
maandblad, verschijnt niet in augustus l afgiftekantoor 9099 Gent X l P 2A9795 l december 2016 l 72.11

eenheid door 
solidariteit



Hoofdredactie en verantwoordelijke uitgever:
Guido Rasschaert
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel
Tel: 02-508 58 11  Fax: 02-508 58 40
guido.rasschaert@acod.be

Redactiesecretariaat:
Chris Camps  - chris.camps@acod.be

Redactie:
Rita Coeck, Raf De Weerdt, Jean-Pierre Nyns,  
Chris Moortgat, Ludo Sempels, Willy Van Den 
Berge, Laurette Muylaert, Gino Hoppe, Bart 
Neyens,  Jan Van Wijngaerden

Eindredactie: Robin Productions, Aalst

Vormgeving:  Robin Productions, Els De Waele

Drukkerij: Roto Smeets, Brussel

inhoud en colofon 2

wedstrijd  2

algemeen 3 

spoor 7

tram bus metro 12

de post 15

gazelco 19

telecom 20

federale overheidsdiensten 22

vlaamse overheidsdiensten 26

lokale en regionale besturen 29

onderwijs 33

cultuur 38

agenda 39

www.acodonline.be    

www.facebook.com/acod.abvv

@ACOD_ABVV

Tribune 72.11 l december 20162

inhoud

colofon

online

wedstrijd
 FNAC-Geschenkbon

Winnaars

Annie Seys (Drongen), Fatima Bourchih 
 (Menen), Danny Vinck (Wilrijk), Astrid Detien-
ne (Wilrijk) en Walter De Buyser (Antwerpen) 
winnen een prachtige Mediamarkt-geschenk-
bon. Zij wisten dat het gemeenschappelijk 
vakbondsfront van de openbare sector op 7 
oktober 2016 betoogde in Waver, dat Frank 
Tentler gastspreker was tijdens het ‘cultuur-
forum 2020’ en dat Annick De Ridder een 
resolutie in het Vlaams Parlement indiende 
om bij De Lijn een minimale dienstverlening 
af te dwingen tijdens stakingsdagen.

Nieuwe prijs:

FNAC-Geschenkbon

 
Vragen

- In welk bedrijf vond Claudine Baltzar haar 
eerste job?

- Hoe heet de hoogst problematische 
reservatie- en planningstool waarvan De 
Lijn sinds kort gebruikmaakt?

- Met welk protocol werden de stakingen in 
de gevangenissen dit voorjaar beëindigd?

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

Gelieve je adres te vermelden
bij je antwoorden.

algemeenalgemeen 
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Edito
“Het is allemaal
de schuld van de 
sossen”
Na het begrotingsdebacle van vorige maand blijkt nu dat de 
regering-Michel afklokt op een tekort van 3 procent voor 2017. 
Geen te best resultaat en, vooral, wat levert het op?

Chris Reniers: “Iedereen zal zich nog herinneren hoe de N-VA en 
anderen enkele jaren terug wild te keer gingen toen de regering-
Di Rupo zo’n tekort liet optekenen. Alleen verkoos men toen 
te vergeten dat het tekort destijds samenhing met een aantal 
structurele maatregelen die de regering nam om de gevolgen 
van de banken- en financiële crisis op te vangen. In elk geval, de 
regering-Michel beloofde van meet af aan beter te doen. Ieder-
een mocht zich verwachten aan begrotingen in evenwicht, min-
der belastingen en meer voordelen voor iedereen en uiteraard 
ook jobs, jobs, jobs! En wat zien we nu? De begroting kampt nog 
steeds met een tekort van 3 procent.”

Wat is het resultaat, na twee jaar in de regeerperiode?

Chris Reniers: “Zowel werknemers in de privé als in de openbare 
sector hebben zwaar ingeleverd. We hebben een indexsprong 
moeten verteren die ons over onze gehele loopbaan enkele dui-
zenden euro’s zal kosten. Intussen zien we ook dat de facturen 
van elektriciteit, gas, water en de school zijn gestegen. Al die za-
ken wegen zwaar door op de gezinsbudgetten. Elke burger weet 
dat zijn koopkracht absoluut niet is verbeterd. En van de beloofde 
jobs is niets in huis gekomen, integendeel. In de maand septem-
ber alleen al gingen duizenden jobs verloren in de privé – denk 
maar aan Caterpillar. In de openbare sector ging het banenverlies 
de voorbije jaren zelfs om een veelvoud daarvan, zij het op een 
vaak sluipende, minder opvallende wijze. De resultaten van dit 
regeringsbeleid zijn een schande en een aanfluiting van het soci-
aaleconomisch model dat deze regering aanhangt.”

Aan de overkant van de oceaan zagen we de verrassende ver-
kiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Sta-
ten. Hoe schat je dat in?

Chris Reniers: “Het is een man met een opgeblazen ego. Trump 
is seksistisch, racistisch, maar wel miljardair. Hij ‘wint’ de verkie-
zingen in de VS met een politiek programma – als je dat zo kan 
noemen – dat corporatistisch en protectionistisch is en gericht 
op pure marktstrategie. Trump is nog een voorbeeld van iemand 
die aan de macht komt door een populistisch verhaal. Hij belooft 
de mensen de hemel op aarde, ook al weet je nu al dat het niet 
realistisch is. Meer dan eens verkondigde hij – als miljardair nota 
bene – dat hij zou opkomen voor de arbeidersklasse. Het zou om 
te lachen zijn als het niet zo triest was.”

Mogen we ons ook aan dergelijke politieke verschuivingen in 
Europa verwachten?

Chris Reniers: “Er zijn kandidaten te over die met hetzelfde popu-
listische verhaal als Trump mensen achter zich proberen te scha-
ren: Marianne Le Pen in Frankrijk, Geert Wilders in Nederland en 
Frauke Petry in Duitsland, om er maar enkele te noemen. En in 
eigen land zien we een N-VA met erg populistische trekjes. Denk-
beeldig is het dus allerminst.”

Hoe kunnen we dat counteren?

Chris Reniers: “We mogen niet moedeloos worden en het hoofd 
laten hangen. We moeten juist werk maken van een wervend 
socialistisch project dat zich richt op de realisatie van een sa-
menleving gestoeld op eerlijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, 
mededogen en menselijkheid. Iedereen moet op een faire en 
eerlijke manier bijdragen aan die samenleving, iedereen moet 
meewerken en iedereen die het nodig heeft moet terugkrijgen – 
onder andere door te blijven inzetten op goed werkende en goed 
gefinancierde openbare diensten. We moeten ons niet blindsta-
ren op wie het beter heeft dan de anderen, maar we moeten ons 
bekommeren om wie het veel minder goed heeft. De socialisti-
sche samenleving die we nastreven, verzet zich tegen het ‘trek 
uw plan’-populisme en moet een fijnmazig vangnet vormen voor 
wie het minder goed gaat en voor wie minder geluk heeft.”
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ABVV-barometer 2016
Alternatieve kijk op welvaart en welzijn
Met de sociaaleconomische barometer 2016 zet het ABVV de 
voorwaarden voor een kwaliteitsvol leven extra in de verf. We 
tekenen de krijtlijnen uit voor meer levenskwaliteit voor ieder-
een.

De meest gebruikte economische indicatoren (BBP/inwoner, acti-
viteitsgraad, gemiddeld vermogen, …) weerspiegelen de realiteit 
niet en zijn dus geen goede waardemeter voor het welzijn van de 
mensen. Daarom bevat de barometer 2016 van het ABVV nieuwe 
indicatoren die informatie geven over de levenskwaliteit.
Voor velen van ons gaat de kwaliteit van het leven erop achteruit. 
Minder collectieve voorzieningen, eenzijdige flexibiliteit, tijdro-
vende mobiliteit, toenemende moeilijkheden om werk en privéle-
ven te combineren, problematische toegang tot gezondheidszorg, 
… hebben een impact op de kwaliteit van ons leven en deze im-
pact mag nooit onderschat worden.

Grote armoede

Wanneer wij het op recht op waardig leven verdedigen, dan 
klagen we vooral de grote armoede in België aan. Onze sociale 
zekerheid is een uitstekend vangnet, maar te veel mensen vallen 
door de mazen van het net.
Bovendien worden de mazen groter. De besparingen zorgen 
voor een inkrimping van rechten en van de uitkeringen zelf. Het 
blinde besparingsbeleid doet de armoede toenemen. Je kan 
enkel besluiten dat het blinde besparingsbeleid als voorwendsel 
dient voor een geleidelijke, geprogrammeerde afbraak van de 
welvaartsstaat.

Veel rijkdom, slecht verdeeld

België is één van de rijkste landen ter wereld, met een inkomen 
van ruim 35.000 euro per hoofd van de bevolking. Toch heeft 
niet iedereen toegang tot een goede baan, degelijke huisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs of cultuur … Inkomen en vermogen 
blijken ook oneerlijk verdeeld over de bevolking:
- De 20 procent meest vermogende gezinnen bezitten 61,2 pro-
cent van het totale vermogen. De 20 procent armste gezinnen 
slechts 0,2 procent.
- De helft van de werknemers verdient minder dan 2976 euro 
bruto.
- Mensen met een laag scholingsniveau hebben een armoederi-
sico van 25,8 procent. Werklozen hebben een armoederisico van 
42,9 procent.

Koopkracht?

Als we de stijgende prijzen in rekening nemen, stellen we vast 
dat de koopkrachtstijging van Belgische werknemers de afgelo-
pen twintig jaar zeer mager is geweest. Hiertegenover staat een 
stijging sinds 1996 met 154 procent van uitgekeerde dividenden 
aan aandeelhouders. De loonsubsidies die bedrijven krijgen om 
de loonkosten te drukken, stegen in dezelfde periode met 1953 
procent (jawel, duizend negenhonderddrieënvijftig). Bedrijven 

ontvangen bijna evenveel subsidies (9,93 miljard euro) als dat ze 
vennootschapsbelasting betalen (14 miljard euro).

Loonmatiging?

Terwijl ruim 15 procent van de bevolking met armoede flirt, greep 
de regering-Michel naar loonmatiging, zogezegd om de ‘con-
currentiepositie van bedrijven te versterken’. De lonen werden 
bevroren en bovenop kwam een indexsprong. Die betekent een 
loonverlies tot tienduizenden euro’s op een carrière. Een werkne-
mer, op 25 jaar van zijn pensioen en met een brutoloon van 3000 
euro, verliest op zijn volledige loopbaan meer dan 21.000 euro 
door de indexsprong.
Naast de maatregelen van de federale regering (indexsprong, btw 
op elektriciteit, accijnzen, …) doet de Vlaamse regering er nog 
een schepje bovenop. Maak zelf je rekening op www.factuurrege-
ring.be.

Rechtvaardige fiscaliteit?

We worden om de oren geslagen met het ene belastingschandaal 
na het andere. We hadden al Luxleaks, Swissleaks, de Panama Pa-
pers, fiscale gunstregimes die multinationals bedingen bij de fis-
cus en nu ook de Bahama Leaks. Dit staat investeringen in mens 
en maatschappij in de weg. Rechtvaardige fiscaliteit is de eerste 
pijler van een solidaire samenleving.
De regering moet er eindelijk voor zorgen dat iedereen in deze 
samenleving zijn eerlijk steentje bijdraagt. Dat veronderstelt 
rechtvaardige belastingen. Daar horen ook grote vermogens bij. 
Een vermogensbelasting voor superrijken moet bijdragen tot 
investeringen in openbare diensten en infrastructuur en tot de 
financiering van onze sociale zekerheid.
De sociale zekerheid, uitgehold door opeenvolgende patronale 
bijdrageverminderingen, en publieke diensten zijn immers een 
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belangrijk stuk koopkracht van degenen die het écht nodig heb-
ben. De werknemer neemt de trein, de rentenier niet. Jan met de 
pet kan geen dure privékliniek betalen.

Averechtse taxshift

Gepensioneerde of werkzoekende alleenstaande

Een gepensioneerde of werkzoekende alleenstaande met een 
bruto maandinkomen van 1220 euro verliest jaarlijks 293 euro 
door de indexsprong, 27 euro door de btw-verhoging op elek-
triciteit, 216 euro door accijnzen en wint 0 euro met de taxshift. 
Totaal verlies: 536 euro per jaar.

Twee voltijdse werknemers

Twee voltijdse werknemers zonder kinderen en met een bruto 
maandinkomen van 3000 euro en 1600 euro verliezen jaarlijks 
1288 euro door de indexsprong, 43 euro door de btw-verhoging 
op elektriciteit, 432 euro door accijnzen en winnen 1185 euro 
met de taxshift (inclusief werkbonus). Totaal verlies: 578 euro per 
jaar.

Gezin met kinderen

Twee voltijdse werknemers met kinderen en met een bruto 
maandinkomen van 3000 euro en 1600 euro verliezen jaarlijks 
1288 euro door de indexsprong, 138 euro door de btw-verhoging 
op elektriciteit, 432 euro door accijnzen en winnen 1064 euro 
met de taxshift (inclusief werkbonus). Totaal verlies: 794 euro per 
jaar.

Bovenop komen nog de Vlaamse maatregelen, die voor elk van 
de voorbeelden een verlies van enkele honderden tot meer 
dan duizend euro betekenen (verhoging prijzen De Lijn, water, 
zorgverzekering, Turteltaks, afschaffing gratis elektriciteit, geen 
indexering kinderbijslag, …).

Dalende werkloosheid?  Opgesmukte cijfers!

Ondanks de triomfalistische berichtgeving over de dalende werk-
loosheid, zelfs in tijden van zware herstructureringen en ontsla-
gen, tonen de cijfers dat heel wat werkzoekenden van de radar 
verdwijnen:
- Nooit werden zo veel werklozen uitgesloten als in 2015. Van-
daag worden werklozen onophoudelijk gecontroleerd of ze wel 
voldoende naar werk zoeken. In 2014 werden maar liefst 16.849 
werklozen gesanctioneerd of uitgesloten. In 2015 bedroeg dat 
cijfer 15.425.
- De beperking van de inschakelingsuitkering voor jongeren resul-
teerde vorig jaar in bijna 30.000 uitsluitingen.

Armoede heeft gevolgen

Sinds meer dan tien jaar en vooral sinds het begin van de crisis 
van 2008 is het aantal mensen met een leefloon voortdurend 
gestegen. Tussen 2014 en 2015 is dit aantal met 12,4 procent 
gestegen voor het hele land, met sterke regionale verschillen.
Het percentage werklozen dat medische uitgaven om financiële 
redenen uitstelt, is op tien jaar tijd nagenoeg verdubbeld. Die 
trend doet zich ook voor bij de andere bevolkingsgroepen, zij het 
in beperktere mate.

Gezonde planeet: snel optreden

Politici lijken echter niet gehaast om concrete actie te onderne-
men. Charles Michel spreekt graag over ‘jobs, jobs, jobs’, maar op 
een dode planeet blijven er helemaal geen jobs meer over. Voor 
niemand. De federale regering kondigde al flinke besparingen aan 
in het openbaar vervoer, meer bepaald bij de NMBS. Tegelijkertijd 
blijft de overheid massaal bedrijfswagens subsidiëren. Beide be-
leidslijnen zijn totaal onverzoenbaar.
De jaarlijkse kostprijs van de ruim 700.000 bedrijfswagens in ons 
land: zo’n 4 miljard euro. Dat is meer dan de jaarlijkse dotatie die 
de nationale spoorwegen ontvangen: zo’n 3 miljard euro. Een 
goed werkend spoorbedrijf levert de maatschappij veel meer op 
dan dat het kost: minder files, minder luchtvervuiling, degelijk 
(woon-werk)verkeer voor wie niet ‘het geluk’ heeft met een be-
drijfswagen te rijden.

Bron: ABVV

Bericht aan de leden:
In toepassing van de statuten van de federale ACOD, wordt de ledenbijdrage op 1 januari 2017 geïndexeerd.
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Brusselse Intergewestelijke
De regering schaadt de gezondheid
Nadat de federale regering de toegang 
tot de werkloosheidsverzekering heeft 
beperkt en de pensioenleeftijd heeft 
opgetrokken, slaat ze nu toe in de ge-
zondheidszorg. Dat gaat ten koste van 
de patiënten. De toegang tot zorg wordt 
bemoeilijkt, de ongelijkheid neemt toe 
en er wordt een geneeskunde met twee 
snelheden ingevoerd. Daar mogen de 
Brusselaars zich, samen met de andere 
burgers van dit land, aan verwachten.

Om haar begroting voor 2017 binnen de 
marges van het Europees besparingsbeleid 
te houden, ging de federale regering op 
zoek naar 3 miljard euro. Ze vond er niets 
beters op dan zowat een derde van dat 
bedrag in de gezondheidszorg te halen.
Wat minister van Volksgezondheid Maggie 
De Block (Open VLD) ook mag beweren, 
een gedeelte van de 902 miljoen euro 
opgelegde besparingen is voor rekening 
van de patiënten. Zij zullen rechtstreeks 
getroffen worden door de stijging van hun 
kosten voor geneesmiddelen (9 procent 
per jaar), terwijl gezinnen met een laag 
inkomen nu al geregeld de aankoop van 
geneesmiddelen uitstellen. Het remgeld 
voor antibiotica wordt opgetrokken en 
sommige medicijnen, zoals decongestiva, 
zullen helemaal niet meer terugbetaald 
worden.
Anderzijds werd de maximumfactuur ge-
indexeerd, waardoor de terugbetaling van 
zorg voor chronisch zieken en patiënten 
die hoge zorgkosten hebben, ook nog eens 
beperkt wordt. Tegelijkertijd wordt de 
wachttijd om ziektevergoeding te kunnen 
genieten, opgetrokken van 6 maanden 
naar 1 jaar, wat de jonge werknemers nog 
kwetsbaarder zal maken.

Beperkingen alom

De versnelde hervorming van het zieken-
huislandschap, waar in 2017 al voor 9,5 
miljoen euro besparingen worden doorge-
voerd, zal leiden tot een vermindering van 
het aantal bedden en een inkrimping van 
het personeel. Van de financiering van de 
klinische biologie (de medische analyses) 
wordt 400.000 euro weg geschaafd en de 
medische beeldvorming (radiologie) ver-
liest 500.000 euro.

Deze inkrimping zal de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van de zorg in gevaar brengen 
voor de patiënten die het minder breed 
hebben – onder wie heel wat Brusselaars. 
De Brusselse sociale barometer wijst im-
mers uit dat één op de vijf gezinnen al 
gezondheidszorgen heeft moeten uitstel-
len wegens geldgebrek. Bij de 20 procent 
armste gezinnen loopt hun aantal zelfs op 
tot 40 procent.
Deze sociale toestand zal nog verslechte-
ren door de 7 miljoen euro bezuinigingen 
die de wijkgezondheidscentra opgelegd 
krijgen. Zij zullen niet langer dezelfde 
dienstverlening kunnen bieden aan een 
bevolking die al bijzonder kwetsbaar is. Die 
bevolking zal zich moeten wenden tot de 
openbare ziekenhuizen, die nu al met een 
enorme vraag kampen en ook hun midde-
len zien slinken.

