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Onverwacht
extra week
kerstvakantie

Alles over je
eindejaarspremie

Santé
Zing 2022 in
met Stromae

Priester Fernand Maréchal
‘Zonder de inzet van gewone
burgers zou de opvang van
asielzoekers een ramp zijn’

Loonnormwet
‘Waarom we niet
de opslag krijgen
die we verdienen’

Onderstaand beeld trok

de aandacht van Marc Leemans, voorzitter ACV

Het is
soms
berekoud
op de
markt

¬ Foto ID/Maarten De Bouw
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eet u nog, begin jaren 2000,
dat ze ons voorhielden dat
de consument veel geld ging
besparen door de liberalisering van de energiemarkt? Het resultaat
staat maandelijks op uw voorschotfactuur.
Weet u nog, dat de Vlaamse regering stelde
dat de afschaffing van de woonbonus voor
goedkopere woningen zou zorgen? Een paar
klikken op gelijk welke vastgoedwebsite
bewijzen het tegengestelde.

Weet u nog, die blinde paniek toen men
enkele weken geleden in Zuid-Afrika een
superbesmettelijke variant van het coronavirus ontdekte?
De farmareuzen weigeren hun patenten op
de vaccins vrij te geven, want dat betekent
minder winst. En dus kan het virus in arme
landen zwaar huishouden en makkelijk
muteren. En dan opnieuw overslaan naar het
rijke Westen. Waar de farma dan dure
vaccins kan blijven slijten.

Weet u nog, dat toplui van het bedrijfsleven
de regering-Michel inpeperden dat een
indexsprong én lagere werkgeversbijdragen
aan de sociale zekerheid absoluut nodig
waren voor meer ‘jobs, jobs, jobs’? En
bovenop lagere bedrijfsbelasting verkregen?
En daarna het geld dat ze zo opraapten
doorspeelden aan de aandeelhouders?
Bye bye jobs.
En nu zijn ze daar weer. De prijzen die
bedrijven aanrekenen, stijgen onnoemelijk
snel. Maar toch mogen de consumenten,
volgens diezelfde toplui, opnieuw geen
indexering krijgen. Dat zijn dus de vertegenwoordigers van dezelfde bedrijven die
miljarden subsidies en sociale en fiscale
kortingen krijgen van de overheid.
Die een loonnormwet binnengerijfd hebben
waardoor lonen vrijwel niet kunnen stijgen
omdat er allerlei sjoemelsoftware in zit.
Waarom kijken we niet naar uitgekeerde
winst aan de aandeelhouders? Waarom geen
indexsprong voor huurprijzen, verzekeringspolissen ...?

Kort.

TOT 31 MAART

Coronapremie verlengd
De uitgiftedatum voor de coronapremie is met drie maanden verlegd.
Daardoor hebben werkgevers tijd tot
31 maart 2022 om de premie, in vorm
van consumptiecheques, uit te
betalen.
Deze verlenging komt er op vraag
van werkgevers- en werknemersorganisaties. Omdat de onderhandelingen laat zijn gestart en in sommige
sectoren moeilijk verlopen zou het te
kort dag zijn om de premie tegen de
originele uitgiftedatum te verstrekken.

De coronapremie is door de federale
regering naar voren geschoven als
een eenmalige beloning voor het
harde werk van werknemers in
bedrijven die tijdens de coronacrisis
goede resultaten hebben behaald.
Vraag zeker naar je coronapremie bij
je werkgever.
Ook uitzendkrachten hebben recht
op een coronapremie. Wie deze niet
spontaan ontvangt tegen 31 maart,
neemt best contact op met zijn
uitzendbureau of centrale.

BOUW

Sectoraal akkoord goedgekeurd

Weet u, er is iets opmerkelijks aan
de hand met de werking van de
vrije markt. De lasten zijn altijd
voor gewone mensen, terwijl juist
zij de markt draaiende houden.
Zelfs als een ijskoude wind waait.
De lusten zijn voor de happy few,
zij shoppen wel in chique en
verwarmde boetieks.
Blind geloof in de vrije markt
blijkt naïef. Winsthonger, de
drijfveer van de vrije markt, zorgt
voor veel slachtoffers als de
overheid niet reguleert en
inspringt. Ik vraag me af waarom
sommige politici, het zijn zij
tenslotte die de belangen van de
kiezers dienen, dat nog altijd niet
schijnen te snappen. Zitten ze in
een intellectuele dwangbuis? Is de
kloof met de realiteit van hun
kiezers te groot? En die met de
elite van de vrije markt te klein?

Na moeizame onderhandelingen is er in
de bouwsector een sectoraal akkoord. In
dat akkoord zitten een paar belangrijke
verbeteringen voor bouwvakkers. Zo
wordt de loonmarge volledig ingevuld,
waardoor de minimumuurlonen en de
effectieve lonen vanaf 1 december 2021
met 0,4 procent stijgen. Er zal ook een
coronapremie van 150 euro aan alle
arbeiders worden toegekend die
minstens één dag gewerkt hebben in het
tweede kwartaal van 2020 en nu nog in
dienst zijn. Ondernemingen die geen
verlies gemaakt hebben in 2020 zullen
150 euro extra toekennen. Daarnaast
wordt er eenmalig een extra ecocheque

van 130 euro gegeven. Ook uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op deze coronapremie en de ecocheque.
Ook op vlak van sociale dumping
werden belangrijke afspraken gemaakt.
Het plan voor de eerlijke concurrentie
zal geëvalueerd worden, er zal werk
worden gemaakt van sensibilisering
zodat de bestaande regels beter gecontroleerd en gehandhaafd worden. Tot
slot zal de oefening starten om te
evolueren naar een eengemaakt paritair
comité voor de sector.
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Actueel. Wanneer corona de planning overhoop haalt: negen coronamaatregelen op een rijtje

Een extra week kerstvakantie
in de lagere school,

wat nu?

