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colofon

Wedstrijd
Een lichtbaken 

in donkere 
winterdagen

Béatrice De Vis uit Brussel en Rol-
and Depuydt uit Harelbeke mogen 
zich alvast samen met hun partner 
(of een andere gelukkige...) verheu-
gen op een romantisch Valentĳn-
weekend in Borzée op onze kosten. 
Zĳ wisten de juiste antwoorden op 
de wedstrĳdvragen:
- Hilde Sabbe werkte eerst voor Het 

Nieuwsblad en pas daarna voor De 
Morgen en Het Laatste Nieuws

- het ITUC (International Trade 
Union Confederation) verenigt 
ruim 168 miljoen werknemers

- op de openingspagina van www.
sosposte.eu kan je klikken op 20 
talen.

Deze maand leggen we de com-
putergebruikers in de wa�en. De 
nieuwe prĳs van onze wedstrĳd 
is een geheugenstick van 512 mb 
met oplichtend ACOD-logo. Neem 
voortaan al jouw belangrĳke com-
puterbestanden met je mee op deze 
handige geheugenstick. Zodra hĳ 
contact maakt met je pc, licht het 
ACOD-logo rood op! Een lichtpunt 
in deze donkere winterdagen, dus.

Om kans te maken op het winnen 
van deze geheugenstick, stuur je de 
juiste antwoorden op de volgende 
vragen naar Tribune - Wedstrĳd, 
Chris Camps, Fontainasplein 9-
11, 1000 Brussel of mail naar chris.
camps@acod.be

- wie is de Vlaamse minister van 
Mobiliteit, Sociale Economie en 
Gelĳke Kansen?

- Domino is niet alleen de titel van 
een Clouseau-liedje, maar ook de 
naam van een project bĳ de FOD 
Sociale Zekerheid. Wat is de naam 
van het tweede project rond de 
nieuwe werkomgeving daar?

- waarvoor staat de a�orting 
VLAO?
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We hebben een nieuwe boekhouder nodig
Als je het mij vraagt…

Voor zover we weten beginnen de solden pas na Nieuwjaar. Maar 
blĳkbaar hee� de federale regering beslist dat de solden bĳ haar 
overheidsgebouwen al vóór Kerstmis beginnen?

Karel Stessens: “Ik vind het wraakroepend. De regering is 
bezig met de uitverkoop van haar patrimonium om gaten 
in de begroting te dichten. Dat is toch geen duurzame op-
lossing? Bovendien past de regering een heel onverstandige 
strategie toe, dat kan iedere vastgoedmakelaar je vertellen. 
Door overal rond te bazuinen dat ze zo snel mogelĳk van 
een aantal gebouwen wil afgeraken, druk je de prĳs natuur-
lĳk. Helemaal hilarisch wordt het wanneer je weet dat ze de 
gebouwen erna opnieuw wil huren, zogenaamd omdat dat 
een goede budge�aire operatie zou zĳn. Onzin! Na drie jaar 
is de verkoopprĳs al helemaal opgesoupeerd door de huur-
prĳs. Als je dat goed huisvaderschap wil noemen… (hevig) 
En weet je wie de rekening zal betalen? Het personeel van 
de openbare diensten. Want op hen zal de overheid over 
enkele jaren beginnen besparen!”

De directeur van Trends, Frans Crols, trekt in de editie van 7 de-
cember hard van leer tegen het ABVV en het ACV. Hĳ beschuldigt 
ze van corporatisme en conservatisme, en verwĳt hen geen oog te 
hebben voor de voordelen van de vrĳe markt.

Karel Stessens: “Ach, dat verbaast me niets. We weten al lan-
ger dat Trends niet de spreekbuis van de werknemers is. Ik 
hoor de laatste tĳd steeds meer liberalen zeggen dat Volks-
wagen wel in België zou blĳven indien we de vrĳe markt 
volledig laten spelen. Ik vind dat een hypocriete houding. 
Ondertussen weten we toch allemaal hoe de vrĳe markt 
werkt en waar ze toe in staat is. Europa maakt volop eco-
nomische we�en aan die de concurrentie en vrĳe markt 
moeten bevorderen. Maar hoe zit het met de sociale we�en, 
die werknemers moeten beschermen? Wanneer gaat Europa 
eens een de�ig sociaal luik ontwikkelen? Dat is beslist iets 
dat voor ons als vakbond prioritair moet blĳven en waar de 
politieke wereld snel werk van moet maken!”

De Lĳn hee� het weer zeer goed gedaan dit jaar en hee� nog nood 
aan uitbreiding. Minister Van Brempt wil nu een beroep doen op 
de privaat-publieke samenwerking (PPS) om extra te investeren 
in de vervoersmaatschappĳ. Een goed idee?

Karel Stessens: “Ik ben helemaal niet zo voor de PPS te vin-
den. De enige reden waarom de minister daar voor kiest, is 
omdat de Vlaamse regering te weinig geld wil of kan vrĳ-
maken om in de Lĳn te investeren – een gevolg van de Eu-
ropese regelgeving. Wat blĳkbaar vergeten en nog minder 
gezegd wordt, is dat door de Europese wetgeving met een 
PPS het onderhoud van die trams en tramlĳnen aan de vrĳe 
markt onderworpen is. Eigenlĳk gaat het hier om een pri-
vatisering. Bovendien zal de PPS-constructie zorgen voor 
een versnippering, waardoor plots verschillende bedrĳven 
instaan voor het onderhoud van één lĳn.

Ik merk ook dat in Brussel dat investeringsprobleem zich 
veel minder stelt. Daar hee� Brussels minister van mobili-
teit Pascal Smet beslist om MIVB-Invest op te richten. Die 
ona�ankelĳke maatschappĳ zal investeren in het Brussels 
openbaar vervoer door gebruik te maken van het personeel 
van de MIVB. Die personeelsleden kunnen er werken aan 
dezelfde arbeids- en loonsvoorwaarden als bĳ de MIVB, 
maar ze werken in een parallelle maatschappĳ. Het doel 
is het openbaar vervoersnet in Brussel ook in de toekomst 
openbaar te houden. Als dat in Brussel mogelĳk is, waarom 
kan dat dan niet in Vlaanderen?

“Ik wil aan al onze leden en militanten nog mĳn beste 
wensen voor 2007 overmaken namens het algemeen se-
cretariaat van de ACOD, onze sectoren en onze gewesten. 
We beloven ook in het nieuwe jaar weer even strĳdbaar 
voor jullie klaar te staan!”

Karel Stessens (voorzi�er ACOD)
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Er is wat beroering ontstaan rond de overheidpensioenen. Wat is 
er aan de hand?

Chris Reniers: “We onderhandelden in het Comité A met de 
federale regering en de andere vakbonden over de wĳzi-
ging van de perequatiewet. We zagen als enige vakbond het 
voorstel van de regering niet zi�en en hebben na grondig 
afwegen beslist de voorgestelde wĳzigingen niet goed te 
keuren.”

Wat is die perequatie eigenlĳk?

Alain Lambert: “Perequatie is een mechanisme dat er auto-
matisch voor zorgt dat het pensioen van een gepensioneerd 
personeelslid van een openbare dienst stĳgt, telkens het 
maximum van de weddeschaal verbonden aan zĳn of haar 
laatste graad verhoogt.
De perequatie is wel aan bepaalde voorwaarden verbon-
den. Zo’n pensioenverhoging treedt enkel op wanneer we 

met zekerheid kunnen aannemen dat de gepensioneerde 
– indien hĳ of zĳ nog in dienst was geweest – had kunnen 
genieten van een stĳging van het maximum van de wedde-
schaal verbonden aan zĳn of haar graad. Wanneer zĳn nog 
werkende collega’s van dezelfde graad een weddeschaalver-
hoging krĳgen na bĳvoorbeeld het slagen voor een examen, 
zal de gepensioneerde zĳn pensioen niet zien stĳgen. Hĳ of 
zĳ hee� er immers niet aan deelgenomen en is er ook niet 
voor geslaagd.
De bedoeling van het mechanisme is te zorgen voor wel-
vaartsvastheid van de gepensioneerden in de openbare 
sector. Zo kunnen ze hun welvaartspeil behouden, ook vele 
jaren na hun pensionering.”

De perequatie in de openbare sector is niet nieuw. Het is een me-
chanisme dat al bĳna 40 jaar bestaat. Hee� het dan in de loop der 
jaren geen wĳzigingen ondergaan?

Chris Reniers: “De pensioenperequatie werd geïnstalleerd 
door de Wet van 9 juli 1969. Gedurende al die jaren is aan 
het principe van de perequatie niets fundamenteels ver-
anderd. De openbare sector hee� daarentegen wel grote 
veranderingen ondergaan. Verschillende staatshervormin-
gen trokken openbare diensten uit elkaar en deden nieuwe 
openbare diensten ontstaan. De unitaire staat België met één 
overheid maakte plaats voor een federale staat met verschil-
lende overheidsniveaus. Dat had uiteraard ook gevolgen 
voor het personeel van de openbare sector.
Waar er in 1969 nog één statuut bestond in de openbare sec-
tor, worden we nu geconfronteerd met honderden verschil-
lende statuten. Elke overheid hee� immers het recht om een 
eigen statuut te ontwikkelen voor haar ambtenaren, binnen 
bepaalde grenzen weliswaar. Daaruit volgde ook een ander 
verloningsbeleid, dat ondertussen erg verschilt van ambte-
naar tot ambtenaar. En juist dat hee� een enorme invloed 
gehad op de perequatie van de pensioenen in de openbare 
sector. De Wet van 9 juli 1969 is hoe langer hoe meer uitge-
hold geraakt en in bepaalde sectoren bestaat de perequatie 
van de pensioenen in de praktĳk niet meer zoals ze oor-
spronkelĳk bedoeld was.”

Interview Chris Reniers & Alain Lambert
ACOD wijst nieuwe wet
pensioenperequatie af

Chris Reniers: “ACOD wil een transparant perequatiesy-
steem dat de rechten van iedereen garandeert. Zo kunnen we 
effectief zorgen voor een solidariteit tussen de actieve en ge-
pensioneerde ambtenaren.” 

Wet van 9 juli 1969 pensioenperequatie
- principe van uitgesteld loon wordt bevestigd door de 

wet
- automatisme wordt ingebouwd
- individueel systeem met individuele perequatiecoëf-

ficiënt
- vertrekt vanuit de maximumwedde gekoppeld aan de 

graad
- perequatie onmiddellĳk na de verhoging van de 

maximumwedde
- controle door de vakbonden is enkel individueel 

mogelĳk, maar uiterst moeilĳk.
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Die uitholling is dus niet overal in de openbare sector even sterk?

Alain Lambert: “Neen. Wanneer we naar onze sectoren kĳken, 
merken we grote verschillen. Bĳ sommige wordt de Wet van 
1969 praktisch nog steeds toegepast, bĳ andere is dat nau-
welĳks nog het geval. Het probleem is dus in één sector al 
acuter dan in een andere. Het is hoe dan ook een feit dat de 
perequatie in steeds minder sectoren wordt toegepast en we 
vrezen dat dat aantal in de toekomst nog zal toenemen.”

De perequatie moet dus terug toegepast worden zoals ze oorspron-
kelĳk in de Wet van 9 juli 1969 werd bedoeld?

Chris Reniers: “Dat is ten dele onze eis. Toen we het laatste 
gemeenschappelĳke Intersectoraal Eisencahier 2005-2006 
neerlegden bĳ de regering, drongen we er samen met de an-
dere vakbonden op aan om het perequatiestelsel terug meer 
operationeel te maken. Tegelĳk wilden we echter ook enkele 
wĳzigingen aanbrengen in de oorspronkelĳke wet. Die is 
immers zeer complex en kwam in de uitvoering niet meer 
tot haar recht. Wĳ pleiten voor een eenvoudig perequatie-
mechanisme dat voor iedereen in de openbare sector van 
toepassing is. ACOD wil een transparant systeem van pere-
quatie dat bovendien altĳd operationeel is en dat de rechten 
van iedereen garandeert. Op die manier kunnen we effectief 
zorgen voor een solidariteit tussen de actieve en gepensio-
neerde ambtenaren.”

Had de regering oren naar de eisen van de vakbonden?

Alain Lambert: “Aanvankelĳk leek het erop dat de regering 
van plan was in te gaan op onze eisen. Ze had een ontwerp 
waarin de perequatie niet langer individueel berekend werd 
voor iedere gepensioneerde. Er zou een korvensysteem in 

Perequatie is een mechanisme dat ervoor zorgt dat het pen-
sioen van een gepensioneerd personeelslid van een open-
bare dienst stĳgt, telkens het maximum van de weddeschaal 
verbonden aan zĳn of haar laatste graad ook stĳgt.

In de praktĳk wordt het pensioen herberekend aan de hand 
van een perequatiecoëfficiënt. Die coëfficiënt gee� de ver-
houding weer tussen het pensioenbedrag en de maximum-
wedde van de laatste graad van het gepensioneerde perso-
neelslid op de ingangsdatum van zĳn of haar pensioen. Die 
bestaande perequatiecoëffficiënt wordt dan toegepast op de 
nieuwe maximumwedde van zĳn of haar voormalige graad, 
wat een nieuw pensioenbedrag oplevert.

Iemand die de maximumwedde van 1000 euro verdiende 
wanneer hĳ met pensioen ging en vervolgens een pensioen 
krĳgt van 600 euro hee� een perequatiecoëfficiënt van 0,6 of 
60%. Wanneer op een later tĳdstip de maximumwedde van 
zĳn graad stĳgt met 100 euro, dan stĳgt ook zĳn pensioen 
met 60 euro. Zĳn nieuwe pensioen bedraagt dan 660 euro, 

wat overeenkomt met 60% van de nieuwe maximumwedde 
van 1100 euro in zĳn voormalige graad.

Belangrĳke voorwaarde is wel dat de perequatie enkel in 
werking treedt wanneer we met zekerheid kunnen aanne-
men dat de gepensioneerde – indien hĳ of zĳ nog in dienst 
was geweest – had kunnen genieten van een stĳging van 
het maximum van de weddeschaal verbonden aan zĳn of 
haar graad. Het is dus onwaarschĳnlĳk dat een pensioen 
wordt geperequeerd wanneer nog werkende collega’s van 
dezelfde graad een weddeschaalverhoging krĳgen na bĳ-
voorbeeld het slagen voor een examen. De gepensioneerde 
hee� hier immers niet aan deelgenomen.

Eenvoudig gesteld hee� een gepensioneerde recht op pere-
quatie wanneer het maximum bedrag van de weddeschaal 
die hĳ of zĳ het laatst genoot, wordt verhoogd én als met 
zekerheid vaststaat dat hĳ of zĳ nog had kunnen genieten 
van die weddeverhoging indien hĳ of zĳ nog in dienst was 
geweest.

Alain Lambert: “Het is duidelĳk dat de regering meer bekom-
merd is om budge�aire besparingen in de pensioenen, dan om 
het welzĳn van de gepensioneerden.”

Hoe werkt de huidige perequatie?

lees verder pagina 6
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de plaats komen. Iedere korf komt dan 
overeen met een bepaald gedeelte van 
de openbare sector. De perequatiecoëf-
ficiënt die aan elk individueel pensioen 
verbonden was, zou dan niet langer 
berekend moeten worden. Om de twee 
jaar zou de perequatie automatisch 
worden uitgevoerd. Alle pensioenen – 
ook die van de verdwenen graden – die 
gekoppeld zĳn aan de korf worden dan 
aan eenzelfde percentage geperequa-
teerd, ook al stĳgt het maximum van 
de weddeschaal van de laatste graad 
niet. Dat was aanvankelĳk het voorstel, 
maar tĳdens de zomervakantie kwam 
de regering plotseling met een nieuw 
voorstel op de proppen. Daarin kon-
den we ons niet vinden.”

Wat veranderde er dan in het nieuwe voor-
stel van de regering waardoor ACOD het 
alsnog afwees?

Chris Reniers: “Er waren verschillende 
redenen. De regering wilde plots op-
nieuw de voorwaarden voor perequatie 
invoeren die ervoor waren geschrapt. 
Ook verscheen het principe van een 
proportionaliteit in de toepassing van 
de perequatie. En van meer transpa-

rantie was ook niets meer te merken. 
We vroegen al langer om meer contro-
lemogelĳkheden door de vakbonden, 
maar daar werd ook geen werk van 
gemaakt. En alsof dat nog niet genoeg 
was, verwerd het nieuwe perequatie-
mechanisme tot slechts een budge�aire 
operatie!
Overigens verschilden de verwachtin-
gen van onze verschillende sectoren 
met betrekking tot de perequatie. Som-
mige zĳn tevreden met het huidige me-
chanisme, andere willen het grondig 
wĳzigen en vervangen door een nieuw. 
In het algemeen vinden onze sectoren 
dat de regering in haar nieuwe voorstel 
onvoldoende tegemoetkomt aan onze 
bekommernissen zoals we die ui�en in 
ons Eisencahier 2005-2006.”

Alain Lambert: “Globaal gezien is het 
voorstel niet goed en hee� het nega-
tieve gevolgen voor de toepassing 
van de perequatie. Het is zeer duide-
lĳk dat de regering meer bekommerd 
is om budge�aire besparingen in de 
pensioenen, dan om het welzĳn van de 
gepensioneerden. Ook de overlevings-
pensioenen ontsnappen niet aan deze 
evolutie.”

Wissel aan 
de top van 
de federale 
ACOD
Eind augustus legde Guy Biamont 
zĳn mandaat als voorzi�er van de 
federale ACOD neer om persoon-
lĳke en gezondheidsredenen. Het 
Federaal Uitvoeren Bureau van de 
ACOD van 20 december duidde Ka-
rel Stessens aan als nieuwe federale 
voorzi�er, geflankeerd door Alain 
Lambert, die federaal vicevoorzi�er 
wordt. 

Korvensysteem
- principe van uitgesteld loon 

wordt bevestigd door de wet
- automatisme wordt bevestigd
- collectief systeem met korfcoëf-

ficiënt
- vertrekt vanuit de maximum-

wedde gekoppeld aan de graad, 
samengebundeld in de korf per 
sector

- perequatie om de twee jaar
- controle door de vakbonden is 

enkel globaal mogelĳk, maar ui-
terst moeilĳk

- vangt invoering van functieclas-
sificatieprojecten sneller op en de 
afgescha�e graden worden mee-
genomen

- bepaalde weddecomplementen 
kunnen na onderhandeling mee 
in rekening worden genomen, 
evenals vakantiegeld (65%) en 
eindejaarstoelage

- de invoering van de proportio-
naliteit van de verhogingen is 
gekoppeld aan voorwaarden.

Steun de openbare 
diensten!
Het ABVV en de ACOD vragen al geruime tĳd om een Europese richt-
lĳn over de openbare diensten. Die moet op Europees niveau een aantal 
fundamentele principes vastleggen van openbare diensten: de toegan-
kelĳkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit. Ondertussen is de gewĳ-
zigde versie van de ontwerprichtlĳn Bolkestein over de vrĳmaking van 
de dienstenmarkt goedgekeurd. Daarin staan echter nog teveel ondui-
delĳkheden. De openbare diensten hebben een richtlĳn nodig die hen 
beter beschermt. Steun de openbare diensten en onderteken de petitie 
voor een Europese richtlĳn ter bescherming van de openbare diensten. 
Je vindt de petitie onder de rubriek ACTIES op www.abvv.be. Onderte-
ken er ook de petitie tegen de volledige vrĳmaking van de postsector op 
Europees niveau. Ook daar is je stem hard nodig!
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Volkswagen Vorst mag niet verdwijnen
Dat was de duidelĳke boodschap die meer dan 25.000 werknemers, families, vakbondsmensen en sympathisanten op 2 
december gaven op een betoging in het centrum van Brussel. Opvallend was ook de aanwezigheid van vele vakbonden uit 
andere landen die hun solidariteit toonden met de getroffen Belgische werknemers. Ook zĳ beseffen dat kille economische 
beslissingen heel plots iemands leven overhoop kunnen gooien.
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Op 6 december organiseerde ACOD een studiedag over di-
versiteit in de openbare diensten. Het is een project waar-
mee ACOD al een tĳdje bezig is.
Vooral sector TBM werkt hard om meer diversiteit op de 
werkvloer van De Lĳn te brengen. Daarom nodigde ACOD 
Kathleen Van Brempt (Vlaams minister van Gelĳke Kansen 
en Mobiliteit), Paul Raa (personeelsdirecteur van De Lĳn) 
en Jean-Marie Debaene (hoofd studiedienst van het ABVV) 
uit om meer toelichting te geven over het diversiteitsproject 

bĳ De Lĳn.
Minister Van Brempt gaat in haar beleid volledig voor ge-
lĳke kansen en meer diversiteit. Ze benadrukte de nood aan 
specifieke actieplannen in alle openbare diensten. Paul Raa 
stapt graag mee in het diversiteitsproject, maar wees erop 
dat tĳd nodig is om de echte vruchten te zien van een nieuw 
personeelsbeleid bĳ De Lĳn. Jean-Marie Debaene gaf nog 
wat extra uitleg bĳ het werk dat de diversiteitsconsulenten 
van het ABVV in veel sectoren verrichten en herhaalde nog-

Diversiteit brengt kleur op de werkvloer

Tribune 63.01 - januari 2007
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Na de succesvolle jongerendag van 
april 2006 beloofden we daaraan een 
vervolg te breien. Op 22 november was 
het zover. Een twintigtal jonge ACOD-
leden kwam bĳeen om zich te buigen 
over de plaats van de jongeren binnen 
de ACOD.
Het was duidelĳk dat er snel een in-
tersectorale en ook sectorale jongeren-
werking bĳ de ACOD moet komen. 
De jongeren vragen eveneens naar een 
betere informatiedoorstroming en een 
duidelĳker imago van de vakbond. Bĳ-
komende vorming is nodig om nieuwe 
leden goed op te vangen en te informe-
ren.
Wellicht in de loop van volgend jaar 
wordt er gestart met een ACOD-jonge-
renwerking.