Openbare ziekenhuizen 
 slachtoffer

Vooral de Brusselse openbare zieken-
huizen (het Irisnetwerk) zullen door die 
nieuwe beperkende maatregelen worden 
getroffen. Zij vormen immers het belang-
rijkste ziekenhuiscomplex van het land, ze 
vangen het breedste publiek op en ze ont-
wikkelen vernieuwende projecten. Meer 
dan andere ziekenhuizen, zijn ze onder-
worpen aan proefprojecten en aan groot-
schalige reorganisaties waarvoor de finan-
ciering zal krimpen. De eerste ramingen 
wijzen op 13 miljoen euro minder voor de 
Irisziekenhuizen (van de 92 miljoen euro 
bezuinigingen die in het hele land worden 
doorgevoerd).

Ook banen bedreigd

Het hele pakket verminderde financiering 
zou kunnen leiden tot het verlies van 120 
voltijdse banen bij het Irisnetwerk. Wat 
we hier meemaken, is regelrechte sociale 
achteruitgang, waarbij onder meer de 
loopbaaneinderegelingen worden afge-
bouwd die het verplegend personeel net 
had verkregen wegens het lastige werk en 
de ongemakkelijke uurregelingen.

Steeds meer ongelijkheid

ACOD Brussel verwerpt een beleid dat tot 
een geneeskunde met twee snelheden 
leidt. We willen geen systeem waarbij 
alleen de rijken voor hun gezondheid kun-
nen zorgen omdat ze hun geneesmiddelen 
kunnen betalen en zich een hospitalisa-
tieverzekering kunnen veroorloven. Dat is 
precies wat deze rechtse regering door-
voert: ze verzwakt de openbare sector en 
stuurt uiteindelijk aan op privatisering van 
de gezondheidszorg.
Eens temeer gaat het om het samenle-
vingsmodel en het sociaal contract. Samen 
met het ABVV en de andere progressieve 
krachten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest blijven wij op de bres staan voor 
het sociale maatschappijmodel dat we 
wensen uit te bouwen.

Rudy Janssens
algemeen secretaris ACOD Brussel
www.cgsp-acod-bru.be
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Aanval op de Belgische Spoorwegen
Regering en het spoorwegpersoneel: 
geen gelukkig huwelijk
Een donderslag bij heldere hemel was het 
toen premier Michel op zondag 16 okto-
ber 2016 tijdens zijn ‘State of the Union’ 
in het parlement toelichting gaf over het 
begrotingsakkoord. Met één pennen-
trek schaft de regering de preferentiële 
tantièmes af vanaf 1 januari 2019. Dit 
heeft uiteraard gevolgen voor het gehele 
spoorwegpersoneel en voor het rijdend 
personeel in het bijzonder. Was er in 2011 
voor deze categorie nog een uitzondering 
gemaakt, het rijdend personeel zal tot 57 
jaar moeten werken en de pensioenleef-
tijd zal jaarlijks met 6 maanden stijgen 
om in 2030 uit te komen op 63 jaar.
Natuurlijk zijn er nog een resem andere 
asociale maatregelen in het begrotings-
akkoord, maar de wijziging – zonder 
voorafgaand sociaal overleg – van de 
pensioenvoorwaarden bij het spoorweg-
personeel is voor ons het meest in het 
oog springende. We hadden al wat mee-
gemaakt met deze regering, maar met de 
onderhandelingen over de begroting van 
2017 werd nogmaals een staaltje afge-
leverd in het ‘bashen’ van de openbare 
diensten.
Dat de pensioenen van de openbare 
sector op de schop moeten, is al langer 
geweten, maar nu de regering met een 
groter begrotingstekort zit dan voorzien, 
wil men dit allemaal versneld doorvoe-
ren. Het spoorwegpersoneel betaalt het 
rekenkundig falen van deze regering. 
We hadden nochtans vooraf een telraam 
opgestuurd … Lees meer over deze pro-
blematiek in ons artikel ‘Spoorwegpensi-
oenen als pasmunt’.

Minimale dienstverlening

Een ander stokpaardje van deze regering 
is de minimale dienstverlening. Kost wat 
kost wil de regering – en de N-VA in het 
bijzonder – dit invoeren. Zo zijn er reeds 
een aantal voorstellen geweest in het Stu-
ringscomité, waar de zogenaamde ‘vier 
scenario’s’ werden gepresenteerd.
ACOD Spoor had geen mandaat om daar-
over te onderhandelen. Bovendien zou dit 
bij een akkoord binnen het spoorvervoer 
gevolgen hebben voor andere sectoren 
binnen de ACOD (bijvoorbeeld bij De Lijn). 
Daarom is het van groot belang dat we dit 
met onze collega’s van andere openbare 
diensten nauwgezet opvolgen en samen 
een front vormen.
Laat ons eerlijk wezen, de pendelaars zijn 
dagelijks getuige van een minimale dienst 
door het abominabel investeringsbeleid 
rond de spoorwegen van deze regering: 
minder treinen ’s ochtends en ’s avonds, 
het vertragingsbeleid rond het Gewestelijk 
Expressnet, de besparingen op het vlak 
van dienstverlening aan de reizigers en het 
ontbreken van een langetermijnvisie.
De minimale dienstverlening is vooral een 
fetisj, men draait de mensen gewoon een 
rad voor ogen. Stel dat men er toch al in 
slaagt een minimale dienst te organiseren, 
heeft men er dan al eens aan gedacht hoe 
men al die mensen in een beperkt aantal 
treinen zal krijgen? Wie zal er mee kunnen 
en wie niet? Wie zal dat beslissen? Wat 
met de veiligheid en wat met de verant-
woordelijkheid indien er in de chaos dat 
dit zal meebrengen slachtoffers vallen? 

Bovendien zal het de agressie alleen maar 
in de hand werken.

Herwaardeer de sociale dialoog

Zou het niet beter zijn dat er een goede 
sociale dialoog gevoerd wordt, zodat sta-
kingen niet hoeven? Wanneer wordt er 
opnieuw geluisterd naar de erkende vak-
organisaties die dagelijks in verschillende 
paritaire overlegorganen de problemen 
van de werkvloer aanbrengen? Een goede 
sociale dialoog is de enige garantie voor 
sociale rust en bijgevolg een goede dienst-
verlening!
We krijgen sterk de indruk dat het sociaal 
overleg binnen de spoorwegen vanuit 
regeringskringen gesaboteerd wordt met 
veto’s. De politieke invloed op het ma-
nagement van de Belgische spoorwegen 
lijkt meer dan ooit aanwezig te zijn.
Wij, als ACOD, pleiten steeds voor een 
maximale dienst en dat er voldoende ge-
investeerd wordt in openbaar vervoer en 
openbare diensten in het algemeen. Om-
dat openbare diensten de beste garantie 
zijn voor een goede service voor een eer-
lijke prijs, omdat ze niet enkel uit zijn op 
winst. Deze regering is echter vooral bezig 
om privébedrijven en kapitaalkrachtigen 
in de watten te leggen en dit ten koste van 
wie werkt voor een normaal loon. Wie had 
er ook weer steeds de mond vol van de 
hardwerkende Vlaming? Of zijn het enkel 
de grootverdieners die hard werken?

Ludo Sempels
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Beperking stakingsrecht
ACOD Spoor verwerpt het muilkorven 
van kleine spoorbonden
De federale regering heeft een wetswijzi-
ging doorgedrukt waardoor OVS en ASTB 
niet meer het recht mogen uitoefenen 
van het aanbrengen van een stakings-
aanzegging. Uiteraard mogen ze wel 
mee staken. Tegelijkertijd rolt deze rege-
ring de rode loper – of blauwe loper? – 
uit voor een andere kleine vakbond bij de 
spoorwegen: de liberale vakbond VSOA.

Al zijn we geen voorstander van corpora-
tieve vakbonden die het uitsluitend opne-
men voor een bepaalde beroepscategorie, 
we begrijpen de misnoegdheid van OVS en 
ASTB volkomen. De liberale vakbond heeft 
immers nooit voet aan de grond kun-
nen krijgen bij de spoorwegen. Dat ze nu 
dankzij de steun van deze regering in alle 
paritaire overlegorganen kan plaatsnemen 
– zonder voorafgaande telling van leden – 
is bijzonder merkwaardig.

Democratisch

De verdeling van de huidige mandaten 
in de paritaire overlegorganen gebeurt 
op basis van een periodieke telling van 
het ledenaantal per vakbondsorganisa-
tie. ACOD/CGSP heeft de meeste leden, 
gevolgd door ACV Transcom. Gezien de 
syndicalisatiegraad binnen de spoorwegen 
meer dan 80 procent bedraagt, mogen we 
terecht stellen dat het spoorwegpersoneel 
wel degelijk op een democratische wijze 
vertegenwoordigd wordt. De mandaten in 
de paritaire organen worden bovendien 
op basis van kandidaturen en stemmingen 
op vierjaarlijkse congresmomenten vastge-
legd door de leden en de militanten.
We stellen vast dat de regering-Michel 
I minder dan 25 procent van de Waalse 
belastingbetalende medeburgers verte-
genwoordigt. We hoeven dus van deze 
regering geen lessen te krijgen hoe een 
vertegenwoordiging representatief en 
democratisch dient te zijn. Meer nog, als 
ACOD/CGSP hebben we reeds in 1996 het 
principe van sociale verkiezingen in een 
sociaal protocol gegoten en ondertekend. 
We zijn dus geen tegenstanders van soci-
ale verkiezingen.

Een andere agenda

We stellen ons wel vragen bij het feit dat 
de sociale verkiezingen bij de spoorwegen 
reeds in 2018 van toepassing zijn en niet 
in 2020 zoals de nationale sociale verkie-
zingen. De sociale verkiezingen van 2018 
zouden bovendien onmiddellijk voor 6 
jaar gelden om dan in 2024 aan te sluiten 
bij de nationale sociale verkiezingen. HR 
Rail is op dit moment niet klaar om dit te 
organiseren. Ook financieel is dit voor het 

bedrijf een zware dobber.
Deze regering heeft duidelijk een andere 
agenda dan het personeel op een goede 
en correcte manier te laten deelnemen 
aan de sociale dialoog. Er wordt zonder 
twijfel een en ander bedisseld ten huize 
van de Wetstraat 16. En de liberale vak-
bond heeft hier duidelijk geen moeite 
mee.

Ludo Sempels

CONTACT Gunther Blauwens l 02 508 59 27 l gunther.blauwens@acod-spoor.be
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Nauwere samenwerking ACOD Spoor en 
BBTK Goederenvervoer
Op 25 oktober hebben de verantwoordelijke vrijgestelden en mili-
tanten van BBTK en ACOD Spoor samen rond de tafel gezeten om 
de samenwerking tussen beide centrales te optimaliseren. Binnen 
de goederensector bij het spoor werken de collega’s van B-LFS en 
B-Logistics momenteel immers nauw samen – statutairen, gede-
tacheerden en contractueel personeel.
Uit de gesprekken bleek al snel dat B-Logistics niet steeds de-
zelfde informatie bezorgt aan ACOD en BBTK. Daarom werden 
concrete afspraken gemaakt rond het uitwisselen van informatie 
betreffende CPBW, ondernemingsraad, gewestelijke paritaire 
commissie en dergelijke. Tevens zal er op regelmatige basis, min-
stens om de twee maanden, een bijeenkomst plaatsvinden waar-
op we de gemeenschappelijke problemen kunnen aankaarten. Op 
deze manier zullen we het personeel van B-LFS en B-Logistics nog 
beter kunnen bijstaan en verdedigen.

Marc Bogaert

Begrotingstekort
Spoorwegpensioenen als pasmunt

De beleidsverklaring van de federale 
regering is een laffe aanslag op het pen-
sioenstelsel van zowel het sedentaire als 
het rijdend personeel. De regering werkt 
haar begrotingstekort weg met het pen-
sioen van het spoorwegpersoneel en is 
daar nog erg fier op ook.

Vanaf 1 januari 2019 worden de preferen-
tiële tantièmes afgeschaft én dit zonder 
enige vorm van sociaal overleg. De reken-
kundige breuken om het pensioenbedrag 
te berekenen – 1/48ste voor het rijdend 

en 1/55ste voor het sedentair personeel – 
worden afgeschaft met volgend resultaat: 
een lager pensioenbedrag en een verho-
ging van de pensioenleeftijd. Samengevat: 
we gaan langer werken voor minder pen-
sioen.
Specifiek voor het rijdend personeel 
worden de loopbaanvoorwaarde en de 
minimumleeftijd gelijkgeschakeld met het 
algemeen stelsel. In 2018 wordt de mini-
mumleeftijd 57 jaar om vervolgens jaarlijks 
vermeerderd te worden met 6 maanden. 
In 2030 dient men dan de leeftijd van 63 

jaar bereikt te hebben om met pensioen 
te gaan. De minimumloopbaan van 30 
jaar wordt in 2018 verhoogd tot 38 jaar, 
in 2021 tot 39 jaar, in 2024 tot 40 jaar, in 
2027 tot 41 jaar en in 2030 tot 42 jaar.
Minister van Pensioenen Bacquelaine is op 
onze dringende vraag ingegaan om hem te 
ontmoeten. We hebben tevens een onder-
houd gevraagd met de voorzitter van de 
raad van bestuur van HR Rail. Ook hij heeft 
ons ontvangen.
Na een eerste interventie bij de minister 
hebben we de bevestiging gekregen dat 
de pensioenvoorwaarden niet gewijzigd 
worden tot er een definitieve wet is om-
trent het dossier van de zware beroepen. 
ACOD Spoor pleit steevast dat ook andere 
beroepscategorieën onder de term ‘zwaar 
beroep’ komen. Onder andere nachtwerk, 
zware fysieke arbeid en ploegenstelsels 
dienen zo erkend te worden.
We verwachten dat de volksvertegen-
woordigers van de regeringspartijen hun 
verplichtingen als ‘verkozenen des volks’ 
nakomen. We stellen echter vast dat de 
werkgeversvakbonden en multinationals 
hen meer dan ééns verblijden met veel 
applaus …

Ludo Sempels
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‘One Man Car’
Waarom de treinbegeleider niet 
 afgeschaft mag worden
De NMBS denkt eraan de ‘One Man Car’ 
in te voeren: treinen zonder treinbege-
leider. Een pure besparingsmaatregel 
die zeker niet bijdraagt tot een betere 
dienstverlening.

De ‘One Man Car’ heeft zelfs niets te ma-
ken met een groeiende digitalisering of au-
tomatisering op de werkvloer. Integendeel, 
de operationele veiligheidstaken van de 
treinbegeleider worden verplaatst naar de 
treinbestuurder en het perronpersoneel, 
alsof deze mensen al niet genoeg veilig-
heidstaken en andere opdrachten hebben.
Cru gesteld: deze besparingsmaatregel is 
het gratuite gevolg van de door de rege-
ring opgelegde onrealistische besparingen. 
Een regering die eerder het kostenplaatje 
van bedrijfswagens wenst te financieren 
in plaats van te investeren in betaalbaar 
openbaar vervoer en het verzekeren van 
een ecologisch gerichte toekomst voor 
onze (klein)kinderen.

‘One Man Management’

De meest efficiënte besparingsmaatregel 
is nochtans het opnieuw één maken van 
de Belgische spoorwegen. De huidige 
drieledige structuur lijdt aan een verge-
vorderde vorm van management-obesitas. 
Geen wonder dat de trein al eens letterlijk 
stil staat.
Een ‘One Man Management’ zou het leid-
motief moeten zijn in plaats van een ‘One 
Man Car’. Zelfs een doorgewinterde CEO 
zal dit durven te beamen. Eén dirigent met 
één partituur weet een orkest te leiden 
en het publiek te bekoren. Drie dirigenten 
met drie partituren doen orkest en publiek 
de zaal ontvluchten.

Ken uw treinbegeleider

Is de treinbegeleider dan écht nodig? 
Zeker, de treinbegeleider heeft vier hoofd-
taken, hieronder gerangschikt volgens 
belangrijkheid.

Veiligheid: de treinbegeleider houdt toe-
zicht op het in- en uitstappen, het openen 
en sluiten van de deuren, en het activeren 

van de vertrekprocedure. Hij kijkt toe op 
de sociale en spoorwegveiligheid aan 
boord tijdens de treinreis. De treinbegelei-
der is het eerste aanpreekpunt voor rei-
zigers en verkeersleiding in geval van een 
incident of ongeval. Hij past de veiligheids-
procedures toe. Bij een incident of ongeval 
is het mogelijk dat de treinbestuurder in 
de onmogelijkheid verkeert om bepaalde 
veiligheidstaken op zich te nemen of te 
communiceren.

Stiptheid: de treinbegeleider is mee ver-
antwoordelijk voor het tijdig aanzetten van 
de vertrekprocedure, het verhelpen van 
technische problemen (zoals defecte deu-
ren) en is proactief bij het in- en uitstap-
pen van minder mobiele reizigers.

Onthaal: de treinbegeleider verzorgt de 
communicatie en informatieverlening aan 
de reizigers – vooral bij ontregeld treinver-
keer – en biedt extra aandacht aan reizi-
gers met een beperkte mobiliteit (oude-
ren, andersvaliden, blinden, slechtzienden, 
(groot)ouders met een kinderkoets, …).

Controle: geen controle betekent meer 
zwartrijden en geen sociaal toezicht aan 
boord van de trein. De afwezigheid van 
controle en toezicht kan bovendien leiden 
tot een onveiligheidsgevoel bij de reizi-
gers. Er zijn recente voorbeelden waar de 
treinbegeleider tijdens zijn controleronde 
verloren of weggelopen kinderen opmerkt 
en erger doet voorkomen. In tijden waar 
men soldaten op straat laat patrouilleren, 
zou elke vorm van toezicht in de trein af-
geschaft worden. Begrijpe wie kan.

Ook mensen met een beperkte 
mobiliteit zijn reizigers

Het afschaffen van de treinbegeleider 
betekent daarenboven het negeren van 
reizigers met een beperkte mobiliteit. 
De treinbegeleider is een belangrijk aan-
spreekpunt, samen met het perronperso-
neel.
Het European Disability Forum – de Euro-
pese adviesgroep van reizigers met een 
beperkte mobiliteit (andersvaliden, blin-

den, slechtzienden) – steunt dan ook vol-
uit de actie van ETF. Voor deze reizigers is 
de aanwezigheid van een treinbegeleider 
een absolute meerwaarde en geen over-
bodige luxe.
Het afschaffen van de treinbegeleider zal 
tevens de reservatieplicht handhaven voor 
deze reizigers. Het is onbegrijpelijk dat an-
dersvalide reizigers de vrijheid ontnomen 
wordt om op elk moment van de dag te 
kunnen beslissen de trein te nemen.

