) tijdens hun loopbaan tij- 
delijk prioriteit geven aan hun gezin, maar dat wil niet zeggen dat hun carrière daarna af-
gelopen is. Ze kunnen later zeker nog doorgroeien tot senior manager. Monika is daar het 
levende bewijs van.” 

Monika Schwall: “Of je al dan niet ambitieus bent op professioneel vlak, heeft volgens mij 
vooral met je karakter te maken. Maar ook de context is veranderd: 25 jaar geleden, toen ik 
nog in een bankkantoor werkte, was ik op een bepaald moment de enige vrouw binnen onze 
kantorengroep. Nu zie ik rondom mij heel wat vrouwen die leidinggevende functies uit- 
oefenen.”
 

Monika, wat moet er volgens jou veranderen om vrouwen meer vertrouwen te geven? 

Monika Schwall: “Rolmodellen zijn zeer belangrijk om vrouwen dat extra zetje te geven. 
Enkele jonge, vrouwelijke collega’s vertelden me dat ze het geweldig vinden dat ik nu 
deel uitmaak van het managementteam van E2E OPS. Het geeft hen zin om door te gaan 
en zich ook te engageren. Dat er vrouwelijke managers zijn op elk niveau, inspireert an-
dere vrouwen om hun ambities waar te maken. Ze beseffen ook dat je gekozen wordt 
voor een functie omwille van je capaciteiten en niet omdat je een man of vrouw bent.”  
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VROUWEN IN DE FINANCIËLE WERELD 

Daniël de Clerck: “Dat klopt, er is geen enkele vrouw benoemd op managementniveau om-
dat ze een vrouw is, maar wel omdat ze op dat moment de beste kandidaat was voor de job. 
We werken niet met vaste quota binnen de bank. De kandidaat van wie het profiel het best 
aansluit bij het profiel dat we zoeken, krijgt de baan, en dat is vaker dan vroeger een vrouw.”

*uittreksel artikel Vrouwen hebben evenveel ambitie als mannen - Dixit Today -  04-11-2019  

Binnen Febelfin (vertegenwoordigers van de financiële instellingen) bestaat de vereniging
Women in Finance die pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector en wil dat 
alle financiële instellingen zich bewust(er) worden van het belang van diversiteit en inclusie.

Meer informatie hierover is terug te vinden via de volgende link : https://www.febelfin.be/nl/
artikel/women-finance-wie-zijn-we-en-wat-doen-we .

https://www.febelfin.be/nl/artikel/women-finance-wie-zijn-we-en-wat-doen-we 
https://www.febelfin.be/nl/artikel/women-finance-wie-zijn-we-en-wat-doen-we 
 https://www.febelfin.be/fr/article/women-finance-qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous 
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28 februari 2022

After the shock, horror and indignation caused by the war in Ukraine, we feel a sense of duty. We
express our solidarity with all the victims of this war, the most serious and unjust on European soil
since the Second World War. Without being naive about geopolitics, we note that this war is the res- 
ponsibility of the Russian leaders and that the Russian and Ukrainian peoples are victims of them. 
Many Russians have already stated this loud and clear in the media, at the risk of their lives. It is our 
turn to state loud and clear our rejection of this war. We must do everything to put an end to it. We 
must do everything to help the refugees who could number in the millions.

We also call on European leaders and the heads of the major European and world banks to do 
everything possible to help Ukraine defend its country, to act in favor of welcoming Ukrainian re- 
fugees, to do everything to prevent the Russian leaders from continuing to profit from trade and to 
enrich themselves.

We the representatives of European bank managers, call on the banks to use all their know-how and 
resources to achieve these goals.

• By providing as quickly as possible the necessary means to Ukrainians, refugees or not, by giving 
them payment facilities for example, but also to all the actors close to Ukraine who will have to 
welcome Ukrainian refugees.

• The banks have benefited from significant profits from COVID and should use part of these 
profits to help Ukrainian refugees.

• By blocking Russian financial activities.
• Directly, by blocking via SWIFT Russian activities, by mobilizing all their anti-money launder-

ing.
• know-how, by facilitating the monitoring and reporting of any suspicious Russian financial ac-

tivity.
• By regulating and controlling crypto-currencies that can be used by oligarchs close to the  

Russian government to circumvent sanctions, and by promoting their use by Ukraine to receive 
international donations.

All these measures must be aimed at helping the victims and refugees and at stopping the war.
We express once again our solidarity with the Ukrainian people, the refugees and all those who help 
them and we have a special thought for our Polish colleagues of Dialog2005 who we know have been 
mobilized since the beginning of this crisis.

Deputy Secretary General for the FECEC:

FECEC appeal : banks have a duty to act for the 
victims of war in Ukraine. 
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DE PENSIOENEN, HOE HET VERTROUWEN TE HERSTELLEN? 

De NCK heeft op 12 januari een conferentie georganiseerd onder de titel “Pensioenen, hoe 
het vertrouwen te herstellen”.

