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Alle vermeldingen in dit verslag verwijzen zowel 

naar mannen als naar vrouwen. 

Het ABVV zet zijn strijd tegen alle vormen van 

discriminatie verder.
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INLEIDING

De grondige veranderingen in de ste-

delijke economie, het kosmopolitische 

karakter van ons Stadsgewest en de hui-

dige vraagtekens bij de toekomst van de 

vakbewegingen in het algemeen leiden, 

voor ABVV-Brussel, tot belangrijke poli-

tieke en syndicale uitdagingen. 

Via deze Resoluties over de perspec-

tieven 2018-2022 willen wij enerzijds 

wijzen op een aantal aandachtspunten 

die een voortzetting van vroegere inspa-

nningen van onze interprofessionele or-

ganisatie vereisen en anderzijds nieuwe 

klemtonen of oriëntaties belichten die 

de vakbondsstrategie gedurende de ko-

mende vier jaar moet krijgen. 

Er dient opgemerkt te worden dat be-

paalde kwesties Actualiteitsmoties 

kunnen vormen. Anderzijds vereisen 

bepaalde onderwerpen een bijzondere 

benadering. Zo zal de gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen, weliswaar een 

transversaal aspect, in een specifieke mo-

tie behandeld worden. 

Ons Werkingsverslag 2014-2018 heeft 

een beeld geschetst van de actuele evo-

luties van de actie van het ABVV in Brussel. 

Zo worden er drie dreisgende breuklijnen 

geïdentificeerd die zich momenteel af-

tekenen, en die op middellange termijn 

niet alleen de vakbondsactie maar ook 

de sociale rechten in het gedrang zou-

den kunnen brengen: 

1. een gebrek aan engagement bij 

een groeiende groep jongeren, die de 

stuwende krachten van de vakbeweging 

van morgen moeten vormen, door de 

cumulatieve effecten, in een kosmopo-

litische stad als Brussel, van uitsluitingen 

uit de werkloosheid, van de toenemende 

onzekerheid van het ‘aangeboden’ werk 

en van de blijvende discriminaties bij de 

aanwerving; 

2. een demobilisatie van de werkne-

mers, slachtoffers van een toenemende 

onzekerheid, zowel op sociaal als op 

cultureel vlak, en die hun gevoel van rich-

ting kwijt zijn omdat ze vaststellen dat 

bijna overal in Europa zogenaamd rege-

ringslinks de strijd tegen het neolibera-

lisme heeft opgegeven. 

Er wordt voorbijgegaan aan de centrale 

positie van de arbeid (via het ophemelen 

van het algemeen basisinkomen); geen 

enkel geloofwaardig antwoord wordt ge-

geven op de versnippering van de sociale 



7

relaties; ten slotte worden de socio-econo-

mische conflicten vervangen door andere 

conflicten (in plaats van toegevoegd aan) 

die uiteraard ook belangrijk zijn maar die 

gericht zijn op ethische of socio-cultu-

rele waarden, zoals de bescherming van 

minderheden via gedifferentieerde be-

handelingen;

3. de populistische pogingen om de 

volksklassen te verleiden, die trachten 

hen te mobiliseren tegen de ‘elite’, de 

democratie en de intermediaire instellin-

gen. Brexit, de verkiezing van Trump en 

de toenemende macht van de partijen 

van extreemrechts in Europa betekenen 

een breuk met de werkende klassen, 

waarvan een steeds grotere groep zich 

uit machteloze woede door het ‘popu-

lisme’ of het ‘autoritarisme’ laat verleiden. 

Deze reactionaire krachten hebben de 

bedoeling, in naam van hun vermeende 

rechtstreekse banden met het als heilig 

beschouwde ‘volk’ om de intermediaire 

instellingen, net zoals de openbare 

diensten, buiten spel te zetten, zoals de 

vakbondsorganisaties, de ziekenfondsen 

en andere niet-gouvernementele organi-

saties…

Deze bijzonder zorgwekkende verschijn-

selen worden nog verergerd door de 

nieuwe vormen van sociale dumping ten 

gevolge van de digitalisering van de 

economie en de platformeconomie, 

die op middellange termijn de eenheid 

en de solidariteit tussen de werknemers 

in het gedrang brengen. 

Deze politieke en sociale risico’s springen 

vooral in het oog in de steden, die de 

longen van de wereld-economie zijn. Zij 

vragen om antwoorden vanwege onze 

organisatie, zowel op politiek vlak (als 

tegengewicht) als op syndicaal vlak (als 

ondersteunende bruggenbouwer van de 

Beroepscentrales).

Om onze kracht voor verandering te 

herstellen en te versterken is het nodig 

dat alle werknemers ongeacht rang en 

stand, geslacht en herkomst, zich her-

kennen in de syndicale eisen die een ‘ge-

meenschappelijke zaak’ zijn; dat zij zich 

door onze organisatie vertegenwoordigd 

voelen en dat zij op deze wijze in staat 

zijn om actief betrokken te zijn in de ver-

dere collectieve actie. 

Deze nieuwe mobilisatie van de werk-

nemers eist van hun vakvereniging 

een ambitieus project van stedelijke 

samenleving, een soort antikapitalistisch 

contra-populisme en een heel grote in-

terne vitaliteit, om samen dit project te 

bepalen en te dragen.

Het is duidelijk dat enkel de tegemoet-

koming aan deze twee vereisten ons in 

staat stelt om de politieke en syndicale 

uitdagingen waar ABVV-Brussel de ko-

mende vier jaar voor staat adequaat te 

beantwoorden … 

Aan de slag!
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1 Met name via de oprichting van een gemeenschappelijk vakbondsfront, telkens wanneer mogelijk.
2 Sociaal pact voor de werkgelegenheid van de Brusselaars (2002), Contract voor Economie en Tewerkstelling (2005), Pact voor een            

duurzame stedelijke groei - New Deal (2011) en Strategie 2025 (2015).
3 Cf. Industrieplan ABVV-Brussel: http://www.fgtbbruxelles.be/nl/publications/industrieplan-voor-brussel/ 

Met zijn 190.000 leden is het ABVV een 

burgermacht waar men moeilijk 

omheen kan op het Brusselse poli-

tieke toneel.

Het is tegelijkertijd een waar politiek te-

gengewicht, dat in staat is het regionaal 

beleid duurzaam om te buigen, maar 

uiteraard ook een organisatie die haar 

eigen politiek project voorstaat. Het po-

sitioneert zich als een drijvende kracht 

van voorstellen en verandering ten 

voordele van een ander model van eco-

nomische en sociale ontwikkeling. Om 

deze drijvende kracht te consolideren 

sluit het strategische allianties met an-

dere actoren van vooruitgang, ongeacht 

of zij vakbonden1 , vrijwilligersorganisaties, 

ziekenfondsen of politieke partijen zijn, en 

steeds in het belang van de werkneems-

ters en werknemers van Brussel. 

Sinds 2002 neemt het ABVV actief deel 

aan de onderhandeling en de uitvoering 

van sociale akkoorden, aangegaan 

tussen de sociale gesprekspartners en 

de opeenvolgende Gewestregeringen, 

met als resultaat gedeelde, heel concrete 

engagementen zowel wat betreft de stu-

ring van het Brusselse economische en 

sociale beleid en als wat betreft de bij-

dragen van de beroepssectoren aan de 

inspanningen op gewestelijk vlak2 .

De regionale verkiezingen van mei 2019 

zullen bepalend zijn voor de voortzet-

ting van deze constructieve dynamiek, 

temeer daar de nieuwe gewestbevoeg-

dheden, die voortspruiten uit de sociale 

zekerheid, een intensiever sociaal overleg 

onmisbaar maken.

Na de verkiezingen zal ABVV-Brussel on-

derhandelingen starten met de nieuwe 

gewestregering, met het oog op het 

sluiten van, voor zover mogelijk, een nieuw 

tripartite sociaal akkoord (overheidsins-

tanties, vakbonden en werkgevers van 

Brussel), ten voordele van een rechtvaar-

dige en duurzame stedelijke groei van 

ons Stadsgewest. Een dergelijk akkoord 

moet alle gewestbevoegdheden bevat-

ten die daaraan kunnen bijdragen, met 

inbegrip van de nieuwe Brusselse be-

voegdheden op het vlak van hulp aan 

personen, gezondheid en gezinsbijsla-

gen. 

Deze onderhandelingen moeten ten 

minste vier belangrijke politieke uit-

dagingen bestrijken, die het ABVV in 

Brussel moet aangaan: 

• de regulering van de arbeidsmarkt;

• een rechtvaardige en duurzame 

transitie (met inbegrip van de verde-

diging en de bevordering van ste-

delijke industrie3 ) 

• de sociale staat van overheids-

diensten;

• het ‘recht op de stad’. 
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DE REGULERING
VAN DE ARBEIDSMARKT
01. 

De feiten zijn uiteraard niet nieuw: de 

precarisering van de arbeid en de ach-

teruitgang van de arbeidsomstandighe-

den zetten zich door in Brussel. Door 

blijvend waakzaam te zijn op de Brusselse 

arbeidsmarkt heeft het ABVV een stand 

van zaken van deze realiteit opgemaakt: 

een toename van het aantal partti-

mers, van tijdelijke jobs, van atypische 

contracten, van schijnzelfstandigen, een 

verhoging van de flexibiliteit van arbeid, 

van zwartwerk of illegale arbeid… 

Deze onzekerheid is het gevolg van be-

langrijke mutaties in de stadseconomie 

die zich in Brussel hebben voorgedaan: 

massale desindustrialisering van zijn 

economisch weefsel en groei van de 

dienstverlenende activiteiten; ontwikkeling 

Om dit mogelijk te maken zal ABVV-Brussel 

bij de Brusselse kiezers volledig politiek 

onafhankelijk campagne voor deze vier 

uitdagingen voeren. Als drijvende kracht 

voor voorstellen en veranderingen zal 

het eveneens zijn centrale eis op de 

voorgrond plaatsen, ten voordele van 

de collectieve vermindering van de 

arbeidstijd met behoud van loon. Want 

deze eis, die een centrale positie inneemt 

in de syndicale strijd, kan een globaal 

antwoord op de syndicale uitdagingen 

aanreiken.
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van de onderaannemingsnetwerken en 

deconcentratie van de arbeidseenheden 

onder invloed van een op de spits ge-

dreven concurrentie; sociale dumping… 

Bovendien werd deze onzekerheid nog 

versterkt door het actief arbeidsmarktbe-

leid en door de vervaging van de rechtss-

taat.

Vermelden we hierbij dat deze werkonze-

kerheid vooral vrouwen4 treft, die zich 

nog steeds in een slechtere positie dan 

de mannen op de arbeidsmarkt bevin-

den, voornamelijk op het vlak van loon. 

