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    Mei 2014 

Dienst onderneming en vorming 

 

Vorming 

 

Fiscaliteit voor dummies 

Op dinsdag 27 mei start onze cursus fiscaliteit voor dummies. De vormingscyclus fiscaliteit bestaat 
uit drie sessies. Telkens nemen we een bepaald aspect van de belastingbrief onder de loep. Zo krijg 
je tijdens de eerste sessie een aantal elementaire fiscale begrippen uitgelegd. Verder gaan we 
dieper in op de manier waarop belastingen eigenlijk berekend worden. Zo krijg je uitleg bij de 
verschillende soorten inkomsten, 
belastingvrije sommen, 
belastingschijven,... 

Op  dinsdag 3 juni zullen we het hebben 
over “het gezin en de fiscus”. Wie kan je 
volgens de fiscus ten laste hebben? Wat 
met inkomsten van kinderen? Wat 
betekent het begrip huwelijksquotiënt?  

Op woensdag 11 juni ten slotte geven we 
het woord aan Maureen De Backer, 
fiscalist van VDK-Spaarbank. Zij geeft o.a. 
toelichting bij de fiscale behandeling van  
woonkredieten en fiscaal sparen.    

Praktische info lees je in de uitnodiging 
hiernaast. 

 

Eindevent Project Werkbaar Werk (A-Label)  - 13 mei 2014 

 
Samen met werknemers en delegees zocht het project A-
Label een antwoord op de vraag wat  werkbaar werk is. 
Doel is o.a. syndicaal werk te maken van betere en 
aangenamere jobs voor werknemers. Resultaat van het 
project : Enerzijds een actiegericht stappenplan dat 
militanten ondersteunt om concrete, onderbouwde punten 
bij de werkgever aan te kaarten, op maat van hun bedrijf 
én met respect voor hun eigen syndicale slagkracht. 
Anderzijds een uitvoerig getest en praktijkgericht 
opleidingspakket. De officiële lancering vindt plaats op 13 
mei 2014. 
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Infoavond zelfsturende teams – donderdag 15 mei – 19u00 – Vormingscentrum Duquet - Gent 

 

Ten slotte willen we nog wat publiciteit maken voor onderstaand evenement. Meer info kan je 
krijgen via collega Dries. 
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Dienst onderneming 

 

EFI-seizoen 

Het EFI-seizoen is in volle hevigheid losgebarsten. Heel wat kernen passeerden al de revue, heel wat 
kern passeren nog de revue. In totaal maakten al een 65-tal kernen een afspraak. Daaronder zijn er 
15 nieuwe kernen.  

De meeste kiezen trouwens voor het dagprogramma waarbij we in de voormiddag per kern de 
jaarrekening analyseren. In de namiddag trekken we met de verschillende kernen die die dag 
aanwezig zijn naar ons computerlokaal. Daar stellen we een personeelsverslag op. Daarnaast 
analyseren we per kern ook de loonkloof in hun onderneming en discussiëren we over de syndicale 
aanpak. 

De reacties van de militanten blijven zeer positief, en ook het personeelsverslag wordt als zeer nuttig 
ervaren.  

 

 

Internationale dag voor gezondheid en veiligheid - 28 april 2014 

Op 28 april herdachten we (internationaal) de slachtoffers van arbeidsongevallen.  Om dit thema 
onder de aandacht te brengen, brachten we Ivo Belet (CD&V), Helga Stevens (N-VA) en Petra De 
Sutter (Groen) samen bij de 
Biokapper.  

Tegelijkertijd maakten we deze 
kandidaten voor de Europese 
verkiezingen) duidelijk dat we 
bezorgd zijn over het REFIT-
programma en we overhandigden 
hen  symbolisch de lijst van de 
ondertekenaars van de 
petitiecampagne.  

Met deze actie haalden we het 
hoofdpunt van het AVS-nieuws 
dat je nog eens kan bekijken via 
deze link. We willen nog eens 
uitdrukkelijk collega An Devriese 
bedanken die ons in contact 
bracht met de Biokapper. 