Treinpersoneel en 
 treingebruikers: één front

Ook de Europese bond van treingebruikers 
is ons verzet tegen de ‘One Man Car’ zeer 
genegen. De reizigers zijn zich bewust van 
de meerwaarde van het boordpersoneel. 
De treinbegeleiders worden – samen met 
het spoorwegpersoneel dat in contact 
komt met de reizigers – steevast positief 
geëvalueerd, ondanks de heersende mis-
noegdheid over de stiptheid en het com-
fort in de treinen. De kwaliteitsbarometer 
– enquêtes bij de treingebruikers – beves-
tigt dit keer op keer.
De treinbegeleiders ervaren immers dage-
lijks het ongenoegen van reizigers en ge-
ven steevast de redenen hiervan door aan 
het hoger management. Soms tot verve-
lens toe, maar met evenveel overtuiging.
Met de ‘One Man Car’ wordt de treinbe-
geleider als eerstelijn-ombudsman van de 
reizigers uitgeschakeld. Een productivi-
teitsmaatregel heet dat dan te zijn.

Gunther Blauwens
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ETF
Vervrouwelijking van de Europese 
transportsector: een must
De Europese vakbond van werknemers in 
de transportsector ETF (European Trans-
port Workers’ Federation) hield een con-
ferentie over vrouwen in de transportsec-
tor. ACOD Spoor vroeg Kim Cnudde, die 
in de gendercommissie van de Belgische 
spoorwegen zetelt, hieraan deel te ne-
men. Hier brengt ze verslag uit.

Met zo’n 120 deelnemers – van wie 100 
vrouwen – werd er duchtig gebrainstormd 
over de problematiek van de minieme 
aanwezigheid van vrouwen in de trans-
portsector. De transportsector als man-
nenbastion moet dringend een ‘verlich-
ting’ ondergaan. Neen heren, geen kweb-
belend kippenhok hier, maar 100 vrouwen 
die weten wat ze willen. Hoog tijd voor 
een vervrouwelijking van de transportsec-
tor!

Geen genderbewustzijn

Binnen alle takken van de transportsector 
vinden we een mannenbastion: van de 
lucht- en zeevaart tot het weg- en spoor-
vervoer, de binnenvaart, de ruimtevaart 
en de logistiek. 
Het resultaat hiervan is dat het vervoers-
beleid haast uitsluitend door mannen 
wordt opgesteld en bijgevolg vooral afge-
stemd is op hun levensstijl. We spreken 
dan ook vooral over ‘mannenbanen’ wan-
neer het gaat over het werkaanbod in de 
transportsector. De heersende normen 
zijn weinig bevorderlijk voor een opmars 
van vrouwen in de sector. Er ontbreekt 
duidelijk een genderbewustzijn. Het ty-
peert ook de gendergelijkheid in het ver-
voerbeleid van de EU.
Een korte blik op een paar actuele statis-
tieken leert ons dat vrouwonvriendelijk-
heid de sector niet vreemd is. Veel van de 
vastgestelde barrières zijn ook in andere 
sectoren te vinden, maar de transportsec-
tor valt als geen ander op door zijn pas-
sieve aanpak van het probleem.

Actiepunten

Eén van de belangrijkste aanbevelingen 
is het zichtbaar maken van vrouwen in 
de sector. Bedrijven moeten acties on-

dernemen om de arbeidsplaatsen en 
voorwaarden aantrekkelijker te maken 
voor vrouwen, én dit zonder te raken aan 
een syndicale basisvoorwaarde: gelijk loon 
voor gelijk werk.
Er moet gericht geïnvesteerd worden in 
opleidingen, bijscholingen, vrouwvriende-
lijke arbeidsomstandigheden en arbeidstij-
den, evenwaardig loon – en dat alles met 
aandacht voor de combinatie van gezin en 
werk. Ook veiligheid en het voorkomen 
van seksuele intimidatie door collega’s of 
klanten spelen een belangrijke rol. De inte-
gratie van vrouwen wordt ook verbeterd 
door aangepaste sanitaire voorzieningen, 
kleedruimtes en accommodatie.
Vrouwen moeten nog te vaak hun carrière 
onderbreken wegens moederschap of 
zorgtaken, dit mag geen handicap vormen 
in hun verdere loopbaan. Dit vraagt een 
flexibele herintreding – met aangepaste 
arbeidstijden en bijscholing – op de werk-
plaats. Er moet ook belang gehecht wor-
den aan de mobiliteit. Vrouwen vinden het 
lastiger om ver van huis te werken, zeker 
in combinatie met huishoudelijke taken.
Door nieuwe technologieën is de fysieke 
werklast geen hinder meer, en kunnen 
vrouwen en mannen op voet van gelijk-
heid aan de slag. Desondanks zien we 

nog te vaak dat hoofdzakelijk mannen 
technische beroepen, die als meer gekwa-
lificeerd worden beschouwd en dus beter 
betaald worden, uitoefenen. Vrouwen 
bekleden dan hoofdzakelijk meer admini-
stratieve functies met minder toekomst-
perspectieven.
Het heersende rollenpatroon moet 
ontkracht worden. Een gecoördineerde 
campagne met de verschillende partners 
– arbeidsbureaus, vakbonden, onder-
wijsinstellingen, werkgeversverenigingen 
– dringt zich op om de transportsector te 
promoten als vrouwvriendelijke werkge-
ver.

ACOD Spoor gaat volop mee in deze stra-
tegie. Binnen de Belgische spoorwegen 
zijn er reeds inspanningen gedaan. Toch 
zijn er nog steeds beroepscategorieën 
waar vrouwen de vreemde eend in de bijt 
zijn. Tijd voor ‘some extra girlpower on the 
railway’!

Kim Cnudde, Ludo Sempels
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De absurde ‘oplossingen’ van COVER
Nieuwe software maakt van 
 basisbereikbaarheid een fiasco
Op 1 juni 2016 ging een aangepaste werking van de belbussen 
bij De Lijn van start. Bij iedere vraag van een reiziger zoekt De 
Lijn sindsdien, afhankelijk van de verplaatsing die iemand wil 
maken, naar de meest geschikte oplossing. Voor deze zogezegd 
‘optimale doorverwijzing’ maakt De Lijn sinds kort gebruik van 
de reservatie- en planningstool COVER. Helaas verschilt de 
praktijk vaak sterk van de theorie.

Slechtwerkende software

De realiteit? Wie dacht nog van een belbusdienst gebruik te 
kunnen maken, krijgt nu in eerste instantie op zijn telefonische 
aanvraag een ‘njet’. Een softwaresysteem zegt vervolgens via 
welke route of met welke lijnen je uiteindelijk ook op de beoogde 
bestemming kan geraken. Of zou geraken.
Met nadruk zeggen wij ‘zou’, want ACOD TBM heeft zich onder 
meer via de ondernemingsraden al fel gekant tegen dit systeem. 
Het bevat immers heel wat onvolkomenheden. Behalve het feit 
dat de software verkeerd in elkaar zit, betekent COVER een dood-
steek voor heel wat belbusdiensten. Op die manier worden heel 
wat potentiële gebruikers van De Lijn door een betwistbare soft-
waretoepassing doelbewust afgestoten.

Doodgeboren kind

Oorspronkelijk had De Lijn het systeem COVER als proefproject 
ingevoerd, met de bedoeling de tool te evalueren en daarna te 
beoordelen of die in heel Vlaanderen zou worden ingevoerd. 
Binnen het FOD (Functioneel Overleg Directeurs) is bij de evalu-
atie in een werkgroep aan het licht gekomen dat het systeem om 

allerlei redenen gewoonweg niet goed is. Toch werd er besloten 
om ermee verder te gaan, erger nog, het uit te breiden over het 
hele vervoersgebied van De Lijn. Begrijpe wie kan!
Was dit al een bewuste politiek van in het prille begin? Wij zijn 
er alvast van overtuigd dat een leegloop van belbussen bewust 
georkestreerd wordt. Wie een beetje de gevoerde politiek over 
mobiliteit heeft gevolgd, wist dat dit al lang in de sterren stond 
geschreven.

Krankzinnige mobiliteitsoplossingen

ACOD TBM kan een waslijst van ongelooflijke en vooral onbegrij-
pelijke verhalen aanhalen over wat COVER aan een potentiële 
reiziger te bieden heeft. Te pas en te onpas verwijst De Lijn zijn 
eigen reizigers door naar de NMBS, wat resulteert in een veel 
langere verplaatsingstijd en hogere vervoerskosten. Er zijn scho-
lieren die niet meer op school geraken, mensen die hun partner 
in het rusthuis niet meer kunnen bezoeken. Twee klanten boeken 
op verschillende momenten dezelfde rit. De ene klant krijgt een 
rit toegewezen, de andere wordt pertinent geweigerd.
De software hanteert afstanden in vogelvlucht om te bepalen 
of men zich al dan niet op minder dan 650 meter van een halte 
bevindt, maar houdt er bijvoorbeeld geen rekening mee dat er 
binnen die afstand een kanaal ligt, zodat de potentiële reiziger 
een weg van enkele kilometers moet afleggen naar een ‘gewone’ 
bushalte.
Wij vinden het ook niet normaal dat jonge schoolkinderen, die 
vroeger door een belbus werden opgepikt na de schooltijd om 
naar één van de omliggende dorpen te worden gebracht omdat 
er geen reguliere busdienst voorhanden is, nu een uur en tien 
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ACOD TBM Brussel
Werkgroep PPA
De werkgroep PPA van de afdeling ACOD TBM Brussel organiseert een nieuwe vergadering op 13 december 2016 om 9 uur in zaal D in 
de Congresstraat 17-19 in 1000 Brussel. Alle geprepensioneerde en gepensioneerde MIVB-agenten zijn van harte welkom.

minuten moeten wachten aan een zeer 
drukke baan op een reguliere bus.
Wij vinden het ook niet normaal dat een 
belbusrit tussen twee aanpalende ge-
meenten die vroeger 13 minuten duurde, 
sinds 1 juni 2016, welgeteld 1 uur en 20 
minuten duurt, omdat men gedwongen 
wordt de verplaatsing te maken met een 
combinatie van reguliere bussen.
Het personeel in de belbuscentrales 
wordt er door de softwaretoepassing toe 
gedwongen om hele discussies te voeren 
over de graad en onomstotelijk bewijs van 
iemands handicap. Wij vinden het verwer-
pelijk dat zij uiteindelijk tegen het hart in, 
aan bepaalde minder mobiele reizigers 
moeten meedelen dat ze noodgedwongen 
voortaan met hun rollator 3 kilometer te 
voet zullen moeten gaan naar een regulie-
re halte, omdat zij hen gewoonweg geen 
boeking meer mogen aanbieden, terwijl 
dat vroeger wel kon.

Politiek schouderophalen

ACOD TBM is niet alleen in haar veront-
waardiging. Op 20 oktober stelde Els 
Robeyns (sp.a) in de Commissie Mobiliteit 
en Openbare Werken van het Vlaams par-
lement een vraag aan minister van Mobili-
teit Ben Weyts over de reservatie- en plan-
ningstool van De Lijn. Net zoals ACOD TBM 
bezwaar heeft gemaakt bij De Lijn, werd 
in de commissie aan de minister gevraagd 
of hij het normaal en wenselijk vindt dat 
wanneer men vroeger een afstand van 
punt A tot punt B van 9 kilometer in 25 
minuten kon afleggen, men nu moet rei-
zen met verscheidene overstappen én in 
plaats van 9 kilometer er maar liefst 25 
kilometer over doet in anderhalf uur tijd.
De minister stelt in de Commissie Mobi-
liteit echter koudweg dat de belbusope-
rator nu via COVER de meest geschikte 
oplossing voor een gevraagde verplaatsing 
zoekt en dat hem dit vrij efficiënt lijkt, 
gezien het een systeem is dat rekening 
houdt met het volledige openbaarvervoer-
netwerk.

De minister relativeert bovendien dat er al 
veel klachten zijn ontvangen. Hij stelt dat 
na enige maanden van de nieuwe toepas-
sing de reiziger wellicht de zaken beter 
‘begrijpt’ en dat het aantal klachten wel 
zal dalen. Dat klopt helemaal, want de rei-
ziger/belbusgebruiker heeft ondertussen 
de boodschap al heel goed begrepen dat 
hij voortaan zijn plan zal moeten trekken 
en misschien maar beter thuisblijft.

Resultaat: verkeersarmoede

Voor ACOD TBM is het COVER-project 
overduidelijk. Mensen die geen streeklijn 
in de nabijheid hebben, blijven voortaan 
in de kou staan, en daar houdt het hele 
verhaal mee op. Uiteraard is er na de 
invoer van COVER een grote terugval van 
de bezettingsgraad van belbussen vast te 
stellen. Dit kan ook moeilijk anders. De 
reizigers krijgen gewoon geen kans meer 
er nog gebruik van te maken …
De Lijn maakt zich intussen weinig of geen 
zorgen en sust zich met de gedachte dat 
zij wellicht geen reizigers verliest, omdat 
dezelfde reizigers nu gewoon op andere 
lijnen terug te vinden zijn. Dat is een uto-

pie. De realiteit is dat belbusgebruikers in 
groten getale afhaken. Zij berusten stilaan 
in het feit dat de gevoerde politiek van de 
minister van Mobiliteit door gebrek aan 
een alternatief tot pure vervoersarmoede 
leidt.
Is dit de ‘optimalisering van de dienstver-
lening’ waar de Vlaamse regering altijd zo 
prat op gaat? Van ACOD TBM moet men in 
ieder geval geen staande ovatie verwach-
ten.

Rita Coeck

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.be



tram bus metro

Tribune 72.11 l december 201614

MIVB
Verlenging van én nieuwe cao’s
Zopas werden bij de MIVB een aantal nieuwe cao’s onderhan-
deld of verlengd. Alles moet wel nog worden voorgelegd en 
goedgekeurd door de raad van bestuur. We geven alvast een 
overzicht.

Met enige fierheid kunnen we zeggen dat dankzij de inzet van 
onze ACOD-bestendigden de volgende zaken binnengehaald zijn:
- Voor 2016 blijven de ecocheques behouden én ze worden zelfs 
verhoogd met 90 euro (250 in plaats van 160 euro). Opgelet: 
deze cheques worden toegekend pro rata de gepresteerde werk-
tijd in de loop van het jaar (deeltijds werk of carrièrestart in de 
loop van het jaar).
- De herklasseringsposten worden als verkoopagent-kiosken 
voortaan in eerste instantie opengesteld voor alle werknemers 
die definitief ongeschikt verklaard zijn, mits het slagen voor een 
bekwaamheidsproef.

De cao voor de agenten geboren in 1960 en 1961

Deze cao zit ook in zijn eindfase. Bijkomende moeilijkheid voor dit 
akkoord zit voornamelijk in de wil om een systeem te behouden 
dat voordelig is voor de zware beroepen en de lange loopbanen 
buiten de zware beroepen. Maar tevens in het feit dat dit ‘MIVB’-
systeem tegen de wil van de regering indruist om de beroeps-
loopbaan op te drijven en de oudere werknemers langer in het 
arbeidscircuit te houden.
De filosofie hierachter is om voor elke categorie de mogelijkheid 
te voorzien te vertrekken op 58, 60 of 62 jaar met verschillende 
CRI-voorwaarden. Deze cao is bedoeld voor een periode van 3 
jaar (2017-2018-2019). Ze gaat in op 1 januari 2017 en loopt af 
op 31 december 2019.
De cao is bedoeld voor de agenten geboren in 1960 of 1961 die 
de leeftijd van 58 jaar bereiken in 2018 of 2019 en die aan de 
hierna vooropgestelde criteria beantwoorden:
   

Categorie Leeftijd Dienstjaren Rente

Buiten zwaar beroep 58 40 100% cri

Buiten zwaar beroep 60 125% cri

Buiten zwaar beroep 62 150% cri

Buiten zwaar beroep 58 38 - 4000: 75% cri

Buiten zwaar beroep 60 - 4000: 100% cri

Buiten zwaar beroep 62 - 4000: 125% cri

Buiten zwaar beroep 58 35 (38 jaar 
loopbaan)

50% cri

Buiten zwaar beroep 60 75% cri

Buiten zwaar beroep 62 100% cri

Categorie Leeftijd Dienstjaren MIVB Rente

Zware beroepen 58 25 100% cri

Zware beroepen 60 125% cri

Zware beroepen 62 150% cri
   

Categorie Leeftijd Dienstjaren Rente

Cao 17 60 30j loopbaan 150% wett. vergoeding

Cao 17 62 175% wett. vergoeding

Cao 17 58 25j loopbaan 100% wett. vergoeding

Cao 17 60 140% wett. vergoeding

Cao 17 62 160% wett. vergoeding

Nieuwe opzegtermijnen

Als gevolg van de harmonisatie van het statuut arbeiders-bedien-
den, moet rekening gehouden worden met nieuwe opzegtermij-
nen sinds 1 januari 2014. In grote lijnen komt dit hierop neer:
- Voor de arbeiders: voor 1 januari 2014 worden 112 kalender-
dagen in aanmerking genomen voor een loopbaan van 20 jaar of 
langer, vermeerderd met 2 weken voor het eerste trimester van 
2014.
- Voor de bedienden moet men een maand per aangevat dienst-
jaar tellen tot 31 december 2013, met een minimum van 3 maan-
den, aangevuld met 2 weken voor het eerste trimester van 2014 
en een bruto jaarinkomen boven 32.254 euro (op 31 december 
2013).

Laat ons niet uit het oog verliezen dat de arbeider de door de 
MIVB betaalde aanvullende vergoeding niet krijgt toegekend 
tijdens de periode die gedekt is door de ontslagcompensatiever-
goeding van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Cao eindeloopbaan

De cao betreffende de eindeloopbaan voor de agenten die 56 
jaar zijn en een loopbaan van 40 jaar tellen (waarvan 30 jaar 
MIVB of 25 jaar zwaar beroep), werd met een jaar verlengd. Wij 
onderstrepen dat in dit geval de ontslagen werknemer beschik-
baar blijft op de arbeidsmarkt volgens de geldende wettelijke 
bepalingen.

Onze bestendigen en plaatselijke afgevaardigden staan volledig 
tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie in dit ver-
band.

Dario Coppens
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bpost versus PostNL
Zijn ze nu helemaal zot geworden?

Op het ogenblik dat deze Tribune ter 
perse gaat, heeft bpost een effectief bod 
op PostNL gedaan. Nadat in juni was uit-
gelekt dat er maandenlang in het groot-
ste geheim onderhandelingen gevoerd 
waren tussen PostNL en bpost, werd het 
lange tijd stil. Daar is nu verandering in 
gekomen …

Meer nog dan het lekken van een moge-
lijke deal door voormalig minister Jean-
Pascal Labille, zorgde wellicht de ontevre-
denheid van PostNL over het overname-
bedrag voor de maanden van radiostilte. 
Van meet af aan was het voor ACOD Post 
duidelijk dat een eventuele samenwerking 
ook tot een privatisering van bpost zou 
leiden. Al op 13 juni 2016 lieten we aan 
de regering weten dat we ons daartegen 
zouden verzetten. Onze houding en acties 

leverden ons een goede cao op, die ook 
bepaalt dat in geval van privatisering de 
verworven rechten van het personeel be-
houden blijven.
Daarmee waren de samenwerkingsplan-
nen echter niet van de baan. Op 1 novem-
ber 2016 volgde een nieuw lek. Uit een 
zeer gedetailleerd document bleek dat 
bpost een nieuw bod op PostNL wil doen. 
Dit bod kwam er op 6 november 2016. 
ACOD Post besliste daarom om samen met 
CGSP Poste een stakingsaanzegging in te 
dienen.