Hoe organiseer ik de opvang tijdens de week vervroegde kerstvakantie? En wat voordien en nadien? En als ik in afwachting van een testresultaat niet naar het werk kan, hoe worden die dagen dan geregistreerd? In veel gevallen heb je recht op tijdelijke werkloosheid door
overmacht wegens corona. Die regeling is voorlopig maar voorzien tot
31 december 2021. De sociale partners hebben aan de regering gevraagd om die met drie maanden te verlengen, tot 31 maart. Het is nog
wachten op een beslissing daarover.
¬ Tekst Amélie Janssens

1. Ik vang zelf mijn
kind(eren) op tijdens de
extra week kerstvakantie
 TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
DOOR OVERMACHT
WEGENS CORONA
De federale regering besliste om de
kleuter- en lagere scholen een week vroeger
te sluiten. Voor die leerlingen begint de
kerstvakantie dus al op maandag 20
december. Vind je als ouder moeilijk opvang
voor je kind(eren), dan kun je tijdelijke
werkloosheid door overmacht wegens
corona aanvragen. Daar heb je recht op ten
aanzien van je werkgever. Je ontvangt dan
een RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid, die op voorstel van de vakbonden
serieus werd verhoogd: 70 in plaats van 65
procent van je bruto maandloon (begrensd
op 2 840,84 euro), met bovenop een
supplement van 5,74 euro per dag.

2. Ik heb geen opvang
voor mijn kind(eren)
tijdens de normale twee
weken kerstvakantie
 IN BEPAALDE GEVALLEN:
TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
DOOR OVERMACHT
WEGENS CORONA
Die extra week kerstvakantie was voor
de ouders onverwacht. Wat met de
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twee andere weken kerstvakantie? Voor
die twee weken kun je niet stellen dat
de sluiting van de school overmacht is.
Daar komt de RVA dus niet tussen. Iets
anders is het als de opvang ook sluit
door COVID-19-besmettingen bij
kinderen of personeel. Dat wordt wel
erkend als overmacht (zie punt 4).

3. Ik werd gecontacteerd
door het coronacontactcentrum en moet
in quarantaine
en mezelf laten testen
 THUISWERK OF TIJDELIJKE
WERKLOOSHEID
DOOR OVERMACHT
WEGENS CORONA
Thuiswerk blijft sterk aangeraden, dus
moet je werkgever eerst bekijken of je
van thuis uit kunt werken. Als dit kan,
dan word je voor je prestaties gewoon
doorbetaald.
Kun je niet thuiswerken, dan heb je, op
basis van je quarantainecertificaat,
recht op tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht door corona. Je werkgever
moet de nodige stappen zetten bij de
RVA en jij kunt je werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Voor het bedrag van
de uitkering: zie punt 1.

4. Mijn kind kan even
niet naar school,
het kinderdagverblijf
of een centrum voor
opvang van personen
met een handicap
 TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
DOOR OVERMACHT
WEGENS CORONA
Het virus is erg aanwezig in de scholen,
kinderdagverblijven en opvangplaatsen
voor kinderen met een handicap. Wanneer een hoogrisicocontact wordt
vastgesteld of wanneer er meer dan twee
besmettingen zijn binnen de klas, kan het
zijn dat je kind enkele dagen niet naar
school of het kinderdagverblijf kan. Of dat
de school, de klas of de opvang gewoonweg dichtgaat. Dankzij tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona,
kun je deze dagen overbruggen en je kind
thuis opvangen. Let op: het feit dat je kind
niet naar het kinderdagverblijf, de school

Actueel.

bepaalt dat je maximaal drie keer van
deze regeling gebruik kunt maken.
Vertoon je vaker symptomen, dan neem
je contact op met de huisarts.

6. Ik ben besmet,
heb ziektesymptomen
en moet in quarantaine
 ZIEKTE-UITKERING
EN (INDIEN VAN TOEPASSING)
GEWAARBORGD LOON

of het centrum voor opvang van personen
met een handicap kan gaan, moet te
wijten zijn aan:
• ofwel de (gedeeltelijke) sluiting of
tijdelijke stopzetting van de dienst door
een maatregel om de verspreiding van
het coronavirus te beperken.
• ofwel het feit dat je kind zelf in
quarantaine of in isolatie moet om de
verspreiding van het coronavirus te
beperken.
Voor de uitkering: zie punt 1.

5. Ik vulde het zelfevaluatieformulier in,
liet een test afnemen
en nu wacht ik thuis
op het resultaat
 CAO 160 GARANDEERT JE LOON
Heb je lichte symptomen waarvan je
denkt dat ze te maken kunnen hebben
met COVID-19, dan hoef je niet onmiddellijk naar de huisarts te gaan. Je kunt ook

een online vragenlijst invullen die de
overheid ter beschikking stelt (op www.
mijngezondheid.belgie.be). Je krijgt dan
meteen resultaat: een test is niet nodig,
een test is aangewezen of je krijgt de raad
je huisarts te raadplegen. Laat je best een
test afnemen, dan kun je zelf een
testcode aanmaken en een afspraak
boeken in je buurt om je (gratis) te laten
testen. In afwachting van je resultaat,
kun je beter contact met anderen
vermijden en ga je dus ook niet naar het
werk. Wie kan thuiswerken, wordt
doorbetaald. Kan dat niet, dan garandeert
de nieuwe cao nr. 160 van de Nationale
Arbeidsraad je loon vanaf het moment
waarop je de online test invult, tot
wanneer je het testresultaat krijgt. De
tool maakt een afwezigheidsattest aan
dat je bezorgt aan je werkgever. De
loonwaarborg is beperkt tot de tijd die
nodig is voor de test en het resultaat, en
beperkt tot maximaal 36 uur. Die regeling
geldt al zeker tot 28 februari 2022. De cao

Ben je besmet en heb je ziektesymptomen, dan krijg je van je huisarts een
attest van arbeidsongeschiktheid. Je hebt,
zoals bij eender welke andere ziekte, dan
eerst recht op het gewaarborgd loon en
nadien op een ziekte-uitkering.