Anderzijds worden zij in het bijzonder ge-

troffen door de maatregelen die de hui-

dige federale regering heeft ingevoerd 

(atypische tewerkstellingsvormen, her-

vorming van de pensioenen, …). Maar 

andere categorieën werknemers zijn vaak 

eveneens hard getroffen: de jongeren, de 

werknemers van vreemde herkomst, de 

oudere werknemers, de werknemers met 

een handicap, LGBTQI+5  werknemers, 

vooral wanneer deze precarisering vers-

terkt wordt door de onloochenbare, aan-

houdende en soms meervoudige discri-

minatie op de Brusselse arbeidsmarkt…

Terzelfdertijd worden de arbeidsomstan-

digheden moeilijker, wordt het produc-

tietempo opgedreven en neemt de 

werkdruk van alle werknemers steeds 

toe, wat leidt tot een explosie van het 

aantal zieke/arbeidsongeschikte werk-

nemers, maar ook tot de uitsluiting van 

de meest kwetsbaren onder hen. De 

zwaardere arbeidsomstandigheden (en 

de psychosociale risico’s die daarmee 

gepaard gaan) zijn nauw verbonden met 

de opkomst en de ontwikkeling van de 

zogenaamde “moderne” vormen van ma-

nagement en beheer van het personeel, 

die enkel tot doel hebben - laten we 

onszelf niet voor de gek houden - om de 

onderlinge concurrentie van de werk-

nemers te verscherpen en de uitsluiting 

van wie als niet voldoende productief 

wordt beschouwd. Paradoxaal genoeg, 

ondanks deze onzekerheid, ondanks de 

toenemende zwaarte van de arbeid (en 

de omvang van de werkloosheidscijfers) 

blijft Brussel een Stadsgewest dat enorm 

veel rijkdom produceert, waarvan de 

economische ontwikkeling, gericht op 

het internationale niveau en de diensten-

sector, floreert. Het probleem waarvoor 

oplossingen aangereikt moeten worden, 

is dus nog steeds dat van de rechtvaar-

dige verdeling van de geproduceerde 

rijkdommen… 

Om op deze uitdaging in te spelen, 

in een context waarin talrijke Brusse-

laars verstoken zijn van arbeid, heeft 

de overheid de daling van de werkloo-

sheidscijfers een centrale rol in hun actie 

toebedeeld. Het tewerkstellingsbeleid is 

bijgevolg gericht op dat enige doel. Deze 

beleidskeuze resulteert in een prioritaire 

 4 En zeker de generatie uit de immigratie (cf. socio-economische monitoring 2017) wordt dubbel zo hard geraakt.
5 Lesbienne, gay, biseksueel, transgender, queer, interseksueel en meer.
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aandacht voor de terugkeer in het ar-

beidsleven via de begeleiding en active-

ring van de werklozen, de ondersteuning 

van de lokale inschakelingsmiddelen, de 

ontwikkeling van gesubsidieerde (en niet 

bijkomende) banen door af te stappen 

van de klassieke arbeidsvormen  (Activa, 

Artikel 60, stages in ondernemingen,…). 

Op basis van de vaststelling van de 

groeiende deregulering van de ar-

beidsmarkt, meent ABVV-Brussel 

dat in de realiteit de strijd tegen de 

werkloosheid hand in hand moet 

gaan met de strijd tegen de arbeid-

sonzekerheid en de zware arbeid-

somstandigheden. 

Het is dus primordiaal om de strijd tegen 

de toenemende arbeidsonzekerheid, die 

de ‘verborgen kant’ van het huidige werk-

gelegenheidsbeleid vormt, sterker aan 

te binden, en dat om de geproduceerde 

rijkdom beter te verdelen via goede ar-

beidsomstandigheden en goede verlo-

ningen voor alle werknemers. 

Daarom zal ABVV-Brussel zijn syndicale 

strijdcampagne tegen de toene-

mende werkonzekerheid, die tijdens 

zijn Statutair Congres van 2010 opges-

tart werd, voortzetten, in het bijzonder 

door voortdurend alert te blijven voor 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 

door de bevordering en de coördinatie 

van de syndicale actie daar waar strijd 

gevoerd wordt en, telkens als dit moge-

lijk is, in alliantie met de (lokale of regio-

nale) overheden om deze verschijnselen 

van precarisering van de arbeid aan te 

pakken.

In het kader van deze campagne zal 

ABVV-Brussel een nieuwe hoofdlijn 

met betrekking tot de problematiek 

van de zware arbeidsomstandighe-

den en de stijgende werkdruk uitwer-

ken.

In 2018-2022 zal ABVV-Brussel ver-

der actie voeren gericht op: 

• de strijd tegen sociale dumping;

• de regulering van de overheidsop-

drachten;

• de omkadering van de private ar-

beidsbemiddelingsbureaus (in het 

kader van gemengd beheer van de 

arbeidsmarkt);

• de versterking van de erkennings- 

en financieringsvoorwaarden van 

de activiteiten van de Dienstenche-

ques, met het oog op de verbete-

ring van de voorwaarden qua arbeid 

en opleiding van de werknemers; 

• de versterking van de gewestelijke 

arbeidsinspectiediensten die op dit 

moment over onvoldoende mid-

delen beschikken om hun nieuwe 

controlebevoegdheid uit te oefenen 
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DE NIEUWE
ARBEIDSVORMEN

01.1 

die ze kregen door de 6e Staatsher-

vorming. 

• de permanente monitoring van 

de arbeidsonzekerheid, die uit te 

voeren is binnen het Observato-

rium voor de Werkgelegenheid, met 

bijzondere aandacht voor gender en 

diversiteit; 

• de strijd tegen ongelijkheid en dis-

criminatie op het werk; 

• de strijd tegen de zwaarte van het 

werk en de achteruitgang van ar-

beidsomstandigheden; 

• de opvang en de integratie van de 

geïmmigreerde werknemers, 

door bijzondere nadruk te leggen op:

• de nieuwe arbeidsvormen;

• de nieuwe tewerkstellings-

maatregelen;

• de regularisatie van de werkne-

mers zonder papieren;

• en de noodzaak om de contro-

lemechanismen voor de markte-

conomie te herwaarderen en te 

versterken. 

Sinds jaar en dag evolueert de organisa-

tie van het werk om zich aan de nieuwe 

productiewijzen aan te passen. Just-in-

time-productie, intensifiëring van de 

concurrentie en technische vooruitgang 

hebben ertoe geleid dat er vraag is naar 

meer flexibele werknemers en hebben 

een explosieve groei van de atypische 

arbeidsvormen gegeneerd. De jongste 

jaren heeft de digitalisering van de eco-

nomie dit verschijnsel nog eens versterkt, 

voornamelijk met de opkomst van de 

zogenaamde “zelfstandige” werknemers, 

de “freelancers” of de “zelfstandige on-

dernemers” (journalisten, tolken, koeriers, 

taxichauffeurs, …). Om hen sociaal 

aanvaardbaar (trachten) te maken, noe-

men de voorstanders van deze nieuwe 

activiteitenvormen (Uber, Deliveroo, …) 

dit “deeleconomie”! Deze digitale platfor-

men hebben echter uiteraard niets ge-

meen met deeleconomie. Daar zij geen 

ander doel dienen dan de winsten van 

hun aandeelhouders te laten toenemen 

door de concurrentie van de werknemers 

nog meer aan te scherpen en door het 

uitsluiten van wie zij als onvoldoende 

productief beschouwen, moeten zij eer-
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der beschouwd worden als nieuwe sym-

bolen van het wereldwijde kapitalistisch 

systeem! 

 

Er bestaat eigenlijk een sterke heteroge-

niteit tussen deze nieuwe arbeidsvor-

men, die niet allemaal gekenmerkt wor-

den door een echte zelfstandigheid van 

de werknemers. Velen bevinden zich 

eveneens in een situatie van grote onze-

kerheid: zonder vast inkomen, met lage 

lonen, zonder opleidingsmogelijkheden, 

met een beperkte (of onbestaande) toe-

gang tot de sociale zekerheid…

Deze situatie is deels te wijten aan het feit 

dat deze werknemers zich in een hybride 

zone tussen arbeid in loondienst en ar-

beid als zelfstandige bevinden, terwijl 

ons recht op arbeid en sociale zekerheid 

gebouwd is op basis van een duidelijk 

onderscheid tussen deze twee statuten 

(afhankelijk van het bestaan - of niet - van 

een verhouding van ondergeschiktheid 

met een werkgever). 

 

Kortom, de nieuwe hybride arbeidsvor-

men vallen met moeite binnen het re-

glementaire kader van de arbeidswet-

geving en geven deze werknemers niet 

de garantie van een adequate sociale 

bescherming. Heel vaak bevinden zij zich 

in een statuut van zelfstandige, terwijl zij 

slechts beschikken over een beperkte 

autonomie bij het bepalen van de orga-

nisatie van hun werk (zie de strijd van 

de Deliveroo-koeriers in Brussel om hun 

statuut van werknemer in loondienst te 

erkennen). Dat is gebruikelijk als de werk-

nemer maar een enkele klant heeft (of 

een heel beperkt aantal klanten) en hij/zij 

dus economisch afhankelijk blijft van hun 

wil. In dergelijke gevallen geniet hij/zij 

noch de bescherming die aan gekoppeld 

is aan het statuut van loontrekkende, 

noch de autonomie die gekoppeld is 

aan het statuut van zelfstandige. Dit is 

onaanvaardbaar. 

 

Deze situatie kan ook het resultaat 

zijn van managementtechnieken. Op-

drachten uitbesteden aan “zelfstandige” 

werknemers maakt het immers mogeli-

jk voor de “klant” om zich te onttrekken 

aan de verantwoordelijkheden die hij als 

werkgever op zich zou moeten nemen 

(waaronder de betaling van de bijdragen 

van de sociale zekerheid), maar ook om 

de productie in kleine concurrerende 

entiteiten te verdelen en zo te trachten 

de syndicale actie te belemmeren. De 

opkomst van deze klassen van “zelfstan-

dige werknemers” stelt dus een probleem 

niet enkel op het vlak van hun bescher-

ming en de financiering van de sociale 

zekerheid, maar ook op het vlak van hun 

collectieve organisatie. 

Deze realiteit heeft geleid tot het ontstaan 

van nieuwe tussenpersonen op de ar-

beidsmarkt, zoals de onlineplatformen 
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die het gevolg zijn van de digitalisering van 

de economie, zoals Uber of Deliveroo. Zij 

beklemtonen de opkomst van de nieuwe 

hybride arbeidsvormen. Hun doel is uite-

raard niet sociaal, maar is eerder gericht 

op winstbejag, via de inhouding van 

commissielonen op de online gemaakte 

transacties. Zij profiteren van de vaagheid 

rond het statuut van dienstverleners om 

– oneerlijk - te concurreren met gelijkaar-

dige activiteiten die niet via platformen 

worden aangeboden.

