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Meer dan een doekje
voor het bloeden aub

Waarom moet er in een goede actie-
film veel bloed vloeien, maar rea-
geren we vol afgrijzen bij het zien 
van enkele druppels op een 

maandverband? Waarom worden generaties 
jongeren grootgebracht in een fluistercultuur 
en negatieve beeldvorming als het gaat over 
hun maandstonden? Waarom leren kinderen te 
laat en te beperkt over menstruatie? Moeten we 
uitspraken zoals ‘je rode vlag hangt uit zeker?’ 
tijdens een discussie accepteren? Ik dacht het 
niet.

Elk jaar op 28 mei, Wereld Menstruatiedag, wil-
len we de strijd met alle taboes omtrent men-
strueren in de schijnwerpers zetten. Want wil-
len we iets doen aan menstruatiearmoede, dan 
moeten we menstruatie bespreekbaar maken 
én de aanwezigheid van menstruatieproducten 
in toiletten normaliseren: op school, in het ge-
meentehuis of het theater, overal. Zeg nu eer-
lijk: waarom vinden we gratis toiletpapier voor 
urine of stoelgang wel normaal en een maand-
verband of tampon voor bloed niet?

Menstruatieschaamte vloeit voort uit de reac-
ties van anderen op het feit dat je ongecontro-
leerd bloed verliest. Je kunt het niet ophouden. 
Dus word je al eens verrast, zeker tijdens je tie-
nerjaren. Dat gebrek aan controle, de beperkte 
kennis en de fluisterende reacties zorgde er-
voor dat menstruatiearmoede lange tijd on-
zichtbaar bleef in Vlaanderen. Het onderzoek 
van Caritas Vlaanderen bracht daar verandering 
in: twaalf procent van alle meisjes tussen 12 en 
25 jaar in Vlaanderen ontbreekt geld om ge-
schikte producten te kopen. De publieke veront-
waardiging was groot en de Vrouwenraad ging 
over tot actie.

Vanuit de projectoproep ‘M²: Maak een einde 
aan menstruatiearmoede!’ zijn sinds april vijf-
tien lokale projecten verspreid over Vlaanderen 
gestart. Naast de vele welzijns-, jeugd-, armoe-
de- en vrouwenorganisaties zijn scholen een 
belangrijke partner – en de jongeren zelf na-
tuurlijk! Een nieuwe generatie jonge feministen 
(V/X/M) staat vandaag op. Ze zijn niet alleen so-
ciaalvoelend en gebeten door gendergelijkheid, 
maar gaan ook radicaal voor een shift naar 
duurzame menstruatieproducten. Want die zijn 
goed voor het milieu en je portemonnee. Van 
dubbel taboe naar dubbel gewonnen!  

Het voorbije jaar was ‘tijdelijk’. Honderdduizenden 
mensen werden tijdelijk werkloos. Ouders moes-
ten tijdelijke oplossingen zoeken om de kinderen 
op te vangen. Pendelaars werden aangemaand om 
tijdelijk voltijds van thuis te werken. De files waren 
tijdelijk helemaal verdwenen.

Ik hoorde van veel mensen  tijdens deze coronacri-
sis dat ze tijd anders beleefden. Dat ze vaak min-
der druk voelden. Omdat heel veel dingen niet 
meer mogelijk waren en er dus vaak veel tijd vrij-
kwam. Soms tot vervelens toe weliswaar, want 
blijkbaar zijn we het niet meer gewend om wat 
‘trager’ te leven.  Maar veel mensen ervaren dit 
ook als positief.

‘Tijd, dat ligt niet op het schap in een of andere 
winkel.’ En kun je dus niet kopen. Dat hoor je wel 
vaker. Tijd tikt weliswaar, maar kloppen doet deze 
uitspraak niet. Want tijd kun je wel kopen. Wie rijk 
genoeg is, kan zelf kiezen hoeveel hij werkt. En dus 
hoeveel tijd hij heeft voor andere dingen. Het hoeft 
zelfs geen extreme vormen — de miljardair die een 
luilekkerleventje leidt op een exotisch privé-ei-
landje — aan te nemen. Dat mechanisme speelt 
ook bijvoorbeeld in het opnemen van tijdkrediet. 
Het is niet voor elk gezin financieel haalbaar dat 
een van de partners minder gaat werken, het ge-
zinsinkomen laat dat vaak niet toe. Daarom is het 
belangrijk dat uitkeringen voor tijdkrediet verho-
gen, zeker voor alleenstaanden.

