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colofon

Wedstrijd
Memorystick
Winnaars verrassings-dvd

 Luc van den Eede (Gent), Denise Dau-
chy (Oostende), Eliane Geets (Wille-
broek), Jos Medved (Bree), Paul Jans-
sens (Eke) zijn de gelukkige winnaars 
van de verrassings-DVD. Zij wisten 
dat tegen 2011 zowel de postman als 
de postbezorger instaan voor de post-
bedeling aan huis, dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in 1989 effectief 
ingevoerd werd en dat actrice Camilia 
Blereau op Eén te zien was in de series 
‘Kinderen van Dewindt’ en ‘De smaak 
van De Keyser’.

Nieuwe prijs: Memorystick

 Wegens het grote succes en de 
toevloed van mailtjes, brieven en 
postkaarten de laatste keer dat we 
een memorystick weggaven bij Tri-
bune, herhalen we deze wedstrijd 
nogmaals. Je moet wel de juiste ant-
woorden vinden op onderstaande 
vragen.

Vragen

- Hoeveel bedraagt momenteel in pro-
cent de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen op bruto maandbasis?

- Wat is het thema van de wereldwijde 
actiedag op 28 april van de Internati-
onale Transportfederatie?

- Hoe wordt in de volksmond het 
Vlaams Administratief Centrum in 
Leuven genoemd, waarvan begin 
maart de eerste steenlegging plaats-
vond?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be

of sturen naar Chris Camps,
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. 
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Grote opschudding in het Europees parlement. De Britse Conser-
vatieven verlaten de Europese Volkspartij, om zo een meer anti-
Europese koers te varen. Daarmee komt een einde aan hun samen-
werking met ondermeer CD&V en cdH, die menen zich nu meer 
‘links’ te kunnen profileren.

Karel Stessens: “Het zijn tsjevenstreken! Jarenlang deden 
beide partijen – o.a. daarin gedreven door Wilfried Martens 
– alles om de Britten aan boord te houden van hun Europese 
fractie, om zo toch maar de grootste binnen het Europees 
parlement te kunnen blijven. Daarvoor hebben ze wel bijna 
hun ziel aan de duivel moeten verkopen, door voortdurend 
mee te gaan in de rechtse, conservatieve en anti-Europese 
ideologie die de Britse Conservatieven aanhangen. En nu, 
vlak voor de verkiezingen, hopen ze van alle blaam gezui-
verd te worden omdat ze niet langer in één fractie zitten? Ik 
hoop dat het geheugen van de Europese kiezer niet zo kort 
is.”

In de vorige editie van Tribune trok je hard van leer tegen het 
gebrek aan Europese eenheid in het optreden tegen de financiële 
en economische crisis. Een analyse die ook sp.a-europarlementlid 
Mia De Vits deelde.

Karel Stessens: “Mia De Vits gaf me inderdaad gelijk en deel-
de mijn bezorgdheid over de nationalistische en protectio-
nistische reflexen. Maar tegelijk was ze ook optimistisch en 
drukte ze haar hoop uit dat er een kentering aan het komen 
is op het Europese toneel. Kijk, de laatste twee decennia is 
het al liberaal wat de klok slaat in de EU. De publieke sector 
moest wijken voor de zogenaamd ‘betere’ private. Concur-
rentie werd verkozen boven monopolie en regulering was 
niet langer nodig. Velen deden een linkse visie op Europa af 
als verouderd – betuttelend bijna. Wel, de financiële en eco-
nomische crisis heeft dat tij doen keren. De pure liberale vi-
sie heeft afgedaan, in zoverre zelfs dat liberalen traditioneel 
linkse standpunten innemen – al zullen ze dat zelf nooit zo 
noemen natuurlijk. Het besef dat er wel degelijk regulering 
nodig is, dringt door. Daarom zeg ik dat we het ijzer moe-
ten smeden terwijl het heet is! Dit is ons momentum om het 
Europese schip terug een linkse koers te doen varen, op weg 
naar een meer rechtvaardig, solidair en sociaal Europa. Die 
verandering kunnen we enkel bekomen als we onze steun 
geven aan mensen die een linkse visie op Europa hebben en 
voorstander zijn van sterke openbare diensten. Als we nu 
niet onze kans grijpen, dreigen we alles ter verliezen.”

Wanneer je spreekt over liberalen die linkse standpunten verde-
digen, komen we uit bij Open VLD-voorzitter Bart Somers. Die 
verklaarde in Knack dat “zijn partij er is voor de zwaksten en dat 
de rijken wel voor zichzelf zullen zorgen”.

Karel Stessens: “Het tweede deel van zijn stelling klopt wel-
licht wel; het eerste deel allerminst. Somers beweert in dat-
zelfde artikel overigens ook dat het liberalisme niet gelijk 

staat met de wet van de jungle. Volgens hem moeten er wel 
degelijk regels zijn en een overheid die haar kerntaken ver-
vult. Ik vind zijn uitspraak zeer relatief. Wat zijn de kernta-
ken van de overheid? Ik kan me voorstellen dat socialisten 
en liberalen daar een heel andere invulling aan geven – en 
socialisten zullen daar wellicht heel wat breder in gaan. Bo-
vendien, hoe laat je de overheid die kerntaken uitvoeren? 
Dat zal een grote invloed hebben op een goede werking van 
de overheid. Neem het voorbeeld van de belastingen. Dat 
het een kerntaak is van de overheid, daar lijkt iedereen het 
over eens. Maar de manier waarop een liberale minister die 
overheid haar belastingen momenteel laat innen, is hoege-
naamd niet effectief. De malaise bij de FOD Financiën en de 
gebrekkige belastingsinning is algemeen bekend. Er is een 
groot gebrek aan controles, vooral bij bedrijven en hogere 
inkomens. Als de overheid zoveel inkomsten misloopt is het 
inderdaad zo dat de rijken voor zichzelf zorgen. Maar van 
zorg voor de zwakkeren is dan geen sprake. De liberalen be-
weren dat de belastingen dalen? Voor de rijken misschien, 
maar niet voor de lagere inkomens. De armen worden al-
leen maar armer.”

Als je het mij vraagt
Ons momentum is aangebroken
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Anne Van Lancker is de meest ervaren rot van de sp.a-Eu-
roparlementsleden. Na 15 jaar is het vuur echter nog niet 
gedoofd en wil ze er opnieuw voor gaan.

Anne Van Lancker: “De voorbije 5 jaar waren de moeilijkste 
van mijn 15 jaar Europees parlement (EP). Daar zijn verschil-
lende redenen voor. De huidige Europese Commissie (EC) 
is veel conservatiever en rechtser dan de vorige. Bovendien 
zijn onze tegenspelers in de Raad van Ministers veel meer 
afkomstig uit conservatieve regeringen. Ten slotte heeft 
de uitbreiding van de EU gezorgd voor een instroom van 
parlementsleden die minder ervaring en een andere achter-
grond hebben. Die drie zaken samen maakten het de voorbij 
legislatuur moeilijker voor het EP om wetgeving tot stand 
te brengen. De EC doet niet de juiste voorstellen, de Raad 
van Ministers ondersteunt hen en je hebt veel moeite om je 
nieuwe collega’s te overtuigen van je standpunt. De nieuwe 
lidstaten zijn vooral ex-Oostbloklanden, waar na de val van 
het communisme de slinger volledig is doorgeslagen in de 
richting van het liberalisme. Zij zijn niet altijd overtuigd dat 
een competitieve economie kan verenigd worden met een 
sociale. Maar ik ben positief. Volgens mij zijn het groeipij-
nen en geraken we daar uit op termijn.”

Als het zo moeilijk was, kan je dan wel met tevredenheid terugkij-
ken op je werk?

Anne Van Lancker: “Zeker en vast! De socialistische fractie 
in het EP hangt heel erg samen. We vormen een eenheid die 
het verschil kan vormen in het EP. We zijn bijna altijd nodig 
om wetgeving gestemd te krijgen. Dat werd erg duidelijk bij 
de Bolkesteinrichtlijn. Die richtlijn was het ultieme bewijs 
dat deze commissie conservatief was. Het was de bedoeling 
de dienstenmarkt vrij te maken, zonder onderscheid tussen 
economische diensten en diensten van puur publiek belang. 
Als socialistische fractie waren we nooit tegen een vrijma-

king van de markten, maar dan wel met de nodige rand-
voorwaarden en garanties voor gebruikers en werknemers 
in die markt. Dankzij de mobilisatie van het maatschappe-
lijk middenveld en de vakbonden konden we met onze frac-
tie een akkoord maken binnen het EP. Daardoor werd de 
richtlijn zodanig uitgekleed, zodat het enkel nog om com-
merciële diensten ging, niet langer over gezondheidszorg en 
onderwijs, enz. 

Het was wel een erg moeilijke strijd. De Oost-Europese landen 
stribbelden erg tegen.

Anne Van Lancker: “Daar kan ik ook begrip voor opbrengen. 
Voor hun leek het alsof we hun werknemers en bedrijven 
wouden verhinderen om aan de slag te gaan in de andere 
lidstaten. Ook in onze eigen socialistische fractie begrepen 
parlementsleden uit Polen of Hongarije ons niet. De kente-
ring kwam echter toen bleek dat in Polen Roemenen aan het 
werk waren, tegen beduidend lagere lonen dan de Polen. 
Toen begrepen onze Poolse collega’s dat er geen sociale bo-
dems meer zouden zijn door de dienstenrichtlijn. Ons verzet 
creëerde een uitgeklede richtlijn die noch Commissie, noch 
Raad konden weigeren. Ze wisten dat er anders helemaal 
geen richtlijn meer zou zijn.”

Waar kijk je met spijt op terug?

Anne Van Lancker: “Dat we de sneeuwbal van de liberali-
seringsvoorstellen niet konden tegenhouden. Wat betreft de 
postmarkt had ik liever gezien dat de nationale monopolies 
voor poststukken onder de 50g behouden bleven. Ongetwij-
feld gaan we geconfronteerd worden met nieuwe operato-
ren die zich enkel op het winstgevende deel van de markt 
focussen. Dat kan alleen maar nefast zijn voor de gebruikers 
en werknemers van de postdiensten. Bovendien vrees ik ook 
dat de Belgische post onvoldoende voorbereid is om tegen 
2011 in een vrije markt te treden. Daar hebben we spijtig 
genoeg verloren, omdat daar de socialistische fractie geen 
blok vormde. De Zweden en Nederlanders kozen immers 
voor nationale belangen, i.p.v. voor solidariteit.”

Wat verwacht je van de komen de jaren?

Anne Van Lancker: “Ik hoop dat de huidige crisis een aan-
tal zaken in beweging kan zetten. Er is nu een draagvlak 
om meer regulering in te bouwen; iedereen, ook conserva-
tieven lijken daarvan overtuigd. Deze crisis zal volgens mij 
de agenda van de komende legislatuur bepalen. Als we aan 
één zeel trekken, gesteund door een vakbondsfront, kunnen 
we het verschil maken. Vakbonden mogen niet vergeten dat 
hun optreden een enorme druk geeft op de parlementsle-
den. De visibiliteit van manifestaties beïnvloedt immers de 
publieke opinie.”

Interview Anne Van Lancker
“Vakbonden kunnen enorm
wegen op de Europese wetgeving”
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Mia De Vits maakte vijf jaar geleden de overstap van het 
ABVV naar de Europese politiek. Een grote aanpassing voor 
haar, of niet?

Mia De Vits: “De omgeving was wel nieuw voor mij, maar 
de dossiers kende ik. Die had ik immers langs vakbonds-
zijde al jaren opgevolgd. Het Europees parlement (EP) was 
voor mij een erg positieve ervaring, vooral dan de goede 
samenwerking tussen vakbonden en EP. De vakbond is de 
drukkingsgroep, maar heeft de politiek wel nodig om iets te 
verwezenlijken. De contacten en het netwerk uit mijn syndi-
cale loopbaan waren dan ook bijzonder nuttig in mijn par-
lementair werk. “

Kan je daar een voorbeeld van geven?

Mia De Vits: “Wel, het uitkleden van de Bolkesteinrichtlijn, 
de haven- en de postrichtlijn zijn daar perfecte voorbeelden 
van. Wanneer je goed samenwerkt met de vakbond en het 
middenveld, heb je de mogelijkheid om – in tegenstelling 
tot bij een nationaal parlement –de wetgeving in de juiste 
richting te duwen. Een nationale oppositie heeft niet veel in 
de pap te brokken wat betreft wetgeving. Het EP werkt niet 
met meerderheid en oppositie en dus zijn de mogelijkheden 
tot beïnvloeding zijn veel groter. EP, middenveld en vak-
bonden samen hebben een enorme slagkracht.”

Op welke dossiers kijk je met tevredenheid terug?

Mia De Vits: “Ik was lid van de commissie interne markt en 
economie, waar ik dossiers rond bescherming van consumen-
tenrechten opvolgde, zoals de beperking van de roamingta-
rieven, beveiliging van de rechten van de gebruikers in de 
energiesector, veiligheid van speelgoed, … Het parlement is 
een internationale ontmoetingsplaats. Bij dossiers rond be-
drijfsherstructureringen, zoals bij Volkswagen Vorst of Opel 
Antwerpen, bracht ik parlementsleden en syndicalisten uit 
die landen samen. De oplossingen bij zulke herstructure-

ringen mogen niet nationaal of protectionistisch zijn. Het 
EP en ook de Europese Ondernemingsraad (EO) waken bij 
uitstek over de Europese dimensie en de solidariteit. Dit is 
het meest duidelijk bij Opel, waar de rol van de EO cruci-
aal is. Als persoonlijke noot wil ik er ook aan toevoegen dat 
ik blij was dat wij het aantal statuten van de ongeveer 1500 
directe medewerkers van de parlementsleden één gelijk sta-
tuut voor gelijk werk hebben kunnen geven. Hun sociale 
bescherming is nu ook een heel stuk beter.”

Wat waren voor jou tegenslagen?

Mia De Vits: “De samenstelling van de Europese Commis-
sie vijf jaar terug was erg ontgoochelend. De conservatieven 
zijn er in de meerderheid. Kijk maar naar een ultraliberaal 
als Charles McCreevy, opvolger van Bolkestein. Zelfs nu, 
in tijden van crisis, pleit hij tegen meer reglementering. De 
Commissie koos voor concurrentie i.p.v. samenwerking tus-
sen lidstaten. Er blijft niet veel meer over van de drie doel-
stellingen die Jacques Delors (voormalig Commissievoorzit-
ter, nvdr) ooit formuleerde: groei, werk en sociale rechtvaar-
digheid.”

Bij de verkiezingen in juni wenkt Vlaanderen. Hoe verwacht je je 
Europees werk te kunnen voortzetten in het Vlaams parlement?

Mia De Vits: “Nu kan is de dossiers die ik mee tot stand 
hielp brengen in Europa gaan begeleiden op nationaal en re-
gionaal vlak. Ik leerde in Europa dat je goed moet kijken hoe 
Europese wetgeving in nationale en regionale parlementen 
wordt omgezet. De invulling van de postrichtlijn is daar een 
goed voorbeeld van. In de postrichtlijn stond niet dat post-
bedelers een deel van de post moeten rondbrengen. Dat is 
een nationale invulling. Het is dus cruciaal dat je goed in de 
gaten houdt wat je nationale minister in de Raad van Minis-
ters zegt en verdedigt. Het is makkelijk te zeggen dat iets 
‘de schuld van Europa’ is. Zijn wij uiteindelijk niet allemaal 
Europa? Wij – en zeker de politici – kunnen vooraf bepalen 
wat over een bepaald dossier wordt gezegd, hoe het beleid 
erover tot stand komt en hoe het er uiteindelijk zal uitzien. 
In die zin werkt Europa erg cyclisch. Je moet het dossier op-
volgen van het begin tot het einde.”

Op welke dossiers wil je je je concentreren in het Vlaams parle-
ment?

Mia De Vits: “Ik hoop terug te keren naar mijn roots en te 
werken in de commissies Welzijn en Werk. Met het oog op de 
crisis ben ik akkoord dat de overheid een boost moet geven 
aan de private sector, maar er moet ook een sociale dimensie 
zijn. Zo’n investering moet sociaal zijn, niet puur financieel 
of economisch. Er moet aandacht zijn voor de meest kwets-
baren, voor opleiding en herscholing om mensen sterker en 
weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt.”

Interview Mia De Vits
“De goede samenwerking met
de vakbonden was zeer positief”
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Saïd El Khadraoui is al zes jaar Europarlementslid voor de 
sp.a en is gretig om zijn Europese missie verder te zetten. 
Hoe kijkt hij terug op de voorbije legislatuur?

Saïd El Khadraoui: “Ik vond het een erg boeiende, maar ook 
moeilijke periode. Zoals je weet zitten we met ‘links’ in de 
minderheid in het Europees parlement. Voor ons is het dus 
extra hard werken om parlementsleden van andere fracties 
te overtuigen. Gelukkig heb je in het Europees Parlement 
(EP) geen echte meerderheid en oppositie, dus is het ook 
mogelijk coalities te smeden dossier per dossier. Ik ben blij 
vast te stellen dat de politieke fracties in het EP belangrijker 
worden. Het democratisch verkozen EP slaagt er trouwens 
ook in om veel meer te wegen op de politieke besluitvor-
ming. Dat komt ook de transparantie van het Europees be-
leid ten goede, wat bij beslissingen genomen in de Raad van 
Ministers veel minder het geval is. Een grote stap voorwaarts 
is dat ideologie haalt het steeds meer haalt van nationale be-
langen. En het zijn de ideologieën die de richting van Eu-
ropa bepalen. Kiezen we voor een  liberaal en conservatief 
of voor een socialistisch en progressief Europa? We maken 
momenteel een beslissende periode mee.”

In welke dossiers heeft het EP volgens jou grote successen ge-
boekt?

Saïd El Khadraoui: “Zelf zetel ik in de transportcommissie 
die zich o.a. bezig houdt met spoorwegen, havens, lucht-
havens, postsector, enz. De liberalisering van de postsector 
was erg prominent aanwezig de voorbije jaren. De beslissing 
daarover viel al in de vorige legislatuur, maar de invulling 
van de richtlijn gebeurde de afgelopen vijf jaar. Ik ben blij 
dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat we de lidstaten de 
mogelijkheid hebben kunnen geven om de spelers op hun 
postmarkt bepaalde regels op te leggen, bv. het behoud van 

een universele dienstverlening, één gemeenschappelijke cao 
of regels inzake tewerkstelling. Zo kan je een sociale correc-
tie toevoegen aan een erg liberale richtlijn. Tegelijk hangt die 
correctie volledig af van de nationale regeringen, dus als die 
onvoldoende stappen ondernemen, kunnen we daar vanuit 
Europa spijtig genoeg ook niet veel aan doen.”

Ook de spoorwegmarkt is in evolutie. Welke maatregelen hebben 
jullie daar genomen? 

Saïd El Khadraoui: “Het goederenvervoer en internationaal 
reizigersvervoer is vrijgemaakt. Wat betreft het laatste heb-
ben we er wel voor gezorgd dat internationale treinen niet 
aan ‘cabbotage’ mogen doen. Dit wil zeggen: regionale tus-
senstops maken en dus de facto nationaal reizigersvervoer 
aanbieden. Als ze dat toch doen moeten ze compensaties be-
talen. De liberalisering van het nationaal reizigersvervoer is 
tegengehouden. Het is een slecht model omdat nieuwe spe-
lers enkel goed renderende lijnen zouden willen uitbaten, 
terwijl de NMBS dan opgezadeld zit met de verlieslatende 
lijnen. Op termijn zou dat het afschaffen van bepaalde lijnen 
en een drastische verhoging van de ticketprijs betekenen. 
Dat is geen optie.”

Waarin ben je teleurgesteld als je terugkijkt op de voorbije legisla-
tuur?