Onze gastspreker, professor Hindriks (KUL), is een specialist op dit gebied. Hij heeft deelge-
nomen aan een door de Belgische regering georganiseerde werkgroep, die tot doel had de 
regering hervormingsvoorstellen voor te leggen. Hij is ook lid van de denktank Itinera, die 
regelmatig ideeën voor hervormingen naar voren brengt.

België weet al vele jaren dat het wettelijke pensioenstelsel aan hervorming toe is. Helaas heb-
ben veel ministers niets gedaan of hebben zij nagelaten dit te doen. De enige hervorming die 
is goedgekeurd, is de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 tot 66 en vervolgens 
tot 67 jaar. 

De volgende problematieken bestaan:

• Gebrek aan vertrouwen in het wettelijk pensioen: één op de drie mensen gelooft erin, 
waarbij jongeren het meest sceptisch zijn.

• Te ingewikkeld systeem (in de particuliere sector bestaan zes minimumpensioenstelsels).
• Zeer hoge begrotingsstijgingen, vooral als gevolg van de buitensporige herwaardering 

van sommige pensioenen.
• Te weinig mensen zijn actief op de arbeidsmarkt.

Methode

Er is behoefte aan : 

• meer samenhang
• vereenvoudigen
• meer belang hechten aan de lengte van de loopbaan dan aan de feitelijke pensioenge- 

rechtigde leeftijd
• veiligheid van het systeem

DOOR PIERRE YKMAN , PENSIOENWERKGROEP NCK
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Hoe kan dit worden bereikt?

Door het systeem “mypension.be” te verbeteren, een systeem waarvan het bestaan op zich al 
een duidelijke vooruitgang is ten opzichte van vroeger.

Men zou moeten overgaan op een individuele pensioenrekening (IRA, Individual Retire-
ment Account). 
 
• Elk jaar heeft u een individuele rekening op basis van de betalingen van het afgelopen 

jaar.
• Als u eerder stopt met werken, heeft u minder pensioen.
• We moeten de mogelijkheid hebben op pensioen te kunnen gaan én om te kunnen  

blijven werken. 
• We moeten in staat zijn om mensen te laten werken op 80%, om een progressief op pen-

sioen te kunnen gaan. 

Enkele vragen

Het pensioencomité waaraan professor Hindrikx heeft deelgenomen, is niet in bespreking 
met minister Lalieux in het kader van het project voor pensioenhervorming van de minister.

Professor Hindriks laat in zijn voorstellen de tweede pijler (collectieve verzekering) buiten 
beschouwing; zijn voorstellen hebben alleen betrekking op het wettelijk pensioen.

De pensioenen, hoe het vertrouwen te herstellen?



Kaderinfo I N° 317 I februari  2022  I  9

Brussel en Antwerpen behoren tot de wereld-
top wat betreft het aantal uren dat verloren 
gaat door verkeersopstoppingen. In Antwer-
pen verliezen automobilisten gemiddeld 34 
minuten per dag, d.w.z. 30% meer reistijd 
zonder files. In Brussel is de situatie nog er- 
ger: daar verliezen automobilisten gemid-
deld 44 minuten per dag.

Ondanks deze situatie worden de meeste 
woon-werkverplaatsingen nog steeds met de 
auto afgelegd. In 2017 was deze manier van 
verplaatsing goed voor zo’n 65%, met ver-
schillen naargelang de plaats van het werk 
(36% in Brussel, 68% in Vlaanderen en 83% 
in Wallonië). 

De onderneming Acerta heeft vastgesteld dat 
het aantal woon-werkverplaatsingen de laat-
ste jaren is toegenomen; 78,4% in 2021 (in-
clusief auto+fiets).

Het aantal bedrijfswagens in België werd in 
2017 geschat op 550.000 à 670.000, waar-
van 425.000 loonwagens zijn. Het gaat om 
twee categorieën begunstigden: werknemers 
(loontrekkenden) en bedrijfsleiders die het 
statuut van zelfstandige hebben. Het totale 
aantal voertuigen bedraagt 5,7 miljoen. Het 
aantal voertuigen waarover de werknemers 

MOBILITEIT EN BEDRIJFSWAGENS

kunnen beschikken, is gestaag toegenomen. 
Dit wordt geïllustreerd door de volgen-
de figuur uit de mobiliteitsbarometer van  
Acerta. 

De regering heeft een akkoord bereikt om 
het bedrijfswagenpark in mei 2021 groener 
te maken.

Vanaf 2026 zullen alleen bedrijfwagens 
zonder koolstofuitstoot nog voor 100% af-
trekbaar zijn. Deze aftrek zal dalen van 100% 
tot 67,5% in 2031.

Bestaande contracten zullen onverlet worden 
gelaten en werkgevers zullen hun werkne-
mers nog steeds een benzine- of dieselauto 
kunnen aanbieden, maar zij zullen zich niet 
langer kunnen beroepen op een belasting-
voordeel.