7. Ik ben besmet,
zonder ziektesymptomen
en moet 10 dagen
in isolatie
 THUISWERK OF TIJDELIJKE
WERKLOOSHEID DOOR
OVERMACHT WEGENS CORONA
Wie besmet is, moet zich afzonderen.
Kun je thuiswerken en voel je je in staat
om te werken, dan blijf je doorwerken, en
word je uiteraard doorbetaald voor je
prestaties.
Kun je niet thuiswerken, dan heb je, op
basis van je quarantainecertificaat, recht
op tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht door corona. Je werkgever
moet de nodige stappen zetten bij de RVA
en jij kunt je werkloosheidsuitkeringen
aanvragen. Voor de uitkering: zie punt 1.
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8. Ik kan niet gaan
werken omdat mijn
bedrijf (gedeeltelijk)
gesloten is of mijn
werkgever tijdelijk geen
werk heeft voor mij
 TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
DOOR OVERMACHT
WEGENS CORONA
In sommige sectoren is de economische activiteit teruggeschroefd door
corona, denk bijvoorbeeld maar aan de
evenementensector en de horeca.
Dancings, discotheken en binnenspeeltuinen moesten zelfs opnieuw dicht.
Maar ook in veel andere sectoren kan
er niet op volle kracht gewerkt worden,
bijvoorbeeld omdat er problemen zijn
bij toeleveringsbedrijven of door een

grote personeelsuitval. Kun je niet
gaan werken, dan val je terug op
tijdelijke werkloosheid door overmacht
wegens corona. Dat kan voltijds zijn,
maar ook voor enkele dagen in de
week. Je krijgt uiteraard enkel een
uitkering voor dagen waarop je niet
werkte.

9. Ik begeleid mijn
minderjarig kind naar
het vaccinatiecentrum
 VACCINATIEVERLOF
MET BEHOUD VAN LOON
Als werknemer kon je al een beroep
doen op het vaccinatieverlof (een vorm
van klein verlet met behoud van loon)
als je afspraken voor de eerste en

tweede vaccinatie tijdens de werkuren
vielen. Nu ook volop jongeren gevaccineerd worden, kun je als ouder ook je
minderjarig kind begeleiden naar het
vaccinatiecentrum. Het is dan voldoende om de uitnodiging voor de vaccinatie en de bevestiging van de afspraak
aan je werkgever voor te leggen.
Voorlopig geldt die regeling maar tot 31
december 2021, zowel voor de prik van
de volwassenen, als voor de begeleiding van de kinderen. De sociale
partners hebben aan de regering
gevraagd die regeling met een half jaar
te verlengen, tot 30 juni 2022. Zeker nu
de boosterprik wordt veralgemeend en
de vaccinatie wordt uitgebreid naar
minderjarige kinderen.

Ook goed om te weten
Hoe ontvang ik het
quarantainecertificaat?

Hoe vraag ik tijdelijke
werkloosheid aan?

In bepaalde gevallen (zie vorige
bladzijde) heb je een quarantainecertificaat nodig om tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht door corona aan te
vragen. Dit is een verklaring waaruit
blijkt dat je ‘mogelijk’ risico loopt op
besmetting. Het gaat dus (nog) niet om
een attest van arbeidsongeschiktheid.
Een quarantainecertificaat wordt
verstuurd naar het e-mailadres dat je
opgaf aan het corona contactcentrum
en/of naar je eBox die je online kunt
raadplegen via www.myebox.be. Als je
dit quarantainecertificaat niet hebt
ontvangen, maar je hebt wel een sms
met de quarantaine-code ontvangen,
dan kun je het via deze link aanvragen:
https://quarantaine.info-coronavirus.
be/nl/quarantaine. Als je geen sms
kunt ontvangen, kun je een certificaat
aanvragen via je huisarts.

Er is een vereenvoudigd aanvraagsysteem
voor tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona. Voorlopig slechts
tot 31 december 2021, maar met een grote
kans dat het nog een paar maanden wordt
verlengd (zie hoger). Je bezorgt het
formulier C3.2 dat je van je werkgever
krijgt aan het ACV, liefst via de brievenbus
van je lokale dienstencentrum of via mail
naar je ACV-dienstencentrum. Je voegt
dan uiteraard je contactgegevens toe,
zodat het dienstencentrum je kan
contacteren, mocht dat nodig zijn.
Wie de voorbije drie jaar bij zijn huidige
werkgever te maken kreeg met tijdelijke
werkloosheid en lid is van het ACV, hoeft
zelfs helemaal niets te doen. Het ACV
behandelt je dossier dan op basis van de
gegevens van de werkgever die ze via de
overheid krijgt bij het begin van de maand
die volgt op de tijdelijke werkloosheid.
~ www.hetacv.be
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Gelijkstelling
tijdelijke werkloosheid door overmacht
wegens corona voor
vakantie 2022
Het ACV eiste al sinds begin 2021
ook een gelijkstelling voor de dagen
tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht in 2021. Net zoals dat het
geval was voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in 2020.
Daar is de regering nu eindelijk op
ingegaan. Alle dagen van coronawerkloosheid van 2021 worden
gelijkgesteld en tellen dus mee voor
de berekening van het aantal
vakantiedagen van 2022 en van het
vakantiegeld. De sociale partners
zijn het erover eens dat bij een
verlenging van de coronawerkloosheid in 2022, dan ook de gelijkstelling voor de vakantie van 2023 moet
worden geregeld. Het is echter
wachten op een regeringsbeslissing
daarover.

Actueel. In dienst van een app

Belgische
Deliverookoeriers
blijven (nep)
zelfstandigen
De uitspraak van de arbeidsrechtbank in Brussel laat de maaltijdbezorgers van Deliveroo in de steek. Het
platformbedrijf moet de zelfstandige
koeriers dan toch niet als werknemers in dienst nemen. Maar het ACV
gaat in beroep tegen die beslissing,
en ook de Europese Commissie geeft
een duwtje in de goeie richting.
PLATFORMWERK

¬ Tekst An-Sofie Bessemans
¬ Foto Karolien Coenen

Ondertussen in Europa

S

lecht nieuws voor de fietsers met
de turquoise vierkante tassen die
je in de steden voor de restaurants ziet wachten. Ze brengen
in opdracht van internetbedrijf Deliveroo
maaltijden rond, maar hebben geen recht
op barema’s, vergoede wachtt ijd, een
ongevallenverzekering enzovoorts. Vaak
gaat het om jonge mannen die nergens
anders aan de bak geraken.
Op initiatief van het arbeidsauditoraat
trokken een dertigtal koeriers, de
vakbonden en de Rijksdienst voor sociale
zekerheid naar de arbeidsrechtbank om
dat recht te zetten. Maar die koos op 8
december toch de kant van het platformbedrijf. Tegen recente rechtspraak in
andere landen in, en mét de erkenning
van de economische afhankelijkheid van
koeriers van Deliveroo. Martin Willems
van United Freelancers reageert: ‘De
rechtbank verwart de mogelijkheid om in
te loggen op de app met de mogelijkheid
om te werken. Elke koerier weet dat het
niet is omdat je ingelogd bent, dat je werk
aangeboden krijgt. De rechtbank stelt
bovendien dat ‘Frank’, het computerprogramma van Deliveroo, het werk