Saïd El Khadraoui: “Europa zou wat korter op de bal mogen 
spelen. De huidige economische crisis toont aan dat de EU 
en de Europese Commissie (EC) in het bijzonder teveel zit 
te wachten op haar lidstaten. De EC moet sneller met duide-
lijke voorstellen komen om gezamenlijk op te treden, zoals 
president Obama dat ook deed in de VS. Er is momenteel 
teveel nationalisme en protectionisme. Ook wat betreft de 
regulering van de Europese financiële wereld worden vele 
dure eden gezworen, maar we wachten allemaal nog op in-
stellingen of organen om die regels toe te passen en te con-
troleren. Het is niet het moment om met de vingers te zitten 
draaien. Zodra de economie terug aanzwengelt, zullen de 
slechte tijden en de blootgelegde pijnpunten al te snel ver-
geten zijn. Het is belangrijk dat de overheid nu massaal en 
efficiënt investeert om de economie terug op te starten en 
om ze opnieuw vorm te geven.”

Zal Europa dichter bij de mensen komen?

Saïd El Khadraoui: “Er zal altijd een afstand zijn, maar ik 
stel vast dat wanneer concrete dossier mensen persoonlijk 
raken, ze beseffen dat Europa belangrijk is. De interesse 
groeit wanneer mensen persoonlijk geraakt worden. Helaas 
is dat al te vaak in de negatieve zin.”

Interview Saïd El Khadraoui
“Kiezen we voor een  liberaal en
conservatief of voor een
socialistisch en progressief Europa?”



Tribune 65.04 - april 2009 7 Algemeen         

Op 28 januari organiseerde de Brussel-
se Intergewestelijke (BIG) een infodag 
om de bewustwording rond de Europe-
se syndicale aangelegenheden te bevor-
deren. Een honderdtal militanten van 
alle sectoren van de BIG namen deel.

Laurent Pirnay, adjunct-algemeen se-
cretaris van de IRW-CGSP, deed heel 
gedetailleerd uit de doeken hoe de 
Europese Unie tot haar beslissingen 
komt. Hij leidde het publiek rond in de 
doolhof van de Europese instellingen 
en legde uit hoe ze werken. Verder gaf 
ook Carola Fischbach-Pyttel, algemeen 
secretaris van de Europese Vakfedera-
tie der Publieke Diensten (EPSU), uit-
leg bij de werking van haar organisatie. 
Met meer dan 200 aangesloten organi-
saties op het Europese continent en 8 
miljoen leden, is EPSU een pluralisti-
sche organisatie van vakbonden van 
zeer uiteenlopende culturen. Dat is een 
troef, maar het is ook een uitdaging om 
alle meningen te verenigen.

In de praktijk stoot de democratische 
uiting van de wil van de burgers van 
de Unie op heel wat obstakels. Eén 
principe heeft duidelijk de bovenhand 
bij beslissingen in de EU: het vrij ver-
keer van personen, diensten, goede-
ren en kapitaal. Grondrechten die ons 
nauw aan het hart liggen (gezondheid, 
onderwijs, huisvesting, werk) en vrij-
heden die door de Belgische grondwet 
gewaarborgd worden (vrijheid van 
pers, geweten, uiting, vereniging) zijn 
veel minder een motivering. Om nog 
maar te zwijgen over respect voor de 
sociale verworvenheden die de werk-
nemers met veel moeite hebben verkre-
gen.

Voor Europa is het vrij verkeer een 
dogma. Zoals alle dogma’s duldt dat 
geen tegenstellingen. De Europese 
Unie en haar aanhangers trachten de 
verdedigers van de sociale verwor-
venheden dan ook te marginaliseren: 
wie niet voor meer flexibiliteit en meer 
vrije mededinging is, wordt al te vaak 
beschouwd als een gevaarlijke reactio-
nair. Verzet tegen het Europees beleid 
zou gelijk staan met een gebrek aan 
vooruitstrevendheid. Voor de EU staat 
vooruitgang echter gelijk met ultralibe-
ralisme.

Dit is niet de visie die de ACOD heeft 
op vooruitgang. Het ontbreekt aan 
menselijkheid, solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid. De tegenaanval is 
ingezet. De Eurobetoging op 16 de-
cember 2008 in Straatsburg bracht het 
Europees parlement ertoe het ontwerp 
van de richtlijn over arbeidstijd aan te 
passen in de zin zoals de vakbonden 
dat wensten. De ACOD moet haar aan-
wezigheid op het Europese syndicale 
toneel nog versterken en iedereen is 
daarbij betrokken partij.

We zetten ons af tegen een technocra-
tisch Europa dat de staten herleidt tot 
instrumenten om het marktdenken op 
te leggen en de openbare diensten af-
wijst ten voordele van de vrije markt. 
De EU moet sociaal zijn, democratisch, 
solidair en ten dienste staan van alle 
werknemers en burgers.

Meer info over deze studiedag op 
www.cgsp-acod-bru.be (rubriek Inter-
gewestelijke).

Jean Pierre Knaepenbergh, Dan Lecocq

BIG organiseert infodag over Europa
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Er geldt nog altijd een nationaliteits-
voorwaarde in een aantal functies en 
sectoren. Enkel wie over de Belgische 
nationaliteit beschikt heeft toegang 
tot deze functies. Het Vlaams ABVV en 
de ACOD hebben hiervan een uitvoe-
rige stand van zaken opgemaakt. Dit 
is een historische onrechtvaardigheid, 
die veel mensen uitsluit. Sommige re-
gio’s en landen hebben dit al wel op-
gelost. Het Vlaams ABVV en de ACOD 
dringen er daarom op aan om hier snel 
werk van te maken. Het voorstel van 
decreet van Jan Roegiers (sp-a) is een 
belangrijke eerste aanzet.

Wat zegt de grondwet?

Volgens de Belgische Grondwet kun-
nen enkel Belgen benoemd worden tot 
ambtenaar. De laatste jaren is – onder 
invloed van de Europese regelgeving 
– de Belgische wetgeving over de te-
werkstelling van vreemdelingen in het 
openbaar ambt veranderd. Geleidelijk 
aan werd de toegang meer openge-
steld. Contractuele functies staan sinds 
1995 al open voor iedereen. Om statu-
tair te worden moet je echter de natio-
naliteit hebben van één van de landen 
van de Europese Economische Ruimte 
of Zwitser(se) zijn. Sommige functies 
blijven echter voorbehouden voor Bel-
gen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, vei-
ligheids- of bewakingsfuncties.

Veel personen uitgesloten

In 2007 waren er in Vlaanderen zo’n 
88.000 personen op beroepsactieve 
leeftijd (15-64 jaar) die een niet-Euro-
pese nationaliteit hebben. Als we enkel 
de werknemers en werkzoekenden be-
kijken, dan zijn zo’n 47.000 personen of 
1,7 procent van de beroepsbevolking 
uitgesloten van statutaire overheids-
functies. Opvallend is ook dat maar 
liefst 90 procent van de allochtonen bij 
de diensten van de Vlaams overheid 
contractueel zijn tewerkgesteld. De 
overige 10 procent hebben heel uiteen-
lopende contracten (o.a. interim), maar 
zijn niet statutair.

Nationaliteitsvoorwaarde af-
schaffen

In Nederland worden mensen met een 
vreemde nationaliteit op gelijke voet 
behandeld. Ook in het Brussel Hoofd-
stedelijk Gewest is dat al grotendeels 
het geval. In 2002 werd daar de natio-
naliteitsvoorwaarde opgeheven, behal-
ve voor functies die de uitoefening van 
het openbaar gezag inhouden. Om een 
einde te maken aan die ongelijkheid, 
diende Vlaams sp.a-parlementslid Jan 
Roegiers een voorstel van decreet in. 
Het voorstel wil de nationaliteitsvoor-
waarde afschaffen in een beperkt aantal 
sectoren (enkel in de Vlaamse overheid 
en in de Vlaamse lokale overheden) en 

functies (niet voor veiligheidsfuncties 
en openbaar gezag). Het Vlaams ABVV 
en de ACOD steunen dit voorstel en 
zien het als aan aanzet tot een ruimere 
afschaffing van de nationaliteitsvoor-
waarde, namelijk in het onderwijs. Om 
de nationaliteitsvoorwaarde ook in de 
andere sectoren en voor functies in uit-
oefening van het openbaar gezag af te 
schaffen, moet de grondwet veranderd 
worden. Daarvoor is een aanpak op fe-
deraal niveau nodig.

De nationaliteitsvoorwaarde,
een bron van uitsluiting

Op 2 maart gaf zij-kant samen met 
ABVV de aftrap voor hun jaarlijkse 
Equal Pay Day-campagne voor gelijk 
loon. Equal Pay Day 2009 viel dit jaar 
op 27 maart en is aan zijn vijfde edi-
tie toe. Een verjaardag, maar niet van 
harte. Want de loonkloof tussen vrou-
wen en mannen bedraagt vandaag nog 
altijd 24 procent.

Equal Pay Day is de dag tot wanneer 
vrouwen moeten werken om evenveel 

te verdienen als wat mannen in één 
jaar verdiend hebben. De loonkloof be-
draagt momenteel (cijfers 2006) 23,58 
procent op bruto maandbasis. Dit bete-
kent dat vrouwen dit jaar tot 27 maart 
moeten werken om evenveel te verdie-
nen als wat mannen vorig jaar hebben 
verdiend. Dit jaar hebben we dit princi-
pe ook toegepast op een werkdag van 9 
tot 17 uur. En dit betekent dat vrouwen 
in feite vanaf 15 uur 05 gratis en voor 
niets werken. Immers, 24 procent van 

een achturendag komt overeen met 115 
minuten. Wanneer je om 9 uur begint 
en om 17 uur stopt, word je als vrouw 
gemiddeld maar betaald tot 15 uur 05.

De loonkloof tussen mannen en vrou-
wen bestaat, ook al wordt deze nog 
vaak ontkend of sterk gerelativeerd. 
Er is een geringe verbetering waar 
te nemen, doch onvoldoende om bij 
de pakken te blijven zitten. Dit is een 
maatschappelijk probleem dat maat-

Equal Pay Day 2009
Vanaf 15u05 werken vrouwen gratis
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Equal Pay Day 2009
Vanaf 15u05 werken vrouwen gratis

Surf naar equalpayday.be om te ontdekken waarom vrouwen 
nog steeds 24%* minder verdienen dan mannen. En om te weten 
hoe we dit samen kunnen aanpakken.

Geef vrouwen hun verdiende loon.

27 MAART 2009

Equalpayday® is een gedeponeerde m
erknaam

/©
zij-kant/v.u. Vera Claes, G

rasm
arkt 105 bus 43, 1000 Brussel

*bron: FOD Economie, Adsei, enquête structuur en verdeling 
van de lonen, deeltijds en voltijdse werknemers

schappelijke en collectieve oplossin-
gen vraagt. De loonkloof valt immers 
slechts gedeeltelijk logisch te verkla-
ren. Een deel wordt nog steeds ver-
oorzaakt door maatschappelijke be-
invloeding, sturing en discriminaties. 
Equal Pay Day wil het ruime publiek 
bewustmaken, informeren en sensibili-
seren over de maatschappelijke oorza-
ken en de maatschappelijke gevolgen 
van de loonkloof, voornamelijk op vlak 
van sociale zekerheid en (aanvullende) 

pensioenen. De campagne wil ook het 
loonkloofdebat opnieuw en blijvend 
onder de (media)aandacht brengen en 
wetenschappelijk onderzoek stimu-
leren. Tot slot is het ook de bedoeling 
om beleidsmakers en overheden op 
federaal en regionaal vlak tot actie aan 
te zetten. Meer info op www.equalpay-
day.be

Het programma
- in Kortrijk maken we de Main Hall (Pottelberg) onveilig 

met o.a. Discobar Galaxie en Captain Luke van Shame-
boy.

- in Antwerpen start het feest in Petrol op het Zuid met een 
reeks live-acts (ambrassband, kuskessarma, el crème glacé 
qués en de murga Lamourgaga) waarna in drie verschil-
lende zalen het feest doorgaat met o.a. dj’s Merdan Ta-
plak, Turntable dubbers en discobar a moeder. De reggae/
dancehall-fans worden verwend door Civalizee en War-
rior Sound (uit Duitsland).

- in Leuven gaat het dak van Het Depot met livebands zoals 
Barbie Bangkok, Johnny Berlin en Sista Flex en sluiten we 
af met een drum’n’bass-afterparty met o.a. Fuzz & Etnic.

- in Hasselt trakteren we in de Ritz Building op een stevige 
dosis urban en r&b met o.a. dj Sake, Baby Bang en Mys-
tique. Ook de electrofans kunnen terecht in de tweede 
zaal.

- in Gent barst de Culture Club uit z’n voegen met een live 
optreden van STIJN en een wervelende mix van electro 
(met Raphael, Howie Dunham en Who are we), urban 
(met Davidov en Fizz Clique) en drum’n’bass en dubstep 

(met Murdock en Skunkstep).
- in Turnhout zetten we De Gilden op zijn kop en vliegen 

we er om 21 uur al in met Buscemi, gevolgd door o.a. dj 
Ruben en dj Sigi (happy hour van 20 tot 21 uur).

- in Brussel smelt de Chocolaterie (Molenbeek) op de bal-
kan en gypsy beats van dj Gaetano Fabri en de livebands 
Bouteilles Percutées en Caravane Electro.

- in Wallonië zullen de vonken er ook afspringen met hier 
en daar stevige rock (Mons, Arlon) en zelfs jump (Tour-
nai).

In voorverkoop betaal je 5 euro (via Fnac, Free Record Shop 
en de regionale hoofdkantoren van het ABVV). Op de avond 
zelf betaal je 10 euro. Met de kortingsbon op deze pagina 
kunnen ACOD-leden ook op de avond zelf nog binnen voor 
5 euro. Wie zeker wil zijn, koopt echter best in voorverkoop. 
Meer uitgebreide info over de locaties en artiesten is te vin-
den op onze website: www.workingclassnight.be.

 WORKING CLASS NIGHT

A B V V - J O N G E R E N  P R E S E N T

W W W . W O R K I N G C L A S S N I G H T . B E

VRIJDAG 24 APRIL 2009
11 LOCATIES IN BELGIË
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BON
5 EURO KORTING 
AAN DE KASSA VOOR ACOD-LEDEN
BON VOOR 1 PERSOON, ENKEL GELDIG OP 24/04 AAN DE KASSA
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24 april 2009
Working Class Night!
Op 24 april organiseren de ABVV-jongeren op 12 locaties in 
België de derde editie van de Working Class Night. We heb-
ben heel wat in petto deze keer.
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Wist je dat meer dan de helft van alle werknemers wereld-
wijd zich niet kan of mag verenigen in vakbonden? En dat 
jaarlijks honderden mensen vermoord worden wegens hun 
vakbondswerk?

Werknemers moeten de vrijheid hebben om zich te vereni-
gen, overal ter wereld. Alleen dan kunnen ze opkomen voor 
een leefbaar loon en waardige arbeidsomstandigheden. Fos-
socialistische solidariteit voert samen met ABVV en andere 
vakbonden en ngo’s actie, want werknemers zijn geen ge-
reedschap!

Dat de vrijheid om zich te verenigen een eerste stap is naar 
waardig werk, blijkt uit het verhaal van Sikhula Sonke 
(SiSo), de Zuid-Afrikaanse partner die fos in deze campagne 
centraal stelt. SiSo verenigt landarbeid(st)ers die werken en 
vaak ook wonen op de talloze wijngaarden en fruitplanta-
ges rond Kaapstad. Slechts vijf procent van de bijna 200.000 
landarbeid(st)ers in de West-Kaapprovincie is bij een vak-
bond aangesloten, en dat is geen toeval. De vrijheid om zich 
te verenigen ligt er zwaar onder vuur.

“Wanneer landarbeid(st)ers zich verenigen, zien de boeren 
dit als verraad. Ze zorgen niet meer voor transport naar het 
dorp of naar de dokter, of doen dit enkel nog tegen betaling. 
Onlangs nog werd aan de landarbeiders op een bepaalde 
boerderij een loonsopslag beloofd, op voorwaarde dat ze 
zich zouden terugtrekken uit de vakbond. Zij die op het 
aanbod ingingen, kwamen terug toen het om loze beloften 
bleek te gaan” legt Wendy Pekeur, algemeen secretaris van 
SiSo, uit.

We eisen dat werkgevers het recht op vrijheid van vereni-
ging van alle werknemers, net als alle fundamentele arbeids-
rechten, respecteren én doen respecteren. Niet alleen in hun 
eigen onderneming, maar ook bij hun toeleveranciers, on-
deraannemers en dochterbedrijven wereldwijd.

Bezoek www.fos-socsol.be of bel 02/552.03.14 en vraag wat 
jij kan doen om deze campagne te ondersteunen!

Met dank aan Sissi Vlamynck en Isabel Wagemans (fos-medewerk-
sters)

Samen in actie
Werknemers zijn geen gereedschap!

Ondanks de afspraken gemaakt via de 
intersectorale cao om over te gaan tot 
de uitbetaling van de vakbondspremie 
2008, moeten wij vaststellen dat de of-
ficiële bevestiging (premie aan 90 €) 
in het Belgisch Staatsblad op zich laat 
wachten. Tot onze grote spijt moeten 
wij de eerste betaaldatum, voorzien op 
27 maart e.k., uitstellen. Wij betreuren 
ten zeerste dat de overheid haar ver-
plichtingen niet nakomt. Wij stellen 

alles in het werk om zo snel mogelijk 
te kunnen overgaan tot uitbetaling en 
vragen u dit bericht onder uw militan-
ten te verspreiden.

Syndicale premie 2008
Uitbetaling loopt vertraging op
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In 2008 startte ACOD een partnerschap 
met FENTAP, de Peruviaanse water-
vakbond. Tribune houdt u regelmatig 
op de hoogte van het reilen en zeilen 
van onze partner via uitreksels van de 
nieuwsbrief die wij uit Peru ontvan-
gen. Op onze website vindt men de vol-
ledige nieuwsbrief terug.

De Federatie van Arbeiders in de Drink-
water- en Rioleringssector van Peru is 
uitermate blij met de nieuwsbrief. Het 
is een eerste uitwisseling over activi-
teiten en doelstellingen, over de strijd 
voor een waardig bestaan en betere 
arbeidsomstandigheden voor de man-
nen en vrouwen die in de Peruviaanse 
drinkwater- en rioleringssector zijn 
tewerkgesteld. De ervaring van de 
ACOD in het verwerven van rechten 
en in het behoud en de herwaardering 
van openbare diensten voor iedereen, 
beschouwen ze als een voorbeeld. 
Dankzij onze steun kunnen ze strijden 
tegen de nieuwe privatiseringsgolf in 
hun land.

Wat is FENTAP?

FENTAP werd opgericht in 1981 en 
is een overkoepelende democratische 
vakbondsorganisatie die alle arbeiders 
in de drinkwater- en rioleringssector 
vertegenwoordigt en hun fundamen-
tele arbeidsrechten verdedigt en be-
schermt. Ze groepeert 50 basisvakbon-
den van de 53 waterbedrijven en telt 
ongeveer 8000 leden.
Voor FENTAP is het recht op wa-
ter een mensenrecht en de basis voor 
duurzame ontwikkeling. FENTAP 
ijvert daarom voor de uitwerking van 
een nieuwe Algemene Waterwet. Een 
nieuw saneringsbeleid is nodig, waar-
bij openbare diensten in openbare han-
den blijven. Alle werknemers hebben 
recht op waardig werk, via de uitbouw 
van een sociale dialoog. De rechten van 
vrouwen en jongeren uit de watersec-
tor moeten uitgewerkt worden zowel 

thuis, op het werk, als binnen de vak-
bond en de maatschappij. Er is nood 
aan een gemeenschappelijk beleid in 
de Andes-gemeenschap rond eerlijke 
en gelijke integratie: bevordering van 
openbare bedrijven, verdediging van 
de natuurlijke en biogenetische hulp-
bronnen, en dergelijke meer.

Alternatief tegen privatisering

FENTAP strijdt tegen de privatisering 
van water en waterconcessies, tegen 
de publiek-private overeenkomsten en 
tegen de ontmanteling van openbare 
bedrijven. Als alternatief verwijst FEN-
TAP naar publiek-publieke samenwer-
king. In dat model werken openbare 
bedrijven samen die respect hebben 
voor arbeidsrechten en een participa-
tieve democratie voor de bevolking 
bevorderen. Bij een publiek-publieke 
samenwerking doet een democratisch 

management systematisch openbare 
investeringen, gericht op modernise-
ring, efficiëntie en vooral op een gro-
ter bereik en een betere kwaliteit van 
het drinkwater, de rioleringen en de 
behandeling en recyclage van afvalwa-
ter.