Telewerken heeft de groeiende ophoping in en rond de grote Belgische steden  
enigszins verminderd. Desalniettemin neemt de tendens naar verkeersophoping toe.

DOOR ROLAND GLIBERT , ALGEMEEN AFGEVAARDIGDE NCK
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Er is echter wel een overgangsfase ingesteld :

• Voor diesel- of benzinevoertuigen die 
vóór 1 juli 2023 zijn aangeschaft, blijft de 
huidige aftrekregeling van toepassing.

• Voor voertuigen die tussen 1 juli 2023 en 
31 december 2025 worden aangeschaft, 
daalt de aftrek van 75% in 2025 tot nul in 
2028.

Brandstofkosten voor hybride auto’s zijn van- 
af 1 juli 2023 voor 50% fiscaal aftrekbaar. 

De aftrek van 0,15 euro/km voor 
woon-werkverkeer is alleen aftrekbaar als 
de reis wordt gemaakt in een wagen met 
nulemissie. Het is dus in het belang van de 
werkgever om tegen 2026 over te schakel-
en op elektrische auto’s. Deze overeenkomst 
heeft geen gevolgen voor het voordeel in na- 
tura (ATN)

De regering is ook van plan fiscale bij-
stand te verlenen aan iedereen (eigenaar of 
huurder) die tussen 1 september 2021 en 31 
augustus 2024 een thuislaadstation koopt en  
installeert.

• 45% (op een totaalbedrag van 1500€) per 
oplaadpunt dat uitsluitend groene stroom 
gebruikt en per belastingplichtige, geldig 
tot 31 december 2022.

• 30% dezelfde omstandigheden in 2023.
• 15% zelfde omstandigheden in 2024.

VOORDELEN 
      voor onze leden

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

  1 PENSIOENPLAN :  
 Analyse van uw pensioenplan aan 50 €.  

  2 EXTRA RECHTSBESCHERMING TEGEN BEROEPS- 
 RISICO’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 wo-

nend 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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Telewerk en de pandemie

 

IDOOR : ROLAND GLIBERT, ALGEMEEN AFGEVAARDIGDE NCK

De pandemie heeft telewerken op grote schaal verspreid in de bedrijfswereld. Voorheen 
werden in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 85 de bepalingen beschreven die de rech-
ten en plichten van de werknemers vastlegden.

Een nieuwe CAO 149 (corona) handelt over 
het verplichte telewerken. Die stelt een reeks 
van verplichtingen vast die de werkgevers 
moeten respecteren. 

Als telewerken verplicht is geworden om in 
te spelen op de urgentie van de pandemie, 
kan dat niet voor alle werknemers gelden, 
maar wel voor een groot deel van de werk-
nemers in de tertiairesector, waaronder het 
kaderpersoneel. Uitgaande van de Franse si- 
tuatie behoort 70% van alle werknemers tot 
deze sector.

De gevolgen van telewerken voor de werk- 
nemers zijn door vele sociologen en 
economen geanalyseerd.
 
De voordelen

Flexibiliteit komt als voordeel op de eerste 
plaats. Het kaderpersoneel beheert immers 
zijn of haar eigen werktijd. Zo vinden zij een 
beter evenwicht tussen privé- en beroeps- 
leven, en zijn ze bovendien efficiënter.

Voor dezelfde hoeveelheid tijd die thuis 
wordt gewerkt als in het bedrijf, ligt de pro-
ductiviteit hoger.
Ten slotte wordt door te telewerken de last 
van het pendelen tussen thuis en de werk- 
vloer vermeden. 

De nadelen

Telewerk leidt tot de desintegratie van so-
ciale betrekkingen. Sociale uitwisselingen 
tijdens “koffiepauzes en gezamenlijke maal- 
tijden” verdwijnen. 

Bovendien zijn face-to-face contacten nut-
tig en bevorderlijk voor de verspreiding van 
kennis. Zo kan het ook nadelig uitdraaien, 
vooral op het vlak van innovatie.

In sommige bedrijven is er nu een “koffie-
pauze” ingevoerd om het gebrek aan sociale 
interactie te verhelpen. Deze oplossing is 
verre van perfect in vergelijking met echt 
menselijk contact. Collega’s die elkaar al lang 
kennen, kunnen blijven samenwerken door 
te chatten op het internet, maar het is erg 
moeilijk om nieuwkomers te verwelkomen 
en vertrouwen en teamgeest te kweken enkel 
en alleen door middel van online contact.
 
Er worden ook negatieve psychologische ef-
fecten op de ontwikkeling van de werknemer 
waargenomen.

Als bewezen is dat telewerken de produc-
tiviteit verhoogt, kan het ook werkversla- 
vingsverschijnselen uitlokken.

Ten slotte genereert in de huidige pande- 
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Telewerk en de pandemie

mische situatie het samenwonen met kin-
deren, vaak voor vrouwen, extra werk voor 
werknemers.

Verplichtingen voor de werkgever.