verdeelt volgens zijn eigen criteria en dat
Deliveroo volkomen neutraal zou zijn.’
Ook socioloog Herman Loos (foto), die in
zijn boek ‘Homo Deliveroo’ verslag doet
van zijn ervaring als zelfstandig maaltijdbezorger bij Deliveroo, heeft daar twijfels
bij. Ook voor hem is het zonneklaar dat de
koeriers geen echte zelfstandigen zijn: ‘Je
baas is een app op je telefoon en je kunt
op geen enkele manier met hem onderhandelen. Als je je baas niet kent en je
hebt geen benul van hoe hij je beoordeelt
of hoe hij beslissingen maakt om je
opdrachten te geven, werk je niet
zelfstandig, maar ben je een speelbal. Je
weet niet hoe de app selecteert en kan
dus geen beslissing nemen die je meer
werk oplevert. Een kwart van de tijd
waarop ik ingelogd was, ben ik niet
betaald geweest. Nochtans heb ik
nauwelijks buiten de maaltijduren
gereden.’

Het recente vonnis van de Brusselse arbeidsrechtbank over het statuut, waartegen het ACV in beroep
zal gaan, kwam daags voor een ontwerprichtlijn van
de Europese Commissie om de werkomstandigheden
in de platformarbeid te verbeteren. Die wil voor de
platformwerkers helderheid over hoe het platformbedrijf taakverdeling, beoordeling en beloning bepaalt.
Daarnaast moeten de platformwerkers als werknemers worden beschouwd en hebben ze recht op dezelfde sociale bescherming, behalve als de platforms
kunnen aantonen dat het zelfstandige ondernemers
zijn. Als het voorstel wordt aanvaard, moeten lidstaten dit binnen twee jaar omzetten in nationale wetgeving die voldoet aan de minimumeisen in de richtlijn.
Het ACV noemt het voorstel van de Europese Commissie een stap in de goede richting, al vreest Martin
Willems dat de platformen het werkgeverschap zullen
blijven ontwijken. De vakbond pleit al langer voor Belgische wetgeving waarmee platformwerkers rechtszekerheid krijgen en dezelfde rechten genieten als
andere werknemers. Burgers kunnen hun inbreng leveren via www.platformwork.be.
Visie mag 5 exemplaren weggeven van Homo
Deliveroo. Stuur voor 23 december een mailtje met
je naam en adres naar lezers@visieredactie.be en wie
weet valt het boek binnenkort in je brievenbus.
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Klare taal. Tot je dienst

PREMIE ‘DERTIENDE MAAND’

Wat is de eindejaarspremie,
en heb ik er recht op?
In ruim 130 sectoren ontvangen werknemers dezer
dagen een eindejaarspremie. Hoe ga je na of jij er recht
op hebt, en hoeveel ze bedraagt?
Afhankelijk van je sector of onderneming krijg je als
bediende, arbeider of uitzendkracht aan het einde van
het jaar een bijzondere verloning: de eindejaarspremie.
Dat is vaak een volledig maandloon (oftewel ‘dertiende
maand’), maar kan ook een vastgelegd percentage van je
maandloon zijn of een forfaitair bedrag.
In de meeste gevallen bepaalt de sectorale cao het wat en
hoe van de eindejaarspremie, maar als dat niet zo is, kan
ze ook op ondernemingsniveau zijn vastgelegd, opgenomen zijn in je arbeidsovereenkomst, of een gewoonte of
belofte van jouw werkgever uitmaken. Dan is het niet
altijd eenvoudig om te weten of je ervoor in aanmerking
komt. Op www.hetacv.be/eindejaarspremie vind je een
overzicht van de premies per sector. Als er geen regeling
is op het niveau van jouw paritair comité, spreek je best
de vakbondsafgevaardigden binnen je onderneming aan.
De eindejaarspremie wordt berekend op basis van de
periode die je in het afgelopen jaar gewerkt hebt. Ook
uitzendkrachten komen dus in aanmerking, op voorwaarde dat ze, minstens 65 dagen werkten tussen 1 juli
2020 en 30 juni 2021. De premie ontvangen ze niet via het
uitzendkantoor of de werkgever bij wie ze hun opdracht
uitvoeren, maar via het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Zij sturen je een formulier of premiedocument,
dat je moet ondertekenen en zo snel mogelijk aan je
ACV-afgevaardigde of -dienstencentrum bezorgen.
Uitzendkrachten die lid zijn van het ACV ontvangen
samen met de eindejaarspremie ook hun syndicale
premie van 104 euro.
Als verloning is de eindejaarspremie zoals alle loonvoordelen onderhevig aan belastingen en RSZ-bijdragen. Ze
geldt als ‘uitzonderlijke uitkering’, waardoor de bedrijfsvoorheffing hoger is dan op je gewone loon.
~ www.hetacv.be/eindejaarspremie

Vacatures
ACV Voeding en Diensten zoekt
• Systeemcoördinator

ACV zoekt
• Tweetalige secretaris HR-dienst

ACV Oost-Vlaanderen zoekt
• Consulent dienstverlening
www.hetacv.be/vacatures
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Made in. Belgium

Pralines
van
Neuhaus

De eindejaarsfeesten betekenen (tot
afgrijzen van de weegschaal in januari)
ook altijd een beetje snoepen, en welke
zoete zonde is Belgischer dan een praline?
Voor de chocolade van Neuhaus staan
toeristen van over de hele wereld in de rij:
‘Wie voor Neuhaus werkt, is ook een
beetje een ambassadeur van België.’
¬ Tekst Simon Bellens
¬ Foto’s Wouter Van Vooren

FEITEN
FEITEN
De Italiaanse Zwitser Jean Casanova verhuisde naar Zwitserland
om geneeskunde te studeren en
nam de naam ‘Neuhaus’ aan.
Maar omdat hij niet tegen bloed
kan, moet hij die droom opbergen.
Hij belandt in Brussel en opent
in 1857 een apotheek in de
Koninginnegalerij. Zijn medicijnen
bedekt hij met een laagje chocolade. Het is zijn kleinzoon die
daarvan in 1912 de praline maakt
zoals we die vandaag kennen. Drie
jaar later vindt zijn echtgenote
de beroemde ballotin uit.
Zo staat Neuhaus aan het begin
van de Belgische pralinetraditie.
Vandaag telt Neuhaus 450 werknemers in België en 100 winkels
wereldwijd. De productie gebeurt
volledig in het Vlaams-Brabantse
Vlezenbeek.