Campagnes

De campagne tegen de privatisering 
van het water, van de openbare sane-
ringsbedrijven en van de drinkwater- 
en rioleringsdiensten in Lima toonde 
aan dat de privatisering in de regio 
Tumbes mislukt was. De campagne 
verzette zich tegen decreten die ver-
dere privatiseringen en beursverkopen 
toelieten. In de campagne om vak-
bondsrechten en -vrijheid te verdedi-
gen ijverde FENTAP voor de afschaf-
fing van een decreet dat van de sociale 
strijd een misdaad maakt. In de cam-
pagne voor de verdediging van waar-
dig werk met arbeidsrechten en sociale 
dialoog bestreed FENTAP de outsour-
cingswet, eiste de vakbondsorganisatie 
respect voor collectieve overeenkom-
sten en ijverde ze voor een verhoging 
van lonen, salarissen en pensioenen en 
tegen de stijging van de levenskost.

Bezoek de FENTAP-website www.
fentap.org.pe met gedetailleerde infor-
matie over de activiteiten en over de 
sector op nationaal en internationaal 
vlak. Naast het viermaandelijkse tijd-
schrift Agua, zijn beeldverhalen het 
meest succesvolle communicatieka-
naal van FENTAP. Ze zijn al vertaald 
en in de Expo van Zaragoza tijdens de 
waterweek werden de verhalen in een 
Peruviaans boek gebundeld: “Water is 
een mensenrecht”. Dit stripboek is ook 
beschikbaar in het Engels en het Frans.

FENTAP
Water
verdedigen,
is het leven
verdedigen
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Het beschamende schouwspel dat 
wordt opgevoerd telkens er een kader-
post moet worden ingevuld, begon bij 
het aanstellen van de directeurs-gene-
raal. Hoeveel van hen zijn directeur-
generaal geworden in wat eens hun 
‘core business’ was? Gelijkaardige si-
tuaties stellen we nu vast bij de dienst- 
en afdelingschefs en in de toekomst 
wellicht ook bij de bureau- en onder-
bureauchefs.

De NMBS heeft blijkbaar ook weinig 
vertrouwen in de eigen mensen want 
telkens een functie vrijkomt, weerklinkt 
er dat we ook eens over de haag moe-
ten durven kijken.“Lopen er buiten de 
NMBS geen mensen rond die bekwa-
mer zijn dan de onze?” Dat is het motto 
van Jannie Haek en co, daarin gerug-
gensteund door hen die zelf via het 
oude – nu zo uitgespuwde – systeem 
een mooie carrière konden opbouwen. 
Wellicht is niet iedere werknemer van 
de NMBS geschikt voor een leiding-
gevende functie, maar men houdt er te 
weinig rekening mee dat het hier gaat 
om een onderneming waar bedrijfsken-
nis opgedaan door ervaring, met vallen 
en opstaan dus, een absolute topvereis-
te is voor veel functies.

Kennen is niet kunnen

Vandaag worden vacatures meteen op 
intraweb geplaatst. Hoe langer, hoe va-
ker kunnen ook personen van buiten 

de spoorwegen zich kandidaat stel-
len. Voor de invulling van de functie 
worden meestal assessments afgeno-
men die vaardigheden als leiderschap 
en bevattingsvermogen meten. In veel 
gevallen zijn dat niet de voornaamste 
kwaliteiten voor de toekomstige be-
trekking. De assessments peilen in feite 
enkel of de kandidaten over de ‘theo-
retische’ capaciteiten beschikken om 
hun job met succes uit te oefenen. Dat 
systeem zal binnen de NMBS-groep op 
termijn tot ontregeling leiden.

Theorie, maar geen ervaring

Als onmiddellijke chef bij de NMBS 
moet men bekwaam zijn om als het fout 
loopt, de touwtjes zelf in handen te ne-
men. Vandaag slepen problemen vaak 
maandenlang aan, omdat de onmid-
dellijke chefs geen ervaring hebben met 
de specialiteit waarin zij verantwoor-
delijkheid (horen te) dragen. Meestal 
komen ze niet verder dan theoretische 
oplossingen. Werknemers van de dien-
sten Beweging bijvoorbeeld, weten dat 
maar al te goed. Het gevolg is dat de 
nieuwe, via assessments geselecteerde 
onmiddellijke chefs vaak moeten te-
rugvallen op hen die tijdens diezelfde 
assessments als onbekwaam voor de 
functie uit de bus kwamen. In het licht 
van een leeftijdspiramide waardoor 40 
procent van de huidige spoormensen 
binnen de 10 jaar op pensioen gaat, 
doet dat het ergste vrezen.

De NMSB bloedt dood

De spoorwegervaring bij de NMBS-
kaders verdwijnt. Alleen de koele cijfe-
raars blijven over. Hun beleid is vooral 
gestoeld op bevindingen van peper-
dure audits. Onderaan de ladder zien 
we ondertussen nieuwe krachten, die 
door gebrek aan ervaring bij de eerste 
tegenslag de handen in de lucht steken 
en zich overgeven. Zo komt de weg 
vrij voor nog meer en nog snellere pri-
vatiseringen dan nu al het geval is, tot 
alles in elkaar klapt. En dan? Zoals in 
de bankwereld komt er dan wellicht 
een pleidooi voor meer controle, meer 
staatsinmenging en – in ons geval – op-
nieuw staatsspoorwegen. En dan zul-
len de eigen personeelsleden plots wel 
weer goed genoeg zijn.

Waarom het zover laten komen? Het 
huidige ambtenarenkader moet net als 
de modale werknemer van de NMBS 
zijn schuilkelders durven verlaten en 
samen met de spoormensen zijn onge-
noegen openbaar maken. ACOD Spoor 
is en blijft een vakbond van en voor een 
hechte spoorwegfamilie. Het nastreven 
van eigen geluk op korte termijn is ne-
fast voor alles en iedereen die met de 
spoorwegen te maken heeft.

Jos Digneffe

Leiderschap of bedrijfskennis door ervaring?
Als een beenhouwer chef wordt in de bakkerij

Gelijk hebben is één zaak,
gelijk krijgen een andere
Wat zich vandaag binnen de NMBS-groep afspeelt, 
is een perfecte illustratie van bovenstaande uitspraak 
van wijlen filosoof Jaap Kruithof. Met alle mogelijke 
middelen blijft men ontkennen dat de huidige, niet 
werkbare structuren aan de basis liggen van de wan-
communicatie, bijvoorbeeld in het geval van trein-
vertragingen. Op hetzelfde ogenblik levert men zelf 
het bewijs dat het wel degelijk zo is (zie personeels-
maandblad Connect nr. 41, blz. 10 en 11). Hoeveel 
tussenstappen zijn er nu in vergelijking met vroeger 
nodig om uiteindelijk tot een goede communicatie te 
komen? Als er dan een schakeltje in die communica-
tieketting hapert, valt de hele boel in duigen!
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Op 28 april organiseert de Internatio-
nale Transportfederatie (ITF) voor de 
tiende keer een wereldwijde actiedag. 
Vorig jaar vond deze actiedag plaats 
op 6 maart onder de slogan ‘Fight for 
the future of rail - Vechten voor de toe-
komst van het spoor’.
Het centrale thema waarop dit jaar 
wordt gefocust is ‘Unions say no to vi-
olence - Vakbonden zeggen neen tegen 
geweld’. Deze actie kadert in de jaar-
lijkse ‘Safety first - Veiligheid op de 
eerste plaats’-campagne.

Toenemende agressie en geweld tegen 
personeel uit de publieke transport-
sector is een wereldwijd fenomeen. 
Naar aanleiding hiervan roept ITF de 
vakbonden van de spoorwegen en het 
lokale transport (bus en taxi) op deze 

actie te ondersteunen. Met deze actie 
wil ITF een duidelijk signaal geven aan 
de leidinggevende functionarissen van 
de betrokken transportbedrijven en 
de nationale overheden. Concrete ini-
tiatieven ter voorkoming van agressie 
tegen personeel zijn meer dan noodza-
kelijk, boven op de al genomen maat-
regelen in sommige bedrijven. Het 
staat buiten kijf dat ook de nationale 
overheden hierin een belangrijke taak 
te vervullen hebben, met bijvoorbeeld 
een opsporings- en vervolgingsbe-
leid. Sensibiliseren van alle betrokken 
actoren - reizigers, personeel, media, 
justitie en politieke mandatarissen - is 
voor ITF en haar aangesloten vakbon-
den een continue opdracht. Begin april 
maakt ITF het actieplan bekend.

ACOD Spoor Gewest Brussel
Algemene ledenvergadering gepensioneerden
Alle gepensioneerde leden van de sector Spoor Brussel worden hartelijk uitgenodigd op de algemene ledenvergadering die 
plaatsvindt op dinsdag 5 mei 2009 om 14 uur in Zaal B, eerste verdieping, Congresstraat 17-19, te 1000 Brussel.

In de vorige Tribune stelden we de eer-
ste familiehappening voor van ACOD 
Spoor in Gent op 17 mei 2009. Je kan 
inschrijven met het formulier hierbij. 
Deelname kost 15 euro per persoon 
(jonger dan 15 jaar gratis). Je krijgt in-
lichtingen, betalingsmodaliteiten en 
een bevestigingsnummer na ontvangst 
van jouw inschrijvingsaanvraag. Een 
inschrijving is pas geldig na betaling. 
Inschrijven kan tot 1 mei, stortingen 
moeten gebeuren vóór 9 mei. De in-
schrijvingen zijn beperkt tot 1000 per-
sonen.
Graag het formulier invullen in druk-
letters a.u.b. Opgelet: de vermelding 
van je identificatienummer is héél be-
langrijk!

28 april 2009
Internationale actiedag

Familiehappening ACOD Spoor
Inschrijving wandelzoektocht in Gent

International
Action Day
28 April 2009

Unions say no
to violence
JOIN YOUR UNION!

Unions say no
to violence




www.itfglobal.org/SafetyFirst

Ondergetekende
Naam en voornaam: ...........................................................................................  
Straat: ............................................................huisnr.: ....................bus: ..............  
Postnummer: ...................Gemeente:..................................................................  
Identificatienummer NMBS:  _ _ _ _  / _ _ _ _ _ - _ 

Schrijft in met.............betalende personen en..........niet-betalende kinderen 
(met geboortejaren     ) voor de wan-
delzoektocht van 17 mei 2009 in Gent. Ik stort de som van........x 15 euro (
=.................................euro) op rekeningnummer 123-6879486-88 van ACOD 
Spoor Brussel.

Stuur dit strookje voldoende gefrankeerd op naar ACOD Spoor, Proeven 
van Gent, Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel of mail het naar proevenvan-
gent@acod-spoor.be of fax het naar 02/508.58.18 of stuur het via factage 
NMBS naar ACOD Spoor, Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. Zie ook de 
website www.acod-spoor.be
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De laatste proef die toegang geeft tot de 
graad van eerste treinbegeleider werd 
aangekondigd met bericht 9 H-HR/2008 
en afgesloten met proces-verbaal van 3 
juli 2008. De volgende proef zou dus 
maar in 2010 georganiseerd worden. 
Op de paritaire subcommissie van 10 
maart stelde de Maatschappij voor 
toch een gesloten proef te organiseren 
in de loop van 2009.

De redenen hiervoor zijn:
- het aantal posten van eerste treinbe-

geleider die vacant bleven na aanstel-
ling van de laureaten van de laatste 
proef (29 vacatures op een kader van 
289 posten).

- het principe dat de voorziene kader-
posten een functionele behoefte ver-
tonen en dus binnen de kortst moge-
lijke tijd moeten worden aangevuld.

- het aantal nieuwe potentiële kan-
didaten sinds de organisatie van de 
laatste proef (ongeveer 85 treinbege-

leiders bereiken de twee jaar graad).
- het feit dat het niet mogelijk is de 

vacante betrekkingen aan te vullen 
door aanwerving.

Gezien het nijpende tekort aan eerste 
treinbegeleiders keurden wij dit voor-
stel goed. De Maatschappij bevestigde 

dat de voorziene tweejaarlijkse proef 
voor 2010 behouden blijft. Dit om de 
bevorderingskansen te vrijwaren van 
de treinbegeleiders die minstens hun 
twee jaar graad bereiken in 2010. Deze 
proef wordt aangekondigd door een 
bericht van de centrale examencom-
missie.

In het sociaal akkoord 2008-2010 werd 
een eindeloopbaanmaatregel opgeno-
men die voor bepaalde personeelsca-
tegorieën toelaat om vanaf de leeftijd 
van 55 jaar het recht op gewone ge-
deeltelijke loopbaanonderbreking (32 
uren per week ) aan te vragen, op voor-
waarde dat de aanvraag tenminste 
zes maanden vooraf werd ingediend. 
Bericht 154H-HR van 17 november 
2008 legde deze bepalingen vast. Voor 
de personeelsleden van rang 7, 8 en 9 
wordt deze aanvraag ambtshalve toe-
gestaan.

Omdat er nog onduidelijkheid was 
over de toepassing van deze maatre-
gel binnen de NMBS-groep drongen 
wij er in de paritaire subcommissie op 
aan dat het bericht 154H-HR opnieuw 
wordt voorgelegd. Dit vooral omdat er 
o.a. bij Infrabel moeilijkheden waren 

rond de toepassing van deze maatregel 
door het aantal vacante posten voor be-
paalde personeelscategorieën.
Er wordt in de nabije toekomst over-
gegaan tot het organiseren van een 
proef voor gespecialiseerd vakbedien-
de (sporen) en een gesloten proef die 
toegang geeft tot de graad van baas-
vakbediende (sporen). Een document 
rond de herwaardering Besturing Infra 
wordt in een volgende paritaire sub-
commissie voorgelegd.

De volgende aanpassing van bericht 
154H-HR werd overeengekomen in de 
paritaire subcommissie van 10 maart: 
“In geval van dwingende operationele 
noodwendigheden kan de betrokken 
directie een gemotiveerd uitstel van 
maximum zes maanden opleggen:
- voor de personeelsleden van de la-
gere rang 4, van de rangen 5 en 6 die in 

opeenvolgende ploegen werken.
- voor de personeelsleden met de 
graad van baas-vakbediende (sporen), 
adjunct-drijver speciale werktuigen 
baan, bankwerker-bestuurder spoor- 
en wegvoertuigen en bestuurder zware 
tractievoertuigen baan.
Heel uitzonderlijk kan na advies van 
de bevoegde gewestelijke paritaire 
commissie voor die categorieën, een 
tweede en laatste uitstel worden opge-
legd van maximum zes maanden.
Vanaf 1 januari 2010 zal voor de per-
soneelsleden met de graad van baas-
vakbediende (sporen), adjunct-drijver 
speciale werktuigen baan, bankwerker-
bestuurder spoor- en wegvoertuigen 
en bestuurder zware tractievoertuigen 
baan, geen uitstel meer worden toege-
past.”

Gesloten proef tot graad eerste
treinbegeleider

Het recht op gewone gedeeltelijke
loopbaanonderbreking

Contactpersoon spoor: Rudy Verleysen - GSM: 0479/86.25.56  - e-mail: rudy.verleysen@acod-spoor.be
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Op 11 maart vond het eerste paritair 
comité plaats voor de bespreking van 
de cao 2009-2010. Dit is ongetwijfeld 
de start van een reeks zeer moeizame 
onderhandelingen. Eerste struikelbok 
is alvast de minimale enveloppe die 
door de Vlaamse regering ter beschik-
king is gesteld.

Deze enveloppe kent zijn oorsprong 
in 2005 waarbij De Lijn en de Vlaam-
se regering over een bewegingskader 
tot en met 2009 onderhandelden, met 
andere woorden tot het einde van de 
legislatuur van de Vlaamse regering. 
Bij deze onderhandelingen waren de 
vakbonden niet betrokken en verleen-
de de ACOD TBM in geen geval haar 
goedkeuring aan de onderhandelde 
enveloppe. Wij voelen ons dan ook ab-
soluut niet gebonden om ons aan dat 
bepaalde kader te houden de volgende 
twee jaar.

Onze eisenbundel

Bewust van de problematiek stelde de 
ACOD in gemeenschappelijk front een 
beperkte eisenbundel samen, waarin 
enkel de meest prangende eisen van 
het personeel aan bod komen:

- in de eerste plaats eisen wij een cao 
voor de duur van twee jaar, waarin wij 
prioriteit geven aan een maximale, for-
faitaire en recurrente loonsverhoging 
vanaf 1 januari 2009. Bovendien hou-
den wij onze steeds weerkerende vraag 
aan voor een verhoging van de zater-
dagvergoeding naar 150 procent, met 
tevens aandacht voor de vergoeding 
voor gesplitste diensten en nachtwerk.

- wij willen dat er verder werk wordt 
gemaakt van de herwaardering van 
de technische diensten, met een snel-
lere doorgroei naar bis en ter barema’s 
en inkorting van de wachttijden voor 
promotiekansen. Een verhoging van 
de wachtpremie staat eveneens op het 
programma.

- wat de loopbaan van het personeel bij 
De Lijn betreft willen wij eindelijk een 
aanmoediging voor personeelsleden 
die besluiten langer te blijven werken 
bij de maatschappij. Het verlengen 
van de geldelijke loopbaan voor alle 
beroepscategorieën is alvast een stimu-
lans. Eén dag bijkomend anciënniteit-
verlof zou een blijk van erkenning zijn 
voor wie meer dan 25 jaar werkzaam is 
bij De Lijn.

- De Lijn wil in zijn toekomstplan voor 
heel Vlaanderen een schoolvoorbeeld 
zijn van een ‘slimme reisgezel’, waarbij 
gelijk welk alternatief voor het gebruik 
van de wagen wordt gepromoot bij zo-
wel reizigers, werkgevers als steden en 
gemeenten. Wij gaan er dan ook vanuit 
dat er tijdens deze cao-onderhandelin-
gen niets meer in de weg staat om de 
al zo lang gevraagde fietsvergoeding 
eindelijk algemeen in te voeren bij De 
Lijn.

- wij vragen bovendien een verhoging 

De Lijn: Cao 2009-2010
Onderhandelingen gestart
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van de verplaatsingsvergoedingen 
voor woon-werkverkeer bij het ont-
breken van openbaar vervoer op be-
paalde tijdstippen van de dag, maar 
ook voor gesplitste diensten en voor 
verplaatsingen gemaakt door het re-
servepersoneel. Zij moeten immers een 
uitzonderlijke flexibiliteit tonen, met 
uitzonderlijke verplaatsingen voor ei-
gen rekening tot gevolg.

- wat de niet-actieven van De Lijn be-
treft hernemen wij onze eis van 2007 
tot perequatie op het deel bijpassing 
van De Lijn. Ook willen wij de vrij-
waring van het personeelsstatuut, het 
behoud van werkzekerheid en van de 
verworven rechten (ook de lokale) op-
genomen zien in deze cao.

Voorstellen De Lijn

De Lijn ziet de cao 2009-2010 echter he-
lemaal anders:

- wat de koopkrachtverhoging betreft 
wil zij de budgettaire enveloppe aan-
wenden voor de invoering van een 
niet-recurrent en resultaatsgebonden 
bonussysteem voor de personeelsle-
den.
Hierdoor wordt afgestapt van het voor 
de ACOD TBM onaantastbaar principe 
dat koopkrachtverhoging een zaak is 

van iedereen en niet rechtstreeks afhan-
kelijk is van het al of niet behalen van 
doelstellingen die De Lijn zelf oplegt. 
In dat geval hangt de verloning van het 
personeel immers af van targets per re-
gio of afdeling of erger nog per indivi-
du. Zo is een van de eventuele voorstel-
len van De Lijn de bonus gerelateerd te 
maken aan het aantal gewerkte dagen, 
het aantal ongevallen of de opgelopen 
verkeersboetes. Werkonbekwaamheid 
en andere dwingende afwezigheden 

of gewoon pech onderweg zouden dus 
bepalend zijn voor de berekening van 
de individuele bonus. Dit is voor de 
ACOD TBM onaanvaardbaar.