De federale Regering, bevoegd voor het 

statuut van deze nieuwe werknemers, 

heeft voorlopig nog geen enkele oplos-

sing voor deze problematiek aange-

bracht. Integendeel: de tot nu toe op 

tafel gelegde voorstellen gaan veeleer in 

de richting van een verhoogde deregule-

ring, met projecten om nieuwe arbeidss-

tatuten te creëren (‘autonome werk-

nemer’, flexijobs, occasionele diensten 

tussen burgers, …) en een gunstig fiscaal 

stelsel toe te kennen aan de nieuwe vor-

men van werkverschaffing aan werkne-

mers die door deze “deel”platformen tot 

stand komen. 

ABVV-Brussel zal, samen met het fede-

raal ABVV, zich verder mobiliseren en 

zich verzetten tegen deze pogingen 

van de federale Regering om de 

precarisering van het statuut van 

loontrekkende en de rechten die 

daaraan verbonden zijn te beklem-

tonen (arbeidsrecht, sociale rechten op 

de sociale zekerheid) door de oprichting 

van nieuwe gereguleerde statuten, zowel 

in de privésector als in de openbare 

diensten. 

Wat betreft de gewestbevoegdheden 

voor de tewerkstelling van de werkne-

mers zal ABVV-Brussel er bovendien voor 

zorgen dat, in het kader van het sociaal 

overleg (overheid, vakbonden en werk-

gevers) de opvolging, de omkadering 

en de regulering van deze nieuwe 

vormen van bemiddeling op de Brus-

selse arbeidsmarkt verzekerd zijn. 

Daartoe zal het ABVV zich op volgende 

beginselen baseren: 

• de ontwikkeling van deze nieuwe 

vormen van arbeidsorganisatie 

moet correct omkaderd en geregu-

leerd worden, om de potentiële ne-

gatieve gevolgen op de bestaande 

operatoren te beperken en om de 

sociale bescherming van de werk-

nemers te verzekeren;

• deze omkadering moet besproken 

en afgesproken worden op het vlak 

van de betrokken activiteitensecto-

ren;

• deze omkadering moet toelaten 

arbeidsomstandigheden te garan-

deren die beantwoorden aan de 

bestaande normen: de situatie van 
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de werknemers die zich in de gri-

jze zone tussen loontrekkenden 

en zelfstandigen bevinden moet 

worden uitgeklaard, zonder de in-

voering van een derde statuut;

• de werknemers moeten reële loo-

pbaanvooruitzichten aangeboden 

krijgen door hen meer bepaald re-

cht op beroepsopleiding te geven; 

• wat meer bepaald de activiteiten 

van de platformen betreft, moeten 

alle lucratieve activiteiten, al dan 

niet concurrerend, onder een sec-

torale regulering worden geplaatst: 

louter het feit om een online acti-

viteit voor te stellen mag noch een 

verlaagde regulering, noch een 

voordeligere belastingheffing op de 

inkomsten voor het gepresteerde 

werk toelaten. 

 

Het ABVV zal eveneens, telkens wanneer 

nodig, de Gewestregering en de Brusselse 

werkgevers aanspreken om regelgevin-

gen op te leggen die de opkomst van 

dergelijke nepstatuten in ons Gewest 

tegengaan (zie daaromtrent de maatre-

gelen bedoeld om de sector van de taxi’s 

tegenover de concurrentie van Uber te 

regelen, of de strijd van de Deliveroo-le-

veranciers om als loontrekkenden erkend 

te worden, …).

ABVV-Brussel zal zich ten slotte enga-

geren om de werknemers die strijd 

voeren syndicaal te verdedigen en te 

omkaderen in hun vraag naar erkenning 

van een beter statuut, en dat ongeacht 

hun aanvankelijke statuut. 
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DE NIEUWE
TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

01.2 

De regionalisering van de tewerkstellings-

maatregelen voor de “doelgroepen” heeft 

de Brusselse Regering de mogelijkheid 

gegeven om een groot deel van de 

overheidssteun in de vorm van een ver-

mindering van sociale bijdragen voor 

zogenaamde activeringsmaatregelen 

voor werknemers (ACTIVA, Artikel 60 & 61 

en steun voor de sociale inschakelingse-

conomie) om te vormen. 

Ook al heeft het ABVV deze keuze on-

dersteund, het blijft uiterst waakzaam op 

het gebruik en de concrete gevolgen van 

deze verschillende vormen van werkge-

legenheidssteun op de Brusselse arbeids-

markt. Het ABVV kon vaststellen dat deze 

steunvormen soms aan de grondslag lig-

gen van een belangrijke vorm van sociale 

dumping. Actieve werknemers, die een 

goede arbeidsovereenkomst hadden, 

werden geleidelijk aan vervangen door 

werknemers die een onzekerder contract 

hebben, met financiële ondersteuning 

van de overheid. Voor de vakbond is dit 

uiteraard onaanvaardbaar. 

Om tegen dit fenomeen op te treden, eist 

ABVV-Brussel, naast de integrale toepas-

sing van de aanbevelingen van het Rap-

port Sociale dumping (Strategie 2025) 

en de maatregelen ter bestrijding van de 

onzekerheid: 

• de organisatie van een paritaire 

omkadering, op regionaal niveau, 

van de verschillende maatregelen 

voor activering en inschakeling, 

stages en eerste beroepservaringen 

(ACTIVA, inschakelingscontracten, 

sociale inschakelingseconomie, …). 

Deze maatregelen moeten geëva-

lueerd worden op het vlak van 

hun invloed op de kwaliteit van de 

tewerkstelling; 

• de oprichting, op gemeentelijk en 

lokaal niveau, van een unieke in-

terprofessionele overleginstantie, 

belast met de omkadering van de 

werkgelegenheidsactiviteiten van 

de lokale overheidsinstanties, met 

de controle van de voorwaarden 

van de tewerkstelling binnen de 

lokale werkgelegenheidsmaatrege-

len en met het voorkomen van ar-

beidsconflicten;
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ZONDER PAPIEREN

01.3 

• de paritaire omkadering van de 

begeleidingsprogramma’s van de 

Brusselse OCMW’s gericht op de 

inschakeling van leefloners en equi-

valente leefloners (Art. 60 & 61), met 

het oog op de reglementering van 

de terbeschikkingstelling van werk-

nemers in Artikel 60 bij werkgevers 

- gebruikers van de privésector. In 

het kader van de terbeschikkings-

telling van werknemers (Artikel 60 

& artikel 61) moet de garantie gege-

ven worden dat de onder dit statuut 

aangeworven werknemers “bijko-

mende” werknemers zijn en dat zij 

een reële omkadering op het terrein 

genieten… 

Europa is verstrikt geraakt in een crisis 

van opvang van migranten. Een deel van 

de personen die hun toevlucht zoeken 

in België eindigen “zonder papieren”. Zo 

komen zij terecht in dezelfde positie als 

werknemers die in een extreem proble-

matische administratieve situatie ver-

keren, sommigen sinds heel lang. Deze 

situatie verwijst naar meerdere funda-

mentele kwesties: deze van de solida-

riteit, met name internationaal, en van de 

verhouding van België tot de conflicten 

in de wereld (en tot de economische en 

geostrategische belangen die het verde-

digt); deze van de migratiestromen en 

de antwoorden van de arbeidswereld op 

sociale dumping; deze van de politieke 

antwoorden, die meer en meer rechts 

zijn op het schaakbord, die geleidelijk 

de verworvenheden van de universele 

mensenrechten afbreken.

Er zouden op het Belgische grondgebied 

ongeveer 150.000 mensen zonder papie-

ren zijn, waaronder 100.000 in Brussel. De 

meeste onder hen, zonder wettig verblijf, 

werken informeel en… in angst. Zij ver-

nieuwen de metrostations, doen verhui-

zingen, voeren bouwwerken uit, verzor-

gen onze zieken, houden onze kinderen 

bij, wassen af, poetsen of renoveren zelfs 

de metrostations (wanneer de sociale 

inspectie hen niet verrast bij het renove-

ren van het dak van het Koninklijk Paleis 

van Brussel…).

Het gaat om afgewezen asielaanvragers, 

economische vluchtelingen, buiten-



20
RE

SO
LU

TI
ES

 O
VE

R 
D

E 
PE

RS
PE

C
TI

EV
EN

  2
01

8-
20

22

landse studenten die in België verblijven 

of werknemers van wie de verblijfs- en de 

arbeidskaart verlopen zijn… 

De personen die door hun administra-

tieve situatie in een moeilijke positie ver-

keren zijn uiteraard verplicht “low profile” 

te blijven ten aanzien van de werkgevers 

en werken meestal in omstandigheden 

die uit een ander tijdperk stammen. 

Hun fundamentele rechten worden met 

voeten getreden (huisvesting, fatsoenlijk 

werk, gezondheid, waardig leven, opvoe-

ding, …). Deze situatie betreft vrouwen 

en mannen, gezinnen met kinderen en 

zelfs soms (niet-begeleide) minderjari-

gen. 

Zo ontwikkelt zich een informele econo-

mie die profiteert van de administratieve 

onzekerheid van deze werknemers, die 

druk uitoefent op de lonen en arbeid-

somstandigheden van iedereen, te be-

ginnen bij de werkneemsters en werkne-

mers in de minst gewaardeerde sectoren. 

Moet er nog verduidelijkt worden dat 

daarbij geen bijdrage aan de sociale ze-

kerheid te pas komt…? 

Tot slot valt niet te ontkennen dat een 

groot deel van ons economisch model 

zich vandaag de dag baseert op deze 

praktijken, in de marge van al onze 

verworven rechten! 

De strijd tegen deze praktijken, zoals de 

andere strijden voor de naleving van de 

fundamentele rechten van “minderhe-

den”, heeft eveneens tot doel de vers-

terking van de eenheid van de werkne-

mers, die elkaars concurrent zijn via de 

invoering van statuten, substatuten en 

“zonder statuten” zoals deze van de werk-

nemers zonder papieren. 

Fundamenteel dient een halt te wor-

den toegeroepen aan de mechanismen 

die de uitbuiting mogelijk maken en de 

ongelijkheid versterken. De vakbondsor-

ganisaties behandelen nu al de proble-

matieken van de geïmmigreerde werk-

nemers en de economische migratie via 

verscheidene pijlers: de strijd voor een 

samenleving van gelijkheid en, in het bi-

jzonder, de strijd tegen alle vormen van 

discriminatie; de eenheid van de werkne-

mers tegen racisme; de solidariteit in de 

strijd van de werknemers zonder papie-

ren, de netwerkvorming met de gespe-

cialiseerde verenigingen, …

De regularisatie van de werknemers zon-

der papieren moet een prioritair punt 

zijn. Deze moet gebaseerd zijn op duide-

lijke en blijvende criteria, op basis van de 

duurzame verankering van de personen 

in België, van hun kwetsbaarheid, van 

de duur van de procedure. Bovendien 

moet een onafhankelijke Commissie 

systematisch betrokken zijn bij de regu-

larisatiedossiers, om de discretionaire 
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De Brusselse economie is zeker en vast 

welvarend, maar haar ontwikkeling komt 

niet alle Brusselaars ten goede. Ondanks 

een grote productie van rijkdom op zijn 

grondgebied wordt ons Gewest inder-

daad gekenmerkt door een grote sociale 

dualisering. 