GINA BUTERA (47)
assistent teamleader
‘Ik hou van mijn werk en ik hou ervan om mijn
collega’s te helpen. Het maakt me fier om bij te
dragen aan een mooi product dat iedereen kent,
voor Kerstmis doe ik zelf ballotins cadeau. Vijfentwintig jaar geleden ben ik begonnen als inpakster,
eerst met een uitzendcontract in het hoogseizoen.
Dat was rond Pasen en in de eindejaarperiode, maar
inmiddels loopt de productie het hele jaar door en
zijn er eigenlijk geen kalme periodes meer. Ik heb
Neuhaus zien groeien en Neuhaus heeft mij zien
groeien. Maar alle chocolade, voor de hele wereld,
maken we nog steeds hier. Als officieel hofleverancier weten we ook dat we Belgisch blijven. Dat geeft
veel zekerheid, de productie kan niet zomaar naar
het buitenland verhuizen. Het werk blijft hier.’
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Cultuur. Een selectie

BOEK

Minjan
Margot Vanderstraeten neemt
opnieuw een kijkje binnen de
wereld van chassidische Joden
in Antwerpen. Met Minjan komt
er een vervolg op Mazel tov,
haar succesboek uit 2017. Weer
werpt ze een licht op het dagelijkse leven van deze gesloten
gemeenschap. Met behulp van
haar ultraorthodoxe vriendin
Esther schrijft ze
over de lockdown,
prille liefde en koningin Mathilde.

© MANUEL OBADIA-WILLS

1.

2.

MUZIEK ANGÈLE
INTIEMER DAN OOIT

Angèle doet het weer! Drie jaar na Brol toont
de Linkebeekse zichzelf weer aan de wereld.
Op Nonante-Cinq staan nummers die binnenkort niet van de radio weg te slaan zullen
zijn. Maar dat zal niemand verbazen, na haar
zes nominaties voor de MIA’s. Laat je wel niet
misleiden door de vrolijke deuntjes, want
daaronder schuilen thema’s als de tweedeling
van België, huiselijk geweld en hartzeer.

3.

~ Margot
Vanderstraeten,
Minjan, Atlas
Contact, 304 p.

PODCAST Geen kleine man

Geneeskunde voor vrouwen

~ Nu overal beschikbaar

Sudoku

Breintrein
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3
5 9
3
8
1
2
8
3
7 5 1 6
4
1
6
© De Puzzelaar
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In deze luisterdocumentaire gaan audiocollectief
SCHIK en journaliste Sofie Peeters op zoek naar het
antwoord op Sofies grootste vraag: Waarom kon tien
jaar lang niemand de bron haar paniekaanvallen ontdekken? Het antwoord blijkt simpel te zijn, Sofie is
geen man. Deze podcast vertelt het relaas dat de geneeskunde te laat doorhad dat vrouwen geen kleine
mannen zijn.
~ Te beluisteren via Radio 1 Select of
podcastkanalen zoals Spotify en Apple
Podcast

FEIT OF
FABEL?

Praktijktests helpen
niet tegen discriminatie

© JAN AGTEN

We vragen het aan.

Factcheck.

Piet Van den Bergh,
adviseur ACV-studiedienst

Waarop moet ik
letten als ik van
werk verander?

© ID/LIEVEN VAN ASSCHE

Tien procent van de Belgen kijkt uit
naar een nieuwe baan. Dat staat in
een studie van de KU Leuven en
Tempo-Team. Toch hou je best
rekening met enkele dingen.
‘Het belangrijkste is dat je pas
ontslag neemt wanneer het
contract bij je nieuwe werkgever
getekend is. Zo behoud je nog je
recht op een werkloosheidsuitkering als het toch snel fout zou
aflopen bij je nieuwe werkgever.’

NIET
WAAR !

Praktijktests zijn een krachtige manier om
overtredingen aan te tonen en zijn een middel
om wie volhardt te bestraffen.

In de vorige federale regering
maakte toenmalig minister
voor Werk Kris Peeters
(CD&V) het mogelijk om via
praktijktests discriminatie
op de arbeidsmarkt op te
sporen. Via valse sollicitatiebrieven zou blijken of
werkgevers de sterkste
profielen uitnodigen,
ongeacht de leeftijd, het
geslacht, de afkomst of een
eventuele beperking van de
kandidaten.
Onlangs bleek dat die
praktijktests echter dode
letter bleven. Dat hoeft niet
te verbazen, want er kan pas
een onderzoek worden
opgestart na een klacht en
de toestemming van de
arbeidsrechtbank. Een

gemiste kans, want praktijktests tonen effectief discriminatie aan, zijn een goed
middel om te sensibiliseren
en zijn – indien nodig – een
stok achter de deur voor wie
hardleers is.
Op meerdere domeinen
gebeuren al praktijktests.
Het federale voedselagentschap FAVV stuurt inspecteurs op pad om te controleren of de voorschriften rond
veiligheid en hygiëne
worden gerespecteerd. Om
na te gaan of verkopers van
loterijproducten krasloten
aan minderjarigen verkopen,
worden jonge mystery
shoppers ingezet. Al die
testen missen hun effect
niet, wat toont dat ze breder

toegepast kunnen worden.
Onderzoeken van Stijn Baert
(UGent, UAntwerpen) en
Pieter-Paul Verhaeghe (VUB)
met praktijktests tonen
immers aan dat zowel op de
arbeidsmarkt als op de
huurmarkt gediscrimineerd
wordt, vooral – maar niet
uitsluitend en niet overal in
even sterke mate – op
afkomst. Eenvoudige en
transparante procedures
voor praktijktests zouden dat
kunnen aanpakken. Binnenkort wordt wel een wet
gestemd om mystery calls
makkelijker te maken. Ook
komen er sectorale nulmetingen op Vlaams niveau. Die
moeten leiden tot actieplannen per sector om discriminatie tegen te gaan.

