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wedstrijd
 Mediamarkt-
geschenkbon

Winnaars

Kris Butaye (Zedelgem), Jean Jansen (Lom-
mel), Cindy Coppenholle (Brasschaat), Dorien 
Debrouwere (Ledegem) en Johan Muytjens 
(Diepenbeek) winnen een prachtige ge-
schenkbon. Zij wisten dat minister Kris Pee-
ters zijn pleidooi voor ‘werkbaar werk’ liet 
verwateren naar ‘werkbaar wendbaar werk’, 
dat het gevangenispersoneel er 480 collega’s 
bij krijgt en dat econoom Geert Noels in een 
opiniestuk pleitte voor een faillissement van 
de NMBS.

Nieuwe prijs:

Mediamarkt-geschenkbon

 
Vragen

- In welke provincie is Rudi Arnalsteen 
actief als gewestelijk secretaris van ACOD 
Post?

- Graanul Invest nam de 
elektriciteitscentrale in Langerlo over. Uit 
welk land stamt die onderneming?

- Op welke datum worden de 
loopbaanonderbreking zonder motief 
en de eindeloopbaanmaatregelen in 
het kader van loopbaanonderbreking 
afgeschaft in de Vlaamse 
overheidsdiensten?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be
of sturen naar Chris Camps,
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. 

Gelieve je adres te vermelden
bij je antwoorden.

algemeenalgemeen 
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Als je het mij vraagt
“Liever een maakbare dan een 
 participatieve samenleving”
Na een woelig voorjaar gevuld met syndicale acties, keerde 
tijdens de zomer de rust terug. Is de strijd tegen de besparings-
regeringen daarmee voorbij?

Chris Reniers: “Zeker en vast niet! Zoals we al voor de zomer aan-
kondigden, zullen we samen met het ABVV en de andere vakbon-
den ook dit najaar het rechtse regeringsbeleid blijven aanklagen 
en proberen te wijzigen. Tijdens de zomer is er trouwens niets 
veranderd aan dat beleid. Bewijs daarvan is de begrotingsopmaak 
voor 2017, waarmee de federale regering begonnen is. Die kon-
digt zich alweer aan als een ellenlange lijst van besparingen op de 
kap van wie zijn inkomen haalt uit werk, terwijl wie al veel geld 
heeft, ook nu gespaard blijft. Ook zieken, ouderen en werklozen 
lopen opnieuw in het vizier van de regering. De houding van 
de ACOD blijft dan ook consequent: we zullen dit beleid blijven 
aanvechten. Afspraak dus in Brussel op 29 september voor een 
nationale vakbondsbetoging in gemeenschappelijk front om de 
tweede verjaardag van de start van deze destructieve regering-
Michel te herdenken.”

De strijd tussen de linkse en rechtse visie op de samenleving 
gaat dus gewoon verder. Hoe zie jij dat verschil?

Chris Reniers: “Ik stel vast dat aan de rechterzijde valse argumen-
ten, populisme en de angsten van de mensen gebruikt worden 
om een groot aantal sociale verworvenheden af te breken. Bo-
venaan op dat lijstje staan de sociale zekerheid en de openbare 
diensten. Bovendien vertellen ze een repressief rechten-en-
plichten-verhaal waarbij de nadruk nogal sterk ligt op de plichten 
van de burger, terwijl de rechten hoe langer hoe meer uitgehold 
worden. Rechts spreek ook van een ‘participatieve’ samenleving, 
waarbij iedereen zijn of haar duit in het zakje moet doen. Helaas 
komt dat voor mij in de praktijk eerder neer op een ‘trek-je-plan-
samenleving’. In de rechtse samenleving wordt de burger aan 
zijn lot overgelaten en moet die zelf maar zijn boontjes doppen. 
Sociale correcties zijn miniem. Het is alsof je zelf schuld hebt als 
je ziek of werkloos bent.”

Wat is de visie van links?

Chris Reniers: “Als linkse vakbond staat de ACOD voor een maak-
bare samenleving, waarbij iedereen in dat project betrokken én 
getrokken wordt. Het is een samenleving die mensen de kansen 
wil bieden om zich maximaal te ontwikkelen volgens de eigen 
mogelijkheden. De samenleving moet ‘fair’ zijn en een plaats 
bieden aan iedereen, in alle diversiteit. Links wil een open en 
verdraagzame samenleving, met universele normen en waarden 
die niet gebonden zijn aan één of andere godsdienst, maar eigen 
zijn aan de democratische rechtsstaat. Die normen en waarden 
moeten door iedereen gerespecteerd worden en de overheid 
moet daarop toezien.”

De rol van de overheid is dus cruciaal in dat plaatje?

Chris Reniers: "Uiteraard en daarin verschillen links en rechts 
ook. De ACOD pleit voor een overheid die over de mogelijkheden 
en middelen beschikt om een sterk kader op te bouwen waarbin-
nen iedereen de kans krijgt om zichzelf maximaal te ontplooien. 
De voornaamste sleutels daartoe zijn de sociale zekerheid en de 
openbare diensten. De sociale zekerheid is de hoeksteen van een 
rechtvaardige samenleving waar armoede teruggedrongen wordt. 
Sterke openbare diensten zijn de eerste pijler van de koopkracht 
van de burger. Ze moeten in een groot aantal basisbehoeften 
voorzien, onder andere in goed, betaalbaar en toegankelijk on-
derwijs, gezondheidszorg en mobiliteit.
Daarvoor heb je natuurlijk ook een correcte inning van de belas-
tingen nodig. De rechtse regeringen van dit land mogen zich dan 
wel op de borst kloppen dat ze strijden tegen de sociale fraude – 
terecht, want dat is niet tolereerbaar – het zou hen echter des te 
meer sieren indien ze evenveel werk zouden maken van de strijd 
tegen de fiscale fraude. Die is minstens even onaanvaardbaar en 
zou nog veel meer opbrengen. Dat zou pas echt bijdragen tot een 
meer rechtvaardige samenleving. Besparingen zouden niet nodig 
zijn en zo zou de modale burger heel wat beter af zijn.”

algemeen
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CETA en TTIP
Van neoliberale globalisering naar 
 alternatieve wereldorde? 
De verdere vrijmaking van de econo-
mische betrekkingen tussen Europa en 
Noord-Amerika beroert onze toekom-
stige welvaart. Het hoeft dan ook niet 
te verwonderen dat onderhandelingen 
over het vrijhandelsverdrag TTIP blijven 
aanslepen.

Aftredend Amerikaans president Barack 
Obama en Duits bondskanselier Angela 
Merkel willen graag op tijd landen. Blijft 
echter de vraag of de vooropgestelde 
deadline van januari 2017 wel haalbaar 
is. Volgens het Duitse ministerie van Eco-
nomische Zaken is er nog over geen enkel 
van de 30 hoofdstukken een akkoord be-
reikt. Het vrijhandelsverdrag CETA tussen 
de EU en Canada zit wel al in de laatste 
rechte lijn. Op 22 september 2016 zullen 
de nationale ministers van Handel waar-
schijnlijk hun goedkeuring verlenen voor 
de ondertekening van het akkoord.
Uit onvrede met deze geplande gang 
van zaken, zal een nationale coalitie van 
vakbonden, boerenorganisaties, kleine 
zelfstandigen, mutualiteiten, ngo’s en mi-
lieubewegingen op 20 september betogen 
in de Europese wijk (zie kader).

Neoliberale globalisering 

Deze nieuwe generatie vrijhandelsverdra-

gen gaat al lang niet meer enkel over de 
afschaffing van handelstarieven. Met CETA 
en TTIP willen de Europese Commissie, Ca-
nada en de Verenigde Staten de arbeids-
normen en sociale wetgeving, voedselvei-
ligheidsstandaarden, consumentenrechten 
en milieunormen naar beneden halen. 
De Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz 
vindt het daarom gepast om van ‘deregu-
lering’ te spreken.
Grote multinationals hebben de globali-
sering naar hun hand gezet. De vrijmaking 
van de internationale handel, de toege-
nomen mobiliteit van transnationale be-
drijven en de deregulering van (financiële) 
markten zijn allemaal aspecten van de 
neoliberale wereldorde die in de jaren 
tachtig en negentig tot stand kwam.
De Verenigde Staten namen het voortouw 
in de vorming van deze orde. Onder im-
puls van voornamelijk Britse en Duitse 
multinationals heeft ook het Europese 
bedrijfsleven hierin zijn rol gespeeld. Al 
in de vroege jaren negentig pleitte de Eu-
ropean Round Table of Industrialists voor 
de inschakeling van de Europese interne 
markt in de ontluikende globalisering. De 
impact van haar beleidsaanbeveling op 
de Europese Commissie was blijvend en 
uit zich in de continue bekommernis om 
het Europese concurrentievermogen te 
handhaven. Lagere pensioenen, de flexi-

bilisering van arbeid en de afbouw van de 
openbare diensten waren het gevolg.

Een alternatieve wereldorde

Met deze nieuwe handelsverdragen dreigt 
de globalisering zich eenzijdig door te 
zetten in het voordeel van multinationals 
en vluchtige kapitaalstromen. De VS en 
de EU willen zo de regels bepalen voor de 
wereldhandel van de 21ste eeuw.  Het is 
de bedoeling om nieuwe industriële groot-
machten zoals China en India het nakijken 
te geven.
Volgens president Obama is dit ook de 
inzet van het vrijhandelsverdrag TPP (Trans 
Pacific Partnership), dat de VS met de 
landen van de Stille Oceaan (weliswaar 
zonder China) wil afsluiten. Stiglitz bekri-
tiseert deze houding en benadrukt dat de 
VS, Europa en de opkomende landen geza-
menlijk de regels zullen moeten bepalen.
Deze regels moeten de sociale noden en 
wensen van burgers weerspiegelen. Het 
gebrek aan democratie en sociale herver-
deling verklaart volgens vele commen-
tatoren het ongenoegen met de huidige 
globalisering. De recente Brexit en de 
herwonnen adem van extreemrechts zijn 
daar de onrustwekkende symptomen van. 
Een nieuwe politiek-economische wereld-
orde moet democratisch tot stand komen 
en een verhoogde aandacht hebben voor 
de herverdeling van de gemeenschappelijk 
geproduceerde rijkdom.
Het temmen van de globalisering is nood-
zakelijk om de desintegratie van de we-
reldeconomie langs nationalistische lijnen 
te verhinderen. De Gentse politieke we-
tenschapper Ferdi De Ville meent daarom 
dat de Europese linkerzijde het TTIP moet 
aangrijpen om ambitieuze sociale normen 
en milieuregels aan de wereldhandel op te 
leggen.

Europese   verantwoordelijkheid

Op mondiaal niveau is er nood aan een 
monetair systeem dat waakt over een 
evenwichtige wereldhandel door han-
delsoverschotten van het ene land te 
recycleren naar landen met een handels-
tekort. Voor het zover is, kan de EU al haar 
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verantwoordelijkheid nemen door af te 
stappen van het economisch exportbeleid 
onder leiding van Duitsland. Het draagt 
immers op wereldvlak niet bij tot even-
wichtige handelsstromen.
Volgens de Griekse econoom Yanis Va-
roufakis wist Duitsland mee te profiteren 
van de artificiële overwaardering van 
het Chinese vastgoed. Duitse bedrijven 
konden hierdoor op de Chinese markt 
de goederen slijten die zij voor de crisis 
naar Zuid-Europa exporteerden. China 
kan zeker meer inspanningen doen om 
de binnenlandse vraag aan te zwengelen. 
De EU en zeker Duitsland moeten echter 
hetzelfde doen. Een stabiele wereldecono-
mie is onmogelijk wanneer de EU er alleen 

maar op belust is om meer te exporteren 
dan haar concurrenten.

Koersverandering

Om mee te bouwen aan een alternatieve 
wereldorde, moet de EU zichzelf drin-
gend heruitvinden. Het besparingsbeleid 
fnuikt de groei, doet de sociale ongelijk-
heid toenemen en zal op termijn ook de 
sterke economieën van de EU ondermij-
nen. De grote economische kloof tussen 
overschotlanden en landen met een 
handelstekort is onhoudbaar. Een politiek 
mechanisme om handelsoverschotten te 
recycleren (bijvoorbeeld door publieke 
investeringen) ten voordele van de Zuid-

Europese periferie is noodzakelijk voor het 
voorbestaan van de euro en het Europese 
integratieproject.
Wil de EU nog een rol spelen in het we-
reldgebeuren, dan moet het afstand ne-
men van gefaalde neoliberale recepten en 
opnieuw achterhalen waar Europa voor 
staat. Dat vergt een kritische omgang met 
uiterst waardevolle Europese sociale en 
culturele tradities, zoals de verzorgings-
staat en het streven naar zelfontplooiing 
van elke mens. Het komt erop aan onze 
eigenheid te behouden, zonder evenwel in 
het verleden te blijven hangen.

Interview met Jan-Willem Goudriaan
“Publieke diensten mogen geen private 
speeltuin worden”
Jan-Willem Goudriaan is algemeen se-
cretaris van het Europees Vakverbond 
voor de Openbare Diensten (EPSU). Hoe 
bekijkt hij CETA en TTIP?

Wat zijn de gevaren van CETA voor de 
publieke sector?

Jan-Willem Goudriaan: “Met CETA en TTIP 
dreigt de publieke sector eens te meer 
in de greep te komen van liberalisering, 
privatisering en commercialisering. Sterke 
openbare diensten hebben in Europa 
altijd een belangrijke rol gespeeld om pu-
blieke belangen te realiseren zoals goed 
onderwijs, goede zorg, schoon water en 
mobiliteit. Ze dragen bij aan duurzame 
economische groei. Publieke diensten zijn 
geen markten waarvan grote multinatio-
nals hun private speeltuin kunnen maken. 
Burgers moeten kunnen rekenen op be-
taalbare, kwalitatieve publieke diensten. 
EPSU vraagt daarom niets minder dan de 
uitsluiting van de volledige publieke sector 
uit het vrijhandelsverdrag vast te leggen in 
het akkoord.”

Na de ondertekening wil de Europese 
Commissie het akkoord al gedeeltelijk 
toepassen, nog voor de ratificatie door 
de nationale parlementen. Wat vindt u 
daarvan?

Jan-Willem Goudriaan: “De Europese 
Commissie is gedwongen om niet alleen 

het Europees Parlement maar ook de na-
tionale parlementen om goedkeuring van 
het akkoord te vragen. Dat is het resultaat 
van het vele werk van vakbonden en soci-
ale bewegingen. Dat is positief. Het zal tot 
meer discussie en debat leiden. En dat is 
nodig omdat het over een nieuwe soort 
handelsverdragen gaat, veel  verdergaand 
dan het verlagen of afschaffen van tarie-
ven.  Vanuit democratisch oogpunt is het 
daarom onbegrijpelijk en onwenselijk als 
het akkoord al in werking treedt voor de 
afronding van die discussies. Het lijkt op 
het scheppen van feiten. Ondernemingen 
zullen immers al volop beslissingen nemen 
(bv. om te investeren) op basis van som-
mige CETA-regels. Die gedeeltelijke toe-
passing zet parlementen onder druk. Dat 
leidt tot wantrouwen wat de EU onder-
mijnt. Wij willen eerlijke handel en geen 
handelsverdragen die de belangen van de 
1% beschermen.”

We moeten dus de druk op onze regerin-
gen opvoeren?

Jan-Willem Goudriaan: “Ja, precies. Wij 
moeten CETA en TTIP stoppen. De Eu-
ropese tradities van democratie, sociale 
herverdeling en vrijheid staan op het spel. 
De ontevredenheid over deze vrijhan-
delsverdragen neemt alsmaar toe. Het 
Waalse en Brusselse parlement hebben 
zich al uitgesproken tegen CETA. En meer 
dan 30 Belgische organisaties, vakbonden 

en mutualiteiten engageren zich voor 
een betoging op 20 september in Brussel 
tegen CETA. Dit is een zeer goed initiatief. 
Ook in andere Europese landen zullen 
acties plaats vinden. Tienduizenden zullen 
de straat op gaan in verschillende Duitse 
en Oostenrijkse steden op 17 September 
bijvoorbeeld. Samen staan we sterker, ook 
in Europa. ”

Meer info: http://www.epsu.org/ en http://
www.stopttip.be/-nl-?lang=nl
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Sociale onrust gevoed door wanbeleid
Welke jobs? Welke welvaart?
De regering-Michel beloofde ons jobs, 
minder schuld en meer welvaart voor 
iedereen. Hoe staat het daarmee, nu 
deze regering meer dan anderhalf jaar in 
het zadel zit?

De regering pakte deze maand uit met 
enkele tienduizenden extra jobs. Haar 
euforische reactie was tekenend voor de 
crisis waarin deze regering zich bevindt. 
België slaat namelijk een modderfiguur 
in vergelijking met de rest van Europa. 
En neen, niet door sociale onrust. Sociale 
onrust is een gevolg van de erbarmelijke 
prestaties van de regering op economisch 
en sociaal vlak.

Spel met cijfers

De kwaliteit van de jobs terzijde gelaten, 
blijkt dat België steeds minder mensen te-
werkstelt in vergelijking met de rest van de 
eurozone. Tijdens het eerste regeringsjaar-
Michel daalde de werkgelegenheidsgraad 
bij de 20- tot 64-jarigen met 0,4 procent. 
In de rest van de eurozone steeg dit cijfer 
met 0,7 procent. Opmerkelijk, omdat tij-
dens het laatste regeringsjaar van Di Rupo 
de werkgelegenheidsgraad nog steeg met 
0,7 procent. Bovendien lag in april in 25 
Europese lidstaten de werkloosheid lager 
dan een jaar geleden. Enkel drie landen 
blijven ter plaatse trappelen: Estland, Let-
land en … België.
Ondertussen zijn we wel kampioen in het 
uitzuiveren van de werkloosheidscijfers 
door een pak geschorste en niet langer 
uitkeringsgerechtigden uit de statistieken 
te weren. Het is geen verrassing dat het 
aantal mensen met een leefloon met 
10.000 eenheden steeg en het aantal lang-
durig zieken met 13.000.

Economische groei blijft uit

Op het vlak van werkgelegenheid en 
werkloosheid is deze regering dus een 
aanfluiting van het begrip ‘goed bestuur’, 
maar ook haar economische prestaties zijn 
om te huilen. In de nasleep van de crisis 
(2012-2014) lagen de Belgische groeicij-
fers minstens één procent boven het eu-
rogemiddelde. Het beleid van besparingen 
en inhakken op lonen en uitkeringen heeft 
het plaatje omgedraaid: we doen het qua 

economische groei nu slechter dan de rest 
van de eurozone.
De begroting blijft bovendien dieprood 
kleuren: voor het eerst sinds 2012 haalt 
de Belgische staat niet genoeg geld op 
om haar primaire uitgaven, dus zonder 
rentelasten, te dekken. En dat – volgens 
de Europese Commissie – door een totaal 
mislukte taxshift. De staatsschuld blijft 
ondertussen, ondanks alle besparingen, 
stijgen.

Regeringsrecept werkt niet

De cijfers die nu op tafel liggen, zijn niet 
meer te negeren. Het beleid werkt niet 
en dat voelen de mensen in de straat. De 
studiedienst van het IMF serveerde deze 

week het neoliberalisme in een vlammend 
artikel af. “Gemiddeld gezien leveren be-
sparingen eerder een daling van de econo-
mische activiteit op dan een heropleving.” 
Het IMF liet zich ironisch ontvallen dat 
“het tijd is om geloof achter te laten en te 
kiezen voor beleid dat werkt.”
De syndicale acties in België vertalen een 
brede, diepgewortelde onvrede bij velen. 
De sociale onrust is geen kwestie van het 
verdedigen van privileges. Het gaat over 
het creëren van duurzame economische 
en sociale vooruitgang. Over het correct 
herverdelen van die vooruitgang. Deze 
regering slaagt op geen enkele manier in 
dat opzet. Integendeel.