CAO 149, die tot 31 december 2021 van toe-
passing zou zijn, is vanwege de gezondheids- 
crisis verlengd en geven aan op welke punten 
er afspraken moeten worden gemaakt met de 
werkgever: 

• De terbeschikkingstelling van werkmate-
riaal (laptop, enz.).

• Tussenkomst in bepaalde kosten bij ge-
bruik van de persoonlijke apparatuur van 
de werknemer: installatiekosten van com-
puterprogramma’s, kosten voor gebruik, 
bediening, onderhoud en afschrijving.

• De fiscus en de RSZ staan de werkgevers 
toe hun werknemers verschillende toela-
gen toe te kennen die vrijgesteld zijn van 
sociale zekerheidsbijdragen en belast- 
ingen.

Artikel 11 van de CAO  stelt specifieke mo-
daliteiten voor omtrent de uurroosters, de 
bereikbaarheid en de onbereikbaarheid van 
de telewerker, alsook de manieren waarop 
gecontroleerd kan worden op het bereiken 
van de doelstellingen

Hoofdstuk IV behandelt het algemeen wel- 
zijn op de werkvloer. De werkgever moet 
minstens één maal per jaar een risicoanalyse 
van het telewerk uitvoeren. Deze moet dit 
vervolgens voorleggen aan het CPWB met 
het oog op het opstellen van een actieplan.

De regering heeft besloten de CAO te ver- 
lengen tot eind maart 2022.

Ten slotte verstrekt de Nationale Arbeids-
raad informatie over “Hoe zit en organiseer 
je ruimte als je telewerkt (video) en “Tips en 
trucs voor een goede installatie thuis”. 
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De invloed van de NCK op het energiedebat en de ver- 
lenging van kernenergie in België.

Op het moment dat ik dit schrijf (februari 2021), heeft de heer Lachaert, voorzitter van Open-VLD, 
de partij van de eerste minister, met betrekking tot kerncentrales zojuist aangekondigd dat “om de 
tweeduizend jaar een dode herrijst, en we naderen Pasen”. Om met dezelfde soort humor door te 
gaan, het lijkt erop dat de NCK een beetje een Messias is geweest in het energiedebat.

Om zover te komen, hebben we geen moeite of tijd gespaard.

Een peer review met deskundige burgers en zo politiek neutraal mogelijk... zoals wij

Wij zochten contacten van alle kanten om onze invloedssfeer te verruimen door een groep van 
deskundige en politiek neutrale burgers samen te stellen.

Met deze groep hebben we de documenten van de CREG, Elia en de overheid geanalyseerd.  Hier-
door konden wij, op basis van dezelfde - door Elia gebruikte - elementen, een tekort van 4,2 GW 
aan productiecapaciteit aan de kaak stellen.  Wij begrijpen nog steeds niet hoe de heer Chris Peeters 
(CEO Elia) het tegendeel kan beweren.

In Kaderinfo 316 (oktober 2021) heb ik uitgelegd hoe ik nog steeds hoopvol gestemd was en 
dat de evolutie van de situatie in het energiedebat, die enkele maanden eerder nog ondenk-
baar was, aantoonde dat de NCK gelijk heeft gehad om onze instrumenten, onze banen en 
onze economieën te verdedigen.  De wind kon nog steeds van richting veranderen. 

DOOR PIERRE PIRSON :  VOORZITTER NCK
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Uit de volledige analyse blijkt, afgezien van het gebrek aan capaciteit, dat plan A niet bestaat omdat 
ook de buurlanden hun capaciteit zullen zien afnemen. Wij zijn ook de enigen die het personeels- 
probleem hebben aangepakt, die waarschijnlijk te snel zullen vertrekken in de aanloop van een 
kernstop.  Tot slot moet worden gezegd dat de vervanging van koolstofarme kernenergie door gas 
een plan is dat de klimaatsceptici waardig is. Wij huldigen ook de moed van de AFNC, die eraan 
herinnerde dat de twee installaties die nog kunnen verlengd worden zeer modern zijn en aan de 
hoogste eisen voldoen.

Een intense politieke lobby

Omdat éénmalige acties meestal niets uithalen, hebben wij op systematische wijze de Vivaldi-par- 
tijen en de vice-premiers benaderd. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we over het algemeen 
goed ontvangen zijn en dat politici ontvankelijk waren voor onze boodschappen!

Hoewel een zekere vertrouwelijkheid geboden is, zou ik twee punten willen benadrukken:
1. Op geen enkel moment werd onze analyse in twijfel getrokken, ik zou zelfs zeggen dat het  

eerder het tegendeel was. Sommigen zeiden zelfs dat zij van bepaalde elementen niet op de 
hoogte waren.

2. Aan het eind van deze gedachtewisselingen leek het mij duidelijk dat alleen de onbuigzaamheid 
van de Ecolo-Groen partner de huidige situatie kon verklaren. Om met de woorden van een 
waals politicus te spreken: de verlenging van onze kerncentrales is een “onbespreekbare” kwestie. 