‘Probeer je overuren en extralegale
vakantiedagen bij je oude werkgever op te nemen. Als dat niet lukt,
bekijk of ze uitbetaald kunnen
worden. Pas op wanneer je
tijdskrediet of ouderschapsverlof
hebt opgenomen. Bij een carrièreswitch moet je die stopzetten en bij
je nieuwe werkgever heb je hier
niet onmiddellijk weer recht op.’
‘Bedienden moeten ermee
rekening houden dat in het geld
dat je krijgt wanneer je vertrekt
ook de vergoeding zit van jouw
vakantiedagen voor het volgende
kalenderjaar. Dat wil zeggen dat,
wanneer je op het einde van 2021
je ontslag indient, de vakantiedagen die je voor 2022 hebt opgebouwd in dat bedrag inbegrepen
zijn. Dat is belangrijk voor je
budgettaire planning.’
‘Meld ook je nieuwe werkgever aan
het ACV. Zo kan bekeken worden
of je syndicale premie verandert.
Daarnaast krijg je ook de nieuwste
informatie over de sector waarin
je gaat werken.’
~ www.hetacv.be/mijnacv
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Interview. Pastoor Fernand Maréchal over de opvang van migranten
AL ZES JAAR KUNNEN DOLENDE MIGRANTEN IN DE KOUDSTE EN DONKERSTE TIJD
VAN HET JAAR TERECHT IN DE KERK VAN ZEEBRUGGE VOOR SOEP, EEN WARM
DEKEN EN EEN LUISTEREND OOR. AL ZES JAAR KRIJGT DE PAROCHIEPRIESTER DAARVOOR
LOF EN MEDIA-AANDACHT, MAAR OOK TEGENKANTING. ‘ALS JE IETS DOET,
HEB JE ALTIJD TEGENWIND. EN AL DIE MEDIA-AANDACHT? VRESELIJK.’

‘Weer een
interview?’Ja dus!
¬ Tekst Nils De Neubourg ¬ Foto Wouter Van Vooren
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W

-eer een interview?’ Dat
was de reactie toen
Fernand Maréchal de
vraag voor dit gesprek
aan de telefoon hoorde. Aan eerlijkheid
ontbreekt het de parochiepriester van
Zeebrugge-Dorp niet. In 2015 werd hij
bekend als de pastoor die zijn kerk
openstelt voor migranten en hen soep en
brood aanbiedt. Bekend, in binnen- én
buitenland. ‘Er stonden hier ooit drie Italiaanse filmploegen. Ze dachten tevergeefs
een overrompeling van migranten te
vinden. Terwijl er op de Italiaanse
eilanden duizenden mensen aanspoelen,
zochten ze hier een pastoortje dat dertig
mensen onderdak biedt op.’

Dag Allemaal
‘Van over heel de wereld kwamen
reporters naar hier.’ Vreselijk, zo omschrijft hij die aandacht nu. ‘Ik heb ondertussen zelfs al twee keer in Dag Allemaal
gestaan, met interviews die ik nooit
gegeven heb.’ Doorheen al die jaren zag
Maréchal wel – heel langzaam – iets
veranderen. ‘De aandacht begon toen ik
een zestal jaar geleden reageerde op een
uitspraak van de gouverneur. Hij vroeg
om transmigranten niet te voederen.
Zoiets zeg je over meeuwen, niet over
mensen. Vandaag zie ik een kleine
kentering in de manier waarop we over
vluchtelingen en migranten spreken.
Misschien groeit het besef een beetje dat
zij ook gewoon mensen zijn. Wat zouden
we trouwens doen zonder migranten in
ons land? Onze economie zou in elkaar
stuiken.’
Of hij misschien niet ook zelf een
lichtpuntje vormt voor anderen, wat de
media-aandacht zou verklaren? ‘Ik mag
geen te groot gedacht krijgen van mezelf’,
lacht hij. ‘Ik ben niet de redder des
vaderlands. Ik doe wat ik moet doen als
priester en als christen. Misschien dat dat
anderen inspireert, net zoals ik inspiratie
haal bij mensen als aartsbisschop Romero
of kardinaal Cardijn, met zijn methode
zien, oordelen, handelen. Maar niet dat ik me

met hen vergelijk’, werpt de priester er
snel achteraan.

Contrariteit
‘Wat ik doe is voor mij niets wereldschokkends, maar blijkbaar is het dat voor
anderen wel.’ Daarmee doelt Maréchal
ook op de onderscheidingen die hem met
regelmaat te beurt vallen. Onlangs nog
met de benoeming als Ambassadeur van
de Vrede door Pax Christi. ‘Door corona
zal de uitreiking via de computer gebeuren. Maar kijk, ze hebben al wel dat
kadertje gebracht.’ Hij draait zich naar
een commode in zijn pastorie, met daarop
verzameld tastbare erkenning voor jaren
inzet. Naast het kadertje nog vele andere
oorkondes en prijzen, eigenlijk te veel
voor de beperkte plaats op de kast. Mee in
het rijtje: een kraaienpoot uit zwaar
metaal. ‘Dat is de prijs voor De schone
contrariteit. Vandaar een kraaienpoot,
want die biedt weerstand.’
En of Fernand Maréchal weet wat
weerstand is. ‘Als je iets doet, heb je altijd
tegenwind. Misschien heeft de positie
waarin ik zit daar ook wel wat mee te
maken. Ondertussen heb ik hier al een
achttal betogingen overleefd. Ik word
dagelijks uitgescholden. Soms is onze
menselijke waardigheid ver te zoeken.’
Alsof het een praktijkles in het evangelie
van Lucas is – Slaat iemand je op de wang,
bied hem dan ook de andere wang aan – vertelt Maréchal hoe hij omgaat met die
dagelijkse tegenstand. ‘Ik blijf vriendelijk tegen die mensen. Het heeft geen zin
om daar tegenin te gaan. Doe goed voor
de mensen die je kwaad doen. Dat kost
veel minder energie. En door die
vriendelijkheid ontstaat er soms toch
een gesprek.’

