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iTunes Gift Card

Winnaars 'Rouge Ardent'

Mario Mulier (De Pinte), Eddy Gauchez 
(Dendermonde), Sybil Decoene (Brugge), 
Vicky Liekens (Kampenhout), Irène Anné 
(Wilrijk) winnen de cd 'Rouge Ardent' van 
Axelle Red. Zij wisten dat Yasmine Kher-
bache fractieleidster is van de sp.a in de 
Antwerpse gemeenteraad en voorzitter van 
de Antwerpse sp.a-afdeling, dat volgens een 
studie van Itinera Institute de jonge gezin-
nen (28 procent) meer te lijden hebben 
onder de inflatie of de levensduurte dan de 
rijke gezinnen (26 procent) en dat volgens 
de Europese Transportfederatie (ETF) er 
sinds de liberalisering 800.000 arbeidsplaat-
sen verloren gingen in de spoorwegsector 
van de Europese Unie.

Nieuwe prijs:

iTunes Gift Card

Vragen

- Hoeveel wielerploegen van de ACOD na-
men deel aan de 1000 km voor Kom op 
tegen Kanker?

-  Waarvoor staat het letterwoord NVAO?
- Hoeveel procent bedraagt het marktaan-

deel van de Brusselse vervoersmaatschap-
pij MIVB van alle verplaatsingen met het 
openbaar vervoer in het hoofdstedelijk 
gewest?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be
of sturen naar Chris Camps,
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. 
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Als je het mij vraagt
“Respect voor werk”
Recent veroorzaakte een staking van de 
bagagehandelaars op de luchthaven van 
Zaventem heel wat beroering. Kan je 
daar begrip voor opbrengen?

Chris Reniers: “Ik begrijp dat wanneer je 
op het punt staat op reis te vertrekken, 
problemen met je bagage het laatste is 
wat je wil meemaken. Maar anderzijds 
vind ik ook dat we als samenleving moe-
ten nadenken over hoe aanvaardbaar de 
omstandigheden zijn waarin de bagage-
afhandelaars moeten werken. Ze zijn niet 
bijzonder goed betaald en krijgen vaak te 
maken met complexe werkschema’s. Is het 
aanvaardbaar dat iemand z’n werkshift 
opgedeeld ziet, waardoor die op een dag 
tweemaal 60km heen en 60km terug moet 
rijden tussen werk en thuis? Is dat de 
flexibiliteit waar zovelen de mond van vol 
hebben? Hoe valt dat te rijmen met een 
gezonde combinatie van werk en gezin? 
Bovendien gaat het om zeer zware arbeid: 
een bagageafhandelaar moet dagelijks 
heel veel gewicht in heel korte tijd ver-
stouwen – dat gaat eigenlijk de menselijke 
kracht te boven.”

Het gaat om een oud zeer, want de vak-
bonden eisen al jaren dat er ingegrepen 
wordt in de werkomstandigheden van het 
personeel.

Chris Reniers: “Er bestaan afspraken, 
maar die worden door de werkgever niet 
nageleefd. Het is dan ook zeer triest te 
zien dat wanneer als gevolg daarvan een 
conflict ontstaat, de overheid uiteindelijk 
op een verkeerde manier ingrijpt door de 
vakbonden en de stakende werknemers te 
vervolgen, in plaats van de werkgever in 
geef acht te zetten. Dat kunnen en mogen 
we als vakbond en samenleving niet laten 
gebeuren. Veel te vaak denken we niet na 
over het werk dat anderen voor ons ver-
richten. Bijvoorbeeld: we gaan allemaal 
graag mooi en goedkoop gekleed en gelo-
ven ook dat dat mogelijk is. Daar zit dan 
een knappe merchandising- en reclame-
strategie achter, die erin slaagt te verhul-
len dat op het einde van de keten mensen 
werken als hedendaagse slaven. Wanneer 
er dan rampen gebeuren zoals in de kle-
dingfabriek in Bangladesh, dan schieten 
we collectief even wakker, maar zijn we 

dat 14 dagen later alweer vergeten.”

Hoe zit het ondertussen met de aanvallen 
op de openbare diensten?

Chris Reniers: “Die gaan onverminderd 
door. Het is duidelijk dat men vanuit een 
bepaalde hoek de openbare diensten 
verder wil afbouwen. Dat merk je vooral 
aan hoe er gesneden wordt in controle- en 
inspectiediensten. Op die manier maak je 
uiteraard de weg vrij voor wie malafide 
praktijken wil beoefenen. Gelukkig kun-
nen we rekenen op het goede werk van 
staatssecretaris voor fraudebestrijding 
John Crombez. Maar uiteindelijk zijn ook 
zijn resultaten afhankelijk van het aantal 
mensen dat hij op het terrein kan inzetten 
en de bevoegdheden dat die hebben om 
wanpraktijken tegen te gaan.”

Je pleit voor een uitbreiding van de dien-
sten voor fraudebestrijding?

Chris Reniers: “Versta me niet verkeerd, 
het gaat me niet om administratie om de 
administratie. Waar mogelijk moet er ook 
vereenvoudiging en meer efficiëntie ko-
men. Openbare diensten werken immers 
met belastinggeld en ze moeten dat dus 
zo correct en efficiënt mogelijk gebruiken. 
Maar denken dat we met minder mensen 
in de openbare diensten toch meer taken 
zullen kunnen uitoefenen, is een illusie – 
één die onze samenleving op termijn een 
flinke kater zal bezorgen. Overigens is het 
geen oplossing om taken af te wentelen 
op een lager of ander niveau, zoals minis-
ter Milquet doet met de taken van de po-
litiemensen, of zoals de door Vlaanderen 
voorgestelde samenvoeging van de milieu- 
en stedenbouwkundige vergunningen in 
de omgevingsvergunning. Die laatste laten 
behandelen door de lokale besturen zon-
der er mensen en middelen tegenover te 
zetten, is vragen om moeilijkheden.”

Hoe is het gesteld moet het pensioendos-
sier van de openbare diensten?

Chris Reniers: “Minister De Croo zet zijn 
afbraakpolitiek voort. Na het doordrukken 
van de pensioenbonus in plaats van de 
leeftijdscomplement, liggen er nu nieuwe 
regelingen inzake cumul van pensioen 

en werken op tafel. Bovendien verneem 
ik net dat hij ook van plan is de begrafe-
nisvergoeding van de ambtenaren af te 
schaffen – met terugwerkende kracht en 
met behoud van de bijdragen door de 
ambtenaren. Voor de ACOD is dit totaal 
onaanvaardbaar. We zullen ons er sterk 
tegen verzetten!”
 

6 juni 2013:
manifestatie in

gemeenschappelijk 
front

ABVV en ACV mobiliseren in 
Brussel rond werkgelegenheid, 
het statuut arbeiders-bedienden 
en tegen een mogelijke loonbe-
vriezing. Meer informatie volgt 
via www.acodonline.be of
www.facebook.com/acod.abvv.
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Getindexed op 1 mei in Gent
Op 1 mei trokken enkele leden van de 
ACOD Jongerencommissie op in de 
1-meistoet in Gent. Voor de gelegenheid 
verzamelden ze zich achter het spandoek 
van Getindexed.be, de petitiecampagne 
waarmee de ACOD Jongeren het belang 
van de index onder de aandacht willen 

brengen.
Cijfers mogen dan wel aantonen dat de 
inflatie daalt (en de prijzen dus trager 
stijgen), maar dat is niet voor alle pro-
ducten het geval. Vooral bij de voeding 
blijken heel wat producten flink in prijs 
te zijn gestegen. Aangezien voeding een 

basisbehoefte is, blijft het belangrijk dat 
de index dergelijke prijsstijgingen blijft 
compenseren.
Voor meer info en om de petitie te teke-
nen:
• www.getindexed.be
• www.facebook.com/getindexed

1000 km voor Kom op tegen Kanker
ACOD zamelt 15.000 euro in voor
kankeronderzoek
Van donderdag 9 mei tot zondag 12 mei 2013 doorkruiste de 
vierde editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker Vlaan-
deren om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Het was een 
recordeditie: maar liefst 480 ploegen namen deel, waaronder 
ook 3 wielerploegen van de ACOD. Zij reden elke dag 250 km en 
zamelden dankzij sponsoring van ACOD-sectoren en ACOD-part-

ner 15.000 euro in voor Kom op tegen Kanker. Alle deelnemers 
fietsten door weer en wind en ook de medewerkers (vooral Wer-
ner Roelandt en Patrick de la Bruyere) die lange dagen klopten 
om de ploegen goed te omkaderen, mogen dus best trots zijn 
op hun prestatie. Wil je meer foto’s zien? Bezoek dan zeker onze 
Facebook-fanpagina op www.facebook.com/acod.abvv.



EU in Essentie

Multinationals
boven voor de EU
Reeds in 2009 werd door EPSU vastgesteld dat Colombia 
voor syndicalisten het gevaarlijkste land ter wereld is. Drie 
jaar en een regeringswissel later blijft de situatie ongewijzigd. 
Toch ziet de Europese Unie geen graten in een vrijhandelsak-
koord met het land.

In de aanloop naar de ondertekening wees het Europees Parle-
ment er nochtans op dat, hoewel de retoriek onder de nieuwe 
overheid veranderde, de realiteit voor de Colombiaanse werk-
nemers onaanvaardbaar blijft. Het Europees Parlement riep dan 
ook op een bindend actieplan voor verbetering van arbeids- en 
mensenrechten in het akkoord op te nemen. De Europese Com-
missie en de lidstaten gingen daar echter niet op in – opnieuw 
een bewijs dat ze de realisatie van vrije handelsmarkten verkie-
zen boven het respect voor mensenrechten.

Dit vrijhandelsakkoord betekent voor de Colombiaanse werk-
nemers geen betere vrijwaring van de universele rechten zoals 
vastgelegd binnen de ILO-, de VN- en de EU-verdragen. De toe-
stand ter plaatse is nochtans schrijnend. Vakbondsleiders en 
-activisten worden nog steeds vermoord, bedreigd en geïntimi-
deerd. De schuldigen genieten vrijwel volledige onschendbaar-
heid, terwijl de basisrechten van werknemers en vakbonden 
systematisch worden geschonden. De arbeidswetgeving en het 
sociaal beleid ondermijnen de toepassing van fundamentele 
arbeidrechten, inclusief het recht op vereniging. Gevolg: minder 
dan 5 procent van de Colombiaanse werknemers zijn lid van een 
vakbond en minder dan 2 procent van de werknemers vallen 
onder een cao.

EPSU betreurt de manier waarop de EU economische beslis-
singen neemt – waarbij het vooral de belangen van de globale 
multinationals behartigt – en de onbereidheid om aanvallen op 
syndicalisten te veroordelen.

Dappere strijd
voor Grieks water
Het besparingspakket dat de EU aan Griekenland oplegde en 
de opeenvolgende Griekse regeringen aanvaardden, verplicht 
de Griekse overheid publieke goederen te verkopen om haar 
schulden terug te betalen.

In Thessaloniki werd prompt het openbaar bedrijf voor water-
toevoer en afvalwaterverwerking te koop gezet. Maar net als 
in de rest van Europa gaan ook de Griekse burgers niet akkoord 

met de privatisering van hun wa-
terbedrijf. Onder de naam 'Initiatief 

136' (de symbolische waarde van 
het waterbedrijf) werd een indrukwek-

kend verzet uitgebouwd. De burgergroe-
pering slaagde erin de verschillende Thes-

salonische lokale besturen achter hun initiatief te 
krijgen en bovendien de nodige fondsen bij elkaar te sprokkelen 
om zelf een bod te doen op het waterbedrijf! Bovendien werd 
de idee gelanceerd om een referendum te organiseren rond de 
privatisering.

Verstilde vakbondsstem 
recept voor teloorgang 
openbare dienstverlening
De Commissie publiceert elke twee jaar een rapport over de 
industriële betrekkingen in Europa. Het analyseert de evolutie 
in de arbeidsrelaties op nationaal en Europees niveau en toont 
de visie van de Commissie hierop. Dit jaar wordt gewezen op 
de gevolgen van de besparingsmaatregelen op de openbare 
diensten en de sociale dialoog binnen de sector. 

De bevindingen tonen niet alleen de omvang van de korteter-
mijngevolgen, maar doet bovendien grote bezorgdheid rijzen 
over de kwaliteit van de geleverde diensten op lange termijn. 
Hoewel opgesteld door het directoraat-generaal Sociale Zaken 
van de Commissie, wijkt het rapport zeker niet af van de bespa-
ringsmodus waarin de Commissie nu al enige tijd vastzit. Het 
stelt droogweg dat de ‘hervormingen niet altijd gepaard gingen 
met een volwaardige effectieve sociale dialoog’.

De industriële betrekkingen in de openbare sector zijn vast en 
zeker fundamenteel veranderd. Het rapport waarschuwt voor 
het terugschroeven van de sociale dialoog met ‘een terugkeer 
naar unilateralisme vanwege de overheden en overheidsmana-
gers, zoals het van bovenaf opleggen van lonen en een geredu-
ceerde rol voor de vakbonden’. Het inkrimpen van de openbare 
sector onder invloed van het besparingsbeleid in combinatie 
met de demografische evolutie zal de vakbondsaanwezigheid 
binnen deze sector verder afbouwen.

Als gevolg op lange termijn van de gekortwiekte vakbondsimpact 
en dus verstilde stem van de werknemers wijst het rapport op 
het risico dat op het moment dat de economie weer aanzwen-
gelt, de openbare sector in vele landen niet meer als aantrekke-
lijke werkgever zal beschouwd worden. Dit zal de aanwerving en 
het behoud van getalenteerd personeel verhinderen en bijgevolg 
een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening in gevaar brengen.

algemeen
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Brusselse Intergewestelijke
Vrank en vrij op 1 mei

Op de politieke meeting voorafgaand aan het 1-meifeest in 
Brussel spraken Jef Baeck, voorzitter Federatie van de Socia-
listische Mutualiteiten van Brabant, en Philippe Van Muylder, 
algemeen secretaris ABVV Brussel, de militanten toe over de 
economische en sociale hete hangijzers.

Op een dag van strijd voor rechten en respect voor de werkne-
mers, wezen ze er onomwonden op hoe hypocriet, cynisch en 
verkeerd het beleid is dat de Europese Commissie oplegt en dat 
door een centrumrechtse regering wordt doorgevoerd. Tijd dus 
om het roer naar links om te gooien, om meer sociale rechtvaar-
digheid te realiseren en het Europese sociaal model te vrijwaren.

Maskers af

Jef Baeck hekelde de wrede en onrechtvaardige bezuinigings-
maatregelen die in Griekenland en Portugal open en bloot grote 
segmenten van de sociale zekerheid willen vernietigen en de 
openbare diensten willen slopen ten bate van de privé. Organisa-
ties die de burgers daartegen beschermen, moeten daarvan de 
gevolgen dragen: politiebezoekjes, strategieën om de werkne-
mers te verdelen, anti-vakbondspropaganda, het juridiseren van 
sociale conflicten,... Alles is goed om het doel te bereiken. De 
kritische zin van het individu wordt ondertussen door de opgang 
van de consumptiemaatschappij bewust ondermijnd. De soli-
dariteit van het volk wordt gebroken, waardoor ook de werkne-
mersorganisaties aan invloed dreigen in te boeten. Ondertussen 
bevolken horden lobbyisten de wandelgangen van de Europese 
instellingen om zo politici te beïnvloeden.

Daarom is het absoluut noodzakelijk bij de burgers de geest van 
vrij onderzoek aan te wakkeren, zodat ze bewuste keuzen kun-
nen maken en weer inzien hoe onontbeerlijk de sociale zeker-
heid en de openbare diensten zijn, en hoe broodnodig het is de 
democratische werking van de instellingen en dus de inspraak 
van de burgers, te verdedigen. Vakbonden, mutualiteiten, mi-
lieuorganisaties en het middenveld, vrij van privébelangen, zijn 

hiervoor machtige instrumenten. Zij zijn de basis en de stuwen-
de kracht van een echte democratie.

Niet het moment om lijdzaam toe te zien

Philippe Van Muylder wees erop dat wij tegen deze vijandige 
stromingen moeten ingaan en dat we meer dan ooit moeten op-
komen voor de waardigheid en het welzijn van de werknemers. 
Hij hamerde op vijf belangrijke punten.

De automatische indexkoppeling van de lonen wordt halsstarrig 
telkens opnieuw op losse schroeven gezet door rechtse krach-
ten: de Europese Commissie op kop, hiertoe aangezet door het 
IMF en gevolgd door de werkgevers. Maar toch blijven wij de 
indexering vastberaden verdedigen, want het is een goed me-
chanisme en de beste afweer tegen de verarming van de bevol-
king. Daarom zullen wij geen frauduleus geknoei aan dit systeem 
aanvaarden.

Met evenveel energie zal het ABVV ook de vrijheid van onder-
handelen verdedigen. Die vormt immers de sokkel van de sociale 
relaties in ons land en is een doeltreffend middel voor sociale 
vrede.

De versnelde afbouw van de werkloosheidsuitkeringen is een 
echte sociale ramp, die duizenden werkloze werknemers onder 
de armoededrempel zal duwen. En voor de jonge werkzoeken-
den die bedreigd zijn met uitsluiting op 1 januari 2015, eisen we 
nogmaals dat men hen een duurzame en kwaliteitsvolle baan 
aanbiedt, alvorens om het even welke sanctie te bedenken.

In het dossier arbeiders-bedienden willen wij elke vorm van dis-
criminatie afschaffen en we zullen in geen geval aanvaarden dat 
iedereen een minder goede arbeidsovereenkomst krijgt.

Het ABVV weet waarvoor belastingen staan, en weet dat dit de 
prijs is die we betalen voor een solidaire samenleving met de-
gelijke openbare diensten. Wij eisen dan ook een grondige her-
vorming en een rechtvaardige fiscaliteit met minder druk op de 
werknemers en, ter compensatie, heffingen op kapitaal.

Steun ons in onze strijd en ons verzet. We moeten druk uitoefe-
nen opdat er in de plaats van drastische bezuinigingen een groot 
opgezet relanceplan komt, bekostigd met de opbrengst van de 
fraudebestrijding.

Jean-Pierre Knaepenbergh
algemeen secretaris ACOD BIG

www.cgsp-acod-bru.be
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NMBS
Ontwikkeling van een nieuwe structuur
Het is geen geheim: de nieuwe structuur 
van de NMBS wordt tweeledig. Om dit 
te realiseren stelde het kernkabinet van 
26 april 2013 een machtigingswet voor. 
Nu is het wachten op de omzetting van 
de politieke beslissing in de realiteit en er 
tegelijk voor zorgen dat het statuut ver-
ankerd wordt.

Dit item was de laatste maanden het 
gespreksonderwerp tussen ACOD Spoor/
CGSP Cheminots en het kabinet van mi-
nister Labille. De pers speculeerde veel 
en contacteerde ons veelvuldig, maar we 
kozen ervoor de inspraak die we kregen, 
niet in de krant te etaleren. Het gaat im-
mers niet om een deel van de onderhan-
delingen of om een protocol dat moet 
worden ondertekend. Het betreft een 
wettekst die moet toelaten de nieuwe 
structuur te realiseren. Belangrijk voor 
ons is het betonneren van het statuut en 
de veiligstelling van de tewerkstelling bin-
nen dit statuut en de twee bedrijven.

Het Koninklijk Besluit

Het ontwerp van Koninklijk Besluit be-
schrijft de volgende punten:

- doelstelling
De toekomstige HR-Rail de nodige impact 
geven binnen deze twee bedrijven en de 
polyvalentie tussen de twee bedrijven van 
het personeel; aanwerven van het statu-
tair en niet-statutair personeel; beheren 
van dit personeel, opvolgen en de nodige 
statistieken bijhouden; talent- en compe-
tentiebeheer, dit op vraag van de twee 
bedrijven; de basisopleiding.

- sociale aspect
Betalingen van de gezinsbijslagen, beheer 
van het fonds der sociale werken, beheer 
statutaire pensioenen naar aanleiding van 
het KB van 28 december 2005 met de pro-
grammatesttijd van 20 juli 2006.

- sociaal overleg
Voorbereiding nationale paritaire com-
missie, behoud van de kennis van het 
personeelsstatuut en ondersteuning van 
de huidige reglementering beleid inzake 
personeel en organisatie.

- welzijn
Beheer bedrijfsrestaurants; welzijn op 
het werk: alleen HR-Rail is bevoegd voor 
de twee bedrijven, in analogie van de 
wet op het Welzijn van het werk van 
4 augustus 1996. Uitvoering na de be-
krachtiging in de respectieve raden van 
bestuur.

HR-Rail

Niet onbelangrijk is de financiering van 
HR-Rail. Hier heeft het KB de volgende 
clausule ingeschreven: "... heeft tot doel 
de Koning de bevoegdheid te geven 
voor de toekenning van de aandelen: 
minimaal 2 procent zullen de staat toe-
gekend worden, het overige deel van 
het kapitaal in twee gelijke delen tussen 
de twee bedrijven. Waarvan 60 procent 
stemrecht voor de staat ongeacht het 
maatschappelijk kapitaal van HR-Rail dat 
zij vertegenwoordigt. 40 procent word 
verdeeld in gelijke delen ongeacht het 
maatschappelijk kapitaal van de twee 
bedrijven."

De raad van bestuur van HR-Rail zal 
bestaan uit vier leden: de voorzitter, 
benoemd bij KB; de directeur(-generaal) 
HR-Rail; de gedelegeerd bestuurder van 
Infrabel; de gedelegeerd bestuurder van 
de operator.