Als ik ook een stapje terug doe, heeft dit dossier gediend om de hele politieke klasse eraan te her-
inneren dat de NCK een politiek neutrale partner is die de belangen van de uitvoerende macht 
verdedigt, maar ook die van de burgers en het land.

De invloed van de NCK op het energiedebat en de verlenging van kernenergie 

 
CONCLUSIE: ER IS GEEN PLAN A, BLACK-OUT IN 2025-2026

• De bewezen Belgische opwekkingscapaciteit wordt met 4,2 GW verminderd van 2022 tot 2025, en 
komt overeen met het tekort dat anders moet worden aangevuld (met inbegrip van de herziening van 
de bestaande en toekomstige capaciteit van de elektriciteitscentrales). 

• De invoer van elektriciteit waarin het 2GW-plan voorziet, strookt niet met de huidige operationele 
realiteit van een piekverbruiksdag in België. 

• De productiecapaciteiten van de buurlanden nemen af voor 2025. 
• De verlenging van de kerncentrales is technisch mogelijk. Het risico van een vertraging van enkele 

maanden tot een jaar kan anders worden gecompenseerd en is minder ernstig dan een probleem van 
enkele jaren. 

• In geval van een exit is het risico van collectieve (werkonderbreking) of individuele (vertrek) sociale 
bewegingen die leiden tot de vroegtijdige sluiting van de fabrieken niet nul. 

Hou ook in gedachten dat de vervanging van kerncentrales (12 gCO2 eq/kWh) door gascentrales (490g CO2 
eq/kWh) in strijd zal zijn met de klimaatdoelstellingen. De Belgische equivalente emissies zullen met meer 
dan 4 miljoen ton* CO2 per jaar toenemen indien 2 centrales niet worden uitgebreid. 

*Zie de berekeningen in bijlage 2: 4,25 miljoen ton voor 2 centrales, 16 miljoen ton voor het gehele nucleaire park, waarvan een deel in het buiten-

land wordt uitgestoten. 
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Aanwezigheid in de media

Wij hebben onze analyse ook aan de media meegedeeld door middel van een persconferentie en 
persberichten.  In dit opzicht kan ook worden gezegd dat wij minder goed zijn ontvangen, omdat 
te veel journalisten genoegen namen met een oppervlakkige behandeling van het dossier. Ik wil die 
(naar onze mening te weinig) journalisten bedanken die naar ons hebben geluisterd en onze pers-
berichten hebben gepubliceerd.  Dankzij ons doorzettingsvermogen hebben we echter in zo’n korte 
periode een voor ons ongekende media-aandacht kunnen krijgen (Het Laatste Nieuws, La libre, 
L-Post, 7sur7, Dhnet , Business AM, ... ). Philippe Hendrickx, onze voorzitter van de federatie voor 
het kaderpersoneel van de energiesector, kwam zowel op RTL als op VTM aan het woord. 
  
Een manifestatie in één gemeenschappelijk front

Hoewel de traditionele nationale vakbonden over alle golflengtes zwijgen, weerhield dit de  
Engie-vertegenwoordigers van alle vakbondskleuren er niet van een gemeenschappelijk front te 
vormen en een  demonstratie in Brussel te organiseren.

Een objectieve invloed

Een anekdote: tijdens dit intensieve lobbyen begonnen verschillende kabinetsleden van de Minister 
van Energie mijn profiel op sociale netwerken onder de loep te nemen, totdat ik zag dat de minister 
zelf zojuist mijn profiel op linkedin had gecheckt. Wij zijn er vrij zeker van dat zonder onze tus-
senkomst de uitfasering van kernenergie eind 2021 zou zijn geratificeerd en het lijdt weinig twijfel 
dat onze lobby de coalitiepartijen aan het twijfelen heeft gebracht en heeft geholpen om een laatste 
uitstel van het besluit in december te kopen.

Het staat vast dat de ongelukkige geopolitieke situatie aan het begin van het jaar onze twijfels over 
de continuïteit van de voorziening heeft versterkt en dat onze voortdurende communicatie de werk-
gevers heeft bereikt en hen heeft helpen overtuigen om ons plan duidelijk te steunen. Ik zou erop 
willen wijzen dat er helaas zo’n situatie nodig is om ons eraan te herinneren dat energieonafhanke-
lijkheid een morele verplichting is!

Het gevecht is nog niet over. 

Op 18 maart zal Elia zijn verslag uitbrengen dat in het beste geval een gewijzigde geopolitieke situ-
atie zal uitlokken (we zullen proberen te vergeten dat Rusland objectief gezien in oorlog was sinds 
zijn invasie van de Krim in 2014, een invasie die nog steeds niet wordt erkend door de interna-
tionale gemeenschap).  Maar er is nog een groot stuk dat ook politieke moed zal vergen: Engie 
ervan overtuigen dat het immoreel is om de reactoren te sluiten en dat het de burgerplicht van 
het bedrijf is om zich in te zetten voor de continuïteit van de energievoorziening in België.  In-
dien Engie zou weigeren, zou het de plicht van de regering zijn een andere exploitant te vinden.  
Wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om een toekomst voor dit land te garanderen.