Wat met de verworven rechten?

We zijn verontwaardigd over de som (2,5 
miljard euro) die het Belgische postbedrijf 
over heeft voor de Nederlandse sectorge-
noot. De nakende privatisering van bpost 
in geval van de overname zorgt voor onge-
rustheid. Vooral het feit dat bpost bij een 
succesvol overnamebod zou privatiseren, 
zit ons hoog. Nu heeft de Belgische staat 
nog 51 procent van de aandelen in han-
den, bij een overname verwatert dat tot 
40 procent. NV-A en Open VLD dromen nu 
al luidop om de aandelen tot 25 procent 
te laten zakken.
Dat is meer dan een privatisering en daar 
zijn wij absoluut geen voorstander van. 
bpost is op zijn huidige positie geraakt als 
overheidsbedrijf. En dat alleen dankzij de 
jarenlange inspanningen van het perso-
neel. Bovendien kan bij een privatisering 

CEO Koen Van Gerven ons de verworven 
rechten niet waarborgen, alleen de rege-
ring kan dat. Het zijn zij die, in geval van 
een akkoord, een aandelenovereenkomst 
zullen afsluiten. Daarom eisen we een 
gesprek met minister De Croo.
Ook stellen we ons vragen over de waar-
borg die bpost verstrekt om zo nodig de 
pensioenlasten van de Nederlandse post-
bodes van PostNL te garanderen. Dat zou 
wel eens de molensteen rond de nek van 
het personeel kunnen vormen.

Overname, ja, maar niet tegen 
elke prijs

We vragen ons af wat de consequenties 
zijn van een bod van deze omvang en 
weten niet of het personeel opnieuw zal 
moeten inboeten om dit te kunnen beta-
len. Daarom zijn we zeer bezorgd over de 
overnameplannen.
Laat het evenwel duidelijk zijn dat wij voor 
de overname van PostNL zijn, maar niet als 
die ten koste gaat van het personeel. Met 
deze aanzegging willen we in eerste in-
stantie een opening creëren om te ‘praten’ 
met de directie en met de regering over 
de overnameplannen. Als praten niet lukt, 
volgt een andere stap: acties en eventueel 
ook een staking. Wordt vervolgd.

Jean-Pierre Nyns

Basisvorming voor nieuwe militanten
ACOD Post wil haar militanten een degelijke opleiding geven. 
Goed geïnformeerde en goed opgeleide militanten op alle ni-
veaus zijn immers onontbeerlijk voor een goede werking van 
onze vakbond. 

Op 3 en 4 oktober namen een twintigtal ‘nieuwe’ militanten deel 
aan een tweedaagse basisvorming. Het programma was zeer 
goed gevuld. Het syndicaal statuut, de structuren van onze vak-
bond, de deontologische code en de basisprincipes van commu-
nicatie kwamen aan bod.
Tevens nodigden we twee specialisten uit: Gerda De Weghe 
(financieel manager van de Sociale Dienst, die de voordelen en – 
financiële – hulp van Actisoc kwam toelichten) en Patricia Verton-
gen (prevention expert bij bpost, die het preventiebeleid uit de 
doeken deed). De voordelen van Actisoc zijn bij de werknemers 

veel te weinig gekend. Dankzij deze opleiding kunnen onze mili-
tanten op de werkvloer hier verandering in brengen. Met deze 
bagage erbij staan onze militanten weer sterker in hun schoenen 
om de belangen van onze leden te verdedigen.
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Claudine Baltzar gaat met pensioen
“Mijn syndicale carrière begon als een 
HR-job”
Begin december gaat Claudine Baltzar, gewestelijk secretaris 
van ACOD Post Oost-Vlaanderen, met pensioen. Een gesprek.
 
Hoe zag je loopbaan eruit?

Claudine Baltzar: “Op 30 juni 1970 had ik mijn humanioradiplo-
ma op zak en de volgende dag ging ik aan de slag bij Sabca (een 
bedrijf in de luchtvaartsector). We werden in die tijd letterlijk 
door de bedrijven van de schoolbanken geplukt. Ik werkte er op 
de personeelsdienst en was verantwoordelijk voor de afhandeling 
van de arbeidsongevallen.
Onder lichte druk van het thuisfront nam ik deel aan het examen 
van hulpkracht onderpostontvanger bij de Regie der Posterijen 
– want dat was toch een vaste job met een goed pensioen. Met 
succes. Op 1 juli 1973 begon mijn carrière bij De Post. Na mijn 
opleiding in Gent 6 (Gent Rabbot) kwam ik in Gent 4 (tegenover 
het oude gerechtsgebouw) terecht. Ik herinner me nog goed mijn 
eerste dag. ‘Doe de kluis maar open’, zei de postmeester bij mijn 
aankomst in het kantoor. Ik waagde me hier niet aan en zonder 
enige uitleg te geven hoe het moest, deed hij zelf de kluis open. 
Zijn aanpak was speciaal, maar ik heb daar wel de mogelijkheid 
gekregen om alle diensten in het kantoor te leren en ervaring op 
te doen.”

Je stond ook mee aan de wieg van de opstart van Gent 17.

Claudine Baltzar: “Dat klopt en niet lang daarna kwam de vraag 
van de gewestelijk directeur om op de gewestelijke directie te 
komen werken. Ik belandde eerst op de personeelsdienst (grafiek, 
straffen, hogere functies, …). Vervolgens werkte ik mee aan de 
opstart van de Collect-platformen in Oost- en West-Vlaanderen. 
Zo kwam ik bij de dienst Organisatie terecht. Hiervoor mocht ik 
veel op het terrein gaan en dat lag me wel.
Begin 2000 nam ik deel aan de screening voor ‘local HR-consu-
lent’. Ik slaagde en werd personeelsconsulent voor Oudenaarde, 
Aalst en het Waasland. Ik kreeg de kans om heel wat opleidingen 
te volgen die me in mijn verdere carrière nog zeer goed van pas 
kwamen: organiseren, het geven van presentaties, communicatie, 
… In deze job kon ik de mensen helpen, begeleiden en ondersteu-
nen. Daar voelde ik me goed bij.”

Dat was meteen ook de voorbode van je syndicale loopbaan?

Claudine Baltzar: “Inderdaad. Als ‘local HR’ had ik op regelmatige 
basis op de zonale overlegcomités goede contacten met de vak-
bonden. Toen ik in de zomer van 2005 de vraag kreeg of het me 
interesseerde om bij de ACOD-sector Post te komen werken, heb 
ik niet lang moeten nadenken. Op 1 september 2005 begon ik als 
adjunct gewestelijk secretaris in Oost-Vlaanderen. In 2012 werd 
ik op het vierjaarlijks congres verkozen tot gewestelijk secretaris. 
Ik volgde Marc Lasseel op, die tot intergewestelijk secretaris werd 
verkozen. Begin dit jaar werd ik herkozen.
Het werd een zeer boeiende en afwisselende job. Ik heb in mijn 

syndicale loopbaan vaak teruggedacht aan de gesprekken die 
ik in mijn jeugd voerde met mijn grootvader (telegrafist bij de 
toenmalige RTT). Hij was syndicalist in hart en nieren, en vertelde 
honderduit over de mistoestanden op de werkvloer. Hij begon 
dan steevast zijn betoog met ‘ze zijn de mensen weer aan het 
uitbuiten’. De overtuiging om mensen te helpen en bij te staan zit 
blijkbaar in mijn bloed.”

Is je opvolging goed geregeld?

Claudine Baltzar: “Ik hoop dat ik aan mijn opvolgster, Marleen 
Van Wymeersch, en aan Marijke De Pauw, onze adjunct gewes-
telijk secretaris, een goede opleiding heb gegeven om de fakkel 
over te nemen. Ik wens ze beiden veel succes toe en ben ervan 
overtuigd dat ze hun job voortreffelijk zullen uitvoeren. Verder 
wens ik alle collega’s te bedanken voor de constructieve samen-
werking en ook alle militanten op wie ik altijd kon steunen.”

Bedankt, Claudine! We wensen je nog vele gelukkige jaren in 
goede gezondheid en hopen je nog vaak te ontmoeten op vak-
bondsactiviteiten.
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MSO-plan en arbeidsduurregeling
Welke regels zijn van toepassing voor 
de eindejaarsorganisatie?
De regels van het MSO-plan zijn van toepassing voor de extra 
prestaties geleverd op zaterdag, zondag en feestdagen. Voor 
de weekends waarvoor versterkingen worden voorzien voor 
Sortering, Transport of Distributie/Collect, zijn – zoals voor de 
rest van het jaar – de regels van het MSO-plan en de arbeids-
duurregeling van toepassing. Een overzicht.

Compensaties voor de prestaties op zaterdagen

- Toelage voor een 6de dag indien de betrokkene werd gepland 
om te werken op zaterdag en die is een 6de dag in de week.

- Toelage voor terugroeping indien de betrokkene niet werd ge-
pland om te werken en toch wordt gevraagd om dat te doen (na 
diens akkoord).

- Mogelijk overloon (50 procent) als de medewerker hierbij ook 
de geldende arbeidsduurgrens (48 uur of 45.36 uur) per week 
of (9 uur of 10 uur) per dag overschrijdt.

Compensaties voor de prestaties die op zondagen 
worden geleverd door medewerkers met een LM- of 
LS-uurrooster

- Hetzelfde als zaterdag betreffende toelage 6de dag en terugroe-
ping in dienst.

- Toelage voor werk op zondagen voor de op die dag gewerkte 
uren van 00.00 tot 23.59 uur.

- Compensatierust aan 100 procent voor de prestaties geleverd 
op de zondag of die aanvangen op de zondag.

- Mogelijk overloon (100 procent) als de medewerker hierbij ook 
de geldende arbeidsduurgrens (48 uur of 45.36 uur) per week 
of (9 uur of 10 uur) per dag overschrijdt.

Compensaties voor de prestaties die op de feest-
dagen van 25 december 2016 en 1 januari 2017 
worden geleverd door medewerkers met een LM/
LS-uurrooster

- Hetzelfde als zaterdag betreffende toelage 6de dag en terugroe-
ping in dienst.

- Vrije wettelijke feestdag: de dag van 25 december 2016: werd 
toegevoegd aan de teller op 2 november 2016 en de dag van 1 
januari 2017 zal op 1 januari 2017 zelf worden toegevoegd aan 
de teller.

- Toelage voor werk op feestdagen voor de op die dag gewerkte 
uren van 00.00 tot 23.59 uur. 

- Compensatierust aan 100 procent voor de prestaties geleverd 
op de feestdag of die aanvangen op de feestdag.

- Mogelijk overloon (100 procent) als de medewerker hierbij ook 
de geldende arbeidsduurgrens (48 uur of 45.36 uur) per week 
of (9 uur of 10 uur) per dag overschrijdt.

Overzicht per afdeling

Distributie

LM-diensten versterking
pakken zaterdag (vrijwillig)

LS-diensten indien 
 bijkomende prestaties 
 zaterdag pakken (vrijwillig)

Duur van de prestatie:
min. 4 uur – max. 6 uur
(criteria: optimalisatie van de 
rondes)
Compensatie: uren aan 100 
procent

!! Prestaties moeten gepland 
worden

Compensatie: toelage 6de dag

Sortering

Vrijwilligers op zaterdag LS-diensten

Duur van de prestatie: 6 uur 
(12 uur -18 uur)
Compensatie: toelage 6de dag

!! Prestaties moeten gepland 
worden

Compensatie: uren aan 100 
procent

Transport

Versterking zaterdagritten 
(vrijwillig)

LS-diensten

Duur van de prestatie: min. 
4 uur – max. 6 uur (criteria: 
 woptimalisatie van de ritten)
Compensatie: toelage 6de dag

!! Prestaties moeten gepland 
worden

Compensatie: uren aan 100 
procent

CONTACT Jean-Pierre Nyns l jean-pierre.nyns@acod.be
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Actisoc
Voordelen voor personeel van bpost
De vzw Actisoc biedt heel wat voordelen 
en (financiële) hulp aan personeel van 
bpost. Alle statutaire, baremiek contrac-
tuele personeelsleden en hulppostman-
nen in actieve dienst, op voorwaarde dat 
zij ononderbroken één jaar in dienst zijn, 
kunnen hiervan genieten. Een overzicht.

Welke voordelen ongeacht 
 dienstanciënniteit?

- Alle aanbiedingen die vermeld staan in 
de voordelengids, die jaarlijks in januari 
wordt gepubliceerd. De gids staat ook op 
het intranet van bpost.
- In de loop van het jaar ontvangen alle 
personeelsleden ook het informatieblad 
Actisoc News met bijkomende aanbie-
dingen. Bovendien kan je tickets voor 
bioscopen, culturele evenementen en 
pretparken kopen tegen gunstige tarieven. 
De prijzen van deze tickets worden ook 
gepubliceerd in Actisoc News. Ieder per-
soneelslid kan gewoon bellen naar Actisoc 
op het nummer 02/276 82 82 om tickets 
te bestellen of te mailen naar infosoc@
bpost.be.

Waarop heb je nog extra recht na 
één jaar dienstanciënniteit?

Medische kosten

Veel personeelsleden worden geconfron-
teerd met kosten voor medicatie, dok-
ters, ziekenhuis, … Om de lasten van die 
medische uitgaven op het gezinsbudget 
enigszins te beperken, voorziet Actisoc in 
een gedeeltelijke tussenkomst in medische 
uitgaven na tussenkomst van de mutuali-
teit (40 procent van het remgeld).
Aan te vragen via formulier 510 ‘Curatieve 
geneeskunde’: uitbetalingsstaten mutuali-
teit bijvoegen en voor de farmaceutische 
kosten het BVAC-attest van bij de apothe-
ker.
Erkende ziekte: om een erkenning te krij-
gen, moet je een gedetailleerd medisch 
verslag overmaken, dat aan de genees-
heer-raadgever voor akkoord wordt voor-
gelegd. Aanvraag te verkrijgen via telefo-
nisch contact op nummer 02/276.82.03.
In geval van erkende ziekte is de tussen-
komst 90 procent van het remgeld voor de 
raadplegingen en farmaceutische kosten, 

en 40 procent voor de technische presta-
ties (kine, ziekenvervoer, prothesen, ...).
Aan te vragen via formulier 510 bis ‘Er-
kende ziekte’: alle bewijsstukken bijvoegen 
zoals uitbetalingsstaten mutualiteit en 
BVAC-attest van bij de apotheker.
De formulieren 510 en 510 bis kunnen om 
het even wanneer worden ingediend voor 
kosten van de afgelopen 12 maanden.

Geboortepremie

Bij een geboorte of een adoptie kunnen de 
medewerkers van bpost een toelage van 
150 euro aanvragen.
Aan te vragen via het formulier ‘Aanvraag 
tot bekomen van de toelage voor bijstand 
bij moederschap’ binnen een maximum-
termijn van 12 maanden na de geboorte-
datum. Uittreksel uit de geboorteakte of 
officiële adoptieakte bijvoegen.

Kindervakanties

Actisoc voorziet een tussenkomst van 75 
euro in de kosten van een kindervakantie. 
De tussenkomst geldt voor kinderen van 3 
tot 18 jaar die deelnemen aan een kinder-
vakantie met minstens vijf overnachtingen, 
georganiseerd door een erkende organi-
satie, binnen de schoolvakanties. Jaarlijks 
kan er per kind één tussenkomst worden 
gevraagd.
Het document ‘Aanvraag tussenkomst 
kindervakanties’ dient volledig ingevuld 
binnen de zes maanden na het verblijf te 
worden overgemaakt aan Actisoc.

Weeskinderen ‘Child Future’

De kinderen van wie één van beide of bei-
de ouders overleden zijn, krijgen jaarlijks 
een storting van 750 euro op een geblok-
keerde spaarrekening tot de leeftijd van 18 
jaar. Deze tegemoetkoming wordt gesubsi-
dieerd door de giften van personeelsleden 
en de verkoop van de postkalender.

Renteloze hulpgelden

In geval van uitzonderlijke situaties, zoals 
tijdelijke financiële problemen, zware ge-
neeskundige uitgaven, scheiding, dringen-
de herstellingen aan het voertuig om zich 
naar het werk te begeven, natuurrampen, 

brand, waterschade, een zwaar ongeval, 
medische kosten, ... kan het personeelslid 
bij Actisoc een aanvraag doen om een 
renteloze lening van maximaal 2000 euro, 
terugbetaalbaar binnen 24 maanden. Er 
worden wel 2 procent dossierkosten aan-
gerekend. De aanvraag gebeurt het best 
via een verslag van de sociaal assistent.
Hulpgeld kan ook worden toegestaan voor 
personeelsleden van wie de kinderen ho-
gere studies volgen. Het maximumbedrag 
bedraagt 2000 euro en is terugbetaalbaar 
op 12 maanden. Hiervoor is een attest van 
inschrijving nodig.
Uitzonderlijk worden ook niet-terugvor-
derbare hulpgelden toegestaan na bijvoor-
beeld woningbrand of overstromingen. 
Hiervoor is een verslag nodig van de soci-
aal assistent.

Voorschotten op pensioen

Bij vroegtijdige oppensioenstelling wegens 
ziekte, kan een voorschot op het pensioen 
worden aangevraagd. De aanvraagformu-
lieren worden samen met het dossier, via 
de diensten van eHR, opgestuurd naar de 
betrokkene.
Het bedrag is beperkt tot 650 euro per 
maand en dit tot het wettelijk pensioen is 
geregeld. De terugbetaling wordt voorzien 
in onderlinge samenwerking met het mi-
nisterie van Pensioenen bij de uitbetaling 
van de achterstallen.

Sport en cultuur

Actisoc steunt al meer dan 60 erkende 
sport- en cultuurkringen. Een personeels-
lid kan voor zijn kring een budget voor de 
organisatie van een activiteit of kampioen-
schap aanvragen bij Actisoc.
Daarnaast zorgt Actisoc voor de inschrij-
vingen (inschrijving en organisatie ter 
plaatse) van de 20 km van Brussel, de 
Acerta Brussels Ekiden, de vierdaagse van 
de IJzer en Mesa.
De culturele en sportieve activiteiten wor-
den aangekondigd in Actisoc News.

Voor meer informatie kan je steeds terecht 
bij Actisoc via infosoc@bpost.be, of Ac-
tisoc, 1105 Brussel of  02/276 82 82.
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Hospitalisatiepolis
Wat zijn de mogelijkheden na je 
 pensioen?
Voor het overgrote deel van de gebaremiseerde werknemers 
van de sector gas en elektriciteit vervalt bij pensionering de 
hospitalisatiepolis waarvan men in actieve dienst kan genieten 
en die gefinancierd wordt door de werkgever. Bij deze over-
gang bestaat een mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospi-
talisatiepolis van Ethias, met nummer 8.000.009.