Bij zijn vorige Congressen had ABVV-Brussel 

al vaststelling gedaan van de impasses 

van het huidige model van economische 

groei en van zijn onhoudbare karakter 

op termijn: door “de groei voor de groei” 

te aantrekkelijk te maken voor een min-

derheid, zonder rekening te houden met 

de negatieve gevolgen op sociaal vlak 

en op het vlak van milieu, die deze groei 

genereert, zal het gefinanciariseerde en 

geglobaliseerde kapitalisme ons de das 

omdoen.

bevoegdheid van Vreemdelingenzaken 

te beperken. 

De vakbondsorganisaties moeten de 

problematiek van sociale dumping en 

van de rechten van werknemers zonder 

papieren verder aanpakken, door de mi-

gratiethematiek ter harte te nemen. Als 

een van hun prioritaire doelstellingen 

moet ze de versterking van de controle 

van de arbeidsomstandigheden - veeleer 

dan die van de grenzen - op de politieke 

agenda trachten te plaatsen. De sociale 

inspectie moet uiteraard versterkt wor-

den (en de uitvoering van een effectief 

klachtenmechanisme voor de werkne-

mers zonder papieren - slachtoffers van 

uitbuiting), in plaats van een repressief 

politieoptreden ten aanzien van deze 

werknemers… 

EEN RECHTVAARDIGE 
EN DUURZAME 

ECONOMISCHE TRANSITIE

02. 
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Een bevinding dringt zich bijgevolg op: 

vandaag is het duidelijk de kwaliteit van 

de groei - en de juiste verdeling ervan - 

die moet worden bevorderd. Daartoe 

moeten wij een nieuw, rechtvaardig, so-

lidair en duurzaam ontwikkelingsmodel 

uitbouwen. De economische transitie 

moet bijgevolg georganiseerd worden, 

teneinde te beantwoorden aan een 

drievoudige doelstelling: aan iedereen 

goede arbeidsomstandigheden en so-

ciale rechten aanbieden die een waar-

dig en waardevol leven mogelijk maken; 

opnieuw investeren in de ontwikkeling 

van de overheidsdiensten en collectieve 

organen; een milieuvriendelijke econo-

mie ondersteunen. 

Collectieve arbeidsduurverminde-

ring met loonbehoud is een van de 

belangrijkste middelen om een faire en 

duurzame economische transitie te ga-

randeren. Zij moet niet enkel de werkloo-

sheid wegwerken en de ongelijkheid 

verminderen, maar ook tijd vrijmaken om 

iedereen de kans te geven iets anders te 

doen dan “produceren om te produce-

ren”, “verbruiken om te verbruiken”. De li-

neaire vermindering (dat wil zeggen voor 

iedereen op egale wijze toegepast) van 

de arbeidsduur zal een enorme energie 

vrijmaken, bevrijd uit de boeien van het 

kapitalistische productivisme. Nieuwe ac-

tiviteitenvelden zullen zich zo kunnen orga-

niseren, op alternatieve wijze, op schaal van 

de wijk, de gemeente of de streek, met 

productie van goederen en diensten op 

solidaire, collaboratieve, autonome wijze, 

ten dienste van iedereen. Uit die voor de 

werknemers vrijgekomen tijd zullen so-

ciaal nuttige activiteiten ontstaan, buiten 

het huidige economische systeem: aan 

culturele activiteiten deelnemen, elk-

aar helpen, kinderen opvoeden, meer 

ontspanning aanbieden,… 

 

In 2018-2022 zal ABVV-Brussel zijn 

actie voortzetten ten voordele van: 

• Onder hoge bescherming plaatsen 

en ontwikkeling van de stedelijke 

industrie als motor van kwalitatieve 

banen;

• de overheidsinvestering in de 

nieuwe economie (digitale revolu-

tie, kringloopeconomie en econo-

mie van de functionaliteit);

• de (her)investering van overheids-

middelen in de regionale overheid-

sorganismen met economisch be-

lang (Citydev, Hub.brussels, Finance.

brussels, …);

• de bevordering van de sectoren 

die werkgelegenheid genereren 

voor de Brusselaars (gezondheid, 

diensten aan de ondernemingen, 

cultuur, toerisme, handel, horeca, 

…);
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NAAR EEN DUURZAME
STADSMOBILITEIT

02.1

Een grote uitdaging waarmee Brus-

sel momenteel geconfronteerd wordt 

om deze transitie mogelijk te maken is 

ongetwijfeld deze van de mobiliteit. 

Brussel is een van de Europese steden/

metropolen die het meest “vastloopt”. 

Het openbaar vervoer heeft moeite om 

op de stijgende vraag van de gebruikers 

in te spelen. De vraag is des te belangrij-

ker omdat mobiliteitsproblemen ongelijk 

wegen op mannen en vrouwen.

Deze mobiliteitsproblemen en de stij-

ging van de druk van het autoverkeer 

hebben onmiskenbaar een invloed op 

de toegankelijkheid van de stad en de le-

venskwaliteit. Zij brengen de socio-eco-

nomische ontwikkeling van het Gewest 

in gevaar, zij leiden eventueel tot het 

wegtrekken van de inwoners en onder-

nemingen naar de buitenstad en hebben 

een heel negatieve invloed op het milieu 

en de gezondheid. Voor de werknemers 

en de inwoners zijn zij dagelijks een bron 

van tijdverlies, stress, financiële kosten en 

veroorzaken zij een verslechtering van 

hun gezondheid (zeker voor de inwoners 

in de minst groene wijken).

Voor het ABVV moet een mobiliteits-

beleid, om duurzaam te zijn, de vier 

volgende doelstellingen nastreven: 

• de toegankelijkheid van de stad ga-

randeren en verbeteren, door het 

• de ondersteuning van de sociale 

economie en de non-profitsector, 

die inspelen op de onmisbare col-

lectieve behoeften ook al moeten 

zij het hoofd bieden aan een struc-

turele onderfinanciering;

• de oprichting van echte omscha-

kelingscellen Opleiding/Tewerkstel-

ling, om werknemers die het slach-

toffer van een sluiting of collectief 

ontslag zijn de mogelijkheid te 

bieden zich om te scholen, met de 

actieve deelname van de sectorale 

vakbondsorganisaties, 

met bijzondere aandacht voor de 

mobiliteitsproblemen in Brussel… 
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openbaar vervoer te verbeteren; 

• de levenskwaliteit in de stad verbe-

teren;

• het autoverkeer en de daarmee ge-

paard gaande vervuiling verminde-

ren, ten gunste van het openbaar 

vervoer en de zachte verplaatsings-

modi;

• iedereen de mogelijkheid geven 

zich in de stad te verplaatsen, on-

geacht zijn economische situatie of 

handicap. 

Aan deze verschillende doelstellingen 

beantwoorden vereist een ambitieus 

mobiliteitsbeleid en sterke maatregelen. 

Voor ABVV-Brussel is het momenteel van 

primordiaal belang over een dergelijk 

duurzaam mobiliteitsbeleid te onderhan-

delen op hoofdstedelijk vlak, om de 

ontwikkeling van de stedelijke economie 

mogelijk te maken, via acties betreffende 

de mobiliteitsvraag en een beleid van 

aangepast aanbod. 

Maar een dergelijk beleid moet om effi-

ciënt te zijn en resultaten af te werpen 

ook en vooral ruim gedeeld en aanvaard 

zijn door de belangrijkste betrokkenen, 

ongeacht of ze tegelijkertijd (of beurte-

lings) inwoners, werknemers, pendelaars, 

leveranciers, toeristen, … zijn. 

De mobiliteit moet dus een overleg-

de en gedeelde prioriteit zijn, tussen 

de gewestelijke Regering en de sociale 

gesprekspartners (vakbonden en werk-

gevers).

Daartoe, en gezien de uitdaging van de 

mobiliteit voor de socio-economische 

toekomst van ons Gewest, hebben de 

Brusselse sociale gesprekspartners het 

engagement van de Gewestregering 

verkregen om van mobiliteit een nieuw 

prioritair punt van Strategie 2025 te 

maken. De mobiliteit moet dus, in de 

toekomst, besproken worden op het vlak 

van de “gedeelde prioriteiten”7 . 

Maar opdat er werkelijk overleg over het 

mobiliteitsbeleid zou worden gepleegd 

en dit door iedereen zou worden ge-

deeld, meent het ABVV ook dat het noodza-

kelijk is om aan de sensibilisering, aan de 

opleiding en aan de mobilisering van de 

werknemers en hun vertegenwoordigers 

in deze problematiek te werken. 

 7 De organieke ordonnantie houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

voorziet dat de Regering haar advies inwint over de voorontwerpen van ordonnantie met betrekking tot de economische en 

sociale materies. Strategie 2025, een globaal programmatisch document van alle beleidsvormen die in Brussel over een periode 

van tien jaar gevoerd worden, heeft een nieuw begrip geïntroduceerd: de “gedeelde prioriteiten”. Dit begrip is gericht op een 

bepaald aantal grote werkterreinen, die het voorwerp uitmaken van een “gemeenschappelijk werk” tussen de Regering en de 

sociale gesprekspartners. In de praktijk resulteert deze “coworking” in de uitvoering van een eerste fase, die voorafgaand aan de 

opmaak van het voorontwerp van ordonnantie komt en toelaat het bestaan na te gaan (en op te sporen) van een consensus over 

de grote oriëntaties van de bedoelde dossiers. De tweede fase, van klassieke raadpleging, doet zich voor na de zogenaamde fase 

van “eerste lezing aan de Raad van de ministers”. Deze dubbele tijdelijkheid biedt aan de sociale gesprekspartners de gelegenheid 

om, voorafgaandelijk, deel te nemen aan de opmaak van de tekstontwerpen…
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In Brussel beschikken wij over een heel 

interessant hulpmiddel op dat vlak: de 

bedrijfsvervoerplannen. Zij bestaan 

uit de studie, de uitvoering, de evalua-

tie en de actualisering, betreffende een 

onderneming of een groep onderne-

mingen, van maatregelen die bestemd 

zijn om een duurzaam beheer van de 

verplaatsingen verbonden aan deze on-

derneming(en) te bevorderen. Iedere pu-

bliek- of privaatrechtelijke instelling die 

meer dan 100 personen tewerkstelt op 

eenzelfde site in het Brusselse gewest is 

verplicht een dergelijk vervoerplan op te 

maken en een aantal maatregelen uit te 

voeren.

Aangezien de specifieke gewestmidde-

len bestemd voor de sensibilisering en 

de betrokkenheid van de werknemers en 

hun vertegenwoordigers in het pakket 

ontbreken, is er momenteel onvoldoende 

onderhandeld en overleg gepleegd over 

de vervoerplannen van bedrijven. 