In Vakbeweging 802 kon je trouwens lezen dat meer en meer verzekeringsmaatschappijen 
arbeidsongevallen weigeren. Maar liefst 11,8% van de arbeidsongevallen worden geweigerd. 
Afhankelijk van welke verzekeringsmaatschappij ligt dat percentage soms nog hoger.  

 

 

 

http://www.avs.be/avsnews/acv-wil-strengere-europese-regels-om-veiligheid-op-de-werkvloer-te-verbeteren
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Milieu – maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Collega Fredrik Snoeck is op zoek naar militanten met ervaring in syndicaal werken rond milieu en 
duurzaamheid o.a. voor een artikel in het magazine Arbeid & Milieu en een artikel in Vakbeweging. 
De zoektocht kadert ook in de voorbereiding van het ACV-Congres (april 2015). Ben je  actief bezig 
met werken rond de bespreking van milieu-informatie of ben je  betrokken  in het  bedrijfsbeleid 
rond maatschappelijk verantwoord ondernemen… speel dan zeker via je secretaris je naam door 
naar fredrik.snoeck@acv-csc.be. 

 

Psychosociale belasting 

De nieuwe wetgeving psychosociale belasting is verschenen in het Belgisch Staatsblad. Ze wordt van 
kracht op 1 september 2014. Meer info hierover vind je via www.werk.belgie.be ( via deze link). We 
stellen voor om tegen de propagandistenvergadering van september een infofiche te maken waarin 
we de vernieuwde procedure voorstellen. We zullen ook in de basisvorming de nodige aandacht aan 
dit thema schenken. 

Secretarissen of militanten die er nu al meer willen weten, vinden via dezelfde link een  
overzichtelijk  schema van de nieuwe procedure.  

 

EHBO 

Als een werknemer een interventie doet in het kader van eerste hulp moet hij – als gevolg van het 
KB van 9 maart 2014 – bijkomende elementen in het EHBO-register van de werkgever vermelden. 
De elementen die vanaf de inwerkingtreding van dat KB moeten worden vermeld, zijn:  

 

 zijn naam  

 de naam van het slachtoffer  

 de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het 
onwel worden  

 de aard, de datum en het uur van de interventie  

 de identiteit van eventuele getuigen 

 

  

http://www.werk.belgie.be/
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=41474
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Beweging & actie 

 

Eindeloopbaanhappening 
 
De voorbije twee maanden organiseerden we in 9 gemeenten eindeloopbaaninfo’s. Maar liefst 525 
leden vonden het interessant genoeg om uit hun zetel te komen. Uitschieters vielen te noteren in 
Maldegem (85), Eeklo (84), Aalter (74) en Nazareth (68) maar ook de ‘minst’ bezochte info’s in 
Knesselare en Sint-Laureins hadden nog 35 aanwezigen.   
 
Als kers op de taart organiseren we in samenwerking met de beroepscentrales opnieuw de 
informatiehappening ‘eindeloopbaan in de privé sector’ op maandag 12 mei vanaf 18.30 uur in ACV, 
Poel 7, Gent. Deelnemers kunnen info’s volgen (tijdkrediet voor 50-plussers, SWT en pensioen) en 
een contact hebben met hun beroepscentrales. Inschrijven kan via een online inschrijvingsformulier. 
 
 

Belastingservice 
 
Sinds jaar en dag helpen we de leden bij het invullen van hun belastingaangifte. Om de 
dienstverlening niet in het gedrang te brengen, organiseren we zitdagen buiten de normale 
openingsuren. We vragen iedereen om zich aan deze zitdagen te houden. 
In de mate van het mogelijke proberen we deze aangiften enkel nog online te doen via tax-on-web. 
Wat je allemaal best meebrengt en waar je wanneer terecht kan, vind je op de website. 
 
Onder het motto ‘Wat je zelf doet, doe je beter’ kan je ook op afspraak terecht om zelf je aangifte 
via tax-on-web te doen in infohuis Surplus. 
 