Bij afgevaardigden van ACOD Gazelco kan informatie ingewon-
nen worden bij welke werkgevers deze faciliteit van toepassing is 
en wat de precieze inhoud is van deze polis. In dit kader dienen 
eigen bijdragen betaald te worden aan Ethias, per verzekerde en 
per leeftijdscategorie waarin deze zich bevindt. Er is keuze tussen 
twee formules: een basisformule en een uitgebreide formule.
In de uitgebreide formule bestaat de extra mogelijkheid om ver-
blijfs- en honorariumsupplementen van een eenpersoonskamer 
beperkt terug te vorderen, mits toepassing van een franchise van 
250 euro per verzekerde en per jaar.
We geven alvast een overzicht van de huidige premies die in dit 
kader door de betrokkenen zelf betaald dienen te worden.

Basisformule

- Per verzekerde tot en met 24 jaar: 45,95 euro
- Per verzekerde vanaf 25 tot en met 49 jaar: 116,21 euro
- Per verzekerde vanaf 50 tot en met 59 jaar: 139,74 euro
- Per verzekerde vanaf 60 tot en met 64 jaar: 159,08 euro
- Per verzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar: 331,31 euro
- Per verzekerde vanaf 70 jaar: 378,24 euro

Uitgebreide formule

- Per verzekerde tot en met 24 jaar: 99,22 euro
- Per verzekerde vanaf 25 tot en met 49 jaar: 247,44 euro
- Per verzekerde vanaf 50 tot en met 59 jaar: 298,85 euro
- Per verzekerde vanaf 60 tot en met 64 jaar: 339,49 euro
- Per verzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar: 705,29 euro
- Per verzekerde vanaf 70 jaar: 805,70 euro

Jan Van Wijngaerden

Bericht aan de leden van ACOD Gazelco
Syndicale premie 2016 en bijdragen 
2017-2018
Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden recht op de uitbeta-
ling van een syndicale premie, voor dit jaar nog steeds vastgelegd 
op 135 euro. Om daarop aanspraak te maken, moet uiteraard 
voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De voornaamste 
voorwaarden in de referteperiode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016:
- Voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde (180 euro).
- Minimaal 3 maanden gewerkt hebben (uitzonderlijke gelijkstel-

lingen zijn ook van toepassing) in een bedrijf van de sector (PC 
326).

- Als betalend lid (binnen de referteperiode) het syndicaal attest 
terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie.

De uitbetaling van de premie gebeurt vanaf 6 december 2016, 
na ontvangst en verwerking van het syndicaal attest door ACOD 
Gazelco. Voor meer uitleg kunt u steeds terecht bij de syndicale 

afvaardiging in uw onderneming of bij het federaal secretariaat 
van Gazelco (op telefoonnummer 02 508 58 68).

Voor 2017 en 2018 zijn de lidmaatschapsbijdragen voor ACOD 
Gazelco:
- Normale volle maandelijkse bijdrage: 17,55 euro.
- Verminderde bijdrage voor werklozen: 10,30 euro.
- Normale bijdrage voor gepensioneerden: 7,10 euro.

Voor gepensioneerden die volledig in orde zijn met hun bijdragen 
tijdens het voorgaande kalenderjaar, wordt in de loop van de 
eerste jaarhelft een getrouwheidspremie van 20 euro uitbetaald 
door ACOD Gazelco.

Jan Van Wijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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Proximus
Sterke resultaten dankzij gemotiveerd 
personeel
Recent presenteerde Proximus de re-
sultaten van zijn derde kwartaal. Het 
overheidsbedrijf bleef groeien op zijn 
thuismarkten voor vast internet, tv en 
mobiele postpaid, voor zowel het merk 
Proximus als Scarlet. De inzet van het 
Proximus-personeel is daar uiteraard niet 
vreemd aan.

De marktaandelen voor vast internet en 
digitale tv namen toe tot respectievelijk 
46,4 procent en 35,8 procent, terwijl het 
marktaandeel voor mobiel stabiel bleef 
op 40,7 procent. Het Consumer-segment 
versterkte zijn portfolio met een verschui-
ving naar 3- en 4-play-gezinnen en kleine 
ondernemingen met hoge waarde en lage 
churn. Het Enterprise-segment kende in 
het derde kwartaal een goede aangroei 
van mobiele klanten.

Enkele cijfers

- Het totale aantal tv-abonnementen steeg 
tot 1.834.000, een stijging met 18.000 
nieuwe abonnementen in het derde 
kwartaal (+6,9 procent op jaarbasis).

- Op het einde van het derde kwartaal 
bedroeg het totale klantenbestand voor 
vast internet 1.906.000 klanten, een toe-
name van 14.000 vaste internetlijnen in 
het kwartaal (+4,3 procent op jaarbasis).

- Het totale aantal vaste spraaklijnen 
bedroeg op het einde van het kwartaal 
2.696.000, een daling met 27.000 lijnen 
(-3,7 procent op jaarbasis).

- Het totale aantal mobiele klanten be-
droeg 6.567.000, een stijging met 59.000 
mobiele kaarten voor het derde kwartaal 
(+34.000 mobiele postpaid spraakkaar-
ten, -38.000 mobiele prepaidkaarten, 
+63.000 M2M (machine-to-machine) en 
Internet Overal-kaarten) (+11,6 procent 
op jaarbasis).

- Het aantal gezinnen en kleine onder-
nemingen met 3- en 4-play nam in het 
derde kwartaal toe met 11.000 (+5,5 
procent op jaarbasis) tot 1.346.000, of 
46 procent van het totale klantenbe-
stand.

- 53,9 procent convergente gezinnen en 

kleine ondernemingen, een stijging van 
1,5 p.p. op jaarbasis.

Wat betekent dat financieel?

In het derde kwartaal van 2016 noteerde 
Proximus 1105 miljoen euro onderliggen-
de omzet op de thuismarkten, 1,5 procent 
meer dan vorig jaar en een verdere verbe-
tering ten opzichte van de voorbije kwar-
talen. Deze stijging is voornamelijk gedre-
ven door de groei van tv (+10,8 procent), 
vaste data (+4,1 procent) en een sterkere 
verkoop van mobiele toestellen als gevolg 
van de ‘Back to School’-campagne in het 
Consumer-segment.
De directe marge van Proximus op de 
thuismarkten steeg in het derde kwartaal 
van 2016 met 0,2 procent tot een totaal 
van 846 miljoen euro. Dit is te danken aan 
een gunstige variantie in de directe marge 
voor zowel Consumer als Wholesale, en 
wordt enigszins getemperd door de di-
recte marge voor Enterprise, die lichtjes 
daalde door de roamingimpact.
In lijn met de strategie van Proximus om 
zijn kostenbasis te verminderen, zijn de 
bedrijfskosten voor de thuismarkten in 
het derde kwartaal van 2016 met 4,8 pro-
cent gedaald, met een vermindering van 
de personeelskosten met 7,6 procent op 
een hoge vergelijkbare basis in 2015. Het 
vrijwillig plan voor verlof voorafgaand aan 
het pensioen draagt hieraan bij, met een 
eerste golf medewerkers die in juli 2016 
de onderneming verlieten.
Proximus zag zijn onderliggende ebitda 
op de thuismarkten in het derde kwartaal 
van 2016 met 5,5 procent toenemen tot 
435 miljoen euro. De ebitda-marge voor 
de thuismarkten verbeterde met 1,5 p.p. 
en bedroeg 39,9 procent voor het derde 
kwartaal. Dit is vooral het gevolg van de 
lagere uitgaven en een iets hogere directe 
marge voor de thuismarkten.

Evaluatie door ACOD 
 Telecom-Vliegwezen

We zijn tevreden dat het goed gaat met de 
onderneming. De inzet van de duizenden 

werknemers iedere dag loont. Aangevuld 
met een frisser en moderner imago, slaagt 
Proximus erin om klanten te winnen in 
een verzadigde marktomgeving. Dit is een 
pluim die iedere werknemer op zijn of 
haar hoed mag steken.
ACOD gaat er dan ook vanuit dat het ma-
nagement zijn beloftes zal waarmaken. 
Door het vrijwillig plan voor verlof voor-
afgaand aan het pensioen komen er heel 
wat vacatures open. Proximus beloofde 
om toch een duizendtal aanwervingen te 
doen om hieraan tegemoet te komen. De 
eerste reorganisatiedossiers die op tafel 
liggen, geven deze ambitie echter niet 
weer. ACOD zal de directie eraan herinne-
ren dat de besparingen op het personeel 
(buiten het vertrekplan voor de komende 
jaren) moeten stoppen en dat de cao 
2017-2018 een werkelijke vooruitgang 
moet betekenen voor de werknemers.
Als Proximus blijft vasthouden aan zijn 
dividendenpolitiek, vloeit er jaarlijks on-
geveer 500 miljoen euro naar de aandeel-
houders. Een groot deel daarvan vloeit 
uiteraard terug naar de federale overheid, 
als hoofdaandeelhouder en dus profiteert 
iedere Belg hiervan mee. Zelfs al vragen 
we maar 1%
ACOD beseft dat Proximus ondertussen 
gebonden is aan de loonnorm en dat de 
onderhandelingen over het interprofes-
sioneel akkoord weinig kans hebben om 
tot een degelijke loonsverhoging te komen 
in de volgende jaren. Reden te meer om 
creatief te zijn, de cao 90 (niet-recurrent 
voordeel) te gebruiken zoals afgesproken 
in de cao 2015-2016 en om aanwervin-
gen te plannen zodat de werklast voor de 
werknemers haalbaar blijft.

Bart Neyens

CONTACT Bart Neyens l 02 508 59 19 l bart.neyens@acod.be
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Belgocontrol
Nieuwe afspraken en nieuwe uitdagingen
De vakbonden bij Belgocontrol zijn klaar voor de nieuwe uitda-
gingen die ons in 2017 en nadien te wachten staan. We zullen 
ons maximaal inzetten om de rechten van alle personeelsleden 
van Belgocontrol te verdedigen.

Eind 2016 boeken we vooruitgang bij de controle van ons lucht-
ruim. Dit volgt uit het akkoord van 12 april 2016. Het is nog maar 
een begin en het verfijnt de eindeloopbaanmaatregelen in het 
kader van de zware beroepen en de verhoging van de pensioen-
leeftijd naar 67 jaar in 2030. Voor de ACOD moet al het personeel 
van Belgocontrol in dit overleg betrokken worden. Hieronder lees 
je alvast het laatste akkoord dat werd afgesloten in de paritaire 
commissie van 20 oktober 2016 en de mail die we stuurden naar 
de CEO in het kader van het Nationaal Pensioencomité.

Protocol afgesloten tijdens de paritaire commissie 
van 20 oktober 2016

De volgende afspraken werden gemaakt:
� Het dossier ‘luchtverkeersleiders’ (uurregelingen, loopbaan en 

eindeloopbaan) zal onderhandeld en afgesloten worden ten 
laatste op 15 september 2017. Het doel moet een win-win zijn 
voor zowel personeel als werkgever.
� Wat betreft het protocol over de continuïteit van de diensten, is 

bepaald dat in het kader van het aanvullend loon (zie ook artikel 
1, 1ste paragraaf van het protocol), het uurloon wordt berekend 
op basis van 1/1820 in plaats van 1/1976.
� De goedkeuring van SBY EBBR en SBY APP.
� De dienstnota ‘Premie OJTi’ (100 euro) zal eindigen wanneer er 

in de paritaire commissie een akkoord is over het hele dossier 
‘luchtverkeersleiders’ (uurregelingen, loopbaan en eindeloop-
baan). Elke luchtverkeersleider met vermelding OJT op de licen-
tie is verplicht de OJT-taken uit te voeren tijdens de geldigheids-
duur van de dienstnota ‘Premie OJTi’.
� Voor half november 2016 zal Belgocontrol een document over-

maken omtrent de invloed van de wet op de loonmatiging op 
het bedrijf. In geval van nieuwe kwantitatieve of kwalitatieve 
eisen zullen we een analyse maken van de kosten van de voor-
gestelde maatregelen en van de impact van de huidige loon-
norm.
� Wat betreft EBBR, engageert Belgocontrol zich overblijvende 

operationele opmerkingen te analyseren.
� Gedurende de periode die voorafgaat aan het akkoord ‘uurre-

gelingen, loopbaan en eindeloopbaan van de luchtverkeerslei-
ders’ houden we rekening met een ‘stand still’ op het vlak van 
aanpassingen aan het statuut en premies bij ATS, behalve in de 
volgende gevallen:

 - FICO;
 - Eindeloopbaandossiers van luchtverkeersleiders die in 

disponibiliteit gaan tijdens deze tussenperiode, voor wat 
betreft hun statuut en werkomstandigheden;

 - ATS-dossiers waarvan de hoogdringendheid erkend 
wordt door zowel werkgever als werknemers.

Mail aan de CEO

In het kader van het Nationaal Pensioencomité en de analyse van 
de zware beroepen in de openbare sector, lijkt het erop dat we 
gaan naar:
� Een budget van 16 miljoen euro, te verdelen onder alle beroe-

pen die als ‘zwaar’ beschouwd worden.
� Een budget dat pas beschikbaar is vanaf 2019 (niets voor 2017 

en 2018).
� Een budget dat verhoogd zou kunnen worden, met een snellere 

vermindering van de preferentiële tantièmes als resultaat.
� De wil om te raken aan de disponibiliteitsregelingen en ziek-

teverlofregelingen (12 maanden op kosten van de werkgever, 
maar wat nadien?).

In deze context lijkt het raadzaam niet te wachten op ‘mirakelop-
lossingen’ van het Pensioencomité. Daarom vraagt ACOD Telecom 
Vliegwezen:
� Om zo snel mogelijk een analyse en concrete voorstellen te 

voorzien rond de eindeloopbaan voor alle personeelsleden van 
Belgocontrol die te maken hebben met een zwaar beroep.

� Om politieke garanties te verkrijgen, opdat het systeem en prin-
cipe van disponibiliteit (5 jaar) eigen aan Belgocontrol niet zal 
lijden onder de nieuwe regeringsmaatregelen.

Eric Halloin

Bart Neyens l 02 508 59 19 l bart.neyens@acod.be
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Protocol 436: tijd voor een eerste evaluatie
Wordt nu tegemoetgekomen aan 
 grieven gevangenispersoneel?
Eind september zaten we een eerste keer 
samen met de minister om een stand van 
zaken op te maken na de ondertekening 
van het recente protocol 436. Met dat 
protocol werden de stakingen in de ge-
vangenissen dit voorjaar beëindigd. Het 
moet tegemoetkomen aan een aantal 
lang aanslepende grieven van het gevan-
genispersoneel.

Aanwervingen

Ondanks de examens die georganiseerd 
werden in juni en juli, kampen een aantal 
inrichtingen nog altijd met een ernstig 
tekort in het kader en ondervinden ze 
daardoor werkingsproblemen. De zomer-

periode, opzegtermijnen en een strenge 
inspecteur van Financiën hebben ervoor 
gezorgd dat er vertraging kwam op de 
instroom van mensen in het opleidings-
centrum. Het gevolg is dat een aantal 
inrichtingen onder hun gerationaliseerd 
kader terechtgekomen zijn en daardoor 
in de problemen kwamen. Tekorten op 
dienst, moeilijkheden om verlof te kunnen 
nemen, …
Sinds juni werden 149 (89 Nl + 60 Fr) 
nieuwe personeelsleden aangeworven 
als penitentiair beambte (pba) en werden 
44 medewerkers (34 Nl + 10 Fr) die con-
tractueel tewerkgesteld zijn, benoemd als 
statutair ambtenaar. Door een versnelde 
opleiding komen de aangeworven mensen 

na twee weken op de werkvloer en krijgen 
ze in de loop van het stagejaar verdere op-
leiding in het opleidingscentrum in Brugge 
en/of Merksplas.
In september en oktober vonden even-
eens examens plaats bij Selor om samen 
met de examens van juni en juli te komen 
tot de aanwerving van 388 pba’s (van wie 
276 in de regio Nl). Bovenop deze 388 
heeft men nog eens 105 pba’s nodig om 
‘vertrekkers’ te vervangen en het totale 
cijfer van 7075 voltijdse equivalenten te 
bereiken. Selor heeft nog een reserve van 
10.000 kandidaten die men zal aanschrij-
ven om in totaal tot zo’n 600 laureaten (Nl 
+ Fr) te komen.
Van de 100 statutaire aanwervingen in het 
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In memoriam
Dirk
Desaever
Met pijn in ons hart melden we het plot-
se heengaan van Dirk Desaever, secreta-
ris voor ACOD Overheidsdiensten in het 
gewest Antwerpen-Kempen-Mechelen. 
Dirk was voor heel wat mensen binnen 
onze organisatie een bekende en graag 
geziene persoon. Hij had een groot syn-
dicaal hart en zette zich graag in voor 
mensen. Hij werkte met hart en ziel voor 
iets waarin hij geloofde. Een rechtvaar-
dige wereld waarin mensen vrij en gelijk 
kunnen leven en waarin solidariteit de 
rode draad is. We gaan onze kameraad 
missen en delen in het verlies dat de 
familie van Dirk nu voelt.

Gino Hoppe

CONTACT Gino Hoppe l 02 508 59 45 l gino.hoppe@acod.be

kader van de terrorismebestrijding waren 
op het ogenblik van het overleg 17 nieuwe 
aanwervingen gebeurd en gepland, aan-
gevuld met 4 statutaire benoemingen van 
contractuele medewerkers. Dit zijn zowel 
deskundigen psycholoog, medische dienst, 
opvoeder en sociaal-assistent, als adjunct-
veiligheidsassistenten voor het veiligheids-
korps.
Voor het administratief personeel dat 
ook met tekorten kampt, zal een nieuwe 
behoeftebepaling gemaakt worden per 
inrichting. Op basis hiervan zal men muta-
ties organiseren en de nodige aanwervin-
gen doen.

Overbevolking

Het vooropgestelde doel van minder dan 
10.000 gedetineerden was op het moment 
van de evaluatie nog niet bereikt. Ondanks 
de inspanningen om minder geïnterneer-

den in de gevangenissen te hebben, meer 
gebruik te maken van de enkelband en 
mensen ‘zonder recht op verblijf’ uit te 
wijzen naar het land van herkomst, stond 
de ‘teller’ qua bevolking nog steeds op 
10.208.
De gedetineerden die terugkeren uit Til-
burg worden zo snel als kan via DVZ uitge-
wezen in geval van ‘zonder recht op ver-
blijf’. De overige gedetineerden worden op 
basis van de taalrol van hun dossier ver-
deeld over de verschillende inrichtingen.