Daarom stelt ABVV-Brussel voor en eist 

het van de overheid dat de interventie-

capaciteit van de delegees over de mo-

biliteitskwesties versterkt wordt via de 

financiering van Mobiliteitsadviseurs 

binnen de vakbondsorganisaties. Zij 

zouden instaan voor het ondersteunen 

van de uitvoering van de vervoerplannen 

bij de delegees van de ondernemingen en 

het sociaal overleg over de mobiliteitsuit-

dagingen binnen deze ondernemingen 

stimuleren. 

Op het vlak van mobiliteit, en zonder 

hierbij volledig te zijn, zal ABVV-Brussel 

ook het volgende eisen:

• in de verplichtingen van het Be-

drijfsvervoerplan, opnemen van 

de terugbetaling door de werkge-

vers van de verplaatsingskosten 

met het openbaar vervoer voor de 

woon-werkverplaatsingen van min-

der dan 5 kilometer, die in stedelijk 

milieu frequent zijn (ter herinne-

ring, art. 4 van CAO nr. 19 beperkt 

de tussenkomst van de werkgevers 

in het sociaal abonnement tot de 

verplaatsingen van meer dan 5 kilo-

meter …);

• een geïntegreerde ontwikkeling van 

de stedelijke logistiek en van het 

goederenvervoer. Een geïntegreerde 

ontwikkeling van de stedelijke logis-

tiek en het goederenvervoer. 



26
RE

SO
LU

TI
ES

 O
VE

R 
D

E 
PE

RS
PE

C
TI

EV
EN

  2
01

8-
20

22

De sociale staat van openbare diensten8  

is de grondslag van het Belgisch sociaal 

model. Deze werd na de Tweede 

Wereldoorlog geleidelijk opgebouwd 

en moeizaam verworven, en baseert 

zich op drie onlosmakelijke pijlers, die 

momenteel door het liberale beleid van 

deregulatie/privatisering in het gedrang 

komen:

• sterke openbare en collectieve 

diensten, die iedere burger de 

mogelijkheid geven toegang 

te hebben tot kwaliteitsvolle 

diensten en infrastructuren 

(scholen, kinderdagverblijven, 

gezondheidsdiensten, …) en dit los 

van zijn inkomensniveau;

• een Sociale zekerheid die 

via de sociale bijdragen (het 

gesocialiseerd loon) de solidariteit 

en de herverdeling van de rijkdom 

binnen de samenleving verzekert 

en die eenieder garandeert dat 

hij/zij collectief verzekerd is tegen 

een aantal risico’s (zoals ziekte, 

ouderdom of verlies van werk);

• een solidair en herverdelend 

belastingsysteem, dat het 

mogelijk maakt openbare en 

collectieve kwaliteitsvolle diensten 

te financieren, door iedereen te 

laten bijdragen aan de solidariteit in 

functie van zijn financiële middelen. 

Dat model berust, in zijn werking, op de 

economische en sociale democratie, 

een geheel van maatregelen en 

instellingen die zich tot doel stellen 

DE SOCIALE STAAT
VAN DE OPENBARE DIENSTEN

03. 
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het zorgen voor het welzijn en de 

bestaanszekerheid van al wie leeft 

louter van zijn of haar arbeid. Het 

gaat in hoofdzaak om de collectieve 

bepaling van de lonen (waaronder 

het interprofessioneel minimumloon, 

per bedrijfstak), de dekking van de 

gezondheidsuitgaven, de toekenning 

van vervangingsinkomens in geval van 

ziekte of invaliditeit, arbeidsongeval, 

werkloosheid of pensioen, enz. Deze 

democratie is, historisch gezien, 

gebaseerd op de onderhandeling en de 

sluiting van sociale akkoorden tussen 

organisaties die de werknemers en de 

werkgevers vertegenwoordigen.

De werknemersorganisaties komen op 

voor de verdediging en de ontwikkeling 

van dit model, en handelen als politiek 

tegengewicht en nemen actief deel 

aan de sturing zowel van sociale 

onderhandelingsinstellingen als van 

de organen die zij gezamenlijk met de 

werkgeversorganisaties beheren in het 

kader van het paritair beheer 9.

Het is juist dat model dat momenteel 

door rechts en de conservatieve 

machten frontaal aangevallen wordt, via 

een beleid van bezuiniging, deregulering 

en privatisering van de maatschappij. 

De 6e staatshervorming heeft een 

deel van de hefbomen van dit Belgisch 

sociaal model naar de Gewesten en 

Gemeenschappen overgeheveld, met 

de overdracht van de kinderbijslag, van 

bepaalde bevoegdheden op het vlak 

van gezondheidszorg en bijstand aan 

personen en van bevoegdheden op 

het vlak van tewerkstelling. De eerste 

uitdaging, voor de Brusselse werknemers, 

is hier uiteraard te zorgen voor het 

behoud van het paritair beheer van deze 

overgedragen materies. Rechts windt er 

geen doekjes om, zij wil dat deze materies 

van sociale zekerheid onttrokken worden 

aan het paritair beheer dat ervoor zorgt 

dat sinds meer dan 60 jaar werkgevers 

en vakbonden samen niet alleen instaan 

voor de financiering maar ook voor 

het rechtstreekse beheer. Vakbonden 

en ziekenfondsen zouden dus op een 

dag uit het spel kunnen worden gezet 

en niet meer aan alle werknemers de 

dekking van hun sociale risico’s op basis 

van het verzekeringsbeginsel10  kunnen 

garanderen, meer bepaald op het vlak 

van ouderenzorg, opname in rusthuizen, 

kinderbijslag of revalidatie… 

Tijdens deze legislatuur is het ABVV 

erin geslaagd de Gewestregering (en 

het uitvoerend orgaan van de Cocof 

en de Cocom) een omschrijving van 

8 soms in diskrediet gebracht onder de term ‘welvaartsstaat’
9 Nationale Arbeidsraad, sectorale paritaire commissies, sectorale fondsen voor bestaanszekerheid, organismen voor sociale ze-

kerheid (RSZ, RVA, RIZIV, RKW, Pensioendienst, …), overheidsdiensten voor werkgelegenheid en professionele vorming… 
10 Onder verzekeringsbeginsel wordt begrepen een dekking van de sociale risico’s (ziekte, werkloosheid, pensioen, …) die voor 

iedereen gelijk is, zonder voorwaarde van inkomsten (in tegenstelling tot het bijstandsbeginsel, dat de steun voorbehoudt aan de 

zwakste personen, na sociaal onderzoek).
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deze beginselen van paritair beheer 

te laten opnemen in de wetgevingen 

die deze bevoegdheidsoverdrachten 

organiseert. Het beheer van deze nieuwe 

materies werd toevertrouwd aan de 

interprofessionele vertegenwoordigers 

van de Brusselse werkgevers en 

werknemers. Deze laatsten cobeheren 

ze dus via een nieuw overheidsorgaan: 

Iriscare, de Bicommunautaire Dienst voor 

Gezondheid, Bijstand aan Personen en 

Gezinsbijslag. 

De regionalisering van deze 

bevoegdheden van sociale zekerheid 

stelt talrijke uitdagingen aan de 

Brusselse verantwoordelijken op het 

gebied van financiële middelen, model 

van openbaar beheer, sociaal overleg, 

politieke oriëntaties. ABVV-Brussel streeft 

ernaar zijn verantwoordelijkheden op 

te nemen met het oog op het welslagen 

van deze regionalisering, die zij niet 

gewenst had, in het belang zowel van de 

begunstigden van dit beleid als van de 

werknemers van de betrokken sectoren. 

De betrokkenheid van het ABVV in dit 

enorme terrein komt tegemoet aan 

een van zijn hoofdeisen: de materies 

van sociale zekerheid onder het sociaal 

overleg behouden om de sociale 

verworvenheden te beschermen en te 

verbeteren. 

In 2018-2022 zal ABVV-Brussel met 

kracht zijn strijd voortzetten om:

• kwaliteitsvolle overheidsdiensten te 

garanderen;

• het herstel te verzekeren van 

het overheidsapparaat in haar 

grondslag en in haar algemene 

beginselen, in de eerste plaats 

via de statutarisering van haar 

ambtenaren;

• de herfinanciering van de overheids-

diensten en –infrastructuur te verze-

keren;

• openbare diensten verplichten tot 

het opstellen van een sociale balans 

en economische en financiële 

informatie

• de aan de privésector uitbestede 

activiteiten met minstens dezelfde 

kwaliteit van tewerkstelling weer in 

het overheidsapparaat integreren 

teneinde sociale dumping te 

vermijden en om statutarisering 

mogelijk te maken; 

• de nieuwe regionale bevoegdheden 

in het licht van de behoeften van de 

Brusselaars uit te voeren

door bijzondere nadruk te leggen 

op het afstappen van de “actieve 

welvaartsstaat”.
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HET ACTIVERINGSBELEID03.1

Al bijna 20 jaar lang heeft het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest met de Federale 

Staat en de andere gefedereerde instan-

ties het Europees project van actieve wel-

vaartsstaat aanvaard. 

Heel concreet komt het erop neer dat 

deze politieke keuze uitgelopen is op 

de uitvoering van een activeringsbeleid 

gericht op achtereenvolgens de lee-

floongerechtigden (2002), de werklozen 

(2004) en, recenter nog, de zieke werkne-

mers (2016) … Onder de regering-Michel 

werden deze maatregelen nog drastisch 

verstrengd. 

Zo werd voor iedere begunstigde de 

toegang tot het leefloon voortaan 

gekoppeld aan de ondertekening van 

een ‘Geïndividualiseerd Project voor 

Maatschappelijke Integratie’ (GPMI). 

De activeringsprocedure van het 

zoekgedrag naar werk van de uit-

keringsgerechtigde werklozen werd 

verstrengd met de uitbreiding van de 

controles door de RVA van jongeren 

in inschakelingsstage, van 60-plussers 

(met inbegrip van de werklozen met 

bedrijfsaanvulling: de ex-bruggepen-

sioneerden) en van parttimers. Wij willen 

er eveneens op wijzen dat deze maatre-

gelen bovenop andere maatregelen 

van sociale regressie komen, zoals de 

beperking in tijd van de inschakelingsuit-

keringen en de verstrenging van de toe-

gangsvoorwaarden voor deze laatste… 

Sedert 1 december 2016 worden de 

zieke werknemers bedreigd met 

nieuwe maatregelen11  gericht op de 

re-integratie van werknemers die lang-

durig arbeidsongeschikt zijn. Deze “geac-

tiveerde” werknemers die in aanmerking 

komen voor de re-integratieprocedure 

worden op die manier uiteindelijk vaak 

straffeloos ontslagen omwille van over-

macht… 

Door dit activeringsbeleid zijn de werk-

nemers verplicht individueel hun ins-

panningen om werk te vinden aan te 

tonen (hun bereidheid om aangepast 

werk te aanvaarden in geval van ziekte), 

op straffe van sancties, zelfs uitsluiting 

van het recht op uitkeringen. In de hui-

dige crisis, met als gevolg een massale 

11 Denk maar aan de rampzalige maatregelen van de federale overheid op initiatief van minister De Block.
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statuut. Kortom, een ware ramp…

Deze studie versterkt onze overtuiging 

wat betreft de zinloosheid van de in-

gevoerde activerings- en uitsluitings-

maatregelen die vanaf 2002 door de 

federale regering werd ingevoerd (en 

sindsdien verstrengd), en bevestigt dat 

wij ons niet vergist hadden in onze eis tot 

opheffing ervan.