De bezorgdheid van ACOD Spoor/CGSP 
Cheminots gaat vooral uit naar de over-
dracht van het personeel naar de twee 
bedrijven: de wet over de ter beschik-
kingstelling van 24 juli 1987 regelt dit 
niet voor statutaire ambtenaren. Daar-

om dient een Comité voor de Coördina-
tie van het beheer van de personeels-
zaken opgericht te worden. Dit comité 
moet bestaan uit: de voorzitter (HR-Rail), 
de directeur(-generaal) HR-Rail met de 
adjunct van de directeur, de verantwoor-
delijke personeelsbeleid infrastructuur 
met de adjunct, de verantwoordelijke 
personeelsbeleid spoorwegonderneming 
(Operator) met de adjunct.

HR-Rail is belast met het laten respecte-
ren van verbintenissen enerzijds van de 
infrastructuurbeheerder en anderzijds 
van de spoorwegonderneming. Beide 
zijn trouwens verantwoordelijk voor de 
aanduiding van de directeur HR-Rail. Zijn 
bevoegdheden zijn het dagelijks bestuur 
en het financieel beheer.

Samenstelling nationale
paritaire commissie

Naast deze organisatorische discussie is 
uiteraard ook de samenstelling van de 
nationale paritaire commissie opgeno-
men in deze machtigingswet.
Voor de kant van de werkgever: 3 leden 
benoemd door de raad van bestuur HR-
Rail, waaronder de voorzitter; 5 leden 
aangeduid door de infrastructuurbe-
heerder; 5 leden aangeduid door de 
spoorwegonderneming.
Voor de kant van de personeelsverte-
genwoordiging: 1 lid benoemd van de 
organisaties die zetelen in de NAR en het 
personeel vertegenwoordigen in de drie 
bedrijven, 10 leden uit de organisaties 
die erkend zijn door het statuut m.a.w. 
10 procent vertegenwoordigen en op 
deze wijze 'erkende organisaties' zijn.
Bovenstaande passages maken deel uit 
van hoofdstuk 3 van het ontwerp. De 
hoofdstukken 1 en 2 handelen over de 
oprichting van de entiteiten, hoofdstuk 4 
gaat over de vervoersovereenkomst.
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Blijvende vragen

De schuld baart ACOD Spoor/CGSP Che-
minots zorgen. Wij dringen dan ook aan 
dat deze op een levensvatbare manier 
verdeeld wordt onder de twee entiteiten 
of op een andere oplossing. De actie van 
3 oktober 2012 was reeds de aanleiding 
om belangrijke inkomsten van de stations 
te verschuiven naar de operator, maar de 
operator zou ook een entiteit geweest zijn 
die al in faling was bij de start.
Het is ons zeer duidelijk dat de herstruc-
turering in zijn totaliteit niet geschreven 
is in het belang van de reizigers. Er is dus 

nog veel werk aan de winkel om de ne-
gatieve tendens die we vandaag kennen, 
terug om te buigen naar het elan van vóór 
2005.
Bewijzen zijn er al vandaag: o.a. de veel 
becommentarieerde lijst van de af te 
schaffen stations, maar blijkbaar worden 
in de realiteit meer schrappingen gedaan 
dan vermeld in het document. Reizigers 
aangewezen op deze verbindingen, wor-
den dan nogmaals getroffen. Ook dit is 
onze bezorgdheid, ook dit schaadt ons 
imago als spoorbedrijf. Daarom moeten 
we ook aandacht hebben, samen met 
deze reizigers op deze verbindingen. En 

dit zeker in tijden dat mobiliteit zo belang-
rijk wordt.
Maar weet, dit zijn politieke beslissingen, 
beslissingen zonder ruggengraat, zonder 
kennis van spoorvervoer. Bij het treinon-
geval te Wetteren stellen we vast dat de 
politiek het hoge woord voert, veel vragen 
stelt, maar eigenlijk rond de hete aardap-
pel heen discussieert. De juiste vraag zou 
moeten zijn: werden de juiste beslissingen 
genomen met deze tweeledige structuur?

Jean Pierre Goossens

Militantenconcentratie te Antwerpen
Op 18 april organiseerde ACOD Spoor 
een militantenconcentratie in Antwer-
pen. Ongeveer een 250-tal militanten 
woonden deze actie bij. De redenen van 
deze actie waren tweeërlei: de herstruc-
turering en de uitstroom van oudere 
spoorwegwerknemers.

De laatste maanden was de herstructu-
rering van de NMBS-Groep niet uit de 
actualiteit weg te houden. Zoals dit altijd 
het geval is bij dergelijke aangelegenhe-
den zijn er voor- en tegenstanders die 
zich in het debat rond de voorstellen van 
de minister mengen. Het is dan ook meer 
dan normaal dat militanten en leden zich 
hierover vragen stellen.
De gedelegeerde bestuurder van de 
NMBS-Holding beantwoordde, in eerste 

instantie, vragen van de deelnemende 
militanten in verband met de herstructu-
rering en de visie van de Maatschappij. In 
tweede instantie gaf onze Nederlandsta-
lige voorzitter Jean Pierre Goossens een 
stand van zaken over de voorstellen van 
de minister van Overheidsbedrijven, zoals 
die aan het kernkabinet werden voorge-
legd.
De afgelopen maanden hebben heel wat 
collega’s de Maatschappij verlaten. In 
sommige werkzetels is dit al duidelijk te 
merken en zorgt het personeelstekort dat 
daardoor ontstaat voor heel wat proble-
men. Dit is dan ook een serieuze ader-
lating wat betreft kennis en ervaring die 
dreigen verloren te gaan. Dit betekent ook 
niet meer of niet minder dat er heel wat 
nieuwe mensen dienen aangeworven, 

opgeleid en ingeschakeld te worden in 
het arbeidsproces. Een hele uitdaging dus 
voor de NMBS-Groep.
Ook de vakbond kampt met dit probleem. 
Heel wat militanten en animatoren van 
onze vorming hebben ondertussen de 
Maatschappij verlaten. Om het ledenaan-
tal en de kracht van onze vakbond op peil 
te houden is de uitdaging voor ons dubbel 
zo groot. In eerste instantie moeten we 
de nieuwe personeelsleden overtuigen 
om lid te worden van onze vakbond en 
bovendien moeten we proberen hieruit 
nieuwe militanten te distilleren.
Om deze wervingscampagne wat kracht 
bij te zetten kwam de bekende artiest Ni-
gel Williams zijn visie geven over het nut 
van bij een vakbond te zijn aangesloten.
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Nationale militantenconcentratie
in Namen
Op 29 april hield ACOD Spoor/CGSP Cheminots in Namen een 
nationale militantenconcentratie onder het motto 'Zwarte 1 
mei'. De herstructurering en tal van andere dossiers die recen-
telijk negatief in de actualiteit kwamen, waren de aanleiding 
tot deze vorm van actie. Ongeveer een 500-tal militanten wa-
ren hierop aanwezig.

In zijn toespraak wees nationaal voorzitter Michel Abdissi erop 
dat we ons niet in de val mogen laten lokken door de regering. 
De implementatie van de nieuwe structuur zoals die door de 
regering wordt voorgesteld, zal de NMBS-Groep naar een im-
passe leiden waar uiteindelijk de reizigers en het personeel de 
dupe van worden. Bij de regering moet er dan weer worden op 
aangedrongen om zo vlug mogelijk de toekomstige gedelegeerd 
bestuurders aan te duiden voor de NMBS-Groep.
Jean Pierre Goossens, voorzitter van de Nederlandstalige vleu-
gel, en Serge Piteljon, algemeen secretaris, hadden het in hun 
toespraken vooral over de verouderde staat van het netwerk, 
het lage stiptheidsniveau, de onzekerheid bij de gebruikers en 
het personeel, en de zorgwekkende financiële situatie van de 
NMBS-Groep.
Verder besteedde Jean Pierre Goossens in zijn toespraak aan-
dacht aan de voorstellen van de minister van Overheidsbedrijven 
over de oprichting van HR-Rail onder de vorm een naamloze 

vennootschap van publiek recht in de nieuwe structuur. Aan 
deze nieuwe vennootschap worden – aldus de voorstellen – het 
beheer van het personeel, de sociale sector, de sector sociaal 
overleg en een sector welzijn toevertrouwd. HR-Rail zou ook de 
thuisbasis moeten worden van de nationale paritaire commissie. 
Wij pleiten alvast voor een sterke nationale paritaire commissie 
met ruime bevoegdheden (zie hierover ook het artikel over de 
nieuwe structuur NMBS in deze Tribune).

Gesloten proef
Graad baas-vakbediende Sporen
Op de paritaire subcommissie van 8 mei 
werd een document goedgekeurd om 
binnenkort een gesloten proef te organi-
seren die toegang geeft tot de graad van 
baas-vakbediende Sporen. Om ervoor 
te zorgen dat de kandidaten beschikken 
over voldoende kennis en ervaring, is de 
toegang tot deze proef voorbehouden 
voor de gespecialiseerde vakbedienden 
Sporen.

Op de paritaire subcommissie van vorige 
maand werd door ons gevraagd om de 
vakbediende sporen eveneens te laten 
deelnemen op basis van de criteria van 
bericht 91 H-HR van 2009. Infrabel kan 
hierop uiteindelijk niet ingaan omdat er 

in 2009 slechts twee vakbedienden slaag-
den in het examen. Bovendien hebben de 
gespecialiseerde vakbedienden Sporen 
een veiligheidscertificaat, wat de vakbe-
dienden niet hebben. Zij hebben hiervoor 
ook cursussen gevolgd. Bovendien is het 
in het kader van de filière Sporen de be-
doeling om te starten vanaf vakbediende 
en zo, mits het volgen van opleidingen, 
de mogelijkheid aan te bieden om door te 
groeien.

De problematiek van de vakbedienden 
Sporen wordt verder behandeld in de 
paritaire werkgroep die eerder dit jaar 
werd opgericht.
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Pensioenhervorming
Gevolgen voor de gemengde loopbanen
ACOD Spoor heeft herhaaldelijk contacten 
gehad met de beleidsverantwoordelijken 
om de gevolgen van de pensioenher-
vorming onder de aandacht te brengen. 
Steeds hielden we in dit uitermate gevoe-
lige dossier het algemeen belang van onze 
leden voor ogen.

Deze pensioenhervorming verandert de 
voorwaarden om het recht op vervoegd 
rustpensioen te openen. De voorwaarden 
worden opgetrokken tot 62 jaar en 40 jaar 
gelijkgestelde diensten, behalve voor de 
gevallen van een lange loopbaan. Voor de 
sedentaire personeelsleden zal een ver-
hogingscoëfficiënt worden toegepast om 
vlugger te kunnen beantwoorden aan de 
voorwaarden om het recht op vervroegd 
pensioen te kunnen openen. Bij nader 
inzicht blijkt deze coëfficiënt langzaamaan 

alleen maar kleiner te worden, zodat in de 
toekomst de voorwaarden om vervroegd 
op pensioen te gaan volledig dreigen te 
verdwijnen.

Voor ACOD Spoor dient deze coëfficiënt 
herzien te worden om te vermijden dat de 
personeelsleden die heel hun loopbaan als 
sedentaire hebben gewerkt (lastige beroe-
pen zoals de baanwerkers, personeel van 
de beweging, het technische personeel, 
het onderhoudspersoneel,...), worden 
benadeeld. Aan de NMBS hebben we ook 
gevraagd het begrip ‘lastige beroepen’ dui-
delijk te definiëren. Dit moet ons toelaten 
om voor een zo breed mogelijk deel van 
het personeel gunstige pensioenvoorwaar-
den te behouden of te verkrijgen.

Volgens de nieuwe wet kan het rijdende 

personeel nog altijd het recht op de op-
ruststelling openen vanaf ‘de leeftijd van 
55 jaar en 30 jaar in rijdende dienst’. Voor-
waarde is dat men op het moment van 
de opruststelling daadwerkelijk behoort 
tot de rijdende diensten. Met de nieuwe 
wet verdwijnen echter de voordelen van 
de gemengde loopbanen. Het rijdende 
personeel dat om gezondheidsredenen of 
na een arbeidsongeval genoodzaakt was 
een andere functie op te nemen, zal op het 
einde van de loopbaan geen gebruik meer 
kunnen maken van de maatregel om ver-
vroegd in pensioen te gaan naar rata van 
het aantal jaren rijdende diensten. Hetzelf-
de geldt ook voor het rijdende personeel 
dat slaagt in een proef voor een kwalifica-
tie van het sedentaire personeel.

Een overzicht met voorbeelden:

In dienst getreden als rijdende op de leeftijd van 20 jaar en 30 
jaar gepresteerd in deze categorie.

Kan op aanvraag op rustpensioen gaan op de leeftijd van 55 jaar. 
Statutaire regels behouden.

In dienst getreden als sedentaire op de leeftijd van 22 jaar en 
er 3 jaar gebleven. Vanaf de leeftijd van 25 jaar 30 dienstjaren 
als rijdende.

Kan op aanvraag op rustpensioen gaan op de leeftijd van 55 jaar, 
aangezien hij beantwoordt aan de leeftijdsvoorwaarden en hij 
behoort tot het kader van het rijdende personeel. Statutaire 
regels behouden.

In dienst getreden op de leeftijd van 22 jaar en 30 jaar als 
rijdende gepresteerd. Op de leeftijd van 52 jaar wordt hij 
sedentair na geslaagd te zijn in een proef van onderstationchef.

Kan niet meer op aanvraag op rustpensioen gaan op de leeftijd 
van 55 jaar, hoewel hij 30 jaar dienst telt als rijdende. Wat met 
de statutaire regels?

Rijdende sinds de leeftijd van 18 jaar. Op 59-jarige leeftijd 
en na 35 jaar dienst wordt hij sedentair na een verklaring 
van fysieke ongeschiktheid (re-certificering, agressie, 
arbeidsongeval, zelfs ziekte).

Kan niet meer op rustpensioen gaan op de leeftijd van 55 jaar, 
hoewel hij minstens 30 jaar dienst heeft als rijdende en 55 jaar 
oud is. Wat met de statutaire regels?

In dienst getreden op de leeftijd van 18 jaar als 
treinbestuurder. Op de leeftijd van 54 jaar en 9 maanden 
wordt hij ongeschikt verklaard.

Hij aanvaardt een nieuwe classificatie, hij vertrekt niet op 55 
jaar maar op 60 jaar. Wat met de statutaire regels? Weigert hij 
de nieuwe classificatie, vertrekt hij dan nog op 55 jaar? Blijven 
de statutaire regels behouden?

ACOD Spoor legt zich niet zomaar neer bij de genomen beslissing over de problematiek van de gemengde loopbanen en heeft beslist 
om naar het Grondwettelijk Hof te stappen en deze beslissing juridisch aan te vechten.

Rudy Verleysen

CONTACT Rudy Verleysen l 02 508 59 18 l rudy.verleysen@acod-spoor.be
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De MIVB in volle expansie
Afgelopen jaar telde de MIVB maar liefst 
348,8 miljoen ritten, zo’n 19 miljoen meer 
dan het jaar voordien. Daarmee klokt het 
marktaandeel van de Brusselse vervoers-
maatschappij af op 35 procent van alle 
verplaatsingen met het openbaar ver-
voer in ons hoofdstedelijk gewest.

Deze boost is te danken aan de inspan-
ningen van de MIVB om haar reizigers 
een modern en comfortabel openbaar 
vervoer aan te bieden, maar ook aan 
de vele inspanningen geleverd door het 
personeel. Het succes van het openbaar 
vervoer in Brussel tekent zich eveneens 
af in de verkeersinkomsten. De MIVB wist 
deze te doen toenemen met 6,7 procent 
ten opzichte van 2011. Fictie of reële toe-
komstperspectieven, tegen 2025 wil de 
MIVB afklokken op maar liefst 550 miljoen 
ritten.

De MIVB moet zich dan ook terdege 
voorbereiden op de toekomst en zet zich 
in om grootschalige projecten in goede 
banen te leiden, waaronder de geauto-

matiseerde metro (voorzien voor 2019 op 
lijnen 1 en 5). Verder is er de uitbreiding 
van het noordelijk metronet, de omvor-
ming van de premetro naar metro op de 
noord-zuid as en de verlenging van som-
mige tramlijnen. Ook de frequentieverho-
ging is aan de orde met de nadruk op de 
avond- en weekenddienstverlening.

Het voertuigenpark wordt hierbij zeker 
niet uit het oog verloren. Dit jaar nog wor-
den 26 nieuwe trams geleverd en staat de 
aankoop van zowat 355 nieuwe bussen 
op het programma, waarbij voor een deel 
voor alternatieve technologie geopteerd 
wordt. Wie extra voertuigen zegt, denkt 
automatisch aan extra onderdak. Een 
nieuwe remise 'Marconi' in het zuiden van 
het gewest moet hieraan tegemoetkomen 
en in de buurt van Erasmus komt een 
kersverse metrostelplaats. Ondertussen 
wordt druk gezocht naar terreinen voor 
twee nieuwe busdepots.

Ook op technologisch gebied zit de MIVB 
niet stil. De Mobib chipkaart is ondertus-

sen wijdverspreid en wordt in 2013 verder 
ontwikkeld. Alle Mobib kaarthouders zul-
len in de toekomst vervoerbewijzen van 
de NMBS op hun kaart kunnen laden en 
omgekeerd. Een project naar een ware 
mobiliteitsportefeuille wordt uitgewerkt, 
waarbij MIVB-ritten zelfs op parkeer-
kaarten opgeladen kunnen worden. Het 
zwartrijden zal in de toekomst moeilijker 
worden door de verdere installatie van 
toegangspoortjes uitgerust met camera’s 
en de ingebruikname van een check-out 
systeem, waarbij de reiziger zijn ticket 
ook moet ontwaarden om het station te 
verlaten.

De sector TBM Brussel mag zich dan ook 
gelukkig heten dat deze voorziene inves-
teringen het mogelijk maken 742 extra 
jobs te creëren bij de MIVB die, laat het 
ons niet vergeten, al de grootste werk-
gever is in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Dario Coppens

Europees project Health & Security
Op 11 en 12 april gingen werkgroepen 
door met de Franse, Bulgaarse en Roe-
meense syndicale delegaties, die zich 
eerder dit jaar samen met ACOD TBM 
engageerden voor een samenwerking op 
vlak van preventie, veiligheid en gezond-
heid in de openbaar vervoersector.

De twee eerdere ontmoetingen vonden 
plaats in januari en februari te Boekarest 
en Sofia. Deze keer echter waren onze ka-
meraden te gast in Brussel. De vergaderin-
gen werden georganiseerd op de locatie 
van het ETF (European Transport Workers 
Federation), wat uiteraard de geschikte 
plaats is om te praten over grensover-
schrijdende werknemersbelangen in de 
sector Tram Bus Metro in de verschillende 
Europese deelstaten.

De eerste werkgroepen in het buitenland 
werden gewijd aan de wetgeving en de 

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.beRudy Verleysen l 02 508 59 18 l rudy.verleysen@acod-spoor.be
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Nieuwe interne organisatie bij De Lijn
Opnieuw op de mallemolen
De Lijn staat onder druk, want de Vlaamse overheid eist voort-
durend om meer te doen met minder. Wanneer stopt dat ooit, 
blijft de vraag van het personeel. Nog niet, is het antwoord 
want De Lijn – als goed overheidsbedrijf steeds bereid om te 
voldoen en hiermee punten te scoren – bedenkt op dit ogenblik 
een nieuwe reorganisatie.

Er wordt ijverig ingezet op een toekomstig organisatiemodel dat 
hoofdzakelijk het werk van de bedienden zal beïnvloeden. Het 
opzet is om bepaalde activiteiten die worden uitgevoerd in de 
verschillende entiteiten, samen te brengen. Van het betrokken 
personeel zal hierdoor een grote flexibiliteit worden gevraagd.

Over deze grootse plannen werd nauwelijks ruchtbaarheid gege-
ven bij het personeel en de vakbonden. Enkele leidinggevenden 
konden het echter niet nalaten hun naaste medewerkers voor-
tijdig, en hoogst waarschijnlijk onjuist, in te lichten, zonder dat 
er al concrete zaken werden gecommuniceerd in de onderne-
mingsraden. De zeer terechte ongerustheid die dat meebracht, 
gebaseerd op onwetendheid van het personeel, legt als het ware 
nu al een bom onder het hele project.

Met grote verbazing moesten de vakbonden bovendien vaststel-
len dat in het bedrijfskrantje van 3 mei plots de concrete, en zeer 
verontrustende, contouren van de reorganisatieplannen werden 
toegelicht, alsook de verdere aanpak en timing. Op geen enkel 
moment nam de directie de moeite om de vakbonden voor-
afgaandelijk in te lichten, noch hen hierin te betrekken. Waar-
schijnlijk behoort dit tot de nieuwe stijl van De Lijn op het vlak 
van toekomstig sociaal overleg?

Een bijzondere algemene ondernemingsraad met enkel dit agen-
dapunt wordt georganiseerd op 28 juni. Wat de tijdslijn van het 
traject betreft, voorziet de directie om de besprekingen met de 
vakorganisaties pas na die datum op te starten.

ACOD TBM stelt dat er bij het personeel geen draagvlak is, noch 
zal worden gevonden, voor een dergelijke reorganisatie en aan-
pak, laat staan bij de vakbonden. Het is bovendien hoogst on-
waarschijnlijk dat de reizigers of de medewerkers hier ooit beter 
van zullen worden. Wij verwijzen als voorbeeld naar de vorige 
door de overheid opgelegde 'efficiëntiemaatregelen', waarbij De 
Lijn op zoek ging naar 'optimalisaties in het openbaar vervoer 
en schaalvoordelen'. In werknemerstaal vertaald betekende dit 
snoeien, snoeien en nog eens snoeien. Het gevolg hiervan was 
dat de officiële tevredenheidcijfers van de reizigers spectaculair 
daalden, maar plots maakt dat niet veel meer uit voor de over-
heid. Het is ooit anders geweest...