De vakbond, ook na uw pensioen!
Tĳdens de studiedag voor jonggepensioneerden op 13 december wilde de ACOD 
duidelĳk maken waarom de vakbond nog belangrĳk blĳ�, ook na de pensione-
ring. Veel leden ze�en immers hun lidmaatschap stop wanneer ze met pensioen 
gaan. Ze denken dat de vakbond enkel hun rechten als werknemer of ambtenaar 
kan verdedigen. Niets is echter minder waar. ABVV en ACOD zĳn zeer bewust 
bezig met de pensioenproblematiek. We willen immers dat iedereen ook na zĳn 
carrière nog van een rustige oude dag kan genieten.
Rudy De Leeuw belich�e op de studiedag de rol van de vakbonden in het ka-
der van het Generatiepact en hoe ze kunnen wegen op het pensioenbeleid. Ook 
minister van Pensioenen Bruno Tobback was aanwezig. Hĳ gaf zĳn visie op het 
huidige pensioenbeleid en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

ACOD-jongerenwerking in de maak

Bruno Tobback

Karel Stessens - Rudy De Leeuw - Chris Reniers
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Spoor 

Commentaar
What’s another year?
2006 was nogmaals een jaar met sociale drama’s. Volkswagen in Vorst was het meest recente. Daar gaan in één handom-
draai 4000 banen voor de bĳ l. De werknemers zĳ n het zoveelste slachtoff er van de in politieke kringen zo bejubelde globa-
lisering. Voor de vakbonden moet dit een nieuwe aanzet zĳ n om daar snel een sterke en betrouwbare Europese syndicale 
tegenmacht tegenover te plaatsen. Tot op vandaag beperkt dat syndicalisme zich immers tot het afl eggen van soms al eens 
gespierde en gedurfde verklaringen. Maar als puntje bĳ  paaltje komt kiezen de meesten eieren voor hun geld.

De grote uitdaging is overal ter wereld te komen tot dezelf-
de normen inzake verloning en arbeidsomstandigheden. We 
moeten vooral onze kameraden in de landen die momenteel 
industrieel ontwaken, ervan overtuigen dat ze uitgebuit 
worden en dat hen – bĳ  een ongewĳ zigde koers – binnen 
twintig jaar hetzelfde lot te wachten staat.

Binnen de NMBS-groep was 2006 het jaar van een protoco-
lakkoord met gratis hospitalisatieverzekering voor actie-
ven en gepensioneerden. Er was eveneens het begin van de 
uitvoering van dat protocolakkoord, van de realisatie van 
NDN, de eerste voorbereidingen voor de opsplitsing van 
Netwerk in ‘New Netwerk’ en ‘Passengers’ (hoewel dit door 
alle betrokkenen ten stelligste wordt ontkend). En er was 
weer veel verwarring en natuurlĳ k de machtspelletjes...

Het is de gewoonte dat mensen elkaar ter gelegenheid van 
de jaarwisseling het allerbeste toewensen. Het Nederlands-
talig secretariaat van ACOD Spoor koos dit jaar voor wens-
kaarten waarin we het spoorwegpersoneel ‘een succesvol, 
gezond’, maar ook een ‘samenhorig’ 2007 toewensen.

Kameraden, wees ervan overtuigd dat voor het verdere be-
staan van de groep de wil tot samenhorigheid bĳ  het per-
soneel onontbeerlĳ k is. Wĳ  merken nu al dagelĳ ks dat op-
portunistische enkelingen maar al te graag een andere, ge-
scheiden koers willen varen. Het statuut van het personeel 
en – automatisch daaraan gekoppeld – de directie HR erva-
ren zĳ  als een blok aan het been voor het realiseren van hun 
vorm van globalisering binnen de NMBS-groep. Ze doen er 
alles aan om de Holding zoveel mogelĳ k buitenspel te zet-
ten, zelfs voor die bevoegdheden waarvoor hĳ  grotendeels 
en op onze uitdrukkelĳ ke vraag werd opgericht.

We zouden uit het recente verleden een paar (zelfs geschre-
ven) bewĳ zen kunnen voorleggen waaruit duidelĳ k blĳ kt 
dat men bĳ  Infrabel en NMBS de Holding liever kwĳ t dan 
rĳ k is. Niet voor niets lieten we tĳ dens de ‘minicrisis’ van 
oktober in een nota aan de leden van het sturingscomité uit-
drukkelĳ k vermelden dat de eenheid van groep meer dan 

een juridisch gegeven moet zĳ n.

Voor alle duidelĳ kheid: we zĳ n niet zo begaan met het lot 
van de Holding omdat er met Jannie Haek toevallig iemand 
van ‘rode signatuur’ op de stoel van CEO zit. We zouden niet 
anders reageren indien bĳ voorbeeld Kardinaal Danneels die 
functie zou uitoefenen. ACOD Spoor is gewoon heel bekom-
merd om het lot van de Holding, die mee op onze vraag 
werd opgericht op een ogenblik dat er nog geen sprake was 
van Haek als CEO. Er was immers nood aan een instantie 
waarin het personeelsbeheer gecentraliseerd werd. Vandaag 
merken we dat de onderlinge wedĳ ver tussen CEO’s zulke 
proporties aanneemt, dat het stilaan tĳ d wordt om na te 
gaan of de wet op ‘Pesten op het werk’ ook van toepassing 
zou kunnen zĳ n op CEO’s onderling.

Kameraden, vroeg of laat zullen wĳ  jullie moeten vragen: 
hoeveel is de eenheid van bedrĳ f jullie nog waard? Vroeg of 
laat zal de bom immers ontploff en. Dan zullen er voor som-
migen kortstondig schi� erende vooruitzichten gecreëerd 
worden. Maar het feest zal van korte duur zĳ n. Eens alleen 
baas in eigen huis zullen de CEO’s hun we� en opleggen. 
Om te weten hoe het er dan aan toe zal gaan, volstaat het te 
kĳ ken naar Volkswagen Vorst. Met minder volk langer wer-
ken voor minder loon, is het dat wat we uiteindelĳ k willen?

In naam van onze secretariaatsmedewerksters, onze gewes-
telĳ ke bestendigen, onze propagandisten en medewerkers, 
en van Rudy en Jean Pierre wens ik dat 2007 jullie verlan-
gens maximaal invult. Dat al jullie dromen mogen verwe-
zenlĳ kt worden, dat jullie gespaard blĳ ven van ziekte en 
ander onheil, en dat jullie dus die hospitalisatieverzekering 
nooit nodig zullen hebben. Waar jullie ook werken bĳ  de 
Holding, bĳ  Infrabel of bĳ  de NMBS, jullie kunnen steeds 
rekenen op dé vakbond voor de volledige spoorweggroep: 
ACOD Spoor.

U zeer genegen,
Jos Digneff e
voorzi� er
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Een vĳ�igtal militanten nam deel 
aan hun eerste sectorale militanten-
vorming. Deze vond plaats van 22 
tot 24 november in De Barkentĳn te 
Nieuwpoort. Gedurende drie dagen 
werd er gewerkt rond het thema ‘pro-
blemen aanpakken binnen de nieuwe 
structuren’.

 Spoor         

South West Trains (SWT), een private spoorwegonderne-
ming die het treinverkeer verzekert van de zuidelĳke kust 
in Engeland naar London Waterloo, wordt al geruime tĳd 
bekritiseerd voor zĳn overbeze�e treinen. In Groot-Bri�an-
nië is SWT officieel dé spoorwegmaatschappĳ met het hoog-
ste aantal overbeze�e treinen. Ook de overheid, die regels 
uitvaardigde om die overbeze�ing te verminderen, zit met 
de situatie verveeld.
Hoe pakt SWT het probleem aan? Meer treinen? Neen. 
Meer rĳtuigen? Neen. Minder zitplaatsen? Ja! Geloof het 
of niet, SWT is van plan om duizenden zitplaatsen te ver-
wĳderen uit zĳn rĳtuigen. Bĳna 500 rĳtuigen, waarvan de 
meeste slechts twee jaar in dienst zĳn, zullen ongeveer een 

vĳfde aan zitplaatsen inboeten. Door deze maatregel kun-
nen inderdaad meer reizigers plaatsnemen in de rĳtuigen, 
maar dan wel rechtstaand. Begaan met het comfort van zĳn 
klanten is SWT wel van plan meer palen met handgrepen te 
installeren, zodat rechtstaande reizigers zich in evenwicht 
kunnen houden tĳdens de treinreis. En dat wordt door SWT 
dan omschreven als klantenservice...

(Bron:ASLEF-journal van november 2006, het ledenblad van 
de vakvereniging Britse treinbestuurders)

Infovergadering gepensioneer-
den Spoor

ACOD Spoor district Noord-West no-
digt de gepensioneerde leden van de 
gewesten Oost- en West Vlaanderen uit 
op een infovergadering. Deze verga-
dering hee� plaats op 22 januari 2007 
om 14.30 uur in het ACOD-gebouw, St.-
Amandstraat 112 te Roeselare. Rudy 
Verleysen, nationaal secretaris ACOD 
Spoor, gee� een uiteenze�ing over de 
nieuwe hospitalisatieverzekering en de 
perequatie van de pensioenen. Nadien 
is er volop gelegenheid om vragen te 
stellen.

Oplossing overbezette treinen?
Verwijder zitplaatsen!

Op 21 november kwamen de gepensio-
neerden district Noord-Oost samen op 
een vergadering over de hospitalisatie-
verzekering en de berekening van het 
overlevingspensioen. Nationaal secreta-
ris Rudy Verleysen gaf uitleg over het 
eerste onderwerp en de heer Bockstaele, 
afdelingssecretaris H-HR 342-pensioe-
nen, lich�e het tweede thema toe. Do-
cumentatie over die berekening van het 
overlevingspensioen is te verkrĳgen bĳ 
uw gewestelĳk secretaris.

Extra spoornieuws bĳ de seintjes p 39
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Spoor 

Opsteller Bankwerker mecanicien Bediende van het bankwerk

Toegang Ten minste 6 maand dienst op 
datum van inschrĳving

Ten minste 6 maand dienst op 
datum van inschrĳving

Ten minste 6 maand dienst op 
datum van inschrĳving

Ten minste 6 maand dienst op 
datum van inschrĳving

Diploma Secundair onderwĳs of gelĳk-
waardig
A�est sociale promotie cyclus 
minstens 750 lestĳden

Studierichting mechanica 
– elektriciteit
Getuigschri� 2de leerjaar van 
de 2de graad T.S.O. of gelĳk-
waardig
getuigschri� 2de leerjaar van 
de 3de graad B.S.O. of gelĳk-
waardig
A�est sociale promotie cyclus 
minstens 750 lestĳden

Studierichting mechanica 
– elektriciteit
Getuigschri� van het 2de 
leerjaar van de 2de graad van 
het B.S.O.
A�est sociale promotie cyclus 
minstens 750 lestĳden

Studierichting hout
Getuigschri� 2de leerjaar van de 
2de graad T.S.O. of gelĳkwaardig
getuigschri� 2de leerjaar van de 
3de graad B.S.O. of gelĳkwaardig
A�est sociale promotie cyclus 
minstens 750 lestĳden

Proef Mondeling Mondeling Mondeling Mondeling

Duur proef Maximumduur 1 uur Maximumduur 1 uur Maximumduur 1 uur Maximumduur 6 uur

Rangschikking 1/tĳdelĳke bedienden met 
2 jaar dienst en meer/aantal 
punten, anciënniteit, lee�ĳd
2/tĳdelĳke bedienden met 
minder dan 2 jaar en ten 
minste 6 maand dienst/aantal 
punten, anciënniteit, lee�ĳd

1/tĳdelĳke bedienden met 
2 jaar dienst en meer/aantal 
punten, anciënniteit, lee�ĳd
2/tĳdelĳke bedienden met 
minder dan 2 jaar en ten 
minste 6 maand dienst/aantal 
punten, anciënniteit, lee�ĳd

1/tĳdelĳke bedienden met 
2 jaar dienst en meer/aantal 
punten, anciënniteit, lee�ĳd
2/tĳdelĳke bedienden met 
minder dan 2 jaar en ten 
minste 6 maand dienst/aantal 
punten, anciënniteit, lee�ĳd

1/tĳdelĳke bedienden met 2 jaar 
dienst en meer/aantal punten, 
anciënniteit, lee�ĳd
2/tĳdelĳke bedienden met minder 
dan 2 jaar en ten minste 6 maand 
dienst/aantal punten, anciënniteit, 
lee�ĳd

Geldig 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Aanstelling Op vacante posten in stage 
met voorrang ter plaatse

Op vacante posten in stage 
(infrastructuur of voertuigen 
en installaties) met voorrang 
ter plaatse

Op vacante posten in stage 
(infrastructuur of voertuigen 
en installaties) met voorrang 
ter plaatse

Op vacante posten in stage met 
voorrang ter plaatse

Speciale proef tijdelijke bedienden
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Reeds geruime tĳd dringen we aan op de organisatie van 
speciale proeven voor de overgang van tĳdelĳke bedienden 
naar een statutaire betrekking. Op de paritaire subcommis-
sie van 6 december werd uiteindelĳk aan deze vraag tege-
moetgekomen. Binnenkort zal de Maatschappĳ overgaan 

tot speciale proeven voor de graden vermeld in de tabel 
hierbĳ.
We kregen eveneens de belo�e dat op de paritaire subcom-
missie van januari 2007 nieuwe overgangsproeven voor an-
dere graden ter bespreking worden voorgelegd.

Contactpersoon spoor: Rudy Verleysen - GSM: 0479/86.25.56 - e-mail: rudy.verleysen@acod-spoor.be



 Spoor         

Technicus - elektromecanicien Technicus – mecanicien Eerste technicus - elektromecanicien

Toegang Ten minste 6 maand dienst op datum 
van inschrĳ ving

Ten minste 6 maand dienst op datum 
van inschrĳ ving

Ten minste 6 maand dienst op datum van 
inschrĳ ving

Diploma Studierichting mechanica – elektriciteit
Diploma van het secundair onderwĳ s of 
gelĳ kwaardig behaald in het technisch 
of beroepsonderwĳ sonderwĳ s
A� est sociale promotie cyclus minstens 
750 lestĳ den

Studierichting mechanica – elektriciteit
Diploma van het secundair onderwĳ s of 
gelĳ kwaardig behaald in het technisch 
of beroepsonderwĳ s
A� est sociale promotie cyclus minstens 
750 lestĳ den

Studierichting industriële wetenschappen en 
technologie
Diploma van het hoger onderwĳ s behaald na 
basisopleiding van één cyclus in de opleiding 
elektriciteit, elektromechanica of mechanica
A� est afgeleverd door het technisch hoger 
onderwĳ s van het korte type voor sociale 
promotie gelĳ kwaardig met voornoemde 
diploma met volledig leerplan

Proef Mondeling Mondeling Mondeling

Duur proef Maximumduur 1 uur Maximumduur 1 uur Maximumduur 1 uur

Rangschikking Klassement op basis van sterkstroom, 
zwakstroom en gemengd/ de jury be-
paalt in welk klassement
1/tĳ delĳ ke bedienden met 2 jaar dienst 
en meer/aantal punten, anciënniteit, 
lee� ĳ d
2/tĳ delĳ ke bedienden met minder dan 2 
jaar en ten minste 6 maand dienst/aantal 
punten, anciënniteit, lee� ĳ d

1/tĳ delĳ ke bedienden met 2 jaar dienst 
en meer/aantal punten, anciënniteit, 
lee� ĳ d
2/tĳ delĳ ke bedienden met minder dan 2 
jaar en ten minste 6 maand dienst/aantal 
punten, anciënniteit, lee� ĳ d

Klassement op basis van sterkstroom, zwak-
stroom en gemengd/ de jury bepaalt in welk 
klassement
1/tĳ delĳ ke bedienden met 2 jaar dienst en 
meer/aantal punten, anciënniteit, lee� ĳ d
2/tĳ delĳ ke bedienden met minder dan 2 jaar 
en ten minste 6 maand dienst/aantal punten, 
anciënniteit, lee� ĳ d

Geldig 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Aanstelling Op vacante posten in stage met voor-
rang ter plaatse

Op vacante posten in stage met voor-
rang ter plaatse

Op vacante posten in stage met voorrang ter 
plaatse
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Het afgelopen jaar werden van het 
personeel bĳ zondere inspanningen 
gevergd: met onderbeze� e kaders een 
maximum aan werk verrichten was 
voor velen geen sinecure. Tĳ dens het 
najaarsoverleg werd bĳ  de NMBS-
groep aangedrongen op een tegemoet-
koming voor deze geleverde inspan-
ningen. Dit resulteerde onder meer in 
de verhoging van de nominale waarde 
van de maaltĳ dcheque en in het toe-
kennen van geschenkcheques.

Maaltijdcheques

Vanaf de prestaties van januari 2007 
wordt de waarde van de maaltĳ d-
cheque met 0,30 euro verhoogd. Con-
creet betekent dit dat de nominale 
waarde van de cheque stĳ gt van 4,50 
naar 4,80 euro, waarvan 3,68 euro ten 
laste is van de NMBS-groep. Het per-
soonlĳ k aandeel van de bediende blĳ �  
onveranderd vastgesteld op 1,12 euro. 
Zowel de statutaire, als de niet-statu-
taire personeelsleden ontvangen deze 
maaltĳ dcheques.

Geschenkcheques

Ter gelegenheid van Kerstmis 2006 en 
Nieuwjaar 2007 wordt een geschenk-
cheque toegekend van 35 euro. De 
uitreiking van de cheque voor Kerst-
mis is gepland op 22 december 2006 
samen met de uitreiking van de maal-
tĳ dcheques. Deze geschenkcheque is 
geldig tot eind november 2007. Als da-
tum voor de uitreiking van de cheque 
voor Nieuwjaar wordt 26 januari 2007 
vooropgesteld. Die geschenkcheque is 
geldig tot eind december 2007.

Maaltijd- en geschenkcheques
Eerste concrete resultaten najaarsoverleg



Tram Bus Metro

De Vlaamse regering hee�  een nieuwe 
politieke overtuiging gevonden. Dat is 
de enige conclusie die wĳ  kunnen ma-
ken, als we zien wat er dreigt te gebeu-
ren bĳ  De Lĳ n.

Even de voorgeschiedenis situeren. 
Een maatschappĳ  zoals De Lĳ n kan 
niet overleven indien er niet voldoende 
fi nanciële investeringsmiddelen 
worden voorzien. Er moeten immers 
regelmatig nieuwe trams en autobussen 
gekocht worden en er moeten ook 
nieuwe stelplaatsen komen. De Lĳ n is 
een beetje slachtoff er van haar eigen 
succes: reeds enkele jaren diende er 
door de groei meer geïnvesteerd te 
worden dan er gekregen werd door 
de overheid. Dat dit scenario niet kon 
blĳ ven duren, wist zowat iedereen bĳ  

de directie. Men kan immers niet alle 
centen bĳ  elkaar blĳ ven schrapen om elk 
jaar toch maar in evenwicht te kunnen 
afsluiten zoals het decreet het voorziet. 
Dit jaar is het dan zover. De directie 
hee�  aan de alarmbel getrokken en 
gesteld dat het zo niet verder kon.

Op voorstel van de voorzi� er werd 
er besloten om met een delegatie van 
de raad van bestuur naar de Vlaamse 
regering te gaan om de bezorgdheid 
te uiten over de gang van zaken en om 
meer fi nanciële investeringmiddelen 
te verkrĳ gen. Over het resultaat van 
dat bezoek kunnen wĳ  zeer kort zĳ n: 
de delegatie kreeg nul op het rekwest, 
niks bĳ komende middelen dus. Wel 
kwamen zĳ  terug met de boodschap 
dat het gebrek aan fi nanciële middelen 

kon gecompenseerd worden door de 
inbreng van privé-kapitaal via de PPS of 
de publieke en private samenwerking.

Zal dit echter op termĳ n niet veel 
meer kosten aan De Lĳ n? Dat deze 
constructie ook grote gevaren inhoudt 
voor de tewerkstelling bĳ  onze 
technische diensten is klaarblĳ kelĳ k 
bĳ  de beleidsmensen nog niet eens 
opgekomen. Van kortetermĳ nvisie 
gesproken...
Wĳ  hebben alvast onmiddellĳ k een 
brief geschreven aan de voogdĳ minister 
om onze grote bezorgdheid hierover 
te uiten. We publiceren hierbĳ  het 
antwoord van de minister.

Jean Van Mechelen

De Lijn

Een nieuw credo?

Vlaamse Regering
Kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit,

Sociale Economie en Gelĳ ke Kansen
Koolstraat 35
1000 Brussel

Geachte regiosecretaris,

Ik heb uw schrĳ ven met betrekking tot het investeren via projecten van publieke en private samenwerking aandachtig gelezen.

U mag er van overtuigd zĳ n dat ik de bezorgdheid van de vakorganisaties voor een mogelĳ ke daling van de tewerkstelling ten volle 
kan inscha� en. Het toenemende aanbod en groei van het aantal reizigers bĳ  De Lĳ n, hee�  er echter voor gezorgd dat de noodzakelĳ ke 
investeringen voor de veiligheid en de continuïteit van de exploitatie niet meer uitgesteld kunnen worden. Dit maakt dat er op dit 
ogenblik onvoldoende middelen zĳ n voor de investeringen in de vernieuwing van de stelplaatsen of onthaalinfrastructuur. Ook 
voor de noodzakelĳ ke nieuwe tramprojecten zĳ n vandaag onvoldoende middelen voorzien.

Zoals u weet is het mĳ n ambitie om de succesvolle groei van De Lĳ n verder te waarborgen, en wil ik hiervoor in de huidige 
legislatuur de nodige investeringen veilig stellen. Daarom ben ik, samen met de Vlaamse Regering, op zoek gegaan naar extra 
investeringsmiddelen. De reguliere Vlaamse begroting laat op dit ogenblik echter geen extra uitgaven toe. Daarom zĳ n we 
aangewezen op moderne fi nancieringsconstructies om de nodige middelen vrĳ  te maken.

Ik kan u echter geruststellen dat het helemaal niet in mĳ n bedoeling ligt via deze constructies te raken aan de verworvenheden 
van het personeel van De Lĳ n, of enige vorm van kernactiviteit van De Lĳ n uit te besteden. Ik ben er zelfs van overtuigd dat deze 
investeringen bĳ komende tewerkstelling bĳ  De Lĳ n zullen genereren.

U mag er van overtuigd zĳ n dat ik bĳ  de uitwerking van deze vormen van alternatieve fi nanciering persoonlĳ k zal toezien dat de 
rechten van het personeel niet in het gedrang komen.

Met vriendelĳ ke groeten,
Kathleen Van Brempt
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Tram Bus Metro

Naar aanleiding van de aanhouden-
de geweldplegingen op het personeel 
drongen de vakbonden bĳ  de Brusselse 
minister voor mobiliteit, Pascal Smet, 
aan op een rondetafelconferentie over 
de veiligheid op het openbaar vervoer. 
Op 30 november hield de MIVB een 
vooruitgangsbĳ eenkomst rond dat 
thema. In verschillende werkgroepen 
legden alle betrokkenen de pĳ npunten 
bloot.