Angst
‘Uit zo’n gesprek blijkt angst vaak de
grootste drijfveer. Maar dat is angst voor
dingen die er niet zijn of helemaal niet
zo’n grote bedreiging vormen. Dat is ook

de tactiek van bepaalde politieke partijen:
mensen bang maken.’
‘Angst bindt nu eenmaal mensen’, zucht
Maréchal. ‘En daarvoor zijn alle middelen
goed, tot zelfs fake news toe. Maar de
tactiek is al zo oud als de mensheid. Je
leest het al in het evangelie: de leiders
ruiden mensen op tegen Jezus. Door angst
krijg je als leider grip op een volk. Jezus
werd verweten de maatschappelijke
waarden kapot te maken.’
Exact wat we vandaag ook te horen
krijgen, dat onze Europese waarden in
gevaar zijn. ‘Mensen in nood helpen, dat
is ook deel van onze waarden. Dat is toch
deel van de universele rechten van de
mens? Ieder heeft recht op bescherming.
Ook onze beleidsmensen hebben de plicht
om iedereen op dit grondgebied bescherming te bieden. Maar dat gebeurt niet.’
Over naar de actualiteit: in Brussel
overnachten mensen buiten in de
vrieskou in de hoop eindelijk hun
asielprocedure te kunnen opstarten.
Nachtopvang is er niet voor hen, noch de
garantie dat ze de volgende ochtend
ontvangen worden. ‘Ik begrijp niet dat we
er na jaren nog steeds niet in slagen om
asielzoekers op te vangen en bij te staan.
Zonder de inzet van gewone burgers, hier
en in Brussel, zou de opvang van asielzoekers een ramp zijn. Alleen dankzij
mensen en organisaties vinden kwetsbare mensen nog soelaas.’
Ondanks de zware onderwerpen fonkelen
de ogen van de 73-jarige pastoor regelmatig, soms door de gedrevenheid waarmee
hij vertelt, soms ook door een schalkse
opmerking. ‘Liefde overwint alles.’ Zo
verklaart Maréchal zijn positiviteit tussen
de ellende die hij dagelijks ziet. Maar er is
een belangrijke aanvulling daarop: ‘met
de nodige zin voor humor. Een kraaienpoot krijg je niet alleen als prijs als je
contrair bent, maar ook als rimpels van
het lachen. Zolang je kunt lachen, kun je
leven.’
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Sectornieuws.

MILJOENEN WINST, MAAR DIENSTENCHEQUEBEDRIJVEN VEGEN DE VLOER AAN MET SOCIAAL OVERLEG

De emmer
van de huishoudhulp is vol
Al wekenlang voert de dienstenchequesector actie. De inzet: betere
verplaatsingsvergoedingen en
werkomstandigheden voor ruim
150 000 werknemers.

© ID/JONAS LAMPENS

‘Natuurlijk willen we een sociaal
akkoord’, vertelt Kris Vanautgaerden,
nationaal secretaris van ACV Voeding
en Diensten. ‘Maar de werkgevers
stemden voorlopig enkel in met
0,4 procent samen loonsverhoging, het
maximum door de loonnormwet. Voor
een huishoudhulp betekent dat een
schamele 5 eurocent per uur extra.
Daarom dringen we aan op een
volledige terugbetaling van het
openbaar vervoer, en meer dan de
huidige 13 cent kilometervergoeding.’
‘Meer koopkracht is broodnodig’, zegt
Vanautgaerden. ‘In onze bevraging
eerder dit jaar gaf drie op de vier
huishoudhulpen aan dat ze moeilijk
rondkomen. Voor 70 procent is het een
probleem om tijdig de huur of vaste
kosten te betalen. 43 procent stelt vaak
tot heel vaak een doktersbezoek uit.’

kunnen langdurige ziekte in de sector
helpen te voorkomen.’

Het ACV dringt dan ook aan op onder
meer een gratis jaarlijks medisch
onderzoek. ‘Huishoudhulpen doen
belastend werk voor spieren en
gewrichten. Controle, maar ook een
aanvullende verzekering die ruimer
tussenkomt in kinesitherapie, en extra
verlof vanaf een bepaalde leeftijd

Maar langs werkgeverskant klinkt het
dat er geen geld is en kijkt men naar
de regionale overheden voor meer
middelen. Grote speler Trixxo legde
recent ook een bijdrage op aan de
klant bovenop de dienstencheques.
Onterecht, vindt de vakbond, want
Trixxo boekte 5 miljoen euro winst in

KRËFEL

Eindelijk maaltijdcheques voor poetspersoneel
Dankzij jarenlange vakbondsstrijd is bij elektroketen Krëfel een discriminatie weggewerkt. Het poetspersoneel kreeg daar als enige groep arbeiders geen maaltijdcheques. ‘Eindelijk gerechtigheid’, klinkt
het bij secretaris Leen Vanderhulst van ACV-CSC METEA. ‘Door het blijven aandringen van onze afgevaardigden zal het poetspersoneel vanaf 1 januari 2022 een maaltijdcheque ontvangen van 4,18 euro per
gepresteerde dag.’ Krëfel, oorspronkelijk een Belgisch familiebedrijf dat sinds 2019 de krachten bundelt
met het Franse Boulanger, heeft meer dan 75 winkels in ons land.
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2020 en werd dit jaar de hoofdsponsor
van de voormalige Ethias Arena in
Hasselt (nu Trixxo Arena). Het Poetsbureau betaalde in 2020 10 miljoen euro
uit aan de aandeelhouders. Winstcijfers: 5,5 miljoen euro in 2019 en 6,5
miljoen in 2020.
‘De subsidies gaan niet naar de
huishoudhulpen voor wie ze bedoeld
zijn’, zegt Vanautgaerden. ‘De overheid
legt al meer dan het dubbele bij van
wat de klant betaalt. Tegenover die
financiering zouden voorwaarden
moeten staan op vlak van arbeidskwaliteit, vorming en een goede omkadering …’
De onderhandelingen in de dienstenchequesector worden hervat op 16
december. Dan zitten de vakbonden en
werkgeversorganisaties weer rond de
tafel.

Jouw regio. West-Vlaanderen
ACV-DIENSTVERLENING

Boek je telefonisch
contact
Je kan met je vragen op
afspraak (telefonisch of op kan
toor) bij het ACV terecht. Een
flexibele manier om het ACV te
spreken is het boeken van een
telefonisch contact. Het ACV
belt je dan op een afgesproken
tijdstip op. Een tevredenheids
enquête toont aan dat 98% van
de gebruikers hiervan dit een
heel makkelijk en toegankelijk
systeem vinden.
~ www.afspraakACV.be

ACV VRAAGT AANPASSING VAN ‘ONEERLIJKE’ LOONNORMWET

‘Waarom we niet de opslag krijgen
die we verdienen’
Op maandag 6 december voerden de vakbonden actie voor eerlijke onderhandelingen. Door de pandemie was het niet mogelijk om een grote massa op de
been te brengen, maar steun voor de actie was er in elk geval wel. Voor én
achter de schermen werkt het ACV alvast verder om de loonnormwet bij te
sturen.
¬ Tekst en foto Jeroen Pollet
‘De loonnormwet zorgt ervoor dat werkne
mers niet de opslag krijgen die ze verdienen.
Het parlement heeft die wet gestemd en kan
die ook weer veranderen. Daarom gaan we
(virtueel) op bezoek bij enkele politici uit de
provincie’, zegt Wim David, voorzitter van ACV
WestVlaanderen.