Infrastructuur en werken

Van het voorziene budget van 46 miljoen 
euro werd tijdens de evaluatie een lijst 
overgemaakt met geplande werken ten 
bedrage van 26 miljoen euro. Een aparte 
lijst van Epi met daarop voor 10 miljoen 
euro aan werken om de veiligheid te ver-
hogen, diende nog op 14 oktober over-
gemaakt te worden tijdens een informeel 
overleg met Epi. Dit budget van 10 miljoen 
euro omvat onder andere de werken zoals 
telefoon op cel.

Flexipremie

Zoals we van deze regering ondertussen 
gewend zijn, duurt het langer dan wen-
selijk vooraleer een getekend protocol 
resulteert in een publicatie in het Belgisch 
Staatsblad. Ook het ministerieel besluit 
dat de flexipremie moet regelen, lijdt on-
der de traagheid waarmee deze regering 
op dit gebied werkt. Tijdens het overleg 
gaf men aan in oktober via een spoedpro-
cedure tot publicatie in het staatsblad te 
willen komen. Het kabinet maakt zich sterk 
dat het personeel nog dit jaar de flexipre-
mie uitbetaald krijgt. Benieuwd of u dit 
artikel eerder leest dan dat het ministeri-
eel besluit in het Belgisch Staatsblad staat.

Standpunt ACOD

We kunnen op dit ogenblik enkel besluiten 
dat de minister nog heel wat werk aan 
de winkel heeft vooraleer hij ons en bij 
uitbreiding het personeel in de gevange-
nissen kan proberen te overtuigen dat hij 
geslaagd is in zijn oefening.

Robby De Kaey, Gino Hoppe

federale overheid

foto: Motty
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FOD Financiën
Jobs, jobs, 
jobs? Niet bij 
de overheid!
Hoewel de federale regering beweert dat 
haar beleid erop gericht is te zorgen voor 
‘jobs, jobs, jobs’, lijkt de realiteit eerder 
de andere richting uit te gaan …

Kijk maar naar recente gebeurtenissen 
in de privésector: alleen al in september 
gingen 7285 jobs verloren. Dan zwijgen we 
nog over de gevolgen voor de bedrijven 
die instaan voor toelevering van goederen 
en diensten, waardoor het verlies van 
jobs tot tienduizenden banen dreigt op te 
lopen. Gelukkig is het anders bij de over-
heid, toch? Leggen ministers en managers 
er niet bij elke herstructurering de nadruk 
op dat “niemand ontslagen wordt”? Ver-
geleken met de privésector, valt het ‘bij 
ons’ dan nogal mee. Maar is dat wel zo?

Viermaal Caterpillar

De federale overheid in haar geheel lever-
de op tien jaar tijd (tussen 2006 en 2016) 
8829 jobs in (via ‘natuurlijke’ afvloeiingen 
en het nauwelijks vervangen van dit afge-
vloeide personeel), hetzij een achteruit-
gang met 14,5 procent! Het leeuwendeel 
van deze achteruitgang wordt ‘geleverd’ 
door de FOD Financiën. Daar daalde de 
tewerkstelling van 31.770 in 2006 naar 
23.418 in 2016.
We moeten daar trouwens nog een verlies 
van 74 jobs bij Fedorest sinds 2014 bijtel-
len. Op tien jaar tijd gingen zo welgeteld 
8426 jobs verloren bij Financiën en Fe-
dorest samen. Dat is bijna viermaal het 
banenverlies bij Caterpillar.

Verborgen ontslagen

Maar dat banenverlies kwam er toch ‘zon-
der ontslagen’, niet? Nee, toch niet. Zo 
bereikten ons onlangs berichten van ont-
slagen bij de hypotheekbewaringen. Naar 
verluidt zou dit gebeuren “wegens budget-
taire beperkingen”. De overheid zegt dat 
het niet gaat om ‘echte’ ontslagen, maar 
slechts om het niet verlengen van aflo-
pende contracten.
Sinds 1 oktober 2016 werden de kantoren 
van de hypotheekbewaringen, samen met 

de registratiekantoren, geïntegreerd in 
‘antennes Rechtszekerheid’. Over de wijze 
waarop de overheid deze integratie wou 
doorvoeren, werd vooraf onderhandeld 
met de vakbonden in het Sectorcomité II 
en in de Syndicale Raad van Advies voor 
de bedienden der hypotheekbewaringen. 
Tijdens deze onderhandelingen verbond 
de overheid zich formeel tot een aantal 
engagementen.

Goede wil?

Het zou ons te ver leiden om al deze enga-
gementen nu op te sommen. Van belang is 
wel een verbintenis inzake contracten van 
bepaalde duur. Daarover zei de overheid 
dat dergelijke contracten “zoveel mogelijk 
zullen worden omgezet naar contracten 
van onbepaalde duur, rekening houdend 
met de budgettaire en juridische context”.
De ACOD heeft zich onder andere met 
deze ‘verbintenis’ noodgedwongen ak-
koord verklaard. Vooral omdat een aantal 
kwesties al jaren aanslepen en we niet 
het risico wilden lopen nog meer tijd te 
verliezen. Uiteraard vonden we ook dat 
de betrokken collega’s dit verdienden! 
Tegelijk echter hebben we gewezen op 
de afhankelijkheid van “de budgettaire en 
juridische context”. De ACOD was en is van 
mening dat dit een hypotheek legt op deze 
belofte, terwijl dit vermeden had kunnen 
worden, indien de overheid in het verle-
den niet zo terughoudend was geweest in 

het omzetten van deze contracten (waar 
de representatieve vakorganisaties meer-
maals om verzocht hebben). De ACOD 
vroeg dan ook om eventuele probleemge-
vallen bij deze omzetting van contracten te 
kunnen bespreken in een paritaire ad hoc 
structuur.

Willekeurige vaste contracten

Nu blijkt echter dat de overheid van de 
FOD Financiën 51 collega’s toch geen 
contract van onbepaalde duur wil aanbie-
den. Het gaat om 2 bedienden met een 
contract van bepaalde duur, 7 bedienden 
met een vervangingscontract en 42 met 
een startbaanovereenkomst (een ‘Rosetta-
contract’). De overheid beweert dat zij er 
slechts twee ‘echt’ ontslagen heeft. Het 
resultaat is voor alle betrokkenen wel dat 
ze allemaal … werkloos zullen zijn.
Waarom de ene bediende (met hetzij 
een contract van bepaalde duur, hetzij 
een vervangings- of Rosetta-contract) wel 
mag blijven en de andere niet, is ook vrij 
raadselachtig. Hoe is deze selectie precies 
gebeurd? Joost mag het weten …

Sociaal overleg als formaliteit

Op onze vraag om hierrond een paritair ad 
hoc overleg te organiseren, mochten wij 
tot op de dag van dit schrijven niet eens 
een antwoord ontvangen. Wel werden we 
uitgenodigd om ‘specifieke gevallen’ voor 
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Ziekteverzuim federale ambtenaren
Toch geen bende 
 profiteurs
Medex organiseert onder meer de con-
trole van het ziekteverzuim van de fe-
derale ambtenaren. Jaarlijks verspreidt 
deze dienst ook een studie over het 
ziekteverzuim. Binnen onze maatschap-
pij heerst er nog steeds de indruk dat 
ambtenaren een ‘bende profiteurs’ zijn 
die om de haverklap ziek thuisblijven. Uit 
de cijfers van Medex blijkt dat dit imago 
helemaal niet strookt met de werkelijk-
heid.

Medex heeft, zoals dit ook gebeurde in 
de voorgaande jaren, zijn cijfers vergele-
ken met die van Securex en SD Worx, die 
onder meer een goed zicht hebben op 
het ziekteverzuim in de privésector. Wat 
blijkt? Ambtenaren scoren qua afwezig-
heden wegens ziekte zeker niet slechter 
dan werknemers uit de privésector. Enkele 
opvallende vaststellingen: 

- Gemiddeld is een federaal ambtenaar 
5,98 dagen per jaar afwezig wegens 
ziekte. De trend is licht stijgende in 
vergelijking met vorig jaar. Maar ook 
in de privésector kan men een stijging 
vaststellen. In vergelijking met de privé-
sector, is de stijging binnen de federale 
overheid evenwel minder sterk.

- Deze stijgende trend manifesteert zich 
meer bij vrouwen dan bij mannen.

- Het absenteïsme neemt toe naar mate 
het niveau lager is (8,20 procent bij de 
niveaus D tegenover 3,30 procent bij de 
collega’s van het niveau A).

- De gemiddelde duur van de afwezigheid 
daalt naar mate de frequentie van afwe-
zigheden toeneemt.

- Het absenteïsme ligt hoger bij oudere 
ambtenaren.

- Het aantal ziektemeldingen daalt bij 
oudere ambtenaren.

- 41 procent van de federale ambtenaren 
van boven de 60 jaar was geen enkele 
dag afwezig wegens ziekte. Bij 20- tot 
30-jarigen ligt dit percentage op 38 pro-
cent.

- Statutairen zijn niet vaker afwezig we-
gens ziekte dan hun contractuele col-
lega’s. Gemiddeld zijn zij 5,85 procent 
van de werktijd afwezig tegenover 6,54 
procent voor contractuelen.

- Gemiddeld zijn de Duitstalige federale 
ambtenaren het minst afwezig wegens 
ziekte, hun Franstalige collega’s het 
vaakst. Vlaamstalige federale ambtena-
ren zitten ergens tussenin.

- De federale ambtenaren uit de Brusselse 
regio en de provincie West-Vlaanderen 
zijn het vaakst afwezig wegens ziekte.

Eddy Plaisier

te leggen. De overheid zou dan bekijken 
of er alsnog iets aan gedaan kan worden. 
Uiteraard heeft de ACOD de nodige stap-
pen gezet ter verdediging van onze leden. 
Maar wij blijven zitten met de vraag welke 
criteria de overheid hanteert om de ene 
collega wel en de andere niet te behou-
den.
Voor de zoveelste keer lijkt de overheid 
het sociaal overleg te beschouwen als 
een loutere formaliteit. Met deze de facto 
ontslagen schept de overheid helaas ook 
een triest precedent. Gezien de nijpende 
budgettaire toestand, vrezen we in de 
toekomst meer van dergelijke onmense-
lijke ingrepen. Die – hoeft het nog gezegd? 
– de dienstverlening aan burger en samen-
leving absoluut niet zullen bevorderen.

Syndicale terughoudendheid

Op een breder niveau vraagt de overheid 
van de FOD Financiën de vakbonden on-
dertussen om een omvangrijk protocol te 
onderschrijven. In dat ontwerp-protocol 
koppelt de overheid alles aan alles: mu-
taties, sommige vergoedingen, volledige 
vervanging van afgevloeide collega’s bij 
sommige diensten en dergelijke meer. In 
ruil voor haar beloften (‘verbintenissen’) 
vraagt de overheid dat de vakbonden ak-
koord gaan met een clausule inzake ‘waar-
borging van de sociale vrede’.
In het licht van de aanpak bij de hypo-
theekbewaringen vraagt de ACOD zich 
echter met nadruk af wat het woord van 
de overheid waard is en of het waarbor-
gen van de sociale vrede in dat licht wel 
zo’n goede zaak zou zijn. De ACOD blijft 
uiteraard verder ijveren voor jobs. Vooral 
ook bij de overheid!

Peter Veltmans, Aimé Truyens
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Agentschap Natuur en Bos
De administrateur-generaal steelt weer 
de show
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) 
plaatst zichzelf regelmatig in de kijker 
door het niet naleven van regels op alle 
vlakken (van het personeelsstatuut tot 
arbeidsreglementen). Administrateur-
generaal Marleen Evenepoel lapt haar 
laars aan alles. Nochtans heeft ze zelf een 
vakbonds- en partijverleden (weliswaar 
geen rood).

Tijdens het laatste entiteitsoverlegcomité 
van 14 september stelde de ACOD vast dat 
de eerder aangekondigde herstructurerin-
gen veel verder gaan dan oorspronkelijk 
werd voorgesteld. Er wordt radicaal gebro-
ken met de destijds gemaakte belofte om 
rekening te houden met de door de vak-
bonden geformuleerde opmerkingen bij het 
personeelsplan 2016.
Het aantal boswachters, natuurinspecteurs 
en groenarbeiders daalt weer. Zo is er een 
daling van het aantal natuurinspecteurs van 
35 naar 30. Ook de minimumbezetting per 
cel (ondersteuning, logistiek, regio, arbeids-
ploeg, ...) wordt andermaal niet vastgelegd.

Groeiend waterhoofd in Brussel

Bij de voorstelling ANB 2.0 – een mooie 
naam maar eigenlijk een vernieuwing om 
het waterhoofd in Brussel nog groter te 
kunnen maken met meer niveaus A – wer-
den de afdelingen als verleden tijd bestem-
peld. In de nieuwe structuur valt op dat er 
vijf afdelingshoofden voorzien worden. Dit 

betekent dus drie nieuwe aanstellingen. 
Gezien er op het personeelsplan al verschil-
lende A2’s (al dan niet als hoofd van een 
entiteit) aangegeven worden en gezien 
afdelingshoofden veel duurder zijn dan de 
A2’s – die immers ook niet dalen in aantal 
– is een uitbreiding van dit kader voor ons 
onaanvaardbaar.
Bovendien zou dit in schril contrast staan 
met de nog maar eens dalende aantallen 
in de lagere niveaus. De celhoofden na-
tuurinspectie hadden reeds een belangrijke 
besparing geleverd (van 5 naar 3), waarom 
werd deze lijn niet doorgetrokken in het 
gehele agentschap? Tevens blijven de be-
vorderingsmogelijkheden binnen niveaus D, 
C en zelfs B alweer zeer beperkt.

Wat met statutarisering?

Ook de beloofde door de AG verhoogde 
statutarisering naar 80 procent blijft dode 
letter. Contractuelen die meer dan 5 jaar in 
dienst zijn, maar nog geen ticket tot statu-
tarisering hebben, mogen niet uit het oog 
verloren worden. Deze verhoging is immers 
noodzakelijk omdat de kans zeer reëel is dat 
bij de berekening van hun pensioen, deze 
contractuele jaren niet in rekening gebracht 
worden.

Wie doet wat?

Voor de functie ‘terreinbeheer’ blijft de 
uitwerking onduidelijk. Zo blijven er vragen 

omtrent het aantal boswachters per regio, 
de werkorganisatie van de arbeidersploe-
gen, de werkinhoud en verhouding van 
regiobeheerders, boswachters, ploegbazen, 
werkplanners en ondersteuning. Bovendien 
trekken wij de kosten-batenanalyse tussen 
eigen regie en uitbesteding sterk in twijfel.
Wat de ‘relatiebeheerders’ betreft, lezen 
wij geen conclusie van ANB over de huidige 
werking. Ondanks verregaande besparin-
gen, zou alles nog beter moeten draaien. 
Moeten we ons niet de vraag stellen in hoe-
verre de zes relatiebeheerders ook inhoude-
lijk/administratief niet kunnen meedraaien 
in sommige AVES-taken (externe partner die 
zich bezighoudt met Adviezen, Vergunnin-
gen, Erkenningen en Subsidies). Het is on-
aanvaardbaar dat een taakinhoud bedacht 
moet worden voor zes relatiebeheerders op 
het moment dat er jobs verdwijnen.

Budget

Ook vragen wij ons af met welk budget de 
bevorderingsfuncties betaald gaan worden. 
Dit mag immers niet ten koste gaan van de 
arbeidsplaatsen. En wat wordt beoogd met 
“er is werkzekerheid, maar geen functieze-
kerheid”?

Heroriëntatie

Met de gewijzigde structuur worden som-
mige personeelsleden geheroriënteerd. Nu 
zij een nieuwe werkplek en taak toegewe-
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zen krijgen, zal ook een individueel tran-
sitiegesprek met de leidinggevende zoals 
voorafgaand aan ANB 2.0 plaatsvinden. 
Normaal zou hierop een formele functie-
toekenning moeten volgen. De te volgen 
procedure is echter al met voeten getreden 
gezien de personeelsleden ‘zoveel mogelijk’ 
al persoonlijk op de hoogte werden gesteld 
…

Wijziging arbeidsregelement

Als klap op de vuurpijl beslist de AG om de 
dienstvrijstelling in de namiddag op de eer-
ste werkdag van het jaar af te schaffen en 
een weekje te verleggen. Op zich is dit geen 
ramp, maar eenzijdig tornen aan een ar-
beidsreglement is ongehoord en ongezien. 
Ook dit zullen we niet zo laten.

Afwijzende reactie personeel

Uit peilingen bij afgevaardigden en leden 
stellen we vooral ongeloof vast. ANB 2.0 
was nog maar pas geïmplementeerd en in-
gebed, en er volgt alweer een omwenteling. 
De personeelsleden hebben nood aan meer 
standvastigheid en niet nog een ronde met 
verregaande veranderingen. In hoeverre 
werd dit proces eigenlijk geëvalueerd en 
wat was de conclusie?
Het was dan ook meer opportuun geweest 
de wenselijke structuur terug te koppelen 
met de belanghebbenden, en hun opmer-
kingen en aanvullingen in rekening te bren-
gen om tot een gedragen nieuw personeels-
plan te komen.

Hopelijk meer duidelijkheid 
 tijdens overleg

Om het personeelsplan goed te kunnen 
lezen, is het nodig inzicht te krijgen in de 
gevalideerde voorstellen van de verschillen-
de entiteiten, alsook in de evaluatie van de 
gebiedsgerichte werking en relatiebeheer. 
Kortom, er is nog veel werk aan de winkel 
en er blijft veel onduidelijkheid. Wij ver-
wachten dan ook meer duidelijkheid op het 
volgende overleg. Of zelfs eerder, aangezien 
we de AG hebben aangeschreven met de 
uiteenzetting van onze bekommernissen.

Jan Van Wesemael

Pensionering wegens definitieve 
 lichamelijke  ongeschiktheid in gevaar

Dreigt armoede voor 
 zieke  ambtenaren?
De regering heeft plannen om ambte-
naren die hun ziektecontingent hebben 
overschreden in ziekteverlof te plaatsen 
tot de pensioenleeftijd. Nu worden deze 
personen nog ambtshalve met pensioen 
gestuurd.