Preventief

Het academisch gedeelte van de bĳ een-
komst focuste vooral op het verschil 
tussen het onveiligheidsgevoel en de 
problemen die gebruikers ondervinden 
op het ondergrondse net, en de reële 
onveiligheid waarmee het personeel af 
te rekenen hee�  op het bovengrondse 
net. De ACOD-vertegenwoordigers 
verwezen tĳ dens het panelgeprek te-
recht naar de veelvuldige agressies 
waaraan het personeel van het boven-
gronds net het slachtoff er is.
Er is een duidelĳ ke nood aan een zicht-
bare ‘menselĳ ke aanwezigheid’ op 
de trams en bussen vanwege het pre-
ventief karakter daarvan. We denken 
dan niet enkel aan meer preventie- of 
controlepersoneel van de MIVB, maar 
ook aan politieagenten in uniform. En 
waarom ook geen gemeentelĳ ke pre-
ventieagenten? Al deze personen kun-
nen de veiligheid van een bus- of tram-
rit voor de gebruikers én het personeel 
verhogen door de sociale controle die 
ze uitoefenen. Ook in de veiligheids-

problematiek is het immers beter te 
voorkomen dan te genezen.

Repressief

Eens de agressie hee�  plaatsgehad, is 
het spĳ tig genoeg te laat voor het slacht-
off er. Sommigen blĳ ven levenslang met 
trauma’s zi� en, waarbĳ  enkel psycho-
logische ondersteuning nog hulp kan 
bieden. Bovendien is een meer repres-
sieve aanpak nodig om ervoor te zor-
gen dat de dader niet ongestra�  met 
zĳ n onaanvaardbare daad wegkomt.
Interessant was de uiteenze� ing van 
de heer Rojzman, medewerker aan de 
universiteit van Nancy. Hĳ  verklaarde 
op een duidelĳ ke manier wat aan de 
basis ligt van de kwalĳ ke maatschap-
pelĳ ke tendens van agressiviteit tegen-
over vertegenwoordigers van openbare 
diensten. Bovendien stelde hĳ  ook een 
aantal oplossingen voor om die agres-
siviteit in te dĳ ken en slachtoff ers van 
geweld beter te begeleiden.

Dringende verbeteringen

Tĳ dens het tweede gedeelte van de bĳ -
eenkomst kreeg vooral het thema ‘Be-
stuurders slachtoff ers van agressies’ 
aandacht. In een werkgroep kaar� en 
de ACOD-afgevaardigden de manke-
menten op het vlak van veiligheid aan 
bĳ  de algemene directie van de MIVB. 
Aan de hand van tal van voorvallen 
konden ze perfect aantonen op welke 
punten er dringend verbeteringen no-
dig zĳ n en waar afgesproken akkoor-

den rond algemene veiligheid niet al-
tĳ d worden nageleefd.
Het resultaat van de vooruitgangsbĳ -
eenkomst was gematigd positief. Er 
werden een aantal pistes voorgesteld 
waarnaar we in het verleden ook al 
vroegen: reële psychologische opvol-
ging van slachtoff ers, het ernstig ne-
men van zwaar verbaal geweld tegen-
over onze agenten of het rechtstreeks 
verbinden van de noodoproepen met 
de BCO. De directeur-generaal van de 
MIVB, Alain Flausch, vroeg aan mi-
nister Pascal Smet om meer fi nanciële 
middelen. Alleen zo kan de MIVB het 
hoofd bieden aan deze belangrĳ ke uit-
dagingen. De minister antwoordde 
daar positief op. Ook hĳ  blĳ kt over-
tuigd te zĳ n van de noodzaak om de 
strĳ d aan te binden voor meer veilig-
heid. Hĳ  denkt aan meer preventie op 
het terrein door het inze� en van meer 
personen op alle rĳ tuigen, bovenop de 
al aangekondigde plaatsing van came-
ra’s.

ACOD was gelukkig met de bĳ een-
komst omdat dit de mogelĳ kheid gaf 
om voor een divers publiek de veilig-
heidsproblemen over te brengen. Maar 
dit mag in geen geval een doekje voor 
het bloeden zĳ n. Onze eisen moeten 
ernstig worden onderzocht en waar 
mogelĳ k vlug in praktĳ k worden om-
gezet. Anders zou de ontgoocheling 
bĳ  het personeel te groot zĳ n, met alle 
nare gevolgen vandien.

Alex Vonck

MIVB

Ook in veiligheid is voorkomen
beter dan genezen
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Gazelco

Op basis van een mogelĳ k Interprofes-
sioneel Akkoord kunnen hopelĳ k bin-
nenkort de sectorale onderhandelingen 
opstarten om tot een nieuwe CAO Soci-
ale Programmatie 2007-2008 te komen.

De onderhandelaars zullen in eerste 
instantie een evaluatie moeten opma-
ken van de uitvoering van de vorige 
CAO Sociale Programmatie 2005-2006. 
Gazelco stelt immers vast dat verschil-
lende onderdelen van deze CAO niet 
uitgevoerd werden zoals overeenge-
komen. Zo werd bĳ voorbeeld het dos-
sier over de extralegale pensioenen niet 
afgewerkt zoals werd afgesproken en 
werden de afspraken niet gehonoreerd 
over de aanwervingen en tewerkstel-
ling met contracten van onbepaalde 
duur. Contracten van bepaalde duur 
zouden immers slechts uitzonderlĳ k 

toegepast worden mits een aanvaard-
bare argumentatie.
Daarna zal Gazelco een eisenbundel 
op de onderhandelingstafel leggen met 
voorstellen tot verbeteringen van de 
loons- en arbeidsvoorwaarden voor de 
gebaremiseerden in de sector (de zoge-
naamde ‘oude’ én ‘nieuwe’ voorwaar-
den).
Hierbĳ  stelt Gazelco op voorhand dat 
een all in-formule met een herzienbaar 
resultaat niet zal worden aanvaard. 
Het wordt tĳ d dat de bedrĳ fswinsten 
niet alleen ten goede komen aan de 
aandeelhouders. Uiteraard hangt het 
uiteindelĳ ke resultaat van de onder-
handelingen eveneens af van het door 
de leden verleende mandaat aan de on-
derhandelaars.

Filip Baeckelandt

Ontslagen
bij Nuon
Begin december kwam Gazelco 
via niet-offi  ciële kanalen te weten 
dat 11 collega’s ontslagen werden 
door Nuon. Volgens Nuon was 
dit het gevolg van een streven 
naar rentabiliteitsverhoging.

Onmiddellĳ k kwam Gazelco in 
actie en eiste dat de overleginstan-
ties van de sector ingeschakeld 
werden, wat dan ook gebeurde. 
Gazelco-afgevaardigden gaven 
uiting aan hun ongenoegen over 
de gebeurtenissen door aan de 
hoofdzetel van Nuon België te 
manifesteren. We vermoeden dat 
het Nederlandse moederhuis dic-
teert hoe hun fi lialen zich moeten 
opstellen en gedragen, zonder 
hierbĳ  rekening te houden met de 
bestaande regels. De drang naar 
winstmaximalisatie overstĳ gt het 
respect hiervoor.

Gazelco stelde reeds meermaals 
vast dat nieuwe operatoren de 
bestaande regelgeving rond vast-
heid van betrekking niet respecte-
ren. Enkel een overtuigende hou-
ding van alle werknemers van de 
sector en Gazelco kan ervoor zor-
gen dat we deze verworven rech-
ten kunnen blĳ ven afdwingen en 
dat er geen gevaarlĳ ke preceden-
ten gecreëerd worden.

Ondertussen hadden we op 14 
december een verzoeningsbureau 
om het confl ict te ontmĳ nen. Dat 
draaide uit op een regelrechte 
sisser, waarop we als Gazelco 
een vooropzeg tot staking bĳ  de 
werkgeversfederatie indienden. 
Het is logisch dat we jullie verder 
op de hoogte zullen houden van 
dit dossier, dat alle bedrĳ ven van 
de sector aanbelangt

Filip Baeckelandt

Afspraken computer-
gebruik vastgelegd
Op 30 november werd een sectorale CAO ondertekend, die een reglemente-
ring van het gebruik van Technologisch materiaal voor Informatie en Com-
municatie (TIC) beoogt. Aanleiding hiervoor was het confl ict bĳ  Electrabel 
eind 2005 rond een aantal ontslagen op basis van het, volgens de werkgever, 
misbruik van informaticamiddelen.

In de CAO werden onder meer de volgende bepalingen opgenomen: wat is 
TIC-materiaal en het gebruik ervan, de vertrouwelĳ kheid en beveiliging van 
gegevens, regels voor globale en individuele controle van elektronische com-
municatie inclusief de bĳ horende informatieprocedure, privéleven en bewa-
ring van persoonlĳ ke gegevens, sancties en lokale akkoorden.

Gazelco verwi� igt de computergebruikers voor de mogelĳ ke gevolgen die 
ernstig misbruik kan veroorzaken. Het TIC-materiaal wordt ter beschikking 
gesteld door de werkgever voor bepaalde doeleinden. Flagrante afwĳ kingen 
hiervan kunnen leiden tot zeer ernstige sancties, mits de werkgever zich ui-
teraard eveneens aan al de regels houdt.
De afgevaardigden van Gazelco beschikken over de volledige tekst van deze 
CAO en kunnen eventuele vragen hierover beantwoorden.

CAO Sociale Programmatie

Dit is het scenario
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Eind november hield de parlementaire 
commissie voor de Infrastructuur, het 
Verkeer en de Overheidsbedrĳven een 
hoorzi�ing over het voorstel van de 
Europese Commissie voor een derde 
postrichtlĳn. Jef De Doncker ver-
woordde hierbĳ het standpunt van 
ACOD sector Post. Wĳ vroegen hem 
om meer uitleg.

Het voorstel van de Europese Commissie is 
het sluitstuk van een lang proces van libe-
ralisering binnen de postsector.

Jef De Doncker: “Inderdaad. Het mono-
polie van de nationale postbedrĳven 
werd gedurende 10 jaar steeds verder 
afgebouwd en de Europese Commissie 
wil nu tegen 2009 de hele postsector in 
Europa opengooien. De huidige post-
richtlĳn van 2002 stelt namelĳk dat de 
Commissie, indien gepast, een voorstel 
moet uitwerken om de postsector vol-
ledig te openen. De vakbonden vinden 
dit in de huidige omstandigheden ech-
ter niet gepast!”

Wat is jullie kritiek?

Jef De Doncker: “Het is een fabeltje dat 
liberalisering automatisch leidt tot 
meer werk, lagere prĳzen en een hoge-
re kwaliteit van de dienstverlening. Li-
beralisering is hoe langer hoe meer een 
doel op zich geworden, in plaats van 
een middel om te komen tot een betere 
dienstverlening, toegankelĳkheid voor 
iedereen en een lagere werkloosheid. 
De Europese Commissie brengt met 
haar verafgoding van de liberalisering 
tal van sociale verworvenheden en de 
idee van het ‘gemeenschappelĳk goed’ 
in gevaar.”

Houdt de Commissie dan in haar studies 
geen rekening met de sociale gevolgen van 
de liberalisering?

Jef De Doncker: “Toen de parlementaire 
commissie de vorige keer bĳeenkwam, 
werd duidelĳk dat de Europese Com-
missie blind blĳ� voor de sociale en 
economische realiteit. De studies waar-

op de commissie haar voorstel voor 
een derde postrichtlĳn baseerde, voer-
den geen degelĳk onderzoek naar de 
sociale en economische impact van de 
totale liberalisering en naar de impact 
op tewerkstelling. De wenselĳkheid 
van de liberalisering is nooit ter discus-
sie gesteld.”

De liberalisering zal dus alleen maar scha-
de toebrengen aan de postdiensten, zowel 
voor de klanten als voor het personeel?

Jef De Doncker: “Absoluut. In Zweden 
blĳkt dat de volledige liberalisering 
van 1993 enkel ten goede kwam aan 
de grote postverbruikers. De kleine 
consument werd er de dupe van een 
achteruitgang van de dienstverlening 
en van een prĳsstĳging van 30%. De 
liberalisering van de Europese post-
diensten liet tot nu toe alleen nog maar 
banen verdwĳnen. De arbeidsomstan-
digheden en loonvoorwaarden gingen 
er op achteruit. Een liberalisering is 
voor ons dus enkel mogelĳk indien er 
ook maatregelen zĳn die een correcte 
tewerkstelling binnen de sector vrĳwa-
ren en slechte praktĳken zoals schĳn-
zelfstandigheid tegengaan.”

Hoe zie jĳ die postrichtlĳn dan?

Jef De Doncker: “Een postrichtlĳn zou 
eerst en vooral de universele post-
dienst moeten vrĳwaren. Die zorgt 
ervoor dat elke consument aan gelĳke 
voorwaarden toegang krĳgt tot betaal-
bare en kwalitatieve postdiensten. Het 
wordt tĳd dat de universele postdienst 
op Europees niveau uitgewerkt wordt 
en op een efficiënte en globale manier 
gefinancierd wordt.”

Hoe zit het met die financiering?

Jef De Doncker: “De staat beheert mo-
menteel een winstgevende postsec-
tor. Door de liberalisering zou ze geld 
moeten bĳgeven om de universele 
dienstverlening te vrĳwaren. Dit komt 
erop neer dat de burger, naast een ver-
hoging van de prĳs binnen de gelibera-

liseerde markt, een tweede keer moet 
betalen voor een basisdienst, omdat 
die via staatssteun met belastinggeld 
wordt betaald. De oprichting van een 
compensatiefonds, zoals de Europese 
Commissie voorstelt, blĳkt niet te wer-
ken. Private postbedrĳven zĳn van 
nature uit gericht op het maken van 
winst en zĳn dus niet geïnteresseerd 
in het verschaffen van verlieslatende 
diensten.”

De liberalisering zal er dus ook niet voor 
zorgen dat de postdiensten beter tegemoet-
komen aan de vraag?

Jef De Doncker: “Allerminst. De selectie 
van aan te bieden diensten en te dek-
ken gebieden zal gebeuren op basis 
van de winstmogelĳkheden. Een aantal 
basisrechten leveren aan de volledige 
bevolking speelt veel minder een rol. 

 Post    

Interview Jef De Doncker

“De Post moet een publieke
dienstverlening blijven”

Jef De Doncker: “Het is een fabeltje dat 
liberalisering automatisch leidt tot meer 
werk, lagere prĳzen en een hogere kwa-
liteit van de dienstverlening. Liberalise-
ring is hoe langer hoe meer een doel op 
zich geworden.”
Jef De Doncker (algemeen secretaris 
ACOD Post)

lees verder pagina 18
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Een tot nu toe winstgevende nationale postoperator die wél 
in die basisrechten voorziet, zal overblĳven met de verlies-
latende producten en gebieden. Meer financiering van de 
overheid, en dus de belastingbetaler, zal nodig zĳn terwĳl 
de winst naar de privé versluisd wordt. Hier wordt dan ein-
delĳk de échte reden voor liberalisering duidelĳk!”

Is een modernisering van de postsector dan niet nodig?

Jef De Doncker: “Toch wel, maar daarvoor moet men niet heel 
de markt opengooien. De overheid moet een objectief on-
derzoek uitvoeren naar de reële noden van haar bevolking. 
Als de nationale operator niet plat geconcurreerd wordt, zal 
er budget beschikbaar zĳn om de werking hierop af te stel-
len.”

Staan jullie alleen in het protest tegen de huidige voorstellen van 
de Europese Commissie?

Jef De Doncker: “Neen, maar wĳ richten ons protest vooral op 
het gebrek aan werkzekerheid door de liberalisering. Tien 
andere nationale postoperatoren uit de Europese Unie zien 
de liberalisering ook niet zi�en, maar dan vooral omdat ze 
niet weten wie hun kosten voor het aanbieden van de uni-
versele dienstverlening zal betalen. Samen vertegenwoor-
digen wĳ 50% van de Europese bevolking. Het is duidelĳk 
dat de Commissie geen rekening houdt met de burgers of 
de arbeiders. En ook niet met de meerderheid van de natio-
nale postoperatoren, want die vragen allemaal om een regu-
lering die de duurzame ontwikkeling van de postdiensten 
mogelĳk maakt.”

Toch zĳn er nog postoperatoren die wel voor een liberalisering 
pleiten. Hoe is dat te verklaren?

Jef De Doncker: “Het gaat dan vooral om de grote postope-
ratoren die hopen via de liberalisering hun aandeel over 
Europa snel te zien toenemen. Ze staan te springen om de 
winstgevende delen van kleinere postoperatoren over te ne-
men. In andere landen, zoals Zweden, kan om geografische 
redenen één postbedrĳf makkelĳk een de facto monopolie 
behouden. Het zou eenvoudigweg te duur zĳn om als nieu-
we operator in die markt te stappen. En tot slot zĳn er nog 
enkele operatoren uit nieuwe lidstaten die blĳkbaar onna-
denkend meestappen in het liberaliseringsproces. Ze besef-
fen nog niet dat ze in moeilĳkheden zullen komen.”

Wat vragen de Belgische vakbonden bĳ de Post dan?

Jef De Doncker: “We ze�en ons af tegen de huidige trend bin-
nen Europa die systematisch de openbare dienstverlening 
a�ouwt ten voordele van de grote economische operatoren. 
Wĳ vragen de afwĳzing van het huidige voorstel en willen 
maatregelen die een kwaliteitsvolle, toegankelĳke en betaal-
bare dienstverlening mogelĳk maken. Die moet uiteraard 
aangeboden worden binnen degelĳke werkomstandighe-
den met goede loon- en arbeidsvoorwaarden.”

ACOD, ACV-Transcom en VSOA
wilden hen een eerlijke kans geven,
en waren bereid om alle kosten en mogelijkheden
op een correcte manier te onderzoeken

helaas melden wij u heden het overlijden van

277 postagentschappen
Geboren in de schoot van de dienstverlening.

Gestorven na actieve euthanasie,
bevolen door Prof. Dr Vande Lanotte

en uitgevoerd door
Dr Thijs,

Assistent Dr Boeren
Anesthesist Dr Holsters

Dit melden u met diepe droefenis:

De personeelsleden van 277 gestorven kantoren, en hun klanten
De personeelsleden van alle postkantoren en alle postagentschappen, en hun klanten
De medewerkers van De Post in alle overige diensten, kantoren en centrale diensten
De syndicale organisaties ACOD, ACV-Transcom, VSOA
De man en de vrouw in de straat, kinderen en kleinkinderen
De kleingebruikers, de gepensioneerden, de minder mobiele medemensen

De uitvaartdienst, gevolgd door de definitieve sluiting, zal plaats hebben in het voorjaar van 2007,
overal in België.

Alle rouwenden worden uitgenodigd om plechtig afscheid te nemen op 6/12/’06.

Aan alle kantoren vragen wij om op 6 december een zwart lint aan te brengen in het kantoor,
en om 11 uur stipt één minuut stilte te houden.
(dit geldt uiteraard niet voor onze concurrenten die zich stevig in de handen wrijven)

Bloemen noch kransen, en ook geen postogrammen
(tenzij aangekocht in een écht postkantoor)

Begrafenissen: Van Gerven & Moens, Muntplein te 1000 Brussel

v.u. ACOD Post - J. De Doncker • ACV Transcom - L. Van Overbeke • VSOA De Post - M. De Mulder

enz.

Contactpersoon De Post: Jef De Doncker
e-mail: jef.de_doncker@acod.be
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Commentaar
En wat nu?
Als reactie op onze omzendbrieven ontvingen wĳ een in-
drukwekkende lĳst van klachten, zowel over het aantal 
agenten die het werk moeten uitvoeren, als over de tools en 
systemen die medewerkers en klanten gebruiken. Ontelbare 
keren hebben wĳ reeds elk van die problemen aangekaart, 
spĳtig genoeg zonder veel aandacht van de directie.

De laatste waarschuwing hebben we nog gegeven op het 
paritair comité van 19 oktober, wanneer we onder meer 
onze wil uitspraken om de onderhandelingen aan te va�en 
over een sociaal en operationeel herstelplan. Op 7 novem-
ber overhandigden we aan Belgacom het volledige verslag 
van onze enquête, die duidelĳk het sociale conflictklimaat 
bevestigt dat nu in het bedrĳf heerst. De directie vroeg ons 
meer tĳd om de resultaten van het onderzoek te analyseren 
en mogelĳke oplossingen aan te geven.

Zo zĳn we dan op 20 november echt gestart met de onder-
handelingen over een sociaal en operationeel herstelplan. 
Tĳdens die onderhandelingen waren kameraden van het 
terrein aanwezig om vanuit hun dagelĳkse ervaring en ken-
nis van het werk onze eisen te ondersteunen. Wĳ houden 
eraan iedereen die hee� bĳgedragen tot deze syndicale actie 
van harte te bedanken voor zĳn verantwoordelĳkheidszin 
en moed.

Het is verontrustend dat de managers van elke activiteit die 
in opspraak komt, alleen maar met onze bezwaren konden 
instemmen. Ondanks dat blĳven er natuurlĳk de operatio-
nele problemen die reeds lang opgelost hadden moeten zĳn. 
Belgacom hee� zich ertoe verbonden alles in het werk te 
stellen om de nodige verbeteringen aan te brengen aan de 
tools en systemen. De resultaten van de verdere onderhan-
delingen worden uitgebreid besproken in een ander artikel 
in deze Tribune.

Wĳ hebben allemaal een zeer moeilĳk jaar 2006 meege-
maakt, waarin we almaar meer geconfronteerd werden met 
managementvisies die veel meer te maken hebben met het 
budge�aire aspect dan met een menselĳke bekommernis.
Wat hee� 2007 in pe�o? Andere uitdagingen dienen zich 
al aan zoals de convergentie en zĳn negatieve gevolgen, de 
scheiding van infrastructuren, de uitbating van diensten die 
in een Europese richtlĳn werden vastgelegd en de voort-
schrĳdende privatisering van Belgacom. Heel wat werk op 
de plank, dus.

Het bestendig secretariaat en het personeel van ACOD Te-
lecom willen u danken voor uw steun in het voorbĳe jaar 
en wensen u en uw familie een gelukkig 2007 vol broeder-
schap, solidariteit en respect voor de anderen.

In de vorige Tribune hadden we het 
uitgebreid over het begin van de onder-
handelingen rond een sociaal en opera-
tioneel herstelplan. De deba�en verlie-
pen moeilĳk, maar correct. We geven 
een overzicht van de maatregelen. Let 
wel, dit zĳn ontwerpteksten waarover 
onze instanties zich nog moeten uit-
spreken.