Bron: Echo ABVV
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Inschrijving als werkzoekende
Afgestudeerd? Wat nu?
Je bent afgestudeerd en je gaat op zoek 
naar je eerste echte job. Vergeet dan niet 
om je in te schrijven als werkzoekende. 
Hierdoor maak je immers meer kans op 
een (passende) job en kan je gebruik 
maken van verschillende tewerkstellings-
maatregelen.

De inschrijving als werkzoekende is ook 
een voorwaarde om je beroepsinschake-
lingstijd (BIT) te laten starten. Als je na ver-
loop van tijd nog niet of niet meer aan het 
werk bent, kan je immers recht hebben op 
een inschakelingsuitkering. De BIT duurt 
310 dagen (ongeveer 12 maanden dus) en 
start ten vroegste op 1 augustus.

Wanneer inschrijven?

Heb je je studies beëindigd op 30 juni, 
dan moet je je ten laatste op 9 augustus 
inschrijven. Zo begint je BIT te lopen vanaf 
1 augustus. Een inschrijving na 9 augustus 
betekent dat je BIT slechts begint op de 
dag van de inschrijving. Bij een tweede zit 
begint je BIT op de dag van je inschrijving, 
maar ten vroegste na je tweede zit.

Hoe en waar inschrijven?

In Vlaanderen gebeurt de inschrijving bij 
de VDAB (www.vdab.be), in Brussel bij 
Actiris (www.actiris.be). Neem zeker je 
identiteitskaart mee. Ook wie onmiddel-
lijk werk vindt, schrijft zich best in. Ga je 
deeltijds aan het werk, dan moet je zeker 
melden dat je ingeschreven wilt blijven als 
werkzoekende voor een voltijdse job. Dat 
is zeer belangrijk, want anders telt je BIT 
maar deeltijds.

Rechten en plichten

Door je inschrijving word je officieel werk-
zoekende en beschikbaar voor de arbeids-
markt. Wat meteen betekent dat je een 
aantal rechten en plichten krijgt. Reageer 
altijd op de brieven van de VDAB en de 
RVA. Geef ook altijd alle wijzigingen door, 
zoals verandering van adres, e-mailadres, 
gsm-nummer, ... Je inschrijving telt immers 
enkel als ze je kunnen bereiken. Tijdens de 
BIT moet je heel actief naar werk zoeken. 
Je wordt hierop gecontroleerd.

Werken tijdens je BIT?

Je BIT loopt gewoon door ongeacht je 
soort arbeidsovereenkomst. Is het een 
deeltijdse job, denk dan aan je inschrijving 
als werkzoekende. En als je in juli met een 
gewone arbeidsovereenkomst begint te 
werken, tellen die dagen in juli ook al mee 
voor je BIT.

Geen werk op einde van je BIT?

Je ontvangt een brief van de VDAB met 
een ingevuld attest. Het is een bewijs dat 
je tijdens de BIT ingeschreven was als 
werkzoekende. Nu kan je naar de werk-
loosheidsdienst van het ABVV (zie www.
vlaamsabvv.be voor de adressen) stappen 
om je inschakelinguitkering aan te vragen.

Meer info of hulp nodig? Mail info@abvvjongeren.be of surf naar www.magik.be
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Brusselse Intergewestelijke introduceert Rudy Janssens
“Wie vecht, kan verliezen.
Wie niet vecht, heeft al verloren”
Op 8 en 9 juni verkoos het vierde statu-
tair congres van de Brusselse Intergewes-
telijke Rudy Janssens als algemeen secre-
taris. Hij volgt Jean-Pierre Knaepenbergh 
op, die zich vele jaren hard inzette voor 
de syndicale verdediging van de open-
bare diensten in het Brussels gewest. 
Een interview als kennismaking met de 
nieuwe algemeen secretaris.

Wie is Rudy Janssens?

Rudy Janssens: “Ik kom uit de sector Loka-
le en Regionale Besturen in Brussel (ALR-
LRB-BRU), meer bepaald uit de afdeling 
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), 
waarvan ik voorzitter was. In 2006 werd 
ik aangewezen als federaal regiosecretaris 
van ALR-LRB-BRU.”

Waarop kan je met trots terugkijken voor 
die periode?

Rudy Janssens: “Ik heb steeds gevochten 
voor statutarisering, voor betere arbeids-
voorwaarden en voor betere rechtsbij-
stand voor alle leden van de sector, ook 
voor onze werkzoekende kameraden. Wie 
me kent, kan getuigen dat ik nooit ama-
teuristisch te werk ga, dat ik me voor de 
volle 100 procent inzet voor de mandaten 
die men me toevertrouwt.”

Indien je je zou spiegelen aan een histori-
sche figuur, wie zou dat dan zijn?

Rudy Janssens: “Spartacus blijft voor mij 
een ‘revolutionaire’ figuur die ik graag als 
voorbeeld neem: de herder die tot slaaf 
werd gemaakt en gladiator werd. Doortas-
tend maar rechtvaardig leidde hij de grote 
slavenopstand die het Romeinse rijk deed 

daveren op zijn grondvesten. Dat rijk was 
groot geworden door de zwaksten te on-
derwerpen. Een beetje zoals nu dus.
Sommigen vergelijken me met Don Qui-
chot en dat vind ik helemaal niet erg, 
integendeel, ik ben vereerd. Hij vocht dan 
misschien tegen windmolens, maar hij 
blijft het archetype van de idealistische en 
edelmoedige dromer die de verdrukten 
beschermt en het kwaad bestrijdt. Dat 
is toch precies wat een syndicalist doet: 
utopieën uitdragen, opkomen voor ideeën 
die onrealistisch, ja zelfs tot mislukking 
gedoemd lijken, maar die toch lonend 
kunnen zijn. En ze kunnen zelfs gereali-
seerd worden als de strijd goed gevoerd 
wordt en de werkers erin slagen gunstige 
krachtsverhoudingen op te bouwen.”

Waarop wil je inzetten de komende ja-
ren?

Rudy Janssens: “Ik zal de openbare sector 
blijven verdedigen. Er moet een einde 
komen aan het afslankingsbeleid en de 
verkapte privatisering waar deze ‘klotere-
gering’ op aanstuurt.
Met de sectoren die samen de BIG vor-
men, zal ik alles in het werk stellen om 
verenigd actie te blijven voeren, ondanks 
hun verschillen in aanpak en eigenheid. 
Elke sector heeft eigen bekommernissen 
en specifieke eisen. Onpartijdigheid is hier 
op zijn plaats. Het komt erop aan de beste 
beslissingen te nemen voor elk van hen, 
maar tegelijk ook het algemeen belang te 
dienen.
We moeten ook inventief zijn en nieuwe 
middelen vinden die afgestemd zijn op de 
sociale netwerken. We moeten opnieuw 
leren ons te organiseren en meer en doel-
treffender actie te voeren. We moeten ons 

aanpassen aan omstandigheden waarmee 
onze leden nu af te rekenen krijgen, zoals 
op het vlak van werkdruk en sociale onze-
kerheid. We moeten ook nieuwe banden 
smeden met wie geen toegang krijgt tot 
vast werk en zo samen een kracht vormen 
waarmee de werkgevers rekening moeten 
houden. Als we dat doen, wordt het voor 
de politici moeilijker om het volksverzet als 
een marginaal en destructief verschijnsel 
voor te stellen.”

Rudy Janssens
algemeen secretaris van ACOD Brussel
www.cgsp-acod-bru.be

Dienstregeling Brusselse Intergewestelijke (BIG)
Sinds 16 augustus 2016 ontvangen we u 
van maandag tot vrijdag aan de onthaal-
desk van de Brusselse Intergewestelijke 
(Congresstraat 17-19, 1000 Brussel) van 
8 tot 12 uur. ’s Namiddags kunt u op af-
spraak terecht bij de sectordiensten.

Neem vooraf contact op met uw sector:
- AMiO: 02 226 13 46.
- Para-Bru: 02 226 13 69.
- Spoor: 02 226 13 66.
- Gazelco: 02 226 13 32.
- LRB: 02 226 13 30.

- Onderwijs: 02 226 13 35.
- Post: 02 226 13 42.
- TBM: 02 226 13 19.
- Telecom: 02 226 13 81.
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ACOD Vlaams-Brabant
Nieuwe sessie basisvorming

ACOD Vlaams-Brabant organiseert vanaf 
oktober 2016 een sessie basisopleiding 
voor nieuwe militanten. De sessie omvat 
vier keer drie opleidingsdagen, verspreid 
over drie jaar. De eerste sessie van drie 
dagen zal plaatsvinden in Leuven op 24, 
25 en 26 oktober 2016. Deze vormingsda-
gen gebeuren in het kader van syndicale 
verloven en/of sociale promotie. Geïnte-
resseerden kunnen zich inschrijven tot 18 
september 2016 via hun respectievelijke 
sectorsecretaris.

Willy Peeters

ACOD Antwerpen-Kempen-Mechelen
Oproep tot kandidaturen
In opvolging van het statutair congres 
van 14 mei 2016 doet het gewest ACOD 
Antwerpen-Kempen-Mechelen een op-
roep tot invulling van deze intersectorale 
mandaten:

- provinciaal ondervoorzitter
- één verificateur van de rekeningen

De kandidaturen moeten tegen ten laat-
ste 14 september 2016 gestuurd worden 

naar de provinciaal algemeen secretaris, 
Nadine Marechal, op volgend mailadres: 
nadine.marechal@acod.be.

Vakbondspremie
Aanvraag duplicaten vakbondspremie 
2015
Vanaf 2012 kan je personeelsdienst je geen duplicaat van de aan-
vraag van de vakbondspremie meer bezorgen, zelfs niet wanneer 
je formulier is zoekgeraakt, je het nooit ontvangen hebt of het 
structurele vergissingen inhoudt. In dat geval zijn er twee moge-
lijkheden indien je wel degelijk recht hebt op je vakbondspremie:
- Ofwel neem je via e-mail of telefoon contact op met je gewest/

afgevaardigde/sector of ga je snel ter plaatse om de ACOD op 
de hoogte te brengen van het probleem.

- Ofwel stuur je een e-mail naar de vzw Vakbondspremie (adres: 
sec.asbl-vzw@cgspacod.be), met vermelding van je naam, voor-

naam, geboortedatum, lidnummer ACOD (als je dat kent), de 
referentie van je werkgever(s) in 2015 en de eventuele data van 
in- en uitdiensttreding voor het referentiejaar.

In ieder geval ontvang je van ons een vervangingsformulier dat je 
ons – indien nodig – verbeterd en/of vervolledigd moet terugstu-
ren. Zodra we dit vervangingsformulier ontvangen hebben, zetten 
we de nodige administratieve stappen bij het secretariaat van de 
Commissie Vakbondspremies, zodat je kan worden betaald.
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Tijd voor nieuwe acties
Na een woelig voorjaar, een woelig najaar?

Dit voorjaar waren er verscheidene aan-
leidingen om acties te ondernemen na 
enkele nieuwe maatregelen bij de Belgi-
sche Spoorwegen. Een compromis kwam 
dan wel op tafel, toch is er ook dit najaar 
nood aan een nieuw signaal voor deze 
regering.

De eerste helft van 2016 was er één om 
niet snel te vergeten. In januari was er 
de discussie over het herstructurerings-
plan van de Belgische Spoorwegen en de 
productiviteitsverhogende maatregelen. 
Nadien volgde de problematiek over de 
kredietdagen met spontane stakingen in 
mei en juni als gevolg. Uiteindelijk kwam 
er na zeer moeizame onderhandelingen 
een compromis uit de bus dat de gevolgen 
voor het spoorwegpersoneel beperkte. 
Het akkoord werd uiteindelijk goedge-
keurd tijdens de Nationale Paritaire Com-
missie van 29 juni.

Nasleep spontane acties

Bovendien kwam er nog een staart aan 
de spontane acties. Hoewel wij steeds 
verdedigd hadden dat de acties spontaan 
tot stand kwamen door de publicatie van 
de omzendbrief 24 H-HR (en het dus ei-

genlijk een provocatie van de maatschap-
pij was), werden de stakers gestraft met 
een strenge vermaning en een boete van 
12,50 euro.
Dat dit gebeurde onder grote politieke 
druk, verbaast ons niet. Maar zelfs deze 
straf was voor Open VLD onvoldoende: 
12,50 euro boete was voor hen te weinig.

Wetswijziging zorgt voor grote 
veranderingen

Op woensdag 20 juli 2016 werd tijdens de 
laatste zitting in de Kamer het wetsont-
werp houdende diverse bepalingen inzake 
mobiliteit goedgekeurd. Hierbij worden 
de Wet van 23 juli 1926 en het KB van 11 
december 2013 aangepast en de Wet van 
21 maart 1991 gewijzigd.
Een ‘investeringscel’ voor het Spoor zal 
worden opgericht, waarin de gewesten 
zetelen en er zullen ‘onafhankelijke’ be-
stuurders worden aangesteld. Aan HR-Rail 
zal via een ‘algemene opdrachtenbrief’ de 
regels en voorwaarden kenbaar gemaakt 
worden hoe zij de haar bij wet opgelegde 
taken dient te vervullen. Voor het opstel-
len van deze zullen naast de staat en HR-
Rail ook de NMBS en Infrabel betrokken 
worden.

Maar de grootste wijziging die deze wet 
voortbrengt, betreft het sociaal overleg. 
Er zullen vanaf 2018 sociale verkiezingen 
georganiseerd worden voor de bedrijfsco-
mités PBW, de comités PBW en de GPC’s. 
Ook zal er slechts één GPC overblijven per 
district.
Bovendien komt het VSOA in de verschil-
lende overlegorganen als waarnemer, dit 
omdat zij aangesloten zijn bij een organi-
satie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad 
(NAR). Hierbij stellen we ons toch wel en-
kele vragen: een organisatie van ongeveer 
900 leden die in de hoogste organen van 
de sociale dialoog komt plaatsnemen. Als 
dat niet getuigt van politieke overwegin-
gen …

Nieuwe acties

Op interprofessioneel vlak blijven we met 
de andere sectoren van de ACOD en de 
andere centrales van het ABVV druk zetten 
op de regering die steeds driester te werk 
gaat en al de sociale verworvenheden 
aanvalt, zoals de 38 urenweek. De modale 
burger voelt intussen de gevolgen van de 
besparingen in zijn loonzakje, maar ziet 
het leven wel duurder worden. Onlangs 
maakte het prijzenobservatorium nog 
bekend dat de elektriciteitsrekening in 
Vlaanderen met 40 procent is gestegen, 
gemiddeld met zo’n 286 euro per jaar! 
De oorzaak hiervan is eenvoudig: de ‘Tur-
teltaks’ en het feit dat de btw voor elek-
triciteit werd opgetrokken van 6 naar 21 
procent.
Daarom blijven we in verzet tegen deze 
asociale regering. Een eerste manifestatie 
vindt plaats op 29 september in Brussel 
in gemeenschappelijk vakbondsfront. Het 
thema is ‘2 jaar Michel, geen reden om te 
feesten’.

Ludo Sempels

CONTACT Gunther Blauwens l 02 508 59 27 l gunther.blauwens@acod-spoor.be



Spontane acties van spoorwegwerknemers
Politieke afrekeningen met vakbonden
De bestraffing van spoorwegmannen en 
–vrouwen die deelnamen aan de voorbije 
spontane acties, is volop aan de gang.  
De onderhandelingen met het manage-
ment over de strafbepalingen werden 
abrupt afgebroken door een niet afhou-
dende politieke druk.

Of we hierover verbaasd zijn? Neen, zeker 
niet. Deze regering heeft in het verleden 
reeds haar empathisch onvermogen ge-
toond ten opzichte van sociaal ongenoe-
gen. Betogingen van meer dan 100.000 
burgers worden straal genegeerd en het 
opzetten van burgers onderling lijkt wel 
het leidmotief te zijn van de regering-
Michel. Verdeel en heers.
Daags na de spontane actie liet de minis-
ter van Werk – het sociale gelaat van deze 
regering volgens een regeringspartij – al 
publiekelijk weten dat de spontane actie-
voerders bestraft moesten worden. Een 

andere regeringspartij liet via alle nieuws-
kanalen doodleuk weten dat de spontane 
actievoerders ‘vakbondsterroristen’ zijn. 
Deze partij vergelijkt, zonder enige vorm 
van schaamte, sociale actievoerders met 
terroristen. Wat in de huidige context 
ronduit schokkend is ten opzichte van 
slachtoffers en hun nabestaanden.
De derde Vlaamse regeringspartij wilde 
natuurlijk niet onder doen en verklaarde 
kortelings dat de opgelegde strafmaatregel 
van 12,50 euro premiehouding bespot-
telijk is en niet ver genoeg gaat. De ac-
tievoerders komen er te goedkoop vanaf, 
zegt deze regeringspartij. Het studiebu-
reau van deze partij was duidelijk in verlof, 
want er werd geen rekening gehouden 
met loonafhouding en de gevolgen in-
zake pensioenanciënniteit. De voorzitster 
van deze partij verkondigde bovendien 
flagrante onwaarheden in een weekblad 
over de uren die een spoorwegbediende 

presteert. Het spoorwegpersoneel werd 
ronduit aan de schandpaal genageld.
Het management van de Belgische 
Spoorwegen heeft de voorbije weken 
een duidelijke boodschap gekregen: géén 
toegevingen aan de vakbonden. De sociale 
verontwaardiging die de vakbonden elke 
dag uitdragen, moeten op één of andere 
manier terugbetaald worden. En liefst nog 
door het werkvolk. Alsof de koopkracht al 
niet genoeg aangetast wordt door deze 
facturenregering. Beste politici van de 
regeringspartijen, wat zoudt ge zonder het 
werkvolk zijn?

Ludo Sempels, namens het Vlaams secre-
tariaat ACOD Spoor
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Netheid
De teloorgang van het station
Bekende Limburger – en dus wereldbur-
ger – Stijn Meuris kloeg onlangs in Het 
Belang van Limburg het stijgende per-
ronkruid aan in het station van Hasselt 
(zie foto). Onbewust stelt hij zo vooral 
de structuur van de Belgische spoorwe-
gen aan de kaak.

Spoorwegarbeiders willen maar al te 
graag de perrons onderhouden zoals 
weleer. De oudgedienden herinneren zich 
ongetwijfeld nog goed hoe de netheid 
van het station het visitekaartje was van 
het stationspersoneel. Er werd zelfs een 
prijs gegeven aan het mooiste station in 
de regio. Iedereen voelde zich verant-
woordelijk voor het station: de ondersta-
tionschef, de treinbegeleider, de rangeer-
der, de seingever, de treinbestuurder, de 
loketbediende, kortom, iedereen met het 
etiket ‘spoor’.
Helaas, vandaag wordt alles onder budge-
taire limieten en de grenzen van het ma-
nagementwaterhoofd geplaatst. De vraag 
is niet alleen wie en welke dienst verant-
woordelijk is, maar ook wie er betaalt. En 
dan gebeurt het voorspelbare: zij die aan 
de knoppen zitten van het budgetbeheer 
zien het onkruid niet en beschouwen de 
verwijdering en het financiële kosten-
plaatje ervan als niet dringend.
De pendelaars beseffen het niet, maar 
het spoorwegpersoneel dat vandaag 
publiekelijk in het station werkt, is niet 
meer rechtstreeks verantwoordelijk voor 
de netheid ervan. Niettemin worden juist 
deze mensen met de vinger gewezen en 
bespot.