Zowel in de regeringsverklaring van de fe-
derale regering, als die van de Vlaamse re-
gering staat de intentie om de beide stel-
sels ambtenaar/contractueel naar elkaar 
te laten toegroeien. Dit is in Vlaanderen 
al gebeurd in het kader van de afschaffing 
van sommige loopbaanonderbrekingen: 
sommige werden vervangen door minder 
gunstige voorwaarden van het zorgkrediet.
Het gaat echter nog veel verder. De fe-
derale regering heeft al geraakt aan de 
ambtshalve pensioenleeftijd na 365 ziek-
tedagen. Deze lag tot dit jaar op 60 jaar, 
maar is sinds 1 juli 2016 opgetrokken naar 
62 jaar en vanaf 2018 gaat deze naar 63 
jaar.
Een ambtenaar die voor deze ambtshalve 
pensioenleeftijd door medische proble-
men zijn/haar ziektedagen opgebruikt 
heeft en in het stelsel van disponibili-
teit terechtkomt, heeft de mogelijkheid 
om door een medische dienst (meestal 

Medex) definitief lichamelijk ongeschikt 
verklaard te worden en zo met pensioen 
gestuurd te worden.
Een ziektepensioen wordt berekend zoals 
een gewoon pensioen. Dit wil zeggen dat 
iemand die door medische problemen 
nu als ambtenaar ziek valt, een pensioen 
op basis van de gewerkte jaren krijgt. Een 
normaal volledig pensioen van een amb-
tenaar wordt berekend op 45/60sten van 
de laatste 5 of 10 jaar bij volle loopbaan 
naargelang de geboortedatum (zie vorige 
edities), dat van de zieke gedupeerde op 
31/60sten. Dit is al geen te grote hoera 
waard, maar toch te veel voor onze re-
gering. Deze wil de medisch getroffen 
ambtenaar naar de mutualiteit sturen tot 
zijn pensioengerechtigde leeftijd met 60 
procent van zijn loon. Dit is mensen regel-
recht de armoede insturen.
Dit wordt de intentie van de regering, 
maar is nog niet onderhandeld. Maar ook 
het optrekken van de pensioenleeftijd is er 
gekomen … We houden jullie op de hoogte 
van de evolutie én rekenen erop dat u met 
ons klaar zal staan om deze zoveelste on-
rechtvaardige maatregel te bestrijden.

Jan Van Wesemael

CONTACT Chris Moortgat l 02 508 58 64 l chris.moortgat@acod.be
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AIV
Informatie Vlaanderen in transitie
Na maanden van stappen vooruit en soms enkele achteruit, 
is de transitie van het Agentschap Geografische Informatie 
Vlaanderen (het vroegere AGIV) en het departement Informa-
tie Vlaanderen naar het nieuwe Agentschap Informatie Vlaan-
deren (AIV) in een hogere versnelling geschakeld. De nieuwe 
organisatie telt zo’n 220 personeelsleden.

AIV 2.0 staat in de steigers. Het organisatiebesluit met het or-
ganogram en de taken van de afdelingen werd bezorgd aan de 
vakbonden voor sociaal overleg in het entiteitscomité (EOC). Het 
AIV zal uit vijf afdelingen bestaan: informatiebeleid, project- en 
productmanagement, gegevens- en dienstenintegratie, infokana-
len en relatiebeheer.
De expertises van de stafdiensten zullen in de afdelingen blijven. 
Daar zijn immers ook de kerntaken opgenomen. Er zal ingezet 
worden op regelmatig stafdienstenoverleg om tot een geïn-
tegreerde manier van samenwerking te komen.
De ACOD wil dat de transitie verder verloopt op een 
transparante manier met inbreng van alle perso-
neelsleden. Het organogram dient dringend 
verfijnd en gedetailleerder ingevuld te 
worden. Er dienen verduidelijkingen te 
komen over onder andere de aanstu-
ring van personeelsleden, bepaalde 
stafdiensten en het uitwerken 
van bepaalde rollen. Het is ook 
nodig om verschillende soorten 
loopbanen te voorzien, zowel hi-
erarchische als volgens expertise. De 
competenties van het personeel dienen 
juist en goed benut te worden.

Personeelspeiling

De transitie zet een forse druk op alle personeelsleden. 
Dat blijkt ook uit de personeelspeiling en de hoge respons-
graad. Er zijn verschillende positieve scores zoals algemene 
tevredenheid, welzijn en inhoudelijk graag het werk doen.
De ACOD maakt zich echter zorgen over de lage scores voor 
informatiedoorstroming en graag op het werk zijn. Wat ons als 
vakbond nog grotere zorgen baart, zijn de zwakke tot zeer zwakke 
scores op bepaalde vlakken qua personeelsbeleidstevredenheid. 
Dit is een duidelijk signaal dat er iets mank loopt in de diensten/
organisatie.
De loopbaanmogelijkheden worden als negatief ervaren. Een 
groot deel van het personeel geeft aan dat ze pogingen hebben 
gedaan om ander werk te zoeken. De vraag ‘of men AIV als werk-
nemer zou aanbevelen’ krijgt een zwakke score. Daarnaast is er 
een zwakke score voor het leidinggeven, bijvoorbeeld op het vlak 
van kordaatheid in beslissingen.
Het verschil tussen de scores die het management zichzelf geeft 

en de niveaus A die rechtstreeks onder hen vallen, is immens. Dit 
zegt veel over de afstand tussen het management en de rest van 
de organisatie.
De ACOD dringt aan op het bespreken van de scores met het per-
soneel en op het uitwerken (in samenspraak met de personeels-
leden) van een stevig actieplan om het tij te keren. Dit actieplan 
willen we ook bespreken op het EOC.

Personeelsplan

Een belangrijke hefboom om de transitie te laten slagen en het 
personeel gemotiveerd te houden, is een transparant, perfor-
mant en evenwichtig personeelsplan waarin de competenties 

van de personeelsleden tot hun recht komen en gewaardeerd 
worden.

We blijven ons als vakbond verzetten tegen de door de 
regering opgelegde besparingen op personeel. ACOD 

Overheidsdiensten wil inzetten op een evenwichtig 
personeelsplan waarbij de verdere statutaire 

invulling belangrijk blijft, zodat contractuelen 
een loopbaanperspectief krijgen.

Daarnaast dienen er mogelijkheden te 
zijn voor gerichte bevorderingen op 

alle niveaus. Een bevorderingsbe-
leid is een belangrijk element 

voor de motivering van het 
personeel en past in een mo-

dern HR-beleid. Loopbaankansen 
moeten gegeven worden op elk 

niveau en niet enkel aan niveaus A, 
zoals nu het geval. Elke schakel in een or-

ganisatie is belangrijk en dient gewaardeerd 
te worden.

De hoge graad van outsourcing dient te verminde-
ren. Insourcing dient verder gestimuleerd. Wij willen 

een regelmatige stand van zaken en evaluatie van de 
out/insourcing.

Het personeelsplan geeft aan dat er nood is aan personeel. 
Het is dan ook vreemd dat het niet volledig met personeel in ei-
gen beheer is, maar gedeeltelijk met outsourcing. Dit is de wereld 
op zijn kop. Geld voor eigen personeelswerving is er niet, maar 
wel om externen in te huren? Het is tevens nodig om de perso-
neelsrapportering verder op punt te stellen; zodat duidelijker is 
waar de in- (vacatures), uit- en doorstroom zich situeren binnen 
het personeelsplan.
Er zijn dus nog een aantal kapen te ronden om AIV verder uit te 
bouwen tot een sterke entiteit. De ACOD gaat daar mee aan bou-
wen in het belang van de personeelsleden.

Chris Moortgat
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Wijziging Gemeentedecreet
Voortaan alleen nog contractuele 
 tewerkstelling?
Door een wijziging in het Gemeentede-
creet is het niet langer duidelijk in welke 
precieze gevallen personeel in contrac-
tueel verband in dienst mag komen. De 
statutaire tewerkstelling wordt zelfs 
niet langer als regel vermeld. ACOD LRB 
vreest het ergste.

Het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging 
van de organieke decreten wijzigt onder 
meer artikel 104 van het Gemeentede-
creet als volgt: “Het personeel van de 
gemeenten kan in statutair of in contrac-
tueel dienstverband worden aangesteld.” 
Er wordt geen opsomming meer gegeven 
van de gevallen waarin personeelsleden in 
contractueel verband kunnen worden aan-
gesteld. Er wordt ook niet meer gesproken 
over de algemene regel van statutaire te-
werkstelling. Besturen kunnen met andere 
woorden het dienstverband vrij kiezen.
ACOD LRB tekende hiertegen een protocol 
van niet-akkoord. De vrije keuze voor de 
aanstelling van personeel in statutair dan 
wel in contractueel dienstverband belem-
mert immers de continuïteit en onafhan-
kelijkheid van de werking van lokale amb-
tenaren. Deze maatregel zal een expansie 
van contractuele tewerkstelling tot gevolg 
hebben, waardoor de financiering van de 
pensioenen in het gedrang komt.

Geschiedenis

Het verdient aanbeveling om in deze tijden 
van rechts beleid de geschiedenis van de 
ambtenaar erop na te lezen. Een belang-
rijke mijlpaal wordt gevormd door het KB 
van 2 oktober 1937 houdende het statuut 
van het rijkspersoneel. Onder impuls van 

koninklijk commissaris Louis Camu slaagde 
de tweede driepartijenregering van pre-
mier Van Zeeland erin om de rechtstoe-
stand van het rijkspersoneel te regelen. Na 
tientallen jaren van publiek debat, raakten 
de drie partijen het eens over deze gron-
dige administratieve hervorming. Dat deze 
hervorming slaagde, had zeker te maken 
met de crisis waarin het land zich bevond. 
We blikken even terug omdat de situatie 
opvallend herkenbaar is:
- Economische crisis: invloed van de grote 

depressie, devaluatie van de frank.
- Financiële crisis: te grote invloed van de 

financiële machten op het politieke leven.
- Sociale crisis: grote stakingsbeweging, 40 

urenweek.
- Politieke crisis: Rex, VNV, opkomst fas-

cisme.

Deze driepartijenregering was het erover 
eens dat een rijksambtenaar zijn diensten 
aan de overheid verleent in vast verband. 
In het verslag aan de koning bij dit KB ver-
duidelijkt men dat “dit definitief verband 
tussen bestuur en ambtenaar de essentie 
is van de openbare dienst. Het vast dienst-
verband is noodzakelijk voor de continuï-
teit van de medewerking aan het beheer 
van de publieke zaak. Uiteindelijk werken 
we met zijn allen aan hetzelfde doel: het 
welzijn van de res publica” (letterlijke ver-
taling: de publieke zaak – in dit verband 
heeft het de betekenis van algemeen be-
lang of staatsbelang).
Een ander principe dat aan de grondslag 
ligt van het statuut-Camu, is de bescher-
ming van de ambtenarenloopbaan tegen 
elke willekeur, zoals politieke, economische 
of financiële inmenging.

Beginselen 
van openbare 
dienst

Twee beginselen 
van openbare 
dienst zijn cru-
ciaal in het licht 
van de wijziging 
van het Gemeen-
tedecreet:
- Het beginsel van 
de continuïteit van de openbare dienst: 
zolang een openbare dienst aan het alge-
meen belang blijft beantwoorden, moet 
deze dienst blijven functioneren.
- Het beginsel van de veranderlijkheid van 
de openbare dienst: de overheid moet de 
noden van de maatschappij vaststellen en 
de dienstverlening in functie van die no-
den laten evolueren.

Raad van State

Ook de Raad van State heeft bedenkingen 
bij de idee van een vrije keuze tussen 
statutair en contractueel dienstverband. 
De Raad van State stelt dat het beginsel 
van statutaire tewerkstelling wegvalt door 
deze wijziging. Een personeelslid van een 
lokaal bestuur kan het vermoeden van 
statutaire aanstelling niet langer inroepen, 
in tegenstelling tot een personeelslid van 
andere overheden. In het licht van het 
gelijkheidsbeginsel, stelt de Raad van State 
dat er een bijzondere motivering gegeven 
moet worden ter verantwoording van deze 
wijziging.
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Het njet van rechts

Deze rechtse regering is hier niet op inge-
gaan en heeft enkel toegestemd met een 
verduidelijking in de memorie van toelich-
ting. Ze beweert dat de beginselen van 
continuïteit en veranderlijkheid niet in het 
gedrang komen bij contractuele tewerk-
stelling. De vrije keuze tussen statutair en 
contractueel dienstverband schaft boven-
dien het statutair dienstverband niet af 
en raakt evenmin aan het vermoeden van 
statutaire tewerkstelling.

Droevig gevolg

De openbare diensten komen steeds meer 
onder druk te staan, en deze wijziging zet 

de deur open voor een verdere contractu-
alisering van de lokale besturen. Besturen 
die de geschiedenis willen verloochenen, 
zouden in principe kunnen beslissen om 
voortaan alleen nog in contractueel ver-
band aan te werven.
ACOD LRB zal dan niet alleen toezien dat 
het beginsel van de gelijke toegang tot 
het openbaar ambt wordt gerespecteerd, 
en dat er wel degelijk rekening gehouden 
wordt met de responsabiliseringsbijdrage 
die sommige besturen moeten betalen 
sinds 1 januari 2012. Maar ACOD LRB zal 
eveneens waken over de echte beginse-
len van de openbare dienst, die in schril 
contrast staan met de interpretatie van 
deze regering. Wij vinden namelijk dat 
bejaardenzorg, jeugdzorg, gehandicapten-

zorg, seniorenbeleid, openbaar vervoer, 
gezondheid, … aan het algemeen belang 
blijven beantwoorden, en dat deze dus 
gediend zijn met een dienstverlening door 
onafhankelijke ambtenaren die efficiënt 
worden ingezet. De continuïteit van deze 
dienstverlening speelt hierbij een belang-
rijke rol.

Tot slot nog een citaat uit het verslag aan 
de koning bij het statuut-Camu: “Het be-
grip openbare dienst is onverenigbaar met 
het begrip onbekwaamheid.” Laat dit een 
boodschap zijn voor onze ministers die 
bevoegd zijn voor de openbare diensten.

Willy Van den Berge, Gert Vlasselaer

Buitenschoolse kinderopvang en ouderenzorg
Vlaamse regering schrapt banen 
 laaggeschoolden
Vakbonden én werkgeversorganisaties 
uit de social profit zijn ongerust over een 
besparingsmaatregel van Vlaams minis-
ter van Werk Muyters uit de begrotings-
opmaak voor 2017. Nu meer details over 
dit akkoord naar buiten komen, blijkt dat 
door het schrappen van de ‘jongerenbo-
nus’ in de social profit 800 banen voor 
laaggeschoolde jongeren bedreigd zijn.

Het gaat om begeleiders en logistieke 
functies in de buitenschoolse kinderop-
vang, om logistieke functies, animators 
en chauffeurs in dagverzorgingscentra en 
om kansen voor jongeren in het stelsel 
deeltijds leren/deeltijds werken binnen de 
social profit.
Luc Van Waes, directeur van het paritair 
beheerde vormingsfonds VIVO (Vlaams In-
stituut voor Vorming en Opleiding): “Deze 
banen bieden niet enkel kansen voor laag-
geschoolde jongeren, een groep die het 
zeer moeilijk heeft op de arbeidsmarkt, 
deze besparing treft ook de gezinnen die 
gebruikmaken van de buitenschoolse 
kinderopvang en mantelzorgers die hun 
bejaarde familielid of partner enkele da-
gen per week laten opvangen in dagver-
zorgingscentra. Door deze besparing kan 
de dienstverlening wegvallen of duurder 
worden voor de gebruiker.”

Enkele belangrijke cijfers:
- De jongerenbonus is een federale maat-

regel in het kader van het Generatiepact, 
die in 2015 werd overgeheveld naar de 
regio’s.

- Zorgt voor jobcreatie in 4 projecten, sa-
men goed voor 340 VTE.

- Begeleiders en logistieke functies in de 
buitenschoolse kinderopvang: 54,7 VTE.

- Dagverzorgingscentra: logistieke en 
animatie-functies (54,7 VTE) en jobs in 
vervoer van en naar deze centra (71,2 
VTE).

- Deeltijds onderwijs: 150 halftijdse banen.
- In 2015 waren bijna 800 laaggeschoolde 

jongeren hierin betrokken.
- Totale besparing: 10 miljoen euro.
- VIVO is het paritair beheerde vormings-

fonds voor de Vlaamse social profit.
De ACOD en de sociale partners uit de 
betrokken sectoren maken zich ernstig 
zorgen over de tewerkstellingskansen van 
deze kwetsbare groep als deze maatregel 
ongewijzigd vorm krijgt. Zij betreuren 
bovendien dat minister Muyters niet in-
gaat op hun vraag voor verder overleg. 
Zij begrijpen ook niet dat de minister een 
maatregel schrapt die plaatsen oplevert 
voor werkplekleren op een moment dat 
de Vlaamse regering resoluut gaat voor 
het versterken van duaal leren.

Willy Van den Berghe
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Proefproject 
 onthaal-  
ouders 
2017-2018
Al geruime tijd klinkt de roep om een 
volwaardig statuut te creëren voor de 
onthaalouders die aangesloten zijn 
bij een dienst voor onthaalouders. De 
meeste van hen werken zonder een ar-
beidsovereenkomst en bouwen dus ook 
geen sociale rechten op. Komt hierin nu 
echt verandering?

In 2015 startte een proefproject waarbij 
zowel de private, als de publieke sector 
deelnemen. Een afgebakend contingent 
onthaalouders werden in een volwaardig 
statuut tewerkgesteld. Voor de private 
sector gaat het om 120 onthaalouders, 
voor de publieke om 12 onthaalouders.
Ondanks een doorgedreven evaluatie van 
het project, vraagt de minister om het 
proefproject met 2 jaar te verlengen. De 
ACOD heeft samen met de andere sociale 
partners hiermee ingestemd. Wij ver-
wachten wel dat er tegen het einde van 
deze periode een eindevaluatie is en dat 
we daarna een definitief statuut vastleg-
gen: een project kan niet eeuwig blijven 
duren. De ACOD verwacht ook dat de mi-
nister middelen uittrekt om dit definitief 
statuut te financieren. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij Frank Gabriels, 
stafmedewerker.

Willy Van den Berghe

Vacature
ACOD LRB zoekt
een medewerker politie
ACOD LRB doet een oproep voor een 
medewerker (operationeel en Calog-
personeel) voor de functie van mede-
werker voor de regio Vlaams-Brabant en 
Limburg.

Plaats binnen onze structuur

- Het betreft een medewerk(st)er voor het 
gewest Vlaams-Brabant en het gewest 
Limburg. 

- De medewerk(st)er heeft een technische 
functie en functioneert onder de be-
voegdheid van de gewestelijk bestendig 
secretaris Vlaams-Brabant en gewestelijk 
bestendig secretaris Limburg.

- Hij/zij rapporteert aan de gewestelijk 
bestendig secretaris van Vlaams-Brabant 
en gewestelijk bestendig secretaris van 
Limburg.

- De plaats van tewerkstelling (Hasselt 
of Leuven) is te bepalen in onderlinge 
afspraak met de gewestelijke bestendige 
secretarissen van Vlaams-Brabant en 
Limburg.

Hoofddoel van de functie

- Hij/zij ondersteunt de vergaderingen van 
de BOC’s politie.

- Hij/zij staat in voor de informatiedoor-
stroom naar de militanten en naar het fe-
deraal niveau (bottom-up en top-down).

- Hij/zij werkt ondersteunend naar de ge-
westelijke technische commissie politie.

Functiebeschrijving

- Hij/zij houdt zich bezig met beleidson-
dersteunend werk voor de gewestelijke 
secretaris en het gewestelijk uitvoerend 
bureau.

- Volgt het politiedossier op het techni-
sche vlak op (overleg, vakliteratuur, …).

- Verzorgt interne vorming over het poli-
tiedossier.

Functieprofiel

- Hij/zij heeft kennis van de wetgeving 
politie (statuten personeel) en syndicale 
structuren.