Zoals de zaken er voorlopig bij staan, zullen wij dadelijk pools-
hoogte nemen in hoeverre De Lijn haar reorganisatieplannen en 
timing nu al wil bijsturen. Indien daarvoor geen bereidheid is, 
zullen wij in geen geval onze medewerking verlenen. En zonder 
grondig draagvlak bij het personeel, loopt het plan uit op een 
fiasco.

Rita Coeck
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vergelijkbare problemen over gezondheid en veiligheid bij het 
openbaar vervoer. De tweede sessie in Sofia handelde over tech-
nologische ontwikkelingen in de verschillende vervoersmaat-
schappijen en onze syndicale slagkracht, waarbij het belang on-
derstreept werd om voortdurend te blijven ijveren voor betere 
persoonlijke bescherming. Agressie tegen personeel in de open-
baar vervoersector is een toenemend fenomeen, dat uiteraard 
in de andere Europese lidstaten evenzeer voorkomt.

De bijdrage van de Belgische delegatie ging deze keer over de 
toekomstperspectieven voor de vervoersmaatschappijen in Bel-
gië en de gevaren van de Europese aanbevelingen op gebied van 
mobiliteit en liberalisering van de markt, alsook over onze syndi-
cale acties van de voorbije jaren met het oog op verbetering van 
onze loon- en arbeidsvoorwaarden.
Wij brachten onze opinie en acties tegen het Witboek Mobiliteit 

van de Europese Commissie onder de aandacht. We konden niet 
anders dan onze kameraden uit de overheidsdiensten van de 
nieuwe Europese lidstaten, Roemenië en Bulgarije, waarschu-
wen dat zij Brussel, als zijnde dé plaats waar hen mogelijkerwijs 
grootse budgetten worden toegekend, misschien met een kriti-
scher oog zouden moeten bekijken.

Een eindcongres dat plaatsvindt in juli wordt nu voorbereid. 
Afspraken werden gemaakt om na het door Europa gefinan-
cierde project, onze persoonlijke syndicale samenwerking verder 
te zetten want onze Franse, Bulgaarse en Roemeense collega’s 
werden ondertussen ware kameraden in beide betekenissen van 
het woord.

Rita Coeck
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Nieuw Distributie Model
Leerplatformen bij bpost
Om zeker te zijn dat het Nieuw Distri-
butie Model (NDM) met verder doorge-
dreven automatisering, specialisatie en 
vermindering van het aantal distributie-
kantoren naar 60 Mailcentra en behoud 
van voltijdse tewerkstelling, in de beste 
omstandigheden in praktijk kan worden 
gebracht, werd de keuze gemaakt om te 
werken met Leerplatformen (= 11 OP).

Wat houden leerplatformen in?

In de leerplatformen zullen de volgende 
NDM-concepten worden ingevoerd:
- introductie van diensttypes die niet 

meer vanuit het Operationeel Platform 
(OP) vertrekken, noch daar eindigen.

- introductie van het concept transitpunt 
(TP) als begin- en/of eindplaats van één 
of meerdere ronden.

- introductie van verschillende oplossin-
gen voor het concept transitpunt (TP).

- introductie van diensttypes waarbij het 
voertuig (auto, e-bike, fiets, trolley) niet 
meer op het kantoor, noch op TP zal 
worden gestald.

- introductie van diensttypes die niet en-
kel eigen voorbereiding doen, maar ook 

de voorbereiding van uitreikers die niet 
meer op het kantoor komen.

- introductie van voorbereiding en be-
voorrading in twee golven.

- veralgemeend gebruik (voor alle uitrei-
kers) van Mobile Device (MD).

- introductie van een effectieve commu-
nicatiestructuur tussen de teamleaders 
en de uitreikers die niet meer naar het 
kantoor komen.

- nieuwe preventieaanpak in het kader 
van NDM rond de nieuwe risicoprofielen.

Naast de NDM-concepten kunnen ook 
andere Visie 2020 concepten ontwikkeld 
worden in de leerplatformen (bijvoor-
beeld concepten rond centrale voorbe-
reiding). Om een correcte en volledige 
opvolging en evaluatie mogelijk te maken, 
worden deze concepten in alle leerplat-
formen geïntroduceerd. Uiteraard kunnen 
er een beperkt aantal organisatorische 
verschillen zijn in de uiteindelijke toepas-
sing, afhankelijk van de noden ter plaatse 
(bijvoorbeeld het mee naar huis nemen 
van het postvoertuig).
Hierbij wordt zoveel als mogelijk de 
bestaande reglementering gevolgd. De 

voorgestelde regels blijven gelden tot 
wanneer de nieuwe formele werkproces-
sen zijn gevalideerd en voorgesteld of tot 
wanneer er andere of bijgestelde regels 
worden gevalideerd.

In de leerplatformen geldt zoals overal de 
algemene regel dat het lokale manage-
ment – in deze aangelegenheid in samen-
werking met de LpC (Leerplatform Coör-
dinator) – ervoor zorgt dat elke postman 
correct behandeld en correct vergoed 
wordt, indien nodig door middel van taak-
overschrijding of overwerk.

De stap van concepten over concrete 
regels naar organisaties is nu de noodza-
kelijke en logische volgende fase in het 
traject naar de concretisering van de Visie 
2020 en het NDM. Het is deze fase die 
ons moet leren welke elementen werken, 
welke niet werken en welke moeten wor-
den aangepast.

Wat zijn de gevolgen voor de
postmannen?

We geven een beknopte opsomming van 



de meest 'zichtbare' gevolgen voor de 
postmannen:

- toepassing van de regels van lokale mo-
biliteit
De inmiddels bekende regels rond interne 
mobiliteit en titularisering blijven gelden. 
Medewerkers die halftijds werken, kun-
nen per twee co-titularis worden van één 
dienst.

- reconversietoelage voor geografische 
mobiliteit
Elke postman-uitreiker heeft recht op 
de toelage als zijn woonplaats meer dan 
5 kilometer verder ligt van zijn nieuwe 
werkplaats dan van zijn vorige aanhech-
tingskantoor.

- vervangingen - onkostenvergoedingen 
voor verplaatsingen
Hierbij werden verschillende scenario’s 
onder de loep genomen waarbij vooral 
aandacht besteed werd aan de vervan-
gers (bijvoorbeeld zending is gepland of 
niet gepland, vertrek naar Transitpoint 
van thuis of vanuit het Mailcentrum). 
Hiervoor zal iedere PM elke maand een 
rapport met het overzicht van de verschil-
lende codes en plaatsen ontvangen.

- preventie - risicoprofielen
Het vernieuwde gezondheidstoezicht is 
opgenomen in een afzonderlijk dossier 
dat aan het Comité Preventie en Bescher-
ming van de Werknemer wordt voorge-
legd (zie ook Tribune van april 2013).

- terugbetaling van de beroepskosten
Het voorstel inzake aanpassing van de 
ARAB-vergoeding vormt het onderwerp 
van een afzonderlijk onderhandelingsdos-
sier.

Waarom worden
de transitpunten opgericht?

Om het niet-productief heen en weer rij-
den voor uitreikers te beperken. In meer-
dere gevallen betekent dat ook dat de 
postmannen de mogelijkheid hebben om 
dicht bij huis te blijven werken. Opmer-
king: naast het netwerk van Mailcentra en 
Transitpoints zal het netwerk van overlast-
plaatsen nodig blijven als ondersteuning 
voor de uitreikers.

Welke activiteiten vinden plaats 
in een transitpunt?

Een TP is een start- en/of eindpunt van 
één of meerdere standaard uitreikings-
diensten. Een TP bevindt zich dicht bij het 
start- en eindpunt van een standaard uit-
reikingsronde. Opmerking: er zullen ook 
standaard uitreikingsdiensten zijn die uit 
het MC werken als hun ronde in de nabij-
heid van een MC ligt.

In een TP wordt product overgeladen in 
refill bags en VAS-product (aangetekende 
zendingen, pakjes zonder financiële dienst 
en eventueel kranten) die volledig zijn 
voorbereid voor distributie. De postman 

voert behalve laden en lossen geen an-
dere werkzaamheden uit in het TP.

We streven naar standaard uitreikings-
diensten die vanuit TP’s werken en die 
voltijds zijn. De standaard uitreikingsdien-
sten combineren ofwel een krantenronde 
met daarna uitreiking van geadresseerde 
en niet-geadresseerde brievenpost, inclu-
sief aangetekende zendingen en pakjes 
zonder financiële dienst, ofwel reiken ze 
enkel geadresseerde en niet-geadresseer-
de brievenpost uit inclusief aangetekende 
zendingen en pakjes zonder financiële 
dienst.

Welke accommodatie is nodig in 
een transitpunt?

Het TP moet groot genoeg zijn om het 
product voor uitreiking en de retourstro-
men tijdelijk te stockeren tot wanneer 
ofwel de postman-uitreikers er mee ver-
trekken op ronde, ofwel tot wanneer de 
postman-chauffeur ze komt ophalen. Het 
TP moet parkeermogelijkheid hebben, 
wanneer het voertuig niet mee naar huis 
wordt genomen.

Zijn er verschillende types
transitpunten?

Een TP kan verschillende vormen aanne-
men, bijvoorbeeld Retailkantoor, publiek 
gebouw, privépersoon, bedrijfsgebouw of 
andere mogelijkheid. Dit wordt bepaald 
door verschillende parameters zoals o.a. 
het aantal diensten, type voertuig, type 
product, type activiteit,...

In het specifieke geval van een standaard 
uitreikingsdienst die werkt vanuit een TP 
en die kranten combineert met postuitrei-
king, moet gezorgd worden voor een rust-
plaats en sanitaire voorziening na de kran-
tenuitreiking. De rustplaats en het sanitair 
moeten in lijn zijn met de wettelijke bepa-
lingen aangaande de arbeidsplaatsen. In 
deze specifieke organisatorische situatie 
zal het TP bij voorkeur ingericht worden in 
postale infrastructuur.

Wat zijn de modaliteiten in
operationele processen en
communicatie?
Er werden modaliteiten vastgelegd met 
betrekking tot het parkeren van het post-
voertuig aan het Transitpoint, de beschik-
baarheid van de sleutels en de tankkaar-
ten, het invullen van het werkblad T402, CONTACT



het onderhoud en het schoonmaken van 
de voertuigen. Andere onderwerpen van 
discussie golden voor het geval het voer-
tuig mee naar huis wordt genomen, en 
wat te doen bij ziekte of verlof.

Door het werken met transitpunten zal de 
manier van communiceren en opvolgen 
gebeuren door :
- fysieke terreinbezoeken door de team-

leader (1 x per week in TP)
- operationele meetings (1 x per maand 

in Mailcentrum)
- dagelijkse operationele communicatie 

via communicatiefiche of Mobile De-
vice.

Vóór en na de opstart worden op regel-
matige tijdstippen overlegmomenten 
georganiseerd met de lokale vakbonds-
afgevaardigden en ook met de regionale 
vrijgestelde syndicale afgevaardigden. Op 
regelmatige basis krijgen alle medewer-
kers een nieuwsbrief, waarin de voortgang 
van de werkzaamheden wordt uitgelegd. 
Alle werknemers worden betrokken bij 
een 'changeprogramma', waarin o.a. de 

nieuwe werkmethodes en informatie op 
een actieve manier worden gebracht.

Deze gestructureerde opvolging- en 
evaluatiemethode moet ons als ACOD 
toelaten op een continue manier onze 
en uw opmerkingen, commentaren, sug-
gesties en aanbevelingen te formuleren 
zodat alle betrokken partijen samen naar 
de best mogelijke oplossingen kunnen toe 
werken. De collega’s in de leerplatformen 
zullen hun regionale secretarissen en 
afgevaardigden van ACOD de komende 
maanden dus heel regelmatig over de 
vloer krijgen. Zij luisteren graag naar uw 
vragen of opmerkingen.

Wat is het standpunt van ACOD 
Post?

Op 28 maart 2013 werden, na bespre-
kingen in opeenvolgende strategische 
commissies, de 'Regels voor de Leer-
platformen' voor advies voorgelegd aan 
het paritair comité. ACOD Post gaf een 
negatief advies. De redenen hiervoor zijn 
samengevat als volgt:

- de voorgelegde regels bevatten nog te 
veel onduidelijkheden, waardoor er 
transparantie ontbreekt over de toepas-
sing van sommige elementen in dit toch 
wel heel ingrijpende dossier.

- er zijn nog te veel problemen met be-
staande organisaties, waarvoor nog 
geen afdoende oplossing is gevonden, 
en daarom is het te vroeg om al met de 
leerplatformen van start te gaan.

- een aantal componenten van het voor-
gestelde document zijn wellicht niet 
louter overlegmaterie, maar onderhan-
delingsmaterie, en dus moeten deze 
eerst worden uitgeklaard.

Gezien het voor het bedrijf over overleg-
materie (en dus niet over onderhande-
ling) gaat, besliste men eenzijdig om de 
regels die werden voorgelegd aan het 
paritair comité van 28 maart zonder ver-
der uitstel in de praktijk te brengen. ACOD 
Post volgt uiteraard dit zeer belangrijke 
dossier op de voet op.

Jef De Doncker

CONTACT Jef De Doncker l jozef.de_doncker@acod.be
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Gas en Elektriciteit sociale programmatie
Overleg sectorale cao 2013-2014
Op 2 mei 2013 werd in het Belgisch 
Staatsblad het Koninklijk Besluit van 28 
april 2013 over de uitvoering van de zo-
genaamde loonnormwet gepubliceerd. 
Hierdoor werd deze van kracht. Dit 
besluit bepaalt het volgende: "De maxi-
male marge voor de loonkostenontwik-
keling voor de jaren 2013 en 2014 wordt 
op 0 procent vastgelegd, vermeerderd, 
in voorkomend geval, met de aanpassing 
van de lonen aan de evolutie van de in-
dex en de baremieke verhogingen."

ACOD Gazelco weet dat de sector Gas en 
Elektriciteit nog steeds een (zeer) winst-
gevende sector is, ondanks de vele on-
weerswolken die zich hierboven vormden. 
Wij blijven dan ook vinden dat de werk-
nemers hun deel van deze opbrengsten 
mogen blijven opeisen, en dat deze niet 
enkel wegvloeien naar aandeelhouders. 
Vandaar dat ACOD Gazelco gepland heeft 
om zich op 12 juni 2013 te positioneren 
inzake een concreet eisenbundel, om 
daarna de sectorale besprekingen in het 
paritair comité aan te vatten. Wij zullen 

hierin een gemeenschappelijk front na-
streven met andere syndicale organisaties 
en tot een besluit komen via democrati-
sche consultaties van alle geledingen en 
gewesten van onze organisatie.

Thema’s die zeker op tafel gelegd worden 
en moeten besproken worden, zijn onder 
andere de koopkracht, tewerkstelling, 
eindeloopbaan en sociale maatregelen.
Zonder nu al te veel in detail te kunnen 
gaan, weten wij dat een imperatieve loon-
norm niet noodzakelijk hetzelfde betekent 
als een absolute beperking van de koop-
kracht. Er zijn immers diverse elementen 
binnen een grote noemer 'koopkracht' die 
volgens ons kunnen behandeld worden 
en toch tot een zekere mate van stijging 
kunnen leiden.
Voor wat tewerkstelling betreft, zal er 
zeker gepraat worden over maatregelen 
ter bevordering van het systeem van tijds-
krediet binnen onze sector en over een 
verlenging van de patronale inspanningen 
ten voordele van risicogroepen.
Het debat over eindeloopbaan is een zeer 

ruim debat, maar het zal zich zeker ook 
moeten toespitsen op een verbetering 
van de bestaande extra-legale pensioen-
systemen en de vervroegde uitstaprege-
lingen die in onze sector bestaan. Ook 
voor de niet-actieven zal nagestreefd 
worden om de bestaande voorzieningen 
te verbeteren.
Voor wat sociale maatregelen betreft 
moeten verbeteringen besproken worden 
voor de rechthebbenden van gezond-
heids- en ambulante zorgen, en ook dat 
kunnen in principe zeer ruime discussies 
worden.

Hoe ver we via dit voorziene sectoraal 
overleg kunnen komen, hangt natuurlijk 
ook van jullie allen af. ACOD Gazelco vat 
de besprekingen aan met het mandaat 
dat gegeven wordt. Afhankelijk van het 
beoogde streefdoel zal dit misschien 
kracht moeten worden bijgezet. En dan 
rekenen we op jullie allen om dit voor 
ieder van jullie te verkrijgen.

Jan Van Wijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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Belgacom
Belangrijke TBS-overeenkomst
goedgekeurd
Het paritair comité van 25 april heeft met 
2/3de meerderheid (Belgacom en ACOD-
VSOA) de overeenkomst goedgekeurd die 
de terbeschikkingstelling regelt.

Het statutair personeelslid in 'terbeschik-
kingstelling' (TBS) of in 'terbeschikking-
stelling wegens medische redenen' (me-
dische TBS) heeft recht op een wachtgeld 
ten laste van Belgacom tot de leeftijd van 
60 jaar. Op die leeftijd wordt het statutair 
personeelslid ambtshalve gepensioneerd 
in toepassing van de collectieve overeen-
komst van 22 maart 2007, respectievelijk 
de collectieve overeenkomst van 28 no-
vember 2008. Opgelet echter: de over-
heid heeft deze regimes van terbeschik-
kingstelling niet erkend als zijnde regimes 
van 'disponibiliteit voorafgaand aan de op 
pensioenstelling', die de ambtshalve pen-
sionering op de leeftijd van 60 jaar toe-
laten. Daardoor werd het onmogelijk om 
zekere bepalingen van de voornoemde 
collectieve overeenkomsten uit te voeren: 
Belgacom kan bepaalde personeelsleden 
die in 'terbeschikkingstelling' of 'terbe-
schikkingstelling wegens medische rede-
nen' zijn niet meer ambtshalve pensione-
ren op de leeftijd van 60 jaar.

De terbeschikkingstelling

Voor de personeelsleden in terbeschik-
kingstelling die 60 jaar werden tussen 1 
februari 2013 en 1 mei 2013 is een over-
gangsmaatregel goedgekeurd die toeliet 
het wachtgeld te verlengen tot en met 
31 mei 2013. Vanaf 1 juni 2013 kan het 
wachtgeld boven de leeftijd van 60 jaar 
doorbetaald worden aan alle personeels-
leden in terbeschikkingstelling, tot ze 
gepensioneerd worden.
De terbeschikkingstelling wordt, onder de 
voorwaarden vastgelegd in de collectieve 
overeenkomst van 28 november 2008, 
desgevallend verlengd voorbij de leeftijd 
van 60 jaar, tot en met de maand vooraf-
gaand aan de maand waarin het perso-
neelslid kan gepensioneerd worden of ten 
vroegste kan toegelaten worden tot het 
vervroegd pensioen.
Ten laatste 6 maanden vóór het perso-
neelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt, 

richt Belgacom aangetekend, met ont-
vangstmelding, een schriftelijk verzoek 
aan het personeelslid in terbeschikking-
stelling om een document van de Pensi-
oendienst voor de Overheidssector voor 
te leggen waaruit blijkt op welke datum 
het personeelslid ten vroegste tot het 
pensioen of vervroegd pensioen kan wor-
den toegelaten.
Ten laatste 3 maanden vóór het bereiken 
van de leeftijd van 60 jaar moet het per-
soneelslid dit document voorleggen. Het 
niet-naleven van deze verplichting brengt 
het verlies van het recht op wachtgeld 
met zich mee, met ingang van de eerste 
dag van de maand volgend op de 60'ste 
verjaardag van het personeelslid. Dit recht 
wordt terug geopend vanaf de eerste dag 
van de maand volgend op de laattijdige 
indiening van dit document, op voor-
waarde dat het personeelslid nog niet tot 
het vervroegd pensioen kan (kon) worden 
toegelaten.
Voor meer informatie aangaande het 
wachtgeld vanaf de leeftijd van 60 jaar 
verwijzen we naar de bepalingen aan-
gaande het ‘Wachtgeld vanaf 60'ste le-
vensjaar’ (zie verder).

Terbeschikkingstelling wegens 
medische redenen

Na de inwerkingtreding van de nieuwe 
overeenkomst zullen de personeelsleden 
die vóór 2 juni 2013 in terbeschikkingstel-
ling wegens medische redenen werden 
gesteld, ingelicht worden dat de pensio-
nering om medische redenen voor hen 
een financieel interessantere oplossing is 
geworden dan de ter beschikkingstelling 
wegens medische redenen.
Het statutair personeelslid dat na 31 
mei 2013 gepensioneerd wordt wegens 
medische redenen heeft namelijk recht 
op een financiële tussenkomst, ten laste 
van Belgacom. Dit geldt ook voor de per-
soneelsleden die in terbeschikkingstel-
ling wegens medische redenen werden 
gesteld. Voor meer informatie over deze 
financiële tussenkomst verwijzen we naar 
de ‘Bepalingen statutaire personeelsleden 
gepensioneerd wegens medische redenen 
na 31 mei 2013' (zie verder).