Spoor als stortplaats

En dan hebben we het nog niet over het 
onderhoud van de sporen in het station. 
Een mooi voorbeeld is spoor 9 in het 
station van Leuven (zie foto). Een ‘stort-
spoor’ is een terechte bewoording.
Alweer spelen budgetten en bevoegdhe-
den een rol, en ontstaat er een discussie 
tussen NMBS en Infrabel. Het bevuilde 
spoor wordt immers uitsluitend geassoci-
eerd met de NMBS, terwijl ook Infrabel er 
verantwoordelijk voor is. Directie Stations 
(NMBS) voorziet het personeel, Infrabel 
zorgt voor het vrijmaken van de sporen. 
De coördinatie hiervan verloopt blijkbaar 

moeilijk. Dit leidt tot onnodige discussies 
die je moeilijk kunt beschouwen als ef-
ficiënt bestuur.

Privatisering is geen oplossing

Een ‘believer’ in complottheoriën zou 
haast poneren dat het bewust laten 
verloederen van het station en de infra-
structuur een strategie is om de publieke 
opinie te verleiden naar de roep om pri-
vatisering.
De Britse spoorwegen werden dankzij 
een dergelijke strategie meer dan 20 jaar 
geleden geprivatiseerd. De verloedering 
van het Britse spoor is ondertussen ech-
ter verspreid naar andere diensten van 
de spoorwegen: torenhoge tarieven, ver-
ouderd materieel, slechte aansluitingen, 
… De kinderen van de generatie reizigers 
die in de jaren 1980 om privatisering 
smeekten, staan vandaag samen met de 
vakbonden te protesteren aan de stati-
onspoorten tegen het spoorwegbeleid 
en eisen een nationalisatie van de Britse 
spoorwegen.

Stuur ons je foto’s

Laat ons dezelfde rampspoed voorko-
men en alvast samen mét de reizigers 
de symptomen van de spoorwegverloe-
dering bestrijden. We roepen iedereen 
op om ons foto’s te bezorgen (*) van 
voorbeelden, zoals die van de stations 
van Hasselt en Leuven. Onze militanten 
en secretarissen zullen dit op de paritaire 
organen als agendapunt aanbrengen. 
Netheid op de werkplaats is van groot 
belang. Welnu, de stations en sporen zijn 
onze collectieve werkplaatsen.

Stefan T’Jolyn, Gunther Blauwens

(*) Stuur je foto’s en info naar
secretariaat@acod-spoor.be

12
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De Lijn
Draagtest nieuw uniform:
zwaar onvoldoende
Al jaren vragen de chauffeurs van De Lijn om het uniform ei-
gentijdser te maken, en de distributie en kwaliteit ervan te 
optimaliseren. Die vraag wordt uiteraard ondersteund door 
onze ACOD-gemandateerden die in de kledijcommissie van De 
Lijn zetelen. Hun pleidooi heeft eindelijk vruchten afgeworpen, 
want ruim een jaar geleden besloot de directie een nieuw uni-
form te laten uitwerken. De keuze valt echter zwaar tegen.

ACOD had voorgesteld een aantal ontwerpers op het project te 
zetten en de leden van de kledijcommissie een eerste selectie 
te laten doen, gevolgd door een draagtest, alvorens beslissingen 
te nemen over een nieuw uniform. De Lijn heeft die werkwijze 
echter niet gevolgd, ze heeft wel een procedure opgestart waarbij 
drie mogelijke leveranciers werden geselecteerd. Slechts één – de 
voor De Lijn meest interessante aanbieder – werd weerhouden 
om voorgesteld te worden aan de commissie en er een draagtest 
mee op te starten.
Onze afgevaardigden hebben dus geen kans gekregen om hun 
eerste voorkeur kenbaar te maken. Daarop werd overeenge-
komen dat in de eerste plaats de leden van de kledijcommissie 
gedurende een bepaalde periode de nieuwe kleding zouden 
dragen en het onderhoud op zich zouden nemen, maar dat daar 
bovenop andere personeelsleden op vrijwillige basis ook aan de 
draagtest konden deelnemen, ongeveer 70 personen.
Op 26 augustus organiseert De Lijn het grote ‘evaluatiemoment’ 
met de kledijcommissie om te zien of de eerste ontwerper kan 
voldoen aan de noden van al wie de kledij later ook effectief 
moet dragen, dag in dag uit.

Twijfels over de aanbieder

ACOD TBM maakt zich grote zorgen over de stabiliteit van de 
geselecteerde leverancier, van wie we recentelijk in de media 
hebben vernomen dat hij de boeken heeft neergelegd met het 
oog op een gedeeltelijk of geheel faillissement. Vraag is of het in 
deze context nog wel zinvol is om met deze aanbieder verder in 
zee te gaan, en of De Lijn wel harde garanties zal kunnen krijgen 
over continuïteit in de leveringen. Beschikbaarheid van een ge-
garandeerde voorraad kledij is altijd al het struikelblok geweest. 
Het zou onverantwoord zijn om vanaf dag één alweer in dat suk-
kelstraatje te belanden.

Eerste bevindingen van de draagtest

Bij het ter perse gaan van dit artikel loopt de testfase nog volop, 
maar helaas kunnen onze gemandateerden met moeite een al-
gemene score van 3 op 10 over de lippen krijgen. Ten eerste zijn 
verscheidene stukken uit het gamma van het nieuwe uniform nog 
steeds niet ter beschikking gesteld, terwijl de testtermijn onder-
tussen wel op zijn einde loopt.
ACOD TBM heeft ook aandachtig de was/droog- en strijkvoor-

schriften gelezen. Deze zijn helemaal niet meer van deze tijd – om 
niet te zeggen onmogelijk en onaanvaardbaar om zich er in een 
hedendaags huishouden aan te kunnen houden.
Bovendien zijn niet alleen het uitzicht, maar zeker ook de prak-
tische aspecten van de nieuwe uniformen negatief. Hoewel De 
Lijn de collectie als ‘casual-chique’ bestempelt, noemen wij ze 
gewoonweg oubollig. De kleuren zijn niet aantrekkelijk en geven 
een zeer sombere indruk. Dit kunnen wij de ontwerper echter 
niet verwijten, want de kleuren zijn als verplicht opgegeven door 
De Lijn – om niet te zeggen door de hogere overheid. Een ont-
werper kan zich op dat vlak niet onderscheiden. ACOD TBM kan 
zich dus helaas niet vinden in de ontwerpen van de pulls, cardi-
gans, polo’s en zelfs de sokken.

Een gemiste kans

Voor het personeel dat ernaar uitkeek om eindelijk een aantrek-
kelijk en trendy uniform met enige fierheid te kunnen dragen, be-
treuren wij ten zeerste dat de voorgestelde collectie een gemiste 
kans is. Een nieuw uniform is zeer ingrijpend en onze verwachtin-
gen zijn dan ook hoog gespannen voor deze zeldzame kans. Wij 
willen dat De Lijn de kledij duchtig moderniseert en hedendaags 
maakt, zowel op het vlak van esthetiek, kwaliteit, draagcomfort 
als onderhoud. Het ziet er echter niet naar uit dat De Lijn hieraan 
kan voldoen met de testcollectie.
Onaanvaardbaar is ook het feit dat de directie de bermuda niet 
meer in het gamma heeft willen opnemen. Wij staan er echter 
op dat men ook in de toekomst een bermuda zal kunnen blijven 
dragen, en dit in respect met de afspraken die daar eerder over 
gemaakt zijn. Over de kledij en ook de dotatie die aan een nieuw 
uniform verbonden is, zijn de laatste woorden dus zeker nog niet 
gezegd.

Rita Coeck

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.be
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Nieuwe cao bpost eindelijk in zicht
Eind februari 2016 vroeg ACOD Post aan 
de voorzitster van de raad van bestuur van 
bpost om de onderhandelingen voor een 
collectieve arbeidsovereenkomst op te 
starten. Onze eisenbundel werd integraal 
in de Tribune van april 2016 gepubliceerd.
Wegens het verhaal met PostNL en een 
aantal syndicale acties waren er eind mei 
2016 wel een aantal frustraties, maar was 
er nog geen cao-akkoord. Zo geraakten we 

in tijdsnood. Daarom hebben we in het 
paritair comité van 2 juni 2016 alvast een 
akkoord over de niet-recurrente bonus 
2016 en de eindeloopbaanregeling tot 
eind 2016 afgesloten. Zo vermeden we dat 
het personeel het slachtoffer zou worden 
van het moeilijke verloop van de cao-
besprekingen.
Ondertussen hebben we tijdens de on-
derhandelingen een concreet voorstel van 

bpost ontvangen voor de cao 2016-2017. 
Dit voorstel gaan we in september 2016 
met onze leden bespreken. Het is de be-
doeling om tijdens het paritair comité van 
30 september 2016 een definitief advies 
te geven. Meer daarover in de volgende 
Tribune.

Jean-Pierre Nyns

Rudi Arnalsteen in Vlaams-Brabant
Een dag in het spoor van een
gewestelijk secretaris van ACOD Post
Dat kantoorbezoeken en het bijwonen van de overlegorganen dagelijkse kost zijn voor een gewestelijk secretaris, hebben jullie 
kunnen lezen in de artikels waarin we een werkdag van Ben de With en Claudine Baltzar hebben gevolgd. Nu kiezen we, met Rudi 
Arnalsteen in Vlaams-Brabant, voor enkele niet zo alledaagse werkdagen.

27 april 2016

4.00 uur

Uit de veren, wakker worden met een 
verfrissende douche en een snelle kof-
fie. Het gezin nog snel een knuffel en de 
dag begint. Vooraleer Rudi Arnalsteen 
naar Leuven rijdt, gaat hij eerst langs in 
het kantoor Huldenberg Mail om een 
militant te spreken en hem enkele docu-
menten te overhandigen. Dan gaat het 
verder richting Leuven.

6.00 uur

Aankomst op kantoor. Vandaag is er een 
ACOD-militantenconcentratie in en rond 
Het Depot op het Martelarenplein in 
Leuven. Dat vindt plaats in het kader van 
de ‘Week van de openbare diensten’, 
waaraan ACOD-sector Post uiteraard 
deelneemt. Voor het zover is, opent Rudi 
zijn mailbox, beantwoordt hij een aantal 
e-mails en bereidt hij nog een dossier voor 
over een lopende reorganisatie binnen 
een mailkantoor.

9.00 uur

De militanten beginnen toe te stromen op 
het Martelarenplein. Rudi heeft met de 
militanten en de andere gewestelijk secre-
tarissen afgesproken voor het KBC-gebouw 
om dan samen naar Het Depot te gaan. 
Hij zorgt ervoor dat alle militanten van zijn 
gewest hun gegevens noteren, zodat hij de 
stakings- en reiskostenvergoeding in orde 
kan brengen. De afwezigheid van de deel-
nemende militanten in hun kantoor wordt 
immers geboekt als staking.

9.30 uur

In Het Depot komen, uit de verschillende 
sectoren, getuigen aan het woord die de 
wantoestanden op de werkvloer en de af-
braak van de dienstverlening in hun sector 
beschrijven. Voor ACOD-sector Post getuigt 
Marijke De Pauw, sectorafgevaardigde in 
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9 mei 2016

8.00 uur

Rudi heeft al alles in gereedheid gebracht 
om de dag probleemloos te laten starten. 
Viermaal per jaar is er een vormingsdag 
voor de militanten. Zo blijven de militanten 
op de hoogte van de standpunten van de 
vakbond en van de lopende dossiers. Dit 
is zeer belangrijk, zo kunnen de militanten 
op hun beurt de leden correct informeren. 
Ook kunnen ze hier onderling ideeën uit-
wisselen.

9.00 uur

Rudi heet de militanten welkom. Vandaag 
start hij de meeting met het voorlezen van 

de open brief van Jean-Pierre Nyns, alge-
meen secretaris van ACOD Post (deze is te 
lezen op de ACOD-blog, Twitter en Face-
book). Bij de rondvraag die hierop volgt, 
blijkt al snel dat de situaties aangeklaagd in 
de open brief, schering en inslag zijn in de 
kantoren.

9.30 uur

Op elke vormingsdag wordt ook een me-
dewerker van bpost uitgenodigd om de 
militanten in te lichten over nieuwe pro-
jecten of een belangrijk onderwerp over 

het welzijn van het personeel (bijvoorbeeld 
safety) of de toekomst van bpost (bijvoor-
beeld pakjes). Vandaag worden Quentin 
Godfirnon en Tessy Thill verwelkomd, die 
het project ‘People@Core’ voorstellen. 
Dit project heeft als ambitie het welzijn 
van het personeel te verbeteren door de 
‘mensen in het centrum’ te plaatsen. De 
militanten reageren zeer wantrouwig en 
geven in een mum van tijd een resem con-
crete voorbeelden van mistoestanden in 
de kantoren. Ze houden beide genodigden 
er dan ook aan om ook een vooruitgang te 
bewerkstelligen in hun kantoor.

14.00 uur

Na de middag worden in kleine groepen 
de problemen op de werkvloer opgelijst 
en worden er mogelijke oplossingen door 
de militanten aangereikt. De resultaten 
worden vervolgens voorgesteld aan de 
hele groep. Rond 16 uur zit de dag erop en 
is de bagage van de militanten alweer wat 
groter.

16.15 uur

De zaal is opgeruimd en Rudi neemt op 
kantoor zijn e-mails door en contacteert de 
talloze mensen die een voicemailbericht 
nalieten. Rond 18 uur keert hij huiswaarts 
naar Sint-Agatha-Rode, waar zijn vrouw 
Ceyda, zijn zoon Kylian en zijn dochters Ya-
smin en Caitlin op hem wachten om samen 
aan tafel te gaan.

Oost-Vlaanderen. Na de bijeenkomst in Het 
Depot blijkt Rudi niet verwonderd over de 
verschillende getuigenissen. Dagelijks krijgt 
hij telefoontjes van militanten die gelijkaar-
dige situaties vertellen. Hij komt dan tussen-

beide bij het management en ook nationaal 
signaleert hij de wantoestanden. In vele 
kantoren, zowel bij Mail als bij Retail, is het 
werk immers niet meer werkbaar en staan 
de medewerkers voortdurend onder druk.

13.00 uur

Ondertussen is het tijd voor de lunch. Op 
het Martelarenplein zijn twee frietkramen 
geïnstalleerd, waar de deelnemers aan de 
manifestatie zich tegoed kunnen doen aan 
een pakje frieten. Een aanbod dat Rudi in 
dank aanvaardt. Maar eerst nog even op de 
foto met ACOD-voorzitter Chris Reniers.

14.00 uur

Rudi keert terug naar zijn kantoor om aan 
de lopende dossiers te werken en mensen 
te contacteren die hem in de voormiddag, 
tijdens de manifestatie, tevergeefs hebben 
gebeld. Tot slot gaat hij nog op bezoek bij 
Leuven Collect. Nadien spreek ik met hem af 
om op 9 mei zijn vormingsdag bij te wonen.

CONTACT Jean-Pierre Nyns l jean-pierre.nyns@acod.be
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MSO
Belangrijke actuele dossiers
In dit overzicht van even actuele als 
acute dossiers richten we de focus op de 
nieuwe MOBI, vraagtekens rond Bringr, 
de evaluatie van ecocheques voor LS-
vervangers en de richtlijnen voor het 
ingeven van bijkomende prestaties.

Nieuwe MOBI

Omdat de huidige MOBI bijna aan het 
einde van zijn levensduur is, heeft MSO 
beslist om deze te vervangen. Niet onbe-
langrijk is dat na het testen van verschil-
lende modellen, deze MOBI de eerste 
keuze is van de betrokken postmannen.
De nieuwe MOBI is een Honeywell CT50, 
aangestuurd door Android. Het toestel 
heeft het gebruiksgemak van een smart-
phone met aanraakscherm. Verschillende 
apps kunnen tegelijkertijd draaien, het 
heeft snelle netwerkverbindingen (zoals 
4G en wifi) en het bezit een accurate gps-
module. De snelle barcodescanner, goede 
batterij en een goede schok- en waterbe-
stendigheid zijn een pluspunt.
Alle huidige applicaties vind je op dit 
nieuwe toestel terug. Deze nieuwe MOBI 
wordt ook met enkele nieuwe toepas-
singen (zoals telefoneren, rekenmachine, 
weerbericht & buienradar, Google Maps, 
zaklamp en een prima beveiliging) uitge-
rust.
Het telefoneren wordt weliswaar beperkt 

naar de door bpost goedgekeurde num-
mers en noodnummers. De website van 
bpost wordt geïnstalleerd om zo relevante 
informatie (prijzen, openingsuren post-
kantoren en dergelijke meer) te kunnen 
opzoeken. De postman zal de taal, de let-
tergrootte en het volume kunnen instellen 
naar eigen voorkeur. Een ondersteuning 
voor ‘new solutions’ (zoals de Proximus 
Decoder) wordt voorzien.
Er zijn momenteel testen aan de gang om 
de Skorpio bij Nationaal Transport te ver-
vangen door het nieuwe toestel. De effec-
tieve vervanging gaat van start in augustus 
en zal eind september voltooid zijn. Na 
bijkomende testen op het terrein in ‘Col-
lect en Distributie’ worden in de eerste 
helft van 2017 ook daar alle MOBI’s ver-
vangen en begin 2018 zullen alle postman-
uitreikers uitgerust worden met een MOBI.

Bringr

bpost heeft in Antwerpen het pilootproject 
Bringr opgestart – sinds 20 juni 2016 in de 
stad Antwerpen en sinds juli in de provin-
cie. Via dit proefproject kunnen privéper-
sonen pakjes meenemen die normaal niet 
door bpost meegenomen worden. Bij-
voorbeeld een paar voetbalschoenen die 
de zoon is vergeten mee te nemen vanuit 
Schoten naar een weekendje in Virton.
Via een applicatie op de smartphone kun-
nen gebruikers uit de provincie Antwer-
pen pakketjes laten versturen door een 
particulier. Wanneer een gebruiker een 
pakketje wil verzenden en dit in Bringr 
invoert, dan kan een andere gebruiker zich 
als transporteur aanbieden. De prijs van 
het vervoer zal beduidend meer zijn dan 
bij bpost.
Bringr is een afgeleide van het Uber-ver-
haal, dat vanuit de VS naar Europa overge-
waaid is. Het begint zich op alle markten 
(bijvoorbeeld taxi’s) te ontwikkelen. Naast 
Uber, zal ook Bringr een rechtstreekse be-
dreiging zijn voor iedereen die in de sector 
logistiek actief is. Laat het heel duidelijk 
zijn, ACOD Post is 100 procent tegen Uber, 
Airbnb en dergelijke. Dit staat voor een 
ultraliberaal verhaal. Het gaat alleen om 
geld, geld en nog eens geld. Geen arbeids-
overeenkomst, geen rechten, geen plich-
ten, geen waarborgen. Een ideale gelegen-

heid ook om aan georganiseerd zwartwerk 
te doen. De service die de klant krijgt, is 
van weinig of geen belang. Het staat voor 
alles waar wij absoluut niet voor staan.
Anderzijds kunnen we niet ontkennen 
dat het fenomeen bestaat. Kan dit een 
concurrent van bpost worden? Of kan dit 
bpost helpen om een grotere speler op de 
pakjesmarkt te worden? ACOD Post stelt 
zich heel wat vragen. Wij zullen absoluut 
de kwaliteit die onze klanten verdienen, 
verdedigen. Hoe kan je dit controleren? 
Zal Bringr een impact hebben op de te-
werkstelling bij bpost? Zijn onze postbodes 
hiermee bedreigd? Niemand die hier van-
daag met zekerheid op kan antwoorden. 
Alleen daarom hebben wij liever dat bpost 
dit uittest dan één of andere concurrent. 
Op die manier behouden we de controle 
en kunnen we tussenbeide komen waar 
nodig.
ACOD Post eist van bpost volledige trans-
parantie. Wij willen over alle details die dit 
project zal opleveren, kunnen beschikken. 
ACOD Post zal uiterst waakzaam blijven en 
nooit toelaten dat Bringr jobs bij bpost in 
gevaar brengt.