Eerst willen we echter iedereen be-
danken voor de vele reacties op onze 
enquête, die alleszins indruk maakten 
bĳ de directie van Belgacom. Een greep 
uit die getuigenissen vindt men vanaf 
de maand januari op www.acodonline.
be samen met de integrale versie van 
de CAO.
Tĳdens de hoorzi�ingen deden wĳ 
eveneens een beroep op de getuigenis-
sen van een aantal militanten en leden. 
Onze dank daarvoor aan Ria De Saeger, 

Sabine Dick, Ivo De Neve, Samuel Ma-
jois, Claude Géuders, André Léonard, 
Alain Haubruge, Jossy Nĳssen, Albert 
Cormanne en Fédéric Grignard.

De operationele maatregelen
Informaticatools en systemen
Belgacom verbindt zich ertoe alles in 
het werk te stellen om de disfuncties te 
verminderen en de performantie van 
de tools en informaticasystemen, te 
verbeteren.

SCS/CCA
Vanaf 20 november worden algemene 
opfrissingsessies georganiseerd over 
het gebruik van OMS. De individuele 
ondersteuning blĳ� behouden. Voor 
de @-teams wordt een daling van het 
inkomend e-mail verkeer vastgesteld. 
Herintegratie in de teams in Front-End 
is voorzien, behalve voor die medewer-

kers die initieel in Back-End werkten 
en die de keuze krĳgen tussen Front-
End en Back-End. Er wordt een secu-
risatie-oefening georganiseerd voor de 
functies S19 in Front-End en voor de 
functie 2A03*003 (operator senior help-
desk). Er worden vĳf personeelsleden 
met de functiecode 2A05*001, die in re-
conversie zĳn, geregulariseerd in deze 
functie. Geen enkel voorstel over de 
mogelĳkheden tot organisatie van hun 
activiteiten wordt uitgevoerd zonder 
voorafgaande voorstelling aan de vak-
bonden. Teleworking in satellietkanto-
ren van Belgacom wordt mogelĳk voor 
bepaalde functies. Het management 
hee� de intentie met de vakbonden een 
dossier te bespreken over een kwalita-
tieve coaching. De antennes van CCA 
in de standplaatsen Gent en Libramont 
staan niet ter discussie.

Herstelplan Belgacom
De eerste resultaten van
de onderhandelingen
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ITN/PFO
LPE/ACE wordt versterkt. Een tĳdelĳk 
en centraal team wordt gecreëerd voor 
de cleaning van de fouten en inconsi-
stenties van de grafische documentatie 
van het lokale net. Het operationele 
plan ITN/PFO/Libramont vermeldt 
een aangroei van lĳnen in de regio in 
vergelĳking met de rest van het land 
en de verzadiging van de kabelverde-
lers (KVD) sinds eind 2005. ITN/PFO 
investeert in verschillende technische 
oplossingen om de verzadigingen van 
het kopernetwerk op te lossen, zoals de 
nieuwe local distribution centers (LDC) 
of de uitbreiding van bestaande en 
Océan-kasten met mini-DSLAM. LPE/
BND Libramont wordt ook wezenlĳk 
versterkt. Verschillende vormingen en 
trainingen worden voor ACE voorzien 
(opleidingsplannen, communicatie-
technieken, wetgeving, reglementering 
en veiligheid, het beheer van contrac-
ten, time management). Een netwerk 
van experts werd opgericht voor trai-
ning, ondersteuning en audit.

ITN/IRO/NOC
De evolutie van de activiteiten bin-
nen het NOC voor 2007 is als volgt ge-
pland:
- de monitoring van de brandalarmen 

wordt op 30 juni 2007 getransfereerd 
naar INS

- het beheer van de toegangscontrole 
wordt eveneens op die datum geau-
tomatiseerd

- verder is er de automatisering van 
trouble ticket creatie, de verdere au-
tomatisering van de iDTV routineta-
ken ‘Net gemist’ en de prioritisatie 
van de alarmen.

Er wordt een aangepast shi�systeem 
gecreëerd voor de medewerkers die 
eindeloopbaanplanning hebben aan-
vaard en die op vrĳwillige basis verder 
in shi�en willen werken gedurende 
het eerste jaar van hun verminderde 
prestaties. Vanaf het tweede jaar van 
hun verminderde prestaties zĳn geen 
shi�en meer mogelĳk. Er zal in de 
werkgroep SOC een grondige analyse 
en evaluatie gebeuren van de huidige 
NOC-conventie.

COP algemeen
COP onderstreept de krachtlĳnen zo-
als eind 2005 met de vakbonden werd 
besproken. Met het oog op een goede 
dienstverlening en uit zorg voor de 
werkstress moet elke medewerker de 

kans krĳgen om kwalitatief zĳn job af 
te werken. De aandacht dient te ver-
schuiven van symptoombestrĳding 
naar een doorgedreven probleemop-
lossing. COP blĳ� investeren in tools 
en middelen voor de medewerkers 
om hun job vlot te kunnen uitvoeren. 
COP erkent dat de operationele toe-
stand binnen enkele specifieke domei-
nen op het terrein invloed hee� op de 
algemene werksfeer en verbindt zich 
ertoe acties te ondernemen om die si-
tuaties te verbeteren. Samen met ITN 
wordt een actieplan opgesteld voor het 
verder stabiliseren van systemen zoals 
WFM. Er worden opnieuw MIP-ver-
gaderingen georganiseerd waarop de 
vakbondsvertegenwoordigers aanwe-
zig kunnen zĳn.

COP/IAC
Hoewel er nog een hele weg is af te 
leggen, verbeterde de operationele toe-
stand in het IAC de laatste maanden. 
Voor de systemen, tools en werkmid-
delen werden voor SALY acties onder-
nomen om bĳ de volgende release de 
snelheid van deze toepassing te verbe-
teren. Er is de ontwikkeling van SOLUS 
voor documentatie en alignering van 
werkmethodes en om de medewerkers 
toe te laten versneld gegevens terug te 
vinden. Een maandelĳkse opvolging 
van de NPS-problemen wordt geor-
ganiseerd met COP/OPE en ITN. De 
opvolging van mailbehandeling wordt 
vereenvoudigd door het gebruik van 
BCI. De uitrusting van het IAC met flat 
screens is gepland in de loop van 2007. 
Het IAC wordt versterkt in verschil-
lende niveaus en standplaatsen.

COP/IDC
Het IDC is de draaispil voor de cor-
recte werkverdeling naar het terrein. 
Wĳzigingen in systemen zoals NPS die 
raken aan de manier van kalenderbe-
heer en opvolging van het werk, heb-
ben een voelbaar effect in de transitie 
binnen de teams. De werkorganisatie 
over alle IDC’s heen wordt nog gealig-
neerd zodat voor taken en instructies 
dezelfde werkwĳze wordt toegepast 
en zo aan de andere interne diensten 
(POS, CCA) eenzelfde antwoord kan 
worden gegeven. Op het vlak van de 
dispatching zĳn de volgende generieke 
blokken noodzakelĳk: PILA, PABX, 
Full/iDTV, LL/POP/SDSL, CAB.
Gezien de evolutie in taken is een begin- 
tot eind-aanpak nodig in provisioning 

& repair processen. Deze taken zullen 
worden opgenomen in het IDC backof-
fice dat overal uitgebouwd wordt. Dit 
is een cruciale taak die ook nodig zal 
zĳn voor het correct beheren en oplos-
sen van openstaande werkbevelen. De 
backoffice is eveneens het contactpunt 
naar andere diensten. De implementa-
tie van de backoffice zal gepaard gaan 
met de nodige training in systemen en 
klantencontact. Voor de locaties waar 
dit nog niet gebeurd is, zullen de Help-
desks ‘werven’, ‘dispatching paving’ 
en ‘dispatching construction’ onderge-
bracht worden in CAB.
In lĳn met het dossier IDC in de COP 
field discussies wordt een Job Info ge-
lanceerd voor de functie 2a41*030 en 
komt er versterking via de rekrutering 
van contractuelen voor beperkte duur. 
Na het beëindigen van deze oefeningen 
en eens de backoffices overal geïmple-
menteerd zĳn, zal COP een diepgaan-
de analyse maken van de taken en ni-
veaus binnen de IDC om indien nodig 
een aantal progressiemogelĳkheden te 
creëren binnen de IDC’s.

COP/ CHC
De operationele toestand binnen CHC 
is vooral moeilĳk sedert augustus. Hoge 
oproepvolumes en de lange wach�ĳ-
den op het terrein zorgen voor extra 
druk in de callcenters. De toestand ver-
betert geleidelĳk, maar blĳ� nie�emin 
precair. Vooral de vele bewegingen op 
de verdeler (BROBA, massa migraties) 
zorgen voor een proportioneel hoog 
volume storingen. Daarnaast zorgt 
iDTV voor een drukke avondshi�.
Voor de werkorganisatie wordt een 
communicatie uitgestuurd om de lo-
cale WFM te herinneren aan de gang-
bare procedure, waarbĳ de operator 
de nodige tĳd krĳgt om zĳn mails te 
lezen, en dit zeker na een langere afwe-
zigheid. De pauzeruimtes worden uit-
gerust met BGC TV en in Antwerpen 
wordt gestreefd naar een aparte ruimte 
voor CHC. Het management van CHC 
gaat voort met het maken van concrete 
afspraken met de IDC’s over escalaties 
en behandeling van gemiste afspraken. 
Communicatie is van uitermate be-
lang. Daarom zal het management de 
inspanningen voortze�en die het voor 
de zomer lanceerde. Bĳ piekmomenten 
nemen de sectiechefs mee de oproepen 
op en wordt gedurende een beperkte 
periode een aantal oproepen PSTN/
ISDN door een extern callcenter aange-



 Telecom         Tribune 62.12 - januari 2007 21

nomen om zo de druk op de BGC TV 
calls te verminderen. Een versterking 
van het tĳ delĳ k personeel en een secu-
risatieoefening worden binnen CHC 
uitgevoerd.

COP/CAB
Belgacom zal duidelĳ kheid verschaff en 
over de verantwoordelĳ kheid bĳ  onge-
val indien een put voor langere duur 
niet herbestraat wordt. Een plaatsbe-
zoek wordt gepland om de problemen 
met het gebruik van de tools te bespre-
ken en een actieplan met oplossingen 
op te stellen voor de problemen met 
BOM, e-time, GPRS bedekking, pro-
blemen met veelvuldige paswoorden 
in de applicaties, leveringen van kledĳ  
door BOCO, en dergelĳ ke meer.
Engagementen rond werkvolumes:
- de engineeringsregels voor het IAC 
voor de aanmaak van laswerk worden 
bĳ gestuurd om zo minder laswerk te 
creëren
- een opkuisactie werd opgestart op 
alle openstaande lassersinterventies 
met eliminatie van dubbele introduc-
ties en afsluiten van niet-correct afge-
sloten NPS orders.
- een groepering van een deel open-
staande werkbevelen wordt georgani-
seerd om de verplaatsingen te optima-
liseren
- een versterking met 33 technisch-me-
dewerkers buitendienst met een con-
tract voor bepaalde duur is voorzien 
in CFO/CAB om teams van 2 lassers 
te kunnen opsplitsen en tĳ delĳ k de ca-
paciteit te verhogen met de aanwezige 
lassers.
De 50 nieuwe lassers zullen, na afron-
ding van hun testen provisioning, on-
middellĳ k worden ingezet binnen CAB 
tot september 2007. Deze wĳ ziging van 
het initieel voorziene opleidingstra-
ject verlengt de stageperiode van de 
betrokkenen niet. COP engageert zich 
om begin 2007 een pilootproject te or-
ganiseren rond de organisatie van het 
werk op het terrein en een evaluatie te 
maken van de meest effi  ciënte aanpak.

COP/VOP/DAT
Gezien de evolutie van de taken bin-
nen VOP/DAT komt er een verdere 
verschuiving naar niveau 2a taken. In 
lĳ n met deze tendens lanceert COP een 
specifi ek initiatief om een progressie 
toe te laten naar functie 2a34*004. Er 
wordt een belangrĳ ke inspanning gele-
verd voor VOP/DAT. COP lanceert een 
specifi ek initiatief voor de medewer-
kers van niveau 3 in zware functies die 
in reconversie zĳ n, in zoverre zĳ  me-
disch en functioneel geschikt zĳ n voor 
de functie 3*34*001 elektricien.

COP capaciteitsplanning
Een correcte opening van de kalenders 
in functie van de beschikbare mensen 
op het terrein is cruciaal om over- of 
onderboeking te vermĳ den. Voor OMS/
NPS, ABD en UTS worden de OSS ka-
lenders gebruikt:
- de beschikbare capaciteit wordt uit-
gedrukt in minuten
- bĳ  boeking van een afspraak wordt 
de gescha� e duur van het werk en de 
verplaatsingsduur (in lĳ n met de dis-
patchnormen) afgetrokken van de to-
tale tĳ d
- voor de restende ASN-aanvragen 
worden de ASN-kalenders gebruikt; 
de beschikbare capaciteit wordt uitge-
drukt in slots; bĳ  boeking van een af-
spraak wordt een slot afgetrokken
- om de beschikbare resources op een 
uniforme en overzichtelĳ ke wĳ ze te 
verdelen over de verschillende kalen-
ders werd de SHORTI-tool ontwik-
keld. Vorige zomer werd deze tool in 
alle IDC’s geïntroduceerd. Tegen het 
einde van het jaar worden de instellin-
gen ervan verder verfi jnd.

COP Dispatching
De instellingen in het systeem zĳ n zo 
dat de gescha� e duur van het werk en 
de verplaatsingstĳ den altĳ d kleiner zĳ n 
dan de totale shi� tĳ d van de medewer-
ker. Manuele bĳ sturingen gebeuren 
in de loop van de dag: bĳ voorbeeld ‘s 
morgens opkuisen van niet uitgevoerd 
werk van de vorige dag en herbalance-
ring van een storing indien blĳ kt dat 

voor een aantal werkbevelen de klant 
annuleert of afwezig is.
De gescha� e werk- en verplaatsingstĳ d 
per werkbevel zit vervat in de bepaling 
van dispatcheenheden per type werk. 
Een revisie werd gedaan van deze dis-
patcheenheden op basis van de actuele 
situatie op het terrein. Een nieuwe re-
visie vindt plaats in de loop van 2007.
Algemeen blĳ �  het aantal aangestuur-
de dispatcheenheden per dag binnen 
de limieten van de shi� tĳ den. 10 à 15% 
van de dispatcheenheden gaat verlo-
ren wegens afwezigheid van de klant, 
annuleringen en dergelĳ ke. Diverse ac-
ties werden gelanceerd om deze verlo-
ren tĳ d te reduceren. Om een sneeuw-
baleff ect in de capaciteitsplanning te 
vermĳ den is een goede opvolging van 
alle niet-behandelde werkbevelen cru-
ciaal in elk IDC.
Om de coach enkele objectieve elemen-
ten aan te reiken in de dagelĳ kse op-
volging van zĳ n medewerkers werd de 
ICTool ontwikkeld. Deze tool gee�  pa-
rameters zoals o.a. FTR, klantentevre-
denheid en gerealiseerde dispatcheen-
heden weer. Een nieuwe communicatie 
wordt gelanceerd over het gebruik van 
deze tool.
COP onderstreept dat het in een coa-
chingsgesprek de bedoeling is om de 
resultaten van de medewerkers over 
een langere periode op te volgen en hen 
de kans en de ondersteuning te geven 
om zich te verbeteren. Tĳ dens MIP-
vergaderingen worden geen nomina-
tieve gegevens besproken. Dergelĳ ke 
punten moeten tĳ dens individuele ge-
sprekken worden uitgediept. Hiervoor 
wordt een nieuw rapport ontwikkeld.

COP Flex-time
COP zal een bĳ komende communicatie 
organiseren over de afspraken in Flex-
time zodat alle partĳ en duidelĳ k weten 
hoe ze hiermee dienen om te gaan. Er 
zal gewezen worden op de verplichting 
tot het afwerken van het laatste werk-
bevel met respect voor de afspraken 
rond dispatchingnormen en de regels 
over het einde van de dagprestatie.

Contactpersoon Telecom:
André Vandekerkhove

Tel.: 02/508.59.19
e-mail:

andre.vandekerkhove@acod.be
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Tewerkstellingsopportuniteiten (SR’s)
Het totaalcĳfer is 372, verdeeld als volgt
- 2b: 1  - 2a: 239
- niveau 3: 28 - niveau 4: 33
- S19: 67 - onbepaald: 4

Versterking werkgelegenheid provincie Luxemburg
Belgacom verbindt zich ertoe de tewerkstelling in de provin-
cie Luxemburg te behouden en de tewerkstelling aldaar te 
verhogen. Uitzondering hierop zĳn de betrekkingen in het 
activiteitendomein satelliet te Lessive, waarvoor momen-
teel een mogelĳkheid tot overdracht wordt gerealiseerd. De 
plaatsen waar Belgacom in de provincie Luxemburg per-
soneelsleden tewerkstelt zĳn: de standplaatsen Arlon, Bar-
vaux-sur-Ourthe, Libramont en het aanhechtingspunt van 
Jemelle, namelĳk Marche-en-Famenne. Belgacom verbindt 
zich ertoe de locaties te behouden en het tewerkstellingsvo-
lume ervan enkel aan te passen met respect van de geldende 
HR-regels.

Outsourcing
Hierover werd bĳ het opstellen van deze tekst nog geen ak-
koord bereikt.

Uitbreiding deeltijds werk
Belgacom verbindt zich ertoe de mogelĳkheden van deel-
tĳdse onderbreking van de beroepsloopbaan op te trekken 
van 9% tot 12% in alle diensten, uitgezonderd in een aantal 
gevallen waar er specifieke quota of voorwaarden van toe-
passing zĳn.

Beperking en controle overwerk
Belgacom verbindt zich ertoe alle noodzakelĳke maatrege-
len te treffen om overwerk zoveel mogelĳk te verminderen.

Flexibiliteitmaatregelen
De flexibiliteitmaatregelen, en meer in het bĳzonder het 
Flex-time regime van COP/CFO, worden grondig geanaly-
seerd. De vertegenwoordigers van de vakbonden krĳgen de 
mogelĳkheid deel te nemen aan de MIP-vergaderingen ge-
organiseerd door COP/CFO waarop het Flex-time systeem 
wordt uitgelegd. Bovendien krĳgen de vakbonden ook de 
kans informatievergaderingen te organiseren overeenkom-
stig het syndicaal statuut. Belgacom zal de voorwaarden 
waaronder de dispatchingnormen moeten gebruikt worden, 
opnieuw verduidelĳken en communiceren, samen met hun 
eventuele weerslag op de verplichting voor de personeelsle-
den om het Flex-time regime te gebruiken.

Opvolging wettelijke en reglementaire bepalingen
Een specifieke cel wordt opgericht belast met de controle 
van de sociale wetgeving, de opvolging van de reglementai-
re bepalingen, de opvolging van de uitvoering van de CAO’s 
en de interpretatie van deze bepalingen. Deze interpretatie 
wordt daar voorbereid om ze daarna voor overleg met de 
vakbonden voor te leggen in de SOC werkgroep. Deze cel is 
belast met de volgende taken:
- de strikte opvolging van de overuren
- de opvolging van de interventies van de vakbonden over 
de eventuele gebreken van sommige teamverantwoordelĳ-
ken in de toepassing van we�elĳke of reglementaire bepa-
lingen of hun stĳl van leidinggeven
- de uitwerking van een ethische code voor gebruik door de 
leidinggevenden (TGR en kaderpersoneel) en de communi-
catie hiervan na akkoord van de vakbonden.
De werking en de praktische modaliteiten van deze cel wor-
den opgenomen in een dossier dat voor overleg aan de SOC 
werkgroep wordt voorgelegd.
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De sociale maatregelen
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Dirk Van der Maelen, sp.a-fractieleider 
in de Kamer, sprak op 17 november de 
jaarlĳkse algemene ledenvergadering 
van ACOD Financiën Oost-Vlaande-
ren toe. De overvolle zaal ging graag 
in debat met hem en vertelde zonder 
schroom over de dagelĳkse ervaringen 
op de werkzetel. Guido Rasschaert no-
teerde enkele vragen en antwoorden.

Uw voornaamste stokpaardje is de aanpak 
van fiscale fraude. Wat houdt dat voor u 
precies in? Wat wil u met de sp.a gedaan 
krĳgen bĳ de volgende regeringsdeelna-
me?

Dirk Van der Maelen: “Onze fiscale wet-
geving zit nog vol achterpoortjes. Het 
is dringend tĳd dat we er de ‘rechtvaar-
dige’ kam doorhalen, zodat we belas-
tingsontduikers eindelĳk kunnen blok-
keren. Ook de adviseurs van de be-
lastingsontduikers mogen daarbĳ niet 
buiten schot blĳven. En ik kĳk daarbĳ 
niet enkel naar het binnenland. Ook 
het vele belastingsgeld dat uit België 
naar het buitenland vloeit, moet drin-
gend een halt toegeroepen worden.”

In de ons omringende landen zien we wel 
inspanningen om belastingsparadĳzen te-
gen te werken. Wat doet België?

Dirk Van der Maelen: “België moet drin-
gend een tandje bĳsteken. Wĳ moeten 
ervoor zorgen dat ons belastingsgeld 
niet zomaar kan wegvloeien naar het 
buitenland. Maar we moeten ook veel 
beter met andere landen samenwer-
ken voor een duidelĳke controle op die 

geldstromen. Alleen zo kunnen we de 
fraudeurs aanpakken. Weet u wat me 
opvalt? Het gaat slecht in de lucht-
vaart, maar de private maatschappĳ 
VLM hee� een zeer rendabele lĳn Ant-
werpen-London-Eiland Man. Ik moet 
er toch geen tekeningetje bĳ maken 
waarom de Kanaaleilanden zo geliefd 
zĳn? In deze fiscale paradĳzen wordt 
enorm belegd, terwĳl het verlies aan 
belastingsinkomsten voor ons land 
zeer groot is. En ondertussen draagt 
iedere Belg op zĳn loon pĳnlĳk hoge 
bedragen af.”

Wat wil u dan precies ondernemen?

Dirk Van der Maelen: “De Hoge Raad 
voor Financiën moet het verlies in 
kaart brengen, zodat alle burgers de 
omvang van deze fraude kennen. Ver-
der is er ook nood aan een meldpunt 
voor fiscale fraude bĳ de FOD Finan-
ciën. Ierland hee� zo’n meldpunt en 
dat hee� onmiddellĳk 650 miljoen euro 
opgeleverd. Op die manier is de fiscus 
gewoon verplicht om veel meer aan-
dacht te hebben voor de buitenlandse 
fraude.”