- alsof dit nog niet ver genoeg ging, 
diende De Lijn een eigen eisenbundel 
in bij de voorzitter van het paritair co-
mité waarin enkele beoogde realisaties 
vooropgesteld worden die geld kosten 
en waaraan een tweede luik is gekop-
peld ‘hoe het personeel dat zal moeten 
financieren’. De voorstellen gaan van 
productiviteitsverhogende middelen, 
sleutelen aan de arbeidsduur, optima-
lisering van reglementering tot afbouw 
van bestaande voorzieningen en/of 
vergoedingen. Dit is echt de omgekeer-
de wereld! Is het de bedoeling dat wij 
binnenkort met de pet rondgaan bij het 
personeel om de wensen van De Lijn te 
bekostigen?

Het zelfs op tafel durven leggen van de 
zeer uitgebreide eisenbundel van De 
Lijn is een ware zweepslag, als we we-
ten dat De Lijn op dit ogenblik een pe-
perdure reorganisatie ‘Nieuwe Wegen 
voor Exploitatie’ uitvoert waarvoor de 
Vlaamse regering geen extra cent over 
heeft. Deze moet dus bekostigd wor-
den met eigen middelen uit het exploi-
tatiebudget, met andere woorden op 
de kap van het personeel.

Contactpersoon TBM: Rita Coeck - Tel.: 02/508.58.84 - e-mail: tbm@acod.be
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Op 2, 3 en 4 maart organiseerden de 
vakbonden bij De Post een driedaagse 
staking om de gevaren van de libera-
liseringsplannen in de verf te zetten. 
Bij de postmannen en -vrouwen be-
staat een grote vrees voor afvloeiingen, 
slechtere dienstverlening, lagere lonen 

en een achteruitgang van de werk-
omstandigheden. De staking werd op 
gang getrokken met een betoging in 
het centrum van Brussel, waar dui-
zenden postbodes op straat kwamen. 
Zij dreigen immers in de eerste plaats 
getroffen te worden door de liberalise-

ringsgolf. Opmerkelijke steun kwam 
er ook van sp.a-parlementsleden Bru-
no Tuybens en David Geerts, die zich 
reeds van in het begin over het dossier 
bogen en de vakbondsbezwaren in het 
politieke forum brachten.

Liberalisering postmarkt
ACOD trekt aan de alarmbel

Contactpersoon De Post: Jef De Doncker - e-mail: jozef.de_doncker@acod.be
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Recentelijk werd het binnen verschil-
lende bedrijfseenheden van Electrabel 
duidelijk dat de cao van 30 april 2008 
ter verbetering van de nieuwe arbeids-
voorwaarden, niet gerespecteerd werd 
door de werkgever.

Aan het betrokken personeel werd 
gecommuniceerd over een toepassing 
van niveau 1 met negatieve financiële 
gevolgen en een rangschikking van de 

individuele beoordelingen met ondui-
delijkheid over het behaalde niveau. 
Gazelco reageerde hierop met gepaste 
acties. Op 9 maart werd hierover over-
eengekomen met de tekst die we hier-
bij weergeven.
Gazelco herinnert de leden er nog-
maals aan dat individuele evaluaties, 
met daaraan een loonkoppeling, niet 
van toepassing zijn op collega’s met 
oude arbeidsvoorwaarden. We weten 

dat sommigen van hen op vrijwillige 
basis toch deelnemen aan allerhande 
gesprekken met hun chef. Samenwer-
kingsgesprekken, vooral in functie van 
te volgen opleidingen, kunnen plaats-
vinden voor de personeelsleden met 
oude arbeidsvoorwaarden. Evaluatie-
gesprekken echter niet, tenzij op vol-
ledig vrijwillige en vrijblijvende basis 
en zonder enige vorm van loonkoppe-
ling.

Op 19 februari werden de sectorale on-
derhandelingen gestart door het pari-
tair comité 326. Van werknemerszijde 
werd een eisenbundel ingediend en toe-
gelicht. De werkgevers legden enkele 
verklaringen af waarin zij uitleg gaven 
over hun bedoelingen met deze cao.

Voor het Uitzonderlijk Interprofessio-
neel Akkoord 2009-2010 werd een zeer 
strikte en beperkte onderhandelings-
marge voorzien. De werkgevers heb-
ben meteen duidelijk gemaakt dat zij 
zich hieraan zullen houden. De syndi-
cale onderhandelaars begrijpen dat de 
huidige economische omstandigheden 

een dergelijk IPA tot gevolg kan heb-
ben. De onderhandelingen zijn volop 
bezig. Alle leden kunnen steeds bij hun 
syndicaal afgevaardigden van Gazelco 
de laatste stand van zaken opvragen.

Filip Baeckelandt

Verduidelijking evaluatieproces Electrabel

Sectorale cao sociale programmatie 2009-2010

In de cao van 30 april 2008 werden drie 
niveaus voorzien: II, III, IV.
De toekenning van niveau II is identiek 
aan de toekenningsmodaliteiten van 
de norm die correspondeert met de 
baremische verhoging (art. 4§1 van de 
cao van 29 september 2003). Dit artikel 
refereert naar de normale uitoefening 
van de functie. Niveau II is het gega-
randeerde minimum bij een normale 
uitoefening van de functie. Dit corres-
pondeert met de evaluaties ‘goed werk’ 
of ‘te verbeteren’. Niveau III stemt over-
een met een ‘opmerkelijke’ uitoefening 
en niveau IV met een ‘uitzonderlijke’ 
uitoefening van de functie.
In zeer uitzonderlijke gevallen, en des-

ondanks de inspanningen die geleverd 
werden gedurende het ganse jaar, kan 
het gebeuren dat niveau II niet bereikt 
wordt. In geen enkel geval worden 
voor deze situaties quota’s opgelegd.
Het toegekende niveau wordt schrif-
telijk gecommuniceerd aan de betrok-
ken werknemer bij het afsluiten van 
het evaluatiegesprek op het einde van 
het jaar en geeft recht op de bijhorende 
verhogingspercentages.
De directie engageert zich om in geval 
van individuele problemen:
- aan de betrokken medewerker duide-
lijk te communiceren wat de problemen 
zijn zonder het einde van het jaar af te 
wachten. Dit om de nodige correctieve 

maatregelen te nemen en verrassingen 
te vermijden.
- aan de syndicale organisaties op een 
informele manier de betrokken geval-
len ‘oranje licht’ te signaleren.
- de individuele gevolgen te onderzoe-
ken en te communiceren.
- indien het functioneren van de werk-
nemer verschillende opeenvolgende 
keren als onvoldoende wordt geëva-
lueerd, vindt een voorafgaand overleg 
met de betrokken syndicale organisatie 
plaats.

Filip Baeckelandt

Evaluatieproces nieuwe arbeidsvoorwaarden

Contactpersoon Gazelco: Filip Baeckelandt - GSM: 0475/52.58.01 - Tel.: 02/508.58.67
e-mail: filip.baeckelandt@acod.be
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Als sluitstuk in het goedkeuringspro-
ces van het collectief akkoord 2009-
2010 organiseerde ACOD Telecom op 
9 maart een federaal comité. In elke 
federale instantie werd het ontwerp 
van cao met een overgrote meerderheid 
goedgekeurd. Voor de totaliteit van de 
sector betekende dit in globaal stem-
menpercentage: 79,94 procent voor, 
8,17 procent tegen en 11,90 procent ont-
houdingen.

Eerst werden de laatste aanpassingen 
aan de krachtlijnen van de cao gede-
tailleerd toegelicht door vicevoorzit-
ter Michel Denys. Daarna kregen de 
aanwezigen de gelegenheid om bijko-
mende vragen en opmerkingen te for-
muleren. In zijn politiek-syndicale ver-
klaring benadrukte voorzitter André 
Vandekerkhove dat dit akkoord door 
zijn inhoud een uitzonderingsakkoord 
is en niet voor herhaling vatbaar. Het 
variabele gedeelte van de verloning be-
reikt nu een absoluut maximum. De ge-
mandateerden van het federaal comité 
onthaalden deze politiek-syndicale 
verklaring op applaus. Zowel de hou-
ding van de sector inzake de merit, de 
oprichting van de denktank, het wer-
ken aan het imago en het actieplan (zie 
verder in dit artikel) werden met una-
nimiteit van stemmen goedgekeurd.

Algemeen bilan

Het niet uitbetalen van de merit 2009 
blijft onaanvaardbaar en vormt een 
breekpunt. De gedelegeerd bestuurder 
werd reeds op de hoogte gebracht dat 
alle acties worden gedekt. Afhankelijk 
van de houding van de andere vak-
bonden zal de ACOD al dan niet een 
protocol van niet-akkoord neerleggen. 
De eerste bekommernis is echter dat 
de cao in het paritair comité van 2 april 
goedgekeurd wordt.
Bij de telecomvoordelen is het GSM-
plan (het plan EMPLO) niet verplich-
tend en vormt het enkel een uitbrei-
ding van wat reeds bestaat. Alle mo-
daliteiten worden opgenomen in een 
reglement.
Het verschil tussen sommige perso-

neelscategorieën werd weggewerkt. In 
deze moeilijke tijden van economische 
en financiële crisis en recessie houdt dit 
collectief akkoord toch een aanzienlij-
ke verhoging van de koopkracht in en 
werd voor de contractuele personeels-
leden een werkzekerheid bedongen. 
Niettegenstaande dat zal de ACOD in 
het paritair comité een gepeperde prin-
cipeverklaring afleggen.

Wees solidair

Uit de algemene ledenvergaderingen 
blijkt duidelijk dat de ik-cultuur bij 
onze leden meer en meer ingang vindt. 
Al te vaak wordt ook in het bord van 
de collega’s gekeken. Corporatisme 
steekt spijtig genoeg de kop op.
De voorzitter betreurt dat voorname-
lijk een aantal militanten in niet-actie-
ve dienst zich onthielden bij de stem-
ming over het collectief akkoord. Een 
onthouding over solidariteit is moeilijk 
verteerbaar. Het is immers voor de eer-
ste keer sedert het bestaan van de sec-
tor dat in een collectieve overeenkomst 
geen afzonderlijk luik voor de gepen-
sioneerden is opgenomen en solidari-
teit in de omgekeerde richting wordt 
gevraagd.
Ander heikel punt is het idee dat leeft 
bij de contractuele personeelsleden dat 
de ACOD een vakbond is die zich en-
kel bekommert om de statutaire werk-
nemers. Dit imago staat loodrecht op 
de reële verwezenlijkingen.

Actieplan

Wat de perequatie van de pensioenen 
betreft weigert Belgacom halsstarrig 
de maxima van de weddeschalen te 
verhogen. Het bedrijf blijft zich ver-
schuilen achter het akkoord dat bestaat 
met de Belgische Staat: te duur en on-
betaalbaar. De problematiek van de 
verhoging van de maxima van de wed-
deschalen belangt in eerste instantie de 
actieve personeelsleden aan. De actie-
ven en de personeelsleden niet meer in 
actieve dienst zullen dus in verschil-
lende etappes samen actievoeren.
Ter voorbereiding van het actieplan 

Belgacom
Groen knipperlicht voor 
cao 2009-2010

Contactpersoon Telecom:
André Vandekerkhove

Tel.: 02/508.59.19 - e-mail: 
andre.vandekerkhove@acod.be
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worden alle realisaties sedert 1 januari 1996 in kaart ge-
bracht. Een volledig dossier wordt overgemaakt aan de re-
geringsleden en aan de federale parlementsleden van de de-
mocratische partijen. In deze pre-electorale periode wordt 
een briefschrijfactie op touw gezet. Het startschot van de 
actie wordt gegeven met een persconferentie en perscom-
muniqué. Dit actieplan wordt ontwikkeld samen met het 
vakbondscomité Belgocontrol.

Denktank eisencahier 2011-2012

Een denktank samengesteld uit de huidige en gewezen be-
stendige secretarissen maakt met het oog op de toekomst 
enkele analyses. De bedoeling is na te gaan hoe in de toe-
komst kan worden tegemoetgekomen aan de eisen van de 
gepensioneerde personeelsleden en deze eisen inhoudelijk 
in het eisencahier te kaderen. Het overleg zal gebeuren met 
de leden van het federaal bureau en het federaal technisch 
comité van de gepensioneerden.

Imago

Als grootste vakbond bij Belgacom moeten wij dringend 
werken aan ons imago. De sector Telecom Vliegwezen mag 
niet langer overkomen als een vakbond die zich enkel be-
zighoudt met de statutaire personeelsleden. Een door spe-
cialisten ondersteunde promotiecampagne wordt op touw 

gezet.
De sector Telecom Vliegwezen blijft vechten om de contrac-
tuele personeelsleden toegang te verlenen tot de tweede en 
derde weddeschaal. Deze strijd moet verbonden worden 
met deze voor de verhoging van de maxima.

Maaltijdcheques

Een van de laatste aanpassingen aan de krachtlijnen van het 
collectief akkoord betreft de maaltijdcheques. Deze wor-
den aan de personeelsleden bezorgd uiterlijk op de achtste 
kalenderdag van de maand volgend op de gepresteerde 
maand en in functie van het aantal dagen van die maand 
waarop het personeelslid vermoedelijk prestaties zal heb-
ben verricht.
De eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aan-
tal maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het 
aantal dagen waarop het personeelslid tijdens het kwartaal 
prestaties heeft verricht. Overuren (gecompenseerd of niet) 
worden geteld als gepresteerde uren. In overeenstemming 
met art. 26bis, §3, lid 1 van de Arbeidswet kunnen maximaal 
65 uren worden overgedragen naar het volgende kwartaal.
Aan de personeelsleden van rang 2a, niveaus 3 en 4 die een 
functie uitoefenen die elke dag reizend is, wordt bovenop 
de maaltijdcheque een kost eigen aan de werkgever toege-
kend van 80 euro netto per maand. Deze vergoeding wordt 
geproratiseerd volgens de wijze van de representatiekosten 
van niveau 1 en geïndexeerd. De vergoeding kosten voor 
onvoorziene bijkomende maaltijd wordt afgeschaft.
Personeelsleden van niveau 2, 3 en 4 die op 1 januari 2003 
vanuit Skynet overkwamen naar Belgacom SA onder de cao 
Homerun en momenteel volgens deze cao nog genieten van 
een transferpremie, behouden deze premie ook bij het ver-
krijgen van maaltijdcheques.

Proratisering kosten eigen aan de werkgever

Belgacom verbindt er zich toe om de lijst van afwezigheden 
met de vakbonden te bespreken. Personeelsleden van ni-
veau 2 en 3, die op de eerste dag van de maand na de goed-
keuring van het collectief akkoord in het paritair comité een 
vergoeding voor verblijfskosten ontvangen en op die datum 
werken in een arbeidsregime van 50 procent, ontvangen een 
bijkomende toelage voor halftijdse tewerkstelling van 110 
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euro bruto per maand zolang ze in dit regime werken.
Personeelsleden van niveau 2 en 3, die op de eerste dag van 
de maand na de goedkeuring van de cao in het paritair co-
mité een vergoeding voor verblijfskosten ontvangen en die 
op die datum de leeftijd hebben van 50 jaar of meer maar op 
dat ogenblik niet werkten aan 50 procent, ontvangen wan-
neer ze in de toekomst werken in een arbeidsregime van 50 
procent een bijkomende toelage voor halftijdse tewerkstel-
ling van 110 euro bruto per maand zolang ze in dit regime 
werken.
Personeelsleden van niveau 2 en 3 die zich in 2009 in het 
derde jaar peterschap bevinden, verblijfskosten ontvangen 
en hebben geopteerd voor het werkregime 1 week werken 
+ 4 weken vrij kunnen op 1 juni 2009 opteren om over te 
schakelen naar een halftijdse tewerkstelling voor de nog 
resterende werkdagen. Zij ontvangen tijdens de halftijdse 
tewerkstelling een bijkomende toelage van 110 euro bruto 
per maand. 
Het bedrag wordt gekoppeld aan de index van de publieke 
sector.
De periode van loopbaanonderbreking aan 50 procent vóór 
deze datum doet geen recht ontstaan op de bijkomende toe-
lage voor loopbaanonderbreking.
Personeelsleden die zich in 2009 in het derde jaar peterschap 
bevinden en hebben geopteerd voor het werkregime 1 week 
werken + 4 weken vrij kunnen op 1 juni 2009 opteren om 
over te schakelen naar een halftijdse tewerkstelling voor de 
nog resterende werkdagen.
Deze maatregel gaat van start op 1 juni 2009.

GSM-plan

Elk actief personeelslid heeft elke twee jaar recht op een 
GSM/PDA ter waarde van 250 euro (exclusief btw) van de 
werkgever. De GSM/PDA is vrij te kiezen uit het GSM-aan-
bod van Belgacom NV. Indien de keuze het bedrag over-
schrijdt, is de opleg voor de werknemer. De GSM/PDA kan 
na 6 maanden anciënniteit besteld worden. Het personeels-
lid wordt eigenaar van het toestel na 1 jaar. Bij verlies ont-
vangt de werknemer een vervangtoestel conform de regle-
mentering.
Het actief personeelslid ontvangt het EMPLO-plan zoals de 
medewerkers van Belgacom Mobile. Voor het GSM-toestel 

en het EMPLO-plan wordt een belastbaar voordeel van alle 
aard van 140 euro per jaar op de loonfiche van november 
vermeld en verrekend. Het voordeel in natura wordt pro 
rato berekend vanaf de activatie van het EMPLO-plan.
Personeelsleden van niveau 1 (H2 – H6) en sales (S1 – S6) 
die niet-reizend zijn kunnen kiezen voor het GSM-plan (toe-
stel + EMPLO met belastbaar voordeel van alle aard van 140 
euro per jaar). Indien het personeelslid niet kiest voor het 
GSM-plan en op 1 april 2009 al een GSM ter beschikking had 
die toegekend werd door het bedrijf, behoudt men het GSM-
toestel en stapt men in het Opium programma.

Opium-programma

In het Opium-programma is privéverkeer met het toestel en 
SIM-kaart niet toegestaan. De controle hierop wordt uitge-
voerd door HR. Bij overtreding wordt een voordeel van alle 
aard van 140 euro aangerekend. Bij overtreding kan de per-
soon slechts ten vroegste na 12 maanden na de overtreding 
instappen op het GSM-plan. Indien het personeelslid niet 
kiest voor het GSM-plan en op 1 april 2009 geen GSM ter 
beschikking had die toegekend werd door het bedrijf, dan 
ontstaat er geen recht op een GSM of enige tussenkomst in 
de communicatiekosten. Het plan Proxibudget wordt afge-
schaft.

Personeelsleden sales (S1 – S6) die reizend zijn, krijgen een 
uitbreiding van het EMPLO-plan, namelijk het Proxi-Spon-
sorplan. Modaliteiten omtrent het GSM-toestel zijn gelijk 
aan die van het GSM-plan. Aan deze medewerkers wordt 
ambtshalve een voordeel alle aard van 140 euro per jaar op 
de loonfiche vermeld.

Personeelsleden van rang 2b , 2a, niveau 3 en niveau 4, S19 
en S20 kunnen kiezen voor het GSM-plan (toestel + EMPLO-
plan met belastbaar voordeel van alle aard van 140 euro per 
jaar). Personeelsleden die kiezen voor het GSM-plan en van 
wie de functie inhoudt dat tevens een dienst-GSM noodza-
kelijk is, krijgen de mogelijkheid een duokaart te gebruiken. 
De lijst van functies die hiervoor in aanmerking komen, 
wordt opgenomen in het reglement. Indien het personeels-
lid niet kiest voor het GSM-plan en voor de uitoefening 
van de functie een dienst-GSM noodzakelijk is, kan hij een 
dienst-GSM krijgen en instappen in het Opium-programma 
(met de voorwaarden zoals hoger vermeld). Indien het per-
soneelslid niet kiest voor het GSM-plan, en indien voor de 
uitoefening van de functie geen dienst-GSM noodzakelijk is, 
heeft hij geen recht op een GSM of enige tussenkomst in de 
communicatiekosten.

Laatste kans!
Op het niveau van de sector werden een werkgroep ‘2b’ en 
een werkgroep ‘niveau 1 en sales’ opgericht. Wie zich hier-
voor inschreef, kreeg al een bevestiging. Wie zich nog niet 
inschreef, kan dit nog doen tot ten laatste 10 april via tele-
com@acod.be.
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De heisa rond de gecertificeerde oplei-
dingen was soms zeer heftig. Sommige 
niet-geslaagde leden vinden dat hun 
vakbond op gewoon verzoek een pro-
cedure moet inzetten. ACOD wil een en 
ander verduidelijken.

