
marktplaats

het passagiersvervoer via de
grote londense luchthaven
Heathrow is in 2020 met bijna
73 procent gekelderd tot 22,1
miljoen reizigers, een gevolg
van de coronacrisis en de
lockdowns. er werden vorig
jaar 58,8 miljoen reizigers
minder verwerkt dan in 2019.
(AnP) 

18%
de waarde van de bitcoin is
flink geduikeld na een opmer-
kelijke opmars eerder, waarbij
de digitale munt record op
record brak. de bitcoin ging
zondag en gisteren met wel
18 procent omlaag tot 33.500
dollar. eind vorige week was
hij nog 42.000 dollar waard.
(AnP/BlooMBerG) 

’s werelds grootste technolo-
giebeurs Consumer Electro-
nics Show is gisteren begon-
nen aan zijn eerste digitale
editie. de beurs die doorgaans
200.000 techfanatici naar las
vegas lokt, is dit jaar vanwege
corona virtueel. de beurs staat
vier dagen in het teken van de
pandemie. (AnP) 

het iconische schoenenmerk
Dr. Martens trekt binnenkort
naar de beurs van londen, zo
kondigt het bedrijf aan. Met
het opgehaalde geld wil het
zijn internationale expansie
voortzetten en meer investe-
ren in onlineverkoop. de plan-
nen lekten in oktober al uit, nu
zijn ze bevestigd. (AFP/BelGA) 

Autoproducenten ondervin-
den wereldwijd hinder door
een tekort aan chips, omdat
chipfabrikanten voorrang ge-
ven aan elektronicafabrikan-
ten. sinds corona is er immers
een grotere vraag naar smart-
phones, spelconsoles en
smart-tv’s. (BelGA/BlooMBerG) 
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Corona garantie
bij TUI 
reisorganisatie tui wil klan-
ten met nieuwe garanties
overtuigen om hun zomerva-
kantie ondanks de corona-
pandemie vroeg te boeken.
het gaat onder meer om een
geldterugbelofte bij een
 negatief reisadvies en een re-
patriëringsgarantie. nu blijkt
dat een deel van de bevolking
tegen de zomer al gevacci-
neerd zou kunnen zijn, stemt
dat tui positief. uit een
 bevraging blijkt echter dat
covid-19 nog tot heel wat
onzekerheid leidt. daarom
voegt tui nu drie kosteloze
garanties toe aan zijn pakket -
reizen. (BelGA) 

Chinese 
e-auto 
bij Cardoen 
Autoverdeler Cardoen gaat
binnenkort ook een elektri-
sche wagen aanbieden: de Ai-
ways U5 van Chinese makelij,
zo maakt het bedrijf bekend
in een persbericht. Deze ge-
zinswagen kost nieuw onge-
veer 40.000 euro (32.000
euro tweedehands) en geldt
dus als een “betaalbaar” al-
ternatief voor vergelijkbare
modellen op diesel of ben-
zine, aldus Cardoen.

Eerder bleek al uit cijfers
van Febiac dat steeds meer
Belgen kiezen voor een
hybride voertuig of een elek-
trische wagen. Hun markt-
aandeel verdubbelde het
voorbije jaar tot meer dan 10
procent. Ook de volgende ja-
ren zou dat marktaandeel
verder stijgen, doordat de au-
tobouwers steeds meer elek-
trische modellen op de markt
gaan brengen. Ook mogen de
nieuwe bedrijfswagens in ons
land vanaf 2026 geen CO2
meer uitstoten.

Wie bij Cardoen een Ai-
ways U5 koopt, krijgt acht
jaar garantie op zijn batterij,
die een capaciteit heeft van
63KWh en waarmee je zo’n
410 kilometer zou kunnen rij-
den zonder te moeten opla-
den. Cardoen hoopt dat de
“betaalbare” prijs de klant zal
overtuigen. (BelGA) 

Drie op de vier Belgen zien ‘loopbaansparen’ helemaal zitten

Overuren draaien en 
dan sneller op pensioen
Bijna driekwart van de Belgen willen
vakantiedagen of overuren opsparen 
om later in hun loopbaan te gebruiken.
Meestal willen ze die inzetten om sneller
met pensioen te kunnen gaan. 

JEROEN VAN HORENBEEK

“Bedrijven kwamen eind 2020 in de problemen
omdat er nog een karrenvracht aan vakantieda-
gen opgenomen moest worden in de laatste we-
ken”, zegt Ellen Van Grunderbee, juridisch adi-
viseur bij hr-dienstverlener Acerta. “Nogal wat
werknemers waren in coronatijden en vooral in
de lockdownmaanden tijdelijk werkloos en in
een periode van tijdelijke werkloosheid neem je
geen vakantie.” 