De maatregel van fiscale amnestie was een 
slecht signaal, want nu denkt men dat mis-
daad loont. Bovendien maakte die maatre-
gel het personeel van de FOD Financiën 
belachelĳk. Toch stapte u mee in het verhaal 
van fiscale amnestie. Valt dat wel te rĳmen 
met uw kruisvaart tegen de fiscale fraude?

Dirk Van der Maelen: “Laat me duidelĳk 
zĳn: de fiscale amnestie is principieel 

niet goed te keuren. Ik heb dat poli-
tiek goedgekeurd omdat we anders 
die 500 miljoen euro sowieso waren 
kwĳt geweest. Het was een gunstmaat-
regel, maar zelfs die hee� er niet voor 
gezorgd dat alle rekeningen in het bui-
tenland zĳn opgedoekt. In Nederland 
pakken ze het anders aan. Zĳ kennen 
ook een fiscale regularisatie, maar daar 
is de pakkans ook veel hoger. Men zal 
dus eerder geneigd zĳn om te regulari-
seren. In ons land is die pakkans veel 
te laag. Ik pleit daarom voor een blĳ-
vende mogelĳkheid tot regularisering 
tegen een hoge meerprĳs.”

Men kan die belastingsontduiking onmo-
gelĳk los zien van de vermogensbelasting. 
Waarom kan er in België geen kleine bĳ-
drage – bĳvoorbeeld 1% - geheven worden 
op grote vermogens? In Frankrĳk is al ge-
bleken dat dit geen kapitaalsvlucht tot ge-
volg hee�.

Dirk Van der Maelen: “Ik wil wel mee-
gaan in dat verhaal, maar ik heb on-
dervonden dat er momenteel in poli-
tiek België geen meerderheid te vinden 
is voor een vermogensbelasting. Als ik 
al merkte wat voor een kritiek ik kreeg 
uit alle hoeken toen ik de effecten aan 
toonder wou afschaffen… Ik vind ook 
dat de belasting op arbeid hier toren-
hoog is en de belasting op roerend ka-
pitaal veel te laag. Daarom maakte de 
sp.a al werk van meer belastingen op 
inkomsten uit kapitaal. Er is de ver-
hoogde taks op de beursverrichtingen, 
de omze�ing van de spaarrichtlĳn, de 
taks op de premies voor Tak 21- en Tak 

Dirk in Fiscaalwonderland 

Dirk Van der Maelen: “Op mĳn website h�p://www.fiscaalwonderland.be kunnen alle personeelsleden van Financiën mĳ sugges-
ties overmaken, zodat ik de werking van onze belastingsdiensten kan verbeteren. Anonimiteit is absoluut gewaarborgd.”



Tribune 63.01 - januari 200724

  Een woordje uitleg
- Effectisering van de belastingsschuld?

 De effectisering houdt in dat de federale overheid een 
portefeuille verkoopt met moeilĳk in te vorderen ach-
terstallige belastingschulden. Voor die operatie wordt 
een vennootschap voor belegging in schuldvordering 
opgericht. Die gee� obligaties uit die door Fortis op 
de markt gebracht worden. De bank krĳgt daarvoor 
457.000 euro.

- Vlaktax?
 Een vlaktax is een gelĳk percentage inkomstenbelasting 

voor iedereen, ongeacht hoeveel men verdient.
  
- Datamining?

 Datamining is een manier om informatie uit grote hoe-
veelheden gegevens te halen, als een soort van schatgra-
ven. Bĳ Financiën is het de bedoeling om via de compu-
ter uit grote bestanden bĳvoorbeeld een lĳst van firma’s 
te selecteren die men broodnodig moet controleren. In 
Nederland werkt het systeem, in België blĳkbaar niet 
zo goed.

Federale Overheid 

23-verzekeringen, de roerende voorheffing op de opbrengst 
van kapitalisatiefondsen, de taks op aflevering effecten aan 
toonder en op termĳn het afschaffen van effecten aan toon-
der.”

Volgens onze bronnen zou er sprake zĳn van bewust mismanage-
ment bĳ de FOD Financiën onder leiding van minister Reynders 
en de ganse rechterzĳde binnen en buiten de regering. De controle 
op belastingsaangi�es zou gewoon in uitdoving geplaatst wor-
den.

Dirk Van der Maelen: “Voor zover ik weet zĳn enkele duizen-
den personeelsleden bezig met de verwerking van de ge-
gevens van loontrekkenden. Dat is nu net iets waarin men 
eigenlĳk niet kan frauderen. Ik vraag me af of die mede-
werkers geen belastingscontroles zouden kunnen uitvoeren. 
Niet iedereen die vrĳkomt kan omgeschoold worden tot 
controleur, maar de natuurlĳke afvloeiingen kunnen toch 
prioritair vervangen worden door controleurs? Overigens is 
het me ook opgevallen dat bĳ de FOD Financiën twee grote 
hervormingen halfweg gestopt zĳn. Zoiets doe je uiteraard 
niet ongestra�…”

De werking van de informatica bĳ de FOD Financiën is belabberd. 
Als er al computers zĳn, mogen ze niet gebruikt worden. Netwer-
ken liggen plat en toegang tot databanken is er niet. De kosten 
lopen ondertussen maar op. Kan ‘datamining’ zoals in Nederland 
geen oplossing bieden?

Dirk Van der Maelen: “Ik neem akte van uw voorstel dat de 
FOD Financiën zelf moet beschikken over een zeer sterke 
ICT-afdeling met support van de private ondernemingen. 
De banken hebben ook hun eigen computersupport. Men 
moet dus zeer gericht aanwerven. Het is logisch dat alle 
ambtenaren toegang krĳgen tot alle databanken. Hoe kun-
nen ze anders hun werk doen? Maar ik ben wel bang dat de 
sp.a daar weinig steun voor zal vinden. Ik zal in elk geval de 
minister ondervragen over de organisatie van zĳn departe-
ment. Het is belangrĳk om aan te wĳzen waar de problemen 
zich precies situeren.”

Het foutje van de filters bĳ de belastingen had grote gevolgen voor 
de begroting. Hoe kĳkt u daar tegenaan?

Dirk Van der Maelen: “(hevig) Dat is toch pure Ka�a! Een 
deel van de uitleg kan ik begrĳpen, maar hoe is het mogelĳk 

dat zoveel mensen op de hoogte waren en dat er uiteindelĳk 
niet werd ingegrepen door het hoogste niveau? Hier is dui-
delĳk sprake van een gedeelde verantwoordelĳkheid.”

Hoe staat u tegenover de effectisering van de belastingsschuld?

Dirk Van der Maelen: “Van de 21 miljard euro achterstallige 
belastingen is een gedeelte oninbaar. Een eerste operatie be-
trof 9,7 miljard euro en hee� voor de schatkist 715 miljoen 
euro opgebracht. De regering besliste overigens 50 miljoen 
euro te gebruiken voor investeringen in de betere werking 
van de FOD Financiën. Ik zal de minister ondervragen om te 
weten te komen hoe die 50 miljoen euro wordt besteed.
Ik ben niet blind voor de kritiek dat banken nooit iets aan-
nemen tenzĳ er iets aan te verdienen is. Ik besef uiteraard 
dat de belastingsdiensten het werk doen, terwĳl de banken 
eraan verdienen. Ik zal me dan ook bĳ het Rekenhof infor-
meren over pro en contra van de effectisering.”

De vlaktax zou het laatste nieuwe middel zĳn om de belastingen 
snel en eenvoudig te innen. Gaat u daarmee akkoord?

Dirk Van der Maelen: “Ik ben tegen de vlaktax. De liberalen 
gebruiken het woord ‘fairtax’ om het beter te doen verte-
ren. Het lĳkt aantrekkelĳk, maar hoe dan ook verliest men 
de solidariteit tussen rĳk en arm. Ik laat mĳn ideologie niet 
vallen: zĳ die het meeste bezi�en, moeten ook het meeste 
bĳdragen. Zo krĳgen diegenen die het minst hebben hun 
deel van de koek. De vlaktax zal die herverdeling van de be-
schikbare middelen zeker tegenwerken. Ik zal dat systeem 
dus niet verdedigen.”

Hebt u nog een boodschap voor onze leden en voor alle personeels-
leden die voor de inkomsten van ons land moeten zorgen?

Dirk Van der Maelen: “Ik probeer door concrete en haalbare 
wetgevende initiatieven nu�eloos werk af te schaffen. Zo ko-
men er tĳd en middelen vrĳ om de foefelaars op te sporen en 
te doen betalen. Als dat lukt, kunnen we de belastingsdruk 
op arbeid eindelĳk echt doen dalen. Op mĳn website h�p://
www.fiscaalwonderland.be kunnen alle personeelsleden mĳ 
suggesties overmaken, zodat ik de werking van onze belas-
tingsdiensten kan verbeteren. Hou me op de hoogte! Ik wil 
mĳ graag blĳven inze�en voor een rechtvaardige fiscaliteit, 
maar ik heb daarbĳ ieders medewerking nodig. Anonimiteit 
is absoluut gewaarborgd.”
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Waarvoor staat
Domino of Novo?
Het zegt u niets: Domino of Novo?  Dit zĳn de namen van 
twee grote projecten die het management momenteel invoert 
bĳ FOD Sociale Zekerheid.

Het Domino-project is een test op ware groo�e van de nieuwe 
werkmethode met dynamische kantoren. De personeelsle-
den van de logistieke diensten en B&B zullen als proe�onĳ-
nen dienen. Het Novo-project hee� betrekking op de nieuwe 
werkomgeving na de verhuizing.
Er doen hierover de gekste geruchten de ronde. De overheid 
had per vakbond drie vertegenwoordigers uitgenodigd voor 
een uiteenze�ing over de projecten die de volgende twee ja-
ren zullen lopen.
Als de overheid al zou weten waar ze precies naartoe wil, 
dan lĳkt het toch alsof ze hierover nog niet veel wil zeggen. 
We krĳgen slechts enkele elementen ervan voorgeschoteld, 
zoals bĳvoorbeeld het feit dat telewerk voor iedereen mo-
gelĳk zal zĳn. Onze bedenking is dan al meteen: ten koste 
waarvan?
De personeelsleden van de DG ‘Personen met een handi-
cap’ genieten van een bĳzondere behandeling. Zĳ moeten 
snel alle vigerende wetgevingen kennen zodat ze elk dossier 
kunnen verwerken, zonder dat er voortaan een onderscheid 
wordt gemaakt in hun niveau. Het werk van niveau B zal 
dus, zonder enige financiële compensatie, verricht worden 
door personeelsleden van niveau C en D. Hun werk zal ech-
ter wel gemakkelĳker worden dankzĳ de volledige digitali-
sering van de dossiers. Maar opgelet voor de ogen: iedereen 
is verplicht een bril te dragen!

Noëlla Liesenborghs

Gecertificeerde
opleidingen
Stand van zaken
Alle competentiemetingen zullen binnenkort, dit wil 
zeggen wellicht in maart 2007, gecertificeerde opleidin-
gen worden. Het ministerieel besluit is klaar, er wordt 
enkel nog gewacht op de goedkeuring van het budget. 
Nadien wordt het door de ministerraad besproken en 
dan gaat het naar de Raad van State. Men verwacht de 
publicatie tegen maart of april 2007. Er zĳn op dit mo-
ment nog ongeveer 800 mensen ingeschreven.
De planning van de opleidingen en testen voor B en C 
worden mee aangeduid in een planningstabel van de 
gecertificeerde opleidingen. Er zĳn op dit moment on-
geveer 1500 ingeschrevenen en er worden ongeveer 600 
ambtenaren uitgenodigd per semester.
Het opleidingsprogramma van de gecertificeerde oplei-
dingen niveau B voor de functiefamilie ICT-deskundige 
werd herwerkt, omdat het niveau te laag lag.

Nu de eerste cyclus is doorlopen, worden de groepen 
steeds kleiner en worden de opleidingen herwerkt om 
meer deelnemers te groeperen.
Voor de gecertificeerde opleidingen niveau D zal de eer-
ste catalogus klaar zĳn eind november 2006. De eerste 
opleidingen die georganiseerd worden zĳn die voor de 
functiefamilie Chauffeur en de functiefamilie Schoon-
maak. De doelstelling is om 10.000 gevormde niveau D’s 
te hebben tegen eind 2008.

Freddy Stox

Contactpersoon Federale Overheid:
Guido Rasschaert Tel.: 02/508.58.63 - 02/508.58.64

e-mail: guido.rasschaert@acod.be
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Basisoverlegcomité federale instellingen Sociale Zekerheid
Nieuws
HZIV
- de werken in het kader van pre-

ventie moeten zo vlug mogelĳk 
gedaan worden, net zoals de aan-
passingen voor de verhoging van 
de veiligheid. Het jaaractieplan 
2007 is goedgekeurd, maar de eva-
cuatieplannen en de instructies 
moeten worden aangepast.

- we haalden de problemen met Me-
dex aan en vroegen of de directie 
wil optreden bĳ flagrante gevallen 
van controle.

- bĳ het afsluiten van de begroting 
2006 van de sociale dienst werd 
een boni ontdekt van 8099,38 euro. 
De boekhoudkundige dienst moet 
nu uitzoeken van waar dit komt. 
In ieder geval gaat er 5099,38 euro 
naar de posten medisch-farmaceu-
tische kosten en prothesen.

- we stelden een hele reeks controle-
vragen in verband met het nieuwe 
organigram van het Centraal Be-
stuur en het personeelsplan voor 
de gewestelĳke diensten. Twee 
tendensen zĳn merkbaar: de ver-
hoging van de niveaus A en B en 
het niet meer aanwerven van ni-
veaus D door natuurlĳke afvloei-
ingen maar veeleer de keuze voor 
werving in niveau C. Dit hee� te 
maken met de complexiteit en 
specialisatie van de opgelegde ta-
ken. We wezen erop dat we geen 
voorstander zĳn voor een a�ouw 
van niveau D, vermits de overheid 
zelf meer inhoud wil geven aan 
die functies via de gecertificeerde 
opleidingen. Het personeelsplan 
2007 werd door de drie vakbon-
den goedgekeurd.

- de activiteitsindex is een goed sy-
steem naar opvolging. De reeds 
vroeger aangehaalde principes 
worden gerespecteerd en verfijnd.

Voor meer info: freddy.stox @acod.be

HVW

- er is een verhoging van de syndicale premie voor 2007.
- het werk rond het arbeidsreglement is bĳna beëindigd door de administratie en 

dan volgt de procedure van goedkeuring.
- de bĳkomende budge�en zĳn goedgekeurd zodat er eindelĳk werk kan gemaakt 

worden van de verfraaiing van de gebouwen en men ook meer ademruimte hee� 
voor de budge�en personeelsplan 2007.

- de vacantverklaring van drie betrekkingen van a�aché werd goedgekeurd voor 
de regio V2, W2 en voor het UB BXL. Wat de directie niet had verteld, was het 
opstarten bĳ Selor van de aanwervingprocedure van de betrekking chef voor het 
UB-WAVER. Blĳkbaar wil men in de toekomst aan het hoofd van de tien grootste 
kantoren managers aanstellen van het A-niveau. De drie vakbonden waren he-
lemaal niet opgezet met deze werkwĳze, die een aanfluiting is van de we�elĳke 
regels. De directie noemt dit echter inspelen op een noodwendigheid en dus 
zorgen voor een goed bestuur.

- uit onze analyse blĳkt dat er voor de bevorderingen D en C acht vacante betrek-
kingen zĳn langs Franstalige kant. Die kunnen gemakkelĳk opgevuld worden 
door de elf laureaten van het laatste selectie-examen. Men wil de uitzonderlĳke 
procedure niet toepassen die men uitdokterde voor de Nederlandstalige laure-
aten, namelĳk ze aanstellen in het UB waar ze momenteel werken. Dit is echter 
een discriminatie, waartegen het gemeenschappelĳke vakbondsfront alle argu-
menten inbracht. Er moet ook werk gemaakt worden van de samenstelling van 
het personeelsplan 2007, opdat de laureaten van het laatste examen niet in de 
kou blĳven staan en de opgebouwde expertise verloren gaat. Wanneer het nieu-
we KB gepubliceerd wordt, moet men evenveel vacante betrekkingen voorzien 
als laureaten. Binnen de 18 maanden na de datum van PV moeten alle kandida-
ten een functie aangeboden krĳgen, zoniet worden ze ambtshalve bevorderd. De 
besprekingen hierover starten in december.

Voor meer info: freddy.stox@acod.be

RSVZ

- ACOD onthield zich bĳ de goedkeuring van het personeelsplan, omdat nog bĳ-
komende elementen nodig zĳn. Het taalkader ontbreekt en er is geen uitsplitsing 
van de verschillende niveaus voor de gewestelĳke kantoren of voor het centraal 
bestuur. Zo hebben we geen gegevens om de noden van de uitvoerende dien-
sten te ondersteunen. Het RSVZ staat voor uitdagingen zoals de bĳkomende 
opdrachten beschreven in de bestuursovereenkomst, het gegevensbeheer, de 
interne audit en de creatie van elektronische stromen, maar de nota gee� geen 
zekerheid over oplossingen. We willen de garantie dat er binnen de niveaus vol-
doende personen zĳn om de taken te blĳven uitvoeren.

- wat Medex betre� wordt de publicatie van het KB afgewacht om de methode en 
de beroepsprocedure aan te kaarten bĳ het personeel. De directie hee� ook oog 
voor de rol die het lĳnmanagement hierbĳ moet spelen.

- een aantal premies van de Sociale Dienst wordt verhoogd en er is nu ook een 
duidelĳke definitie over het begrip maaltĳden. De dranken bĳ de maaltĳden blĳ-
ven een twistpunt.

- het vĳ�arenplan preventie werd goedgekeurd. Er staat ook een stressonderzoek 
in. De preventieambtenaar legt de verantwoordelĳkheid hiervoor bĳ de perso-
neelsdienst. Voor ons moeten stressgerelateerde factoren opgelost worden door 
de Dienst Preventie met een actieplan.

Voor meer info: freddy.stox @acod.be of heidi.leyman@rsvz-inasti.fgov.be
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Reeds van in de beginfase kende het 
sociaal overleg bĳ het Vlaams Agent-
schap Ondernemen (VLAO) een valse 
start. De administrateur-generaal Jan 
Callens, in een vorig leven directeur-
generaal bĳ de Gewestelĳke Ontwik-
kelingsmaatschappĳ West-Vlaande-
ren, decreteert en beslist, waardoor het 
sociaal overleg wordt herleid tot een 
formaliteit.

De voorgeschiedenis

Het VLAO-personeel is samengesteld 
uit personeelsleden die a�omstig zĳn 
van het vroegere VIZO, de Geweste-
lĳke Ontwikkelingsmaatschappĳen en 
de vzw-personeelsleden van de LER en 
het ESA. De overgang van GOM-per-
soneelsleden naar de Provinciale Ont-
wikkelingsmaatschappĳen (POM’s) en 
het VLAO werd op een dra�e goedge-
keurd tĳdens de onderhandelingen op 
29 mei 2006 in het sectorcomité 18, het 
onderhandelingscomité van de Vlaam-
se overheid. Maar daarmee waren de 
problemen natuurlĳk niet opgelost. Er 
zĳn immers betekenisvolle verschillen 
tussen de personeelscategorieën.

De knelpunten

ACOD is voorstander van een stroom-
lĳning van de arbeidsvoorwaarden. 
We stellen echter vast dat de kersverse 
administrateur-generaal deze harmo-
nisatie wil beperken tot de afschaf-
fing van de standplaats thuis voor de 
bedrĳfsadviseurs die a�omstig zĳn 
van VIZO. Dat sommige overgedra-
gen GOM-personeelsleden bovenop 
het reguliere salaris een toeslag van 
10% ontvangen, dat er sprake is van 
de betaling van een 13’de en zelfs 14’de 
maand, dat personeelsleden worden 
bezoldigd in een hogere salariscatego-
rie dan reglementair toegestaan en dat 
contractuele personeelsleden worden 
bezoldigd in een bevorderingsambt in 
plaats van een wervingsambt, is voor 
de heer Callens niet relevant. Dit is best 
te begrĳpen: deze persoonlĳke voorde-
len en frivoliteiten werden toegekend 
aan personeelsleden a�omstig van de 
GOM West-Vlaanderen... waar de heer 
Callens dus directeur-generaal was.

Het mo�o van de heer Callens is vrĳ 
eenvoudig: eerst beslissen en pas na-
dien overleg plegen. Zo besliste hĳ 
eenzĳdig om voor de bedrĳfsadviseurs 
vanaf 1 november 2006 de standplaats 
thuis af te schaffen. Het overleg ging 
pas door op 30 november 2006. Dit is 
onaanvaardbaar voor de vakbonden.

Onze argumenten

Juridisch gezien moet de lĳnmanager 
de wĳziging van de standplaats regelen 
via een besluit en moet hĳ dit motive-
ren. Dit is dus niet gebeurd.
De omzendbrief op basis waarvan de 
directie de standplaatswĳziging wil 
doorvoeren is niet meer van kracht. De 
lĳnmanager kan de standplaats wĳzi-
gen op het moment dat het Raamsta-
tuut fase 2 van kracht is. De onderhan-
delingen hierover zĳn echter nog volop 
bezig.
De manier waarop men de maatregel 
wil doorvoeren, houdt bovendien geen 
rekening met het feit dat een aantal 
personeelsleden op basis van de stand-
plaats thuis zĳn ingegaan op de job 
van bedrĳfsadviseur bĳ het toenmalige 
VIZO. In de praktĳk betekent dit voor 
de betrokkenen een serieuze verande-
ring. Wĳ vinden het dan ook ongepast 
dat er geen overgangsmaatregelen 
worden voorzien om dit verlies op te 
vangen. Alle nieuwe statuten staan vol 
van overgangsmaatregelen, waarom is 
dit dan hier niet mogelĳk?
In het affectatiebesluit voor de ex-VIZO 
mensen die naar VLAO migreerden, 
staat het volgende: “De bepaling van de 
definitieve standplaats van het VLAO-
personeel zal later gebeuren in functie 
van de reële inschakeling van het perso-
neel binnen de werking en organisatie-
structuur van het Vlaams Agentschap 

Ondernemen”. Van een reële inscha-
keling van het personeel kan maar pas 
sprake zĳn nadat er een personeelsplan 
is goedgekeurd. Maar de onderhande-
lingen met de vakbonden over dat plan 
zĳn zelfs nog niet begonnen.
Ten slo�e is de beslissing over de vast-
stelling van de standplaatsen een maat-
regel van inwendige orde. Hierover 
moet voorafgaand overleg worden ge-
pleegd met de vakbonden. Dit overleg 
werd niet gevoerd, zodat de beslissing 
eigenlĳk nietig is.