Om te beginnen hangt het er vanaf wat 
het voorwerp van de ingediende ver-
zoekschriften is: de vernietiging van de 
examenuitslag of de vernietiging van 
het examen. De keuze daarvan hangt 
dan weer voornamelijk af van de on-
regelmatigheid die als middel wordt 
ingeroepen.
Als het een individuele onregelmatig-
heid betreft (bijvoorbeeld verkeerde 
puntenquotering) dan kan men zich 
inderdaad beperken tot het aanvechten 
van de individuele examenuitslag en 
nadien vragen om een herverbetering 
die dan kan leiden tot geslaagd zijn.

Wanneer het echter een algemene, 
collectieve onregelmatigheid betreft, 
bijvoorbeeld schending van de ano-
nimiteit van het examen, dan kan dit 
enkel worden rechtgezet door een ver-
nietiging van het examen te vorderen 
en door het examen door iedereen op-
nieuw te laten afleggen (deze keer met 
respect voor de anonimiteit).
Als men in deze laatste situatie enkel 
de eigen examenuitslag zou aanvech-
ten, dan loopt men het risico dat dit 
wordt afgewezen bij gebrek aan belang 
omdat een vernietiging van de indivi-

duele examenuitslag niet volstaat om 
tot rechtsherstel over te gaan.

Los van deze overwegingen is het na-
tuurlijk ook zo dat het inleiden van 
een verzoekschrift, zelfs een indivi-
dueel verzoekschrift, de overheid kan 
wakker schudden waardoor deze tot 
intrekking van de volledige examen-

uitslag zou kunnen overgaan. Dit moet 
dan wel gebeuren binnen de 60 dagen. 
De overheid kan ook beslissen om de 
uitslag van de betwistingen bij de Raad 
van State af te wachten vooral tot be-
noemingen of bevorderingen over te 
gaan, omdat ze het risico lopen dat ook 
die worden aangevochten. Gezien het 

dikwijls jaren wachten is op een defini-
tieve uitspraak, lijkt dat niet wenselijk.

In elk geval is het ook niet echt conse-
quent om als vakbond – die moet opko-
men voor de rechten van alle werkne-
mers - enerzijds de onregelmatigheid 
van een examen te betwisten en ander-
zijds enkel individuele beslissingen te 
viseren. Met andere woorden, als de 
kritiek op het examen echt gegrond 
is, dan is het een beetje schijnheilig 
om enkel voor één lid genoegdoening 
te zoeken. Aangezien we als vakbond 
zowel leden hebben bij de geslaagden 
als bij de niet-geslaagden, gaan we ook 
geen risico nemen om een examen te 
laten overdoen waarbij een gebuisde 
opnieuw de kans heeft om niet te sla-
gen en iemand die voordien geslaagd 
was, nu dankzij zijn vakbond in de 
herkansing niet slaagt. In de plaats van 
genoegdoening zijn er dan twee miste-
vredenen.

Tot slot is het ook zo dat een lidmaat-
schap geen automatisch recht geeft op 
het openen van een juridische proce-
dure. Elke zaak wordt apart bekeken 
en op basis van het advies van onze ju-
ridische diensten neemt de sector een 
beslissing. De ACOD wenst ook op dat 
vlak haar reputatie van ernstige en ge-
gronde verzoeker te behouden.

Guido Rasschaert, met dank aan Frans Van 
Hamersveld

ACOD eist het opstarten van de onder-
handelingen op basis van het ingedien-
de eisencahier.

Wat vragen we?
- het verkrijgen van een redelijk aan-

deel bij de structurele uitbouw van 
extra opvangcapaciteit en dus het 
creëren van bijkomende opvang-
plaatsen in de centra van Fedasil.

- de mogelijkheid om te bevorderen in 
niveau.

- de invoering van een groepsverzeke-

ring om aan het contractuele perso-
neel eenzelfde pensioen te garande-
ren als de statutaire ambtenaar.

- het verlenen van een anciënniteits-
bonus voor het personeel dat al lang 
in dienst is en dat voor de oprichting 
van Fedasil gedurende vele jaren 
nooit een loopbaan had.

- bijkomende loopbaanverbeteringen 
die door onze basis worden aange-
bracht.

- verloffaciliteiten om het professio-
neel leven beter af te stemmen op het 

familiaal leven.
- een verdere harmonisering van de 

prestaties in de centra.
- een decentralisering van de sociale 

verhoudingen door de oprichting 
van de overlegstructuren op gewes-
telijk niveau.

Minister Marie Arena beloofde ons om 
de onderhandelingen op te starten in 
het bevoegde onderhandelingscomité.

Ivan Vandecasteele

Procedure tegen examenuitslag
Voor ACOD allesbehalve een automatisme

Fedasil
ACOD dient eisencahier in
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Sinds enkele weken moet de vzw Socia-
le Dienst van de FOD Volksgezondheid 
en de FOD Sociale Zekerheid het hoofd 
bieden aan een overlegd offensief van 
de voorzitters van deze twee FOD’s en 
van de POD Maatschappelijke Inte-
gratie, de begunstigden van deze dienst. 
Bovendien en vreemd genoeg stuurt 
het ACV-Openbare Diensten zijn kat, 
waardoor de werking van de raad van 
bestuur in het gedrang wordt gebracht.

De ACOD AMiO en al haar vertegen-
woordigers binnen de instanties van 
de vzw wensen nogmaals te wijzen op 
de volgende punten:

- de voorzitters van de directiecomités 
van de FOD Volksgezondheid, FOD 
Sociale Zekerheid en POD Sociale In-
tegratie eisen dat ze op paritaire wijze 
vertegenwoordigd worden in de raad 
van bestuur van de vzw. Aangezien 
het voorwerp van de vzw wijzigt moet 

de bestaande syndicale vzw ontbon-
den worden en moet er een nieuwe 
structuur worden opgericht in over-
eenstemming met de vigerende regle-
mentering. In een dergelijke structuur 
zouden de bestuurders van de ACOD 
niet langer verantwoordelijk zijn voor 
de genomen beslissingen, wat vandaag 
wel het geval is.

- de overheveling van de taken voor 
verdeling van de maaltijden (Eurosta-
tion, WTC II, Gent en WIV) naar een 
dienst van afzonderlijk beheer (DAB) 
mag in geen geval lichtzinnig en radi-
caal gebeuren, zoals voorgesteld door 
de drie voorzitters. Er moeten spijker-
harde garanties worden geboden over 
de tewerkstelling en de loon- en ar-
beidsvoorwaarden van de personeels-
leden die een arbeidsovereenkomst 
hebben met de vzw. Bovendien is deze 
dienst, FEDOREST genaamd, momen-
teel niet operationeel.

- het feit dat het ACV-Openbare Dien-
sten zijn kat stuurt op een moment 
dat de vzw onder grote druk staat, is 
op z’n minst onbegrijpelijk, om niet 
te zeggen totaal onverantwoord. Het 
ACV-Openbare Diensten gijzelt niet 
alleen alle aanvragen tot sociale steun 
van de personeelsleden van de betrok-
ken FOD’s en POD, maar tegelijkertijd 
legt het een zware hypotheek op de 
professionele toekomst van de perso-
neelsleden van de vzw.

We onderzoeken alle juridische mo-
gelijkheden die de vzw in staat moe-
ten stellen beslissingen te nemen over 
dossiers voor sociale steun en het da-
gelijkse beheer van de restaurants te 
verzekeren.

Jean Pierre Van Autreve

Screening door inlichtingendiensten 
van (kandidaat) personeelsleden voor 
de functie van neutrale calltaker vindt 
ACOD sterk overdreven. Dit zijn onze 
bedenkingen.

De FOD Binnenlandse Zaken wil met 
een Koninklijk Besluit regelen dat nie-
mand nog toegang kan krijgen tot de 
functie van neutrale calltaker, indien hij 
niet in het bezit is van een positief veilig-
heidsadvies. Neutrale calltakers zijn per-
soneelsleden van een fictief agentschap 
(dienst 112) die uw dringende oproepen 
aannemen. Zij werken samen met poli-
tiefunctionarissen en met burgers van 
de politie (Calog). Verder zal de neutrale 
calltaker nog elke vijf jaar dit positief 
veiligheidsadvies dienen te behalen.

Vooraleer men een positief advies krijgt, 
wordt de persoon zijn verleden (maar 
ook dat van zijn familie en vrienden) 
grondig doorgelicht op kleine en grote 
misstappen. De hamvraag is natuurlijk 
wat men toelaatbaar vindt voor een call-

taker. Stel dat je in het weekend met je 
vrienden gaat betogen voor een kazerne 
waar atoomkoppen liggen, je helpt de 
milieuactivisten in het Lappersfortbos, 
je bent een actieve manifestant in de ste-
den waar de ‘rijken der aarde’ een ande-
re wereld dan de jouwe uittekenen of je 
bent een zeer actieve syndicalist die aan 
elk piket opduikt. Zijn die engagemen-
ten staatsgevaarlijk?
Als je de recente uitspraak ziet van die 
jonge vrouw die de onveiligheid in Doel 
aanklaagt, dan heeft ACOD toch wel 
zware bedenkingen. Zitten we hier niet 
dicht tegen een vorm van beroepsver-
bod? De calltakers nemen enkel de drin-
gende oproep aan en spelen die direct 
door aan een dispatcher (politieagent) 
die de interventie afwerkt. ACOD ziet 
dus niet in waarom men aan bepaalde 
personen deze job zou weigeren. Vol-
gens onze bronnen is de FOD gezwicht 
voor de druk van de politie. Specialisten 
zeggen ons dat de vraag buiten propor-
tie is.

Naast het probleem dat men door dit 
veiligheidsadvies vermoedelijk aan be-
paalde personen de job zal weigeren, is 
er ook de situatie waarbij iemand in de 
loop van zijn tewerkstelling een negatief 
advies krijgt door bepaalde feiten. In dat 
geval wil men ons sussen met een reaf-
fectatie naar een andere functie. Aange-
zien de functie van calltaker bijkomende 
premies inhoudt, is er echter loonverlies 
en in elk geval is men zijn functie – die 
men graag uitoefent – kwijt.

ACOD tekende een protocol van niet-ak-
koord omdat wij absoluut niet overtuigd 
zijn van de noodzaak van een doorlich-
ting van het privéleven van een werk-
nemer in een dergelijke functie. Volgens 
ons laten sommigen te gemakkelijk toe 
dat men gaat snuisteren in iemand zijn 
leven buiten de werkzetel. Dat is een 
kwalijke evolutie die al te gemakkelijk 
wordt aanvaard. Wij worden al meer 
dan voldoende gecontroleerd.

Guido Rasschaert

Volksgezondheid en Sociale Zekerheid
Sociale Dienst onder vuur

Personeelsleden screenen, kan dat?
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De Vlaamse overheid heeft de intentie 
om in elke provincie zijn administra-
tieve diensten zoveel mogelijk te cen-
traliseren. Na Hasselt en Antwerpen 
komt er nu ook een Vlaams Admini-
stratief Centrum (VAC) te Leuven. Op 
27 juni 2008 besliste de Vlaamse rege-
ring over het concept en de locatie van 
dit nog op te richten gebouw.

De eerste steenlegging van het VAC 
Leuven vond plaats op 6 maart. Het 
grensde aan het komische om te zien 
hoe vijf Vlaamse ministers, één fede-
raal staatssecretaris en de burgemees-
ter van Leuven zich bij die gelegen-
heid verdrongen. Hopelijk blijven de 
excellenties ook later bezorgd over de 
arbeidsomstandigheden van de perso-
neelsleden in het Vlaams Huis, zoals 
het VAC nu al in de volksmond wordt 
genoemd.
De excellenties uitten de wens dat het 
VAC Leuven klaar zou zijn tegen me-
dio 2010. Zoals het steeds gaat met 
bouwen is het nu reeds duidelijk dat 
deze streefdatum niet wordt gehaald. 
Contractueel is de oplevering voorzien 
voor oktober 2010. Hoogst waarschijn-
lijk zal de verhuizing plaatsvinden 
tegen 1 januari 2011. We willen ech-
ter geen herhaling van de toestanden 
in het Ellipsgebouw in Brussel, waar 
eerst nog enkele maanden op een werf 
werd gewerkt met alle ongemakken 
van dien.

Tussenstap via Hungariagebouw

Een aantal diensten uit de Waaistraat 
en de Blijde Inkomststraat dienden 
intussen al te verhuizen naar een an-
dere locatie. Er werd geopteerd voor 
het Hungariagebouw gelegen in de 
Vaartkom te Leuven, een gebouw van 
Interbrew. Dit is een noodzakelijke tus-
senstap op weg naar het gloednieuwe 
VAC. Voor zover we correct geïnfor-
meerd zijn, verhuizen de volgende 
entiteiten voorlopig naar het Hungari-
agebouw: Wonen Vlaanderen, Natuur 
en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij 
met inbegrip van afdeling Water, Mi-
lieu-inspectie, Milieuvergunningen, 
Landbouw en Visserij, Preventie en 
Verwijzersbeleid.

Gunstige locatie

De plannen voor het VAC Leuven za-
gen het licht in de loop van 2002. De 
ontwikkeling van het VAC is geïn-
tegreerd in het masterplan van prof. 
Marcel Smets en vormt de basis voor 
de stedenbouwkundige herwaardering 
van de stationsomgeving te Leuven. 
Net zoals voor de Vlaamse Administra-
tieve Centra van Hasselt en Antwerpen 
werd gekozen voor een locatie op een 
steenworp van het station van zowel 
de NMBS als De Lijn. Dat het terrein 
gunstig gelegen is voor de personeels-
leden en de bezoekers staat buiten kijf. 
Leuk detail: het is bovendien ook zeer 
dicht gelegen bij het ACOD-gebouw in 
de Maria-Theresiastraat.
Het VAC Leuven zal 22.600 vierkante 
meter kantoorruimte tellen en het 
wordt een torengebouw met 17 verdie-
pingen. Er komen 158 parkeerplaatsen 
voor wagens.

Anders Werken

De werkruimtes voor de personeels-
leden zullen alweer worden ingericht 
volgens het principe van anders wer-
ken, dus de combinatie van telethuis-
werk en stresserende flexibele kantoor-
ruimtes. Ter herinnering de basisprin-
cipes: kantoren met werkplekken voor 
slechts 80 procent van het voorziene 
personeel, uitgaande van 23 vierkante 
meter per werkplek.
In de berekening zijn opgenomen 
het landschapskantoor, de circulatie, 
(team)cockpits, levend archief, kitche-
nette, sanitair, liftkokers, (nood)trap-
pen en technische ruimtes.
Er is parking voorzien voor 1/10 per-
soneelsleden plus één per dienstwa-
gen. Fietsenstalling is berekend op 1/20 
van de personeelsleden. Er komt ook 
een semistatisch archief (ondergronds) 

berekend op 10 lopende meter per per-
soon.
Er komen 700 werkplekken voor mi-
nimum 850 personen. Uit peilingen 
is gebleken dat het merendeel van de 
personeelsleden dit ongemak wil aan-
vaarden om één à twee dagen thuis te 
mogen werken. Alles bij de Vlaamse 
overheid heeft zo zijn prijs. Jammer 
dat diegenen die omwille van hun job-
inhoud niet thuis kunnen werken, mee 
het gelag moeten betalen.

Welke diensten?

De 850 werknemers die verhuizen, ko-
men uit de het Ellipsgebouw te Brussel, 
de Philips-site te Leuven en diensten 
elders gevestigd in Leuven en de rand 
rond Leuven. De entiteiten komen uit: 
Agentschap Binnenlands Bestuur, Syn-
tra Vlaanderen, Agentschap Facilitair 
Management, VDAB (behalve het com-
petentiecentrum), Jobpunt Vlaanderen, 
Departement Landbouw en Visserij, 
Flanders Investment Trade, Agent-
schap Landbouw en Visserij, Agent-
schap Ondernemen, Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, VLM, 
Agentschap Hoger Onderwijs en Vol-
wassen onderwijs en Studietoelagen, 
Agentschap Natuur en Bos, Agentschap 
Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, VMM uitgezonderd labo, 
Agentschap Jongerenwelzijn, Departe-
ment Mobiliteit en Openbare Werken, 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezond-
heid, Agentschap Wegen en Verkeer, 
Kind en Gezin, Agentschap Ruimte-
lijke Ordening, Vlaams Agentschap 
Personen met een Handicap, Agent-
schap Onroerend Erfgoed, Agentschap 
Wonen Vlaanderen, Vlaams Subsidie-
agentschap, Agentschap Inspectie RO, 
Woonbeleid en OE en het Departement 
Werk en Sociale Economie.
Onbegrijpelijk maar waar, er is dus nu 
al plaats tekort. Als iemand een huis 
bouwt, houdt hij toch rekening met de 
grootte van zijn gezin? Bij de Vlaamse 
Gemeenschap werkt men duidelijk an-
ders.

Jan Van Wesemael, Hilaire Berckmans

Vlaams Administratief Centrum Leuven
Klaar tegen eind 2010?
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In navolging van het federaal sectoraal akkoord 2005-2011 
van de gezondheidssectoren werden 2303 voltijdequivalen-
ten ter beschikking gesteld voor de mobiele equipes in de 
verpleegkundige departementen. Opdat deze extra middelen 
niet zomaar in het niets zouden verdwijnen, werd halfweg 
2007 geopteerd om te starten met een pilootproject.

De uitwerking van dit project en de daaruit voortvloeiende 
aanbevelingen gebeuren door een universitaire onderzoek-
sequipe van het HIVA (Hoger Instituut voor Arbeid), UZ 
Gent en UCL Brussel. De selectie van de ziekenhuizen die 
zich kandidaat stelden om constructief mee te werken aan 
dit project gebeurde door een federaal begeleidingscomité, 
waarin ook de sociale partners vertegenwoordigd zijn. Er 
werd rekening gehouden met een verdeelsleutel en een re-
gionale spreiding.

Syndicale vertegenwoordiging

In deze pilootfase was er een verdeling van 319 voltijdse 
quivalenten. Na enige tijd bleek dat sommige ziekenhuizen 
enkel de benefits van deze extra werkkrachten zagen en heel 
wat moeite hadden om ook de administratie die hiermee ge-
paard ging erbij te nemen. Eén ziekenhuis gaf zelfs forfait.
In elk van de geselecteerde ziekenhuizen is ook een lokale 
paritaire begeleidingscommissie opgericht. In deze commis-
sie kunnen de lokale vakbondsafgevaardigden alles op de 
voet volgen en sturen. Dankzij hun inbreng komen er soms 
zaken aan het licht die de betrouwbaarheid van de gegevens 
in vraag kunnen stellen. Het daadwerkelijk bestaan van een 
bepaalde mobiele equipe werd zelfs ter discussie gesteld.

Dubbel opzet

Het doel van dit onderzoek is de efficiëntie en de inzet van 
de mobiele equipes te optimaliseren bij onder andere een 
hogere zorgvraag, acute verhoogde werkdruk en bij onmid-
dellijke vervanging van niet voorziene afwezigheden. Tege-
lijkertijd is het de bedoeling om zo spoedig mogelijk defini-
tieve uurroosters te bezorgen aan de medewerkers. Dit alles 
zou moeten leiden tot een minimale roosterverstoring, een 
zo laag mogelijke werklast, een maximale jobtevredenheid 
en een zo goed mogelijke combinatie van werk en privéle-
ven. Dit dubbel opzet leek in theorie zeer nobel, maar de 
praktijk wijst uit dat de flexibiliteit van mobiele equipes ook 
zijn grenzen kent. Een vergoeding voor deze personen zou 
volgens ons dan ook op zijn plaats zijn.

Metingen en evaluatie

Bij de opstart werd op de betrokken diensten een nulmeting 
uitgevoerd om de huidige werklast, uurroosters en werkor-
ganisatie in kaart te brengen. Begin 2008 zijn de eerste mo-
biele equipes uiteindelijk gestart. Deze equipes worden nu 
verder begeleid en opgevolgd met tussentijdse metingen. 
De ACOD zal de cijfergegevens toetsen aan de realiteit.