Evaluatie van ecocheques voor 
LS-vervangers

Zoals afgesproken bij de ondertekening 
van het MSO-plan, zou bpost na een half 
jaar de 60 euro ecocheques voor de LS-
vervangers evalueren. Zoals voorspeld 
door ACOD Post, blijkt dat het overgrote 
deel van de LS-vervangers meer dan één 
op de vier zaterdagen werkt. Daarom 
wordt het bedrag van 60 euro op jaarbasis 
opgetrokken naar 120 euro. De storting 
van de bijkomende 60 euro aan eco-
cheques zal gebeuren op 1 oktober 2016.

Herinnering van de richtlijnen 
voor het ingeven van bijkomende 
prestaties

Het inbrengen van bijkomende prestaties 
zorgt voor verhitte discussies. Tussen de 
afspraken die nationaal gemaakt zijn en 
de toepassing ervan zijn immers interpre-
taties mogelijk. Daarom heeft ACOD Post 
erop aangedrongen om de richtlijnen te 
herhalen.
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1. Indien het gaat om prestaties op de 
dienst waarop de medewerker was inge-
pland

De diensten zijn opgemaakt op basis van 
gemiddeldes en het is daarom ook niet 
voorzien (tenzij in zeer uitzonderlijke 
gevallen zoals moeilijke weersomstandig-
heden, onverwachte omstandigheden op 
de weg, …) om uren bij te geven wanneer 
een medewerker later binnen komt dan 
zijn officiële uur van binnenkomst, als hij 
enkel de dienst heeft uitgevoerd waarop 
hij gepland was.
Omgekeerd is het ook niet de bedoeling 
om tijdens kalmere periodes de mede-
werker extra taken te geven bovenop de 
dienst waarop hij voorzien was, zonder de 
medewerker daarvoor de bijkomende tijd 
te geven waarop hij recht heeft wanneer 
hij bijkomende taken uitvoert.

2. In het geval van bijkomende prestaties 
(buiten de geplande dienst)

Indien de medewerker bijkomende taken 
uitvoert ten opzichte van de dienst waarop 
hij was gepland, is het de bedoeling om 
hem ook de extra tijd te geven waarop 

die bijkomende taken recht geven. Enkele 
voorbeelden met mogelijke bijkomende 
taken:
- Een gedeelte van een andere dienst uit-

voeren (bij verdeling van dienst).
- Een rit naar de garage (indien deze tijd 

niet reeds opgenomen is in de dienst).
- Versterking pakken.

3. Voor de starters (alle nieuw aangewor-
ven medewerkers, ongeacht welk type 
contract zij hebben)

Nieuwelingen mogen tijdens hun eerste 
drie weken geen bijkomende prestaties 
uitvoeren (verdeelde dienst, concessio-
naris, versterking pakken, …). Gelieve de 
prestaties van de starters zeer nauwkeurig 
op te volgen, in combinatie met de nodige 
begeleiding en opvolging. Wanneer de 
dienst heel moeilijk is om aan te leren of 
de nieuweling in het begin abnormaal lang 
moet werken om zijn eigen dienst gedaan 
te krijgen, gelieve deze uren ook te com-
penseren (het niet compenseren van de 
vele extra uren tijdens de eerste weken is 
immers één van de meest voorkomende 
redenen van vertrek bij nieuwelingen).

Indien je prestaties niet correct worden 
ingegeven, aarzel dan niet om je plaatse-
lijke militant of je gewestelijk secretaris te 
contacteren.

Actisoc
Tegemoetkoming bij kindervakanties
De sociale dienst Actisoc van bpost komt 
voor 75 euro tussenbeide in de kosten 
van een kindervakantie. Alle statutaire, 
baremiek contractuele personeelsleden 
en hulppostmannen in actieve dienst (op 
voorwaarde dat zij ononderbroken één 
jaar in dienst zijn) kunnen hiervan genie-
ten.
Deze steun geldt voor kinderen van 3 tot 
18 jaar die deelnemen aan een kinderva-
kantie met minstens vijf overnachtingen, 
georganiseerd door een erkende organisa-
tie binnen de schoolvakanties. Bezorg een 
attest (‘Aanvraag tussenkomst kinderva-
kanties’) volledig ingevuld binnen de zes 
maanden na het verblijf, aan de sociale 
dienst (Actisoc – Kindervakanties – 1105 
Brussel). Jaarlijks kan er per kind één tus-
senkomst worden aangevraagd.
Het in te vullen attest is beschikbaar op 
intranet of bij uw plaatselijke militant of 

gewestelijk secretaris van ACOD Post. Bij 
de volgende organisaties geniet u nog 
een bijkomend Actisoc-voordeel: Activak, 
Idee Kids, Free-Time vzw, Koning Kevin, Le 
crayon, Roeland vzw, Sportievak vzw en 
Topvakantie vzw. Ook voor de andere te-

gemoetkomingen van Actisoc kan je steeds 
terecht bij uw gewestelijk secretaris van 
ACOD Post of rechtstreeks bij Actisoc via 
infosoc@bpost.be, Actisoc, 1105 Brussel 
of 02/276.82.82.
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gazelco 

Interview met Ludwig Vandenhove
“Opnieuw een toekomst
voor centrale van Langerlo”
Nu de elektriciteitscentrale in Langerlo 
weer een toekomst heeft, maken we een 
stand van zaken op. Dat doen we met 
een interview met Ludwig Vandenhove, 
sp.a-gedeputeerde in de provincie Lim-
burg, die het dossier door en door kent.

Na de recente overname van de elektri-
citeitscentrale in Langerlo door Graanul 
Invest (Estland) van German Pellets lijkt de 
toekomst ervan verzekerd voor ten minste 
10 jaar en hopelijk voor nog veel langer. 
Na de turbulente voorgaande jaren is het 
voor het personeel een belangrijke stap in 
de richting van een meer geruststellend 
toekomstperspectief.
Ook sommige politici zijn ervan overtuigd 
dat deze bedrijfszekere centrale zal bijdra-
gen tot een evenwichtige mix van produc-
tiemiddelen, die nodig is om tegemoet te 
komen aan de vraag naar elektriciteit in 
het kader van een stabiel en voldoende 
performant productiepark in België. Re-
centelijk had ACOD Gazelco via onze ka-
meraden in Limburg contact met Ludwig 
Vandenhove, sp.a-gedeputeerde in de 
provincie Limburg. Hij volgde het dossier 
van nabij op.
 
Ludwig Vandenhove: “Ruim twee jaar 
lang vecht het personeel van de elek-
triciteitscentrale van Langerlo voor het 
behoud van hun bedrijf en tewerkstel-
ling. Nu de rit op de rollercoaster voorbij 

lijkt, is het tijd om te werken aan een 
toekomstperspectief, verder dan de voor-
ziene exploitatieperiode van 10 jaar die nu 
voorligt.”

Het personeel van Langerlo heeft een 
hoge specialisatiegraad. Biedt dat moge-
lijkheden?

Ludwig Vandenhove: “De energievoor-
ziening voor Limburg en bij uitbreiding 
België staat sinds de berichten over mo-
gelijke black-outs in het middelpunt van 
de belangstelling. Samen met de ACOD 
wil ik nadenken over de toekomst van de 
biomassacentrale en van de tewerkstelling 
in de energiesector, zowel op korte als op 
lange termijn.
In de volgende twee jaar wordt de cen-
trale omgebouwd en het personeel omge-
schoold. Een grote troef van de centrale is 
de bedrijfszekerheid die in alle veiligheid 
bijdraagt tot een zekere bevoorrading. Een 
uitval van de centrale komt hoogst zelden 
voor en dat blijft de ambitie. Bovendien 
is deze centrale zeer flexibel. Ze kan op 
korte termijn haar productie verlagen en 
verhogen. De capaciteit is momenteel 560 
megawatt, een equivalent van ongeveer 
250 windmolens.”

Schept de ombouw ook extra werkgele-
genheid?

Ludwig Vandenhove: “De ombouw gaat 
gepaard met een tijdelijke inzet van vele 
honderden extra werkkrachten. Eens de 
productie gestart is, geeft de centrale 
naast de eigen personeelsleden nog eens 
werk aan minstens 150 mensen bij toele-
veranciers. Bij Langerlo komt na de onze-
kerheid nu de motivatie weer om met veel 
enthousiasme de schouders onder het 
bedrijf te zetten.”

Sp.a Limburg, Ludwig Vandenhove en 
de ACOD willen werk maken van een 
toekomstplan. We brengen mensen en 
ideeën samen om zowel specifiek voor 
Langerlo, als voor de ganse energiesec-
tor de tewerkstelling en de economie te 
laten floreren, met respect voor andere 
maatschappelijke belangen. We kijken toe 
op de voorwaarden bij de besteding van 
de subsidies op het vlak van personeel, 
proberen onderzoek te stimuleren voor 
langetermijnoplossingen en plannen in dat 
kader al een eerste bezoek aan Energyville 
na de zomer.

EDF Luminus
Sociale onrust gaat niet voorbij
De directie van EDF Luminus neemt al 
geruime tijd een zeer vijandige houding 
aan tegenover het sociaal overleg en de 
rechten van het personeel in het alge-
meen. Wat is er aan de hand?

Regelmatig geeft EDF Luminus de indruk 
zich te willen onttrekken aan de loons- en 
arbeidsvoorwaarden van de sector gas en 
elektriciteit. ACOD Gazelco blijft ijveren 
voor sociale vooruitgang, ook in dit be-

drijf, en ondersteunt actiebereidheid bij 
misnoegde werknemers. Zo werd eind juni 
een stakingsactie gehouden door een zeer 
grote meerderheid van het personeel van 
de elektriciteitscentrales van Ringvaart en 
Ham. Directe aanleiding was onder meer 
een ongelijke verloning voor dezelfde 
functies in centrales in Wallonië en deze 
in Gent.
Deze directie heeft het zelfs nuttig geacht 
om een gerechtsdeurwaarder, bijgestaan 

door politieagenten, in te schakelen na-
dat ze een vonnis verkregen had bij een 
rechtbank in Gent dat verdere acties ter 
plaatse onmogelijk maakte. ACOD Gazelco 
is benieuwd hoelang zo’n verslechterde 
verstandhouding tussen werknemers en 
werkgever nog kan blijven duren. Wij ver-
wachten een zeer verhitte herfstperiode 
bij EDF Luminus.

Jan Van Wijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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telecom

Interview met Serge en Jelle Dejonckheere
“Kiezen voor vakbond is kiezen 
voor stabiliteit, zekerheid en vooral 
 veiligheid”
De verkiezingsuitslag bij Brussels Airport 
Company was bij de sociale verkiezingen 
een bijzonder succes voor de ACOD. Op-
vallend tussen alle waardevolle kandida-
ten was het duo Serge en Jelle Dejonck-
heere, vader en zoon. Hun persoonlijke 
resultaten waren opmerkelijk. Dat ver-
dient wat extra aandacht.
 
Waarom kozen jullie ervoor je bij de 
ACOD aan te sluiten?
 
Jelle Dejonckheere: “Ik ben al heel mijn 
leven opgegroeid met de socialistische 
waarden en uiteraard gingen mijn vader 
en grootvader (Raoul Dejonckheere van 
de vertaaldienst van de ACOD) me al 
lang voor in de traditie. ACOD is de enige 
vakbond die zich ten volle inzet voor de 
werknemers en waar de resultaten van 
deze inzet zeer duidelijk merkbaar zijn op 
de werkvloer.”

Serge Dejonckheere: “Ik kan dat enkel 
maar bevestigen, ACOD is de beste vak-
bond.”

Wat waren jullie specifieke strijdpunten 
in de sociale verkiezingen?

Serge Dejonckheere: “Mijn strijdpunten 
voor de verkiezingen zijn steeds dezelfde: 
de werknemers steunen in hun rechten 
en streven dat hun rechten niet worden 
beknot door de werkgever. Vooruitgang 
boeken voor de werknemers vind ik een 
zeer belangrijk gegeven en is voor mij één 
van de kerntaken van een goede vakbond.”

Jelle Dejonckheere: “Ik wil vooral dat het 
personeel correct en duidelijk geïnfor-
meerd wordt en dat er respect is voor hun 
rechten. Het is in ieders belang dat een 
werknemer gesteund wordt en zich goed 
kan voelen bij het uitvoeren van zijn dage-
lijkse werk.”

Van waar komt jullie denderende score? 
Is er een recept ‘Dejonckheere’?

Serge Dejonckheere (lacht): “Ik heb er nu 

ongeveer 34 jaar vakbondswerk opzitten, 
inclusief twee sociale verkiezingen 2012 
en 2016. Beide verkiezingen heb ik een 
zeer behoorlijk resultaat kunnen behalen. 
Mijn goede scores heb ik te danken aan 
het feit dat ik recht voor de raap, maar di-
plomatisch op een correcte manier de za-
ken – pijnpunten – durf te stellen. Ook het 
feit dat ik overal op de luchthaven kom en 
zeer veel mensen ken, heeft me geholpen 
aan die goede score. Als manager Deputy 
Fire and Emergency Services kan ik natuur-
lijk ook rekenen op heel wat steun vanuit 
mijn eigen brandweerdienst – de grootste 
dienst bij Brussels Airport Company. Ge-
zien mijn positie daar, word ik uiteraard 
snel geïnformeerd van problemen binnen 
onze brandweerdienst. Zo kan ik ze sneller 
oplossen, niet zelden via mijn vakbonds-
werk. Ik kom daardoor ook vaak in contact 
met andere operationele diensten op de 
luchthaven zoals Security, Airport Inspec-
tion en andere. Op die manier blijf ik ook 
op de hoogte van hun problemen. Mijn 
deur staat altijd open voor iedereen.”

Jelle Dejonckheere: “Ik werk al 12 jaar bij 
de Luchthaveninspectie/Beveiliging, maar 
het was de eerste keer dat ik deelnam aan 
de sociale verkiezingen. Uiteraard ben ik 
tevreden met mijn resultaat. Net als mijn 

vader, ontmoet ik dagelijks vele collega’s 
met allerlei verschillende professionele 
achtergronden. Dankzij mijn goed contact 
met de verschillende operationele depar-
tementen binnen BAC heb ik het vertrou-
wen gekregen van vele mensen. Misschien 
heeft ook het feit dat ik de zoon ben van 
een vader met een bewezen dienst vele 
collega’s kunnen overtuigen voor mij te 
stemmen. Ze zien ook mij als een aan-
spreekpunt voor hun problemen. Ik vind 
het in elk geval een zeer leerrijke en boei-
ende ervaring. Ik hoop ook in de toekomst 
de ACOD verder te kunnen versterken en 
van de naam ‘Dejonckheere’ een kwaliteit-
slabel te maken (lacht).”

Wat willen jullie verwezenlijken in de 
komende vier jaar?

Jelle Dejonckheere: “Mijn departement, 
Security, staat aan de vooravond van een 
hervorming. Ik wil mijn collega’s met raad 
en daad bijstaan tijdens deze toch wel 
zware verandering in onze loopbaan. Soci-
ale onrust valt dan ook niet uit te sluiten. 
Als vakbondsafgevaardigde speel je een 
cruciale rol om de rechten van het perso-
neel te verdedigden en toekomstige werk-
zekerheid zo goed mogelijk te garanderen. 
Dit is de sterkte van de ACOD: het uitvoe-

Serge Dejonckheere Jelle Dejonckheere
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Belgocontrol
Nieuwe praktische afspraken
Deze zomer werden belangrijke akkoor-
den gesloten en afspraken gemaakt tus-
sen Belgocontrol en de vakorganisaties. 
Een overzicht.

Op 8 juli 2016 werden in het paritair 
comité drie nieuwe akkoorden eenparig 
getekend door de drie representatieve 
vakorganisaties. Deze drie akkoorden zijn 
beschikbaar bij uw afgevaardigde en op de 
site van Belgocontrol.

Stand-by ACC

Deze nota bevat de praktische modalitei-
ten voor het invoeren van een stand-by-
systeem om de continuïteit van de dienst 
inzake directe en effectieve luchtverkeers-
leiding te garanderen. De nota moet wordt 
opgevat als een aanvulling van artikel 17 
van het collectieve akkoord van 12 april 
2016 over het in disponibiliteit stellen 
van de luchtverkeersleiders. De algemene 
principes:
- In eerste instantie op vrijwillige basis.
- De ontbrekende SB-diensten worden zo 

gelijk mogelijk onder de luchtverkeerslei-
ders verdeeld.

- Maximaal 2 SB-diensten per maand.
- Op dezelfde kalenderdag mag een SB-

dienst nooit worden voorafgegaan of 
gevolgd door een dagdienst of een 
nachtdienst.

- Een SB-dienst wordt niet gelijkgeschakeld 
met werktijd.

- Het toekennen van een SB-dienst is niet 
gekoppeld aan het toekennen van com-
pensatierust, op welke manier dan ook.

- Voor een SB-dienst van 2 uur ontvangt 
de luchtverkeersleider een bruto premie 
van 150 euro (geïndexeerd).

- De vergoeding ‘kosten eigen aan de 
werkgever’ wordt vastgelegd op 15 euro 
per maand (gsm-kosten) en 60 euro per 
maand (gsm-abonnement).

- De eigen wagen van de luchtverkeers-
leider met een SB-dienst, die wordt te-
ruggeroepen om een werkprestatie aan 
te vatten, is verzekerd voor ‘materiële 
schade’ tot maximaal 25.000 euro (zon-
der btw).

- In de loop van oktober 2016 volgt een 
evaluatie.

Stand-by ATS/EBLG

Deze stand-bydienst herneemt dezelfde 
regels als voor ACC, maar in eerste instan-
tie uitsluitend op vrijwillige basis. Deze 
stand-bydienst wordt na onderhandeling 
vervangen door een verplicht stand-
bysysteem, zodra het personeelsbestand 
van de eenheid – in verhouding van de 
operaties – het toelaat, zoals bepaald in 
het personeelsbehoeftenplan DGO en 
voorgelegd aan het paritair comité van 26 
mei 2016.

Punctueel protocolakkoord 
 ‘continuïteit van de dienst 
 inzake directe en effectieve 
 luchtverkeersleiding’

Dit akkoord is bedoeld om de operaties 
van de verschillende ATS-eenheden te 
verbeteren door punctuele maatregelen 
te nemen in uitvoering van het collectieve 
akkoord van 12 april 2016.

- Doelstelling: betaling van een aanvul-
lend loon (of het nu gaat om een wed-
decomplement of een overloon of beide) 
voor de uren die de luchtverkeersleiders 
van de verschillende eenheden extra 
presteren en – daar waar het van toepas-
sing is – voor de uren ingevolge de 10 
= 14, vastgesteld op het einde van een 
trimester, met als doel de continuïteit 
van de dienstverlening inzake directe 
en effectieve luchtverkeersleiding in de 
verschillende eenheden te garanderen, 
in naleving van het arbeidsreglement van 
Belgocontrol.

- Duur: van 1 juni 2016 tot 30 juni 2017 
inbegrepen en nadien twee keer her-
nieuwbaar, telkens voor 6 maanden, na 
akkoord in het paritair comité.

- Uitvoering: op het einde van elke refe-
rentieperiode (3 maanden) volgt een 
monitoring. De vakorganisaties worden 
betrokken bij elke maatregel die kan 
bijdragen tot het verwezenlijken van de 
doelstelling van onderhavig akkoord.

- Financiële maatregelen voor alle een-
heden boven het gemiddelde van 35 
uur per week op driemaandelijkse basis, 
keuze mogelijk tussen:

ren van wat we beloven – dag en nacht. Ik 
ben dan ook blij dat ik deel mag uitmaken 
van een sterk team, met grote ervaring 
een daadkracht.”