De loonnorm-wat?
WIM DAVID ¬ ‘In 1996 voerde de regering een
wet in die zegt dat we onze lonen moeten ver
gelijken met de lonen in het buitenland voor
er loononderhandelingen kunnen beginnen.
Na die vergelijking wordt bepaald hoeveel de
lonen de komende twee jaar mogen stijgen
bovenop de index.’

Waarom is deze wet niet eerlijk?
WIM DAVID ¬ ‘Omdat de vergelijking niet cor
rect gebeurt. De vele loonsubsidies tellen ze bv.
niet mee. Daardoor is de onderhandelingsmar
ge die overblijft te laag. Als klap op de vuurpijl
heeft de vorige regering die wet verstrengd.
Hij is nog nadeliger en vooral dwingender
geworden. Met als gevolg dat de norm voor dit
en volgend jaar een schamele 0,4% is.’

WERKLOOSHEID

Stempel online
Ben je werkloos? En vul je je
controlekaart nog op papier
in? Wist je dat je ook online
kan stempelen? Via je PC of via
de app eC3 op je smartphone.
Met je eID of via Itsme… Dat is
eenvoudig, makkelijk en snel.
Sneller zowel bij het invullen,
als bij het verwerken en dus het
uitbetalen.

Bedrijven hadden het toch ook lastig?
WIM DAVID ¬ ‘Een aantal sectoren heeft het
lastig. Maar andere hebben de voorbije periode
net gouden tijden beleefd. Toch krijgen de
werknemers in die sectoren geen groter stuk
van de veel grotere taart: het is voor ieder
een maximaal 0,4%. Dat klopt toch niet? De
wet leidt tot verarming van hardwerkende
mensen. Terwijl de energieprijzen omhoog
schieten.’

Hoe willen jullie de wet veranderen?
WIM DAVID ¬ ‘We blijven ons verzetten en
actie voeren tot deze wet weg is. Deze kaduke
wet is gestemd in het parlement. Het parle
ment kan dit ook rechtzetten. Daarom gaan
we in deze periode op bezoek bij enkele politi
ci uit de provincie: met Franky Demon (CD&V)
en Melissa Depraetere (Vooruit) spraken we
al. Vertegenwoordigers van andere partijen
volgen.’

~ Meer info over de analyse en voorstellen
van het ACV:
www.hetacv.be/loonnormwet

~ www.hetacv.be/ec3

CONTACT

ACV West-Vlaanderen
Contacteer het ACV via:
 afspraak (telefonisch of op
kantoor):
www.afspraakACV.be
 www.hetacv.be/contact
 051 23 58 00
ACVkantoren zijn enkel na
afspraak toegankelijk. Een
overzicht van alle contactmo
gelijkheden (incl. ACVbrieven
bussen) vind je via
www.acvwestvlaanderen.be.
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Santé
Stromae

De tekst werd voor Visie vertaald door schrijver en muzikant Elvis Peeters.

Op al wie het niet kan
Op al wie het niet kan
Marjan, ach man,
Zetten w’ alles op zijn kop, jij ruimt op
En hier, Gustaf
Wij ’t plezier, en jij ruimt af
Marij, gezel
Jij, jij doet de vestiaire wel
En Noor, ja hoor,
Brengt ’t feest bij de toiletten door
En als we nu eens vieren wie niet vieren kan
Voor één keer, hef ik met plezier het glas
op al wie het niet kan
Op al wie het niet kan
‘Wat nu goede manieren, hé?
Waarom zou ’k doen alsof?
Ze wordt betaald voor dat werk, nee?
Ben jij soms mijn moe’er?
Straks kom ik terug, zie dat ’t zo proper is
Dat je kunt eten van de vloer
Drie uur heb ik gewacht, komaan
Maakt hij die zelf of wat?
Al goed dat ’t maar om twee glaasjes gaat
Roep mij maar je overste
En snel, of je carrière eindigt straks op straat’
Ja, laten we vieren wie niet vieren kan
En nog een keer hef ik met plezier het glas
op al wie het niet kan
Op al wie het niet kan
Op al wie het niet kan

Schrobben, schrobben
En poten van me af
Schrobben, schrobben
Als je me niet kent
Borstelen, borstelen
Je kunt het altijd afborstelen, borstelen
Als je me alweer miskent

WEST-VLAANDEREN

¬ Santé is de nieuwste hit van de Belgische wereldster Stromae.

Ja, laten we vieren wie niet vieren kan
En nog een keer hef ik met plezier het glas
op wie het zelf niet kan
Op al wie het niet kan
Piloot, visser, onderwijzeres
Pakjeskoerier of stewardess
Bakkersgast, verpleegster van kwetsuren
Een glas op de helden van de klote werkuren
Op jonge ouders naar bed met geschrei
Op beroepshalve nachtdieren
En ieder met het hart vol averij
Op wie het hart mist om te vieren
Op wie het hart mist om te vieren

Een toost
Dit eindejaar heffen we graag samen met Stromae het glas op alle
mensen die onze samenleving iedere dag opnieuw doen draaien, ook
in moeilijke omstandigheden. Onmisbaar, maar heel vaak ook ondergewaardeerd. Huishoudhulpen, zorgpersoneel, leerkrachten, kassiers, bouwvakkers, operators, vrachtwagenchauffeurs, postbodes ...
Zo kunnen we nog bladzijden doorgaan, helaas zijn we op de laatste
pagina van deze Visie. Maar ook op hen die (even) zonder werk vielen
en toch de moed niet verloren. En op hen die in alle stilte helpende
handen hebben geboden aan familie en vrienden. Santé!
~ Santé van Stromae is nu beschikbaar op alle
streamingdiensten. Het nieuwe album Multitude
verschijnt op 4 maart.