We verwachten tegen april een evaluatie van de werking. 
Deze evaluatie zal door de ACOD met argusogen gevolgd 
worden, want geregistreerde cijfers geven niet altijd een 
juist beeld van de realiteit.
In een laatste fase zal de onderzoeksequipe conclusies en 
aanbevelingen uitwerken. Einddatum voor dit alles is 30 
juni 2009. Daarna worden hierover protocolakkoorden af-
gesloten in een haalbaar juridisch kader en worden in prin-
cipe de resterende voltijdse equivalenten verdeeld over alle 
ziekenhuizen.

Katrien Van Keirsbilck, Hilaire Berckmans

Gezondheidssectoren
Pilootproject mobiele equipes
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De gesloten jeugdinstelling De Grubbe in Everberg berust 
op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid 
en de gemeenschappen. De Franse en Vlaamse Gemeenschap 
hebben elk een equipe ter plaatse. De federale overheid staat 
voornamelijk in voor de veiligheid en de basisvoorzieningen 
zoals gebouwen, kledij en voeding van de jongeren. De ge-
meenschappen staan in voor het pedagogische luik: onthaal, 
opvang, begeleiding, observatie, activiteiten, lessen.

In het kader van de uitbreiding van de capaciteit voor jon-
geren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 
of hiervan verdacht worden, ligt een protocol op tafel dat 
werkafspraken vastlegt tussen de bevoegde ministers en 
de principes beschrijft voor de gefaseerde opbouw van de 
capaciteit. Finaal voorziet de Vlaamse Gemeenschap plaats 
te bieden aan 160 jongeren. Everberg wordt een eentalig 

Vlaamse instelling met 126 plaatsen waarvan de realisatie 
zou rond zijn einde 2011 - begin 2012. De overige 34 plaat-
sen worden voorzien in de voormalige gevangenis van Ton-
geren met als (aanvankelijk) vooropgestelde datum 1 april 
2009.

Grote onduidelijkheid personeel

Op 4 maart vond in de De Grubbe het eerste subentiteits-
overlegcomité plaats. De ACOD diende een viertal agenda-
punten in naar aanleiding van de vele vragen en bezorgdhe-
den van de personeelsleden.
Positief voor het personeel is dat het samenwerkingsak-
koord wordt voortgezet en bijgevolg de tewerkstelling ver-
zekerd is. De overheid kon echter geen bevestiging geven of 
de streefdatum van de opening in Tongeren werd uitgesteld 

Gesloten jeugdinstelling De Grubbe
Veel vragen, weinig antwoorden
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Het examenreglement voor de generie-
ke proef niveau D werd op 20 juni 2008 
gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad. De sessies voor deze generieke 
proef vonden plaats tussen 22 en 26 
november 2008. Intussen zijn de uit-
slagen bekend. Alle deelnemers kregen 
thuis het bericht of ze wel of niet zijn 
geslaagd. In totaal zijn 2.213 deelne-
mers geslaagd. Wij verwachten dat de 
precieze namenlijst binnen afzienbare 
tijd wordt gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad.

Om de scores van de kandidaten te be-
palen werden hun antwoorden verge-
leken met de antwoorden van 27 ‘ex-
perts’. Deze experts waren managers, 
P&O-verantwoordelijken en direct lei-
dinggevenden.
De generieke proef bestond uit 21 si-
tuaties. Bij elke situatie werden vier 
gedragsmogelijkheden opgesomd. De 
deelnemers dienden voor elke voor-
gelegde gedragsmogelijkheid te ant-

woorden in welke mate die reactie in 
overeenstemming was met de waarde-
gebonden competenties.

De 27 experts hebben identiek dezelfde 
test afgelegd. Voor elke antwoordmo-
gelijkheid per situatie heeft men tel-
kens geteld door hoeveel experts die 
als zeer goed, goed, gemiddeld, slecht 
of zeer slecht werd beoordeeld.

Hoe meer de antwoorden van een kan-
didaat overeenstemmen met die van 
de experts, hoe hoger de score. Het re-
sultaat van de gevolgde scoringswijze 
is dat 80 procent van de deelnemers 
zijn geslaagd. Ter vergelijking: bij de 
generieke proef voor niveau C waren 
er slechts 60 procent geslaagden. 
Vooral voor de contractuele personeels-
leden herhalen we dat het slagen voor 
een generieke proef niet automatisch 
betekent dat men vast benoemd wordt. 
De geslaagden in een generieke proef 
krijgen een soort brevet dat levenslang 
geldig blijft. Wanneer er betrekkingen 
worden opengesteld, worden daaraan 
functiespecifieke proeven verbonden. 
Het brevet geeft de toelating om aan 
een functiespecifieke proef deel te ne-
men. Uiteraard geldt het brevet voor 
functies in het niveau waarvoor men 
de generieke proef met succes heeft af-
gelegd.

Hilaire Berckmans

Geslaagden generieke proef niveau D gekend

naar 1 januari 2010. Tevens kregen we 
geen afdoend antwoord op onze vra-
gen naar het scenario van Everberg en 
het aantal plaatsen tijdens de bouw-
werken.
Zolang het onduidelijk is hoeveel fede-
raal personeel wordt ingezet, is er geen 
invulling voor het personeelskader dat 
instaat voor het pedagogische luik en 
kan er geen ontwerp van personeels-
plan aan de vakbonden voor advies 
worden voorgelegd. Het is al wel dui-
delijk dat de huidige personeelsbezet-
ting binnen de psychosociale en admi-
nistratieve diensten te krap is en dat 
ook de categorie jongeren die wordt 
toegewezen aan de respectieve instel-
lingen mee de personeelsbezetting zal 
bepalen.
De overheid engageerde zich tegenover 
de vakbonden om elk nieuw element 
met betrekking tot de toekomst van de 
instellingen van Tongeren en Everberg 
zonder verwijl te communiceren.

Welzijn en veiligheid rampzalig

Naast de toekomst van De Grubbe 
stonden ook de aangelegenheden rond 
welzijn op het werk op de agenda. Het 

verslag van de rondgang van 2006 ver-
meldt zeer ernstige, bedreigende gebre-
ken op het gebied van infrastructuur. 
De overheid stelde tijdens de zitting dat 
zij te gast is in een federaal centrum en 
dat problemen van die aard alleen kun-
nen worden doorgegeven aan de fede-
raal verantwoordelijken. De Vlaamse 
overheid mag echter niet vergeten dat 
zij, hoe dan ook, voor haar personeel 
verantwoordelijk is.
We stellen met ontzetting vast dat na 
tweeënhalf jaar geen enkel probleem 
is weggewerkt. De situatie is er zelfs 
nog op achteruitgegaan. Enkele voor-
beelden: struikelgevaar bij overlapping 
van de vloerbekleding, geen (goede) 
werking van rookmelders, gebrekkige 
brandblusmiddelen en waterinsijpe-
ling in de administratieve containers; 
opstijgend vocht en vochtige muren, 
gladheid van de buitensportruimte, 
een grote ruimte tussen de metalen 
grondrooster en bomen in de leefgroep. 
Het ‘kasteeltje’ waar het materiaal van 
de verschillende gemeenschappen is 
opgeborgen, werd onbewoonbaar ver-
klaard: het plafond heeft het inmiddels 
begeven en is naar beneden gekomen.

Speciaal overlegcomité

Door het feit dat er geen opvolging 
wordt gegeven aan deze waslijst van 
gebreken en steeds de kaart wordt ge-
trokken van ‘De Grubbe is maar een 
voorlopige maatregel’, geraakt het per-
soneel uitermate gedemotiveerd. De 
ACOD heeft dan ook op 11 februari een 
brief geschreven aan minister van Amb-
tenarenzaken Steven Vanackere met de 
vraag een speciaal overlegcomité op te 
richten voor de jongerencentra. Omdat 
daar overheidspersoneel werkzaam 
is dat ressorteert onder verschillende 
sectorcomités, is een dergelijk speciaal 
overlegcomité bevoegd voor de aange-
legenheden Preventie en Bescherming 
op het Werk. Het is nu wachten op het 
antwoord van de minister.
Op het overleg van 4 maart stelden we 
de vraag naar een volgende rondgang. 
Het argument van de tijdelijkheid van 
De Grubbe gaat niet op als het om de 
veiligheid van het personeel gaat.

Gino Ivens, Liliane Jans, Hilaire Berck-
mans
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In het sociaal akkoord 2003-2006 was 
afgesproken dat er een onderzoek wordt 
gevoerd naar de mogelijke invoering 
van een algemeen vervoersplan bij de 
VMW. Het dossier geraakte moeilijk 
uit de startblokken. In oktober 2004 
werd formeel een werkgroep Vervoers-
plan opgericht, die concrete maatre-
gelen moest uitwerken. De werkgroep 
bleef maar aanmodderen. Pas in de-
cember 2008 was het zover en kreeg het 
mobiliteitsbeleid concrete vorm.

In veel bedrijven en openbare diensten 
blijft het mobiliteitsbeleid steken in de 
opmaak van statistieken en een theo-
retische benadering van de problema-
tiek. De dagelijkse realiteit gebiedt de 
VMW-directie om concrete acties te 
ontwikkelen. Het mobiliteitsprobleem 
heeft enorme maatschappelijke gevol-
gen onder meer macro-economisch 
(tijdverlies) en ecologisch (CO2-uit-
stoot) maar ook door ongevallen en 
verkeersslachtoffers. Er zijn uiteraard 
de gevolgen voor de werkgever, maar 
evenzeer voor de individuele werk-
nemer door een moeilijkere combina-
tie werk en privéleven, tijdverlies en 
stress.

Voorgestelde maatregelen

Door de werkgroep werden concrete 
acties voorgesteld:
- om de bereikbaarheid van de bedrijfs-

sites te verbeteren, moeten afspraken 
worden gemaakt met de openbare 
vervoersmaatschappij (De Lijn) over 
bijkomende bushaltes of een aange-
paste uurregeling van de bussen aan 
de werktijdregeling bij de VMW. Ook 
een belbus kan een alternatief zijn.

- bij de inplanting van nieuwe sites 
moet rekening worden gehouden 

met de bereikbaarheid.
- uitbreiding van het aantal functies 

van mobiele werker, waarbij bepaal-
de personeelsleden kunnen gebruik-
maken van het dienstvoertuig voor 
de verplaatsingen in het woon-werk-
verkeer (voordeel in natura).

- invoering van thuiswerk.
- faciliteiten voor fietsers, zoals kleed-

ruimtes en douches.
- aanmoedigingscheques voor de aan-

koop van een fiets.
- aanmoediging van carpooling en in-

voering van carpooling met bedrijfs-
wagens.

- organisatie van ophaaldiensten van-
uit een NMBS-station of een halte van 
het openbaar vervoer.

Deze voorstellen omvatten dus heel 
wat interessante maatregelen, die een 
belangrijke impact kunnen hebben op 
de werkorganisatie en de bereikbaar-
heid van de werkplek door de werkne-
mer.

Cijfergegevens

Voor woon-werkverkeer verleent de 
VMW reeds de volgende tussenkom-
sten:
- in 2007 werd een totaalbedrag van 

144.377 euro betaald aan fietsvergoe-
dingen voor 361 fietsers. Dit is een 
gemiddelde van 400 euro per recht-
hebbend personeelslid.

- via het systeem derdebetaler neemt 
de VMW de abonnementen van het 
openbaar vervoer ten laste. In 2007 
bedroeg de kostprijs hiervan 311.500 
euro voor 387 reizigers.

- indien de werkplek moeilijk of niet 
met het openbaar vervoer kan wor-
den bereikt, wordt de tussenkomst 
verleend op basis van een treinkaart 
tweede klasse NMBS voor de afge-

legde afstand. In 2007 werd een to-
taal bedrag van 50.504 euro betaald 
aan 99 rechthebbenden. Dit is een ge-
middelde van 500 euro per rechtheb-
bend personeelslid.

Prioritaire maatregelen

Door de raad van bestuur werd het 
licht op groen gezet voor de volgende 
maatregelen:
- uitbreiding van het aantal functies 

van mobiele werker.
- invoering van carpooling door het 

gebruik van een bestelwagen voor 
woon-werkverkeer van verschillen-
de personeelsleden.

- invoering van structureel telewerk 
en een beperkte glijtijd.

- aanmoediging van carpooling met 
o.a. de toekenning van een vergoe-
ding aan de passagiers.

- aankoop van milieuvriendelijke be-
drijfswagens.

- verhoging van de bereikbaarheid van 
de bedrijfssites door overleg met de 
openbare vervoersmaatschappijen.

- voorzieningen voor fietsers (over-
dekte fietsstallingen, kleedkamers, 
douches,...).

- voor de vergoeding voor moeilijk 
bereikbare arbeidsplaatsen wordt de 
terugbetaling niet langer gebaseerd 
op de kostprijs van een abonnement 
openbaar vervoer, maar op een ver-
goeding van 0,15 euro per afgelegde 
kilometer. Voor de rechthebbenden 
betekent dit een stijging van nage-
noeg 150 procent van hun vergoe-
ding. Op basis van de gegevens 2007 
zou het kostenplaatje stijgen van 
50.504 euro naar 126.260 euro.

Richard De Winter

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
De krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid

Contactpersoon Vlaamse 
Overheid: Hilaire Berckmans

Tel.: 02/508.58.64 - e-mail: 
hilaire.berckmans@acod.be
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Afgelopen weken werd er intensief on-
derhandeld over het onderwijsdecreet 
XIX. De collega’s van ACOD Onder-
wijs zijn beter geplaatst dan wij om 
hierover toelichting te verschaffen. Eén 
artikel in het nieuwe decreet is voor het 
meesters-, vak- en dienstpersoneel wel 
belangrijk, namelijk artikel IX.9 waar-
van de tekst luidt: “In artikel X.57 van 
hetzelfde decreet worden het tweede en 
het derde lid geschrapt”. Waarom ons 
hierover druk maken?

Met ‘artikel X.57 van hetzelfde decreet’ 
wordt bedoeld artikel X.57 van het on-
derwijsdecreet XIV. Het tweede lid van 
dat artikel legde aan de scholengroe-
pen de verplichting op om minimum 
20 procent van de totale werkings-
middelen voor te behouden voor de 
tewerkstelling van meesters-, vak- en 
dienstpersoneel. Het derde lid van dat 
artikel omschreef dat voor het bepalen 
van tewerkstelling diende rekening te 
worden gehouden met het contractueel 
en het vastbenoemd MVD-personeel.

Verkeerd signaal

Door het onderwijsdecreet XIX wor-
den die bepalingen nu geschrapt. De 
weerslag van die schrapping dient te 

worden gerelativeerd, omdat in het on-
derwijsdecreet XIV al was opgenomen 
dat van die 20 procent werkingsmidde-
len voor tewerkstelling tot 90 procent 
kon worden aangewend voor de uitbe-
steding van taken aan gespecialiseerde 
bedrijven.
De ACOD heeft in het onderhande-
lingsprotocol laten opnemen niet in te 
stemmen met de schrapping van het 
artikel X.57 van het onderwijsdecreet 
XIV. Alhoewel een deel van de wer-
kingsmiddelen kon worden gebruikt 
voor uitbestedingen, hadden wij toch 
de garantie dat minstens 20 procent 
van de werkingsmiddelen moest wor-
den aangewend voor tewerkstelling. 
Bovendien was en is het ook mogelijk 
dat een scholengroep niets uitbesteedt.
Nu wordt het theoretisch mogelijk om 
niets meer van de werkingsmiddelen 
te weerhouden voor tewerkstelling 
van meesters-, vak- en dienstpersoneel. 
Het is onwaarschijnlijk dat zoiets in de 
praktijk ook echt gebeurt, maar toch is 
dit een absoluut verkeerd signaal.

Niet terug naar af

De afgelopen jaren hebben we, na meer 
dan twintig jaar kommer en kwel, ein-
delijk een aantal zaken kunnen verbete-

ren voor het administratief, meesters-, 
vak- en dienstpersoneel. Door cao VIII 
zijn we erin geslaagd om het vakantie-
geld gevoelig op te trekken tot hetzelf-
de niveau als de rest van de openbare 
sector. De arbeidsvoorwaarden van de 
busbegeleiders zijn verbeterd. Met de 
nog resterende budgetten kunnen we 
ook naar betere arbeidsovereenkom-
sten evolueren voor alle personeelsle-
den.
Het theoretisch mogelijk maken dat 
van de werkingsmidden niets meer 
dient te worden voorzien voor tewerk-
stelling van meesters-, vak- en dienst-
personeel is een beslissing die volledig 
haaks staat op wat door cao VIII moge-
lijk wordt gemaakt. Deze beslissing is 
dus inderdaad een verkeerd signaal en 
de ACOD heeft dat terecht in het pro-
tocol over het onderwijsdecreet XIX 
doen opnemen.

Hilaire Berckmans

Meesters-, vak- en dienstpersoneel
Door onderwijsdecreet XIX terug naar af?
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Op 24 december 2008 werd eindelijk het 
OCMW-decreet gepubliceerd. Daarmee 
werd een hele weg afgelegd om de or-
ganisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn te actualise-
ren en af te stemmen op het Gemeen-
tedecreet. Slechts een minimum aantal 
artikelen ging in vanaf 1 januari 2009; 
voor andere is dit pas zes maanden na 
publicatie op 1 juli 2009. De Vlaamse 
Regering besloot bovendien om de uit-
voering ervan uit te stellen voor onbe-
paalde tijd.

Eind februari werden de vakbonden 
uitgenodigd voor een vergadering van 
het Comité C1 waar het voorontwerp 
van besluit van de Vlaamse Regering 
werd voorgelegd tot uitvoering en in-
werkingtreding van het OCMW-de-
creet. Opvallend is dat voornamelijk 
artikelen over personeelsbeleid voor 
onbepaalde tijd werden uitgesteld. Het 
gevolg hiervan is dat voor heel wat 
personeelsleden van het OCMW de 
nieuwe rechtspositieregeling die bij de 
gemeenten ingang vond op 1 januari, 
niet uitvoerbaar wordt.

Wat werd uitgesteld?

Zo bepaalt artikel 104 van het decreet 
drie belangrijke zaken:
- de rechtspositieregeling van het per-
soneel van de gemeente die door het 
Openbaar Centrum voor Maatschap-
pelijk Welzijn wordt bediend, is ambts-

halve van toepassing op het personeel 
van het OCMW, dat een betrekking be-
kleedt die ook bestaat bij de gemeente.
- voor het specifieke personeel (functies 
die niet bestaan bij de gemeente) wordt 
de rechtspositie bepaald door de raad 
voor maatschappelijk welzijn.
- de Vlaamse Regering bepaalt de mini-
male voorwaarden inzake de rechtspo-
sitie van het specifieke personeel.
Dit laatste gegeven wordt in artikel 115 
van hetzelfde decreet herhaald.
In het voorontwerp van besluit, dat aan 
de onderhandeling werd voorgelegd, 

staat dat onder meer beide artikelen 
voor onbepaalde tijd worden uitge-
steld. Gevolg: geen nieuwe rechtsposi-
tieregeling voor het OCMW-personeel, 
zou men denken. Niets is echter min-
der waar.

Wat met de specifieke functies?

Om de situatie nog complexer te ma-
ken, verwijzen we naar artikel 42 van 
de oude ‘organieke wet voor maat-
schappelijk welzijn’, dat bepaalt dat 
het OCMW-personeel hetzelfde ad-

OCMW-decreet
Inwerkingtreding laat op zich wachten



ministratief en geldelijk statuut geniet 
als het gemeentepersoneel. Toen wij 
de overheid wezen op het juridische 
vacuüm waarin het OCMW-personeel 
dreigde terecht te komen, werd gesteld 
dat er geen probleem is. Er werd dan 
verwezen naar het bewuste artikel 42 
dat automatisch van toepassing blijft 
zolang het decreet geen ingang vindt.
In zekere mate is dit geruststellend. 
Heel wat functies bij OCMW’s vinden 
we immers terug bij de gemeenten en 
dan zijn de nieuwe statuten die vanaf 
1 januari bij de gemeenten bestaan mu-
tatis mutandis van toepassing op het 
OCMW-personeel.
Binnen de OCMW-werking bestaan 
echter ook heel wat specifieke func-
ties. Sterker nog, we merken dat heel 
wat OCMW’s de laatste jaren bewust 
diensten zijn gaan verzelfstandigen 
waarbij het onder meer de bedoeling 
was om een afwijkend statuut voor het 
personeel te kunnen opstellen. De eni-
ge voorwaarde voor de afwijking was 
dat besturen het specifieke karakter 
van sommige diensten en inrichtingen 
moesten motiveren.