Serge Dejonckheere: “Ik ben van plan 
mijn gedreven syndicaal werk voort te zet-
ten zoals voordien, in samenwerking met 
de andere verkozen kameraden en steeds 
in het belang van alle werknemers.”

Waarom zouden de mensen nog lid moe-
ten blijven van een vakbond?

Jelle Dejonckheere: “Het kiezen en aan-
sluiten bij een vakbond anno 2016 is 
kiezen voor stabiliteit, zekerheid en vooral 
veiligheid bij het uitvoeren van je dage-
lijkse werk.”
 
Serge Dejonckheere: “Volgens mij is het 
een ‘must’ indien je kiest voor zekerheid 
en veiligheid. Het is een keuze van het hart 
én het verstand.”
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� Het verkrijgen van een weddesup-
plement van 150 procent bovenop de 
normale wedde voor deze uren (tegen 
100 procent), zodat de teller CP+ op 
het einde van het trimester op nul 
staat.

� Het verkrijgen van een weddesupple-
ment van 150 procent en het behoud 
van een uur compensatierust.

� Het toekennen van 2.30 uur in de 
vorm van compensatierust.

Samengevat worden deze uren gewaar-
deerd tegen 250 procent.

- Financiële maatregelen voor de eenhe-
den waar het stelsel 10 = 14 wordt toege-
past (EBLG, ACC, APP, EBBR):
� Dezelfde recuperatie- of betalingsprinci-

pes als in het vorige punt voor de uren 
die niet samenvallen met een daadwer-
kelijk gepresteerd uur.

� Het verschil schuilt in de waarde van 
deze uren, die tegen 200 procent in 
plaats van 250 procent worden verre-
kend (10 = 18).

Bezoldigingsbeleid van de 
 contractuele medewerkers

Na een markstudie in 2015 is vastgesteld 
dat de bezoldiging van 79 contractuele 
medewerkers – op een totaal van 254 
personeelsleden – onder de referentie-
curve (percentiel 75) valt. Om deze toe-
stand te regulariseren, is een budget van 
194.826,70 euro toekend, met onmiddel-
lijke uitwerking.

Toekomst van het 
 opleidingscentrum

Naar aanleiding van de externe audit door 
Deloitte worden vier scenario’s voorge-
steld:
- 100 procent externalisering.
- Partnerschap met een externe dienst.
- Intern herwaarderen met de bestaande 

actoren.
- Tactisch partnerschap (dit scenario laat 

toe te werken met één of verscheidene 
bevoorrechte bestaande partnerschap-
pen).

De studie is voorgelegd aan het personeel. 
Tegen september wordt een gedetailleer-
der voorstel uitgewerkt voor de sociale 
partners.

De toekomst van de 
 meteorologie

De externe audit van KPMG heeft zich 
gebogen over de mogelijkheid van een 
externe en een interne meteorologische 
dienst. De audit erkent de inspanningen 
van een ‘meteo in beweging’, maar:
- Stelt vast dat een lage prijs wordt betaald 

voor de geboden dienst.
- Sommige gebruikers wensen diensten 

die Belgocontrol vandaag niet aanbiedt.
- De meteodiensten van de privégroepen 

zijn een bedreiging voor het voortbe-
staan van de meteo van Belgocontrol.

- Er wordt niet voldoende geïnvesteerd.
- Het huidige personeelsbestand moet 

worden herzien.
- Er is te weinig feedback in verhouding tot 

de klanten.
- Er is te weinig interactie tussen de meteo 

en de directe collega’s (ATS/ AIM, …).

Voor de toekomst plant Belgocontrol:
- Op korte termijn: de voortzetting van een 

interne dienst.
- Investeren in TVE en middelen om de 

dienst te organiseren.
- Op langere termijn: automatisering in de 

regio.
- Civiele/militaire samenwerking.
- De kwaliteit van de geboden dienstverle-

ning verbeteren.

- De aanwerving van nieuwe medewer-
kers, met nieuwe profielen (nieuwe func-
tiebeschrijvingen).

Het overleg met de sociale partners is 
gepland voor het najaar van 2016.

Eric Halloin

CONTACT Bart Neyens l 02 508 59 19 l bart.neyens@acod.be
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Overuren federale ambtenaren
Wie gaat dat betalen?
Eind juni heeft minister Vandeput beslo-
ten dat federale ambtenaren voortaan 
hun overuren uitbetaald kunnen krijgen. 
Tot nu toe konden ambtenaren enkel 
overuren terugnemen onder de vorm van 
recuperatieverlof. Op het eerste gezicht 
lijkt dit een positieve maatregel, maar is 
dat ook zo?

In het kader van de harmonisering tussen 
werk en gezin werd destijds in de meeste 
federale diensten het prikken ingevoerd, 
met daaraan gekoppeld de variabele uur-
regeling en de mogelijkheid om overuren 
te maken en zo recuperatieverlof op te 

sparen. In een aantal administraties wordt 
momenteel het prikken afgeschaft. In de 
plaats daarvan krijgen de ambtenaren 
doelstellingen opgelegd. Wanneer die 
worden behaald, is de dagtaak volbracht 
en mag de ambtenaar de werkvloer ver-
laten. Hoe kan men dan voortaan, zonder 
nog te prikken, op een objectieve manier 
vaststellen of er al dan niet overuren wer-
den gepresteerd?
In het federale regeerakkoord stond bo-
vendien dat er binnen deze legislatuur 
12 procent op de personeelskredieten 
bespaard moet worden. Hiermee rekening 
houdend én het feit dat er nu al geen 

budgetten meer beschikbaar zijn, vraag ik 
me af waar men het geld gaat halen om 
overuren uit te betalen. Indien men dit 
dan toch zou doen, dan zal er op andere 
middelen extra bespaard moeten worden. 
Zo dreigt deze maatregel een vestzak-
broekzakoperatie te worden.

Eddy Plaisier

CONTACT Gino Hoppe l 02 508 59 45 l gino.hoppe@acod.be
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100, 101 en 112
Noodcentrales zelf in nood
Tijdens de vakantieperiode is het tekort 
aan operatoren in de 100, 101 en 112 
centrales nog duidelijker dan tijdens de 
rest van het jaar. De al krappe minimale 
bezetting wordt amper gehaald. De voor-
naamste oorzaak: personeelsuitval door 
de hoge werkdruk.

Schrijnend is het voorbeeld van een 
drukke 100 centrale die het op een zater-
dagnacht moest doen met één operator 
die én de telefoons én de radio moest 
beantwoorden. Aan andere noodcentrales 
– die meestal zelf al met een personeels-
tekort zitten – wordt dan ook niet zelden 
gevraagd om personeel in versterking te 
sturen naar dergelijke ‘rampgebieden’. 
Vrijwel dagelijks krijgen operatoren die 
genieten van hun welverdiende rust, via 
telefoon, sms, semafoon en e-mail de 
vraag om in te springen.
Eén van de oorzaken van het personeels-
tekort is de hoge werkdruk. Steeds meer 
operatoren vallen uit met stressgerelateer-
de aandoeningen. En wie toch de energie 
heeft om aan de slag te blijven, kiest voor 

deeltijds werken in de mate van het mo-
gelijke. Een 101 operator vat de realiteit zo 
samen:
“Werkdruk is heel afhankelijk van ziekte, 
weersomstandigheden en dergelijke. Mo-
menteel zijn twee collega’s langdurig ziek. 
En aangezien andere collega’s met verlof 
zijn, zijn geen vervangingen mogelijk. De 
FOD Binnenlandse Zaken heeft voor ons al 
veel inspanningen gedaan, maar er blijven 
te veel dagen in het ‘rood’ staan – dit wil 
zeggen: ondermaatse bezetting.
De sfeer op de werkvloer is negatief. Veel 
collega’s zijn het meer dan beu. Vooral de 
oudere generatie, die de crisis van enkele 
jaren geleden meemaakte, lijdt aan een 
‘collectieve’ burn-out. Veel jongeren haken 
na enkele jaren af en zoeken (terecht) de 
vlucht vooruit. Zo blijft dit een job waarin 
je zeer snel opbrandt. Het gebrek aan per-
spectief maakt dat men enorm zal moeten 
blijven investeren in nieuwe werkkrachten.
Zolang sensibilisering ontbreekt en er niet 
geïnvesteerd wordt in een mentaliteitswij-
zing bij de burger, zal ons werk voor een 
abnormaal groot stuk blijven bestaan uit 

informatieverstrekking en niet uit nood-
hulpverlening. Ook programma’s op tv 
zoals ‘Noodcentrale’ met een miljoen kij-
kers veranderen daar niets aan.”

De ACOD heeft al ettelijke keren samen 
gezeten met de overheid en constructieve 
voorstellen gedaan (verhogen van de per-
soneelsenveloppe, verkorte opleidingen, 
contractueel versnelde aanwervingen, 
sensibiliseringscampagnes, aanpassingen 
van de werkprocedures, …). Deze voorstel-
len hebben vrijwel geen effect gehad op 
de werkvloer. Het is dweilen met de kraan 
open. In plaats van het versneld opstarten 
van nieuwe noodnummers, zoals 1733 
(voor niet-medische hulp), eisen we van 
de bevoegde ministers onmiddellijke ac-
ties om de wantoestanden bij de noodcen-
trales drastisch aan te pakken.

Gino Hoppe
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Fedasil
Opendeurdag in opvangcentrum Arendonk
Fedasil is het federaal agentschap voor 
de opvang van asielzoekers. Voor heel 
wat burgers is dat onbekend terrein. 
Daarom zetten de centra elk jaar één 
dag de poorten open. Zo organiseerde 
het centrum van Arendonk op 12 juni zijn 
zevende editie van ‘Totemtoeren’.

De opendeurdag is zowel voor de bewo-
ners, als de ex-bewoners en omwonen-
den een grote belevenis. Wie er verblijft, 
probeert er meestal een groot feest van 
te maken door de eigen cultuur extra in 
de verf te zetten. Bovendien krijgen de 

bezoekers die dag ook toegang tot het 
centrum, terwijl contacten doorgaans be-
perkt blijven tot de bezoekersruimte. Via 
rondleidingen komt de bezoeker zo meer 
te weten over de asielprocedure en de 
dagelijkse werking van het asielcentrum.
Als amusement was er dit jaar een geva-
rieerd aanbod van muziek en dans. De 
Kempische groep Black Forest opende 
het festival. Met hun covers zorgden ze al 
snel voor heel wat sfeer. Nadien konden 
de bezoekers deelnemen aan een salsa-
workshop. Ook acteur Dimitri Leue deed 
met 17 jonge acteurs zijn duit in het zakje. 

Zij brachten het woordeloos theaterstuk 
‘Johakyu’, een spel vol verrassingen. De 
Antwerpse band Krema Kawa sloot het 
festival af met vrolijke ska- en reggaenum-
mers. Voor de jonge bezoekers was er 
ook heel wat animatie: een springkasteel, 
kindergrime, een ballonnenclown en een 
rommelmarkt.

Agnes Aerts, Gino Hoppe

Asielcentra met sluiting bedreigd
Omdat de toestroom van asielzoekers daalt, heeft de federale re-
gering in juni beslist om te besparen op de asielopvang. Daardoor 
zullen enkele asielcentra de deuren moeten sluiten en zullen de 
extra bedden in de overige centra afgebouwd worden.
In totaal zullen 30 centra de deuren sluiten, onder andere enkele 
van het Rode Kruis en van privépartners. Fedasil zelf zal het met 

6 tijdelijke centra minder moeten doen: Koksijde, Dendermonde, 
Elsenborn, Overijse, Saint-Hubert en Zaventem.
De sluitingen hebben uiteraard gevolgen voor de tewerkstelling. 
De meeste personeelsleden werden aangeworven met een con-
tract van bepaalde duur. Zij kunnen tijdelijk tewerkgesteld wor-
den in een ander opvangcentrum van Fedasil.
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De werven van de Vlaamse regering
Het nieuwe politieke jaar wordt weer 
een strijdjaar
Het einde van de zomer betekent ook 
het begin van een nieuw politiek jaar. 
Het feit dat dit met dezelfde rechtse 
Vlaamse en federale regeringen begint 
als de twee voorgaande jaren, verplicht 
ons terug te blikken op wat het personeel 
van de Vlaamse overheid al moest onder-
gaan en – erger nog – te wachten staat 
de komende drie jaar.

Flexibel werken

De plannen van federaal minister van 
Werk Kris Peeters rond ‘flexibeler werk’ 
die deze zomer op de tafel kwamen, de-
den flink wat stof opwaaien. Als je weet 
dat dit komt vanuit de CD&V, die vindt dat 
zij de sociale vleugel vormt van deze rege-
ring, vraag je je terecht af wat het verschil 
is met de rest van de bende.

Zorgkrediet en verlofstelsels

De laatste onderhandelingen over het 
zorgkrediet, beschreven in de vorige editie 
van Tribune, liegen er niet om. Ondanks 
ernstig verzet van de vakorganisaties, doet 
de regering gewoon voort. Zo kan het niet 
verder.
Voor de plannen van de Vlaamse regering 
rond de rationalisering van de verlofstel-
sels verwijzen we je naar de tekst ter zake 
elders in dit nummer.

Sectoraal akkoord

Onderhandelingen over het sectoraal ak-
koord 2015-2016 werden aangevat met 

het gegeven dat er voor deze cao geen 
budget is. Met andere woorden, dit zou 
een kwalitatieve cao moeten worden. 
Maar zoals de Engelsen zeggen: “There is 
no such a thing as a free lunch.” Hoewel 
we allen langer moeten werken, blijkt zelfs 
een extra dagje verlof vanaf 62 jaar onbe-
spreekbaar.

Vernieuwd loopbaan- en 
 beloningsbeleid

Sedert 1999 bestaat het voornemen om 
over te gaan naar een nieuw belonings-
beleid, waar iedere functie zal worden 
ingedeeld in een functiefamilie en functie-
klasse. Dit gedeelte loopt reeds enige tijd, 
een beroepscommissie zal nog dit jaar of 
ten laatste volgend jaar worden geïnstal-
leerd.
Het pijnpunt was, is en blijft het financiële 
gedeelte. Nu blijkt dat sommigen overge-
waardeerd zijn volgens hun functie die ze 
uitvoeren en dus te veel worden betaald, 
anderen ondergewaardeerd zijn en dus 
worden onderbetaald. Gezien de ope-
ratie strikt budgetneutraal moet zijn, en 
niemand van vandaag op morgen minder 
kan gaan verdienen, is dit gewoonweg een 
onmogelijke zaak.
De Vlaamse regering meent dat de entitei-
ten zelf nog financiële marge hebben om 
dit te realiseren, maar vergeet dat ze al ja-
renlang personeel verminderen en steeds 
parallel de middelen hebben afgenomen. 

Wie dus de nieuwe methode wil gaan toe-
passen, moet dat alweer met minder volk 
realiseren, wat onmogelijk is.

Zware beroepen

Dit dossier loopt al lang, maar een beloofd 
voorstel tegen de zomer is er nog steeds 
niet. Zo hebben bijvoorbeeld de loodsen 
beloften gekregen na een stakingsactie, 
maar er is nog niets concreet. Daar kan 
men in het najaar nieuwe acties verwach-
ten. Ook andere beroepen zullen best 
meedoen als ze iets willen bereiken.

Geplande acties

Er is maar één manier om de Vlaamse 
regering onder druk te zetten en dat is 
ons laten horen. Acties zullen nodig zijn. 
Momenteel staan er al twee gepland: een 
nationale interprofessionele betoging in 
gemeenschappelijk front op donderdag 29 
september 2016 en een algemene staking 
in gemeenschappelijk front op vrijdag 7 
oktober 2016. We zullen zelf als ACOD 
Overheidsdiensten een tandje moeten 
bijsteken, want deze regeringen maken al-
les wat decennialang is verworven, totaal 
kapot.

Jan Van Wesemael
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Rationalisatie of afbraak?
Vlaamse regering wil flink snoeien in 
verlof en eindeloopbaan
De Vlaamse regering is van plan om 
een aantal verworvenheden in de ver-
lofstelsels af te schaffen. Ze noemt dat 
‘rationalisatie van verlofstelsels’. Dit sluit 
aan op haar eerdere hervorming van de 
eindeloopbaanmogelijkheden. Voor de 
aanvang van de najaarsonderhandelin-
gen geven we een stand van zaken in alle 
dossiers.

Rationalisatie van de 
 verlofstelsels

De Vlaamse regering wil onder andere een 
beperking op het aantal op te sparen ver-
lofdagen, een aanpassing van het ambts-
halve onbetaald verlof en een afschaffing 
van de dienstvrijstelling na zetelen in kies- 
of telbureau.
Anderzijds worden ook enkele verlof-

stelsels uitgebreid (bijvoorbeeld het 
pleegzorgverlof) en worden enkele zaken 
gelijkgeschakeld tussen contractuelen en 
statutairen. Onze vrees is wel dat deze 
gelijkschakeling er nu komt omdat men de 
bedoeling heeft de statutaire benoeming 
af te schaffen op langere termijn.
In het kader van die zogenaamde rationa-
lisatie van de verlofstelsels wil men ook 
‘gestandaardiseerd gunstverlof’ invoeren. 
Het komt erop neer dat een aantal verlof-
vormen die nu of een recht of een gunst 
zijn, ondergebracht worden in deze nieu-
we verlofvorm. Niet onbelangrijk: deze 
verloven zullen enkel en alleen als ‘gunst’ 
toegekend worden door de lijnmanager. 
Voorbeelden hiervan zijn 20 dagen on-
betaald verlof (nu een recht) en vier jaar 
onbetaald verlof (nu ook een gunst).
Wat betreft de voorwaarden, zijn er verbe-

teringen (bijvoorbeeld de dienstactiviteit), 
maar is er ook een achteruitgang in de 
voorstellen (bijvoorbeeld geen beroeps-
mogelijkheid, totale verantwoordelijkheid 
van de lijnmanager of een beperkt terug-
keerrecht).
Na een eerste, snelle lezing maakten we al 
heel wat problematische en onaanvaard-
bare punten over aan de onderhandelaars 
van de Vlaamse regering. Benieuwd met 
welke aangepaste tekst we zullen starten 
in september.

Onbetaald verlof

Nu hebben ambtenaren recht op 12 
maanden onbetaald verlof, meetellend als 
dienstactiviteit. Het moet in volle maan-
den opgenomen worden. Bijkomend kan 
men nog vier jaar opnemen als een gunst.
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In de toekomst zal het jaar (dus de 12 
maanden) blijven gelden als recht en mee-
tellen als dienstactiviteit. Opname blijft 
ook in volle maanden. Bijkomend zal je 
vanaf de leeftijd van 55 jaar recht krijgen 
op twaalf bijkomende maanden onbetaald 
verlof. Dit onbetaald verlof wordt ook 
met dienstactiviteit gelijkgesteld en moet 
eveneens met volle maanden worden 
opgenomen (deeltijdse opname is niet 
mogelijk). Deze regeling zal ook gelden 
voor de contractuele personeelsleden 
(vervangingscontract of contracten be-
paalde duur gedurende minstens twee 
jaar). Voor hen was tot nu toe één jaar 
ononderbroken mogelijk. Voor de overige 
vier jaar: zie paragraaf ‘Rationalisatie van 
de verlofstelsels’. De nieuwe regeling start 
na de vakantie.

Verlof voor deeltijdse prestaties

Eind juni werd een soort tussenonderhan-
deling afgesloten waar – ter vervanging 
van de loopbaanonderbreking – een zo-
genaamde ‘uitbreiding van het verlof voor 
deeltijdse prestaties’ wordt doorgevoerd. 
De ACOD heeft zeer zware opmerkingen 
bij dit compromis, net als de andere vak-
bonden. Dit gebeurde na heel moeilijke 
onderhandelingen. Wat de overheid eerst 
aanbood, was ruim onvoldoende. Ook het 
compromis is verre van ideaal, maar het 
bevat enkele verbeteringen. De nieuwe 
regeling start na de vakantie. Hieronder de 
historiek en de inhoud.