Een dovemansgesprek

Tĳdens het overleg bleek dat de heer 
Callens zelfs niet luisterde naar onze 
argumenten. De drie vakbonden hiel-
den het dan maar voor bekeken. Mo-
menteel onderzoekt de juridische 
dienst van ACOD het dossier. Op 8 
januari 2007 is een nieuwe overlegver-
gadering gepland. Door de admini-
strateur-generaal werd ondertussen de 
eenzĳdige maatregel tot de afschaffing 
van de standplaats thuis voorlopig op-
geschort.

Bĳ vragen of problemen helpen onze 
afgevaardigden je graag verder. Mail 
dus gerust naar:
- linda.billiet@vlao.be
- barbara.cleirens@vlao.be
- jenny.desomer@vla.be
- erik.dieussaert@vlao.be
- noel.drees@vlao.be
- annick.rodiers@vlao.be
- monique.vanderbeken@vlao.be
- jenny.desomer@vla.be
- erik.dieussaert@vlao.be
- noel.drees@vlao.be
- annick.rodiers@vlao.be
- monique.vanderbeken@vlao.be

Richard De Winter

Vlaams Agentschap Ondernemen
Sociaal overleg van kwaad naar erger
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De onderhandelingen over de tweede fase van het Raamsta-
tuut naderen hun einde. Het is echter helemaal niet zeker dat 
ze worden afgesloten met een happy end.

Van bĳ de aanvang van de onderhandelingen zat het reeds 
scheef. Eerst was er de Snelinfo in juli, waarin de Vlaamse 
regering de indruk wekte dat de zaken al beklonken waren. 
Uiteraard was dit zeker nog niet het geval. Dan was er ook 
nog de inhoud van het voorstel van de overheid. Normaal 
gezien diende de tweede fase van het Raamstatuut om het 
Vlaams personeelsstatuut van januari 2006 te vervolledigen 
met delen over het geldelĳk statuut en de administratieve 
loopbanen. In dat Raamstatuut fase één wordt immers alleen 
de algemene rechtspositieregeling van de personeelsleden 
voor het geheel van de 13 beleidsdomeinen vastgelegd.

Nieuwe voorstellen

Fase twee zoals voorgelegd door de Vlaamse regering gaat ech-
ter verder dan enkel de aanvulling met het geldelĳk statuut en 
de administratieve loopbanen. Een aantal wĳzigingen als gevolg 
van zaken die intussen reeds evolueerden, is aanvaardbaar. Dat 

echter bepalingen die reeds overeengekomen waren tĳdens de 
onderhandelingen over de eerste fase, nu soms fundamenteel 
worden veranderd, is iets anders. Het gevolg was dat alle partĳen 
met nieuwe voorstellen op de proppen kwamen, wat de onder-
handelingen veel zwaarder maakte. ACOD hee� trouwens direct 
formeel gesteld zich door deze manier van werken niet meer ge-
bonden te voelen door het akkoord over de eerste fase.

Veel plichten, weinig zekerheden

Doorheen de wĳzigingen van de Vlaamse regering loopt over-
al dezelfde draad (en die is niet rood): meer zeggingsschap en 
beslissingsrecht voor de leidend ambtenaren tegenover minder 
zekerheden voor de ondergeschikte personeelsleden. Dit komt 
vooral tot uiting bĳ de voorgestelde wĳzigingen in de wervings- 
en bevorderingsprocedures. Het klasserend karakter van vergelĳ-
kende wervings- of loopbaanexamens wordt zo goed als volledig 
verlaten. Uiteraard blĳ� er de voorwaarde dat men moet slagen 
maar eens die kaap gepasseerd, krĳgt de ontvangend leidend 
ambtenaar volledig de vrĳe hand om te nemen of te bevorderen 
wie hĳ wil.
Hetzelfde fenomeen doet zich voor bĳ de proefperioden (stage) 
voor werving en bĳ niveauovergang. Voor elk niveau is er een mi-
nimum- en maximumduur. De leidend ambtenaar stelt echter de 
duur vast. Volgens het voorstel kan hĳ beslissen dat bĳ werving 
de stage vroeger wordt beëindigd dan eerst werd afgesproken. 
Misschien niet zo erg als de proefperiode gunstig is, maar minder 
leuk als die ongunstig wordt geëvalueerd.

En dan nog dit

Daarnaast zĳn er nog andere voorstellen die voor ons moeilĳk lig-
gen. De proactieve kandidaatstelling voor bevorderingen wil men 
schrappen. Binnen de interne arbeidsmarkt zou de spontane kandi-
daatstelling verdwĳnen. Men blĳ� uitsluiten dat eenzelfde perso-
neelslid een permanentietoelage en een gratis huisvesting (of ver-
vangende toelage) ontvangt. Dat die toelage over twee activiteiten 
op verschillende tĳdsstippen gaat, wil men niet erkennen. Ten slo�e 
wordt een bepaling voorzien die aan het beveiligingspersoneel op 
de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende verplicht 
een bekwaamheidstest te doen. Personeelsleden die al meer dan 
tien jaar met positieve evaluaties goed functioneren, worden dus 
nu verplicht om nog in een examen te slagen of anders dreigt het 
ontslag.

Zonder op de zaken vooruit te lopen, zit de kans er dus in dat het 
Algemeen Beleidscomité Vlaamse Gemeenschap binnen ACOD 
geen groen licht gee� om een protocol van akkoord te onderteke-
nen. Bĳ de publicatie van deze Tribune is die beslissing misschien 
al gevallen.

Hilaire Berckmans
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Tweede fase Raamstatuut
Geen goede vooruitzichten
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OPZ Geel en Rekem
Akkoord goedgekeurd
In de vorige Tribune gaven we uitleg over het principieel 
akkoord voor de toepassing van het meerjarenakkoord 
voor de ziekenhuizen binnen de openbare psychiatrische 
instellingen van Geel en Rekem. De drie vakbonden heb-
ben intussen de achterban geraadpleegd. De ACOD-leden 
van Geel en Rekem gaven unaniem hun goedkeuring aan 
het voorgestelde akkoord. Op 27 november ondertekenden 

ACOD Overheidsdiensten, ACV Openbare Diensten, VSOA 
en de Vlaamse regering het uitvoeringsakkoord voor de 
twee OPZ’s. We zĳn tevreden dat de lange onderhandelin-
gen uiteindelĳk tot dit akkoord hebben geleid. Dit betekent 
een flinke stap vooruit voor het personeel op geldelĳk vlak 
en in de eindeloopbaanproblematiek. Bovendien werden 
duidelĳke afspraken gemaakt voor de toekomst.

Het Zeebrugse havenbedrĳf hee� moei-
te om bekwaam nautisch geschoold 
personeel aan te trekken. De functies 
van havenkapitein en -luitenant zĳn 
dan ook zonder meer knelpuntberoe-
pen. In afwachting van de besprekin-
gen over het bedrĳfsakkoord 2007-
2009 werd nu reeds onderhandeld over 
maatregelen om die specifieke loopba-
nen een grotere aantrekkingskracht te 
geven.

ACOD-voorstel

Reeds begin oktober had ACOD voor-
gesteld om voor de beide personeels-
categorieën een geïntegreerde functio-
nele loopbaan uit te werken. Dit houdt 
in: de uitwerking van één salarisschaal 
waarin alle salarisschalen in het kader 
van de functionele loopbaan worden 
geïntegreerd. Voor de havenluitenan-
ten betekent dit aanwerving B 142 B (= 
B 212), na 6 jaar B 241 B (= B 311), na 12 
jaar B 242 B (= A 111) en na 20 jaar B 243 
B (= A 112). Voor de havenkapiteins: 
aanwerving A 142 B (= A 142), na 6 jaar 
A 143 B (= A 143), na 12 jaar A 241 B (= A 
144) en na 20 jaar A 242 B (= A 145).

Het akkoord

Na onderhandelingen met de havendi-
rectie bereikten wĳ een akkoord over 

de toepassing van nieuwe salarisscha-
len vanaf 1 januari 2007 en de toeken-
ning van een premie wegens knelpunt-
beroep. Het principe van de geïnte-
greerde functionele loopbaan wordt 
vanaf die datum ingevoerd.
Voor de havenkapiteins: minimum aan 
100% 29.700 euro, maximum aan 100% 
49.000 euro. Vanaf 1 januari 2007 wordt 
een geïndexeerde premie wegens knel-
puntberoep toegekend van 3000 euro 
op jaarbasis en dit na 20 jaar geldelĳke 
anciënniteit.
Voor de havenluitenanten: minimum 
aan 100% 22.350 euro, maximum aan 
100% 34.800 euro. Vanaf 1 januari 2007 
wordt een geïndexeerde premie we-
gens knelpuntberoep toegekend. Dit 
zĳn de bedragen op jaarbasis: 1000 
euro vanaf het 5’de jaar, 2000 euro van-
af het 10’de jaar en 3000 euro vanaf het 
15’de jaar.
De huidige in dienst zĳnde havenka-
piteins worden als overgangsmaatre-
gel ingeschaald met hun voorgaande 
diensten bĳ MBZ en de hel� van hun 
bewezen vaartĳd.
Voor de havenluitenanten wordt het 
salaris en de premie voor knelpuntbe-
roep als één geheel beschouwd voor de 
berekening van de vergoeding voor za-
terdag-, zondagwerk en overuren. De 
in dienst zĳnde havenluitenanten wor-
den ingeschaald met hun bestaande 

geldelĳke anciënniteit bĳ MBZ.

Voor ACOD is het bereikte akkoord 
een aanvaardbaar compromis. Reke-
ning houdend met de kleinschaligheid 
van het havenbedrĳf (152 personeelsle-
den) wil ACOD het principe van de ge-
integreerde functionele loopbaan nog 
veralgemenen voor alle andere graden 
en functies.

Richard De Winter

Maatschappij Brugse 
Zeevaartinrichtingen
Havenkapiteins en -
luitenanten erkend als 
knelpuntberoepen

Contactpersoon Vlaamse
Overheid:

Hilaire Berckmans - Tel.: 
02/508.58.64 - e-mail: hilaire.

berckmans@acod.be
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Het akkoord over de verhoging van het vakantiegeld voor 
het administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel is 
volledig rond. Ook voor de contractuele personeelsleden 
zĳn de onderhandelingen nu tot een goed einde gebracht.

De berekening

Vanaf 2008 wordt het vakantiegeld voor het contractueel 
personeel gelĳk aan 92% van een maandsalaris. Dat stond 
al vroeger vast, maar ook voor 2006 en 2007 wordt het va-
kantiegeld verhoogd. Tĳdens die twee jaren wordt het tradi-
tionele vakantiegeld uitbetaald met daar bovenop een sup-
plement.
Voor 2006 wordt het supplement vakantiegeld berekend op 
basis van het prestatieregime in 2005. Voor elk contractueel 
personeelslid wordt nagegaan hoeveel uren hĳ gepresteerd 
hee� in 2005. Dat aantal uren wordt dan vermenigvuldigd 
met 0,256 euro.
Voor 2007 wordt voor de contractuele personeelseden het-
zelfde mechanisme gehanteerd. Men zal het vakantiegeld 
ontvangen zoals vroeger, verhoogd met een supplement. 
Dat supplement wordt op dezelfde wĳze berekend, maar 
dan met 2006 als referentiejaar voor het prestatieregime.

Een voorbeeld

Om een idee te hebben van wat dit effectief betekent voor de 
portemonnee, berekenen we een aantal voordelen:
- een personeelslid dat in 2006 gedurende 12 maanden vol-

tĳds werkte, hee� 1976 uren gepresteerd in 2005. Bĳgevolg 

ontvangt hĳ of zĳ voor 2006 een supplement vakantiegeld 
dat gelĳk is aan 1976 x 0,256 = 505,86 euro bruto.

- iemand die in 2005 een voltĳds contract had voor 10 maan-
den, hee� recht op een bĳkomend vakantiegeld van 1646,67 
x 0,256 = 421,55 euro bruto.

- bĳ 12 maanden hal�ĳdse prestaties in 2005 krĳgen we een 
supplement vakantiegeld van 988 x 0,256 = 252,93 euro 
bruto.

- een hal�ĳdse arbeidsovereenkomst van 10 maanden resul-
teert in een supplement vakantiegeld van 823,34 x 0,256 = 
210,77 euro bruto.

Inscha�en hoeveel dat allemaal ne�o bedraagt is moeilĳk, 
dit verschilt namelĳk van personeelslid tot personeelslid. 
Als richtlĳn kan worden gehanteerd dat van de bruto bedra-
gen ongeveer 40% afgaat als fiscale voorheffing.

Ledenvergaderingen

Intussen hebben we in alle gewesten ledenvergaderingen 
georganiseerd, waarop werd uitgelegd wat de CAO VIII in-
houdt. Met een aantal modelberekeningen werd voor vast-
benoemden en contractuelen duidelĳk gemaakt, wat de con-
crete impact is van de maatregelen in de CAO-Onderwĳs.

Wanneer?

Of het contractueel AMVD-personeel nog dit jaar het sup-
plement voor 2006 zal ontvangen, is niet zeker. Door de ad-
ministratie van het gemeenschapsonderwĳs werd berekend 
hoeveel geld elke scholengroep dient te krĳgen. De minister 
gaf reeds de opdracht die budge�en aan de 28 scholengroe-
pen over te maken. De laatste stap is dan de effectieve uit-
betaling aan de personeelsleden door de scholengroepen. 
Dat die uitbetaling er komt, is absoluut zeker, maar het is 
mogelĳk dat dit pas na Nieuwjaar gebeurt.
Het vastbenoemd administratief, meesters-, vak- en dienst-
personeel hee� intussen het supplement voor dit jaar al 
ontvangen. Ne�o gaat het hier over meer dan 140 euro. Een 
mooi eindejaarscadeau, dat de personeelsleden ten volle 
verdienen. Hopelĳk krĳgen ook de contractuele personeels-
leden nog voor het jaareinde die beloning.

Hilaire Berckmans

Vakantiegeld contractueel AMVD-personeel
Laatste hindernis genomen
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Hilaire Berckmans doet de nieuwe regeling uit de doeken
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Alhoewel de Vlaamse Maatschappĳ  
voor Watervoorziening (VMW) een 
Vlaamse openbare instelling is met het 
statuut van een coöperatieve vennoot-
schap, volgt de instelling de regeling 
van het ziekteverlof voor de federale 
ambtenaren.

Huidige situatie
Volgens het personeelsstatuut hee�  
elk personeelslid recht op vakantiever-
lof op basis van zĳ n prestaties tĳ dens 
het betrokken dienstjaar. De opname 
van ziekteverlof gee�  geen aanleiding 
tot vermindering van het vakantie-
verlof, behalve in geval van disponi-
biliteit wegens ziekte. De overdracht 
van vakantiedagen naar het volgende 
dienstjaar is beperkt tot maximum vĳ f 
dagen, op voorwaarde dat deze dagen 
worden opgenomen vóór het einde 
van de paasvakantie. Een ruimere 
overdracht van vakantiedagen - dus 

meer dan vĳ f dagen - kan slechts uit-
zonderlĳ k worden toegestaan door het 
afdelingshoofd, wanneer de opname 
van het vakantieverlof om dienstrede-
nen niet mogelĳ k was.

Gevolgen
Dit betekent dat de personeelsleden 
die met ziekteverlof zĳ n en daardoor 
vóór het jaareinde hun verlof niet meer 
kunnen opnemen, enkel nog vĳ f dagen 
vakantieverlof kunnen overdragen 
naar het volgende dienstjaar. De op-
name van het vakantieverlof kan niet 
worden toegestaan tĳ dens een lopend 
ziekteverlof. Naar analogie met de re-
geling in de privésector moet de op-
name van vakantieverlof worden uit-
gesteld tot op het moment waarop de 
arbeidsongeschiktheid ten einde is. De 
opname van het vakantieverlof zal dan 
ook slechts mogelĳ k zĳ n, als de betrok-
kene gedurende minstens één werkdag 

het werk hee�  hernomen. Concreet 
houdt dit in dat personeelsleden die 
langdurig ziek zĳ n en nog meer dan 
vĳ f dagen vakantieverlof hebben, deze 
vakantiedagen verliezen. Bovendien 
wordt hen ook nog eens ziekteverlof 
aangerekend. Deze personeelsleden 
worden dus dubbel bestra� .

ACOD-voorstel
Tĳ dens de vergadering van het tussen-
overlegcomité van 6 december wees 
ACOD op deze discriminatie. We stel-
den voor om bĳ  langdurige ziekte het 
saldo aan vakantieverlof in mindering 
te brengen van het aantal dagen ziek-
teverlof. Dit lĳ kt ons een eerlĳ ke rege-
ling, die trouwens ook van toepassing 
is voor de personeelsleden die ressor-
teren onder het Vlaams personeelssta-
tuut, namelĳ k het Raamstatuut.

Bijzondere Jeugdbijstand
Crisis!
De sector ACOD Overheidsdiensten hee�  
in het verleden de politieke beleidsverant-
woordelĳ ken reeds herhaaldelĳ k gewezen 
op de problemen in de Bĳ zondere Jeugd-
bĳ stand (agentschap Jongerenwelzĳ n) in 
Vlaanderen. De hoge werkdruk en de ge-
ringe personeelsomkadering van de socia-
le diensten van de jeugdrechtbanken en de 
comités voor bĳ zondere jeugdbĳ stand zĳ n 
al jaren een groot probleem. Bĳ komend 
zorgen lange wachtlĳ sten in de hulpverle-
ning voor onmenselĳ ke frustratie, stress en 
geringe arbeidsvreugde. Het is toch totaal 
onaanvaardbaar dat een kind, slachtoff er 
van bĳ voorbeeld seksueel misbruik, een 
jaar dient te wachten op de noodzakelĳ ke 
therapie of opvang. Voor buitenstaanders 
is dit onbegrĳ pelĳ k, maar het is wel de 
alledaagse realiteit in Vlaanderen. Geen 
wonder dus, dat de stakingsdag van vorig 
jaar een groot succes was.

Wĳ  stellen vast dat de noodzakelĳ ke maat-
regelen uitblĳ ven om deze schrĳ nende 
situatie te verhelpen. De soms genomen 

lapmiddelen zĳ n volstrekt onvoldoende. 
Waarvoor we reeds jaren waarschuwden, 
begint zich nu voor te doen: de gevrees-
de leegloop van personeelsleden uit de 
bĳ zondere jeugdbĳ stand wordt een feit. 
Contractuele personeelsleden beëindigen 
hun arbeidsovereenkomst niet en zoeken 
elders werk. Andere personeelsleden val-
len voor geruime tĳ d uit door depressies 
en burn-out. De Vlaamse regering hee�  
steeds de mond vol over een ‘modern’ per-
soneelsbeleid en ‘investeren in mensen’. 
Beperkt dat investeren zich misschien tot 
nieuwe structuren en bĳ komende direc-
tiefuncties? Het werkvolk en de cliënten 
blĳ ven ondertussen in de kou staan.

Het fenomeen van de leegloop doet zich 
voor in gans Vlaanderen, maar is nu het 
meest acuut op de sociale dienst van de 
jeugdrechtbank te Antwerpen. In afwach-
ting van de beloofde nieuwe aanwervin-
gen en benoemingen moeten zo’n 400 
minderjarigen het stellen zonder enige be-
geleiding van een maatschappelĳ k consu-

lent die hun situatie kan opvolgen. Ethisch 
gezien is dit volstrekt onaanvaardbaar.

Dat gemotiveerde personeelsleden hun 
maatschappelĳ ke taak niet naar de voor-
opgestelde kwaliteitsnormen kunnen uit-
voeren, is de verantwoordelĳ kheid van 
gans de Vlaamse regering. Een dringende 
uitbreiding van het personeelskader is 
absoluut noodzakelĳ k. Er moeten onmid-
dellĳ k bĳ komende plaatsen worden voor-
zien, waar jongeren opgevangen kunnen 
worden. Dit betekent een uitbreiding van 
de middelen op korte termĳ n. Het globaal 
plan dient in die zin te worden aangepast. 
Een grondige evaluatie van de toekomsti-
ge rol van de consulent en van de integrale 
jeugdhulpverlening - die nu een te kleine 
basis hee�  binnen de welzĳ nssector - kan 
niet langer meer uitblĳ ven. Zo kan het echt 
niet verder en bĳ komende syndicale acties 
zĳ n dan ook niet uitgesloten.

Hilaire Berckmans

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Zieke personeelsleden dubbel 
bestraft
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In uitvoering van het Gemeente- en 
het Provinciedecreet formuleerde de 
Vlaamse regering een voorstel over de 
procedure bĳ een tuchtonderzoek en 
de samenstelling van een beroepscom-
missie. Wĳ geven een overzicht van 
de regels en onze argumenten waarom 
we beslisten een protocol van niet-ak-
koord af te sluiten.

Sinds 1 januari 2006 werken de ge-
meenten en provinciebesturen op 
grond van decreten. Het Lambermont-
akkoord breidde immers de bevoegd-
heden van Vlaanderen voor de lokale 
besturen uit. Deze bevoegdheidsuit-
breiding leidde tot het opstellen van 
een Gemeentedecreet dat de meeste 
artikelen in de Gemeentewet vervangt 
en een Provinciedecreet dat voor een 
groot stuk de Provinciewet vervangt. 
Ondanks deze communautarisering 
blĳ� de Gemeentewet in afgeslankte 
versie voortbestaan. De Federale Over-
heid is immers nog bevoegd voor poli-
tie, brandweer, de burgerlĳke stand en 
de pensioenstelsels. De meeste van de 
in de decreten voorziene artikels treden 
in voege op 1 januari 2006. Op het vlak 
van tucht zullen echter zowel het Pro-
vinciedecreet als het Gemeentedecreet 
ingang vinden op 1 januari 2007.

Voorstel Vlaamse regering

De basis van betuchtiging van het per-
soneel vinden we terug in Hoofdstuk 
VI van zowel het Gemeente- als het 
Provinciedecreet. Daarin wordt echter 
bepaald dat de Vlaamse regering de 
termĳnen en de nadere procedurere-
gels van de tuchtprocedure vaststelt. 
De afgelopen weken formuleerde de 
Vlaamse regering een voorstel over de 
uitvoering daarvan. Inhoudelĳk ging 
het over: een ontwerpbesluit over de 
procedure en een ontwerpbesluit over 
de beroepscommissie voor tuchtzaken.