Politieke versus syndicale mening

De Vlaamse Regering, hierin bijgetre-
den door haar administratie, stelt dat 
zolang het OCMW-decreet niet van 
toepassing is, de oude organieke wet 
en meer bepaald artikel 42 van toepas-
sing is. Onder die voorwaarden kan de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn het 
nieuwe statuut in volledige autonomie 
bepalen.
Wij hebben hierover een andere me-
ning. Was het niet het parlement dat 
bepaalde door de uitvaardiging van het 
OCMW-decreet dat de Vlaamse Rege-
ring haar verantwoordelijkheid moest 
opnemen en de minimale voorwaar-

den in het statuut diende te bepalen? 
Zolang de Vlaamse Regering hierover 
haar verantwoordelijkheid niet op-
neemt, kan er voor ons lokaal niet on-
derhandeld worden over het opstellen 
van nieuwe statuten voor de specifieke 
graden. Indien besturen toch vooruit-
lopen op het besluit van de Vlaamse 
Regering, dan kunnen we niet anders 
dan bezwaar indienen bij het toezicht.

Hoe moet het nu verder?

Het is erg te moeten vaststellen dat de 
huidige Vlaamse Regering haar verant-
woordelijkheid niet opneemt en bij wij-
ze van spreken het specifieke personeel 
van het OCMW het moeras instuurt. 
Wij weten allemaal wat hier achter zit. 
We vrezen dat onder druk van de werk-
geversorganisatie VVSG de Vlaamse 
overheid nog minimalere voorwaar-
den wil vastleggen voor het personeel 
van de instellingen. In het kader van 
de komende verkiezingen zijn conflic-
ten met vakbonden echter uit den boze. 

De volgende maanden zijn toonaange-
vend voor het verloop van dit dossier. 
Heel wat OCMW’s kondigen immers 
nu al aan dat ze willen onderhandelen 
met de vakbonden over het opstellen 
van nieuwe statuten.
Ook de houding van de andere vak-
bonden is niet onbesproken. Het ACV 
tekende andermaal een protocol van 
akkoord en geeft hiermee te kennen 
dat ze de logica van de overheid volgt. 
Het VSOA bleef afwezig op de verga-
dering en nam dus geen standpunt in. 
Voor de ACOD werd het een protocol 
van niet-akkoord. Wij zullen enkel on-
derhandelen op het lokale vlak, zodra 
de Vlaamse Regering haar verantwoor-
delijkheid opneemt inzake de specifie-
ke graden.

Mil Luyten
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In een vorige editie van Tribune verscheen een oproep voor 
een vrijgestelde Politie in Oost- en West-Vlaanderen. Dit is 
het gevolg van de aanduiding van Eric Picqueur als federale 
vrijgestelde. Eric zal vanaf 1 juli Patrick Debel vervangen in 
zijn functie.
Met de aanduiding van Eric koos het regiosecretariaat voor 
continuïteit. Eric was immers de huidige gewestelijk vrijge-
stelde Politie en komt uit de gerechtelijke zuil van de fede-
rale politie. Wij wensen kameraad Picqueur veel succes in 
zijn nieuwe job.

Nieuwe federale vrijgestelde Politie

 Contactpersoon LRB: 
Mil Luyten - Tel.: 02/508.58.25 - 

e-mail: mil.luyten@acod.be
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Naast het aantreden van een nieuwe 
afgevaardigd bestuurder heeft het 
GO! eveneens een nieuwe voorzit-
ter. Dat is een oude bekende: Eddy 
Baldewijns was gewaardeerd par-
lementslid en gewezen minister van 
Onderwijs. In de schoolpactcommis-
sie verdedigde hij de belangen van het 
rijksonderwijs,onderhandelde hij een 
wetsvoorstel over de ARGO, de eer-
ste neutraliteitsverklaring en engage-
mentsverklaring.

U bent een onderwijsman in hart en nie-
ren.

Eddy Baldewijns: “Dat kan men wel 
stellen, vooral mijn onderwijsloopbaan 
aan de toenmalige normaalschool staat 
in mijn geheugen gegrift. Daar spraken 
we in de leraarskamer niet over sport 
of politiek maar over vernieuwingen 
in de pedagogie. Onze directeur stimu-
leerde dat enorm. Als jongste van het 
team voelde ik me heel erg aangespro-
ken door die vernieuwingsdrang en 
dat enthousiasme dreef me ook tijdens 
mijn parlementaire loopbaan. Omdat 
ik de zaken bekeek vanuit het perspec-
tief van het kind en de klas kreeg ik 
heel wat waardering van mijn parle-
mentaire collega’s.”

Wat is voor u de kern van het pedagogisch 
project GO! ?

Eddy Baldewijns: “Essentieel in het 
pedagogisch project van het GO! is het 
bijzondere respect voor de ander. Ons 
onderwijs gaat uit van respect voor el-
kaar, wat ook je huidskleur, taal of po-
litieke overtuiging is. Dat omgaan met 
diversiteit vind ik een sleutelfunctie 
voor het GO!”

Welke rol ziet u voor de Raad en zijn cen-
trale diensten?

Eddy Baldewijns: “Zie het als een be-
langrijke strategisch rol. Met bijvoor-
beeld instrumenten ontwikkelen om 
de kwaliteit van onze scholen te stimu-

leren, op te volgen en nog meer zicht-
baar te maken. Voortdurende aandacht 
voor kwaliteitsonderwijs is de beste 
waarborg voor een sterke plaats van 
het GO! We hebben daar trouwens de 
mensen voor, zowel op centraal niveau 
als op schoolniveau.
Het PPGO is daar een uitstekende aan-
zet toe. Het is als het ware het cement 
dat al onze scholen bindt: een unieke 
factor in het Vlaamse onderwijsland-
schap dat de andere onderwijsnetten 
ons benijden, maar dat we dan ook ten 
volle moeten benutten.”

Wat ziet u zelf als een belangrijke bijdrage 
als voorzitter?

Eddy Baldewijns: “Je zal me geen ron-
kende beleidsverklaringen horen af-
leggen, maar waar ik zeker werk van 
wil maken is het wegwerken van het 
onderscheid tussen de drie bestuursni-
veaus van ons onderwijs: centraal (de 
Raad GO! en zijn administratieve en pe-
dagogische diensten), lokaal (de aparte 
school) en het mesoniveau (de scholen-
groepen). Dit moet gebeuren door een 
goede informatiedoorstroming, een 
open communicatie, het scheppen van 
vertrouwen en een sterke samenwer-

king tussen de verschillende niveaus. 
Het centrale niveau moet hierbij het 
initiatief nemen en moet uitgroeien tot 
een actief en professioneel diensten- 
en expertisecentrum waarbij gestreefd 
wordt naar de optimale tevredenheid 
van onze partners, dit wil zeggen de 
scholen en de scholengroepen. Het is 
immers de taak van de centrale admini-
stratie en de pedagogische diensten om 
optimale ondersteuning te garanderen, 
zodat scholen en scholengroepen hun 
beleidskracht en kwaliteit steeds ver-
der kunnen uitbouwen en zo het GO! 
duidelijk en krachtig positioneren.
Het streven naar kwaliteit moet cen-
traal staan. Dat gaat niet alleen over 
het halen van de eindtermen, maar ook 
over het verwerven van competenties. 
Een van de belangrijkste competenties 
is respect voor diversiteit. Grenzen mo-
gen geen hinderpalen zijn. Daarom wil 
ik meer aandacht besteden aan talen-
onderwijs. Hoe we dat concreet in het 
beleid zullen vertalen, dat is voer voor 
onze specialisten. Neem alvast van me 
aan dat we dit jaar de kwaliteit van het 
GO! dik in de verf zullen zetten.”

Het begrip kwaliteit hanteert men overal. 
Wat betekent het in de praktijk?

Interview Eddy Baldewijns
“De kwaliteit van het GO! dik in de verf 
zetten”
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Het zware dossier leerzorg zal in deze 
legislatuur geen afronding krijgen. 
Over een van de meest ingrijpende 
dossiers voor het basis- en secundair 
onderwijs, zowel gewoon als buitenge-
woon, zullen geen formele onderhande-
lingen meer plaatsvinden. Dit is over-
eengekomen tussen de koepels, inrich-
tende machten en vakbonden tijdens 
een ontmoeting met de minister.

De tijd om over dit ontwerp van de-
creet nog grondig te onderhandelen, is 
er niet meer. In de afgelopen periode 
heeft minister Vandenbroucke nog be-
langrijke inspanningen geleverd om 
een akkoord rond te krijgen, maar de 
tijd die ons nu nog rest is simpelweg te 
kort om ernstige onderhandelingen tot 
een goed einde te brengen. Vermits er 
verkiezingen in aantocht zijn, kan het 
Vlaams parlement geen ontwerpen van 
decreet meer behandelen.
De uitgangspunten aangaande leerzorg 
werden door alle sociale partners on-
derschreven, maar het was onze plicht 
om er over te waken dat de personeels-
belangen maximaal aan bod kwamen. 
We hebben ons constructief opgesteld 
in dit dossier, maar de belangen van 
het personeel hebben voor ons zwaar 

doorgewogen. Minister Vandenbrouc-
ke heeft dit aanvaard en wenste nu 
geen decreet dat niet werd gedragen 
door het veld.
ACOD Onderwijs blijft bereid om op 
een constructieve manier het concept 
leerzorg mee te bekijken, maar ons uit-
gangspunt is en blijft dat er een werk-
baar en gedragen uitkomst moet zijn 
waarbij het duidelijk moet zijn dat leer-

zorg samen met de personeelsleden tot 
stand moet komen en niet ten koste van 
de personeelsleden. Wij zullen nooit 
akkoord gaan met een systeem dat 
de lasten bij het, nu al, overbevraagde 
personeel legt en de lusten bij de ou-
ders en politici.

hugo.deckers@acod.be

Vakbonden krijgen gehoor bij de minister
Geen decreet leerzorg

Eddy Baldewijns: “Voor het GO! is dit 
zeer concreet te maken: het nastreven 
van de hoogst mogelijk leerwinst voor 
iedere leerling en cursist. Hierin kun-
nen we minister Vandenbroucke volle-
dig bijtreden: niemand mag achterblij-
ven ongeacht zijn of haar mogelijkhe-
den. Wij kunnen dit waarmaken.”

Welke specifieke rol heeft het GO! in het 
Vlaamse onderwijslandschap?

Eddy Baldewijns: “We maken er werk 
van om de eigenheid van ons net te ver-
sterken. Dat is een van de belangrijk-
ste uitdagingen. We moeten nog meer 
werken aan de fundamentele waarden 
die we willen uitdragen en nog meer 

kunnen loskomen van levensbeschou-
welijke verplichtingen. Want zodra je 
iets moet doen in naam van de hele ge-
meenschap van een land of volk, moet 
je dat zo neutraal mogelijk houden. 
Dat is bij de organisatie van het on-
derwijs door de Vlaamse overheid niet 
anders. Dat onderwijs, dat moet onder-
wijs voor iedereen zijn. Pluralisme en 
neutraliteit zijn dan ook de evidentie 
zelve.”

Het GO! heeft een ‘unique selling proposi-
tion’ om het met een marketingterm te for-
muleren, dit wil zeggen unieke en onder-
scheidende eigenschappen van een product 
of dienst?

Eddy Baldewijns: “Een maatschappij 
zonder grenzen heeft absoluut nood 
aan gemeenschapsonderwijs. Ik kan 
als voorzitter van het GO! dan ook één 
duidelijke garantie geven: mijn inzet 
voor het pedagogische project is on-
voorwaardelijk. Dat mag men van een 
voorzitter ook verlangen, want dit on-
derwijs moet verantwoording afleggen 
aan de mensen die het bekostigen: de 
belastingbetalers.”

We danken de nieuwe voorzitter voor 
deze kennismaking en wensen hem 
alle succes.
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Na de onderhandelingen over het kwa-
liteitsdecreet en het decreet voor het 
hoger beroepsonderwijs werden de on-
derhandelingen over het onderwijsde-
creet XIX afgerond. Nu worden volop 
de besluiten van de Vlaamse Regering 
onderhandeld. ACOD Onderwijs te-
kende een protocol van akkoord, met 
uitzondering van de artikelen over het 
secundair onderwijs die een vooraf-
name zijn op de globale discussie over 
dit onderwijsniveau. Wij geven een 
selectie uit de maatregelen die op ons 
afkomen en vermelden telkens tussen 
haakjes de ingangsdatum.

In het basisonderwijs wordt het tijde-
lijk en permanent onderwijs aan huis 
mogelijk gemaakt voor kleuters. De 
leerling moet de leeftijd van vijf jaar 
bereikt hebben vóór 1 januari van het 
lopende schooljaar. De voorwaarden 
zelf wijzigen niet en de overheid fi-
nanciert of subsidieert nog steeds vier 

bijkomende lestijden per leerling. (in-
gangsdatum 1 september 2009)

De overheid voorziet vanaf 1 septem-
ber 2009 in aanvullende lestijden of ex-
tra lesuren voor het voeren van een ge-
lijkekansenbeleid in het buitengewoon 
basis- en secundair onderwijs. Voor-
dien was dit beperkt tot het gewoon ba-
sis- en secundair onderwijs. Er was wel 
een systeem van onderwijsverbreding 
in het buitengewoon onderwijs, maar 
dit was veeleer beperkt. Deze maatre-
gel heeft wel tot gevolg dat sommige 
scholen minder lestijden/lesuren gene-
reren. De afbouw wordt gespreid over 
twee jaren en gaat gepaard met een 
vermindering van telkens een derde.

Voor het secundair onderwijs oor-
deelde de Vlaamse Regering dat iedere 
leerling minstens één vreemde taal 
moet onderwezen krijgen (Frans of 
Engels). In de tweede en derde graad 

beroepssecundair onderwijs wordt de 
mogelijkheid voorzien dat de vakken 
geïntegreerd worden gegeven in het 
project ‘algemene vakken’. Deze in-
tegratie is slechts mogelijk indien het 
personeelslid hiermee akkoord gaat. 
(ingangsdatum 1 september 2009)

In het secundair onderwijs wordt de 
globale puntenenveloppe ingevoerd. 
Deze enveloppe wordt toegekend op 
het niveau van de scholengemeenschap. 
De globale puntenenveloppe omvat de 
punten die toegekend worden voor het 
ondersteunend personeel, voor taak- 
en functiedifferentiatie, volgens de 
grootte van de scholengemeenschap en 
op basis van de normen voor ambten 
van adjunct-directeur, technisch advi-
seur, technisch-adviseur coördinator 
en coördinator voor het centrum voor 
deeltijds beroepsonderwijs.
De scholengemeenschap kan deze 
punten aanwenden ongeacht de her-

Nieuwe regelgeving onderwijsdecreet XIX
Decreten en besluiten
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komst ervan. Enkele regels moeten wel 
worden gerespecteerd. Zo mag men 
maximaal 10 procent van de punten 
aanwenden op het niveau van de scho-
lengemeenschap (enkel te overschrij-
den mits akkoord van het onderhande-
lingscomité). De verdeling van de pun-
ten moet ook rekening houden met de 
vastbenoemde personeelsleden, zodat 
op korte termijn geen ingrijpende ver-
schuivingen plaatsvinden. Het nieuwe 
systeem start vanaf 1 september 2009 
en loopt voor twee schooljaren. Daarna 
moet het geëvalueerd en heronderhan-
deld worden.

In het deeltijds kunstonderwijs wordt 
een (beperkte) mogelijkheid tot pro-
grammatie van nieuwe instellingen 
mogelijk gemaakt. De voorwaarden 
zijn specifiek zodat een beperkt aan-
tal gemeenten in aanmerking komt. 
Daarnaast wordt het mogelijk om via 
overheveling en/of samensmelting van 
filialen nieuwe kunstacademies tot 
stand te laten komen. Indien twee in-
stellingen fusioneren is er voorzien dat 
de directeur die eventueel boventallig 
wordt, opgevangen wordt in de voor-
ziene beleidsondersteunende functie. 
(ingangsdatum 1 september 2009)

In de basiseducatie wordt de mogelijk-
heid gecreëerd dat personeelsleden 
hun tewerkstelling uitoefenen in het 
kader van een LIO-baan (leraar in op-
leiding). De tewerkstelling moet min-
stens 6/10 van een voltijdse baan be-
dragen. In principe zouden samen met 
de invoering van de LIO-banen ook 
mentoruren moeten worden voorzien. 
Wij hebben dit tijdelijk aanvaard, maar 
zullen te gepasten tijde deze mento-
ruren opeisen.
In het volwassenenonderwijs wordt 
een stimuleringsfonds voor gecombi-
neerd onderwijs opgericht. De over-
heid voorziet 200.000 euro om af-
standsonderwijs (met een beperkt deel 
contactonderwijs) te ondersteunen en 
te stimuleren. (ingangsdatum 1 sep-
tember 2009)

Voor de centra voor leerlingenbegelei-
ding wordt de openstelling tijdens de 
kerstvakantie verfijnd. Het centrum 
moet open zijn op de eerste maandag 
en de laatste vrijdag, behalve als deze 
dag samenvalt met 25 of 26 decem-

ber of met 1 of 2 januari. Dan wordt 
de openingsdag verschoven naar de 
dichtstbijzijnde dag. Er wordt nu ook 
voorzien dat deze openingsdagen niet 
kunnen vallen op 24 of 31 december. 
(ingangsdatum 1 september 2009)

In de personeelsstatuten worden heel 
wat technische wijzigingen doorge-
voerd. Zo worden onder andere de 
taalvereisten gelinkt aan het Europees 
referentiekader. Wij hebben met te-
genzin ook moeten aanvaarden dat de 
minister de mogelijkheid creëert dat 
personeelsleden na 65 jaar nog aange-
steld en betaald kunnen worden in het 
onderwijs.
Verder wordt er voorzien in een bijko-
mende tuchtmaatregel: de afzetting. 
Dit wordt de zwaarste tuchtstraf, zodat 
deze gepaard gaat met het verlies van 
de pensioenrechten. Dit wil zeggen dat 
een personeelslid wél ontslagen kan 
worden bij een tuchtmaatregel zonder 
daarom zijn pensioenrechten te verlie-
zen. Dit laat toe dat de tuchtoverheid 
een meer genuanceerde tuchtstraf kan 
uitspreken. (ingangsdatum 1 septem-
ber 2009)

Besluiten van
de Vlaamse Regering

Vanaf 1 september 2008 is de basisedu-
catie geïntegreerd in de onderwijsre-
gelgeving. Dit heeft tot gevolg dat de 
prestaties in de basiseducatie volwaar-
dig opgenomen worden in de besluiten 
die de salarisanciënniteit regelen. Con-
creet wil dit zeggen dat personeelsle-
den die momenteel in gelijk welk on-
derwijsniveau werken, de prestaties 
die ooit in de basiseducatie geleverd 
werden, kunnen laten mee tellen in 
hun salarisanciënniteit. Deze perso-
neelsleden maken best zo snel moge-
lijk melding van deze prestaties aan 
hun werkstation via het schoolsecreta-
riaat. De opname van deze diensten in 
de salarisanciënniteit gebeurt vanaf 1 
september 2008, ook voor diensten van 
vóór 1 september 2008.

In de basiseducatie wordt de afgeslo-
ten cao omgezet in regelgeving. Bij de 
uitwerking van de jaarlijkse verlof- en 
feestdagen hebben wij het volgende 
resultaat bereikt: de personeelsleden 
hebben recht op 35 bezoldigde verlof-

dagen en op de feestdagen zoals ze 
opgesomd staan in de cao. Daarnaast 
wordt ook de mogelijkheid voorzien 
om tien dagen afwezig te zijn omwille 
van dwingende redenen. Van deze tien 
dagen zijn er vier bezoldigd. (ingangs-
datum 1 januari 2009)

In het GO!-onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap werd in het decreet reeds 
ingeschreven dat er een Kamer van be-
roep moest worden geïnstalleerd om in 
laatste aanleg het beroep te behandelen 
van tuchtmaatregelen. Deze maatrege-
len vereisten tevens een uitvoering in 
een besluit van de Vlaamse Regering. 
Het besluit in verband met orde en 
tucht werd aangepast zodat de tucht-
zaken waartegen beroep werd aange-
tekend, (eindelijk) behandeld kunnen 
worden. De Kamer van beroep is pa-
ritair samengesteld met een afvaardi-
ging van het GO! en een afvaardiging 
van de vakbonden. ACOD Onderwijs 
heeft een delegatie samengesteld van 
ervaren, maar niet meer actieve, secre-
tarissen. Zij zullen, met voldoende oog 
voor de belangen van het personeel, in 
eer en geweten oordelen over de dos-
siers.