Indien het personeelslid dit wenst, wordt 
zijn dossier overgemaakt aan de Pensi-
oencommissie. Het personeelslid behoudt 
de mogelijkheid om op vrijwillige basis 
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te verschijnen voor de Pensioencommis-
sie gedurende de volledige periode van 
terbeschikkingstelling wegens medische 
redenen.
Als de Pensioencommissie de door de be-
drijfsgeneeskundige dienst geattesteerde 
medische ongeschiktheid niet valideert, 
zelfs maar op tijdelijke basis, blijft het per-
soneelslid in het regime van ter beschik-
kingstelling wegens medische redenen. 
Het dossier zal zesmaandelijks aan de 
Pensioencommissie worden voorgelegd, 
te tellen vanaf de initiële beslissing.
Voor de personeelsleden in terbeschik-
kingstelling wegens medische redenen die 
60 jaar werden tussen 1 februari 2013 en 
1 mei 2013 werd een overgangsmaatregel 
goedgekeurd, die toeliet het wachtgeld te 
verlengen tot en met 31 mei 2013.
Vanaf 1 juni 2013 kan het wachtgeld bo-
ven de leeftijd van 60 jaar doorbetaald 
worden aan alle personeelsleden in terbe-
schikkingstelling wegens medische rede-
nen, tot ze gepensioneerd worden.
De terbeschikkingstelling wegens medi-
sche redenen wordt, onder de voorwaar-
den vastgelegd in de collectieve overeen-
komst van 28 november 2008, desgeval-
lend verlengd voorbij de leeftijd van 60 
jaar, tot en met de maand voorafgaand 
aan de maand waarin het personeelslid 
kan gepensioneerd worden wegens medi-
sche redenen of ten vroegste kan toegela-
ten worden tot het vervroegd pensioen of 
het pensioen.
Ten laatste 6 maanden vóór het perso-
neelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt, 
richt Belgacom aangetekend, met ont-
vangstmelding, een schriftelijk verzoek 
aan het personeelslid om een document 
van de Pensioendienst voor de Overheids-
sector voor te leggen waaruit blijkt op 

welke datum het personeelslid ten vroeg-
ste tot het pensioen of vervroegd pensi-
oen kan worden toegelaten.
Ten laatste 3 maanden vóór het bereiken 
van de leeftijd van 60 jaar moet het per-
soneelslid dit document voorleggen. Het 
niet-naleven van deze verplichting brengt 
het verlies van het recht op wachtgeld 
met zich mee, met ingang van de eerste 
dag van de maand volgend op de zestigste 
verjaardag.
Dit recht wordt terug geopend vanaf de 
eerste dag van de maand volgend op de 
laattijdige indiening van het hoger bedoeld 
document, op voorwaarde dat het perso-
neelslid nog niet tot het vervroegd pensi-
oen kan (kon) worden toegelaten.

Wachtgeld vanaf 60'ste levens-
jaar voor TBS en medische TBS

Het wachtgeld wordt berekend volgens de 
formule die van toepassing is met ingang 
van het vijfde jaar vanaf de eerste dag van 
de maand die volgt op de 60'ste verjaardag 
van het personeelslid. Concreet betekent 
dit bijvoorbeeld het volgende:

Hypothese 1
Het personeelslid kan pas op 62 jaar met 
vervroegd pensioen gaan en is in TBS se-
dert zijn 55'ste levensjaar
- jaar 1: op 55 jaar 75 procent
- jaar 2: op 56 jaar 75 procent
- jaar 3: op 57 jaar 70 procent
- jaar 4: op 58 jaar 60 procent
- jaar 5: op 59 jaar N/50'ste of 12.500 

euro/jaar
- jaar 6: op 60 jaar N/50'ste of 12.500 

euro/jaar
- jaar 7: op 61 jaar N/50'ste of 12.500 

euro/jaar.

Hypothese 2
Het personeelslid kan pas op 62 jaar met 
vervroegd pensioen gaan en is in TBS se-
dert zijn 59'ste levensjaar 
- jaar 1: op 59 jaar 75 procent
- jaar 2: op 60 jaar N/50'ste of 12.500 

euro/jaar
- jaar 3: op 61 jaar N/50'ste of 12.500 

euro/jaar.

Medische TBS en pensionering 
wegens ziekte voor personeelslid 
ouder dan 60 jaar

Wanneer een statutair personeelslid ouder 
dan 60 jaar onder de toepassing valt van 
artikel 83 §2, van de wet van 5 augustus 

1978 houdende economische en budget-
taire hervormingen, dan wordt de pensi-
onering wegens medische redenen van 
ambtswege uitgesteld tot de eerste dag 
van de maand volgend op die waarin hij 
het ziektekapitaal zal hebben uitgeput en, 
uiterlijk, tot de eerste dag van de maand 
volgend op die waarin dat ziekteverlof in 
totaal 365 dagen na zijn 60'ste verjaardag 
bereikt.
In zoverre van toepassing zullen voor-
noemde bepalingen worden gerespecteerd 
in geval van pensionering wegens medi-
sche redenen van een personeelslid ouder 
dan 60 jaar dat in terbeschikkingstelling 
wegens medische redenen werd gesteld. 
Het personeelslid wordt in dat geval tijde-
lijk opnieuw in de administratieve stand 
dienstactiviteit gesteld teneinde de ziek-
tedagen uit te putten waarop genoemde 
bepalingen recht geven. Tijdens de periode 
van dienstactiviteit heeft het personeelslid 
recht op de verloning die bij ziekteverlof 
van statutair personeel van toepassing is.
Er is mogelijk een interval tussen de laatste 
dag van het ziektekapitaal en het moment 
van pensionering (steeds de eerste dag van 
een kalendermaand). Tijdens dit interval 
is het statutair personeelslid in toepassing 
van de bestaande reglementering (artikel 
59 van het reglement van de afwezighe-
den) in disponibiliteit wegens ziekte.

Laatste terbeschikkingstelling 
wegens medische redenen

De statutaire personeelsleden die door 
de bedrijfsgeneeskundige dienst medisch 
ongeschikt verklaard worden voor alle 
beschikbare functies en waarvoor de 
voorzitter van het Begeleidingscomité 
het advies tot terbeschikkingstelling 
wegens medische redenen ten laatste 
aan de raad van bestuur of zijn gemach-
tigde overmaakt naar aanleiding van het 
begeleidingscomité van de maand mei 
2013, worden nog in terbeschikkingstel-
ling wegens medische redenen geplaatst. 
Na 2 juni 2013 zal geen enkel statutair 
personeelslid nog in terbeschikkingstel-
ling wegens medische redenen worden 
geplaatst.

Nieuwe organieke regels bij
medische ongeschiktheid voor 
alle functies

Het statutaire personeelslid dat door de 
bedrijfsgeneeskundige dienst medisch 
ongeschikt verklaard wordt voor alle 
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beschikbare functies bij Belgacom wordt 
niet meer in terbeschikkingstelling we-
gens medische redenen gesteld, maar 
ambtshalve:
- in ziekteverlof gesteld zo hij daarover 

nog beschikt.
- in disponibiliteit wegens ziekte gesteld 

zodra hij niet meer over ziekteverlof 
beschikt.

De afwezigheid wegens ziekte dient in 
dat geval niet langer door een ziektecer-
tificaat te worden gedekt. Wanneer het 
personeelslid overeenkomstig artikel 85 
§2 van het reglement van de afwezighe-
den verschijnt voor de Pensioencommis-
sie, brengt elke andere beslissing dan de 
toelating tot het definitief of tijdelijk pen-
sioen de ambtshalve verlenging van de 
disponibiliteit wegens medische redenen 
met zich mee tot de volgende verschij-
ning voor de Pensioencommissie.

Statutaire personeelsleden
gepensioneerd wegens medische 
redenen na 31 mei 2013

Het statutair personeelslid dat de leeftijd 
van 60 jaar niet heeft bereikt en dat na 
31 mei 2013 wegens medische redenen 
gepensioneerd wordt, heeft recht op een 
financiële tussenkomst, in last genomen 
door Belgacom. Deze financiële tussen-
komst bestaat uit twee luiken: het gelde-
lijk complement en de compensatie voor 
de pensioenanciënniteit.

Geldelijk complement
Dit dekt het verschil tussen het bedrag 
van het wachtgeld en dat van het me-
disch pensioen, en dit tot de leeftijd 
van 60 jaar. Het wordt berekend voor 
de periode vanaf de maand van de pen-
sionering tot en met de maand van de 
60'ste verjaardag van het personeelslid. 
Daarvoor bezorgt het personeelslid aan 
Belgacom een afschrift van zijn pensioen-
berekening. Berekening van dit geldelijk 
complement:
1. voor de personeelsleden die wegens 
medische redenen gepensioneerd wor-
den aansluitend op een periode van 
terbeschikkingstelling wegens medische 
redenen.
Het totaalbedrag van het wachtgeld, 
waarop het personeelslid recht zou heb-
ben gehad als hij, vanaf de maand van de 
pensionering tot en met de maand van 
zijn 60'ste verjaardag, in terbeschikking-
stelling wegens medische redenen was 
gebleven, wordt berekend.

2. voor de andere personeelsleden
Het totaalbedrag van het wachtgeld, 
waarop het personeelslid recht zou heb-
ben gehad als hij, vanaf de maand van de 
pensionering tot en met de maand van 
zijn 60'ste verjaardag, in terbeschikking-
stelling wegens medische redenen was 
gesteld, wordt berekend.
3. het totaal bedoeld in de punten 1 en 
2 wordt vergeleken met het pensioen 
voor dezelfde periode, vermeerderd met 
het bedrag van de sociaal-culturele hulp 
waarvan het personeelslid zal genieten 
tot de leeftijd van 60 jaar.

Compensatie voor
de pensioenanciënniteit
Het statutair personeelslid dat de leeftijd 
van 60 jaar niet heeft bereikt en dat na 
31 mei 2013 wegens medische redenen 
gepensioneerd wordt, heeft recht op een 
compensatie, ten laste van Belgacom, die 
de pensioenanciënniteit compenseert 
voor de periode van de datum van de 
pensionering tot en met de maand van 
de 60'ste verjaardag van het personeels-
lid.
Berekening van deze compensatie voor 
de pensioenanciënniteit:
1. het maandbedrag van het pensioen 
dat toegekend wordt aan het personeels-
lid wordt vergeleken met het maandelijks 
pensioenbedrag waarop het personeels-
lid recht zou hebben als hij op het ogen-
blik van de pensionering een bijkomende 
anciënniteit zou hebben gehad. Deze 
bijkomende anciënniteit is gelijk aan de 
anciënniteit die hij tussen het ogenblik 
van pensionering en de leeftijd van 60 
jaar had kunnen verwerven.
2. het verschil tussen beide bedragen 
wordt berekend op jaarbasis en verme-
nigvuldigd met 13,5.
Het geldelijk complement en de compen-
satie voor pensioenanciënniteit worden 
uitbetaald op de eerste dag van de derde 
maand na de aflevering van de pensioen-
berekening aan Belgacom.

Samenvatting

1. Mogelijkheden tot verlenging van 
TBS en TBS wegens medische reden met 
behoud van wachtgeld boven de leeftijd 
van 60
Zie de hypotheses 1 en 2. Dit wil zeggen 
dat het wachtgeld boven de leeftijd van 
60 jaar terugvalt op N/50ste of 12.500 
euro/jaar. Indienen van een attest afge-
leverd door de Pensioendienst voor de 

Overheidssector, ten laatste 3 maanden 
voor het bereiken van de leeftijd van 
60 jaar, waaruit moet blijken (rekening 
houdend met de nieuwe pensioenregels) 
wanneer het personeelslid ten vroegste 
kan toegelaten worden tot het pensioen 
of vervroegd pensioen. Dit is van toepas-
sing voor de TBS en de personeelsleden 
die in TBS wegens medische redenen zijn 
vóór 2 juni 2013. Bij pensionering door 
de Pensioencommissie van personeelsle-
den die in TBS wegens medische redenen 
zijn vóór 2 juni 2013, wordt de nieuwe 
overeenkomst toegepast.

2. Vanaf 2 juni 2013 medisch ongeschikt 
voor elke functie
De personeelsleden die ongeschikt ver-
klaard worden voor alle functies wegens 
medische redenen worden niet langer in 
TBS wegens medische redenen gesteld, 
maar gaan hun tegoed aan ziektekapitaal 
moeten opnemen op aanbeveling van de 
Arbeidsgeneesheer. Zij worden zodra ze 
in disponibiliteit wegens ziekte gesteld 
worden, doorverwezen naar de Pensi-
oencommissie. Ofwel worden ze gepen-
sioneerd wegens ziekte en dan zijn ze 
gerechtigd op een financiële tussenkomst 
door Belgacom, ofwel blijven ze verder in 
disponibiliteit wegens ziekte en periodiek 
opgeroepen door de Pensioencommissie.
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Voorbeelden

We maken een vergelijking van de financië-
le voorwaarden van TBS wegens medische 
redenen met de nieuwe financiële voor-
waarden ingeval van pensionering wegens 
medische redenen. Door de toegepaste 

afrondingen kunnen er kleine verschillen 
ontstaan.

Voorbeeld 1
Een fictief voorbeeld: personeelslid van 
niveau 4, geboren op 31 december 1957, 
in dienst op 1 januari 1979, in medische 

TBS op 1 januari 2009. Vergelijking tussen 
financiële situatie in medische TBS (tot 60 
jaar) en in geval van pensionering wegens 
medische redenen op de leeftijd van 56 
jaar, rekening houdend met de financiële 
compensatie en de compensatie van ver-
lies van pensioenanciënniteit.

Jaar Uitkering Bruto/jaar Maand/bruto RSZ Belastbaar per maand Bedrijfsvoorheffing Netto

2009 Wachtgeld 75% 21.338,34 1778,19 -196,49 1581,70 -208,48 1373,22

2010 Wachtgeld 75% 21.338,34 1778,19 -196,49 1581,70 -208,48 1373,22

2011 Wachtgeld 70% 19.915,78 1659,65 -183,39 1476,26 -157,92 1318,34

2012 Wachtgeld 60% 17.070,67 1422,56 -157,19 1265,36 -64,79 1200,57

2013 Wachtgeld 60% 17.070,67 1422,56 -157,19 1265,36 -64,79 1200,57

2014 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

2015 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

2016 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

2017 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

 Totaal 2009-2017 16.3119,73 -14.705,40 -12.179,76 13.6234,54

  Bruto RSZ Belastbaar Bedrijfsvoorheffing Netto

 Verschil wachtgeld 
pensioen (4 jaar)

1896,75(*)

 Verschil wettelijk 
pensioen (13,5)

25.606,00

 Totaal financiële
tussenkomst

27.502,75 -976,35 26.526,4 -7939,4 18.587,10

(*) wordt verminderd ten belope van de sociaal-culturele hulp

Toelichting van de berekeningswijze
Indien het personeelslid verder in TBS wegens medische reden zou gebleven zijn, dan zou het personeelslid verder genoten hebben 
van het wachtgeld TBS van 17.070,67 euro. Door de pensionering wegens medische redenen wordt er een pensioen toegekend van 
16.596,48 euro of een verschil van 1896,74 euro tot aan de in de vorige regeling voorziene ambtshalve pensionering op 60 jaar. Dit 
is het geldelijk complement. Op de ambtshalve pensionering (60 jaar) zou het personeelslid gerechtigd geweest zijn op een rustpen-
sioen van 18.493,23 euro/jaar. Het verschil tussen de pensioenbedragen (18.493,23 - 16.596,48) wordt vermenigvuldigd met 13,5 
en stemt overeen met 25.606 euro en is gelijk aan de compensatie voor de pensioenanciënniteit. De netto financiële tussenkomst is 
18.587,10 euro.

Voorbeeld 2
Een fictief voorbeeld: personeelslid van 
niveau 4, geboren op 31 december 1957, 
in dienst op 1 januari 1979, gepensioneerd 

wegens medische redenen op 1 januari 
2014. Vergelijking tussen financiële situ-
atie indien hij in medische TBS zou gesteld 
worden (tot 60 jaar) en in geval van pensi-

onering wegens medische redenen op de 
leeftijd van 56 jaar, rekening houdend met 
financiële compensatie en compensatie 
van verlies van pensioenanciënniteit.

TBS Voorwaarden

Jaar Type uitkering Jaar/bruto Maand/bruto RSZ Belastbaar/
maand 

Bedrijfsvoor-
heffing

Netto 

2014 Wachtgeld 75% 21.338,34 1778,19 -196,49 1581,70 -208,48 1373,22

2015 Wachtgeld 75% 21.338,34 1778,19 -196,49 1581,70 -208,48 1373,22

2016 Wachtgeld 70% 19.915,78 1659,65 -183,39 1476,26 -157,92 1318,34

2017 Wachtgeld 60% 17.070,67 1422,56 -157,19 1265,36 -64,79 1200,57

 totaal 2014-2017 79.663,13  -8802,8 70.860,4 -7676 63.184,3

 pensioen op 
01/01/2018 

18.493,23 1541 -93,24 1447,87 -143,48 1304,39
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Medisch pensioen in plaats van TBS

Jaar Type uitkering Jaar/bruto Maand/bruto RSZ Belastbaar/
maand

Bedrijfsvoor-
heffing

Netto 

2014 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

2015 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

2016 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

2017 Medisch Pensioen 16.596,48 1383,04 -83,67 1299,37 -77,63 1221,74

totaal 2014-2017 66.385,92 -4016,35 62.369,57 -3726,24 58.643,33

Bruto RSZ Belastbaar Bedrijfsvoor-
heffing 

Netto 

Verschil wachtgeld 
pensioen (4 jaar) 

13.277,19(*)     

Verschil wettelijk 
pensioen (13,5) 

25.606,00     

Totaal financiële tus-
senkomst

38.883,19 -1380,4 37.502,84 -11.225 26.278,24

(*) wordt verminderd ten belope van de sociaal-culturele hulp

Toelichting van de berekeningswijze
Mocht het TBS-regime verder hebben blijven bestaan, dan was er een afbouwend systeem van wachtgeld. Dat wachtgeld wordt 
bij pensionering een bedrag van 16.596,48 euro. Het verschil wachtgeld/pensioen bedraagt (21.338,34 + 21.338,34 + 19.915,78 + 
17.070,67) min (4 x 16.596,48) = 13.277.19 euro (rekening houdend met de afrondingen). Dit bedrag is het geldelijk complement. 
Het verschil in wettelijk pensioen bedraagt 18.493.23 - 16.596,48 = 1896,75 euro. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 13,5 wat 
een totaal bedrag geeft van 25.606 euro (rekeninghoudend met de afrondingen). Dit bedrag stemt overeen met de compensatie 
voor de pensioenanciënniteit. Het personeelslid is gerechtigd op een netto financiële tussenkomst van 26.278,24 euro.

Uiteraard zal elk dossier het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke berekening door de bevoegde diensten van Belgacom. Voor de 
personeelsleden van 60 jaar en meer die gepensioneerd worden wegens medische redenen is er geen financiële tussenkomst voor-
zien. Het dossier is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via acodtel@skypro.be of op 02 508 59 19.

André Vandekerkhove

CONTACT Andre Vandekerkhove l 02 508 59 19 l andre.vandekerkhove@acod.be
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Federale overheidsdiensten
Evaluatie 'nieuwe stijl' niet zonder risico

Ondertussen is genoegzaam bekend 
dat de bestaande evaluatie – tweemaal 
'onvoldoende' leidt tot ontslag – volgens 
hen die het bestaande niet kennen noch 
toepassen, blijkbaar totaal moet herzien 
worden. Met het nieuwe systeem wordt 
de uitslag van je jaarlijkse evaluatie – er 
zijn vier mogelijke conclusies – gekoppeld 
aan je loon. ACOD Overheidsdiensten 
heeft nergens een ernstig rapport ge-
vonden dat dit systeem in een openbare 
dienst als een grote vooruitgang bestem-
pelt, wel integendeel.

De Franse slag

'Le Monde Diplomatique' van mei 2013 
maakt brandhout van dit systeem, dat in 
Frankrijk enkel tot grote moeilijkheden 
heeft geleid. De evaluatie ingevoerd vol-
gens Sarkozy zal nu aangepast worden. 
Onder druk van het patronaat had de 
regering Sarkozy binnen de openbare sec-
tor de mond vol over benchmarking (dit 
is vergelijken met anderen om daarna de 
beste te zijn), evalueren met de bedoeling 
van concurrentieel te zijn, competitiviteit 
boven alles en dit alles met de bedoeling 
om regeringen finaal de kans te bieden 
hen hulp aan te reiken om de onafwend-
bare keuzes te kunnen rechtvaardigen. 
Lees: om te doen wat rechts vraagt, 

namelijk blind besparen op de publieke 
dienstverlening en hun vetpotten veilig-
stellen.

Kronkelwegen

De hamvraag is natuurlijk: hoe krijg je 
het personeel zo ver dat ze zonder veel 
nadenken starten met lopen om een vaag 
omschreven finish te bereiken? Wel, je 
slaat hen om de oren met dure woorden 
zoals proactiviteit, vrijwillige inzet, vol-
ledig engagement enz., dus allemaal kron-
kelwegen om het grote doel 'kwaliteit' 
te bereiken. Bezorg iedereen een bijbel 
aan targets (doelen) die moeten gehaald 
worden en de stress neemt toe want... als 
ik een 'te verbeteren' krijg dan verdien 
ik minder. Is het aanvaardbaar dat een 
werknemer van niveau D die zelden aan 
een bureel zit, zijn doelstellingen uitge-
schreven worden in 16 bladzijden? Ik durf 
er gif op innemen dat veel werknemers al 
die academische praat nooit grondig gaan 
lezen, laat staan begrijpen, maar 'niet 
voldoen' is wel altijd prijs.