ABVV-Brussel zal dit activeringsbeleid 

blijven aanklagen en zal strijden om een 

einde te maken aan de voortzetting en 

de intensifiëring van de activerings(- en 

sanctie)maatregelen van de werkne-

mers die zich in een sociaal risicovolle 

situatie bevinden: werklozen, zieken, 

ondersteunde personen, oudere werkne-

mers, jongeren… 

Wat meer specifiek de activeringsproce-

dure van het zoekgedrag naar werk be-

treft die in 2017 geregionaliseerd werd 

(het wettelijk kader blijft wel federaal), 

zal het ABVV blijven vragen om de her-

ziening van het samenwerkingsak-

koord betreffende de begeleiding en 

de actieve opvolging van de werklo-

zen alsook om de middelen die nu voor 

de controle dienen om te zetten in zin-

volle initiatieven, zowel op individueel 

als op collectief vlak: in de onderwijs- en 

opleidingsvoorzieningen, de hulpmidde-

len voor het zoeken naar werk, voor het 

scheppen van banen, enz. 

In afwachting van deze herziening van 

het samenwerkingsakkoord zal het 

ABVV, binnen het beheerscomité van 

Actiris, ervoor zorgen dat de door dit 

orgaan ingevoerde controlevoorziening 

blijft gepaard gaan met meer respect 

voor de persoon en de trajecten van de 

werklozen. Het zal ervoor zorgen dat de 

aanbevelingen van de studie van het Ob-

servatorium voor de Werkgelegenheid 

over de uitgeslotenen van werkloosheid 

zouden kunnen dienen om op zijn minst 

het van kracht zijnde activeringsbeleid bij 

te sturen, om de meest funeste gevolgen 

ervan te corrigeren. Het zal er eveneens 

voor zorgen dat er aan de werklozen 

een begeleiding wordt voorgesteld die 

beter aansluit bij de concrete realiteit 

van de arbeidsmarkt. Ten slotte zal het 

ABVV blijven opkomen voor de speci-

fieke voorziening die in Brussel opgezet 

is en die gekenmerkt wordt door een 

grotere objectivering van de controles 

via de invoering van een College van 

beoordelaars en de invoering van een bi-

jkomende interne beroepsprocedure, die 

van paritaire aard is.
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Dit is onze overtuiging: het stadsbeleid 

moet wat wij “het recht op de stad” noe-

men toekennen, dat wil zeggen eenie-

der (die het wenst) de mogelijkheid 

bieden te wonen daar waar hij werkt, 

in goede omstandigheden. Want het 

opkomen voor de inkomens en de bes-

taanszekerheid van de Brusselse werkne-

mers geldt ook voor de verbetering van 

de levensomstandigheden in de stad. Wij 

streven daarmee naar de mogelijkheid 

voor eenieder die leeft van enkel zijn 

of haar arbeidskracht om zich waardig 

te huisvesten (veilig, met aangepaste 

ruimten en tegen een prijs waarbij niet 

moet worden ingeboet op hun hele koo-

pkracht), om te genieten van de goede 

inrichting van de openbare ruimten en 

collectieve voorzieningen die voldoende 

aanwezig en kwaliteitsvol zijn (kinder-

dagverblijven, scholen, sociale diensten, 

gemeenschappelijk openbaar vervoer, 

…).

De internationale ontwikkeling van 

Brussel, gesteund door de overheidsins-

tanties, heeft een grondige mutatie van 

zijn economie teweeggebracht en heeft 

het Stadsgewest omgevormd tot me-

tropool met een open blik op de wereld. 

Paradoxaal gaat de verdere exodus van 

talrijke werknemers, die omwille van de 

kostprijs van de woning gedwongen zijn 

om zich in de periferie te vestigen, ge-

HET RECHT
OP DE STAD

04. 
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paard met een verdere demografische 

groei. Deze is te wijten aan het hoge ge-

boortecijfer van de volksklassen van het 

stadscentrum, maar ook aan de komst 

van nieuwe bevolkingsgroepen die bes-

taan uit heel gekwalificeerd internatio-

naal kaderpersoneel en geïmmigreerde 

werknemers, met of zonder papieren, 

afkomstig uit alle uithoeken van de we-

reld. In deze omstandigheden worden 

de kwaliteitsvolle woningen in de oude 

volksbuurten opgeslokt door gezinnen 

met een hoog inkomen. De gezinnen 

met een meer bescheiden maar wel 

stabiel inkomen worden ertoe gebracht 

deze onbetaalbare stad te ontvluchten. 

Meer en meer werknemers met een 

onzeker contract komen zo terecht in de 

arme wijken van de stad…

De Brusselaars blijven armer worden, 

ondanks het feit dat zij in een van de 

rijkste steden van Europa wonen. Voor de 

meest kwetsbaren onder hen is wonen 

in de Hoofdstad van Europa een factor 

van gebrek aan comfort, van precariteit 

en van bestaansonzekerheid geworden. 

Maar voor wie de keuze gemaakt heeft 

om in de periferie te wonen met het 

bescheiden inkomen uit hun arbeid is 

de situatie niet noodzakelijk beter: zij zijn 

verder verwijderd van de arbeidscentra, 

maar ook van de collectieve diensten 

en voorzieningen en van de vele solida-

riteitsvormen die, ondanks alles, de grote 

stadscentra12  bieden. 

De sociale dualisering van de stad, die 

lange tijd gevreesd werd, is werkelijkheid 

geworden. Deze evolutie genereert 

een levendige sociale spanning. Het 

niet-naleven van dit recht op de stad, dat 

talrijke Brusselaars ontzegd is, wordt be-

leefd als een bron van uitsluiting, racisme, 

discriminaties. 

De collectieve eerstelijnsdiensten he-

bben moeite om deze situaties van 

ontreddering, die steeds maar toene-

men, op zich te nemen. De actiemidde-

len zijn uiteraard ontoereikend en zelfs 

onaangepast, al was het in het licht van 

de demografische groei en de grondige 

hervormingen van het Stadsgewest. 

Voor het ABVV is het recht op de stad 

onvervreemdbaar en kan het niet 

voorbehouden zijn aan de meest fortuin-

lijke gebruikers. 

Het is dus van belang strijd te blijven 

voeren voor huisvesting, hoofdzakelijk 

door een groter openbaar aanbod (so-

ciale woningen en woningen met een 

lage huurprijs) en door een beleid dat de 

huurprijzen op de privémarkt reguleert of 

blokkeert.

12 « Les classes populaires aussi quittent Bruxelles. Une analyse de la périurbanisation des populations à bas revenus », Sarah De 

Laet, Brussels Studies, 2018.
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De economische middelen van de Stad, 

ten slotte, moeten ingezet worden, via de 

openbare diensten en de non-profitorga-

nisaties, voor de tegemoetkoming aan de 

fundamentele rechten van zijn inwoners: 

sociale steun, gezondheid, onderwijs, 

kinderopvang, toegang tot cultuur, toe-

gang tot de rechtsmiddelen, evenwicht 

tussen privéleven en werk, openbaar 

vervoer, sociale samenhang, veiligheid,…

In 2018-2022 zal ABVV-Brussel blijven 

actie voeren ten gunste van:

• de ontwikkeling van de diensten 

en voorzieningen in de collectieve, 

openbare en non-profitsector;

• een rechtvaardige en duurzame 

stadsplanning, 

HUISVESTING04.1

Sinds de vastgoed-boom van de jaren 

’90 wordt Brussel geconfronteerd met 

een acute huisvestingscrisis: het is bi-

jna onmogelijk voor een gezin met een 

bescheiden inkomen om in de hoofds-

tad een woning tegen een betaalbare 

prijs te vinden. Welnu, in tegenstelling tot 

Vlaanderen en Wallonië zijn de meeste 

Brusselaars huurders van hun woning; 

een groot aantal onder hen (ongeveer 

70%) hebben een bescheiden inkomen 

wat de facto een felle en meedogenloze 

concurrentie in de betaalbare huurwo-

ningen voor dit publiek met zich mee-

brengt (ongeveer 5% van de Brusselse 

huurwoningen…). Bovendien bevinden 

de huurwoningen van het Gewest zich 

grotendeels in een gevorderde staat van 

verloedering. De situatie is dus ronduit 

kritisch…

De huisvestingcrisis is eigenlijk een be-

langrijk aspect van de bestaansonze-

kerheid waarmee de Brusselse werkne-

mers te kampen hebben. Ze is het gevolg 

van meerdere factoren samen: de demo-

grafische groei, de verpaupering van 

een groot deel van de bevolking en de 

door bijzondere nadruk te leg-

gen op huisvesting en volksge-

zondheid.
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internationale ontwikkeling van de Stad 

die de vastgoedspeculatie stimuleert en 

een stijging van de prijzen van de wonin-

gen teweegbrengt. Brussel is immers een 

van de Europese metropolen die in de 

ban is van de vastgoedspeculatie. Sinds 

de beurscrisissen, die een buitengewone 

belangstelling voor beleggingen in vast-

goed hebben opgewekt, en na de komst 

van talrijke nieuwe, zowel Europese als 

geïmmigreerde, inwoners, hebben de 

huur- en koopmarkten een heel sterke 

druk en een snelle en progressieve stij-

ging van de prijzen gekend. Daarbij komt 

nog de slechte kwaliteit van de volkshuis-

vesting, die in het bijzonder zorgwek-

kend is in termen van volksgezondheid.

Tegenover deze situatie voeren de 

vakbondsorganisaties en woonvereni-

gingen strijd opdat het stedelijk beleid 

concreet “het recht op de stad” voor 

alle Brusselaars bekrachtigt. Sinds bijna 

20 jaar is de situatie inderdaad duideli-

jk verslechterd: de Brusselaars met een 

bescheiden inkomen zijn meer en meer 

verplicht in krotten te wonen die zij hu-

ren tegen een schandalig hoge prijs; of zij 

trekken weg uit de streek en vestigen zich 

in gemeenten die steeds verder van het 

stadscentrum gelegen zijn. De noodcen-

tra voor daklozen zijn overvol… Het is dui-

delijk: om effectief te zijn vereist het recht 

om te wonen nabij zijn arbeidsplaats dat 

er steunmaatregelen voor de Brusselse 

werknemers genomen worden, die hen 

de mogelijkheid geven een woning te 

huren (of te kopen) aan voorwaarden die 

gelijke tred houden met hun inkomen. 