� Oorspronkelijk voorstel regering

- Waar tot nu deeltijdse prestaties een 
gunst zijn (behalve in bepaalde, welom-
schreven gevallen: 50 jaar, 2 kinderen 
min 15, kind met verhoogde kinderbij-
slag en eenoudergezin met minstens één 
kind ten laste van min 15), wordt het 
voor vijf jaar een recht en daarna een 
gunst (het voordeel van het recht voor 
de opgesomde specifieke categorieën 
vervalt dus ook na die vijf jaar).

- Vanaf 60 jaar is het voor de ambtenaar 
eveneens een recht.

- Tot nu toe is het voor maximaal vijf jaar 
gelijkgesteld met dienstactiviteit. Daarna 
wordt het non-activiteit. In het nieuwe 
voorstel zal het altijd (ook bij gunst na vijf 
jaar) dienstactiviteit blijven.

- Nu kan het in alle vormen opgenomen 
worden. Voorbeeld: men kan zowel 87 
procent deeltijds werken, als 13 procent. 
In de toekomst zal dit nog enkel mogelijk 

zijn in veelvouden van 10 procent en 
boven de 50 procent. Kortom, je zal 50, 
60, 70, 80 of 90 procent moeten blijven 
werken.

- De salarisbonus wordt afgeschaft. Enkele 
van de vormen die nu een recht zijn, 
kregen een –weliswaar kleine – bonus: 
20 procent van het gedeelte van het loon 
voor de tijd dat ze niet werken.

� Compromis

- Bovenop het feit dat verlof voor deel-
tijdse prestaties voor een maximumduur 
van 60 kalendermaanden een recht is 
voor alle personeelsleden en daarna een 
gunst wordt (voor het top- en midden-
kader blijft het een gunst, net zoals nu), 
wordt het verlof voor deeltijdse presta-
ties voor personeelsleden van 55 jaar of 
ouder eveneens een recht.

 Dit recht is cumulatief. Het geldt dus 
bovenop het recht op de 5 jaar die men 
al kon opgenomen hebben beneden de 
leeftijd van 55 jaar. Bijvoorbeeld: je kan 
gerust al 5 jaar – als recht – deeltijdse 
prestaties opgenomen hebben op de 
leeftijd van 30 tot 35 jaar. Wens je vanaf 
je 55 ook deeltijds te werken tot je pen-
sioen, dan is dit ook een recht. Ander 
voorbeeld: je neemt het voor 5 jaar als 
recht op vanaf je 50ste en vanaf je 55 
opent zich het recht op basis van je leef-
tijd tot de pensioenleeftijd.

- Het verlof voor deeltijdse prestaties dat 
in het verleden al werd opgenomen, 
wordt niet op de 60 kalendermaanden 
aangerekend.

- Zowel het verlof als het recht wordt uit-
gebreid tot het contractueel personeel. 
Contractuele personeelsleden met een 
vervangingsovereenkomst of een over-
eenkomst voor bepaalde duur moeten 
wel twee jaar ononderbroken in dienst 
zijn bij de diensten van de Vlaamse over-
heid om het recht te openen. Is men 
geen twee jaar ononderbroken in dienst, 
dan kan men verlof voor deeltijdse pres-
taties krijgen als gunst.

- De bonusregeling wordt niet afgeschaft. 
Ze wordt wel hervormd:
§ Zullen recht blijven hebben gedu-

rende 5 jaar op een salarisbonus: 
personeelsleden (zowel statutairen als 
contractuelen) in de volgende geval-
len:
• Kind met recht op verhoogde kin-

derbijslag.
• Eénoudergezin met minstens één 

kind onder de 15.

• Mantelzorg aan een inwonend ge-
zins- of familielid van 1ste of 2de 
graad.Dit is eigenlijk nog het gevolg 
van vroegere afspraken in een sec-
toraal akkoord. Daaraan kan in prin-
cipe niet gewijzigd worden zonder 
het akkoord van alle partijen.

§ Zullen recht krijgen op de salarisbo-
nus: personeelsleden vanaf de leeftijd 
van 60 jaar die het stelsel opnemen 
als een recht.

Er wordt voor het bepalen van wie recht 
heeft op de salarisbonus wel een zoge-
naamde sociale correctie toegepast. De 
hogere inkomens (+ 37.000 euro bruto à 
100 procent – dit is met inbegrip van een 
groot aantal toelagen) krijgen geen sala-
risbonus, de verdieners tussen 35.000 en 
37.000 een bonus van 15 procent en de 
lager dan 35.000-verdieners een bonus 
van 20 procent. Het percentage is dit van 
het stuk loon dat men verliest.

Zorgkrediet

De loopbaanonderbreking zonder motief 
en de eindeloopbaanmaatregelen in het 
kader van loopbaanonderbreking worden 
afgeschaft vanaf 2 september 2016. Ge-
let op de termijnen, kan dit de facto niet 
meer aangevraagd worden.
In de plaats daarvan komt het zorgkrediet. 
Dat kan maximaal gedurende 18 maanden 
voltijds, 36 maanden halftijds of 90 maan-
den aan één vijfde opgenomen worden. 
Het gaat hier om totalen voor de hele 
loopbaan en niet cumulatief. Zorgkrediet 
kan voor:
- Zorg voor een kind tot en met 12 jaar.
- Zorg voor een kind met een handicap.
- Zorg voor een zwaar ziek gezins- of fami-

lielid.
- Bijstand aan iemand die palliatieve zor-

gen krijgt.
- Het volgen van een opleiding.

Voorlopig is er nog een combinatie moge-
lijk met de thematische vormen van loop-
baanonderbreking (ouderschapsverlof, 
palliatief verlof en verlof voor medische 
bijstand), maar dat is enkel omdat men 
dit in de zesde staatshervorming vergat 
over te dragen aan de gewesten. Verwacht 
wordt dat dit bij een volgende staatsher-
vorming ook zal verdwijnen.

Eddy Hendryckx, Jan Van Wesemael
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Syntra
Leiden duale sporen tot ontsporing?
Het was een donderslag bij heldere he-
mel toen de personeelsleden van Syntra 
Vlaanderen vlak voor het groot verlof 
een e-mail kregen van de directie waarin 
duidelijk gemaakt werd dat de organisa-
tie volledig zou veranderen. De aanlei-
ding is de invoering van het duaal leren 
tegen het najaar.

Structuren, taken en personeel zouden 
moeten veranderen om aan de doelstel-
ling te voldoen en de entiteit op het goede 
spoor te houden. Zonder overleg met de 
vertegenwoordigers van het personeel, de 
vakbonden, werd zomaar even de direc-
tieraad opzijgezet, de organisatiestructuur 
gewijzigd, afdelingshoofden uit functie ge-
zet en een herinzet van bepaalde andere 
functies, taken en personeel beslist.
Over de impact op vele functies en taken 
was er totale onduidelijkheid voor het 
personeel. Bepaalde functies werden zo-
gezegd opengezet en iedereen moest op 
korte termijn beslissen om in te tekenen. 
De profielen zijn niet volledig gedetail-
leerd, er zijn weinig vereisten, iedereen 
kon op alles inschrijven, … Bovendien is 
het wel zeer vreemd dat men personeels-

leden via een duur extern uitbestedings-
gesprekje van amper 1 uur – waarbij de 
competenties worden ingeschat – zomaar 
zou toewijzen aan een functie.

Gebrekkige communicatie en 
 inspraak

Samen met onze militanten en afgevaar-
digden hebben we onmiddellijk gerea-
geerd op deze eenzijdige stappen. Het kan 
niet zijn dat zulke ingrijpende veranderin-
gen gebeuren zonder sociaal overleg. Het 
personeelsbeleid en het personeelsplan 
zijn immers een bevoegdheid van het EOC 
(entiteitsoverlegcomité) en dus vatbaar 
voor sociaal overleg. Een zo ingrijpende 
reorganisatie dient besproken te worden 
met vakbonden en personeel.
Blijkbaar had de directie daar eerst geen 
oren naar. Onder druk van de militanten 
en de vakbonden werd dan toch de deur 
geopend voor een paar informele overleg-
momenten. Daarna kreeg de hele operatie 
een beetje meer tijd en werd de commu-
nicatie bijgeschaafd. Dit was onvoldoende 
voor de ACOD. We hebben ultiem nog 
andere kanalen proberen in te schakelen. 

We willen als vakbond meewerken aan 
een positieve versteviging van de organi-
satie ten voordele van het personeel en 
de doelstellingen van Syntra Vlaanderen. 
Deze organisatie mag niet op duale sporen 
terechtkomen. De hele hertekening mag 
niet leiden tot het ontsporen van de enti-
teit. Dat is niet in het belang van de klan-
ten en personeelsleden.

Fatsoenlijk personeelsplan 
 gevraagd

Het moet echter duidelijk zijn dat we als 
vakbond een echt personeelsplan op tafel 
willen zien liggen met niveaus, graden en 
functies. Tevens dienen alle regels van het 
Vlaams personeelsstatuut (VPS) te worden 
gevolgd. Wij zullen daarop toezien tijdens 
het volgende EOC. De reorganisatie mag 
immers niet leiden tot het ontsporen van 
het personeelsbeleid en er niet voor zor-
gen dat Syntra Vlaanderen op een dood 
spoor terechtkomt.

Chris Moortgat
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PWA in Vlaanderen
Overdracht van personeel van RVA naar 
VDAB
De federale regering besliste een hele 
tijd geleden om in het kader van de zesde 
staatshervorming de PWA’s (Plaatselijke 
Werkgelegenheidsagentschappen) over 
te hevelen naar de gewesten.

De PWA’s ressorteren tot nu toe onder de 
RVA en de plaatselijke raden van bestuur. 
Sommigen hebben ook een PWA-dien-
stencheque-onderneming (PWA-DCO). De 
Waalse en Brusselse regering kozen ervoor 
om de huidige vorm van PWA-werking te 
behouden en deze zo over te nemen in 
hun regionale werking. De Vlaamse rege-
ring besliste echter om het roer volledig 
om te gooien en de huidige PWA-werking 
grondig te veranderen. Een aantal kern-
principes en trajecten moeten evenwel 
behouden blijven om nog volledige fede-
rale subsidies te krijgen.

Vlaamse hervorming

De Vlaamse regering besliste om de PWA’s 
tegen 2017 om te vormen volgens twee 
paden: de Tijdelijke Werkervaring (TWE) 
en het Wijkwerken. Inhoudelijk betekent 
dit een hele verandering met zware ge-
volgen voor de PWA-gebruikers en werk-
zoekenden die in het nieuwe systeem 
stappen. Voor de opvolging en reactie 

tegenover deze inhoudelijke beleidsbeslis-
sing steunt ACOD Overheidsdiensten onze 
koepelvakbond ABVV, die dit strikt opvolgt. 
Onze eerste opdracht is de verdediging 
van de personeelsbelangen.

Van RVA naar VDAB

Er zullen op 1 januari 2017 ongeveer 340 
PWA-personeelsleden van 286 PWA-kan-
toren (vzw’s) overgedragen worden van de 
RVA naar de VDAB. Van de 286 PWA-vzw’s 
zijn er 159 met enkel PWA-activiteiten 
en 127 met combinatie PWA-activiteiten 
en DCO-activiteiten (maar deze aantallen 
evolueren steeds).
De VDAB is al een tijdje druk bezig om 
deze overdracht voor te bereiden. De 
ACOD bereidt zich eveneens voor op die 
overdracht. De federale en Vlaamse pij-
ler van onze sector Overheidsdiensten 
overleggen regelmatig over de gevolgen 
en hoe dit aan te pakken. We hebben in 
juni ook al een ledenvergadering voor de 
PWA-RVA-leden georganiseerd om alles 
te bespreken. In september en oktober 
zullen we per provincie voor onze PWA-
personeelsleden vergaderingen organise-
ren. Tevens zal de VDAB ook individuele 
gesprekken met de PWA-beambten opzet-
ten in het najaar.

Respect voor rechten en 
 ervaring

ACOD Overheidsdiensten wil dat de PWA-
beambten die overgedragen worden, hun 
huidige opgebouwde deskundigheid ver-
der kunnen inzetten binnen de VDAB, en 
dat hun competenties en ervaring gehono-
reerd worden. Tijdens de individuele ge-
sprekken met de VDAB moet hier duidelijk 
naar gepeild en gescreend worden.
Het is tevens belangrijk om tijdens de 
overdracht te waken over het behoud van 
wedde en wettelijke verworvenheden. Er 
zullen ook een aantal arbeidsvoorwaarden 
wijzigen waarop nauwlettend toegezien 
moet worden. Een aantal PWA-DCO-
personeelsleden die een cumul hebben 
PWA-DCO, zullen volgens het besluit van 
de Vlaamse regering een keuze moeten 
maken, wat tot problemen zal leiden voor 
de betrokkenen. Hiervoor eisen we een 
duidelijke oplossing van de overheid.

In het komende sociaal overleg zullen we 
als ACOD Overheidsdiensten al deze pun-
ten strikt opvolgen.

Chris Moortgat

CONTACT Chris Moortgat l 02 508 58 64 l chris.moortgat@acod.be
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Go Youth
Besparingen 
schaden de 
gezondheid
Op 12 juli voerde Go Youth – de jon-
geren van ACOD Overheidsdiensten 
– actie in Gent om de collega’s te 
informeren en sensibiliseren over het 
rampzalige regeringsbeleid.

Het is wetenschappelijk bewezen dat 
armoede en een risico op een slechte 
gezondheid hand in hand gaan. Het is 
iets waarvoor we in ons land mogen 
beginnen vrezen, want de huidige re-
geringen knuffelen de rijken en werk-
gevers dood met tal van voordelen, 
maar snijden intussen diep in de porte-
feuille van de doorsnee burger. Steeds 
meer mensen hebben moeite om op 
het einde van de maand de eindjes aan 
elkaar te knopen.
En alsof de besparingen nog niet ge-
noeg zijn, moeten we ook nog eens 
langer werken. Wanneer je weet dat 
de gemiddelde leeftijd waarop men 
gezond blijft rond de 68 jaar ligt en de 
pensioenleeftijd stijgt tot 67 jaar, blijft 
er voor ‘genieten’ niet veel tijd over. 
De maatregelen van federaal minister 
van Werk Kris Peeters voor ‘werkbaar 
werk’ zijn dan ook een lachertje. Wat 
te denken van de afschaffing van de 38 
urenweek?
Go Youth – de jongeren van ACOD 
Overheidsdiensten – beseffen dat we 
voor een uitzichtloze toekomst staan 
als we op deze weg verder gaan. Daar-
om verzamelden we op 12 juli voor dag 
en dauw aan de ingang van het VAC in 
Gent om onze collega’s te informeren 
en sensibiliseren over het rampzalige 
regeringsbeleid. Een rolstoel en bloed-
drukmeter staan symbool voor wat er 
ons te wachten staat. Elk personeelslid 
kreeg bovendien een stressbal mee 
naar kantoor. Go Youth steunt het ver-
zet van de ACOD tegen het besparings-
beleid en roept iedereen op om zich bij 
ons protest aan te sluiten.

Sofie Blokken, Chris Moortgat
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Congressen ADMI-ALR-LRB
Wat leverden de congressen op?
Van het voorjaar 2015 tot begin juni 
2016, op het finale federaal statutair 
congres van de sector ADMI–ALR–LRB 
in Blankenberge, discussieerden militan-
ten op alle niveaus van de gewesten en 
regio’s over de voorstellen van de reso-
luties voor de komende congresperiode. 
Uiteindelijk zorgden de congressisten 
voor één ambitieuze, toekomstgerichte 
tekst voor de periode 2016-2020. Waar-
voor dank aan alle deelnemers. Wat 
werd weerhouden?

Concreet bogen onze militanten zich over 
vijf grote thema’s: werkgelegenheid, pen-
sioenen, gezondheid, statuut en openbare 
diensten. Op basis daarvan maakte het 
federaal secretariaat van de sector voor-
bereidende en onderbouwende teksten 
die uiteindelijk resulteerden in enkele 
krachtige resoluties – goedgekeurd door 
het federaal congres. De uitgebreide 
teksten zijn op eenvoudig verzoek te ver-
krijgen bij het regiosecretariaat ACOD LRB 
(lrb@cgspacod.be).

Thema 1: werkgelegenheid

ACOD ADMI-ALR-LRB eist een werkgele-
genheidsbeleid dat rekening houdt met de 
diversiteit van de betrekkingen in de lokale 
besturen. We eisen dat het werkgelegen-
heidsbeleid toelaat de werkgelegenheid 
blijvend te verzekeren en de vaste benoe-
ming van alle werknemers te garanderen.
De overheidsmiddelen moeten niet dienen 
om nieuwe vormen van niet-reguliere te-
werkstelling te ontwikkelen. We eisen dan 
ook dat deelentiteiten, in het kader van de 
overheveling van nieuwe bevoegdheden, 
goed nadenken over een daadwerkelijk 
overheidsbeleid inzake werkgelegenheid. 
De sector eist ook:
- Een arbeidsduurvermindering zonder 

loonverlies, met compenserende aan-
wervingen om de werkloosheid te doen 
dalen.

- Kwaliteitsvolle jobs comform de eisen 
van de wetgeving op ‘welzijn op het 
werk’ en respect voor ‘werkbaar werk’. 
Dit impliceert een daadwerkelijke inves-

tering in dit beleid, evenals in het toe-
zicht erop.

Thema 2: pensioenen

ACOD ADMI-ALR-LRB eist het behoud van 
het omslagstelsel – eerste pijler genoemd 
– voor de overheidspensioenen. Om het 
voortbestaan van het stelsel te verzeke-
ren, is het absoluut noodzakelijk dat alle 
personeelsleden gestatutariseerd worden. 
Verder eist onze sector dat de pensioen-
gerechtigde leeftijd op 60 jaar wordt ge-
bracht, dat de diplomajaren nodig voor de 
toegang tot zekere overheidsbetrekkingen 
worden gevaloriseerd en dat de preferen-
tiële tantièmes behouden worden.
We eisen bovendien een daadwerkelijk 
eindeloopbaanbeleid voor iedereen. We 
willen een mogelijke vervroegde uitstap 
voor iedereen en een aanpassing van de 
werktijd in functie van de persoonlijke of 
familiale toestand van elkeen, en dit vanaf 
55 jaar, zonder financiële weerslag op het 
pensioen.
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ACOD ADMI-ALR-LRB weigert dat het pen-
sioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 
vervangen wordt door een vergoeding 
voor arbeidsongeschiktheid. De sector 
weigert ook het puntensysteem voor de 
berekening van de pensioenen, wijst het 
systeem van de gemengde pensioenen af 
en eist dat er rekening gehouden wordt 
met de zwaarte van sommige beroepen.
Daarnaast eist ACOD ADMI-ALR-LRB een 
evenwichtiger, rechtvaardiger fiscaal be-
leid, maar geen kleine gunstmaatregeltjes. 
We eisen een hogere belasting op kapitaal 
en grote vermogens, zodat zowel de open-
bare diensten als de sociale zekerheid via 
de gezondheidszorg, de pensioenen en de 
personenhulp – in het bijzonder aan de 
zwaksten – kunnen worden gefinancierd.