De procedure

Het uitvoeringsbesluit omschrĳ� uit-

gebreider dan het decreet de regels 
voor het tuchtonderzoek en het tucht-
verslag. Met dit voorstel wil de Vlaam-
se regering de tuchtprocedure vereen-
voudigen, waarbĳ naar een evenwicht 
wordt gestreefd tussen de waarborgen 
voor het betrokken personeelslid en 
een efficiënt personeelsbeleid.
Na het onderzoek door een leiding-
gevend personeelslid of de gemeente-
secretaris (provinciegriffier) wordt het 
tuchtverslag samen met het tuchtdos-
sier voorgelegd aan de tuchtoverheid, 
die binnen de twee maanden oordeelt 
over het gevolg dat zĳ gee� aan de 
voorgelegde zaak.
Bĳ vervolging van een personeelslid 
wordt deze opgeroepen voor een hoor-
zi�ing. Het ontwerp bepaalt de moda-
liteiten van de oproep. Ook de organi-
satie van de hoorzi�ing en de toezen-
ding van het procesverbaal komt in het 
besluit uitvoerig aan bod. In een apart 
hoofdstuk hee� het ontwerp het over 
de beraadslaging door de tuchtover-
heid en over de kennisgeving aan de 
betrokkene.
Binnen de nieuwe procedureregels 
voorziet de overheid net zoals vroeger 
de ordemaatregel, namelĳk de preven-
tieve schorsing.

De beroepscommissie

De oprichting van een externe beroeps-
commissie en de werking hiervan is 
een nieuw gegeven binnen de beroeps-
mogelĳkheden van een personeelslid. 
Met deze oprichting treedt immers een 
beroepscommissie in de plaats van de 
Vlaamse minister van Openbaar Ambt. 
Deze commissie treedt dus autonoom 
op, los van de Vlaamse regering.
In een apart ontwerpbesluit regelt de 
Vlaamse regering de samenstelling, de 
vergoeding en de werking van de be-
roepscommissie voor tuchtzaken. Be-
langrĳk om weten is dat deze externe 
commissie bestaat uit drie leden die 
door de Vlaamse regering worden be-
noemd voor een periode van zes jaar. 
Eén van de drie leden moet het ambt 

van magistraat van het openbaar mi-
nisterie uitoefenen of optreden als wer-
kend rechter.
Een belangrĳke nieuwigheid binnen de 
beroepsprocedure is dat de beroeps-
commissie beschikt over een hervor-
mingsrecht. Met dit recht kan de com-
missie een andere waardebepaling ge-
ven aan de ten laste gelegde feiten.

Ons standpunt

In tegenstelling tot de collega’s van het 
ACV oordeelden we om een protocol 
van niet-akkoord af te sluiten. Dit zĳn 
onze argumenten hiervoor:
- eens te meer moesten we vaststellen 
dat dit soort van belangrĳke regelge-
ving op een dra�e door het Comité C1 
wordt gejaagd, waarbĳ een serieuze 
terugkoppeling naar onze leden quasi 
onmogelĳk wordt gemaakt.
- indien we als tuchtverdedigers ge-
tuigen willen oproepen, dan moeten 
we de namen 10 dagen op voorhand 
meedelen. Ook voor het toevoegen van 
stukken bĳ een tuchtprocedure geldt 
dezelfde termĳn. De sector vreest dat 
deze termĳn onze mogelĳkheden limi-
teert om verdedigingsmiddelen dege-
lĳk op te bouwen.
- wĳ menen dat een paritaire samen-
stelling van de commissie meer even-
wicht voor het beroep zou inhouden.
- het voorzien van een hervormings-
recht kan tot gevolg hebben dat er een 
zwaardere sanctie wordt opgelegd. Dit 
laatste zal heel wat leden die betrokken 
zĳn in een tuchtprocedure tegenhou-
den om een beroep in te dienen.

Door het Regionaal Uitvoerend Bu-
reau werd beslist te voorzien in vor-
ming voor onze militanten rond de 
praktische toepassing van de nieuwe 
tuchtregels. Die wordt gepland voor 
volgend jaar. De teksten zĳn nu al te 
verkrĳgen op het Regionaal Secretari-
aat, tel. 02/508.58.25 of via mail: walter.
bormans@acod.be

Mil Luyten

Nieuwe decreten =
nieuwe tuchtprocedures

Contactpersoon LRB: Mil Luyten - Tel.: 02/508.58.25 - e-mail: mil.luyten@acod.be
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Nieuwe voorzitter ACOD
sector LRB
Op het Vlaams Comité van 16 november werd Gerard Vanderelst 
verkozen als nieuwe voorzi�er van de sector LRB. 

Binnen de Lokale Besturen werd in 
1972 een Gemeenschappelĳke Sociale 
Dienst (GSD) opgericht. Oorspronke-
lĳk was het de bedoeling om ook aan 
personeelsleden van kleinere besturen 
een aantal sociale voordelen te geven. 
In grotere besturen bestond er meestal 
een eigen sociale dienst. Ondertussen 
stellen we vast dat het aantal aange-
sloten besturen nog steeds toeneemt.

Welke besturen kunnen 
aansluiten?

Alle besturen die aangesloten zĳn bĳ de 
RSZPPO kunnen zich aansluiten bĳ de 
GSD: provincie- en gemeentebesturen, 
Openbare Centra voor Maatschappelĳk 
Welzĳn, intercommunales en bepaalde 
specifieke instellingen. Wĳ raden onze 
leden aan bĳ hun syndicale afgevaar-
digden of hun bestuur te informeren of 
men al dan niet reeds aangesloten is.

Hoe kan een bestuur aansluiten?

Het principe van aansluiting is heel 
eenvoudig: een aangesloten bestuur 
betaalt een bescheiden bĳdrage (0,15% 
op de brutoloonmassa). Vervolgens 
worden de bĳdragen van alle aange-
sloten besturen samengebracht in een 
soort van gemeenschappelĳke pot om 
nadien rechtstreeks of onrechtstreeks 
verdeeld te worden onder de begun-
stigden. Die verdeling gebeurt volgens 
bepaalde regels, rekening houdend met 
het gezinsinkomen en het aantal perso-
nen ten laste. De sociale dienst wordt 
uitgebaat onder de vorm van een vzw, 
die paritair beheerd wordt.

Wie kan een beroep doen op de GSD?
De volgende personen kunnen een be-
roep doen op de GSD:
- iedereen die werkt bĳ een aangeslo-

ten bestuur
- de personen fiscaal ten laste van de 

werknemer en onder hetzelfde dak 
wonend

- de gepensioneerde werknemers van 
een aangesloten bestuur

- de in disponibiliteit gestelde vastbe-
noemde werknemers

- de zieke, niet-vastbenoemde perso-
neelsleden gedurende de eerste 12 
maanden van hun ziekte

- de weduwen/weduwnaars met recht 
op een overlevingspensioen

- de wezen uit een begunstigd gezin.

Welke premies krijgt men auto-
matisch?

De automatische tussenkomsten wor-
den na een eenvoudig administratief 
onderzoek toegekend naar aanleiding 
van bepaalde familiale of professionele 
gebeurtenissen. De aanvragen worden 
via een formulier ingediend. Het gaat 
om de volgende tegemoetkomingen:
- bĳ geboorte of adoptie verleent de 

GSD 50 euro.
- voor een gehandicapt kind wordt er 

jaarlĳks in juli 100 euro betaald aan 
de begunstigde.

- wie trouwt hee� recht op een premie 
van 100 euro.

- wie met pensioen gaat, krĳgt een pre-
mie van 50 euro voor een anciënniteit 
tussen de 5 en de 10 jaar, en een pre-
mie van 100 euro indien men meer 
dan 10 dienstjaren hee�.

- de GSD kent een vakantiepremie toe 
van 5 euro per dag voor elk kind van 
de begunstigde tot de lee�ĳd van 18 
jaar dat deelneemt aan een vakantie 
geboekt via de vakantiedienst Pol-
len. De toelage bedraagt maximum 
50 euro per kind.

Wat verstaat men onder niet-auto-
matische tussenkomsten?

De hoofdactiviteit van de GSD bestaat 
erin begunstigden te helpen die zich in 
een moeilĳke situatie bevinden. Deze 
hulpverlening kan verschillende vormen 
aannemen: financiële tussenkomsten, 
begeleiding en opvolging of inlichtingen 
over sociale wetgeving.
De maatschappelĳk assistenten zoeken 
samen met u naar de gepaste oplossing 
voor uw probleem. Ze zĳn gebonden 
door het beroepsgeheim en behandelen 
elke vraag discreet en vertrouwelĳk.
De GSD komt ook tussen in farmaceuti-
sche, medische en paramedische kosten. 
Een maatschappelĳk assistent helpt u 
met deze tussenkomsten. Er is eveneens 
een tegemoetkoming in hospitalisatie- en 
begrafeniskosten van een begunstigde.

Buiten de sociale dienstverlening wordt 
er aan de aangeslotenen eveneens een 
vakantiedienst ‘Pollen’ aangeboden. Een 
ruim zeventig pagina’s dikke brochure 
gee� heel wat sociale vakantiemoge-
lĳkheden weer. Deze brochure is te ver-
krĳgen via het bestuur of via de GSD 
zelf: Sociale Dienst van de plaatselĳke 
en gewestelĳke overheidsdiensten vzw, 
Kunstlaan 24, 1000 Brussel.

Gemeenschappelijke Sociale Dienst
Vraag en antwoord
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Is de discussienota ‘Leren en Werken’ 
een voorproef voor de nieuwe financie-
ring van het leerplichtonderwĳs? We 
belichten de belangrĳkste elementen 
uit de nota en geven onze visie daarop.

De discussienota is op vele punten 
vaag en onduidelĳk, terwĳl ze op an-
dere punten zeer concreet is. Zo wordt 
bĳvoorbeeld 1 september 2008 vermeld 
als ingangsdatum van de wĳzigingen, 
maar op geen enkele manier wordt 
aangegeven via welk tĳdspad deze 
datum kan gehaald worden. ACOD 
Onderwĳs hee� ernstige bedenkin-
gen bĳ deze einddatum en vreest dat 
overhaasting leidt tot onduidelĳke en 
gebrekkige regelgeving die voor veel 
onrust zal zorgen bĳ leerlingen en leer-
krachten.
De nota gaat uit van een aantal concep-

ten zoals voltĳds engagement, regiona-
le platformen – centra leren en werken, 
rol van het CLB, enz. Nergens echter 
spreekt de minister over de manier 
waarop deze concepten structureel ge-
financierd worden.

Voltijds engagement

Het voltĳds engagement is een van de 
belangrĳkste uitgangspunten van de vi-
sie van de minister. Momenteel hebben 
ongeveer 40% van de leerlingen van 
het deeltĳds onderwĳs geen tewerk-
stelling. De minister wil de leerlingen 
verplichten om zich voltĳds te engage-
ren, namelĳk 28 uur per week. Indien 
de leerling niet arbeidsrĳp maar wel 
arbeidsbereid is, moet hĳ deelnemen 
aan een brugproject dat hem naar de 
arbeidsmarkt leidt. Voor leerlingen die 

niet arbeidsbereid en niet arbeidsrĳp 
zĳn, moet via een voortraject gewerkt 
worden aan hun arbeidsa�itudes. De 
meest kwetsbare jongeren moeten een 
persoonlĳk ontwikkelingstraject vol-
gen.
ACOD is het eens met de minister dat 
een voltĳds engagement noodzake-
lĳk is. Wĳ zĳn ervan overtuigd dat ook 
vandaag in alle centra deeltĳds onder-
wĳs (CDO’s) de personeelsleden het 
maximum doen om de leerlingen voltĳds 
te engageren. Indien de minister het ern-
stig meent met dit voltĳds engagement, 
moet hĳ een structurele financiering 
voorzien voor de brug- en voortrajecten 
en bindende afspraken maken met de 
sectoren die voor werkplekken kunnen 
zorgen. Deze sectoren dienen zich meer 
te engageren om werkplekken aan te 
bieden en leerlingen toe te laten.

Vorig jaar in december publiceerde 
De Standaard een artikel met als titel 
“Minister krĳgt kerstrapport”. Daarin 
werd nogal wat kritiek gegeven op 
de hooggespannen verwachtingen na 
anderhalf jaar beleid. Enkele groots 
aangekondigde onderwĳsvernieuwin-
gen sleepten aan. Nu zĳn we juist half-
weg in de huidige legislatuur van de 
Vlaamse regering. En we kunnen u ga-
randeren dat er nog een Tsunami van 
onderwĳsvernieuwingen op komst is.

We kregen reeds bĳ manier van spre-
ken tonnen papier te verwerken met 
beleidsbrieven, discussienota’s, ont-
werpen van decreten, en dergelĳke 
meer en dit in zo’n snel tempo dat zelfs 
de VLOR procedureel op haar adem 
trapt. Het onderwĳsbeleid van de mi-
nister loopt dus in volle versnelling.

Natuurlĳk hee� de minister ook goede 
inzichten, waarbĳ hĳ een jarenlang 
sluimerend ongenoegen wil rechtzet-
ten, concreter en operationeler wil ma-
ken. Toch vrees ik dat de actoren en 
de uitvoerders, zowel leerkrachten en 

directies, bĳ dit alles de pedalen zullen 
kwĳtraken. Ondanks de vooropgestel-
de doelstellingen om allerlei toestan-
den en systemen te verbeteren, krĳgt 
iedereen het onbehaaglĳke gevoel dat 
niets in het Vlaamse onderwĳs nog 
goed is. Het lĳkt wel alsof alles anders 
moet, ondanks de gunstige internatio-
nale rapporten over ons onderwĳs.

Frank Vandenbroucke zal de geschie-
denis ingaan om zĳn zorgbeleid. Een 
terechte maatschappelĳke motivatie, 
waarvoor zelfs in CAO VIII middelen 
worden voorzien.
De volgende weken zal het vooral gaan 
over het volwassenenonderwĳs, waar-
bĳ een duidelĳke missie wordt uitge-
schreven voor levenslang leren. Tal van 
financiële en organisatorische aanpas-
singen worden doorgevoerd en de ba-
siseducatie wordt hierin geïntegreerd. 
Hiervoor zal de minister een consor-
tium oprichten dat een structureel 
netoverschrĳdend samenwerkingsver-
band van alle initiatieven in de streek 
moet coördineren.

De doelstelling is het realiseren van 
een hogere deelname aan het volwasse-
nenonderwĳs door het behoud van een 
sterk regionaal, gespreid en betaalbaar 
opleidingsaanbod dat tegelĳk maat-
schappelĳk verantwoord is. Omge-
vingsanalyses zullen de basis vormen 
om de programmering van het volwas-
senenonderwĳs beter af te stemmen op 
regionale noden. Met andere woorden 
er zullen prioriteiten worden vastge-
legd, inclusief een rationalisatie van de 
opleidingen.

Andere gevoelige thema’s staan even-
eens hoog op de agenda. De financie-
ring van het leerplichtonderwĳs, de 
nieuwe financiering van het hoger on-
derwĳs, leren en werken, het talenbe-
leid met leerzorg als happening.

Gelukkig beschikt de minister over een 
uitstekende administratie die een con-
currentievergelĳking met de privésec-
tor grandioos kan doorstaan.

Claude Walgraef
algemeen secretaris

Commentaar
Beleid Vandenbroucke op kruissnelheid

Leren en werken
Discussienota gewikt en gewogen
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ACOD is voorstander van een trajectbegeleiding uitgevoerd 
door de CDO’s en een duidelĳke omkadering om deze taken 
op te nemen. De huidige omkadering is ontoereikend en de 
minimale verhoging is onvoldoende. Ook de leerlingen die 
ouder zĳn dan 18 jaar moeten volwaardig gefinancierd wor-
den.

Centra leren en werken

De minister wenst een regionaal platform op te richten (cfr. 
de huidige RESOC’s) waar alle CDO’s uit een bepaalde regio 
deel van uitmaken samen met Syntra (de organisator van de 
leertĳd), de centra deeltĳdse vorming, de VDAB, vakbonden 
en werkgeversorganisaties. Voor ACOD kunnen deze regi-
onale platformen enkel een overlegstructuur zĳn met een 
facilitaire rol. Deze platformen kunnen nooit in de plaats 
treden van de inrichtende machten.

Rol CLB

Net zoals in de nota’s over Leerzorg voorziet de minister 
een reeks bĳkomende taken voor de personeelsleden van de 
CLB’s. Ook hier wordt met geen woord gerept over extra 
omkadering. De taken die de minister voorziet, gaan in te-
gen de decretale opdracht van de CLB’s. ACOD wenst dat 
hieraan niet geraakt wordt. De CLB’s dienen hun huidige 
taken te blĳven uitvoeren (medisch schooltoezicht, opvol-
ging van de leerplicht inclusief spĳbelproblematiek, vraag-
gestuurde opdrachten rond leerlingenproblematieken,…) 
en de minister moet het mogelĳk maken dat de omkadering 
van de CLB’s die gegenereerd wordt door de leerlingen van 
het CDO, ook daadwerkelĳk voor hen ingezet wordt.

Andere opleiders

De centra deeltĳdse vorming (CDV’s) moeten vraaggestuurd 
werken en kunnen niet instaan voor de onderwĳscomponent 
in het systeem deeltĳds leren (ASPV en BGV). In die zin on-
derschrĳ� ACOD de in de nota vermelde dienende rol van 
de CDV’s. ACOD benadrukt dat alle leerlingen moeten kun-
nen genieten van een onderwĳs dat verstrekt wordt door pe-
dagogisch geschoolde personeelsleden en op zĳn kwaliteit 

gecontroleerd wordt door de inspectie. Voor bepaalde pro-
blematieken van een zeer beperkt aantal jongeren kan door 
de CDO’s een beroep gedaan worden op externe organisa-
ties en dit gedurende een beperkte periode. Hierna moet 
een herintrede naar een kwalificatiegerichte opleiding in de 
CDO’s het streefdoel zĳn. ACOD meent dat het inze�en van 
voordrachtgevers moet beperkt worden tot de beroepsge-
richte vorming. Het aantal CDV’s moet teruggebracht wor-
den naar het aantal vóór de discussie over deeltĳds leren en 
werken. De uitbreiding van het aantal CDV’s en slapende 
samenwerkingsverbanden die eventueel kunnen uitgroeien 
tot autonome CDV’s, moet worden teruggedraaid.

Personeelsstatuut

De minister stelt dat de personeelsstatuten voorlopig on-
veranderd blĳven. ACOD zal niet aanvaarden dat onder het 
mom van harmoniseringen van statuten, de arbeidsomstan-
digheden van het onderwĳspersoneel verslechteren. Dat de 
minister niet kan nalaten om opnieuw het begrip ‘centru-
mopdracht’ te lanceren, getuigt van weinig tact en zal de on-
rust onder het personeel alleen maar doen toenemen.

Gegevensregistratie

ACOD wenst tevens te waarschuwen voor de eenzĳdige 
wĳze waarop momenteel het cĳferfetisjisme ‘meten is we-
ten’ wordt aangegrepen om de CDO’s onder druk te ze�en. 
Uiteindelĳk weet men enkel wat men meet en is iedere me-
ting slechts een momentopname. In deze metingen blĳ� het 
proces onderbelicht. Het kan niet dat enkel de CDO’s onder-
worpen worden aan strenge metingen, maar de CDV’s en 
Syntra hieraan ontsnappen. ACOD pleit voor een eenvou-
dig en eenvormig registratiesysteem dat geïntegreerd wordt 
in de bestaande schoolso�ware.

Besluit

Net zoals bĳ de discussienota Leerzorg hee� ACOD meer 
en meer de indruk dat deze nota’s niet de bedoeling hebben 
een discussie op gang te brengen, waarin ernstig rekening 
gehouden wordt met de inbreng van alle partners, maar 
veeleer een middel zĳn waarin de minister zĳn ideeën een 
eerste keer voorstelt om ze daarna ongewĳzigd door te voe-
ren.
Met deze korte beschouwing wensen wĳ te benadrukken 
dat het voor ACOD overduidelĳk is dat de CDO’s binnen 
het landschap van het deeltĳds leren een belangrĳke taak 
hebben en moeten behouden. Ook leerlingen die deeltĳds 
werken dienen binnen onderwĳs een opleiding te krĳgen 
die hen voorbereidt om als kritische mensen in onze com-
plexe maatschappĳ te functioneren.
De volledige discussienota is samen met onze uitgebreide 
reactie en standpuntbepaling te lezen op www.acodonder-
wĳs.be.

Raf De Weerdt

Contactpersoon Onderwijs: de auteur van het artikel - Tel.: 02/508.58.80 - e-mail: hugo.deckers@acod.be



www.stageforum.be
Met enkele muisklikken vind je de 
weg naar de voor jou geknipte sta-
geplaats. Je kan:
- aan de hand van verschillende cri-

teria vrĳ zoeken naar een geschikte 
stageplaats

- je kandidatuur ingeven zodat een 
bedrĳf dat op zoek is naar iemand 
met jouw profiel je kan contacte-
ren

- via e-mail op de hoogte blĳven van 
nieuwe stageplaatsen die beant-
woorden aan je zoekcriteria.

Onderwijs 

Het is vaak niet eenvoudig om een ge-
schikte stageplaats of leerwerkplaats 
te vinden. Voor bedrĳven of organisa-
ties is het evenmin gemakkelĳk om een 
geschikte stagiair te vinden. Om hier-
aan tegemoet te komen ontwikkelde 
DIVA vzw, met de steun van de Vlaam-
se Gemeenschap, een stagewebsite.

Welke studierichting je ook volgt, een 
vak leren dat doe je niet alleen via de 
theorie- en praktĳklessen op school. 
Een stage of leerwerkervaring is de ide-
ale manier om de kneepjes van het vak 
onder de knie te krĳgen. In een échte 
werkomgeving én met ervaren mensen 
die je begeleiden. Maar de zoektocht 
naar een stageplaats is niet altĳd een-
voudig. Hoe begin je daaraan? Hoe 
weet je of een bedrĳf of organisatie een 
stage- of leerwerkplaats aanbiedt?
www.stageforum.be is een nieuwe 
website waar vragers en aanbieders 
van stageplaatsen elkaar kunnen ont-
moeten. Nu kun je dus zelf actief op 
zoek gaan naar een bedrĳf dat je een 
stage- of leerwerkplaats kan aanbie-
den. Of je kunt ook je gegevens en een 
stageaanvraag achterlaten. Een bedrĳf 
of organisatie die op zoek is naar een 
stagiair, kan dan contact met je opne-
men.
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www.stageforum.be
Een geschikte 
stageplaats?
Surf naar de 
stagewebsite!