Op het vlak van huisvesting eist het 

ABVV sterke maatregelen ten gunste van 

de huurders, met name via:

• de toename van het aanbod van so-

ciale woningen en middelen (meer 

bepaald gemeentelijk) en het ener-

gierenovatie van de woningen;

• de oprichting van een echt gewes-

telijk Fonds voor huurwaarborg, ge-

mutualiseerd en toegankelijk voor 

alle huurders;

• de uitvoering van mechanismen 

tot regulering van de huurprijzen 

(omkadering van de huurprijzen, 

belasting van de reële huurprijzen); 

• de instelling van paritaire huurcom-

missies, die het mogelijk maken te-

gen de woekerhuren op te treden.
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VOLKSGEZONDHEID 04.2

Tot nu toe heeft de Brusselse overheid 

nog maar weinig gedaan om een volk-

sgezondheidsbeleid voor Brussel uit 

te tekenen: de grote hefbomen vielen 

onder federaal niveau en de sociale ze-

kerheid. De Gemeenschapscommissies 

en de Gemeenschappen deelden enkel 

bepaalde specifieke bevoegdheden (ge-

zondheidspreventie, integratie van per-

sonen met een handicap of bijstand aan 

personen). Maar met de zesde staatsher-

vorming is er een ware “kentering” te zien: 

noch de politieke instanties noch de so-

ciale gesprekspartners kunnen voortaan 

de ogen sluiten voor de bepaling van een 

proactief beleid van volksgezondheid, de 

nieuwe pijler van het recht op de stad…

Het is dus cruciaal geworden Brussel te 

voorzien van een noemenswaardig be-

leid van gezondheid en bijstand aan per-

sonen, dat rekening houdt met de ver-

schillende gezondheidsdeterminanten: 

kwaliteit van de tewerkstelling, kwaliteit 

en toegankelijkheid van de huisvesting, 

kwaliteit en toegankelijkheid van de 

collectieve diensten en voorzieningen, 

omgeving, leefstijlen,… Een volksge-

zondheidsbeleid kan niet worden ge-

reduceerd tot een goed beleid van ve-

rzorging en bijstand aan personen! De 

zorgkwaliteit aanpakken is ontoereikend 

om de gezondheidstoestand van een be-

volking te verbeteren: het is nodig de an-

dere determinanten aan te pakken, meer 

bepaald de economische, maatschappe-

lijke en milieudeterminanten. Het gaat 

er dus om de gezondheid in het geheel 

van het openbaar beleid te integreren 

en, meer bepaald, in het beleid op het 
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vlak van tewerkstelling en huisvesting. 

De intersectorale aanpak moet voorrang 

krijgen. De samenwerking tussen de 

gezondheidssector en de andere sec-

toren moet de uitwerking van gekruiste 

beleidsinitiatieven mogelijk maken, die 

beantwoorden aan de behoeften van de 

volksgezondheid van de bevolking.

Algemeen gesproken wordt sinds eind ja-

ren ’70 het neoliberale beeld van de Staat 

verspreid, met als gevolg een restrictieve 

visie op de sociale zekerheid. Her en der 

wordt dus gepleit voor een vermindering 

van de sociale uitkeringen, een “inkrim-

ping” van de overheidsdiensten, een 

privatisering en/of een vercommerciali-

sering van de gezondheid. 

Nu dit beeld de macht op Belgisch en Eu-

ropees niveau veroverd heeft, wordt met 

opzet een ongeziene aanval ingezet op 

ons model van sociale bescherming, 

wat de beschermende rol aantast. De 

vermindering van het sociale bescher-

mingsniveau brengt niet enkel de ge-

zondheidstoestand van de bevolking in 

het algemeen in het gedrang, maar ook 

de interpersoonlijke solidariteit, die het 

fundament van onze maatschappij vormt.

Gezondheid is sterk afhankelijk van de 

socio-economische positie van de indi-

viduen: hoe armer men is, hoe minder 

goed de gezondheid is verzekerd. Ander-

zijds kan vastgesteld worden dat al jaren 

de toegankelijkheid tot de zorg afneemt. 

Het is dus noodzakelijk de openbare 

uitgaven op het vlak van gezondheid te 

verhogen (en, eerst en vooral, te behou-

den), en tegelijkertijd de toegang tot 

huisvesting, onderwijs, tewerkstelling 

en kwaliteitsvolle openbare diensten te 

verzekeren. 

In werkelijkheid moet men zich vooral 

wapenen tegen de ontwikkeling van 

een geneeskunde met twee snelhe-

den. Daartoe moet de zo grootst mo-

gelijke solidaire financiering van de ge-

zondheidszorg gegarandeerd worden en 

moet het aanbod ervan gecontroleerd 

worden. 

Om te vermijden dat een dergelijk 

systeem met twee snelheden onts-

taat, moet eveneens een eerstelijnsge-

neeskunde ontwikkeld worden, teneinde 

aan iedereen de toegang tot kwalitatieve 

zorgen te verzekeren.

De territoriale ontwikkeling van de eers-

telijnsgeneeskunde en de bevorde-

ring van de groepspraktijken (medische 

huizen, wijkgezondheidscentra,…) be-

tekenen grote stedelijke uitdagingen. Op 

termijn moet deze eerstelijnsgeneeskun-

de, voor de Brusselaars ongeacht hun 

omstandigheid, het vertrekpunt van hun 
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verzorgingstraject vormen. Dit eerstelijns-

beleid moet aangevuld worden door een 

laagdrempelige geneeskunde, dat wil ze-

ggen een geheel van voorzieningen dat 

tegemoet komt aan personen die hele-

maal ontredderd zijn en die vaak niet ge-

dekt zijn door de sociale zekerheid (naar 

het voorbeeld van Dokters van de We-

reld). Aan dit ambulante beleid moeten 

eveneens de andere specifieke sectoren 

van de gezondheid toegevoegd worden: 

de geestelijke gezondheid, de bijstand 

aan de personen met een handicap, de 

preventie en de behandeling van vers-

lavingen, de seksuele en reproductieve 

gezondheid enzovoort, zonder de sector 

van de thuiszorg te vergeten. 

De gezinshulp, in het bijzonder de hulp 

aan de eenoudergezinnen, vormt via de 

gezinsbijslagen een krachtige hefboom 

van solidariteit en sociale zekerheid. Deze 

financiële pijler moet geïntegreerd wor-

den in het Brusselse beleid van volksge-

zondheid, in nauw overleg met de sociale 

gesprekspartners. De verhoogde kinder-

bijslagen moeten via sociale correcties 

behouden blijven en zelfs verhoogd wor-

den, omdat sommige Brusselse gezinnen 

er werkelijk nood aan hebben. 

Aan de andere kant van de levensketen 

vormt het ouderenbeleid uiteraard een 

tweede essentiële pijler van solidariteit, 

met zware financiële gevolgen. Zoals 

iedereen weet wordt deze pijler heel 

sterk blootgesteld aan vercommerciali-

sering. De openbare sector speelt daa-

rin alleszins een bepalende rol, met het 

netwerk van rusthuizen van de OCMW’s, 

een netwerk dat op regionaal niveau 

moet worden geconsolideerd (naar het 

voorbeeld van wat het Gewest heeft 

kunnen verwezenlijken ten voordele van 

de openbare ziekenhuizen, in het kader 

van het Iris-netwerk). Daarnaast is het in 

onze stedelijke context noodzakelijk om 

de ouderen te stimuleren zo lang mo-

gelijk thuis te blijven wonen als alterna-

tief voor de opname in een rusthuis (die 

trouwens duur is, zowel voor de families 

als voor de openbare instanties), dankzij 

de ontwikkeling van de diensten voor 

hulp en verzorging aan huis. De wens van 

de Brusselse regering om deze diensten 

te versterken moet worden toegejuicht. 

Nog een opmerking: om het hoge aan-

tal arbeidsongeschiktheden in stijgende 

lijn een halt toe te roepen, moeten de 

maatregelen tot gezondheidspreventie 

en -bevordering bijzondere aandacht 

schenken aan de verschillende vormen 

van onvrede op het werk, die helaas 

net als de werkonzekerheid sterk verhoo-

gt met stress, burn-out, neurologische 

aandoeningen, beroepskanker enz. tot 

gevolg. 
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Ten slotte dient bijzondere aandacht geves-

tigd te worden op de werkomstandighe-

den en de arbeid van de werknemers 

uit de gezondheidssector. Kwalitatieve 

banen dragen bij tot de verbetering van 

de gezondheidstoestand van patiënten. 

Omgekeerd hebben slechte arbeidsoms-

tandigheden nefaste gevolgen. De relatie 

patiënt/gezondheidswerker is een belan-

grijk element waarmee rekening dient te 

worden gehouden…
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In een algemene, bijzonder vijandige 

context hangt de vitaliteit van onze 

vakbondsorganisatie af van onze kracht 

van voorstellen en verandering, alsook 

van ons vermogen om collectief de 

huidige politieke uitdagingen in de ar-

beidswereld aan te pakken. Zij hangt 

eveneens af van ons vermogen om alle 

Brusselse werknemers samen te bren-

gen in de collectieve actie: mannen en 

vrouwen, Belgen en immigranten, jonge-

ren en ouderen, met of zonder stabiele si-

tuatie, met of zonder een handicap, met 

of zonder papieren, … 

Wij moeten ervoor zorgen dat het me-

rendeel aansluiting vindt bij onze ge-

meenschappelijke belangen en wij 

moeten, meer dan ooit, onze representa-

tiviteit versterken.

Wij willen daartoe onze actie voortzetten 

ten voordele van de emancipatie van de 

werknemers en werkneemsters door de 

vakbondsvorming en de volksontwikke-

ling, en verder gaan met hulp en onders-

teuning te verlenen aan alle vrouwen en 

mannen die in moeilijkheden verkeren. 

De risico’s op een breuk (de terugtrekking 

van de jongeren, de demobilisatie van de 

werknemers en de pogingen tot populis-

tische verleiding) stellen het ABVV en de 

Beroepscentrales voor drie grote syndi-

cale uitdagingen:

• de deelname van de jongeren en 

van de precaire werknemers aan de 

vakbondsorganisatie;

• de versterking van de syndicale soli-

dariteit en eenheid;

• de stimulering van de syndicale de-

mocratie.
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Brussel is een kosmopolitisch stads-

gewest waar het samenvallen van de 

uitsluitingen uit de werkloosheid, de toe-

nemende werkonzekerheid bij de jon-

geren en de voortdurende discriminatie 

bij de aanwerving binnen een tiental jaar 

dreigt als gevolg te hebben dat een groot 

deel van de werknemers uit hun (niet-)

werkervaring een diepgeworteld gevoel 

van sociale onveiligheid (en van ongelijke 

behandeling) overhoudt. Dit vormt een 

groot risico voor de sociale organisa-

ties die niet meer als «sociaal schild» 

of als motor voor verandering wor-

den beschouwd. 