De invloed van de NCK op het energiedebat en de verlenging van kernenergie 
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DE POLITIEKE PARTIJEN IN HET SOCIALE 
DEBAT

Bijdragen van die partijen die geantwoord hebben op onze oproep. 

heeft gewerkt. Dat is een kwestie 
van rechtvaardigheid. De kop-
peling tussen werk en pensioen 
moet dus sterker worden. Om 
recht te hebben op het mini-
mumpensioen zou je minstens 20 
jaar effectief moeten gewerkt heb-
ben.” Ten tweede wil Open Vld 
waken over de betaalbaarheid van 
de pensioenen op de lange ter-
mijn. Ten derde willen we sparen 
voor je pensioen via je werkgever 
en jezelf verder aanmoedigen. 
Ten slotte is het voor ons be- 
langrijk dat de stelsels van zelf-
standigen, werknemers en amb-
tenaren verder naar mekaar 
toegroeien.

Pensioenen

Onlangs lanceerde CD&V 
haar eigen, evenwichtige pen-
sioenplan. CD&V kiest re- 
soluut voor een flexibeler, 
beter en rechtvaardiger pen-
sioen. Daartoe legt CD&V de 
focus op het aantal gewerkte 
dagen.
Een meer flexibel pensioen 
betekent dat mensen de vrij-
heid krijgen om tussen 62 en 

begrotingsakkoord van oktober 
‘21 overeengekomen binnen de 
regering-De Croo. Het gaat om 
een pakket maatregelen zoals 
het mogelijk maken van avond- 
en zondagsarbeid in de e-com-
merce, het flexibeler invullen 
van de werkweek, het begeleiden 
van Brusselse en Waalse werk- 
zoekenden naar jobs in Vlaander-
en, het activeren van de ontslag-
vergoeding en investeringen in 
opleiding. 

Belangrijke maatregelen om meer 
mensen aan het werk te krijgen en 
vacatures in te vullen. De minis-
ter van Werk werkt dit pakket nu 
uit in wetteksten die we kortelings 
willen goedkeuren. “Dit is een 
mooi pakket dat nu snel en onver-
kort in werking moet treden”, zegt 
voorzitter Egbert Lachaert.

Pensioenen

Ook de pensioenhervorming 
komt opnieuw op de regerings- 
tafel. Voor voorzitter Egbert 
Lachaert is de inzet duidelijk: 

“Wie zijn leven lang gewerkt 
heeft, verdient een goed pen- 
sioen en dat moet hoger liggen dan  
iemand die niet of veel minder 

Flexibele arbeidsmarkt 

Open Vld zet sterk in op een 
flexibelere arbeidsmarkt. Ener-
zijds dwong de arbeidskrapte en 
de massale personeelsuitval door 
de Omikron-variant ons om op 
korte termijn met oplossingen te 
komen. Open Vld legde daarom 
een spoedplan op tafel. Cruciale 
schakel daarin is het telewerk 
dat sectoren toelaat om vlotter te  
blijven draaien. 

Ook op de lange termijn is onze 
partij voorstander om flexibel 
telewerk te verankeren in over-
leg tussen werkgever en werk-
nemers. Ons spoedplan omvatte 
ook maatregelen om sectoren 
overeind te houden waar telewerk 
moeilijk is. 

Het gaat dan om de flexibele inzet 
van jobstudenten, tijdelijk uitbrei-
den van flexi-jobs en het inzetten 
van mensen in tijdelijke werk-
loosheid op een andere werkplek.  

Deze tijdelijke maatregelen vullen 
we aan met een meer structurele 
aanpak. Deze werd al tijdens het 
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67 jaar met pensioen te gaan. 
Daarbij geldt dat men een ho-
ger pensioen krijgt wanneer 
men langer blijft werken, dan 
wanneer men ervoor kiest om 
vroeger met pensioen te gaan. 
Mensen die langer werken, 
dragen namelijk ook langer bij 
aan hun pensioenbedrag. Flex-
ibiliteit betekent ook mensen 
de mogelijkheid geven om 
deeltijds met pensioen te gaan.

Een beter pensioen impli-
ceert, onder andere, een ho-
ger vervangingsratio. Iedereen 
moet ook toegang hebben tot 
het minimumpensioen. Om 
het volledige minimumbe-
drag te ontvangen, dient men 
wel een volledige loopbaan te 
werken. Ook hier weer geldt 
het principe dat elke gewerkte 
dag telt. Daarmee wil CD&V 
mensen meer flexibiliteit 
bieden om deeltijds te werken 
wanneer zij voor hun naasten 
willen zorgen. 