Thema 3: gezondheid

Gezondheidszorg is een recht en geen 
privilege. Bijgevolg verzetten we ons tegen 
elke vorm van privatisering en commerci-
alisering ervan. We eisen dus een betere 
financiering van de openbare zorginstellin-
gen. ACOD ADMI-ALR-LRB stelt dat de ge-
zondheid geen handelsgoed is en erkend 
moet worden als waarde van openbaar 
nut. Zowel het federale gezondheidsbeleid 
als dat van de deelentiteiten moet de toe-
gang tot de zorg vergemakkelijken voor de 
voltallige bevolking, zonder uitzondering.
De openbare zorginstellingen moeten van 
een (aan de evolutie van de behoeften) 
aangepaste financiering kunnen genieten. 
Dit geldt ook voor de kinderopvang, die 
aan de basis ligt van de gelijkheid tussen 
man en vrouw op het gebied van toegang 
tot werk.
In het ouderenbeleid eisen we hogere 
omkaderingsnormen in rusthuizen (ROB) 
en rust- en verzorgingstehuizen (RVT). Het 
gaat niet alleen over een werkgelegen-
heidsbeleid, maar in de eerste plaats om 

een menselijke dienstverlening aan de 
bewoners.
Om de integratie van personen met een 
beperking en hulpbehoevenden te ver-
zekeren, eisen we de invoering van een 
beleid van openbare dienstverlening dat 
toelaat de personen met een beperking 
levenslang te begeleiden, zodat ze kun-
nen beschikken over de gepaste middelen 
om zich te integreren en aan het werk te 
blijven.
ACOD ADMI-ALR-LRB weigert en veroor-
deelt de intrekking van het gezinshulp-
beleid uit de sociale zekerheid en de 
individualisering van de kinderbijslag. Deze 
laatste is een grote steun voor de gezinnen 
en remt de armoede af, waarvan de kin-
deren de eerste slachtoffers zijn. We eisen 
dan ook een stelsel van forfaitaire bijslag 
met toeslagen verbonden aan de toestand 
van het kind (familiale toestand, handicap, 
ziekte, sociaaleconomische context, …).
We bevestigen dat alleen de openbare 
diensten borg staan voor gezondheidszor-
gen, kinderopvang, hulp aan personen met 
een beperking, en voor de omkadering 
van ouderen die voor iedereen kwalitatief 
en toegankelijk moeten zijn.
De sector herbevestigt zijn gehechtheid 
aan ons federaal sociale-zekerheidssy-
steem en verwerpt de systemen die de 
solidariteit tussen de werknemers onder-
mijnen.

Thema 4: statuut

In de ogen van de ACOD ADMI-ALR-LRB 
moet de onafhankelijkheid van de admini-
stratie en de ambtenaren ten opzichte van 
de politiek verkozenen gewaarborgd wor-
den, om de continuïteit van de openbare 
diensten mogelijk te maken en bij elke 
meerderheidswissel willekeurige ontsla-
gen te vermijden.
In 1937 werd een statuut gecreëerd om 

kwaliteitsvolle dienstverlening te verze-
keren aan elke burger, zonder enige vorm 
van discriminatie (van sociaaleconomische 
aard, politieke, filosofische, religieuze opi-
nie of gendergerelateerd, …). Tegenover 
de groeiende politisering, het invoeren 
van privémanagement en de privatisering 
van bepaalde opdrachten, blijft het statuut 
onze eis bij uitstek voor al het personeel 
van onze sector.
De sector verwerpt alle arbeidssystemen 
die de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur 
per week overschrijden. We herbevestigen 
onze eis tot arbeidsduurvermindering met 
behoud van alle rechten van de werkne-
mers.

Thema 5: openbare diensten

ACOD ADMI-ALR-LRB weigert stellig de 
volledige integratie van de OCMW’s in de 
gemeenten en eist financiële ruimte, zo-
wel op federaal als op gewestelijk niveau, 
zodat de lokale en provinciale besturen, 
maar ook de politiediensten, de hulpver-
leningszones en de intercommunales, 
kwalitatieve publieke opdrachten kunnen 
vervullen in het belang van alle burgers.
De sector ADMI-ALR-LRB blijft zich verzet-
ten tegen de verdere afslanking van alle 
provinciale besturen. Dit intermediaire 
niveau is een absolute noodzaak binnen 
ons federale staatsbestel ter ondersteu-
ning van de lokale besturen en de goede 
werking van de regio’s.
We misprijzen de perverse effecten van 
de Europese richtlijn (ESR-normen) die 
de begrotingen van onze instellingen in 
het gedrang brengen in het kader van de 
financiering van nieuwe openbare inves-
teringen.

Willy Van Den Berge

Politie
Nieuwsbrief
Om de communicatie met onze leden op-
timaal te maken, verspreiden we op regel-
matige basis een nieuwsbrief. Op die ma-
nier pogen we onze leden op de hoogte te 
houden van datgene wat belangrijk is in de 
syndicale werking. Leden die deze nieuws-
brief wensen te ontvangen, kunnen hun 

e-mailadres sturen naar eric.picqueur@
acod.be. De nieuwsbrieven staan ook op 
onze website www.acod-lrb.be onder de 
rubriek politie.

Eric Picqueur

CONTACT
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ACOD LRB Limburg
Jeroen Deraeck volgt Marc Willems op
Op 10 juni organiseerde ACOD LRB Lim-
burg een Buitengewoon Statutair Congres 
om de opvolger van bestendig secreta-
ris Marc Willems te verkiezen. Jeroen 
Deraeck werd door de meerderheid van 
de aanwezigen verkozen.

Jeroen Deraeck woont in Genk en werkte 
daar in de bibliotheek. Hij wil vooral de 
maatschappelijke kennis die hij via zijn 
masteropleidingen verwierf en zijn kennis 
als voormalig leerkracht ten dienste stel-
len van ACOD LRB. We wensen hem veel 

succes met zijn nieuw mandaat, dat ingaat 
op 1 januari 2017.

Willy Van Den Berge, Marc Willems

CONTACT Willy Van Den Berge l 02 508 58 25 l willy.vandenberge@acod.be

Zorgsector
Vlaamse regering heeft geen respect 
voor verpleegkundigen
Vlaanderen heeft geen respect voor 
de verpleegkundigen met bijzondere 
beroepsbekwaamheid (BBK) of voor de 
bijzondere beroepstitels (BBT), die zich 
dagelijks inzetten voor onze senioren in 
de publieke woonzorgcentra (WZC) en 
rust- en verzorgingstehuizen (RVT).

De Vlaamse regering nam, op haar laat-
ste werkdag alvorens in zomerreces te 
gaan, een beslissing die verstrekkende 
gevolgen heeft voor de verpleegkundigen 
in de publieke WZC en RVT’S. Door de 
zesde staatshervorming is de Vlaamse 
Gemeenschap bevoegd geworden voor 
het ouderenbeleid en voor de financiering 
ervan. De Vlaamse regering schort nu, op 
voorstel van minister Jo Vandeurzen, de 
premies op voor de bijzondere beroeps-
bekwaamheid (BBK) en voor de bijzondere 
beroepstitels (BBT) in de publieke instel-

lingen. Deze premie was een waardering 
voor verpleegkundigen met een bijzon-
dere beroepsbekwaamheid of – beroeps-
titel, die zich dagelijks inzetten voor onze 
senioren.
De Vlaamse regering wijzigt daarvoor, na 
advies van de Raad van State, definitief het 
koninklijk besluit over het attractiviteits-
plan voor het verpleegkundig beroep. Het 
advies hield ook in dat er verplicht overleg 
gepleegd moest worden met de vakorgani-
saties (anders had men dit zomaar beslist). 
Als ACOD LRB hadden we (samen met 
ACV-OD, VSOA LRB en VVSG) een protocol 
van niet-akkoord afgesloten om de vol-
gende redenen:
- Voor ACOD LRB is het onaanvaardbaar 

dat een evenwichtig sociaal akkoord 
eenzijdig geschonden wordt door er één 
item uit te lichten en op te schorten.

- Het afschaffen van deze maatregel zal 

niet resulteren in een daadwerkelijke ver-
hoging van het aantal verpleegkundigen 
die nog een job willen uitvoeren binnen 
de ROB en RVT’s.

- De afschaffing van de premie levert geen 
substantiële bijdrage aan de financiering 
van de ouderenzorg.

Ter info: degenen die vandaag genieten 
van deze premie (of nog in opleiding zijn 
om deze premie te verkrijgen), behouden 
hun rechten op de premie.
Deze Vlaamse regering blinkt uit in onbe-
trouwbaarheid. We hebben via de pers 
moeten vernemen welke beslissingen ze 
in deze materie nam. Als ACOD blijven 
we ijveren voor een kwaliteitsvolle ou-
derenzorg met personeel dat (financieel) 
gewaardeerd wordt.

Willy Van Den Berge, Frank Gabriels
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Twee jaar minister Crevits
Te vroeg voor een finaal oordeel
Na een behoedzame start is minister 
van Onderwijs Hilde Crevits stilaan op 
kruissnelheid aan het komen. Ze heeft in 
eerste instantie de tijd genomen om een 
aantal dossiers te bestuderen alvorens 
grote verklaringen af te leggen. Toch 
stellen we vast dat de minister graag 
sneller zou gaan, maar daar niet steeds 
de ruimte voor krijgt.

De ziel van het onderwijs

Dat heeft veel, zo niet alles te maken met 
de samenstelling van deze Vlaamse rege-
ring. De regeringspartijen geraken het on-
derling vaak moeilijk eens. Dat blijkt onder 
meer uit het dossier van de modernisering 
van het secundair onderwijs. Anderzijds 
trachten sommigen ook te scoren op het 
onderwijsthema, zonder te beseffen dat 
ze een regeerakkoord getekend hebben. 
Dit gekibbel tussen de partijen verbergt 
echter een dieperliggende kloof, een kloof 
waarvan ook wij de gevolgen dragen.
ACOD Onderwijs ziet het onderwijs vooral 
als een middel om tot een betere samen-
leving te komen. Een samenleving waar 
iedereen gelijke kansen krijgt en waar het 
onderwijs een motor kan zijn om mensen 
te laten stijgen op de sociale ladder. Een 
onderwijs dat verbindt in plaats van uit-
sluit. In meer of mindere mate konden de 
meeste politieke partijen zich hierin terug-
vinden. Bij wijze van voorbeeld: het eerste 
gelijkekansendecreet kwam tot stand 
onder de liberale minister van Onderwijs 
Marleen Vanderpoorten. Ook de partij van 
de huidige minister was niet blind voor de 
sociale opdracht die ons onderwijs heeft.

Conservatisme of vernieuwing?

Door de gewijzigde machtsverhoudingen 
moeten we vaststellen dat een aantal 
ogenschijnlijke evidenties steeds in vraag 
gesteld worden door de grootste partij van 
Vlaanderen. Deze partij is, in tegenstel-
ling tot de partijslogan, helemaal niet uit 
op verandering. Integendeel, ze wenst zo 
veel mogelijk het huidige onderwijsstel-
sel te betonneren. De Vlaamse elite moet 
gevormd worden in de meest prestigieuze 
onderwijsinstellingen, net zoals de huidige 
elite gevormd is, want daar rekenen ze 
zichzelf wel toe. Deze behoudsgezinde 

reflex verwijten ze graag aan vakbonden, 
maar verheerlijken ze als ze er zelf gebruik 
van maken.
In wezen gaat het om een fundamenteel 
verschil in visie tussen de regeringspar-
tijen. Waar het voor die ene partij volstaat 
dat enkelen een goed onderwijs genieten, 
gaan wij ervan uit dat minstens één ande-
re partij een ruimer perspectief hanteert.
Het voorbeeld bij uitstek om dat te il-
lustreren, is de modernisering van het 
secundair onderwijs. Het was al een 
gedrocht in de vorige regering, maar de 
vernieuwde machtsverhoudingen hebben 
zelfs dat gedrocht de finale genadeslag 
toegediend. Alles is eraan gedaan om het 
bestaande ASO overeind te houden. Met 
een compleet belachelijke indeling van de 
ASO-richtingen in ieder belangstellingsge-
bied tot gevolg. Treffender kon de malaise 
niet geïllustreerd worden.

Constructieve samenwerking 
ondanks moeilijkheden

Op het vlak van personeel en sociale 
dialoog scoort de minister binnen haar 
vakgebied wel goede punten. De sociale 
partners worden op een ernstige manier 
betrokken bij het beleid en er worden 
geen overhaaste beslissingen genomen. 
Toch kunnen we niet naast de pijnlijke 
maatregelen die genomen worden door 
Vlaamse of federale regeringspartners. De 

pensioenhervorming hangt als een zwaard 
van Damocles boven de onderhandelingen 
van een loopbaanpact. De afschaffing van 
de loopbaanonderbreking door de Vlaam-
se regering, waarvan minister Crevits ook 
deel uitmaakt, is nog steeds niet verteerd.
Dit laatste werd gecompenseerd. Jammer 
genoeg onvoldoende. Door de invoering 
van een verlofsysteem voor de onderwijs-
sector. Dat laatste is een belangrijke reali-
satie, waarbij de minister heeft laten zien 
dat ze, beter dan haar coalitiepartners, 
inziet dat het onderwijsberoep niet te 
onderschatten valt. Deze verlofstelsels zijn 
een eerste aanzet, maar eigenlijk zouden 
we moeten komen tot een arbeidsorgani-
satie die eenieder toelaat om zijn opdracht 
op een correcte manier te kunnen uitvoe-
ren zonder een verlofstelsel te moeten 
nemen. Zo blijft ‘werkbaar werk’ een be-
langrijk item voor de komende periode.
Voor een finaal oordeel over deze minister 
is het nog te vroeg en zijn er nog te veel 
dossiers die in een meer definitieve plooi 
moeten vallen. Minister Crevits doet er 
goed aan het sociaal overleg te blijven 
honoreren. Het is enkel met de vinger aan 
de pols dat er gedragen oplossingen kun-
nen komen in de onderwijssector.

raf.deweerdt@acod.be
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Conceptnota bestuurlijke optimalisatie
Vorm vóór inhoud?
Op 27 mei 2016 heeft de Vlaamse rege-
ring de conceptnota bestuurlijke optima-
lisatie goedgekeurd. Ze wil scholen sti-
muleren om bestuurlijk samen te werken 
in grotere verbanden.

Met bestuurlijke optimalisatie wil men 
schoolbesturen en directeurs de kans 
geven om een beleid op ruimere schaal 
te voeren, zodat de scholen meer moge-
lijkheden krijgen. Op het terrein worden 
al geruime tijd gesprekken gevoerd tussen 
verschillende schoolbesturen. De regering 
ziet de samenwerking tussen de besturen 
ruimer dan alleen het leerplichtonderwijs. 
Ook centra voor volwassenenonderwijs 
(noodzakelijke schaalvergroting) en het 
deeltijds kunstonderwijs (meer samenwer-
king met het leerplichtonderwijs) vallen 
binnen de scope.

Onderwijs moet kerntaak blijven

De regering stelt dat een evolutie naar 
sterke schoolbesturen nodig is om meer 
bestuurskracht aan de dag te kunnen 
leggen.
Voor ACOD Onderwijs dient de zorg om de 
kwaliteit van de kerntaken – het lesgeven 
door onderwijzend personeel, leerlingen 
doen leren in een kwalitatieve studierich-
ting – steeds op de eerste plaats te komen. 
Scholen zijn, net als alle organisaties, 
onderworpen aan alle mogelijke regle-
menteringen (veiligheid, auteursrechten, 
dubbele boekhouding, verzekeringen, …), 
waar nu heel veel energie (personeel) en 
middelen (financieel) naartoe gaan.
ACOD Onderwijs hoopt vooral dat een 
sterk schoolbestuur in staat is om de 
kerntaken van het onderwijs in de focus 
te houden: investeren in een toekomstge-
richt schoolbeleid en vooral een profes-
sioneel personeelsbeleid uittekenen. Dit 
moet resulteren in meer professionali-
seringsmogelijkheden voor directies en 
leraren en in meer werkzekerheid voor de 
beginnende leerkracht. De vraag is wat 
de noodzakelijke minimale bestuurlijke 
schaalgrootte hiervoor is.

Einde van de
scholengemeenschappen

Decretaal houden de scholengemeen-
schappen op te bestaan in 2020. De 
transitie van de scholengemeenschappen 
naar de nieuwe modellen van bestuurlijke 
optimalisatie is gepland vanaf 2018 en 
zal eveneens in overleg gebeuren met de 
onderwijspartners. Dit betekent dat een 
zeer strak tijdschema aangehouden dient 
te worden, wil men na 2020 niet in rechts-
onzekerheid terechtkomen.
Concreet biedt de conceptnota de keuze 
tussen twee modellen:
� een samenwerkingsverband van school-

besturen of
�	één schoolbestuur dat aan bepaalde 

voorwaarden (leerlingenaantallen,... ) 
voldoet.

Omwille van de vrijheid van onderwijs 
zullen schoolbesturen die niet kiezen 
voor één van deze modellen, verder gefi-
nancierd worden, maar niet de middelen 
krijgen die de twee bestuursmodellen wel 
zullen opleveren.

Advies en overleg afwachten

De Vlaamse Onderwijsraad buigt zich nu 
over deze conceptnota en zal midden 
september een advies uitbrengen. Daarna 
worden in overleg met de onderwijspart-
ners de volgende twee maanden de doel-
stellingen van de bestuurlijke optimalisatie 
en diverse aspecten uit de conceptnota 
– structuur, directe financiële incentives, 
regionale afbakening, normering en groot-
te – verder geoperationaliseerd. In een 
tweede fase (na de herfstvakantie) plant 
men overleg over het personeelsbeleid 
(aanwending van middelen, inzetbaarheid 
personeel, sociaal overleg, …) en de the-
ma’s met betrekking tot het masterplan 
secundair onderwijs (onder andere de 
stimuli voor technische uitrusting).

Deze conceptnota vind je terug op de 
website van ACOD Onderwijs.

jeanluc.barbery@acod.be
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Voorstelling medewerkers ACOD Onderwijs
Wie doet wat in onze ‘boîte’?
Eind vorig schooljaar werd kameraad 
Nancy Libert verkozen tot adjunct-
algemeen secretaris. Sindsdien is het 
algemeen secretariaat opnieuw voltallig. 
De andere leden zijn de kameraden Raf 
De Weerdt en Jean-Luc Barbery. Hier-
onder lees je hoe de taken binnen het 
Algemeen Secretariaat verdeeld zijn. We 
vermelden meteen ook welke (staf)me-
dewerker rond welke thema’s ondersteu-
ning zal bieden. Ten slotte blijven we ook 
even stilstaan bij onze twee prioriteiten 
voor de volgende vier jaren.

Algemeen ondersteunende 
 functies

Myriam Slechten (halftime), Leen Beelen 
en Stefanie Gorissen (viervijfde) staan in 
voor de globale ondersteuning van het 
team. Zij beantwoorden de telefoons, ma-
ken fotokopieën, regelen de betaling van 
de facturen, reserveren de vergaderzalen, 
voorzien koffie en eventueel broodjes. Zij 
geven de nodige ondersteuning en zorgen 
ervoor dat onze dienst blijft draaien.

Stafmedewerkers

Naast de medewerkers met algemene 
ondersteunende en administratieve taken, 
zijn in ons team ook een aantal medewer-
kers met eerder specifieke taken. Zij doen 
dit steeds in samenspraak met een lid van 
het Algemeen Secretariaat. 
Omdat Nancy Libert de stap zette van 
stafmedewerker naar adjunct-algemeen 
secretaris, werd zij vervangen. Het was 
tevens een aanleiding om onze organisatie 
nog performanter te maken.
Zo komt het dat we drie nieuwe gezichten 
mogen verwelkomen in de ‘nationale’ 

omkadering van onze organisatie: Marina 
Jonckers, Wendy Thomas en Bernd Wij-
nants (halftijds). Zij versterken onze hui-
dige ploeg: Luc Van de Cruys, Dany Bollens 
(halftijds) en Inge Vansweevelt.