Een werkgroep met vertegenwoordi-
gers uit de centra voor Volwassenen-
onderwĳs en de Basiseducatie hebben 
zich gebogen over een ontwerp van de-
creet. De conclusie van de werkgroep is 
veeleer negatief.

Maatschappelijke meerwaarde

Ook nu weer stellen we vast dat de 
uitgangspunten en de doelstellingen 
van de minister op zich verdedigbaar 
zĳn, maar dat de reële uitwerking te 
negatief uitvalt. Cursisten betalen uit-
eindelĳk de rekening - in dit geval zelfs 
le�erlĳk - door een stĳging van de bĳ-
dragen, ook al worden bepaalde groe-
pen vrĳgesteld. Het aspect levenslang 
leren wordt bovendien verengd tot een 
economisch nut. Nochtans volgen veel 
cursisten deze opleidingen om zichzelf 
te vervolmaken en wordt het dus mis-
schien pas later duidelĳk of daar een 
maatschappelĳke return tegenover-
staat. Zelfs als dat niet het geval is, mag 
men de sociale meerwaarde niet onder-
scha�en van het feit dat die personen 
in hun vrĳe tĳd willen (bĳ)leren.

Gevolgen personeel

Maar ook het personeel betaalt de re-
kening. Met de vage schoolopdracht 
kan men zowat alle kanten op. Het ont-
werp rept nauwelĳks over de gevolgen 
voor de personeelsleden. Alles wordt 
handig doorgeschoven naar de uitvoe-
ringbesluiten die de regering later zal 
nemen. 
Toch kunnen we nu al stellen dat:
- men het takenpakket van het perso-

neel wil uitbreiden
- de plage-uren wil invoeren
- de vaste benoeming wil beperken tot 

70%
- de gewone vakantieregeling in het 

gedrang komt
- met de bĳkomende structuren de 

werkdruk zal toenemen zonder extra 
personeel.

Nog veel vragen

De werkgroep blĳ� met nog heel wat 
vragen zi�en over de toekomst van het 
volwassenenonderwĳs:
- wat is het verschil tussen een finan-
cierbare en regelmatige student?
- wat is de uiteindelĳke relatie tussen 
hoger onderwĳs en hoger onderwĳs 
sociale promotie? Wat betekent dit 
voor de personeelsleden?
- is het modulair systeem alleenzalig-
makend of zĳn er alternatieven moge-
lĳk? Gaat dit modulair systeem leiden 
tot overbevraging en grote flexibiliteit 
bĳ het personeel?
- wat met permanente navorming? Dit 
vergt nieuwe initiatieven van de over-
heid vermits er een navormingsplan 
moet komen.
We hebben eveneens nogal wat vragen 
rond de krachtsverhoudingen tussen 
instellingen versus consortia. De extra 
middelen bĳ dit decreet staan haaks 
op wat er voor afzonderlĳke centra te 
wachten staat. Simulaties houden nu al 
rekening met inleveringen.

Een écht goed bestuur

Dit is nog maar een greep uit de vele re-
acties uit het werkveld. We vragen met 
aandrang dat de minister kiest voor 
geleidelĳkheid en doordachtheid. Vol-
gens de managementliteratuur kunnen 
veranderingen pas slagen als men alle 
actoren kan overtuigen en motiveren. 
Wĳ vrezen dat deze stap werd overge-
slagen. Of is dit wat minister-president 
Leterme bedoelt met goed besturen in 
Vlaanderen? Wĳ kĳken alvast uit naar 
een écht goed bestuur in dit dossier.

Hugo Deckers

Hervorming volwassenenonderwijs
Personeel en cursisten
betalen de rekening
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Je hebt een lange carrière achter de rug bĳ ACOD. Hoe ben je bĳ 
de vakbond terechtgekomen?

Claude Walgraef: “Heel toevallig, want oorspronkelĳk was ik 
niet zo vertrouwd met vakbonden. In 1971 ben ik eigenlĳk 
gewoon bĳ de ACOD ‘binnengerold’ op vraag van mĳn syn-
dicale peetvader Armand Van Winge. Ik ben dan meer dan 
tien jaar actief geweest in het Gewest Mechelen en heb de 
sector Onderwĳs vrĳwel van de grond terug opgebouwd. 
In 1982 werd ik directeur van een basisschool in Edegem. Ik 
heb toen heel hard samengewerkt met ouders en personeel 
om er terug een succesvolle, goeddraaiende school van te 
maken. Na zeven jaar verliet ik de school om gewestelĳk se-
cretaris van ACOD Onderwĳs in het gewest Mechelen-Den-
dermonde te worden. In 1997 kwam ik dan werken op het 
Fontainasplein in Brussel, eerst als adjunct-algemeen secre-
taris en vanaf 2002 als algemeen secretaris.”

Tĳdens je loopbaan heb je ook heel wat ministers van Onderwĳs 
tegengekomen. Zĳn je daar speciale zaken van bĳgebleven?

Claude Walgraef: “Een van de markantste ministers van On-
derwĳs was ongetwĳfeld Luc Van den Bossche. Als minister 
was hĳ zeer doortastend en hĳ hield zich ook aan de ak-
koorden die hĳ sloot. Maar als mens kon hĳ onwaarschĳnlĳk 
hard uithalen. Er zĳn momenten geweest dat hĳ me le�erlĳk 
uit zĳn kabinet gooide en dat ik er wekenlang niet binnen 
mocht. Hĳ dreigde, riep, beledigde dat het geen naam had… 
Maar hĳ werkte ook dag en nacht en was niet rancuneus.
Even opvallend is de huidige minister van onderwĳs, Frank 
Vandenbroucke. Als ik de hoeveelheden werk zie die hĳ ver-
zet, vraag ik me af hoe hĳ het gedaan krĳgt. Hĳ kent zĳn 
dossiers en richt zich volledig op zĳn job. Dan moet je wel 
een heel ascetisch leven leiden natuurlĳk.
Ik heb in elk geval gemerkt dat je je als vertegenwoordiger 
van een vakbond moet kunnen aanpassen aan de minister 
waarmee je onderhandelt. Je zit immers niet alleen met de 
functie van een minister aan tafel maar ook met de totale 
persoonlĳkheid.”

Wat waren voor jou de belangrĳkste evoluties op het vlak van on-
derwĳs die je hebt meegemaakt tĳdens je carrière?

Claude Walgraef: “Zeer belangrĳk volgens mĳ was de in-
voering van het lestĳdenpakket in het basisonderwĳs. Dat 
zorgde ervoor de school meer autonomie kreeg. De toege-
nomen autonomie op pedagogisch vlak laat toe meer on-
derwĳs op maat aan te bieden. Op vlak van de rechtspositie 
van het personeel zĳn we heel wat kritischer. Doorgedreven 
autonomie zal eerder negatieve gevolgen hebben voor het 

personeel.
Een andere belangrĳke realisatie was natuurlĳk het ontstaan 
van de Vlaamse CAO’s voor het onderwĳs. Doordat onder-
wĳs een gemeenschapsbevoegdheid werd, kan Vlaanderen 
nu autonoom beslissen waaraan de middelen worden uit-
gegeven. Op het vlak van koopkracht hebben we één and 
andere kunnen realiseren voor alle categoriën, denken we 
maar aan de 3% loonsverhoging.”

Heb je nog een goeie raad voor Hugo Deckers, jouw opvolger?

Claude Walgraef: “Een goede raad niet echt. Voor hem en zĳn 
ploeg staat er nog heel wat op stapel. Voor mĳ is het nu tĳd 
om iets anders te doen.”

Afscheidsinterview
Claude Walgraef

“Het is tijd voor iets 
anders nu”

De nieuwe bestuursploeg ACOD Onderwĳs
Vooraan links en rechts: Raf De Weerdt en Georges Achten, 
beiden adjuct-algemeen secretaris ACOD Onderwĳs. Achter-
aan: Hugo Deckers, algemeen secretaris ACOD Onderwĳs.



Cultuur 

Theater zonder acteurs
De uitspraak van Guy Cassiers, artistiek leider van Het Toneelhuis, dat hĳ “lie-
ver met theatermakers werkt dan met acteurs” roept heel wat vragen op. Zĳn 
acteurs vanaf nu overbodig? Moet iedereen die actief wil zĳn in het theater vanaf 
nu ook maker zĳn? Acteurs zĳn volgens ons op de eerste plaats de makers van 
het theater. Regisseurs en toneelschrĳvers kunnen immers niet zonder de inter-
pretaties van de acteurs.

Contractbreuk en versnippering
In Het Toneelhuis is het afdanken van de vaste kern bovendien contractbreuk, 
omdat de acteurs het beleidsplan mee hebben gedragen en getekend. Dat beleids-
plan loopt tot 2009 en de acteurs hebben zich verbonden aan Het Toneelhuis om 
het uit te voeren. Het is dan ook onaanvaardbaar dat een directie midden in een 
beleidsperiode totaal de koers wĳzigt en woordbreuk pleegt.
Het artiestenleven is overleven in een jungle, van kort contract naar kort contract. 
Tenzĳ je natuurlĳk een rol hebt in een televisieserie of een soap, want enkel daar 
zĳn er nog contracten van onbepaalde duur. We begrĳpen dat de tĳd voorbĳ is 
dat gezelschappen met dezelfde ploeg 25 of 30 jaar aan een stuk werken. De sec-
tor is veel veranderd en acteurs doen ook graag hun ding zowel in het theater 
als in de film of bĳ de televisie. Dat wil echter nog niet zeggen dat er voor een 
beleidsperiode geen engagementen kunnen zĳn om met een bepaalde ploeg te 
blĳven werken.
Het is een pĳnlĳke vaststelling dat er een enorme versnippering is in het thea-
terlandschap en dat er eigenlĳk geen sprake meer is van ‘grote gezelschappen’. 
Enkel het NTGent hee� nog een groep acteurs die mee het imago bepalen.

Ratrace en solidariteit
Zoals Luk Perceval het stelde in zĳn reactie op Het Toneelhuis komen we inder-
daad “in een situatie waarin acteurs zich mogen meten om uit te maken of ze het 
volgende contract nog waard zĳn. Op het toneel zien we geen kritische spiegel 
van de alledaagse ratrace, maar een regelrechte kopie ervan.” Het is dan ook 
hoog tĳd dat acteurs en actrices zich meer solidair opstellen en samen een actie-
plan uitwerken voor de toekomst.
ACOD Cultuur doet reeds jaren pogingen om de artistieke medewerkers te be-
trekken bĳ haar werking. Dit is niet eenvoudig, want artiesten zĳn steeds druk 
bezig met het opze�en van projecten , repeteren, opnemen, en dergelĳke. Hierbĳ 
doen wĳ nogmaals een dringende oproep om de vergaderingen bĳ te wonen en 
samen na te denken over de nodige strategieën voor de toekomst.

Basiseducatie bij Centra
Volwassenenonderwijs
Er zĳn reeds maanden gesprekken aan de gang op het kabinet van Onderwĳs 
over de centra voor basiseducatie. Tot nu toe vallen deze vzw’s onder het paritair 
comité 329 sociaal cultureel werk. Daar komt nu verandering in.

Er werd beslist alle cvo’s onder een nieuw syndicaal statuut te laten vallen naar 
analogie van andere secties Onderwĳs. Er zĳn wel garanties dat alle verworven 
rechten, en dus cao’s, worden overgenomen naar de nieuwe structuur.
Op de personeelsvergaderingen in alle provincies werden veel vragen gesteld, 
onder meer over het zogenaamde codo-statuut (contractueel departement On-
derwĳs). De resultaten van deze vergaderingen worden nu bekeken en de perso-
neelsleden worden daarvan op de hoogte gehouden.
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Seintjes
Oost-Vlaanderen Limburg

ACOD Spoor
Wĳzigingen zitdagen vanaf 1 januari 
2007

Gent
Maandag 9-12 u, woensdag 9-12 u en 
14-17 u, vrĳdag 9-12 u en elke 1’ste za-
terdag van de maand 9.30-12 u bĳ Jozef 
Cnudde. Ook mogelĳk op afspraak. 
Tĳdens juli en augustus: dinsdag 14-16 
u en vrĳdag 9-12 u.

Aalst
De 1’ste maandag van de onpare maan-
den 19-20 u bĳ Jozef Cnudde en/of 
Rudy De Feyter in het ACOD-gebouw, 
Houtmarkt in Aalst. Vergaderingen 
vinden plaats op 8 januari, 5 maart, 7 
mei, 3 september en 5 november. Juli 
en augustus: zie Gent.

Oudenaarde
De 2’de dinsdag van de onpare maan-
den 17-18 u bĳ Jozef Cnudde en/of 
Rudy De Feyter in Hotel Tĳl, Stations-
straat 60 in Oudenaarde. Vergaderin-
gen op 9 januari, 13 maart, 8 mei, 11 
september, 13 november en 8 januari. 
Juli en augustus: zie Gent.

Deinze
De 3’de maandag van de pare maanden 
19-20 u bĳ Jozef Cnudde en/of Rudy De 
Feyter in lokaal Voor Ons Recht, Stati-
onsstraat 4 in Deinze. Vergaderingen 
op 19 februari, 16 april, 18 juni, 17 sep-
tember, 15 oktober en 17 december. Juli 
en augustus: zie Gent.

Zo�egem
De 1’ste maandag van de pare maan-
den 19.30-20.30 u bĳ Jozef Cnudde en/
of Rudy De Feyter in Café Meileken, 
Stationsplein in Zo�egem. Vergaderin-
gen op 5 februari, 2 april, 4 juni, 1 ok-
tober en 3 december. Juli en augustus: 
zie Gent.

Dendermonde
De 1’ste dinsdag van de pare maanden 
9-12 u bĳ Jozef Cnudde en/of Rudy De 
Feyter in het ACOD-gebouw, Dĳkstraat 
57 in Dendermonde. Zitdagen op 6 fe-
bruari, 3 april, 5 juni, 4 september, 2 ok-
tober en 4 december. Ledenvergaderin-
gen op 16 januari, 20 maart, 15 mei, 19 

juni, 18 september, 20 november en 18 
december. Juli en augustus: zie Gent.

Lokeren en St.-Niklaas
Op afspraak bĳ Rudy De Feyter. Juli en 
augustus: zie Gent.

Gewest Oost-Vlaanderen, 
afdeling We�eren
Nieuwjaarsreceptie

Op 21 januari 2007 is iedereen uitge-
nodigd op de algemene ledenvergade-
ring en nieuwjaarsreceptie. Karel Stes-
sens zal de aanwezige leden informe-
ren over de huidige stand van zaken. 
Na zĳn toespraak wordt er een receptie 
aangeboden door de afdeling We�eren. 
De vergadering begint om 10 uur in Ta-
verne Den Dries, F. Beernaertsplein 15, 
9230 We�eren.

Nieuwjaarsreceptie ACOD Spoor

ACOD Spoor Oost-Vlaanderen nodigt 
jouw en je partner uit voor een hapje en 
een drankje op de nieuwjaarsreceptie. 
Die hee� plaats in het ontmoetingscen-
trum Heilig Hartplein in Bevegem-Zot-
tegem op vrĳdag 26 januari 2007 vanaf 
19u30. De organisatie is in handen van 
het Gewest Oost-Vlaanderen in samen-
werking met de afdeling Zo�egem-
Brakel-Geraardsbergen. Voor wie met 
de trein komt willen wĳ benadrukken 
dat de laatste trein naar Gent St.-Pie-
ters vertrekt om 22u24, die naar Brus-
sel om 22u46 en die naar Oudenaarde 
om 0u20.
Gelieve op voorhand te laten weten 
met hoeveel personen je komt. Schrĳf 
ene brie�e naar het Secretariaat van 
ACOD Spoor in de Baga�enstraat 160 
in Gent – en dat ten laatste op 18 janu-
ari 2007. Voor meer info kan je terecht 
bĳ Marc Van Achter, voorzi�er van de 
afdeling Zo�egem-Brakel-Geraards-
bergen (0474/81.98.44) of  Gratien Van 
Den Bossche, secretaris van de afde-
ling Zo�egem-Brakel-Geraardsbergen 
(0485/45.14.33). Wĳ hopen op een tal-
rĳke aanwezigheid.

Nieuwjaarsreceptie gepensioneerden

Het gewest Limburg nodigt al haar 
gepensioneerden en hun partner uit 
op haar nieuwjaarsreceptie. Dit is een 
goede gelegenheid om de vroegere 
werkmakkers een voorspoedig jaar 
toe te wensen, begeleid door een fijn 
wĳntje en een lekker hapje. De receptie 
vindt plaats op 18 januari om 13.30 u 
in zaal Kermeta, Diestersteenweg 2004, 
Kermt-Hasselt. Minister van pensioe-
nen Bruno Tobback, minister van Werk 
Peter Vanvelthoven en algemeen secre-
taris ACOD Chris Reniers komen spre-
ken. Wie wil komen, gee� een seintje 
aan Jean Theunis: 0486/12.63.20).

ACOD sector LRB Gewest Limburg
Wĳziging contactpersoon

Sinds enige tĳd is Simon Gommers, 
gewestelĳk secretaris ACOD LRB Lim-
burg, afwezig wegens ziekte. De leden 
en militanten die dringend informatie 
of bĳstand nodig hebben, kunnen con-
tact opnemen met Paul Scherens, Maria 
Theresiastraat 121, 3000 Leuven. Tel. 
0475/37.34.70 of 016/22.28.15.
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Boeken 

Tribune is een uitgave 
van ACOD-ABVV
verant. uitgever: 

Chris Reniers
Fontainasplein 9-11

1000 Brussel 

Ik bestel volgende boeken:

Ik betaal:
□ per overschrĳving na ontvangst van uw 

betaalformulier
□ met kredietkaart Visa/Eurokaart/

American Express
Nr:  
Vervaldatum:           / 

Naam:
Voornaam: 
Adres: 
Postcode:   
Plaats: 
Telefoon:  / 
E-mailadres: 
BTW-nr:
Handtekening: 

Dit is een samenwerking van LINX+ - 
Boekenservice en boekhandel De Groene 
Waterman. De aangeboden titels zĳn 
leverbaar gedurende 1 maand. Levering 
10 werkdagen na ontvangst van uw 
bestelling. De consument beschikt over 
een bedenktĳd van 7 werkdagen, te 
rekenen vanaf de dag die volgt op die 
van de levering. Zending kan, indien 
niet tevreden, teruggestuurd worden 
in originele verpakking en voldoende 
gefrankeerd naar boekhandel De Groene 
Waterman.

Boekenservice
Uw voordeel: 15% korting op de gangbare 
boekhandelprĳzen. Voor een meer uitge-
breid aanbod (128 boeken!): surf naar www.
linxplus.be

Zien, voelen, ruiken, proeven en horen 
met Nĳntje
Dick Bruna
Ontdek de vĳf 
zintuigen sa-
men met Nĳn-
tje. Kĳk in de 
spiegel, voel 
aan de hand-
doek en luis-
ter naar het 
slaapliedje als Nĳntje naar bed gaat. Nĳntje 
gebruikt haar zintuigen elke dag. Doe je 
met haar mee?
Harde ka�. Mercis Publishing, 6 blz. gekar-
tonneerd met muziekje. Prĳs met 15% kor-
ting 11 euro + verzendingskosten.

100 experimenten 
om zelf te doen
Wetenschappe-leuk!
Van breinbreker tot 
experimenteren met 
zwaartekracht dank-
zĳ het nieuwste boek 
van Standaard Uit-
geverĳ: ‘100 Experi-
menten om zelf te doen’. Wetenschap hoe� 
niet saai te zĳn. Het kan zelfs heel leuk zĳn. 
Dit boek dompelt je onder in de wereld van 
wetenschap en technologie. Met in totaal 
niet minder dan 100 experimenten: speels 
opgevat, stap voor stap uitgelegd en met 
eenvoudige materialen uit te voeren. Bekĳk 
de resultaten en ontdek de wetenschap die 
erachter schuilt. Want de beste manier om 
dingen te begrĳpen, is door er zelf mee aan 
de slag te gaan. Vanaf 9 jaar.
Harde ka�. Standaard Uitgeverĳ, 96 blz. 
Prĳs met 15 % korting 12,70 euro + verzen-
dingskosten.

De avonturen van Alice in Wonderland & 
Achter de spiegel en wat Alice daar aan-
trof         Lewis Carroll
Al meer dan 130 jaar is en blĳ� ‘De avon-
turen van Alice in Wonderland’ het meest 
betoverende boek dat ooit voor kinderen 
geschreven is. De avonturen van Alice in 
‘Achter de spiegel’ spelen zich af in een 
omgeving die nog merkwaardiger is dan 
Wonderland. Ze wordt meegesleept in het 
grote Achter de Spiegel-schaakspel en gaat 
dan op weg om koningin te worden. Het is 
echter niet zo gemakkelĳk als ze denkt. De 
tekeningen van Sir John Tenniel zĳn hierbĳ 
niet weg te denken. Deze twee prachtige 
boeken, geschikt voor kinderen tussen 7 
en 9 jaar, zĳn nu samen te verkrĳgen. Een 
uniek geschenk!
Harde ka�, 2 delen. Uitgeverĳ Van Goor, 
191 + 224 blz. Prĳs met 15% korting 17 euro 
voor de twee delen + verzendingskosten.

Een stuk oude politieke cultuur achteraf 
bekeken           Wim Geldof
Dit werk behandelt een 
periode van vele tiental-
len jaren en een brede 
waaier van zowel lokale, 
nationale als internatio-
nale gebeurtenissen. Zeer 
uiteenlopende onderwer-
pen komen aan bod zoals 
bĳvoorbeeld syndicale 
jeugdwerking, socialistische studenten-
beweging, amnestie, staking 1960-1961, 
scherpe zel�ritieken en raadgevingen voor 
aantredende politici, … De relaties van de 
auteur met een hele reeks figuren uit bin-
nen- en buitenland komen eveneens aan 
bod. Een belangrĳk deel van Wim Geldolfs 
memoires is gebaseerd op goed bĳgehou-
den documenten en eigen nota’s.  Met ge-
detailleerde inhoudstafel en handig perso-
nen- en zakenregister.
Uitgeverĳ De Vries Brouwers, 700 blz., 82 il-
lustraties. Prĳs met 15% korting 30,18 euro.
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