Kortzichtigheid

Het debat over loon gebonden aan je eva-
luatie is niet onschuldig. Het past in een 
kader waar men meer macht wil geven 

aan de chef, waar men de onpartijdigheid 
van de ambtenaar wil aan banden leggen 
en waar de werknemers van de publieke 
sector meer dan anderen de rekening zul-
len betalen. Het management dreigt een 
aparte elite te worden die enkel nog in 
besloten kring van jaknikkers zal functio-
neren. Al wie tegenspreekt, zal het voelen 
op het einde van de maand.
De relatie tussen de politiek en hun aan-
gestelden moet wel nog iets meer uitge-
klaard worden, maar het is absoluut zeker 
dat zij elkaar wel zullen vinden. Omdat 
beiden toch maar 'tijdelijk' aan het roer 
staan, zien zij geen graten om de boel 
grondig te verzieken voor nog vele jaren. 
De kunst is vooruitziend te zijn: waar kan 
ik weg als het duidelijk wordt dat ik de 
boel verkloot heb? Ze kunnen nog veel 
leren van CEO' s die op tijd vertrekken 
naar een ander bedrijf.

Taak van een chef

Het antwoord op onze bittere kritiek was 
voorspelbaar. We moeten leren vertrou-
wen hebben in de chef, de objectiviteit en 
gelijkheid worden gegarandeerd. ACOD 
Overheidsdiensten wil er geen karikatuur 
van maken. Een chef is in de eerste plaats 
een verantwoordelijke die, als hij de mid-
delen krijgt, de zaken zo moet organiseren 
dat de uitvoerbare opdracht in groep 
tot een goed einde wordt gebracht. Met 
zijn autoriteit heeft hij de mogelijkheid 
om de uitzonderlijk slecht presterende 
of tegenwerkende bij te sturen of weg te 
sturen, maar dat kost uiteraard de inspan-
ning van de motivering en het respect van 
de verdediging. Als men die eenvoudige 
capaciteiten niet heeft, dan zit men op 
de verkeerde stoel. Zulke personen meer 
macht geven door ze mee het loon te 
laten bepalen, is verachtelijk.

Catastrofale gevolgen Franse 
voorbeeld

In Frankrijk heeft dit alles geleid tot een 
fel toegenomen psychologische spanning 
op de werkvloer. Zowel het personeel 
aan de basis als zij die moeten evalueren, 
kwamen onder enorme druk te staan. In 
een welbepaalde openbare dienst steeg 
het aantal zelfmoorden zeer duidelijk. 
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De aanvragen tot psychologische steun 
verviervoudigden. Discussies over te 
bereiken objectieven en constante wijzi-
gingen hebben er toe geleid dat het per-
soneel gebukt ging onder een gebrek aan 
transparantie en stabiliteit op hun werk. 
Mensen spreken over 'verlies aan zinvol 
bestaan op het werk'.
Terwijl Sarkozy toeterde dat er nu ein-
delijk 'minder maar betere staat was', 
zag men aan de loketten een daling van 
de kwaliteit van de dienstverlening. Vele 
werknemers die jarenlang hun werk ge-
woon voldoende deden, niet meer en niet 
minder, werden plots in 'geef acht' ge-
plaatst en moesten verbeteren, terwijl ze 
niet echt door hadden wat er mis was.
Omdat uiteindelijk iedereen last krijgt 
van deze jeukende aandoening, werden 
werknemers die duidelijk dagresultaten 
moeten kunnen voorleggen (bijvoorbeeld 
een bepaald aantal dossiers per uur) aan-
gespoord om hun cijfers te flatteren. Wie 
wil immers chef zijn van een ploeg die 
minder presteert dan die andere ploeg 
van de verdieping daarboven? Dus allen 
Orwell achterna en desnoods de werke-
lijkheid herschrijven, is de boodschap. Het 
is moeilijk om die mensen te veroordelen; 
ze vertonen enkel de natuurlijke reflex om 
zich te beschermen tegen bedreigingen.
Tot slot blijkt dat in 2012 het gerecht in 
Lyon van oordeel was dat het in concur-
rentie brengen van loontrekkenden een 
permanente stress tot gevolg heeft, die 
hun gezondheid ernstig in gevaar brengt. 
Het is wel zo dat daar sprake was van een 
extreem model waar elke werknemer 
dagelijks op resultaten werd beoordeeld 
en waar de resultaten aan de muur wer-
den geplakt. Zo ver staan wij niet, nog 
niet en uiteraard zal ACOD het nooit zo 
ver laten komen. Het moet echter duide-
lijk zijn dat wij niet meestappen in een 
model van evaluatie waar de uitkomst het 
loon zal bepalen. Het sprookje van het 
schoolrapport en het zakgeld is niet aan 
ons besteed.

Het is aan de politiek om duidelijk te 
zeggen wat men moet doen en dan ook 
stabiel de middelen te geven. Het liberale 
verhaal van ‘minder en betere staat’ is 
boerenbedrog. Waar halen sp.a en CD&V 
de dwaasheid vandaan om die onzin ach-
terna te lopen? Enfin, hun evaluatiedatum 
is ondertussen gekend...

Guido Rasschaert

Defensie
Geen respect voor het 
burgerpersoneel
Gelukkig is er nog steeds een wet die 
aan de werkgever verplicht om overleg 
te plegen vooraleer men een beslissing 
neemt. Helaas houdt men dan echter 
geen rekening met wat we zeggen. Cor-
rectie: met wat de ACOD zegt, want ACV 
en VSOA gaan akkoord zoals de schapen 
in de wei. Spreken ze namens het perso-
neel of namens de minister?

Zelfs de administratieve leiding van De-
fensie toont meer durf. In de nota van 
toelichting stelt zij zeer duidelijk dat het 
Ministerie op deze snelheid afstevent op 
een catastrofe: er zijn te weinig handen 
om het werk nog aan te kunnen. ACOD 
Overheidsdiensten klaagt aan dat met 
moeite het aantal vertrekkers wordt ver-
vangen. Helaas staan we op ons eentje 
te roepen in de woestijn. De andere vak-
bonden spelen een beetje theater, keuren 
snel alles goed en hopen dat hun leden 
van niets weten. 'Luister naar mijn woor-
den maar zie niet naar mijn daden' is hun 
wapenspreuk. ACOD Overheidsdiensten 
weigert mee te spelen in deze komedie.

Onze argumenten

De ACOD Overheidsdiensten heeft naar 
aanleiding van het plan 2012 meerdere 
opmerkingen gemaakt, waaraan absoluut 
geen gevolg werd gegeven. Nochtans 
blijven vele argumenten evenzeer van 
toepassing.
Er was gevraagd om niet te overleggen of 
te onderhandelen op een woensdagvoor-
middag gelet op de werkzaamheden in 
de schoot van Comité B. We stellen vast 
dat de overheid op dat vlak geen respect 
toont voor deze vraag.
In 2012 heeft de ACOD vastgesteld dat het 
personeelstekort bij het burgerpersoneel 
precair wordt, maar dat werd van tafel 
geveegd. Er werd zelfs van een overtal 
gesproken. In het plan 2013 stellen we 
vast dat men nu moet toegeven dat de 
situatie zorgwekkend wordt en dat het 
goed functioneren van het departement 
gevaar loopt. Toch komt men nu ook nog 
niet aan de minimale bezetting van 2000 
personen.
Onze vraag in 2012 was om ook plaatsen 

te voorzien buiten de hoofdzetel in Brus-
sel en een objectief plan voor bevorde-
ringen hoger niveau in de buitendiensten 
voor te leggen. De overheid schreef in de 
notulen dat men akkoord ging met onze 
vraag, maar er is tot op heden niets ge-
beurd.
Tot slot lijkt het ons niet nodig in het 
voorstel 2013 al rekening te houden met 
een toekomstige nieuwe loopbaan. Als die 
er al zou komen, kan men steeds op basis 
van de nieuwe realiteit het plan bijsturen.

Ons standpunt

Om al deze redenen geeft de ACOD een 
negatief advies. De voorzitter van ACOD 
Defensie van Rocourt, Arthur Marechal, 
was zeer duidelijk over zijn werkzetel: de 
overheid doet niets anders dan liegen. De 
gespecialiseerde technici van het arsenaal 
zijn in staat op zeer korte termijn het ma-
teriaal van de mensen in het buitenland 
te perfectioneren. De private sector kan 
dat zeker niet. De veiligheid van de militai-
ren in oorlogsgebied kan echter niet af-
hankelijk zijn van contracten en leverings-
termijnen. Men kan zich afvragen waarom 
men altijd de moeilijkste weg kiest. Wie 
wordt hier beter van?
Dit artikel is geschreven met een duidelijk 
doel: lees het, neem het mee op de werk-
vloer en ga het debat aan met alle werk-
nemers. Welke openbare sector willen we 
eigenlijk? ACOD Overheidsdiensten weet 
het al. En jij?

Guido Rasschaert
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Job in de kijker
De griffier: onbekend is onbemind
De meesten onder ons kennen de griffier 
misschien van uit een of andere Ame-
rikaanse serie, waar hij plichtsbewust 
het gebeuren op een zitting acteert. De 
griffier is echter meer dan dat. Hij (of 
zij) vormt een essentieel element van 
de rechtszekerheid, inzonderheid van 
de rechtszoekende zelf. De griffier is 
een openbaar ambtenaar en oefent een 
gerechtelijke functie uit. Hij vervult grif-
fietaken en staat de magistraat bij in alle 
verrichtingen van zijn ambt.

Taken

De griffier...
- stelt de griffie voor het publiek toegan-

kelijk.
- voert de boekhouding van de griffie.
- verlijdt de akten waarmee hij belast is, 

bewaart de minuten, registers en alle 
akten van het gerecht waarbij hij is aan-
gesteld en geeft daarvan uitgiften, uit-

treksel of afschriften af.
- bewaart de rechtsdocumentatie inzake 

wetgeving, rechtspraak en rechtsleer ten 
behoeve van de rechters.

- maakt tabellen, statistieken en andere 
documenten op, waarmee hij bij wet of 
besluit belast is. Hij houdt de registers 
en repertoria bij.

- zorgt voor de bewaring van de waarden, 
documenten en voorwerpen die krach-
tens de wet ter griffie zijn neergelegd.

- neemt de passende maatregelen om 
alle archiefbescheiden die hij onder zijn 
beheer heeft in goede staat te bewaren, 
om ze te ordenen en te inventariseren, 
ongeacht hun vorm, structuur en in-
houd.

- bereidt de taken van de magistraat voor.
- is aanwezig op de terechtzitting.
- notuleert het verloop van de rechtsza-

ken en de uitspraken.
- geeft akte van de verschillende formali-

teiten waarvan de vervulling moet wor-

den vastgesteld en verleent er authenti-
citeit aan.

- stelt de dossiers van de rechtspleging op 
en ziet, in het kader van zijn bevoegd-
heid, toe op naleving van de geldende 
regelgeving.

De griffier vervult geenszins een onderge-
schikte opdracht, maar treedt volkomen 
autonoom en onpartijdig op. Net als de 
magistraat en de advocaat symboliseert 
het ambt van griffier de rechtsstaat. Het 
is van belang voor onze rechtsstaat dat 
de onafhankelijke positie van het ambt 
van griffier blijft voorbestaan. ACOD Over-
heidsdiensten zal dan ook in het kader 
van de hertekening van het gerechtelijk 
landschap blijven streven naar de onaf-
hankelijkheid van het ambt van griffier.

Hans Dekoster

CONTACT Guido Rasschaert l 02 508 58 63 l guido.rasschaert@acod.be
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Stand van zaken in gecertificeerde
opleidingen
Sinds 4 februari 2013 is het Koninklijk 
Besluit inzake de stopzetting van de ge-
certificeerde opleidingen van kracht. Het 
betreft hier een besparingsmaatregel die 
genomen werd in het kader van de meest 
recente begrotingsmaatregelen van de 
regering Di Rupo.

In de praktijk betekent deze stopzet-
ting, dat zij die vóór deze datum geldig 
ingeschreven waren voor een gecertifi-
ceerde opleiding, nog eenmaal de kans 
zullen krijgen om deel te nemen aan 
een opleiding en tevens de bijhorende 
eindtest af te leggen. Wie slaagt voor 
de eindtest verkrijgt het recht op de 
competentietoelage(n) vanaf de inschrij-
vingsdatum voor de opleiding tot uiterlijk 
31 december 2013. De bekendmaking 
van de afschaffing van de gecertificeerde 
opleiding heeft ertoe geleid dat velen 

zich alsnog hebben ingeschreven voor 
deelname. Hierdoor staan er momenteel 
ruim 28.000 personen op de wachtlijsten. 
OFO kan per jaar maximum 12.000 perso-
nen laten deelnemen. Het geduld van de 
meeste kandidaat-deelnemers zal daar-
door nog geruime tijd op de proef worden 
gesteld.

ACOD Overheidsdiensten vreest meer 
en meer dat in gelijk welk scenario (dus 
nieuwe loopbanen of niet) OFO niet zal in 
staat zijn om alle mensen op de wachtlijst 
te bedienen. Immers de regering spaart 
ook op de middelen van OFO en dus zal 
de band stilvallen. Misschien zullen de 
inschrijvingen buiten OFO (bijvoorbeeld 
aan een universiteit of privaat organisme) 
nog plaatsvinden, gelet op de contracten, 
maar de rest zal het waarschijnlijk kunnen 
vergeten.

In normale omstandigheden is onze bood-
schap: tracht te slagen, want dit is jullie 
allerlaatste kans om ooit nog aanspraak 
te kunnen maken op een competentie-
premie. Er zijn echter vele indicaties dat 
er de komende jaren gewoon niets meer 
zal gebeuren: alles verdwijnt in de diep-
vries. De regering heeft beslist en is er 
verder gerust in: mensen en zeker kiezers 
hebben een kort geheugen, dus ofwel 
stemmen ze gewoon verder zoals vroeger, 
ofwel kiezen ze voor rechtse partijen die 
nog meer in hun zakken zullen zitten dan 
vandaag al het geval is. Hoeveel ellende is 
er eigenlijk nodig vooraleer er een échte 
tegenbeweging ontstaat? Laat niet op uw 
kop zitten en ga het debat aan!

Eddy Plaisier, Guido Rasschaert

federale overheid

Guido Rasschaert l 02 508 58 63 l guido.rasschaert@acod.be
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Federale Wetenschappelijke Instellingen
Hommeles in het Afrikamuseum
Woede en opgekropte frustraties bij 
sommige personeelsleden van het Afri-
kamuseum in Tervuren. Dat is het gevolg 
van een dienstnota van een overijverige 
directeur die, zonder zich hierbij echt vra-
gen te stellen, blindelings verwijst naar 
het Koninklijk Besluit van 11 februari 
2013. Dit besluit voorziet in een uniform 
systeem voor uitzonderlijke prestaties en 
heft tegelijkertijd het Ministerieel Besluit 

op van 5 februari 2001, houdende rege-
ling van de toekenning van een toelage 
voor onregelmatige prestaties aan som-
mige personeelsleden van de federale 
Wetenschappelijke Instellingen.

Het Ministerieel Besluit van 2001 heeft 
echter in de verste verte niets gemeen 
met de doelstelling van het Koninklijk Be-
sluit. In de overwegingen lezen we dat het 

voor de goede werking van de diensten 
onontbeerlijk is de toekenning te regelen 
van toelagen voor onregelmatige presta-
ties aan de nachtwakers. In wezen gaat 
het over de toekenning van een toelage 
aan deze personeelsleden, eerder dan 
om een toelage voor prestaties buiten de 
normale uurroosters. Hun normaal uur-
rooster is immers een nachtshift. Feit is, 
dat het Koninklijk Besluit geen regeling 
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Vzw Sociale Dienst FOD’s
Belangrijke beslissingen voor werking 
en personeel
Op 26 april vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats van 
de vzw Sociale Dienst van de FOD’s Volksgezondheid, Sociale 
Zekerheid, Sociale Integratie en de POD Duurzame Ontwikke-
ling. Tijdens deze vergadering moesten er moeilijke beslissin-
gen worden genomen.

Besparingen

De federale regering had al de dotatie 2013 van de sociale 
dienst met 100.000 euro teruggeschroefd en besliste zopas een 
bijkomende besparing van 15 procent op te leggen. De vzw zal 
in 2013 dus al haar activiteiten moeten uitvoeren met voor de 
sociale actie 50.000 euro en voor het beheer van de restaurants 
300.000 euro minder. Het is duidelijk dat, onder deze omstandig-
heden, het voortbestaan van de hele vzw binnen enkele jaren in 
vraag zal worden gesteld aangezien haar reserves niet onuitput-
telijk zijn.

Moeilijke beslissingen

De vertegenwoordigers van de ACOD Overheidsdiensten hebben 
de algemene vergadering gevraagd onmiddellijk besparings-
maatregelen te nemen, zowel voor de sociale actie, als voor het 
beheer van de restaurants. De premie van 20 euro die toegekend 
wordt in het raam van de hospitalisatieverzekering werd met 
onmiddellijke ingang stopgezet en een werkgroep zou voor eind 
mei bijkomende besparingen moeten voorleggen aan de raad 
van bestuur.

Om de tewerkstelling zoveel mogelijk te behouden heeft de 
ACOD verkregen dat er een formele herstructureringsprocedure 
wordt opgestart voor heel de vzw. Kortom, om ontslagen te 
voorkomen zal de vzw, in overleg met de syndicale afvaardiging, 
allerhande maatregelen nemen om haar personeelsuitgaven op 
vrijwillige basis te beperken.

Bovendien zal er een audit van de restaurants plaatsvinden om 
andere manieren te vinden om te besparen. Het spreekt voor 
zich dat dit een moeilijke beslissing was, maar wij moeten sa-
men, werkgevers en werknemers, alles in het werk stellen om de 

vzw te laten overleven.

De vertegenwoordigers van de ACOD Overheidsdiensten in de 
vzw en de syndicale afvaardiging van het ABVV/ACOD zijn zich 
bewust van hun zware verantwoordelijkheid. Samen zullen we 
oplossingen uitwerken om zoveel mogelijk werknemers van de 
vzw te behouden en zoveel mogelijk 'voordelen' van de sociale 
actie voor de personeelsleden van de FOD/POD te vrijwaren.

Deze drastische en lineaire besparingen van de federale regering 
na het laatste begrotingsconclaaf brengen de meeste federale 
sociale diensten in moeilijkheden. De instanties van de ACOD 
Overheidsdiensten hebben zich over deze kwestie gebogen en 
bereiden een gemeenschappelijke actie voor tegen deze blinde 
beslissing die zonder enig voorafgaand overleg werd genomen.

Jean-Pierre Van Autrève, François André, Christian Draguet

voorziet voor personeel dat is aangewe-
zen om de functie van nachtwaker uit te 
oefenen en verplicht is nacht- en week-
endprestaties te verrichten.

Het personeel van de nachtploeg, dat 
al tot de laagst bezoldigde ambtenaren 
behoort, wordt nu gedwongen te werken 
voor hetzelfde loon als hun collega’s uit 
de dagploeg. Deze personeelsleden heb-
ben destijds nachtarbeid aanvaard, om-

wille van het appeltje voor de dorst dat ze 
hiervoor kregen. Het hoeft geen betoog 
dat dit alles op de werkvloer voor (finan-
ciële) drama’s zorgt. Deze toestand is voor 
ACOD AMiO onaanvaardbaar en er moet 
zo spoedig mogelijk een oplossing worden 
gevonden zodat de betrokken personeels-
leden terug een correcte bezoldiging krij-
gen voor het werk dat zij leveren.

ACOD AMiO volgt de zaken op de voet en 

komt gevat tussen. We kunnen bevestigen 
dat Belspo de schouders onder dit dossier 
heeft gestoken en werkt aan een oplos-
sing. Tijdens ons onderhoud op 13 mei 
met Philippe Courard, staatssecretaris 
voor Wetenschapsbeleid, hebben we zijn 
wil onthouden om zo snel als mogelijk tot 
een oplossing te komen.

Jean-Pierre Van Autrève
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Luchthavens Oostende en Antwerpen
Mayday voor personeel
Sinds 2006 is de Vlaamse regering 
(druk?) in de weer om de luchthavens 
van Oostende-Brugge en Antwerpen-
Deurne deels te privatiseren via een 
LOM-LEM constructie.

De luchthavens Oostende-Brugge en Ant-
werpen-Deurne zijn luchthavens die ei-
gendom zijn van en worden gerund door 
de Vlaamse overheid. Er werden echter 
door de Vlaamse regering weinig inspan-
ningen gedaan om deze luchthavens aan-
trekkelijk te maken voor het toerisme en 
de zakenwereld. Dit slechte beheer heeft 
als gevolg dat men deze luchthavens lie-
ver kwijt dan rijk is. Er werd gezocht naar 
een oplossing zoals de verkoop van beide 
luchthavens of naar samenwerking met 
een private partner in een PPS (publiek-
private samenwerking). Dit laatste kreeg 
de voorkeur.

Een verhaal van lusten en lasten

Er wordt een luchtvaartontwikkelings-
maatschappij (LOM) opgericht en er zijn 
onderhandelingen met een private lucht-
havenexploitant (LEM).
De luchtvaartontwikkelingsmaatschap-
pijen (LOM’s), twee publiekrechterlijk 
vormgegeven EVA’s, staan in voor de 
instandhouding en beheer van de be-
staande en toekomstige basisinfrastruc-
tuur, alsook voor de terbeschikkingstelling 
van de gecertificeerde basisinfrastructuur 
volgens internationale reglementering 
(ICAO). Beide LOM’s zullen worden onder-
gebracht in het beleidsdomein MOW.
De luchthavenexploitatiemaatschappij 
(LEM) wordt een privaatrechterlijke ven-
nootschap die instaat in voor de commer-
ciële uitbating van de luchthavens, alsook 
voor de uitvoering van de taken inzake 
luchtvaartveiligheid en luchtvaartbevei-

liging tegen een financiële compensatie. 
De enige geïnteresseerde overblijver is de 
Franse firma EGIS na een lange, intensieve 
zoektocht.
Kort samengevat: de Vlaamse overheid 
koos er voor om het winstgevend gedeel-
te weg te geven aan een Frans concern 
en geeft hierbij een pak belastingsgeld 
in cadeauverpakking. Onlangs nog werd 
beslist om de R11 te Antwerpen te on-
dertunnelen om de landingsbaan van de 
luchthaven te kunnen verlengen met een 
kostprijs van 54 miljoen euro. EGIS zal 
dus kunnen starten met een cadeau van 
de Vlaamse regering van in zijn totaliteit 
meer dan 100 miljoen euro.