Zelf over hun tijd kunnen beschikken is voor werk-
nemers trouwens niet alleen een kwestie van geld. 
Maar ook van recht. Daarom is het goed dat er in 
het parlement nu uitzicht is op een uitbreiding van 
het rouwverlof. Wie zijn partner of een kind ver-
liest, krijgt nu drie dagen klein verlet. Dat volstaat 

niet eens om alles wat bij een overlijden komt kij-
ken praktisch te regelen.  Laat staan voor het rou-
wen zelf. Dat wordt binnenkort, met tien dagen 
rouwverlof, waarschijnlijk wat beter omkaderd. 
Maar er zijn nog wel wat dingen op te lossen. Zo 
hebben werknemers in ondernemingen met min-
der dan elf werknemers geen recht op tijdkrediet. 
Hen moet tijdkrediet als gunst worden toegestaan 
door de baas. Dat is echt niet meer van deze tijd. 
Tijdkrediet kan je trouwens alleen nog maar opne-
men om een opleiding te volgen of om voor iemand 
anders te zorgen. Dat zou wel wat meer mogen 
zijn. Grootouderverlof bijvoorbeeld.

Het zal niet verbazen dat tijd in het verleden altijd 
heeft gespeeld in het sociaal overleg tussen werk-
gevers en vakbonden. De vijfdaagse werkweek, de 
achturenwerkdag, betaalde vakantie, tijdkrediet, 
ouderschapsverlof … En tijd zal dat blijven doen. 
Op dit eigenste moment, wanneer we onderhande-
len over het recht op landingsbanen vanaf 55 na 
jaren van hard werk. Maar ook wanneer straks, in 
de nasleep van de epidemie, sommige bedrijven 
zullen moeten herstructureren. En arbeidstijd kan 
worden herverdeeld zodat meer mensen toch aan 
het werk kunnen blijven.  

‘Tijd kun je wel kopen. Wie rijk 
genoeg is, kan zelf kiezen 
hoeveel hij werkt’

VAN DEZE TIJD

MARC LEEMANS VOORZITTER ACV

FISCAAL ATTEST

Terugbetaling kinderopvang

Werknemers in PSC 149.01 (elektriciens), PSC 149.02 (koets-
werk), PSC 149.04 (metaalhandel), PC 112 (garages) en PC 
111 (metaal) hebben recht op een tegemoetkoming voor hun 
kosten voor kinderopvang.

De werknemers moeten het formulier N14 bezorgen aan het 
Sociaal Fonds. Dat formulier is te vinden op www.volta-org.
be (PSC 149.01), www.febelcar.be/sociaal-fonds (PSC 149.02) 
en www.traxio.be (PC112 en PSC 149.04). Werknemers van PC 
111 moeten formulier FM3 invullen, dat te vinden is op www.
fondsmet.be. De terugbetaling gebeurt op basis van het fis-
caal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de 
dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan 
het jaar waarin het attest werd uitgereikt. Dat attest krijg je 
van je erkende kinderopvang.

SYNDICALE PREMIEKAART

Sociaal voordeel bouw
Het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv verzendt mo-
menteel de syndicale premiekaart voor 2021 naar arbeiders 
uit de bouwsector. De premie bedraagt € 0,6652 per gepres-
teerde of gelijkgestelde dag tijdens de referteperiode (van 1 
april 2020 tot en met 31 maart 2021) met een maximum van 
145 euro.
De uitbetaling van de syndicale premie is voorzien vanaf 
maandag 14 juni 2021. Je kunt de ingevulde premiekaart af-
geven in een ACV-dienstencentrum of een secretariaat van 
ACV bouw - industrie & energie. Zij zorgen voor de opvolging.