Verder wil CD&V een aanvul-
lend pensioen voor alle werk-
nemers en ambtenaren. Om 
dit betaalbaar te houden, mikt 
CD&V op een werkzaam-
heidsgraad van 80%. Belang- 
rijk daarin zijn de principes 
van werkbaar en wendbaar 
werk. Ook stelt CD&V een 
hervorming voor van het amb-
tenarenpensioen, uiteraard 
met een overgangsperiode en 
het behoud van verworven  
rechten.

Een rechtvaardiger pensioen 
vraagt dat we de pensioen- 

kloof dichten. In een gezins-
context gebeurt het regelmatig 
dat één van de partners, vaak 
de vrouw, deeltijds werkt om 
zorgtaken op zich te kunnen 
nemen. Dit vertaalt zich la- 
ter in een lager pensioen voor 
de betreffende partner of zelfs 
het niet in aanmerking komen 
voor een minimumpen- 
sioen, terwijl het hier door-
gaans gaat om een gemeen-
schappelijke keuze. Ook hier 
biedt het principe dat elke 
gewerkte dag telt een oplos- 
sing om. Daarnaast wil CD&V 
dat zowel de wettelijke alsook 
de aanvullende pensioen- 
rechten gelijk verdeeld worden 
onder beide partners.

Met deze voorstellen wil 
CD&V tot een evenwich-
tige pensioenregeling komen, 
waarbij mensen op beide oren 
kunnen slapen als het gaat over 
hun toekomstig pensioen.

De MR is er voorstander van onze 
medeburgers hun koopkracht 
terug te geven door de belas- 
tingen op arbeid en consumptie te 
verlagen en de werkgelegenheid 
te stimuleren. Dit is de filosofie 
die is opgenomen in het regeer-
akkoord, waarin wordt gestreefd 
naar een werkgelegenheidscijfer 
van 80% in ons land.

De verhoging van de activiteits-
graad van 70 tot 80% is een van 
de grote uitdagingen die de re-

gering-De Croo zich heeft gesteld. 
Dit zou ons land op het niveau 
van zijn Duitse en Scandinavische 
buren brengen en de financiering 
van ons sociale zekerheidsstelsel 
verzekeren.  

Deze doelstelling houdt in dat 670 
000 mensen (werklozen en lang-
durig zieken) weer aan het werk 
worden geholpen en zou de staat 
ongeveer 26 miljard euro per jaar 
opleveren (minder uitkeringen, 
meer PPI en meer sociale-zeker-
heidsbijdragen). Geschat wordt 
dat het netto-inkomen van de 
staat per werkloze die weer aan 
het werk gaat, gemiddeld met on-
geveer 40 000 euro zal toenemen.

Ter herinnering: dit cijfer van 
670.000 personen die weer 
aan het werk moeten, staat 
tegenover een bevolking van 
6.027.000 inwoners tussen 25 
en 64 jaar (exclusief 20-24-jari-
gen die vaak studeren). Het 
aantal openstaande vacatures 
in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel is nog nooit zo hoog 
geweest (banen schaars).

Tegelijkertijd zou de vermin- 
dering van de werkingskosten van 
de Staat en de beëindiging van in-
efficiënt overheidsbeleid het mo-
gelijk moeten maken aanzienlijke 
middelen terug te winnen.

De maatregelen zullen in de 
eerste plaats diegenen treffen die 
werken en deel uitmaken van de 
middenklasse in de ruimste zin 
van het woord. 

Concreet stelt de MR een aan-
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evolutie ervan en de kwesties die 
het opwerpt in termen van levens- 
kwaliteit op het werk.

Meer en meer alternatieven voor 
de mobiliteit van werknemers.

Het aanbieden van steeds meer al-
ternatieven voor de privé-wagen 
in functie van het woon-werkver-
keer is een noodzaak die tege- 
moetkomt aan verschillende uit-
dagingen: het klimaat, de strijd 
tegen de congestie van de auto, en 
sociale kwesties, gezien de kosten 
van het gebruik van een voertuig. 

Daarom heeft de regering-Vival-
di, onder impuls van minister 
Gilkinet (Ecolo), het mobiliteits-
budget herzien om het leven van 
de werknemers te vergemakke- 
lijken door het aanbod van ver- 
voersdiensten uit te breiden. 
Deze modernisering is gebaseerd 
op drie assen. In de eerste plaats  
steun voor actieve vervoermid-
delen: door het mogelijk te ma- 
ken een lening te krijgen voor de 
aankoop van een fiets, de huur 
van een veilige box, veiligheid-
suitrusting, enz.

Ten tweede worden de door 
het mobiliteitsbudget gedekte  
huisvestingskosten uitgebreid 
om het woon-werkverkeer te be- 
perken via huisvesting dicht bij de 
werkplek - bijvoorbeeld door de 
terugbetaling van bankrente en 
hypothecair kapitaal via het mo-
biliteitsbudget toe te staan voor 
huisvesting dicht bij de werk- 
plek van de werknemer (tot op 10 
km van de werkplek). Ten slotte 
is het mobiliteitsbudget ook be- 

zienlijke verlaging van de per-
sonenbelasting voor: 

• Verhoging van het belasting-
vrije quotum.