Stroomversnelling

Wat ons vooral interesseert, is wat er 
gebeurt met het personeel. Sinds 2007 
werden allerhande documenten verspreid 
waaruit toen al bleek dat het personeel 
zou overgaan naar de LEM. We hadden 
hierover weinig of geen gesprekken. 
In 2013 komt het dossier echter in een 
opmerkelijke stroomversnelling. Begin 
dit jaar kregen we concrete, maar on-
bespreekbare voorstellen tijdens een 
informele vergadering tussen vakorgani-
saties, het departement MOW en EGIS. 
We mochten onze opmerkingen indienen 
voor verdere bespreking. Daarna volgden 
weer een paar maanden 'platte rust' tot 
we op 2 mei opeens zeer snel op een in-
formeel avondoverleg werden geroepen 

op het depar-
tement MOW. 
We legden onze 
bezwaren en 
bekommernis-
sen uit en ons 
werd gevraagd 
een laatste 

voorstel in te dienen.
Op de agenda van het sectorcomité van 
13 mei werd to onze verwondering het 
dossier LOM-LEM geagendeerd met de 
bedoeling de onderhandelingen dan for-
meel op te starten. Meer nog, de Vlaamse 
overheid stuurde dit agendapunt rijkelijk 
laat in en riep hoogdringendheid in. Van 
lef gesproken!

Gevolgen personeel

Deze gedeeltelijke privatisering is geen 
goede zaak voor het personeel. De statu-
tairen behouden hun statuut en rechten 
en blijven onder het VPS, maar wat met 
de evaluatieregels? Wat als bijvoorbeeld 
de private partner vindt dat 35 dagen ver-
lof te veel is? Ook de contractuelen gaan 
over met behoud van rechten zoals onder 
meer anciënniteit en verlof. Maar wat als 
EGIS een nieuw personeelslid aantrekt dat 
15 dagen minder verlof zal hebben per 
jaar?

Harde onderhandelingen

Het zullen harde onderhandelingen wor-
den, dat is zeker. Er is zelfs zware druk van 
het personeel om tot acties over te gaan 
als we merken dat de onderhandelingen 
niet verlopen zoals er minimaal wordt 
verhoopt.
We vragen ons af wat de achterliggende 
redenen zijn. Wil men gewoon van het 
overheidspersoneel af omdat dit trendy 
is, ook al gaat dit ten koste van belas-
tingsgeld én dit dan nog in volle crisis? Als 
CD&V, N-VA en ook sp.a dat eens aan hun 
kiezers zouden willen uitleggen...

Jan Van Wesemael
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Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Een personeelsplan voor het KMSKA
Alle instellingen, entiteiten, departemen-
ten en agentschappen van de Vlaamse 
overheid dienen een personeelsplan te 
hebben, dus ook het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Het KMSKA is volle ontwikkeling en ver-
andering, daar hoort dan ook een con-
creet personeelsplan bij dat zorgt voor 
de realisatie van de taken en opdrachten. 
Personeelsleden zijn immers het hart van 
de instelling en zij dienen voldoende mo-
gelijkheden en loopbaankansen te krijgen 
om de dienstverlening uit te voeren. Het 
was echter even wachten op een perso-
neelsplan voor het KMSKA, maar het is er 
nu toch gekomen. Als vakbond hadden we 
telkens aangedrongen om dit eindelijk te 
realiseren.

Op het laatste sociaal overleg werd een 
heus personeelsplan voorgelegd, dat reikt 
tot 2018. Zoals bepaald in het personeels-
statuut dienen de kerntaken en kern-

functies te worden vastgelegd. Dit moet 
toelaten aan het KMSKA om al zijn taken 
en opdrachten te vervullen.
Als ACOD Overheidsdiensten bekijken 
wij een personeelsplan altijd vanuit de 
behoefte aan voldoende personeel om de 
taken te kunnen vervullen. Daarnaast is 
het belangrijk dat permanente taken door 
statutaire invulling gebeurt.

De ACOD heeft – na raadpleging van haar 
leden – een positief advies gegeven met 
de volgende opmerkingen. Wij vragen uit-
drukkelijk dat de directie van het KMSKA 
haar engagement realiseert en start met 
het vast benoemen van de kaderfunc-
ties. We vragen ook dat er loopbaan- en 
toekomstperspectieven worden gegeven 
voor de (talrijk!) geslaagde personeelsle-
den in de generieke proeven, alsook van 
de huidige DAB’ers die momenteel werk-
zaam zijn bij het KMSKA met een contract 
DAB en geslaagd zijn in deze generieke 
proeven.

Daarnaast vragen wij een loopbaanper-
spectief voor de niveaus B, C en D, en 
dus bevorderingsfuncties van B2, C2 en 
D2. Het VPS voorziet ook de mogelijk-
heid tot functies in B3, C3 en D3. Wij 
vragen de directie om ook deze func-
ties te voorzien in een uitgewerkt(er) 
personeelsplan. Bijkomend vroegen 
wij een verduidelijking van het orga-
nogram en een consequent gebruik 
van de betiteling van de benamingen 
van de functies van deskundige(niveau 
B), medewerker(niveau C) en 
assistent(niveau D), louter omwille van de 
duidelijkheid.

ACOD Overheidsdiensten zal er over wa-
ken dat de afgesproken engagementen 
worden uitgevoerd.

Chris Moortgat, Patrick Marivoet
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Project functieclassificatie
Werk van lange adem of doodgeboren 
kind?
Het project functieclassificatie startte bij 
de Vlaamse overheid in 2007. Functieclas-
sificatie is het weergeven van de onder-
linge verhouding tussen functies. 26.500 
personeelsleden uit 60 departementen en 
agentschappen vallen onder dit project. 
90 procent kreeg een nieuwe aangepaste 
functiebeschrijving.

De functies werden onderverdeeld in func-
tiefamilies en er kwam een functieniveau-
matrix waarin de functies in functieklassen 
werden ondergebracht. Er blijven echter 
een aantal specifieke functies over, die niet 
onder een specifieke functiefamilie vallen. 
De functies werden gewogen door een we-
gingscommissie en goedgekeurd door een 
begeleidingscommissie. De vakorganisaties 
maken deel uit van de begeleidingscom-
missie, die werkt volgens een consensus-
model. Om de functieclassificatie actueel 
te houden is er om de vier jaar een onder-
houdsprocedure voorzien om tijdig een 
antwoord te bieden aan de evolutie bin-
nen de Vlaamse overheid. Dit kan leiden 
tot wijzigingen in de functieniveaumatrix.

In het protocol functieclassificatie van 
2007 werd ook een beroepsprocedure 
voorzien, omdat een personeelslid het niet 
eens kan zijn met aspecten op het gebied 
van functieweging en -classificatie. Zo staat 
in het protocol dat "iedere functiehouder 
de mogelijkheid heeft om beroep aan te 
tekenen tegen de indeling van zijn functie 
in een niveau van een functiefamilie en bij-
gevolg de klassenindeling. Dit kan op basis 
van procedurefouten of op basis van een 

vergelijking met de referentiefuncties".

Het protocol functieclassificatie van 2007 
bepaalt verder onder meer:

"De begeleidingscommissie doet voor-
stellen betreffende stappen in de be-
roepsprocedure (bijv. de tijdslimiet voor 
het indienen en het behandelen van het 
beroep). Deze afspraken worden gecom-
municeerd aan het personeel. Indienen 
van een beroep kan via de hiërarchische 
weg, via de vakbondsafvaardiging of via 
de personeelsdienst (voor de coördinatie) 
aan de hand van een beroepsformulier met 
motivatie van het beroep.

De vakbondsafvaardiging kan in naam van 
een groep personeelsleden (dus minstens 
twee personen) beroep indienen ... De 
interne beroepscommissie (voor deze gele-
genheid verandert de begeleidingscommis-
sie van naam of betreft het een commissie 
gedelegeerd uit de begeleidingscommissie) 
beslist over de ontvankelijkheid van het 
beroep en van de eventuele doorzending 
naar de centrale wegingscommissie. Bij 
doorzending wordt een analytische weging 
gemaakt en wordt de functie opnieuw 
aan een niveau van een functiefamilie 
toegewezen via het indelingsinstrument. 
Indien een betrokkene (de overheid, de 
functiehouder of de vakbondsafvaardiging) 
de uitspraak van de interne beroepscom-
missie betreffende de analytische weging 
of indeling via het indelingsinstrument niet 
aanvaardt, kan een nieuwe aanvraag tot 
beroep ten gronde bij de begeleidingscom-

missie worden ingediend. De begeleidings-
commissie vraagt daartoe een advies aan 
de externe commissie van wegingsdeskun-
digen.

De externe commissie van wegingsdeskun-
digen bestaat uit classificatiedeskundigen 
namens de overheid en de vakorganisaties 
met een goede kennis van de wegingsme-
thodiek en een vertegenwoordiger van de 
externe systeemhouder ..."

Net als de rest van de begeleidingscommis-
sie, overheid en vakbonden, vinden we dat 
het inschakelen van een externe systeem-
houder te duur is (meer dan 1000 euro per 
mandag). Een beroepscommissie zal dus 
moeten bestaan uit deskundigen van de 
overheid én van de vakorganisaties.

Als enige vakorganisatie vinden wij dat de 
beroepsprocedure maar nut heeft op het 
ogenblik dat de functieclassificatie leidt tot 
een nieuw beloningsbeleid. De collega’s 
van ACV OD en VSOA zijn van mening dat 
er nu al beroepsmogelijkheid moet zijn. 
Momenteel ligt echter nog niet iedereen 
van het personeel wakker van zijn functie-
beschrijving, noch over de indeling binnen 
de functieniveaumatrix. Maar eens er cen-
ten aan zullen vasthangen?
Ook werd beloofd dat eens de functieclas-
sificatie zou worden geïmplementeerd in 
het beloningsbeleid de functiebeschrijvin-
gen zouden worden herbekeken. Stel dat 
10 procent van de personeelsleden het 
niet eens zouden zijn met hun functiebe-
schrijving of indeling, dan zou dit leiden 

vlaamse overheid
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tot meer dan 2500 beroepen. Dit lijkt ons waanzin en onhaalbaar, 
zowel voor de experten van de overheid, als voor die van de vak-
organisaties. Als je nog maar één dag per beroep zou uittrekken 
en we ongeveer 210 werkdagen in een jaar rekenen, dan zijn we 
binnen 12 jaar rond. En dan nog eens herbeginnen bij een nieuw 
beloningsbeleid? Raar maar waar, zijn we als ACOD alleen deze 
nuchtere mening toegedaan.

We zijn wel voorstander van een soort van bezwaarprocedure, 
waarbij een personeelslid met zijn leidinggevende en leidend 
ambtenaar in discussie kan gaan over zijn functiebeschrijving. 
We vragen dat een team van Bestuurszaken in geval van het 
niet bereiken van consensus, de zaak deskundig bekijkt en een 
advies geeft aan de leidend ambtenaar en dit ook bekendmaakt 
aan het personeelslid. Pas indien we merken dat er dan nog veel 
probleemgevallen zijn, kunnen we ons beraden over een echte 
beroepsprocedure, beroepscommissie incluis.

Er was een eerste maal sprake van een nieuw beloningsbeleid 
in het Sectoraal Akkoord 2003-2004. Bijna 10 jaar later blijft het 
bij loze woorden. Begrijpelijk, geen enkele vakorganisatie zal 
toestaan dat er ook maar één personeelslid door deze operatie 
minder zal verdienen, ook al is dit de natte droom van vele poli-
tiekers. Laten we veronderstellen dat 70 procent status quo zou 
blijven qua loon, dan zal er 30 procent meer moeten gaan ver-
dienen. Laat de Vlaamse regering en haar opvolgers maar verder 
dromen...

We zeggen niet dat er geen nuttig werk is geleverd. Er werd 
nagedacht over functiebeschrijvingen en functies, de functie-
beschrijvingen werden herwerkt en zijn meestal duidelijker en 
waarheidsgetrouw. Bij bevorderingsfuncties is er een duidelijker 
onderscheid tussen de basisfunctie en de bevorderingsfunctie, 
bij wervingen wordt gekeken op welk niveau er dient te worden 
geworven. Voor al zij die hierin veel tijd stopten, is dit toch al een 
hart onder de riem.

Jan Van Wesemael

Departement Werk en Sociale Economie
Een sterk personeelsplan?
Net als voor de andere departementen en 
agentschappen van de Vlaamse overheid 
volgen wij als ACOD de uitwerking en re-
alisatie van de personeelsplannen op de 
voet. Dit is ook zo voor het Departement 
Werk en Sociale Economie (WSE). De 
ambities van dit departement zijn steeds 
groot. Men wil, terecht, op een degelijke 
manier de taken en opdrachten realise-
ren. Maar is dit personeelsplan wel sterk 
genoeg om die ambitie waar te maken?

We stellen immers vast dat het depar-
tement WSE nog steeds geconfronteerd 
blijft met een beperkend personeelsbud-
get. Dit ten gevolge van opgelegde bespa-
ringen, maar ook door het niet verkrijgen 
van de endogene groei sinds 2009 en het 
slechts gedeeltelijk krijgen van de ver-
grijzingsmalus voor 2012 (75 procent van 
6/12den). Het aantal functies wordt door 
het management tevens in overeenstem-
ming gebracht met de brute en lineaire 
beslissing van de Vlaamse regering om het 

aantal koppen met 6 procent te verminde-
ren. Voor het departement WSE betekent 
dit een inkrimping tot 115 koppen (= min 
7 koppen). Deze 115 koppen bakenen 
blijkbaar de maximaal mogelijke perso-
neelsbezetting af.

Als ACOD Overheidsdiensten verwerpen 
we deze brute besparing op personeels-
aantallen en op de werkingsmiddelen van 
de overheidsdiensten. We kunnen dus niet 
anders dan alleen een gematigd positief 
advies geven aan het aangepast perso-
neelsplan 2013.

We wensen eveneens enkele aanvullende 
bemerkingen te formuleren. Ten eerste 
willen we in de toekomst dat het perso-
neelsplan pas op de personeelsvergade-
ring wordt toegelicht na bespreking met 
de vakbonden en na overleg met de leden 
van het EOC. Ten tweede dient er jaarlijks 
bekeken te worden hoe men positief kan 
omgaan met het personeelsaantal en dit 

in overleg met de vakorganisaties binnen 
het departement WSE. Ten derde dient er 
ondanks de budgettaire situatie gestreefd 
te worden naar een maximale invulling 
van het personeelsplan, de statutarise-
ring van de bestaande functies binnen de 
organisatie en stapsgewijze bevorderings-
mogelijkheden. Ten vierde moet er naar 
de toekomst een beter overzicht worden 
gegeven van de beschikbare VTE's. In het 
personeelsplan staat expliciet vermeld dat 
er wordt gerekend in VTE. Het aantal kop-
pen alleen geeft immers een vertekend 
beeld van de realiteit. Tot slot moeten de 
nodige inspanningen worden geleverd 
voor de concrete invulling van de twee 
gevrijwaarde vacante functies.

ACOD Overheidsdiensten zal de komende 
maanden de vinger aan de pols houden en 
de realisatie van het personeelsplan strikt 
opvolgen.

Chris Moortgat

CONTACT Chris Moortgat l 02 508 58 64 l chris.moortgat@acod.be
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Beleids- en Beheerscyclus lokale besturen
De strijd moet nog beginnen
Vorige maand brachten we verslag uit 
over enkele lokale besturen in Oost-
Vlaanderen waar zwaar gesaneerd 
wordt bij het personeel. Dit is geen 
unicum; ook in andere provincies stel-
len we hetzelfde vast. Afdankingen en 
niet-vervangen van statutairen werden 
een algemeen feit. Boosdoener blijkt de 
Beleids- en Beheerscyclus of BBC bij de 
lokale besturen.

Waarvoor staat BBC?

Het Besluit van de Vlaamse regering be-
treffende de Beleids- en Beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincies en de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn werd op 25 juni 2010 door de 
Vlaamse regering goedgekeurd. Het bevat 
een reeks regels voor het meerjarenplan, 
het budget, de boekhouding en de jaar-
rekening van de lokale besturen en pro-
vincies. Het besluit is dan ook erg ingrij-
pend voor de wijze waarop gemeenten, 
OCMW’s en provincies hun beleid voorbe-
reiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen 
en evalueren.

Belangrijk is dat het besluit niet alleen re-
gels bevat voor de financiële aspecten van 
de beleidsvoering, maar evenzeer voor 
de inhoudelijke planning (beleidsdoelstel-
lingen, actieplannen, acties,...), de uit-
voering en de evaluatie. Het gaat dus om 
veel meer dan een nieuwe boekhouding 

of een nieuw financieel instrumentarium. 
Kort gesteld is dit een boekhoudkundig 
systeem dat het beleid dichter moet bren-
gen bij de financiële situatie van de lokale 
besturen.

In feite is dit niet nieuw, want moesten 
beleidsmakers niet altijd al een gezond 
financieel beleid voeren? Wij stellen al-
leen maar vast dat BBC vandaag wordt 
ge-/mis-bruikt om de slechte financiële 
situatie van de lokale besturen te bena-
drukken, daar waar beleidsmakers altijd 
al op een degelijke manier 'als een goed 
huisvader' moesten omspringen met de 
financiële middelen.

Het adagium dat we 'wie in de fout ging 
in het midden laten', kan dan ook niet 
worden aangehaald. BBC betekent dat 
de slechte financiële situatie nu verplicht 
dient voorgelegd te worden aan de uit-
voerende organen, zoals de gemeente-
raad, de raad voor Maatschappelijk Wel-
zijn of de provincieraad. De tekorten date-
ren niet van 2013, dat is het enige wat we 
kunnen vaststellen. Moeten we daaruit 
besluiten dat de vorige beleidsvoerders 
zich aan volksbedrog schuldig maakten?

Ere wie ere toekomt

De moeilijkheid is dat nog maar eens het 
personeel geviseerd wordt. Andermaal 
moet het personeel opdraaien voor het 

slechte beleid van lokale en regionale 
bestuurders. Kan het personeel hieraan 
doen? Wij denken van niet. Het is niet het 
personeel dat aan de basis ligt van het 
financiële deficit van de lokale besturen.
Indien er vandaag een slechte financiële 
situatie is, wisten de politieke verantwoor-
delijken dat dan niet vóór 14 oktober, de 
dag van de gemeente- en provincieraads-
verkiezingen? Was dit echt volksbedrog? 
Wij denken van wel. Daarover zijn geen 
excuses meer, BBC of niet.
Politici van allerlei partijen fulmineren 
vandaag zelfs schandalig over de penibele 
financiële situatie van de lokale besturen: 
'de lokale en regionale besturen krijgen 
te weinig middelen van de centrale over-
heid', 'de pensioenkosten van de ambte-
naren zijn veel te zwaar',... Laat ons beide 
argumenten eens nader bekijken.

Te weinig middelen

Men vergeet dat in gemeenten de inkom-
sten vanuit het Gemeentefonds ongeveer 
25 procent uitmaken van de globale in-
komsten. De rest van de inkomsten van 
gemeenten moet komen uit belastingen 
en retributies. De constante stijging van 
het Gemeentefonds ligt decretaal vast. 
Jaarlijks wordt de dotatie Gemeentefonds 
verhoogd met 3,5 procent.
75 procent van de inkomsten kan met an-
dere woorden enkel gegenereerd worden 
via belastingen en retributies. Hebben 
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de lokale besturen schrik van belastings-
verhogingen? Holt men hier de N-VA en 
Open VLD achterna?
En wat met het argument dat de perso-
neelskosten de laatste jaren de pan uit 
swingen? Het is inderdaad zo dat de per-
soneelstoename de laatste jaren toenam. 
Maar hoe komt dit eigenlijk? Toch nog 
twee fundamentele bedenkingen:
- hebben we niet te maken met een radi-
cale overdracht van dienstverlening van 
het federale en gemeenschapsniveau naar 
de lokale besturen?
- hebben de lokale besturen geen rol te 
spelen in sociale tewerkstelling, daar waar 
de federale en Vlaamse overheid falen?

De hoge pensioenkosten

Het argument van de stijgende pensi-
oenkosten van de statutaire ambtenaren 
moet gezien worden in het kader van de 
complexiteit van de financiering van de 
ambtenarenpensioenen. Ons Belgisch 

systeem vertrekt qua pensioenfinancie-
ring van een repartitiemodel. Met andere 
woorden, de actieven betalen de pensioe-
nen van de niet-actieven.
Is dit een goed systeem? Wij stellen enkel 
maar vast dat bijvoorbeeld Nederland, 
waar men een kapitalisatiesysteem kent, 
gepensioneerden vandaag meer moeten 
inleveren omdat het financieringssysteem 
van hun pensioenen faalt.
Ons systeem is inderdaad duidelijker 
beter voor zover ieder van de betrokken 
partijen zich houdt aan de spelregels. Dit 
betekent dat besturen moeten zorgen dat 
ze voldoende personeelsleden hebben die 
bijdragen betalen.
De laatst gekende cijfers van de RSZPPO 
stellen dat in Vlaanderen 60 procent van 
het personeel van de lokale en regionale 
besturen contractueel tewerkgesteld 
wordt. Met andere woorden slechts 40 
procent van het personeel staat in voor 
de financiering van de ambtenarenpen-
sioenen. Ligt dit dan aan het personeel? 