Dit is slechts een greep uit de te on-
derhandelen besluiten. Op de website 
www.acodonderwijs.be vindt men het 
onderwijsdecreet XIX terug en kan 
men de meest recente ontwikkelingen 
in de besluiten volgen.

raf.deweerdt@acod.be

Contactpersoon Onderwijs:
de auteur van het artikel

Tel.: 02/508.58.80 - e-mail:
hugo.deckers@acod.be
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In de vorige Tribune hadden we het 
over de administratieve afhandeling 
van de vaste benoemingen die ingingen 
op 1 januari 2009, meer bepaald over de 
melding aan het ministerie van Onder-
wijs en Vorming. In dit artikel lichten 
wij de eerste fase in de benoemingsron-
de 2010 toe: de vacantverklaring van de 
betrekkingen.

Een vacante betrekking is een betrek-
king die niet is toegewezen aan een 
vastbenoemd personeelslid. Wie aan-
gesteld is ter vervanging van iemand 
met ziekte- of bevallingsverlof, met ar-
beidsongeval, loopbaanonderbreking 
of ter vervanging van een gedetacheer-
de is aangesteld in een niet-vacante 
betrekking. Het gevolg is dat er geen 
mogelijkheid is tot vaste benoeming in 
deze betrekking.

Procedure
Gemeenschapsonderwijs

De Raad van Bestuur van de scholen-
groep stelt jaarlijks de lijst met vacante 
betrekkingen op. Deze lijst moet vóór 
15 mei openbaar worden gemaakt, sa-
men met een beschrijving van de wijze 
waarop de kandidaturen moeten wor-
den ingediend. Bij het opstellen van de 
lijst wordt rekening gehouden met:
- het bestaan van een vacante betrek-
king in de instelling op 15 april 2009 en 

met betrekkingen die tussen 15 april 
2009 en 1 september 2009 vacant wor-
den door pensionering of TBS 58+ van 
de titularis.
- de stabiliteit van de betrekking na 1 
september 2009, rekening houdend met 
de geldende rationalisatie- en omka-
deringsnormen. De Raad van Bestuur 
moet de betrokken instellingshoofden 
raadplegen. Aangezien de vacant ver-
klaring een personeelsmaterie is, moet 
hierover onderhandeld worden met de 
vakbonden. In principe gebeurt dit op 
het tussencomité van de scholengroep. 
Voorafgaandelijk kan de lijst met va-
cante betrekkingen per school bespro-
ken worden in het basiscomité.

Procedure
Gesubsidieerd Onderwijs

De regeling in het Gesubsidieerd On-
derwijs verschilt van het Gemeen-
schapsonderwijs omdat de inrichtende 
machten verplicht zijn om vóór 15 mei 
2009 aan de personeelsleden die aan de 
voorwaarden voor vaste benoeming 
voldoen, de vacante betrekkingen mee 
te delen met bewijs van ontvangst. Dit 
bericht bevat een duidelijke omschrij-
ving van de aangeboden betrekking en 
vermeldt de vorm en de termijn waar-
binnen moet worden gekandideerd. De 
inrichtende macht is verplicht om alle 
vacante betrekkingen mee te delen.

Ons advies

Wij dringen er bij de tijdelijke perso-
neelsleden, die in aanmerking komen 
voor een vaste benoeming, op aan om 
na te gaan of hun betrekking al dan 
niet een vacante betrekking is. Zij die in 
een vacante betrekking staan, doen er 
goed aan om hun schoolafgevaardigde 
hierover te informeren. De schoolafge-
vaardigde kan dan in het lokaal comité 
een tussenkomst doen wanneer een 
betrekking niet in de lijst werd opge-
nomen. Wanneer de onderhandelingen 
onmiddellijk op het niveau van het 
tussencomité gebeuren, informeert de 
schoolafgevaardigde de provinciaal of 
regiosecretaris.

Verloop benoemingsprocedure

Een personeelslid dat voldoet aan de 
benoemingsvoorwaarden kan zich 
kandidaat stellen volgens de modalitei-
ten van de oproep. In de meeste geval-
len dient dit te gebeuren vóór 30 juni 
2009. Na een eventuele toetsing aan de 
objectieve criteria in de loop van okto-
ber of november 2009 benoemt de in-
richtende macht de kandidaat die eerst 
gerangschikt werd, met ingang van 1 
januari 2010.

georges.achten@acod.be

Vaste benoeming in wervingsambten
De vacantverklaring

Meer benoemingsmogelijkheden
De personeelsleden die aangesteld zijn in GOK-uren in de 
tweede en derde graad van het secundair onderwijs kon-
den niet benoemd worden. In onderwijsdecreet XIX wordt 
deze benoemingsbeperking opgeheven.
Deze opheffing gebeurt vanaf 1 januari 2009. Dit betekent 
dat de betrekkingen die momenteel ingericht worden op 
basis van de situatie van 15 april 2009 vacant verklaard 
kunnen worden.
Zowel de personeelsleden die GOK-uren in hun opdracht 
hebben, als de afgevaardigden van de scholen waar GOK-
uren ingericht worden, doen er goed aan hun directeurs 
erop te wijzen dat deze nieuwe mogelijkheid zich voor-
doet. Zonder vacantverklaring kan er geen benoeming 
zijn, mis dus deze eerste stap niet!

raf.deweerdt@acod.be
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De Vlaamse regering keurde op 23 
januari een voorontwerp goed voor 
de wijziging van het minderhedende-
creet. Hiermee wordt het oude decreet 
uit 1998 hervormd tot een integratiebe-
leid.

In het nieuwe decreet is het woord 
‘allochtoon’ geschrapt. Het integra-
tiebeleid richt zich voortaan tot alle 
Vlamingen, van welke origine ook. 
De achterliggende gedachte is dat 
iedereen inspanningen moet 
leveren om het samenleven in 
diversiteit te doen slagen.
Het decreet besteedt wel 
nog aandacht aan personen 
die bij de geboorte niet de 
Belgische nationali-
teit hadden of van 
wie minstens een 
van de ouders bij 
de geboorte geen 
Belg was. Zo kan 
er extra ingezet 
worden om hun 
kansen te bevorde-
ren op het vlak van 
bijvoorbeeld werk of onder-
wijs.
De integratiesector krijgt de opdracht 
het samenleven in diversiteit te bevor-
deren en voorzieningen toegankelijker 
te maken. Een participatieorganisatie 
(het huidige Minderhedenforum) gaat 
empowerment en belangenbehartiging 
ondersteunen.
De regie voor het lokale integratie-
beleid komt bij de gemeentebesturen 
te liggen. Voor de integratiecentra en 
-diensten worden convenanten (d.w.z. 
overeenkomsten met de Vlaamse over-
heid) ingevoerd met meetbare doelen. 

De realisatie hiervan is mee bepalend 
voor de verdere financiering van het 
centrum of de dienst. Wanneer er ver-
schuivingen van middelen tussen de 
integratiediensten en de integratiecen-
tra zijn, dan moet dit gebeuren met 
instemming van de betrokken voorzie-
ningen.

Het nieuwe voor-
ontwerp zorgt voor 
een structurele 
verankering van 
de sociale tolk- en 
vertaaldiensten. Tot 
nu toe werkten ze met 
jaarlijks te hernieuwen subsidies. Hier-
mee erkent de Vlaamse overheid dat 
personen met wortels in andere cultu-
ren, die Nederlands aan het leren zijn 
of net een basiscursus gevolgd hebben, 

behoefte kunnen hebben aan extra taal-
ondersteuning in de hulpverlening.

Het minderhedenforum krijgt drie extra 
personeelsleden, gelet op de expliciete 
opdracht dat uitsluitend zij ‘emancipa-
torisch werken met de doelgroep’. Er 

wordt geen verdere uitbreiding van 
het Forum voorzien. Globaal ge-
zien worden er (op korte termijn) 

geen meerkosten ver-

wacht.
Alleen wanneer er in de toekomst nieu-
we diensten of centra erkend worden, 
zijn meer middelen nodig.

Op 13 februari werd dan toch de cao 
filmproductie goedgekeurd en gete-
kend. De oude cao filmproductie werd 
opgezegd door de werkgevers in 1980. 
Het duurde dus 29 jaar vooraleer er 
een nieuw akkoord werd afgesloten!

Het was niet eenvoudig om ook voor de 
acteurs en actrices tot een loonafspraak 
te komen, maar uiteindelijk werden ze 
ingeschaald in klasse 8. Er werd even-
eens een sociaal fonds opgericht zoals 
in de andere paritaire comités.

We bezorgen de cao-tekst in een bro-
chure aan de leden, samen met het ak-
koord van de audiovisuele sector PC 
227. De integrale tekst staat ook op 
www.acodcultuur.be bij documenten 
PC 303.

Nieuw decreet voor integratiesector

Cao filmproductie is een feit

Contactpersoon: Laurette Muylaert - Tel.: 0477/32.38.61 - email: laurette.muylaert@acod.be
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Gepensioneerden naar Doornik

Op 23 april gaan de gepensioneerden 
van ACOD Limburg op daguitstap 
naar Doornik. Ze worden er onthaald 
met koffie, krijgen een stadsrondlei-
ding met gids, stadsrondrit met de 
bus en een geleid bezoek aan het fol-
kloremuseum. Vertrek aan het station 
van Hasselt is voorzien om 7.30 uur en 
terugkeer om 16.30 uur. Deelname be-
draagt 15 euro per persoon (bus, kof-
fie, gids, inkomgelden) te betalen op 
rekeningnr. 878-3022001-55 van ACOD 
Gepensioneerden Limburg of bij Jean 
Theunis. Meer info: tel. 0486/126.320.

Afdeling Wetteren
Algemene ledenvergadering en ver-
kiezing

Op 27 april houdt de ACOD afdeling 
Wetteren haar algemene ledenverga-
dering. Op het programma staat de 
verkiezing van de ondervoorzitter en 
secretaris-penningmeester. Voor de on-
dervoorzitter is de kandidatuur open, 
voor de secretaris-penningmeester is 
Marc Van Hauwermeiren uittredend 
en herverkiesbaar. Kandidaturen wor-
den verwacht bij de secretaris marc.
vanhauwermeiren@skynet.be en dit tot 
12 april. Nieuwe bestuursleden kun-
nen zich eveneens melden bij de secre-
taris. Na de verkiezing zal Patrick de la 
Bruyère een uiteenzetting geven over 
de perequatie van de pensioenen.

Infonamiddag perequatie

Op 27 april is er een infonamiddag 
over de perequatie voor senioren in het 
gebouw van de ACOD in de Bagatten-
straat te Gent. Toegang gratis en start 
om 14 uur.

Optocht 1 mei

Op 1 mei volgen de senioren van ACOD 
Brugge met vlag en spandoek de beto-
ging vanaf de Verlorenhoek. Vertrek is 
gepland om 9.30 uur. Voor de senioren 
die niet goed te been zijn, is er vervoer per 
treintje gepland. Voor inschrijving: Jan 
Samson, tel. 050/67.59.20, 0473/86.17.22 
of samson.jan@pandora.be.

Familiehappening ACOD OK

Op 13 juni organiseert het steunpunt 
Zuid in samenwerking met Linx+ en 
Achturencultuur ‘ACOD OK’, de eer-
ste familiehappening voor alle ACOD-
leden en hun gezin. De happening 
begint om 15 uur in ontmoetingscen-
trum De Vonke in Heule. Op het pro-
gramma staan voor de allerkleinsten 
een optreden van clown Sergelino, kin-
derschminkster, springkasteel en een 
kleurhoek. Voor de ouders en groot-
ouders zijn er volksspelen met een 
handvol prachtige prijzen. Er zijn ook 
workshops van Bond Moyson, ABVV 
jongeren en digitale fotografie. Voor de 
randanimatie zorgt dansgroep de Ege-
lantier en Jurgen Pollet van de Kort-
rijkse Revue, alias Urbie. Om 19 uur is 
er een aperitiefje en zorgt dj Sergio tot 
in de late uurtjes voor de nodige stem-
ming. Prijs bedraagt 5 euro, kinderen 
onder de 12 jaar zijn gratis. Inschrijven 
kan door storting van het verschuldig-
de bedrag op rekeningnr. 979-1516949-
68 van Gilbert De Mullie, Rijselsestraat 
175, 8560 Moorsele met vermelding 
van het aantal volwassenen, kinderen 
onder de 12 en sector. Inschrijven kan 
tot en met 5 mei. Inlichtingen bij Gil-
bert De Mullie, tel. 0497/28.70.59 of via 
www.bloggen.be/achturencultuur.

Afdeling Kortrijk
Bezoek aan Brussel

Op 28 maart organiseren achturencul-
tuur, Linx+ en ACOD afdeling Kortrijk 
een uitstap naar Brussel. Op het pro-
gramma staan een wandeling in Brus-
sel met gids en een bezoek aan de ten-

toonstelling van de Algemene Centrale 
‘Wij zijn de bouwers van een nieuwe 
wereld’. Vertrek aan het station van 
Kortrijk om 8 uur. Meer info op www.
bloggen.be/achturencultuur. Inschrij-
ven op tel. 0486/67.44.54.

Bezoek OCMW Oostende

Op 23 april bezoeken de senioren van 
ACOD West-Vlaanderen het OCMW 
van Oostende, met medewerking van 
de voorzitter Franky De Block. Vertrek 
is gepland aan de voorkant van het 
station van Brugge, om 10.30 uur aan 
de parking Kiss & Ride. Eigen vervoer 
is nodig of met iemand meerijden kan 
ook. Inschrijving is wel gewenst. Een 
middagmaal in het OCMW kost 5,50 
euro en een drankje 1,20 euro.

Reisverslag Noord- en Zuid-Korea

Op 3 april vertoont Reiscafé Antipod 
in samenwerking met Achturencul-
tuur, Linx+ en ACOD Kortrijk het (dia)
reisverslag ‘Zuid- en Noord-Korea, 
een verbaasde blik over de muur’. In 
juli 2007 waren Hilde, Jef en Frank 
(ACOD-militanten van ACOD Kort-
rijk) op bezoek in Noord-Korea. Een 
jaar later bezochten ze Zuid-Korea. Ze 
stellen hun reisverslag voor in VOC 
Mozaïek, Overleiestraat 15 in Kortrijk. 
Aanvang om 20 uur, inkom 3 euro. De 
opbrengst is voor de boerderij Ontchon 
om een tractor aan te kopen.
Op 24 april herhalen ze dat verslag om 
20 uur in VOC De Geus, Leopold III-
plein in Harelbeke. Meer info op www.
bloggen.be/achturencultuur.

Rood Bal

Op 30 april organiseert ACOD LRB 
Brussel het Rood Bal. Kom om 21 uur 
naar de hoofdingang van het Koning 
Boudewijnstadion, Houba de Strooper-
laan, 1020 Brussel. Draag liefst iets rood 
als symbool voor ons progressief en so-
cialistisch engagement en feest met ons 

Oost-Vlaanderen

West-VlaanderenLimburg

Brussel

Seintjes
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mee. Er is voldoende parkeerplaats, 
maar je kan natuurlijk ook met de me-
tro komen (lijn 1A, halte Heizel) of met 
tram 23, 51 en 94 of met bus 84 en 88. 
Meer info bij Hajar Sedki: 02/226.13.30 
of via Hajar.sedki@acod.be.

Gepensioneerden naar Gent

Op 21 april organiseren de vzw Insti-
tuut Eduard Meys, de gepensioneerden 
van ACOD Mechelen en Linx+ ‘Gent 
anders bekeken’. Op het programma 
staan een bezoek aan het Gravensteen 
(met audiogids), een middagmaal in 
het Vleeshuis (soep, hoofdgerecht, des-
sert), een boottocht door de binnenstad 
en een vrije wandeling door Gent. Ver-
trek is gepland om 8 uur met de bus 
vanuit het Volkshuis van Willebroek 
en om 8.30 uur met de bus vanuit de 
ACOD in Mechelen. Terugkeer is voor-
zien om 17 uur. Prijs voor inschrijving 
bedraagt 45 euro en inschrijven kan tot 
3 april. Contante betaling op het secre-
tariaat van de ACOD, Stationsstraat 50 
te Mechelen of telefonische inschrij-
ving op tel. 015/41.28. 44 en storting 
via overschrijving op rekeningnum-
mer 878-1171901-36.

Op 2 april en op 1 oktober kan u per bus 
het onbekende Wallonië ontdekken. 
We bezoeken het mooie dorp Treignes, 
doen mee aan een spektakeltocht naar 
het werk van Arthur Masson, bezoeken 
een klaslokaal uit 1932 en na de lunch 
geeft Guido Fonteyn, schrijver en Wal-
lonië-kenner, een uiteenzetting over 
de regio. We sluiten de dag af met een 
wandeling.
Prijs: 45 euro. Koffie bij onthaal en ver-
trek, bezoek museum, klaslokaal en 
driegangenlunch inbegrepen. Info en 
inschrijven: Linx+ Mechelen-Kempen, 
014/40.03.60, 0475/23.59.33, edwin.
gebruers@abvv.be, robferemans@hot-
mail.com.

3x Luik Anders Bekeken
Linx+ neemt u dit jaar drie keer mee 
naar Luik: op 10 mei kan u mee met 

een geleid bezoek aan de tentoonstel-
ling Forces Murales en op 9 juni of 10 
september staat een uitgebreider be-
zoek aan Luik en het industrieel bek-
ken op het programma.

Info en inschrijven: Linx+ Vlaams-Bra-
bant, 016/27.18.87, linx.vlbr@abvv.be. 
U vindt ook meer informatie op www.
linxplus.be.

Mechelen

Linx+
Daguitstap Wallonië Anders Bekeken

met optredens van
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13u45 samenkomst IJzerenleen Mechelen
14u00 speeches CAROLINE GENNEZ  
     & RUDI DE LEEUW
14u30 vertrek optocht

15u00 feest op de IJzerenleen
  eet- en drankstandjes
  randanimatie voor jong en oud
  

15u00  LOS CALLEJEROS
16u00  randanimatie
16u45  LES TRUTTES
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De Voorzorg
provincie Antwerpen

FEEST  STAD
1 MEI 2009

IN
 D

E



Tribune is een uitgave van 
ACOD-ABVV

verant. uitgever: 
Chris Reniers

Fontainasplein 9-11
1000 Brussel 

België - Belgique 
P.B. - P.P.

9099 Gent X
BC 10105

Binnenkort start de ACOD met haar 
eerste digitale nieuwsbrief. Per e-mail 
kunnen we je zo snel op de hoogte hou-
den van wat er leeft in onze vakbond, 
met nieuws voor senioren, jongeren en 
tal van actuele thema’s.

Je kan je nu al registeren via ACOD On-
line om onze nieuwsbrief te ontvangen. 
Surf naar www.acodonline.be/nieuws-
brief en bezorg ons je e-mailadres. Om 
je te kunnen identificeren moet je eerst 
je lidnummer ingeven. Dat vind je te-
rug bij je adresgegevens (rode strook) 
op de achterzijde van Tribune, zoals 
aangegeven in bijgevoegd voorbeeld. 
Daar is het lidnummer van Jan Pieters 
‘123456-78’. In totaal bestaat je lidnum-
mer dus uit acht cijfers, waarvan de 
twee laatste gescheiden zijn door een 
streepje. Geef de code op jouw exem-
plaar van Tribune in in het veld ‘lid-
nummer’. Je e-mailadres typ je in het 
veld ‘e-mail’. Vervolgens klik je op 
‘verstuur’. Je registratie is voltooid en 
binnenkort ontvang je de gloednieuwe 
digitale nieuwsbrief van de ACOD.

Digitale nieuwsbrief ACOD
Registreer je nu al!

www.acodonline.be/nieuwsbrief.be