Iedere stafmedewerker houdt zich met 
één of meer specifieke domeinen bezig 
en ondersteunt zo de (adjunct-)algemeen 
secretarissen.
De focus van Wendy Thomas ligt op het 
basis- en secundair onderwijs. Wendy zal 
ondersteuning bieden aan Nancy Libert.
Inge Vansweevelt volgt samen met Dany 
Bollens het hoger onderwijs op. Daarnaast 
zal Inge zich ook verder toeleggen op 
het volwassenenonderwijs, het deeltijds 
kunstonderwijs en de centra voor leer-
lingenbegeleiding. Zij zal dus vooral met 
Jean-Luc Barbery samenwerken.
Marina Jonckers werd aangeworven om 
de personeelsregelgeving mee op te vol-
gen en om de vorming van onze militanten 
te coördineren. Zij zal vooral met Raf De 
Weerdt samenwerken.
Luc Van de Cruys en Bernd Wijnants zullen 
vooral ingezet worden om de communi-
catie van én over onze organisatie te ver-
beteren. Dat zal gebeuren in samenspraak 
met Raf De Weerdt.

Algemeen Secretariaat

Het Algemeen Secretariaat is een col-
legiaal orgaan dat, conform het statuut, 

beslissingen neemt in consensus. De po-
litiek-syndicale eindverantwoordelijkheid 
ligt steeds bij de algemeen secretaris. Het 
Algemeen Secretariaat staat in voor het 
dagelijks beheer van de sector.

� Jean-Luc Barbery wordt verantwoor-
delijk voor het buitengewoon onderwijs 
(zowel basis- als secundair), volwassenen-
onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, leer-
lingenbegeleiding, inspectie en internaten 
(in ruime zin). Deze verantwoordelijkheid 
houdt in dat dossiers worden opgevolgd 
vanaf de adviesfase (Vlor – interne com-
missies) tot de onderhandelingsfase en de 
daaropvolgende informatiedeling (Tribune, 
vorming, …). 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het 
de onderhandelingen en bespreking in het 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap en de onderwijskoepels (vrij on-
derwijs, gesubsidieerd officieel onderwijs 
– provincie, steden en gemeenten). Jean-
Luc volgt ook de internationale onderwijs-
trends op.

� Nancy Libert is verantwoordelijk voor 
het basis- en het secundair onderwijs. Ook 
voor haar betekent dit dat dossiers wor-
den opgevolgd vanaf de adviesfase (Vlor 
– interne commissies) tot de onderhande-
lingsfase en de daaropvolgende informa-
tiedeling (Tribune, vorming, …).
Ook de commissie Diversiteit (zowel Vlor 
als intern) komt onder haar bevoegdheid. 
Nancy vertegenwoordigt ACOD Onderwijs 
in de Algemene Raad van de Vlor. Ze is 
tevens vertegenwoordiger van de sector 
Onderwijs in de intersectorale bestuursor-
ganen (zowel Vlaamse als federale ACOD). 
Ten slotte staat ze ook in voor de vorming 
binnen de sector Onderwijs.

� Raf De Weerdt is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse organisatie van de sector, 
zowel op het vlak van personeel als van 
financiën. Hij staat in voor de contacten 
met de media, met de democratische 
politieke partijen en met de andere vak-
bonden.
Raf coördineert de algemene activiteiten 
en die van het Algemeen Secretariaat. Hij 
vertegenwoordigt de sector bij het ABVV 
en in de besturen van de intersectorale 
ACOD. In de Vlor is hij lid van het Vast Bu-
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reau en de Algemene Raad.
Raf houdt zich ook bezig met de rechtspo-
sitieregelingen, met het syndicaal statuut 
en met de sociale verkiezingen.

Een aantal bevoegdheden worden geza-
menlijk uitgeoefend:
- Het hoger onderwijs (overleg en onder-

handeling) wordt opgevolgd door Raf De 
Weerdt, met ondersteuning van Jean-Luc 
Barbery.

- Jean-Luc Barbery en Nancy Libert behar-
tigen de belangen van het personeel in 
de reaffectatiecommissies.

- Het pensioendossier valt onder de geza-
menlijke verantwoordelijkheid van Raf 
De Weerdt en Nancy Libert.

- Jean-Luc Barbery volgt samen met Raf 
De Weerdt de kamers en colleges van 
beroep (orde, tucht en evaluatie) op.

Dit overzicht laat toe dat vragen zo gericht 
mogelijk gesteld kunnen worden. Het 
spreekt voor zich dat er steeds onderlinge 

afstemming zal zijn tussen de leden van 
het Algemeen Secretariaat.

Prioriteiten

Belangrijker dan de taakverdeling is de 
vraag welke taken voorrang krijgen. Het 
Statutair Congres van mei jongstleden 
heeft twee prioriteiten naar voren gescho-
ven: vorming en communicatie. De nieuwe 
medewerkers zijn vooral vanuit dat oog-
punt aangeworven.
Wat de vorming betreft, heeft het Congres 
een duidelijke opdracht meegegeven aan 
de diverse bestuursinstanties. Vanaf sep-
tember kunnen we daarmee aan de slag. 
Het vormingsplan zal klaar zijn tegen het 
schooljaar 2017-2018. De militanten zullen 
duidelijk zicht hebben op wat zij mogen 
verwachten van ACOD Onderwijs en op 
wat van hen verwacht wordt door onze 
organisatie.
Voor de communicatie heeft het Congres 
beslist om eerst een onderzoek te laten 

uitvoeren. Dat zal gebeuren in de loop 
van oktober. We zullen door een brede 
bevraging proberen na te gaan wat jullie 
van onze huidige communicatie vinden en 
wat jullie verwachtingen zijn. Zo zullen we 
weten waar we moeten bijsturen en waar 
we nieuwe initiatieven moeten nemen.
Deze prioriteiten komen natuurlijk niet in 
de plaats van het werk dat sowieso op de 
plank ligt. Wij zullen in de onderhandelin-
gen de belangen van het personeel blijven 
verdedigen en – voornamelijk via de pro-
vinciale werking – de vragen van de indivi-
duele leden blijven beantwoorden.

raf.deweerdt@acod.be

Voorzitter commissie Basisonderwijs, voorzitter 
 commissie Secundair Onderwijs en verificateur 
van de rekeningen

Oproep tot kandidaturen
ACOD Onderwijs doet een oproep tot 
kandidaturen voor de onderstaande 
functies. Uiteraard staat elke functie 
open voor mannen en vrouwen. We ver-
melden dit nog eens om erop te wijzen 
dat we ernaar streven dat onze bestuurs-
instanties een correcte afspiegeling zou-
den zijn van ons ledenbestand, namelijk 
2/3 vrouwen en 1/3 mannen. We roepen 
vrouwelijke collega’s die aan de voor-
waarden voldoen, uitdrukkelijk op om 
zich kandidaat te stellen. Wie concreet 
wil weten wat de mandaten inhouden, 
kan ons contacteren (raf.deweerdt@
acod.be).

Voorzitter van de commissie 
 Basisonderwijs en voorzitter 
van de commissie Secundair 
 Onderwijs

Om zich kandidaat te kunnen stellen voor 
het mandaat van commissievoorzitter:

- U moet bij het afsluiten van de kandida-
turen minstens 5 jaar lid van ACOD On-
derwijs zijn.

- U mag voor de indiensttreding de leef-
tijd van 60 jaar niet bereikt hebben op 
de dag van het congres (30 november 
2016).

- U moet voor het mandaat van commis-
sievoorzitter, in principe, actief zijn op 
het niveau waarvoor u kandideert.

- De hoedanigheid van commissievoorzit-
ter is onverenigbaar met ieder bezoldigd 
politiek mandaat, met elke functie op 
een ministerieel kabinet én met elk an-
der mandaat van het secretariaat.

Verificateur van de rekeningen

Leden die ten minste 5 jaar aangesloten 
zijn, kunnen zich kandidaat stellen indien 
zij bij het afsluiten van de kandidaturen 
ten minste 5 jaar lid zijn van een provinci-
aal of regionaal bestuur of van het Uitvoe-
rend Bestuur.

Het mandaat van verificateur der boek-
houding is onverenigbaar met elk mandaat 
in het Uitvoerend Bestuur, van gewestelijk 
intersectoraal secretaris, van lid van het 
Vlaams Intergewestelijk Secretariaat.

Ten laatste op 12 september 
2016

De kandidatuur moet schriftelijk via de 
voorzitter, kameraad Jo Coulier, bij het 
Uitvoerend Bestuur worden ingediend 
(p/a ACOD Onderwijs – Fontainasplein 
9/11 – 1000 Brussel). De kandidaat dient 
eveneens voorgedragen te worden door 
ten minste één provincie of de regio.  Deze 
voordracht is niet nodig indien de kandi-
daat uittredend is en hij zich opnieuw kan-
didaat stelt voor het mandaat dat hij op 
dat ogenblik uitoefent. Uiterste indienings-
datum is 12 september 2016 – inclusief 
voordracht.

raf.deweerdt@acod.be
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cultuur

Kunstendecreet
Minister Sven Gatz houdt belofte niet
Eind juni heeft minister van Cultuur Sven 
Gatz zijn beslissing over de subsidies voor 
het kunstendecreet voor de volgende 5 
jaar bekendgemaakt. De minister heeft 
altijd gezegd dat er vanaf 2017 meer 
budgettaire ruimte zou zijn na de bespa-
ringsjaren. Dat is absoluut niet het geval: 
voor 95 van de 302 aanvragers is er geen 
geld.

Zelfs heel wat organisaties met een po-
sitieve beoordeling vallen nu uit de boot 
wegens te weinig geld. De aangekondigde 
‘stijging’ van het budget bedraagt niet 
eens de helft van de kaasschaven van de 
vorige jaren. Bij de pop/folk-sector is er 
een ware ravage aangericht: een derde 
van de clubs valt weg. Plastische kunsten 
blijft het kleine broertje en er wordt wel 
een beslissing genomen om bijvoorbeeld 
Design Kortrijk op te vissen, terwijl die een 
onvoldoende kreeg. Resultaat van politiek 
gelobby? In Limburg is het aanbod nog 
verkleind, dit is niet meer ernstig.

ACOD Cultuur vraagt dat de adviezen 
openbaar gemaakt worden, ook voor de 
grote Vlaamse instellingen. We vinden dat 
we moeten kunnen oordelen over de ad-
viezen in het kader van openbaar bestuur. 
We houden ons hart vast als er moet ge-
oordeeld worden over de projectaanvra-
gen. Daar zal absoluut geen ruimte zijn.

Petitie

Om te protesteren tegen deze beslissingen 
en een dergelijk beleid, startte ACOD Cul-
tuur een petitie op. Daarmee eisen we een 
tweede ronde en bijkomende financiering 
voor de uitvoering van het Kunstendecreet 
de komende 5 jaar om alle geslaagde orga-
nisaties te laten verder werken. We vragen 
de nodige middelen om de adviezen van 
de commissies uit te voeren. Dit zou onge-
veer 9 miljoen euro bedragen.
ACOD Cultuur vreest een verschraling van 
het kunstenlandschap en aanvaardt het 
spel van lobbywerk in achterkamers niet, 

waarbij niet-geslaagden worden opge-
vist en tientallen geslaagde organisaties 
prompt verdwijnen. Het kan niet dat hon-
derden cultuurwerkers en kunstenaars in 
de werkloosheid en de armoede worden 
geduwd, Nederland achterna, waar zelf-
standigen zonder personeel hard door-
werken zonder enige sociale bescherming, 
omdat kunstenaars per se freelancers 
moeten zijn die superflexibel van opdracht 
naar opdracht moeten hoppen.
ACOD Cultuur hekelt de cultuurkaalslag 
van besparen en vermarkten, cultuur is 
voor ons net een plaats van voortrekkers 
in solidariteit, diversiteit, duurzaamheid en 
transparantie. Daar willen wij aan bouwen.

Teken onze petitie: http://www.petities24.
com/bijkomende_financiering_kunstende-
creet

Laurette Muylaert

Oproep tot kandidaturen
Algemeen secretaris ACOD Cultuur
Op 5 december 2016 organiseert ACOD Cultuur een buitengewoon congres voor de vervanging van algemeen secretaris Laurette Muy-
laert, die op 1 maart 2017 met pensioen gaat. Voorwaarden voor kandidatuurstelling:
- Lid zijn van het ABVV.
- Syndicaal actief zijn.
- Voeling hebben met de culturele wereld.

De kandidatuur moet ten laatste op 15 oktober 2016 gestuurd worden aan laurette.muylaert@cgspacod.be.

CONTACT Laurette Muylaert l 0477 32 38 61 l laurette.muylaert@acod.be
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agenda

Antwerpen

ACOD Antwerpen-Kempen-Mechelen
Senioren naar ‘Den ouden advokaat’ en 
Palm

Op donderdag 22 september 2016 orga-
niseert ACOD Telecom in samenwerking 
met de Provinciale Seniorencommissie 
ACOD Antwerpen-Kempen-Mechelen een 
busreis naar ‘Den ouden advokaat’ in Sint-
Niklaas, een ambachtelijk bedrijf dat voor-
namelijk advocaat en advocaatpralines 
produceert. ’s Namiddags gaat het naar 
Steenhuffel, waar we zowel de brouwerij 
Palm als de eraan verbonden stoeterij 
bezoeken.
Uiteraard is zoals steeds inbegrepen: een 
koffiestop, een driegangenlunch en ‘s 
avonds een broodjesmaaltijd.
De bus haalt de deelnemers op om 7.15 
uur in Rijkevorsel, om 8.15 uur in de Van 
Straelenstraat in Antwerpen en om 8.45 
uur aan het Bondsgebouw ACOD in Me-
chelen. De terugkomst is gepland om 20 
uur.
Deelname kost 55 euro per persoon (bus-
reis, bezoeken, gids en maaltijden). De 
inschrijvingen worden afgesloten op 18 
september 2016 of vroeger indien volzet. 
Ze wordt slechts definitief na betaling op 
rekeningnummer BE14 8778 0015 0383 
van ACOD Antwerpen met als mededeling 
S16POA.
Verdere inlichtingen over de activiteiten 
van de seniorencommissie kan je per 
e-mail krijgen als je je vraag stuurt naar 
maurice.hauspie@acod.be.

Brussel

Stop TTIP!

Militanten en burgers zetten de herfst 
in met acties. Ook ACOD Brussel neemt 
eraan deel. Betoog op 20 september 2016 
mee tegen de vrijhandelsakkoorden TTIP 
en CETA. Verzamelen om 16.30 uur aan 
de Wetstraat in Brussel, gevolgd door 
een manifestatie om 17 uur, een Giant 
Flashmob om 18 uur en een Fiesta Al-
ternativa om 19 uur. Meer info op www.
stopttip.be.

Vlaams-Brabant

ACOD/ABVV Seniorenwerking 2016

Ga je graag op uitstap, heb je interesse 
in cultuur, actualiteit en maatschappij? 
Schrijf dan in op één van onze activiteiten 
in 2016. Neem contact op met ABVV – 
Winnie Van Nerum 016/271889 of schrijf 
je in via de website www.abvv-vlaamsbra-
bant.be.

Wat bieden wij u nog in 2016?

- donderdag 20 oktober: bezoek Ganda-
ham Destelbergen en sluizencomplex.

- donderdag 15 december: Brouwerij De 
Koninck.

Indien je automatisch op de hoogte wenst 
te blijven van ons activiteitenaanbod, 
meld je dit aan Winnie Van Nerum en geef 
je eventueel je e-mailadres door.

West-Vlaanderen

Verwendag senioren

Op donderdag 6 oktober 2016 vindt de 
jaarlijkse verwendag voor de senioren 
ACOD West-Vlaanderen plaats. Dit jaar 
bezoeken we het Heuvelland. Zoals elk 
jaar, leggen we jullie in de watten. In de 
voormiddag plannen we een leuke rondrit 
met de bus, samen met een gids die je 
meer uitleg geeft over de streek, gevolgd 
door een goed verzorgd middagmaal. In 

de namiddag bieden we ontspanning en 
animatie in zaal Molenhof op de Rode 
Berg met als gastvedette Danny Fabry.
Deelname bedraag 40 euro per persoon. 
Inschrijven kan door op rekeningnummer 
BE 72 8775 0214 0216 van ACOD West-
Vlaanderen te storten met de vermelding 
van naam, sector en aantal deelnemers.
Inschrijven kan tot en met vrijdag 23 sep-
tember 2016. Opgelet: de plaatsen zijn 
beperkt tot maximaal 200 deelnemers.

Steunpunt Oostende
Vrouwen ontmoeten vrouwen

Op 6 november 2016 om 13 uur is ACOD 
Oostende medeorganisator van het eve-
nement ‘Vrouwen ontmoeten vrouwen’ 
(Ontmoetingscentrum De Schelpe, ingang 
Elisabethlaan in Oostende). 70 vrouwen 
met een migratieachtergrond maken via 
dansworkshops kennis met 70 vrouwen 
zonder migratieachtergrond. Kinderen 
zijn welkom, er is gratis kinderopvang met 
animatie.
Deelname kost 5 euro per persoon of je 
kan in ruil ook een gebakje/vegetarisch 
hapje meebrengen. Vrouwelijke leden die 
willen deelnemen, kunnen inschrijven bij 
Graziella Baeckelandt (0494/64.47.94).
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Afspraak parking Schellebelle Dorp 

gratis deelname 

Inschrijven vóór 18 september via: 
“oost_vlaanderen@acod.be” of 09/269.93.33 (kantooruren) 

Surprise 
voor kids ! 

Afdeling Wetteren 
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  FIETSTOCHT 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Het bestuur van de Intersectorale Afdeling AALST nodigt U uit op een 
rustige fietstocht. 
 
Bij aankomst wordt U een hapje en drankje aangeboden in het Volkshuis - 
Houtmarkt 
 
 
op zaterdag 27 augustus 2016 
 
start om 14u00 – parking Houtmarkt Aalst 
 
afstand 26 km – via knooppunten 26-24-17-55-13-16-19-18-25-26-28 
 
kosten  5 € 
 
 
  
Wel inschrijven vóór 22 augustus   

ofwel via e-mail : oost_vlaanderen@acod.be  
ofwel telefonisch via nr 053/79.00.46 
 
betaling bij aanvang van de fietstocht  

 

ACOD senioren / Kerkplein -  9050 Ledeberg 
 

Inschrijven via 09/269.93.33 en betaling op BE24 8771 4073 0138 
met vermelding van naam, sector en het aantal personen 

20 oktober 2016 

14u30 

Gunther Neefs 

5 euro 

Oost-Vlaanderen

Bezoek aan de tentoonstelling
‘Voor god en geld’

De afdeling Seniorenwerking Overheids-
diensten van ACOD Oost-Vlaanderen be-
zoekt op donderdag 15 september om 14 
uur de tentoonstelling ‘Voor god en geld’ 
in het Caermersklooster (Lange Steen-
straat in Gent).
Als bezoeker herbeleef je er de hoogdagen 

van de 15de en 16de eeuw, op kunstge-
bied de gouden tijden van de Zuidelijke 
Nederlanden. Topstukken en onbekende 
pareltjes nemen ons op sleeptouw door-
heen de fascinerende middeleeuwen. De 
tentoonstelling brengt een uitzonderlijke 
selectie artistieke kunstwerken uit deze 
tijd.
Afspraak bij de ingang van het museum 
(kant Lange Steenstraat), om 13.45 uur. 

Tramlijn 4 heeft de halte Lange Steenstraat 
bij de ingang van het museum. Aan de 
deelnemers wordt een bijdrage van 7 euro 
gevraagd (toegang museum + audiogids), 
te betalen bij de ingang van het museum.
Om praktische reden vragen we uw deel-
name te bevestigen aan Marc Van de 
Velde, 0479/31.58.30 of heldervelde@
skynet.be.

NIET VERGETEN!
donderdag 29 september 2016

NATIONALE BETOGING
2 jaar regering Michel

meer info: ACOD Online en ACOD op Facebook