Neen, dit is een keuze van het beleid van 
de afgelopen jaren. Andermaal moeten 
we vaststellen dat het personeel moet in-
leveren omdat de pensioenkosten te hoog 
worden. Wie ging hier dan in de fout?

Actie loont

Syndicaal moeten we, zonder hierbij 
anarchistisch te denken, uit heel de be-
sparingspolitiek besluiten dat de politiek 
zwaar faalt. Meer is hierover niet te zeg-
gen. Gelukkig hebben wij een bijkomende 
macht: de macht van de werknemer. 
Indien de politiek niet wakker wordt, dan 
is het aan ons, werknemers, om hieraan 
iets te doen. Acties zoals in Sint Niklaas, 
via volksraadplegingen over het nut van 
de openbare diensten, tonen aan dat 
de bevolking het geloof in de openbare 
dienstverlening niet afwijst, in tegendeel.
Politici moeten enkel spreken namens hun 
bevolking waar ze voor aangeduid zijn. 
Politici van lokale en regionale besturen 
moeten weten dat het verkiezingsjaar 
2014 heel dichtbij komt. Vlaanderen kent 
plusminus 180.000 werknemers bij de 
lokale en regionale besturen, dit zijn ook 
kiezers. Wij wensen één duidelijk signaal 
te geven: we zijn vanuit ACOD LRB niet 
van plan om saneringen nog langer te 
pikken. Afbouw van personeel is afbouw 
van dienstverlening. Samen kunnen wij 
hieraan iets doen!

Mil Luyten

Oproep project Zorg voor zorg
Werkdrukvermindering in openbare 
woonzorgcentra
In het kader van de ESF-oproep 'werk-
baarheid' wil Diverscity, het samenwer-
kingsverband tussen de VVSG en de drie 
overheidsvakbonden, samen met u wer-
ken aan het verlagen van de werkdruk in 
uw organisatie.

We willen nagaan hoe de arbeidsorganisa-
tie binnen woonzorgcentra zo kan worden 
aangepast dat er een substantiële werk-
drukvermindering plaatsvindt. Concreet 
willen we een tiental proeftuinen opzet-
ten, waarbinnen in gemengde groepen 
(van directie tot logistiek medewerker) 

actievoorstellen geformuleerd en uitge-
test worden. We denken bijvoorbeeld aan 
acties als zelfroosteren, het opnemen van 
mentorrollen, interne mobiliteit,... Daar-
naast willen we uitwisselingsmomenten 
voor de deelnemende woonzorgcentra 
organiseren.

We omkaderen deze acties binnen het 
project door een lerend netwerk en door 
het gericht aanbieden van expertise 
via consulten. Op die manier willen we 
in de eerste plaats tot good practices, 
quickwins en aanbevelingen komen die 

dan bij de afronding van het project voor-
gesteld kunnen worden. Dankzij de tus-
senkomst van het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) en de Vlaamse overheid, is de deel-
name aan het project geheel gratis.

Om dit project toe te lichten organiseert 
Diverscity een infosessie op donderdag 
6 juni in Woonzorgcentrum De Spoele 
te Sint-Niklaas en op dinsdag 11 juni in 
Woonzorgcentrum Ed. Remy te Leuven.

Meer info op
www.diverscity.be > activiteiten.

CONTACT Mil Luyten l 02 508 58 25 l mil.luyten@acod.be

lokale en regionale besturen 
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Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Op nieuwe leest geschoeid
De hogescholen en universiteiten in Vlaanderen krijgen te ma-
ken met een vernieuwd accreditatiestelsel vanaf het academie-
jaar 2013-2014. Gezien het belang dat deze hervorming heeft 
voor de instellingen en de personeelsleden, een kort overzicht.

Wijzigingen organisatie

In 2012 vonden op het bestuurlijk niveau van de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) diverse wijzigingen 
plaats. Tevens werd het strategisch beleid aangepast. Deze ver-
anderingen, naast de reguliere en extra taken, de voorbereiding 
op de externe review en de herinrichting van de bedrijfsproces-
sen als gevolg van de nieuwe Nederlandse en Vlaamse accredita-
tiestelsels, hebben in het verslagjaar geleid tot een grote druk op 
de organisatie, zowel op het personeel als in financieel opzicht. 
De reguliere begroting van de NVAO stijgt in deze economische 
tijden uiteraard nauwelijks, zodat ruimte wordt gezocht binnen 
de efficiëntie en effectiviteit van en binnen de organisatie. In 
het verslagjaar is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de 
eigen kwaliteitscultuur via een slanke, maar efficiënte, interne 
kwaliteitszorg. Nieuwe taken en (internationale) projecten moe-
ten de komende jaren aansluiten op het strategisch beleid van 
de NVAO en bijdragen aan de kwaliteitscultuur binnen en zicht-
baarheid van het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs.

Wijzigingen accreditatiestelsel

Het volgende accreditatiestelsel in Vlaanderen wordt met ingang 
van het academiejaar 2013-2014 ingevoerd. De belangrijkste wij-
ziging ten opzichte van het eerste stelsel is de invoering van een 
beperkte toets van de opleidingen, gekoppeld aan een verplichte 
instellingsreview voor geregistreerde instellingen. Het beperkte 
opleidingskader telt drie generieke kwaliteitswaarborgen (stan-
daarden). De opleidingen moeten bij hun accreditatieaanvraag 
wel meer feitelijke gegevens aanleveren. De eerste standaard 
over de beoogde leerresultaten wordt echter minstens een jaar 
eerder uitgeschreven via de domeinspecifieke leerresultaten, 
die de NVAO in de Vlaamse kwalificatiestructuur valideert. De 
visitatie zelf gaat terug naar de kern: de driehoek tussen docent, 
student en leeromgeving. Daar bevindt het onderwijs zich en dus 
ook zijn kwaliteit.

De Vlaamse instellingsreview toetst op welke wijze de instelling, 
via (het beheer van) de kwaliteit van haar onderwijs, aan de 
(inter)nationale maatschappelijke eisen aan het hoger onderwijs 
beantwoordt. Het kader vermeldt hiervoor thema’s die tijdens 
de audit aan bod komen zoals duurzaamheid, diversiteit, partici-
patie en internationalisering. De aanwezigheid van en aandacht 
voor kwaliteitscultuur loopt als een rode draad door alle stan-
daarden heen. De instellingsreview vindt plaats door interna-
tionale commissieleden. De NVAO maakt hiervoor gebruik van 
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haar pool van internationale deskundigen, 
die zij door haar internationale contacten 
opbouwde. Voor de start van de instel-
lingsreview organiseert Vlaanderen nul-
metingen in de academiejaren 2015-2016 
en 2016-2017. De instellingen en associa-
ties bereiden zich hier nu al op voor.

Een derde belangrijke verandering in het 
nieuwe stelsel is dat niet langer de Vlaam-
se regering, maar de NVAO de beslissing 
neemt over de herstelperiode.

Positief resultaat externe review

In de zomer van 2012 is de NVAO gevisi-
teerd door een externe, internationale 
en onafhankelijke commissie van des-
kundigen, met een positief resultaat. De 
reviewcommissie oordeelde in september 
2012 in haar eindrapport dat de NVAO 
voldoet aan de European Standards and 
Guidelines.

De NVAO dient te voldoen aan deze Eu-
ropese richtlijnen om als kwaliteitszorg-
organisatie volwaardig lid te kunnen zijn 
en blijven van de European Association 
for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) en (opnieuw) te worden geregi-
streerd in het onafhankelijke Europese 
register van kwaliteitsagentschappen 
(European Quality Assurance Register for 
Higher Education of EQAR). ENQA heeft 
het lidmaatschap van de NVAO voor vijf 
jaar vernieuwd en eind 2012 maakte 
EQAR bekend dat de NVAO-registratie in 
haar register is bestendigd.

De NVAO informeert ENQA eind 2014 
over de verbeteringen op het punt van de 
systeembrede analyses en het versterken 
van de consistentie in panelbeoordelingen 
door de mogelijkheid om ook in Neder-
land opleidingen in clusters te beoorde-
len. Dit laatste is afhankelijk van wettelijke 
besluitvorming.

Nieuwe strategie

In 2012 is de NVAO gestart met het ont-
wikkelen van een nieuwe beleidsstrategie 
voor de komende vier jaar. De NVAO zal 
zich – naast het beoordelen van de op de 
toekomst gerichte kwaliteitszorg binnen 
instellingen en de op het verleden geba-
seerde resultaten van opleidingen – ook 
richten op het stimuleren van de kwali-

teitscultuur in het hoger onderwijs en de 
internationale samenwerking. Het doel 
hierbij is om instellingen en opleidingen te 
faciliteren: zij blijven eerstverantwoorde-
lijk voor de kwaliteit van het onderwijs en 
de wijze waarop deze wordt gerealiseerd.

De NVAO heeft haar kerntaken vertaald in 
strategische agendapunten en prioritei-
ten. De positionering van de NVAO sluit 
aan op de ambities van de Nederlandse 
en Vlaamse overheden, hogeronderwijs-
instellingen, studenten en werkgevers 
om zo goed mogelijk hoger onderwijs 
te bieden aan een grote diversiteit van 
studenten in een zich snel ontwikkelende 
omgeving en arbeidsmarkt. De externe 
kwaliteitsborging dient aan deze ambities 

een bijdrage te leveren. In 2013 worden 
de strategische keuzes vertaald in operati-
onele doelen in de primaire en secundaire 
organisatieprocessen.
Buiten de kunstopleidingen die onder 
een School of Arts aan de hogeschool 
verbonden blijven, worden de masterop-
leidingen aan de Vlaamse hogescholen in 
2013 ingebed bij de universiteiten (aca-
demisering). De voorbereiding hiertoe 
was niet gemakkelijk voor de opleidingen. 
De NVAO heeft veel vervolgtrajecten in-
gezet om een onderbouwd vertrouwen 
te krijgen dat de opleidingen tegen die 
tijd academisch aan de maat zijn. Het 
evenwicht tussen professionele en acade-
mische gerichtheid blijft na de integratie 
een opgave, ook omdat hogescholen de 
opdracht houden om praktijkgericht we-
tenschappelijk onderzoek te verrichten.

De associate-degreeprogramma’s maken 
naar verwachting vanaf eind 2013 offi-
cieel deel uit van het hoger onderwijs in 
Nederland. De NVAO ontwikkelt hiervoor 
een nieuw beoordelingskader. Tot die tijd 
hebben de ad’s een tijdelijke status.

De Vlaamse regering ging akkoord met 
het verlengen van de studieduur van 
masteropleidingen wanneer dat nodig 
is voor de (inter)nationale arbeidsmarkt 
of de verdere ontwikkeling in een on-
derzoeksomgeving (doctoraat, R&D van 
bedrijven). Universiteiten en hogescholen 
kunnen hiervoor in 2013 bij de NVAO een 
aanvraag indienen.

Voor de NVAO zelf is 2013 een druk jaar. 
De vernieuwde leiding werkt de beleids-
strategie verder uit, het merendeel van de 
Nederlandse instellingsaudits vindt plaats, 
de aanvragen voor studieduurverlengin-
gen kunnen bij de NVAO worden inge-
diend en er vindt een voorlichtingsronde 
plaats over het nieuwe Vlaamse accredi-
tatiestelsel met het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming en de VLUHR. Te-
gelijk wordt meer een beroep gedaan op 
het analytisch en reflecterend vermogen 
van de NVAO om buiten het opleidingsni-
veau tot goede analyses en aanbevelingen 
te komen.

Hugo Deckers

CONTACT de auteur van het artikel l 02 508 58 80 l hugo.deckers@acod.be

"De NVAO richt zich 
naast het beoordelen 
van de kwaliteit, ook 
op het stimuleren van 
de kwaliteitscultuur." 
Ann Demeulemeester, 
vicevoorzitter NVAO. 
Verwachtingen voor 
2013
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Interview Pieter Lesaffer
“Klasse en vakbonden hebben hetzelfde 
doel: empowerment van het
onderwijspersoneel”
Wat brengt iemand ertoe de perswereld 
in te wisselen voor het Ministerie van 
Onderwijs? Wat mogen we de komende 
jaren verwachten van onderwijsblad 
Klasse? Waarom doen de vakbonden het 
niet goed in de media? We vroegen het 
aan Pieter Lesaffer, sinds 1 januari 2013 
hoofdredacteur van Klasse.

Je bouwde je carrière op in de perswe-
reld bij De Standaard, De Morgen en bij 
Het Nieuws van VTM. Waarom zette je 
de stap naar de onderwijswereld?

Pieter Lesaffer: “Voor mij is het een stap 
die in het verlengde van mijn vorige jobs 
ligt. Ik heb bij De Standaard jarenlang als 
onderwijsjournalist gewerkt. Ook nu ben 
ik met het onderwijs bezig: ik maak bla-
den, nieuwsbrieven, websites e.d. Maar 
nu kan ik mijn engagement in het onder-
wijs waarmaken, iets dat je als journalist 
bij een commercieel medium niet kan 
doen omdat je afstand moet bewaren. Nu 

kan ik dus verder gaan en goed doen voor 
het onderwijs en de samenleving, en een 
maatschappelijke betrokkenheid realise-
ren. Ik ben blij dat ik de expertise die ik de 
voorbije jaren heb opgebouwd, daarvoor 
kan inzetten.”

Hoe zit het met je onafhankelijkheid ten 
opzichte van de minister?

Pieter Lesaffer: “We hebben een beheers-
overeenkomst, die een aantal formele 
punten bevat, bijvoorbeeld het aantal 
publicaties dat we moeten realiseren en 
het bereik dat we moeten halen. Inhoude-
lijk zijn wij onafhankelijk. Dat wordt gega-
randeerd via een redactiestatuut. Dat sluit 
niet uit dat wij de lezers informeren over 
beleidsbeslissingen die een impact heb-
ben op hun job. Daarover communiceren 
we sowieso. Ook de beleidsthema’s die in 
een voorbereidende fase zitten, kunnen 
we brengen, waarbij we zoveel mogelijk 
stemmen aan het bod laten komen. Ver-

der kan de minister thema’s suggereren 
aan de redactie, maar de beslissing over 
de publicatie nemen wij zelf. Ons vertrek-
punt bij alle thema’s is: wat leeft er aan 
de basis? Wij werken bottom-up, dus het 
tegengestelde van top-down met wat er 
vanuit Brussel wordt opgelegd. Dat is wat 
de lezers van ons verwachten en dat wil-
len we blijven waarmaken.”

Hoe was je relatie als journalist met de 
vakbonden?

Pieter Lesaffer: “Die relatie was zeer 
goed. Met alle onderwijsbonden heb ik 
fijn kunnen samenwerken, ieder vanuit 
zijn eigen rol. Ik vond het als journalist 
zeer belangrijk dat je elkaars rol respec-
teert. Ook als informatiebron waren de 
vakbonden belangrijk, omdat ze minder 
gebonden zijn dan de overheid. Ik kon bij 
hen steeds terecht voor goede informatie. 
We vertrouwden elkaar ook, zodat ik op 
een informele manier achtergrondinfor-
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matie kon krijgen. Ik kijk met veel plezier 
op die periode terug.”

De vakbonden vinden nochtans dat de 
standpunten van de werkgevers en van 
‘onafhankelijke’ denktanken die de werk-
gevers welgezind zijn, vaker aan bod ko-
men in de media en dat ze er een ruimer 
forum krijgen. Is dat slechts een indruk of 
is dat ook volgens jou werkelijk zo?

Pieter Lesaffer: “Ik denk dat men in de 
mediawereld de vakbonden ziet als con-
servatieve instellingen, die vaak neen zeg-
gen en op de rem gaan staan. Daardoor 
ontwikkelt men de houding om de me-
ning van de vakbonden buiten beschou-
wing te laten, omdat men denkt toch al te 
weten hoe de bonden gaan reageren.”

Wij stellen vast dat er vroeger in de kran-
ten nog echte specialisten onderwijs wa-
ren. Nu is iedereen specialist in alles.

Pieter Lesaffer: “Ik stel dat ook vast. Ik 
denk dat ik een van de laatsten was die de 
kans kreeg om zich uitgebreid te speciali-
seren. Dit is een zorgwekkende evolutie. 
Aan de andere kant meen ik wel dat je 
als journalist niet té gespecialiseerd mag 
worden, want dan ben je uiteindelijk niet 
meer verwonderd over de dingen waarin 
je lezers geïnteresseerd zijn. Het was dus 
gezond dat ik bij De Standaard maar vijf 
jaar als onderwijsspecialist heb gewerkt. 
Als je het te lang blijft doen, dreig je in 
een klein wereldje te belanden en ga je 
voor dat wereldje schrijven. Maar ik blijf 
het een zorgwekkende evolutie vinden. 
Indien de pers onvoldoende geïnformeerd 
is, dan kan ze haar rol als vierde macht, 
als waakhond, niet spelen. Nu worden 
we steeds meer geconfronteerd met 
onderhandelingsjournalistiek: ‘Als jij nu 
bepaalde informatie niet publiceert, dan 
krijg je later de primeur’. Hier is trouwens 
een rol weggelegd voor de middenveldor-
ganisaties: zij moeten de pers voeden met 
informatie waarmee ze de beleidsverant-
woordelijken kunnen confronteren.”

Hoe was je relatie als journalist met de 
overheid?

Pieter Lesaffer: “Die relatie hing sterk af 
van de minister. Ik heb vooral met Frank 
Vandenbroucke gewerkt. Wij hadden een 
intense relatie, net zoals zijn relatie met 
jullie, vermoed ik.”

Hoe omschrijf je de relatie tussen Klasse 
en de vakbonden?

Pieter Lesaffer: “Ik weet niet hoe die re-
latie in het verleden was. Maar volgens 
mij streven wij hetzelfde na, namelijk een 
waardering van het onderwijspersoneel, 
een versterking van het onderwijsperso-
neel, een empowerment. Dit is de visie 
van Klasse en dit is me dunkt ook de visie 
van de onderwijsvakbonden. De uitvoe-
ring zal anders zijn, maar we hebben toch 
een gemeenschappelijk doel.”

“Ik denk dat men in 
de mediawereld de
vakbonden ziet als
conservatieve
instellingen, die vaak 
neen zeggen en op de 
rem gaan staan.”

Klasse ligt soms wel eens onder vuur 
bij de inrichtende machten, omdat het 
zich zou bemoeien met hun pedagogisch 
project. Heb je de indruk dat Klasse soms 
werkelijk die grens overschrijdt?

Pieter Lesaffer: “Wij begeven ons niet op 
het terrein van de pedagogie. Het is niet 
onze taak om pedagogische richtlijnen 
te geven; dat is de taak van de pedagogi-
sche begeleidingsdiensten van de onder-
wijsnetten. Ik denk dat de taakverdeling 
hier duidelijk is. Onze referentie zijn de 
(vakoverschrijdende) eindtermen, die de 
overheid aan alle scholen oplegt, niet het 
pedagogisch project dat de scholen uit-
dragen.”

Je voorganger Bormans durfde in zijn 
edito wel eens uithalen naar het perso-
neel. Zal jij die houding overnemen?

Pieter Lesaffer: “Ik ben mijn rol hierin nog 
aan het zoeken. Anderzijds meen ik wel 
dat Klasse met een been binnen en een 
ander been buiten het onderwijs staat en 
dat het onze taak is om leerkrachten een 
spiegel voor te houden, een reflectie mee 
te geven vanuit de buitenwereld. Het is 
alleszins niet de bedoeling om naar het 

onderwijspersoneel uit te halen. Integen-
deel, Klasse blijft een positief ingesteld 
platform, dat de mensen alleen maar wil 
vooruithelpen. Soms hoort daar een kriti-
sche noot bij. Maar dat zal steeds opbou-
wend bedoeld zijn.”

Mogen we een algemene koerswijziging 
van Klasse verwachten?

Pieter Lesaffer: “Neen, ik vind Klasse een 
zeer sterk gegeven, in die zin dat het een 
unieke vorm van overheidscommunica-
tie is en de mogelijkheid biedt om aan 
bottom-up communicatie te doen met 
overheidsmiddelen vanuit een commu-
nity-versterkende houding. Ik wil die lijn 
voortzetten.”

Je wil geen eigen accenten leggen?

Pieter Lesaffer: “Jawel, er zullen eigen 
accentjes zijn, maar die liggen vooral in 
de uitvoering. Wat het uitgangspunt be-
treft, het idee van ‘samen school maken’, 
dat blijft overeind als uitgangspunt van 
Klasse. Er komen uiteraard wijzigingen, 
bijvoorbeeld in de online communicatie. 
Zo zullen nieuwe media een prominentere 
plaats innemen in de communicatie van 
Klasse. Dat is nodig om onze doelgroepen 
te blijven bereiken. Online is steeds meer 
het primaire medium bij jongeren en bij 
de jonge leraren. We moeten daarin mee-
gaan.”

Hoe keek je vroeger als buitenstaander 
naar Klasse, bijvoorbeeld toen men 
probeerde een hype te creëren rond het 
gebruik van groene balpennen voor het 
verbeterwerk?

Pieter Lesaffer: “Toen ik nog journalist 
was, benaderde ik Klasse vrij instrumen-
teel, als bron van informatie. Tegelijkertijd 
vond ik het een erg warm medium, dat 
altijd probeerde mensen op een positieve 
manier te activeren en samen te brengen. 
Daar was ik jaloers op. Nu mag ik dat zelf 
verder uitbouwen. Een hele eer.”
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Onderwijsdecreet XXIII
Uitvoering Talennota
Naar jaarlijkse traditie werden in de 
maand april de onderhandelingen over 
het verzameldecreet met betrekking tot 
het onderwijs afgerond. Dit zijn meestal 
tamelijk technische decreten met bepa-
lingen die nodig zijn om een goede start 
van het volgende schooljaar te garande-
ren.