Gezien al die vormen van ongelijkheid 

hebben heel wat jongeren als enig 

vooruitzicht jobs in de marge van de 

maatschappij, in de informele econo-

mie of in het beste geval in al die kleine 

dienstenondernemingen waar de vakbon-

den geen voet aan de grond hebben (en 

waar de werknemers dus vaak op zichzelf 

zijn aangewezen). Zij combineren vaak 

periodes van werk en niet-werk. Omdat 

ze niet beschikken over voldoende in-

komsten, worden hen de meest ele-

mentaire rechten ontzegd op vlak van 

toegang tot huisvesting, energie, ge-

zondheid, vrije tijd,… Het groeiend aan-

tal jongeren buiten de socialiserende 

voorzieningen (zoals school, opleiding, 

tewerkstelling, maatschappelijke steun, 

sport, cultuur, …) is bijzonder zorgwek-

kend. 

Bij deze jongeren, die binnen tien jaar 

 DE DEELNAME 
VAN JONGEREN EN VAN 
PRECAIRE WERKNEMERS 

05. 
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de stuwende kracht van ons gewest 

moeten vormen, komt de gedachte van 

hun gemeenschappelijke positie met de 

werknemers niet op, wat hun collectieve 

verbondenheid in het algemeen onder-

mijnt.

Kortom, een nieuwe vorm van syndicale 

tegenkracht opbouwen is broodnodig, in 

de marge van de arbeidsmarkt, in deze 

“nieuwe” economie van plantrekkerij en 

knoeierij, in volkswijken waar heel wat 

jongeren op zoek zijn naar een toekomst, 

en hun toevlucht moeten nemen tot 

noodoplossingen...

In 2018-2022 zal ABVV-Brussel zich 

inzetten om: 

• te strijden tegen alle vormen van so-

ciale uitsluiting en discriminatie;

• de omkadering van de gewestelijke 

tewerkstellings- en opleidingsor-

ganismen en van de lokale, open-

bare en verenigingsinitiatieven te 

verzekeren, teneinde de werklozen 

weer werk te helpen vinden (Mis-

sions locales, lokale werkwinkels, 

gemeentelijke jobhuizen, OCMW’s, 

sociale-economieondernemingen); 

• binnen de vakbondsorganisatie zelf, 

hulp en ondersteuning te verlenen 

aan alle werknemers in een onzekere 

situatie via de betalingsinstelling 

van de werkloosheidsvergoedingen, 

de syndicale begeleidingscel van de 

werklozen die zich in een proce-

dure van beschikbaarheidscontrole 

bevinden, de socioprofessione-

le inschakelingsdienst van de 

Vakbondsschool en de sociale 

dienst Habiter Bruxelles13 ; 

• de werknemers zonder werk, 

de werknemers met een precair 

contract en de geïmmigreerde 

werknemers, met of zonder papie-

ren op te vangen en te organise-

ren via ABVV-Jongeren, de Groep 

Résiste! van de Vakbondsschool, de 

groeperingen van werknemers zon-

der papieren,

 13  Zie: activiteitenrapport 2014-2018 van het ABVV van Brussel.

door bijzondere nadruk te leg-

gen op:

• de lancering met de Be-

roepscentrales van een brede 

syndicale sensibilisatie-

campagne voor de jonge-

ren, met het doel hen de legi-

timiteit van de vakbondsactie 

bij te brengen en hun deel-

name te stimuleren; 

• de vakbondsactie in de 

marge van de arbeids-

markt, door een actieve 

aanwezigheid in de plaatse-

lijke werkgelegenheidsvoor-

zieningen te verzekeren, die 
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Onder invloed van de dienstenecono-

mie en de digitale revolutie evolueert 

het tot dusver dominante model van de 

geïntegreerde onderneming in de rich-

ting van een nieuw model: het bedrijf 

georganiseerd als netwerk. De kapita-

listische concentratie gaat door, maar 

grote ondernemingen raken door het 

spel van de onderaannemingscontracten 

versnipperd in een wirwar van kleinere, 

afzonderlijke, onderling afhankelijke en 

hiërarchisch georganiseerde entiteiten. 

De macht van de werkgever wordt op die 

manier verdund over de verschillende ex-

ploitatie-eenheden.

Met dit soort netwerkondernemingen 

behoudt het kapitaal uiteraard volledige 

controle over de waardeketen om de 

meerwaarden van de arbeid te kunnen 

toe-eigenen. Maar daartegenover ontstaat 

een soort “kapitalisme zonder onderne-

ming”, en dus zonder…. bedrijfssyndica-

lisme.

Dit verlies van de centrale positie van de 

arbeidersklasse, die door haar strijd in de 

grote ondernemingen belangrijke sociale 

rechten veroverde en door de vervaging 

van het revolutionaire perspectief dat 

zij voorstond, doet een ontmoedigende 

leemte ontstaan. 

Deze transformaties van het kapitalisme, 

die de werknemers verspreiden over 

kleine technische exploitatie-eenheden, 

spelen de werknemers tegen elkaar uit, 

door de opdeling van hun loonstatuten. 

 DE SYNDICALE 
SOLIDARITEIT EN EENHEID 

06.

moeten worden gecontroleerd 

door één plaatselijke overlegins-

tantie die door de gewestrege-

ring moet opgericht worden. Het 

is de bedoeling om de risico’s op 

precariteit die deze lokale instan-

ties, vaak goed bedoeld, kunnen 

genereren beter te identificeren 

en te voorkomen, maar ook om 

de werknemers die het moeilijk 

hebben om te re-integreren een 

rechtstreekser contact naar hun 

Beroepscentrale aan te bieden. 
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De syndicale eenheid en de solidariteit 

worden daardoor sterk verzwakt. 

De werknemers moeten nu hun 

bindende identiteit en hun kracht van 

collectieve acties weer opbouwen, 

via nieuwe vakbondspraktijken, die 

de ontmoedigende gevolgen van de 

netwerkbedrijven kunnen bezweren 

en via ambitieuze eisen die hun ge-

meenschappelijke belangen bundelen. 

Ten slotte wijzen we op de verzwakking 

van de vakbondseenheid die wel eens 

zou kunnen voortvloeien uit de regiona-

lisering van volledige segmenten van de 

sociale zekerheid... 

 

In 2018-2022 zal ABVV-Brussel zich 

inzetten om:

• de strategische evaluatie met 

de militanten van de Beroepscen-

trales voort te zetten, met het doel 

hun belangeneenheid te versterken; 

• de syndicale solidariteit tussen 

de werknemers van netwerkbedri-

jven die deel uitmaken van dezelfde 

onderaannemingsketens te onders-

teunen en te coördineren;

• offensieve interprofessionele 

eisen te stellen, waaronder de col-

lectieve arbeidsduurvermindering, 

het collectief beheer van de loopba-

nen, de uitbreiding van de sociale 

zekerheid naar recht op huisvesting 

en toegang tot justitie;

• het overleg met de twee andere 

intergewestelijke beleidsstruc-

turen van het ABVV te versterken, 

in goede verstandhouding met het 

federaal ABVV, betreffende de Brus-

selse, Waalse en Vlaamse politieke 

en syndicale oriëntaties. 
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Zelfs als de werknemers, over het alge-

meen, nog een positieve mening heb-

ben over de rol die de vakbondsorganisa-

ties in het verleden gespeeld hebben, en 

nog spelen, ten voordele van de sociale 

vooruitgang, begrijpen velen de huidige 

werking nauwelijks. De grote mediaspe-

lers, die opinies maken en breken, strek-

ken er systematisch toe de syndicale 

‘apparaten’ in diskrediet te brengen en 

hun representativiteit te betwisten. Een 

dergelijke afkeuring van hun bemidde-

lingsopdracht naar de economische en 

politieke instanties toe werkt populisme 

in de hand.

Terwijl bepaalde partijen de vakbondsor-

ganisaties met alle middelen wensen te 

verzwakken, is het van belang hun de-

terminerende rol in de sociale systemen 

in de strijd voor gelijkheid te onderstre-

pen, zowel in België als elders. Want 

het is wel degelijk in de landen waar de 

vakbondsparticipatie laag is dat de onge-

lijkheid het sterkst is! Het sociaal onrecht 

verliest juist terrein waar er een hoog ni-

veau van vakbondslidmaatschap is; waar 

 DE SYNDICALE 
DEMOCRATIE 

07. 

de vakbondsorganisaties erin slagen de 

fundamentele, individuele en collectieve 

rechten te beschermen en te laten gel-

den. 

Met deze Resoluties verbindt ABVV-Brus-

sel zich ertoe het werk voort te zetten, en 

zich tegelijk uit te rusten met de nodige 

middelen om de nieuwe politieke en 

syndicale uitdagingen aan te gaan. Het 

is van belang een beslissende rol te kun-

nen spelen in de onderhandelingsmacht 

teneinde vooruitgang te boeken in de strijd 

voor rechten voor alle werkneemsters en 

werknemers.

Onze vakbondsorganisatie, die over een 

zeer brede militante basis beschikt, ge-

niet nog steeds een grote collectieve dy-

namiek, in de ondernemingsafdelingen, 

de sectoren, de Centrales en de Interpro-

fessionele organisaties. 

De vitaliteit van de syndicale democratie 

is een cruciaal element opdat de werk-

nemers zich kunnen identificeren en tot 

de vakbondsorganisatie kunnen toetre-



den. In de huidige negatieve context 

vereist dat duidelijkheid en transparantie 

in de beslissingen, maar ook en vooral 

vorming, veel vorming van de leden, en 

krachtige actie- en communicatiemidde-

len. 

De organisatie van de syndicale demo-

cratie wordt eveneens machtiger via 

strategische relaties die zij kan smeden 

met de andere krachten van sociale 

vooruitgang: burgerlijke en politieke 

krachten, krachten uitgaande van vereni-

gingen en ziekenfondsen. 

In 2018-2022 zal ABVV-Brussel zich 

inzetten om: 

• zijn inspanningen van vorming en 

volksontwikkeling van de werkne-

mers voort te zetten, met inbegrip 

over de waarden en het maatschap-

pijproject van het ABVV; 

• de groepen militanten (jongeren, 

vrouwen, personen zonder papie-

ren, werklozen, antifascisten,…) te 

ontwikkelen; 

• de progressieve allianties te vers-

terken: Wereldvrouwenmars, Tout 

Autre Chose, Hart Boven Hard, Tam-

Tam, Acteurs des temps présents,…;

• innoverende actie- en communica-

tiecampagnes te voeren,

door bijzondere nadruk te leg-

gen op de verbintenis tot een intern 

denkproces betreffende de strate-

gische herontwikkeling van het 

ABVV, te Brussel, en op de ‘mobilise-

ring’ van de volksklassen, een proces 

dat in het Brussels interprofessioneel 

Comité zal worden uitgevoerd en 

dat de syndicale basis (via de Brus-

selse Centrales), de Vakbondsschool 

en de partners van de vakbondsac-

tie (ziekenfondsen, bewegingen 

voor volksontwikkeling, ngo’s, …) 

samenbrengt. 

Samen sterk !
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