Grensarbeiders in Nederland vinden dan weer een hulplijn in de dienst ‘Grensarbeiders’ van het 
ACV: telefonisch op het nummer 011 30 60 00 of via e-mail: grensarbeiders@acv-csc.be 
 

 
 
 

 

 

http://acv-gent-eeklo.acv-online.be/Actualiteit/Agenda/Intro_Agenda.asp
http://acv-gent-eeklo.acv-online.be/ACVCSC.Internet.FormGenerator.WebUIFormgeneratorLive/FormUse.aspx?formID=4625
http://acv-gent-eeklo.acv-online.be/ACV_Gent_Eeklo/Dienstverlening/Invullen_belastingaangiften/Invullen_belastingaangiften.asp
mailto:grensarbeiders@acv-csc.be
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ACV nodigt je uit naar de ‘BrAsserie’ 
 
ACV Gent-Eeklo geeft zijn leden en militanten de kans om 
een heel leuke toneelavond te beleven.  

‘Brasserie’ is een verhaal over kleine sterke mensen die hun 
eigen weg als de juiste kiezen. Protagoniste Martine (Griet 
Dobbelaere) heeft haar zinnen gezet op een ‘Brasserie’ op 
een splitsing. En daar blijft ze. Wie er passeert, moet 
kiezen. Links, rechts, of naar binnen. Er zijn vaste klanten 
en toevallige passanten. Elk met zijn eigen verhaal. Toeval 
of lot?  

Dit stuk van de hand van freelance acteur Sven Ronsijn 
(Wittekerke, Witse, Spoed) in een regie van Els Trio is geïnspireerd op één van de verhalen 
uit het boek ‘Goed Werk- 10 Portretten’ van schrijver-dichter Christophe Vekeman. 

Brasserie - vrijdag 6 juni – 19.30 uur – zaal ARCA NTGENT, Sint-Widostraat 3, Gent 

Kaarten kosten twee euro per persoon voor bestuursleden en militanten, vijf euro per 
persoon voor leden. De zaal is beperkt tot 200 plaatsen. Wees er dus vlug bij en schrijf snel 
in. Er is gratis parkeermogelijkheid voorzien op de ACV-parking aan de Poel (te bereiken via de 
Ravensteinstraat). 

Inschrijven bij ACV-Surplus: e-mail: surplus@acv-csc.be of tel. 09 265 44 88 (tijdens kantooruren). 
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving met vermelding van 'Familienaam Voornaam - aantal 
kaarten' op rekeningnummer BE38 8939 4402 4172. 
 
 

Jobstudentenkaravaan 
 
In de paasvakantie trok de ACV-jobstudentenkaravaan door het verbond. We namen contact met 
alle jeugdhuizen met de vraag of ze onze  jobstudentenbeurs voor een dagje wilden huisvesten. Op 
die beurs konden jongeren tussen meer dan 400 vacatures voor jobstudenten speuren naar hun 
ideale vakantiejob in de regio. Met deze reeks jobstudentenbeurzen bereikten we 877 jongeren 
tussen de 15 en de 25. Dit was uiteraard ook het uitgelezen moment om de studenten kennis te 
laten maken met Enter, het gratis ACV-lidmaatschap 
voor jongeren.  

Deinze, jeugdhuis BrilJant: 200 – Lochristi, jeugdhuis 
Lodejo: 50 - Sint-Martens-Latem, jeugdhuis ‘t Zwaantje: 
40 – Melle, jeugdhuis de Schorpioen: 40 – Eeklo, 
jeugdcentrum Kubiek: 65 – Maldegem, ACV: 65 – 
Gentbrugge, jeugdhuis Ekseekwo: 40 – Merelbeke, 
jeugdhuis De Gnirk : 50 – Waarschoot,   jeugdhuis ’t 
Ende: 40 -  Aalter, jeugdcentrum Kadans: 165 – Gent, 
ACV: 78 – Evergem, parochiaal centrum: 34. 
 
 

 
 

 

http://www.acv-enter.be/het_acv/jongeren/
http://www.acv-enter.be/het_acv/jongeren/