Ook voor wie kon blijven werken, was de lock-
down geen aantrekkelijke periode om vakantie te
nemen. Reizen waren onmogelijk. Werknemers
die aan de slag bleven moesten er vaak de taken
van collega’s bijnemen.

Acerta herinnert eraan dat er een systeem be-
staat om vakantiedagen later in te zetten: het loop-
baansparen. Een rondvraag van de hr-dienstver-
lener bij 2.000 werkende Belgen leert dat 73
procent dat ook zou willen doen, als dat mogelijk
zou zijn op hun werk. Ruim de helft van hen (56
procent) zou die opgespaarde dagen op het einde
van de carrière inzetten om vroeger met pensioen
te kunnen gaan.

Het was voormalig minister van Werk Kris Pee-
ters (CD&V) die in 2018 het loopbaansparen in-
voerde. Hij gaf bij zijn aantreden in 2015 de op-
dracht aan de sociale partners om voorstellen uit
te werken. De sectoren waarin het loopbaanspa-
ren al is geactiveerd en waarin ondernemingen in
principe een cao kunnen sluiten, zijn onder meer
de scheikundige nijverheid en de petroleumnij-
verheid (telkens arbeiders en bedienden) en het
paritair comité 200, de zogenaamde aanvullende
sector voor de bedienden. Die laatste omvat een
kwart van alle bedienden in België. 

Acerta pleit ervoor om loopbaansparen in te
voeren in de zorgsector. Dat is de sector bij uitstek
waar vorig jaar door de coronacrisis overuren wer-
den opgestapeld en waar het moeilijk was om va-
kantie op te nemen. Van Grunderbee verduide-
lijkt: “In alle sectoren geldt: om de werkuren en
vrije tijd meer in balans te brengen is loopbaan-
sparen een interessante piste. Voor werkgevers is
het interessant omdat een concentratie aan afwe-
zigheden of de extra kosten van overuren uitbe-
talen in crisistijd zo kan worden vermeden.”

“Wij zijn voorstander van het systeem van loop-
baansparen”, zegt Monica De Jonghe, adviseur
van het Verbond van Belgische Ondernemingen
(VBO). “Het idee erachter is goed, alleen laat de
uitwerking vandaag nog te wensen over. Daardoor
is het systeem in weinig bedrijven van kracht van-

daag. Zo is de wetgeving nog bijzonder rigide. In-
dividuele bedrijven kunnen loopbaansparen al-
leen invoeren nadat er op sectoraal niveau een
onderhandeling is geweest en die op niets uit-
draait. Tegelijk hebben werknemers nog niet veel
mogelijkheden om vakantiedagen op te sparen.” 

De twintig wettelijke vakantiedagen komen niet
in aanmerking om te sparen, net zomin als de da-

gen voor arbeidsduurvermindering (‘ADV-dagen’).
Het gaat alleen om de verlofdagen die de werkge-
ver of een sector zelf daarbovenop toekent. Daar-
naast kunnen vrijwillig gepresteerde overuren
worden opgespaard. 

Bij vakbond ACV vinden ze het goed dat niet al
te veel verlofdagen in aanmerking komen. “We
begrijpen dat loopbaansparen verleidelijk is, maar
soms moet je mensen ook tegen zichzelf bescher-
men. Anders ga je heel veel burn-outs uitlokken”,
zegt woordvoerder David Van Bellinghen. Hij be-
nadrukt ook de verschillen onder werknemers.
“In de zorg lijkt het ons bijvoorbeeld belangrijk
dat het personeel op tijd kan rusten. Bovendien
moeten veel werknemers het stellen met twintig
verlofdagen per jaar. Dagen opsparen voor later
is dan vaak onmogelijk.”

Federaal minister van Werk Dermagne (PS) ver-
wijst naar het regeerakkoord van Vivaldi. Dat roept
de sociale partners op om loopbaansparen “toe-
gankelijk” te maken voor alle werknemers.   

Voor een deel van de bedienden en in een aantal sectoren is het loopbaansparen al geactiveerd.
‘Het idee is goed, de uitwerking laat nog te wensen over’, vindt het VBO. © Photo news

‘Hiermee kan de werkgever
een concentratie aan
afwezigheden of de

uitbetaling van extra kosten
door overuren vermijden’

ELLEN VAN GRUNDERBEE
Adviseur hr-dienstverlener AcertA