• Invoering van een reële pro-
gressiviteit van de belasting 
tussen het minimum- en het 
maximumtarief.

• Afschaffing van de belast-
ingschijven van 45% en 50%, 
waardoor een echt 50%-be-
lastingschild kan worden in-
gevoerd.

• Verdubbeling van het maxi-
male aftrekbare bedrag voor 
kinderopvangkosten per dag.

Wij stellen ook voor de btw op 
essentiële goederen tot 5% te ver-
lagen en dit tarief ook op digitale 
goederen toe te passen. Wij stel-
len ook voor om de betaling van 
sociale premies door zelfstan- 
digen tijdens de eerste jaren van 
hun activiteit drastisch te vermin-
deren (of in sommige gevallen 
zelfs af te schaffen).

Wij zijn een van de meest belaste 
landen ter wereld. De midden-
klasse moet meer kunnen pro-
fiteren van de vruchten van haar 
arbeid. De geschetste maatregelen 
zullen aan deze prioritaire doel-
stelling beantwoorden.

De ecologen boeken vooruitgang 
op tal van gebieden. Vandaag be-
handelen wij het vraagstuk van de 
mobiliteit van werknemers en van 
de energiesector. Later zullen we 
ook terugkomen op telewerk, de 

schikbaar voor de werknemer en 
zijn/haar gezin, zodat iedereen 
duurzamer kan reizen.
info: https://mobiliteitsbudget.
be/nl

Naast het mobiliteitsbudget is 
het ook nodig meer pendelaars 
naar het spoor te lokken. Dit zal 
mogelijk zijn door rekening te 
houden met de nieuwe realiteit 
van het telewerken. In dit ver-
band hebben de NMBS en mi- 
nister Gilkinet onlangs een  
nieuwe formule voor flexibele 
abonnementen voorgesteld. 

Concreet zal het Flex-abonne-
ment worden aangeboden in de 
vorm van een digitaal reisboek 
op jaarbasis (80 of 120 dagen) of 
maandbasis (6 of 10 dagen). Na 
gebruik van deze dagen, koopt 
de pendelaar een nieuw boekje. 
De keuze van de reisdagen is dus 
volledig vrij binnen de periode 
van één of twaalf maanden. De 
lancering van dit aanbod voor 
een Flex-abonnement is in eerste 
instantie gepland voor onderne-
mingen aan het eind van het 
tweede kwartaal van 2022 of be-
gin september, en zal dan worden 
aangeboden aan alle passagiers. 

Dit is uiteraard een specifieke 
maatregel die deel uitmaakt van 
een algemene visie die op lange 
termijn ten uitvoer zal worden ge-
legd via beheerscontracten en een 
20-jarige strategie om de spoor-
wegen aantrekkelijker te maken, 
wat goed is voor het klimaat, de 
gezondheid en de levenskwaliteit 
van de werknemers.
De energietransitie moet een 

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

https://mobiliteitsbudget.be/nl
https://mobiliteitsbudget.be/nl
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elektriciteit nodig, voor gas 0,11, 
voor windenergie 0,17 en voor 
fotovoltaïsche energie 0,87... 
Hernieuwbare energiebronnen 
creëren dus tot 6x meer banen dan 
fossiele en kernenergie. In plaats 
van in het verleden te blijven 
steken, moeten wij allen rond de 
tafel gaan zitten met politici (van 
welke kleur dan ook), met de so-
ciale partners en met de drijvende 
krachten van de energiesector. 

Wij willen van ons land een kam-
pioen in energietransitie maken.

economische, sociale en ecologi- 
sche win-win zijn!

Tot de geleidelijke afschaffing van 
kernenergie in België werd besloten 
in 2003 en was oorspronke- 
lijk gepland voor 2015. De reac-
toren zijn al met 10 jaar verlengd. 
Nu is het vooral om technische en 
veiligheidsredenen dat de reac-
toren tegen 2025 moeten worden 
gesloten. 

Maar deze exit moet absoluut een 
kans zijn voor het scheppen van 
banen, groene investeringen in 
hernieuwbare energiebronnen en 
het behoud van de planeet! De 
energietransitie vertegenwoor-
digt immers veel banen van de 
toekomst. 
Volgens een studie van het Plan-
bureau zijn voor kernenergie 0,14 
banen per GWh geproduceerde 
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JAARLIJKSE  
BIJDRAGE ( € )

Bankover-
schrijving

Domiciliëring

jaarlijks jaarlijks maandelijks

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 

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. 

• Geeft een stem aan zijn leden. 

DOELSTELLINGEN VAN DE NCK. 
• Ijvert voor werkbaar werk, ook voor kaderleden.

• NCK is de enige die kaderleden verdedigt tegen fiscale en 
parafiscale discriminatie.

• 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.  