In dit decreet wordt de Talennota van de 
Vlaamse regering uitgewerkt. Dit is geen 
technische correctie, maar een duidelijke 
beleidsmatige ingreep. Dat dit toch bin-
nen een onderwijsdecreet gebeurt, heeft 
alles met de timing te maken. De minister 
wilde geen verder uitstel meer. De belang-
rijkste maatregelen die opgenomen wer-
den om de Talennota uit te voeren, zijn 
de screening niveau onderwijstaal van de 
leerlingen, het taaltraject en het taalbad. 
Daarnaast komt er een definitieve rege-
ling voor het vreemdetalenonderwijs in 
het secundair onderwijs in het kader van 
CLIL. (Content and Language Integrated 
Learning)

Het voorontwerp van decreet voorziet dat 
een screening van de onderwijstaal van 
de leerlingen plaatsvindt bij de instroom 
in het lager onderwijs en in het eerste 
leerjaar van het secundair onderwijs. 
Deze screening moet gebeuren met een 
door de overheid gevalideerd instrument. 
Door middel van de screening wordt 
vastgesteld of een leerling nood heeft 

aan een begeleiding via een taaltraject. 
Dit kan allerlei vormen aannemen en het 
behoort tot de pedagogische vrijheid van 
de school om dit vorm te geven. De scree-
ning moet gebeuren na de inschrijving 
van de leerling en mag geenszins als toe-
latingsvoorwaarde worden gehanteerd. 
De overheid creëert de wettelijke moge-
lijkheid om een taalbad te organiseren. 
Dit taalbad heeft tot doel de leerlingen 
door onderdompeling de onderwijstaal te 
laten verwerven in functie van een snelle 
integratie in de reguliere onderwijsactivi-
teiten. Onderdompeling houdt in dat de 
leerling intensief en voltijds deelneemt 
aan de onderwijsactiviteiten. Op die ma-
nier wordt hij snel geïntegreerd in het 
reguliere onderwijsgebeuren.

Met CLIL wordt bedoeld het lesgeven in 
een vreemde taal van een niet-taalvak, 
bijvoorbeeld het vak Toerisme dat in het 
Engels wordt gegeven. De regelgeving 
voorziet dat er maximum 20 procent van 
de niet-taalvakken via CLIL mogen worden 
aangeboden. Verder zijn er ook garanties 
naar de leerlingen toe, zodat zij eventueel 
kunnen terugvallen op een aanbod van 
het betrokken vak in de onderwijstaal. 
Met betrekking tot de personeelsleden 
werd opgenomen dat de rechten van 
de vastbenoemden en TADD’ers niet ge-
schonden mogen worden door de invoe-
ring van CLIL. Er wordt immers vastgelegd 
dat de personeelsleden die de CLIL-vak-

ken moeten geven, moeten voldoen aan 
strenge voorwaarden met betrekking tot 
de vreemde taal. Dit kan tot gevolg heb-
ben dat bepaalde personeelsleden niet 
aan deze voorwaarden zouden voldoen en 
daardoor een deel van hun opdracht zou-
den verliezen. Dit werd echter voorkomen 
door de bepaling dat vastbenoemden en 
TADD-ers geen uren mogen verliezen door 
de invoering van CLIL.

ACOD Onderwijs verklaarde zich met 
het geheel van Onderwijsdecreet XXIII 
akkoord. Wij zijn van oordeel dat het 
belang van een goede kennis van de on-
derwijstaal niet onderschat mag worden. 
Dat een screening gehanteerd wordt om 
dit vast te stellen, doet voor ons geen 
afbreuk aan de bekwaamheid van per-
soneelsleden die de leerlingen voordien 
begeleid hebben of nadien zullen bege-
leiden. Het is een momentopname om de 
startpositie van de leerlingen te bepalen 
en te kijken of bepaalde remediëring 
noodzakelijk is.
Dat de overheid de verplichte organisatie 
van een taalbad niet heeft weerhouden, is 
positief. Een schoolbestuur moet zelf kun-
nen beslissen of dit noodzakelijk is of niet. 
De overheid is ons bovendien gevolgd in 
onze eis om de organisatie van CLIL niet 
ten koste van de vastbenoemden en TAD-
D’ers te laten gebeuren.

raf.deweerdt@acod.be
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Opmerkingen hervorming Kunstendecreet
Op 17 april was er een bespreking van 
de conceptnota van minister van Cultuur 
Joke Schauvliege over de hervorming van 
het Kunstendecreet. Tal van kunstenaars 
en kunstenorganisaties waren aanwezig 
en uiteraard ontbrak ook ACOD Cultuur 
niet op de afspraak. De bespreking was 
het vervolg op de studienamiddag van 
14 december 2012 in deSingel, waarvan 
ACOD Cultuur medeorganisator was. Op 
20 maart verscheen er een eerste analyse 
over het nieuwe ontwerpdecreet van de 
kunstenorganisaties en de vakbonden.

Werkgroepen discussieerden via enkele 
concrete vragen rond de aspecten van 
het decreet, waarna plenaire conclusies 
volgden. De volledige sector is het erover 
eens dat inspraak over de voorgestelde 
wijzigingen een goede zaak is. We moe-
ten deze kans grijpen om een behoorlijk 
beleidskader voor de toekomst te helpen 
uittekenen.

ACOD Cultuur wil niet dat de kunstenaar 
ondergesneeuwd geraakt in een wirwar 
van commissies, instellingen en structu-
ren. Er moeten voldoende werkingsmid-
delen overblijven om de bron zelf te voe-
den. De uitdaging is om binnen een kort 
tijdsbestek toch te voldoen aan een de-
gelijke uitwerking van het decreet. Daar-
voor is een breed en helder kader nodig, 
dat getuigt van een strategische visie, 
met een uitgewerkt stappenplan en een 
maatschappelijk debat over de gewenste 
toekomst voor de cultuursector.

De Vlaamse kunstcanon creëert heldere 
en objectieve criteria voor grote instellin-
gen. De opening naar gelijkaardige organi-
saties wordt ook goed onthaald. De gefor-
muleerde doelstellingen zijn evenwel op 
maat van de podiumkunsten, dus zijn ook 
aangepaste criteria voor de andere disci-
plines nodig. De duale doelstelling van de 
minister om enerzijds in topinfrastructuur 
te investeren en anderzijds in ‘vlaggen-
schepen’ – d.w.z. personen/instellingen 
die wegens hun artistieke prestatie op een 
voetstuk worden geplaatst – wordt in de 
sector niet op gejuich onthaald. De meer-
waarde daarvan is onduidelijk.

De artistieke matrix waarbij de kunste-
naars, de projecten of de kunstenorgani-
saties ondersteuning krijgen, is positief 
onthaald. Vooral de uitdrukkelijke aan-
dacht voor de kunstenaars is belangrijk 
– zonder hen immers geen kunstensector. 
De indeling in clusters vraagt verdere 
aandacht en vooral een andere invulling: 
onderzoek en ontwikkeling als talentont-
wikkeling, dan creatie en productie. Ver-
volgens spreiding en distributie waarbij 
de relatie kunstenaar-toner centraal staat. 
Daarop volgt de presentatie met de rela-
tie tussen vertoner, publiek en publieks-
werving. Dan is er de participatie met 
publiekswerking als centraal onderdeel en 
vervolgens de reflectie.

Over het nieuwe vehikel ‘Flanders Art’ 
is er minder tevredenheid. Bedoeld als 
steun aan ‘scheppende’ kunstenaars 
(componisten en beeldende kunstenaars), 
doet de vage omschrijving heel wat vra-
gen rijzen. Er is de vrees dat dit tot ver-
snippering van het veld en de middelen 
zal leiden. Vooral het aanwenden van de 
schaarse overheidsmiddelen voor zaken 
waar de markt toch al rendeert, wekt 
achterdocht. Liefst van al ziet de sector 
dat de financiering ervan buiten het kun-
stendecreet blijft. Ook moet onderzocht 
worden hoe andere disciplines een plaats 
kunnen krijgen binnen Flanders Art.

De fusie van de steunpunten werd positief 
onthaald, net als een duidelijk beoorde-

lingskader. Duidelijke beleidslijnen kunnen 
de beoordeling transparanter maken. De 
creatie van een pool van experten kan 
leiden tot meer objectiviteit en neutrali-
teit, maar dan liefst per discipline met een 
vaste kerncommissie om de noodzakelijke 
continuïteit te bewaken. De kerncommis-
sie wordt aangevuld met leden van de 
pool die expert zijn in bepaalde functies. 
De sector vraagt ook om een duidelijke 
beroepsprocedure in geval van negatief 
advies, in plaats van de huidige beroeps-
procedure bij de Raad van State.

De sector ziet niets in de opsplitsing van 
het kunstenlandschap, waarbij elk artis-
tiek initiatief afhankelijk is van de toe-
vallig aanwezige deskundigheid van het 
overeenstemmende beleidsniveau. Dit 
zou alleen leiden tot competitie tussen 
beleidsniveaus of zelfs tot zwartepieten. 
Complementariteit tussen gemeenten, 
steden, regio’s en zelfs internationaal is 
een voorwaarde om tot een kwalitatief 
kunstenveld in Vlaanderen te komen.

Een uitgebreide versie van deze opmer-
kingen bij de vernieuwing van het kun-
stendecreet werd gepresenteerd in een 
hoorzitting van het Vlaams Parlement op 
25 april 2013.

Rik Van Caenegem

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

Senioren naar Namen

Op maandag 10 juni 2013 bezoeken de 
senioren van ACOD Limburg Namen. Op 
het programma staan een bezoek aan de 
Citadel van Namen, een treinritje in de 
omgeving van de Citadel, een bezoek aan 
de unieke parfumerie Delforge (parfums 
die rijpen in de Citadel) en een degustatie 
van slakken met drie warme bereidingen 
en appelwijn in een slakkenkwekerij.
Vertrek met de bus is gepland aan het 
station van Hasselt om 7.30 uur, gevolgd 
door koffie met croissant. ’s Middags is 
een driegangenmenu voorzien. Terugkeer 
naar Hasselt is gepland om 17.30 uur. 
Deelnemers betalen 45 euro per per-
soon (bus, koffie met croissants, bezoek 
Citadel, parfumerie, slakkenkwekerij en 
driegangenmenu inbegrepen). Inschrijven 
kan door storting van het volledige bedrag 
op rekening van ACOD gepensioneerden 
BE31 8783 0220 0155 met vermelding 
'Daguitstap Namen' of via een telefoontje 
naar Theunis Jean 0486/126.320 en dit 
vóór 31 mei 2013.

Oost-Vlaanderen

Senioren Overheidsdiensten varen op de 
Leie

Op 20 juni 2013 organiseert de afde-
ling seniorenwerking Overheidsdiensten 
Oost-Vlaanderen een Leiecruise naar 
Sint-Martens-Latem. Samenkomst om 12 
uur aan de inschepingskade Benelux, Re-
collettenlei, vlakbij het Justitiepaleis voor 
inscheping en lunch. Ondertussen vaart 
de boot de schilderachtige Leie af tot Sint-
Martens-Latem, waar je een uurtje kan 
rondlopen, om dan terug te keren naar 
Gent (aankomst 17.30 uur). Kostprijs: 
25 euro per persoon (boottocht, koude 
schotel en 1 drank). Inschrijven kan ten 
laatste tot 15 juni 2013 en wordt definitief 
na overschrijving van het juiste bedrag op 
rekeningnr. BE39 0003 2515 5619 (BTOT-
BEB1) op naam van Gepensioneerden 
Overheidsdiensten Gent, Filips de Goede-
kaai 34, 9000 Gent. Voor meer info: Marc 
Van de Velde, 09/224.31.84.

Drummers gezocht!

De jongeren van ACOD Overheidsdiensten 
Oost-Vlaanderen (met mogelijke uitbrei-
ding naar andere gewesten) willen een 

drumband oprichten. Hiervoor zijn ze op 
zoek naar materiaal en tips. Hebben jullie 
drummateriaal in de weg liggen, dan zijn 
wij vragende partij. Hebben jullie tips om 
drumtoestellen zelf te maken, dan zijn 
wij de gretige afnemers. Willen jullie zelf 
meedoen, dan zijn jullie welkom. Voor alle 
donaties kunnen jullie terecht bij vera.
vernaeve@skynet.be.

Wandeltocht en BBQ

De afdeling Schelde-Leie van ACOD Spoor 
nodigt je uit op 29 juni 2013 op de wan-
deltocht 'Van arbeiders en baronnen' te 
Oudenaarde en de daaropvolgende BBQ. 
Verzamelen voor de wandeltocht om 
14.30 uur aan Abdij Maagdendale te Ou-
denaarde, Maagdendale 13, waarna van 
15 uur tot ongeveer 17.30 uur gewandeld 
wordt. De BBQ begint vanaf 18 uur aan 
abdij Maagdendale. De wandeltocht kost 
5 euro, de BBQ 15 euro voor volwassenen 
en 8 euro voor kinderen. Een combiticket 
kost 20 euro voor volwassenen en 13 euro 
voor kinderen, ter plaatse of via over-
schrijving te betalen. Voorinschrijving is 
vereist. Gelieve naam, GSM-nummer en 
aantal volwassenen/kinderen door te ge-
ven aan jeroen.demeersman@telenet.be 
of deze bij de overschrijving op te geven. 
Inschrijvingen lopen tot 24 juni. Over-
schrijven kan op nr. BE62 001105767361.

West-Vlaanderen 

afdeling Oostende
Senioren naar Blegny

Op 7 juni 2013 organiseren de Oostendse 
ACOD senioren een busreis voor (brug)
gepensioneerde leden naar de Luikse 
regio. We vertrekken om 6.15 uur vanuit 
Oostende, Visserijschool, en om 6.30 uur 
aan het Administratief Centrum te Gistel. 
Op de bus ontvang je een ontbijtpakket. 
In de voormiddag: boottocht op de Maas 
van Coron Meuse, via de sluis van Monsin 
naar Visé. Vandaar gaat het per bus naar 
de mijnsite van Blegny voor een streek-
maaltijd (pastei met peer en seizoens-
groenten, varkensgebraad met sausje van 
honing en mijnwerkersbier met groente-
korfje en verloren krentenbrood met Luik-
se siroop en vanille-ijs). In de namiddag: 
bezoek aan de steenkoolmijn van Blegny 
(Unesco Werelderfgoed), met onder-
grondse passage (Nederlandstalige gids). 
Na het bezoek aan de mijnsite vertrekken 
wij terug richting Oostende, met rond 18 

uur een stop aan het wegrestaurant in 
Groot-Bijgaarden voor een broodmaaltijd. 
Aankomst Gistel om 20 uur en Oostende 
om 20.15 uur. Leden betalen 55 euro per 
persoon, niet-leden 60 euro per persoon. 
Inschrijven kan door storting van het vol-
ledige bedrag op rekening van de Rode 
Senioren BE88 0016 1047 5741 met ver-
melding van naam+aantal+opstapplaats. 
Het aantal plaatsen is beperkt en de da-
tum van overschrijving bepaalt de volgor-
de. Inschrijven kan tot 3 juni. Bijkomende 
inlichtingen bij Graziella Baeckelandt: 
0494/64.47.94.

Coberghertocht

Op zaterdag 15 juni organiseert Wan-
delteam Veurne (aktivia 407) de 8'ste 
Coberghertocht doorheen de rustige 
Moeren. Vanaf 7 uur ’s morgens kan je 
de kuiten smeren voor afstanden van 6, 
12, 18, 25 of 30 km. Langs rustige wegen 
brengen de organisatoren je van Veurne 
centrum naar de rust doorheen de Moe-
ren. Je loopt er langs de Sint Karelsmolen 
die dient voor de drooglegging van de 
Moeren. Onderweg is er mogelijkheid 
tot het nuttigen van heerlijkheden. Start 
van 7 tot 15 uur, met aankomst voorzien 
vóór 18 uur. Inschrijving kan aan Kantine 
KSV Veurne, Noordstraat 142, Veurne, 
aan 1,50 euro (1,10 euro voor leden). Je 
geraakt er met de trein (station Koksijde 
op 500 m), via de E40 afrit 1A (richting 
Veurne tot de eerste verkeerslichten, volg 
marspijlen), via de baan Ieper-Veurne 
(via tunnel richting Veurne tot eerste ver-
keerslichten, volg marspijlen). Info: Joel 
Hullaert: 058/31.26.40.

afdeling Oostende
Openbare diensten in de toekomst

Door omstandigheden buiten onze wil 
kon de geplande activiteit van 14 mei 
2013 niet plaatsvinden; die gaat nu echter 
wel door op 10 juni 2013 om 20 uur. Een 
debatavond tussen staatssecretaris van 
fraudebestrijding John Crombez, alge-
meen secretaris ACOD Chris Reniers en de 
ACOD-afgevaardigden over de problemen 
rond tewerkstelling en uitbouw van de 
openbare diensten in de toekomst. Vanaf 
19.45 uur kunt u terecht in het ACOD-
gebouw, Nieuwpoortsesteenweg 11 te 
8400 Oostende, voor uw kritische bijdrage 
aan dit gesprek.

Laurette Muylaert l 0477 32 38 61 l laurette.muylaert@acod.be
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Bezoek politiehuis

Op donderdag 27 juni nodigt de senio-
renwerking van ACOD afdeling Brugge 
haar leden en hun partner uit voor een 
bezoek aan het gloednieuwe politiehuis 
aan de Louis Coiseaukaai in Brugge, voor 
een kennismaking met het modernste 
politiecommissariaat van het land en de 
verschillende diensten die er onderdak 
hebben. Verzamelen om 14.15 uur aan de 
Warandebrug. Deze rondleiding is gratis, 
maar om praktische redenen vragen wij 
u om uw aanwezigheid te bevestigen aan 
Jan Samson, samson.jan@telenet.be of 
050/67.59.20 of 0473/86.17.22 en dit 
tegen uiterlijk 21 juni.

Vlaams-Brabant

Jaarvergadering seniorenwerking

Op donderdag 10 oktober 2013 organi-
seert ACOD Vlaams-Brabant de jaarlijkse 
feestelijke bijeenkomst voor de gepen-
sioneerde leden intersectoraal gewest 
Vlaams-Brabant in het Achturenhuis, 
Maria-Theresiastraat 121 te Leuven. Om 
11.45 uur verwelkomen wij u met een 
glaasje bubbels, gevolgd door een warm 
meerkeuzebuffet. Omstreeks 14.30 uur 
spreken Karel Stessens, voorzitter ACOD, 
en Chris Reniers, algemeen secretaris, 
over de actuele toestand en de pensioen-
problematiek. Vanaf 15 uur is er een mu-

zikale happening.
Er worden geen persoonlijke uitnodigin-
gen verstuurd. Inschrijven is verplicht en 
kan alleen via ons intersectoraal secretari-
aat ACOD Vlaams-Brabant of door storting 
van uw persoonlijk aandeel in de kosten 
van 20 euro per persoon op rekeningnum-
mer 877-7992801-14 tot uiterlijk 3 okto-
ber 2013 met vermelding 'Feest senioren 
10/10/2013'. Na betaling ontvangt u een 
gepersonaliseerde toegangskaart. Zonder 
deze kaart kan u niet deelnemen en krijgt 
u geen toegang tot de feestzaal. De geper-
sonaliseerde toegangskaart wordt u op 6 
oktober per post toegestuurd.

Brussel

ACOD Brussel helpt u uw belastingsaan-
gifte in te vullen. De leden van de Brus-
selse Intergewestelijke kunnen hiervoor 
terecht in zaal B (eerste verdieping), 
Congresstraat 17-19 in Brussel op maan-
dag 3, dinsdag 4, donderdag 6 en vrijdag 
7 juni, telkens van 8.30 tot 12 uur en op 
woensdag 5 juni van 8.30 tot 15 uur. Om 
u op een snelle en efficiënte manier te 
helpen, is het absoluut noodzakelijk de 
volgende documenten mee te brengen: 
identiteitskaart en pincode (zowel die van 
uw samenwonend of wettelijke samenwo-
nend partner), origineel aangifteformu-
lier; voorbereidend document; loonfiches 
(salaris, vakantiegeld, werkloosheids-
uitkeringen, mutualiteit,...); attesten 
(hypothecaire lening, levensverzekering, 
pensioensparen, giften,...); eventuele 
bewijsstukken (bankafschriften, facturen, 
BTW ontvangstbewijzen, enz.).

Limburg 

De senioren van ACOD Limburg, aangeslo-
ten bij Linx+, kunnen hulp krijgen bij het 
invullen en berekenen van hun belasting-
brieven (enkel voor forfaitaire beroeps-
kosten) op maandag 24 juni en woensdag 
26 juni, telkens van 9 tot 12 uur en 14 tot 
16 uur, bij Jean Theunis in het bureau van 
ACOD Spoor, Koningin Astridlaan 45, 3500 
Hasselt.

Oost-Vlaanderen

Op 3, 10, 17 en 24 juni kan je terecht bij 
de ACOD, Bagattenstraat 158, 9000 Gent, 
voor hulp bij het invullen van de belas-
tingaangifte. Breng mee: id-kaart met 
pincodes van de belastingplichtigen, be-
lastingbrief van vorig jaar, fiscale attesten, 
documenten van hypothecaire lening(en) 
en energiebesparingsattesten. De ACOD 
ontvangt je telkens van 8.30-12 uur en 
van 13-16 uur.

Invullen belastingbrief