- Syndicale vorming gevolgd hebben is een 
pluspunt.

- Taalvaardigheid, zowel gesproken (ver-
gaderingen, gewone gesprekken) als 
geschreven (adviezen, nota’s en artikels).

- Eigen werkzaamheden kunnen organise-
ren.

- Kennis van informatica (tekstverwerking, 
rekenbladen).

- Regelgeving correct kunnen interprete-
ren, weergeven, samenvatten en omzet-
ten in adviezen.

- In technische dossiers de syndicale rele-
vantie kunnen inschatten.

- Kunnen werken binnen flexibele uurrege-
ling.

Attitudes

- Hij/zij stelt zich flexibel en loyaal op.
- Zin voor orde, netheid, stiptheid en 

nauwkeurigheid.
- Is inventief en creatief.

Statuut

- Hij/zij wordt ter beschikking gesteld van 
de ACOD via een lopend sectoraal ak-
koord.

- Hij/zij wordt tewerkgesteld binnen een 
overeenkomst met de federaal secreta-
ris.

Enkel kandidaturen van leden bij de politie 
aangesloten in het gewest Vlaams-Brabant 
of het gewest Limburg worden ontvanke-
lijk verklaard.
De kandidaturen dienen schriftelijk binnen 
te komen ter attentie van de voorzitter van 
de Vlaamse regio, Willy Van Roten, Fontai-
nasplein 9-11, 1000 Brussel en dit voor 31 
januari 2017.
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Minder werken in een lokaal bestuur
Welke verlofmogelijkheden blijven er nog 
over na de zesde staatshervorming?
De zesde staatshervorming heeft gezorgd voor een sterke in-
perking van onze mogelijkheden om minder te werken. We 
sommen de overblijvende verlofmogelijkheden op.

Het Vlaams zorgkrediet

Het verlof voor zorgkrediet moet aangevraagd worden bij het 
departement WSE, en heeft als motief zorg en opleiding:
- Zorg voor een kind tot en met 12 jaar.
- Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede 

graad.
- Palliatieve zorgen.
- Zorg voor een kind met een handicap.
- Opleiding.

De duur van het Vlaams zorgkrediet komt overeen met een equi-
valent van 18 maanden voltijdse onderbreking. Er gelden drie 
onderbrekingspercentages: voltijds (18 maanden), halftijds (36 
maanden) of 1/5 (90 maanden). Het verlof voor zorgkrediet moet 
aangevraagd worden in volledige maanden, met een minimum 
van 3 maanden en een maximum van 12 maanden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van je verlofaan-
vraag bij het departement WSE. Zorg er dus voor dat je alle attes-
ten tijdig inlevert.
Je kan de onderbrekingsuitkering niet cumuleren met andere in-
komsten, behoudens uitzonderingen. Tevens zijn er regels vastge-
legd met betrekking tot de vroegtijdige beëindiging van het verlof.

Bedrag Bedrag alleenstaande ouder

Bruto Netto Bruto Netto

Voltijds € 527 € 473,61 € 527 € 473,61

Halftijds € 275 € 227,84 (1) € 330 € 273,41

€ 192,50 (2)

€ 178,75 (3)

1/5 € 131 € 108,53 € 200 € 165,70

(1) alleenwonend of uitsluitend samenwonend met één of meerdere kinderen, van 
wie minstens 1 ten laste
(2) samenwonend jonger dan 50 jaar
(3) samenwonend ouder dan 50 jaar

De federale thematische verloven

Dit zijn verloven die aangevraagd moeten worden bij de RVA. Ze 
zijn een recht voor alle statutaire en contractuele personeelsle-
den. Tijdens deze verloven ontvang je een maandelijkse forfaitaire 
uitkering van de RVA.
Je bent tijdens je verlof niet in dienstactiviteit, tenzij de raad hier-
over anders beslist. De periodes worden in aanmerking genomen 
voor de berekening van de anciënniteiten en worden eveneens 
beschouwd als een gelijkgestelde periode voor het pensioen. 
Maar ze tellen niet mee voor de berekening van de jaarlijkse va-
kantie en het ziektekrediet, behalve als de raad dit zou vaststellen.
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Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof geeft je het recht om je loopbaan te on-
derbreken of te verminderen met het oog op de opvoeding van 
jonge kinderen, namelijk tot het kind 12 jaar wordt, of 21 jaar in 
geval van een fysieke of mentale ongeschiktheid.
De duur van het ouderschapsverlof komt overeen met een equi-
valent van 4 maanden voltijdse onderbreking. Er gelden 3 onder-
brekingspercentages:
- Voltijds: 4 maanden, te nemen in periodes van minstens 1 

maand.
- Halftijds: 8 maanden, te nemen in periodes van minstens 2 

maanden.
- 1/5: 20 maanden, te nemen in periodes van minstens 5 maan-

den.

Palliatief verlof

Palliatief verlof geeft je het recht om je loopbaan te onderbreken 
of te verminderen om palliatieve zorgen te verstrekken.
De duur van het palliatief verlof bedraagt 1 maand, verlengbaar 
met 1 maand. Dit geldt zowel voor voltijds als deeltijds (1/2 of 
1/5) verlof.

Verlof voor medische bijstand

Het verlof voor medische bijstand geeft je het recht om je loop-
baan te onderbreken of te verminderen om bijstand te verlenen 
aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt 
aan een zware ziekte. Een bijzondere situatie hierbij is het verlof 
voor de hospitalisatie van een minderjarig kind.
De duur van het verlof is verschillend al naargelang je het voltijds 
of deeltijds neemt:
- Voltijds verlof voor medische bijstand is mogelijk tot maximaal 

12 maanden, te nemen in periodes van minimaal 1 maand en 
maximaal 3 maanden.

- Deeltijds verlof voor medische bijstand (1/2 of 1/5) is mogelijk 
tot maximaal 24 maanden, te nemen in periodes van minimaal 
1 maand en maximaal 3 maanden. In geval van hospitalisatie 
van een minderjarig kind, kan je je prestaties volledig schorsen 
gedurende 1 week, verlengbaar met 1 week.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van je verlofaan-
vraag bij de RVA. Zorg er dus voor dat je alle attesten tijdig inle-
vert.
Je kan de onderbrekingsuitkering niet cumuleren met andere 
inkomsten, behoudens uitzonderingen. Er zijn regels vastgelegd 
met betrekking tot de vroegtijdige beëindiging, de ontslagbe-
scherming, een aangepaste arbeidsregeling na het verlof of over-
gangsmaatregelen.

Bedrag (geïndexeerd
1 juni 2016)

Bedrag alleenwonende 
werknemer

Bruto Netto Bruto Netto

Voltijds € 802,52 € 721,23 € 802,52 € 721,23

Halftijds € 401,25 (1) € 332,44 (1) € 401,25 (1) € 332,44 (1)

€ 680,62 (2) € 563,90 (2) € 680,62 (2) € 563,90 (2)

1/5 € 136,16 (1) € 112,78 (1) € 136,16 (3) € 112,78 (3)

€ 272,25 (2) € 225,56 (2) € 183,06 (4) € 151,67 (4)

€ € € 272,25 (2) € 225,56 (2)

(1) jonger dan 50 jaar
(2) 50 jaar of ouder
(3) alleenwonende werknemer, jonger dan 50 jaar, en zonder kinderen ten laste
(4) alleenwonende werknemer, jonger dan 50 jaar, met één of meerdere kinderen 
ten laste

Het onbetaald verlof als recht en als gunst

Elk personeelslid heeft recht op 12 maanden voltijds onbetaald 
verlof, en vanaf 55 jaar nogmaals 12 maanden, op te nemen in 
periodes van minstens 1 maand. Er is ook een recht op 60 maan-
den deeltijds onbetaald verlof (1/2 of 1/5) en een onbeperkt 
recht vanaf 55 jaar.
Tot slot is er ook nog ambtshalve onbetaald verlof voor mandaat-
houders, tijdelijke aanstellingen of proeftijd. Het onbetaald verlof 
als recht wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het bestuur kan 
een gunstigere regeling uitwerken.
Het onbetaald verlof als gunst geldt voor minimaal 20 dagen per 
jaar of voor minimaal 2 jaar tijdens de loopbaan. Het wordt niet 
gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het om deeltijds verlof 
gaat of minder dan een maand betreft. Het bestuur kan een gun-
stigere regeling uitwerken. Er zijn regels vastgelegd met betrek-
king tot de vroegtijdige beëindiging van het onbetaald verlof.

Willy Van den Berghe

CONTACT Willy Van Den Berge l 02 508 58 25 l willy.vandenberge@acod.be
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Spoeddecreet
Volwassenenonderwijs, quo vadis?
De voorbije maanden zijn conceptnota’s 
verschenen over de verschillende niveaus 
die vandaag deel uitmaken van het vol-
wassenenonderwijs. Deze nota’s hebben 
duidelijk gemaakt welke niveaus niet 
langer deel zullen uitmaken van de Cen-
tra voor Volwassenenonderwijs (CVO). 
Wat staat er te gebeuren? En wat vindt 
ACOD Onderwijs hiervan?

HBO5 (het ‘hoger volwassenonderwijs’) 
en de specifieke lerarenopleiding (SLO) 
worden tegen 2019 overgeheveld naar het 
hoger onderwijs. De Centra voor Volwas-
senenonderwijs kunnen zich dan enkel 
nog richten op het secundair volwasse-
nenonderwijs (SVWO). Deze beleidskeuze 
zal een behoorlijke impact hebben op het 
onderwijslandschap in de Vlaamse ge-
meenschap.
Terwijl er voor HBO5 en SLO nog sprake 
was van een bepaalde vorm van debat, 
blijft het eerder stil over de rol van de 
CVO en het SVWO. De vorige grondige 
herschikking van het onderwijslandschap 
in het volwassenenonderwijs in 2007 werd 
voorbereid en besloten met een nieuw 
decreet. Door deze werkwijze had ieder-
een meteen zicht op de totaliteit van de 
vernieuwde aanpak en op alle effecten. Nu 

wordt voor een andere werkwijze gekozen: 
bepaalde aspecten worden met spoed 
bekeken zonder dat er duidelijkheid is over 
de totaliteit van de ingrepen. Zo weten we 
absoluut nog niet welke de minimumnorm 
zal zijn, hoe de financiering zal gebeuren 
en dergelijke meer.

Begrenzing werkingsgebied

In het zogenaamde spoeddecreet wordt 
in eerste instantie de huidige begrenzing 
van het werkingsgebied van ieder CVO 
afgeschaft. De regering wil immers dat er 
schaalvergroting komt in de sector. Deze 
schaalvergroting is ook nodig door het af-
stoten van HBO5 en de SLO, maar hoever 
ze zal gaan, is voorlopig niet duidelijk.
Door de afschaffing van de werkingsge-
bieden moet de overheid ook ingrijpen in 
de regeling omtrent het inzetten van de 
onderwijsbevoegdheid van de centra en 
de daaraan gekoppelde programmatiere-
geling. Dit doet ze door de onderwijsbe-
voegdheden van de CVO geografisch in te 
perken en binnen het studiegebied uit te 
breiden.
De geografische inperking wordt gereali-
seerd door de onderwijsbevoegdheid niet 
langer te beperken tot het werkingsge-

bied, maar tot de vestigingsplaats (grond-
gebied van de gemeente). De uitbreiding 
binnen het studiegebied komt erop neer 
dat in een vestigingsplaats het CVO vrij 
alle opleidingen kan programmeren bin-
nen eenzelfde studiegebied. Tot op heden 
moest telkens voor iedere opleiding on-
derwijsbevoegdheid aangevraagd worden.
De kans bestaat dat centra geografisch 
gaan uitzwermen, waardoor de perso-
neelsleden op ruime afstand van de hoofd-
zetel kunnen worden ingezet. Daarom 
heeft de overheid de regel ingevoerd dat 
het protocol van de lokale onderhande-
lingen een belangrijk element zal zijn om 
onderwijsbevoegdheid toe te kennen in 
een nieuwe vestigingsplaats op meer dan 
25 kilometer van de hoofdvestiging.

Wat met de
onderwijsbevoegdheden?

Hoe wordt de onderwijsbevoegdheid 
vanaf volgend schooljaar toegewezen? 
Voor het SVWO kijkt men naar de drie 
vorige schooljaren. Het centrum krijgt de 
onderwijsbevoegdheid die gedurende 
die drie schooljaren uitgeoefend is op de 
vestigingsplaats, behalve de onderwijsbe-
voegdheid die overgeheveld werd. Werd 
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een verworven onderwijsbevoegdheid de 
afgelopen drie jaar niet uitgeoefend, dan 
kiest het centrum aan welke vestigings-
plaats ze toekomt.
De centra mogen HBO5 blijven inrichten 
op die vestigingsplaats waar ze dit de af-
gelopen twee jaar deden. Bovendien mag 
een centrum dat op 1 september 2016 
gestart is met een HBO5-opleiding op een 
bepaalde vestigingsplaats, die opleiding 
op die plaats verder blijven uitoefenen. 
Voor de SLO kijkt men naar het schooljaar 
2015-2016: indien de opleiding dan geor-
ganiseerd werd en het resultaat van een 
eventuele visitatie gunstig was, behoudt 
het centrum de onderwijsbevoegdheid op 
de betrokken vestigingsplaats(en).
Al deze maatregelen gaan gepaard met 
een tijdelijke benoemingsstop die onder 
bepaalde omstandigheden geldt voor 
sommige ambten. Het gaat om:
- In HBO5 en SLO: adjunct-directeur en 

lector.
- In centra waar (ook) HBO5 en SLO wor-

den aangeboden: directeur, adjunct-
directeur SVWO, technisch adviseur, 
technisch adviseur-coördinator.

Wat vindt ACOD Onderwijs 
 hiervan?

Door deze maatregelen door te voeren 
los van een globale visie op het secundair 
volwassenenonderwijs, is het onmogelijk 
een behoorlijk beeld te vormen van de 
impact. Momenteel heeft de overheid nog 
steeds geen duidelijkheid gegeven over 
de schaalgrootte die ze zal vooropstellen 
binnen de sector van het volwassenen-
onderwijs. Een antwoord op deze vraag 
is fundamenteel om alle andere aspecten 
goed te kunnen beoordelen.

Door de werkingsgebieden af te schaffen, 
maakt men fusies gemakkelijker, maar 
schaft men wel een hoeksteen af van het 
decreet volwassenenonderwijs, zoals het 
in 2007 tot stand is gekomen. Deze wer-
kingsgebieden hadden een dubbel doel. 
Enerzijds moest een centrum zich ont-
plooien in zijn werkingsgebied, waardoor 
ongebreidelde expansie onmogelijk was. 
Anderzijds werd er voor de personeelsle-
den ook een gebied afgebakend waarbin-
nen ze inzetbaar waren. Beide elementen 
worden op de helling gezet.
De nieuwe programmatieprocedure slaat 
en zalft tegelijkertijd. Door onderwijsbe-
voegdheid toe te kennen op niveau van 
het (aangepaste) studiegebied kunnen de 
opleidingen binnen dit studiegebied mak-
kelijker georganiseerd worden. Anderzijds 
kan het CVO de onderwijsbevoegdheid 
enkel inzetten in de vestigingsplaats waar 
ze toegekend wordt, wat dan weer beper-
kend is. Het grootste probleem is echter 
dat uit deze maatregel een wantrouwen 
spreekt ten aanzien van de besturen, en 
wat haaks staat op het regeerakkoord.

En de gevolgen voor het 
 personeel?

Zoals hierboven aangegeven, heeft het 
wegvallen van de werkingsgebieden ern-
stige gevolgen voor de personeelsleden. 
De beperkte geografische inzetbaarheid 
wordt hierdoor tenietgedaan. In het oor-
spronkelijke ontwerp stond een onwerkba-
re oplossing die gelukkig geschrapt werd. 
Het alternatief hiervoor is niet slecht, 
maar voldoet niet volledig: de Vlaamse 
regering zal bij de toekenning van nieuwe 
vestigingsplaatsen rekening houden met 
het protocol in het locaal comité. Voor 

de personeelsleden van het ontvangende 
centrum maakt het immers niet uit of de 
vestigingsplaats nieuw is of toegevoegd 
wordt via een overheveling. Kortom, als de 
overheid consequent is, moet ze voor een 
overgehevelde vestigingsplaats dezelfde 
regeling invoeren als voor een nieuwe 
vestigingsplaats.
Zelfs bij een fusie zou de overheid een 
maatregel moeten voorzien, omdat daar 
– nog veel meer dan bij de vorige twee 
mogelijkheden – ernstige gevolgen kunnen 
zijn voor de personeelsleden. Wij stellen 
voor om bij fusies waarbij de geografische 
spreiding groot wordt, ook een goedkeu-
ring door de Vlaamse regering te laten 
gebeuren en daar opnieuw het protocol 
van akkoord een zeer belangrijk element 
te laten zijn in de overweging.
Een tweede heikel punt is dat men een be-
warende maatregel plant met betrekking 
tot de benoeming van personeelsleden. Bij 
de lectoren is momenteel minder dan 60 
procent van de personeelsleden benoemd. 
Wij menen dan ook dat er geen bewa-
rende maatregel nodig is. Het opgeschorte 
benoemingspercentage in de hogescholen 
is immers 72 procent.
Ook de maatregel voor de selectie- en 
bevorderingsambten is buiten iedere 
proportie. Een centrum met voornamelijk 
SVWO wordt beperkt in zijn benoemings-
mogelijkheden omdat het een beperkt 
aantal opleidingen HBO5 heeft. Een CVO 
met exact hetzelfde aanbod SVWO, maar 
geen HBO5, kan wel benoemingen uitspre-
ken. Dit komt zeer eigenaardig over.

raf.deweerdt@acod.be

ACOD Onderwijs geeft vijf kaarten 
weg voor … 
‘De nacht van Apache’
ACOD Onderwijs is vóór persvrijheid. 
Daarom steunen we nieuwswebsite Apa-
che in zijn juridische strijd tegen Joeri Dil-
len, de ex-kabinetschef van Bart De Wever, 
en vastgoedpromotor Land Invest Group. 
Meer info over dit juridisch conflict lees je 

op www.apache.be.
Wil je een vrijkaart voor ‘De nacht van 
Apache’ op 2 februari 2017? Stuur dan 
een e-mail naar onderwijs@acod.be. Ver-
meld je naam en ‘Nacht van Apache’.

CONTACT de auteur van het artikel l 02 508 58 80 l raf.deweerdt@acod.be
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Hoe berekend?
Eindejaarstoelage 2016 
Traditiegetrouw wordt in de tweede 
helft van december aan alle onderwijs-
personeelsleden een eindejaarstoelage 
uitgekeerd. Dit jaar gebeurt dat op 19 
december.

Deze eindejaarstoelage is samengesteld uit 
een forfaitair en een veranderlijk deel. Het 
forfaitair gedeelte bedraagt dit jaar 604,23 
euro. Het veranderlijk gedeelte is nog altijd 
gelijk aan 2,5 procent van de geïndexeerde 
jaarlijkse brutobezoldiging (referentie: 
salaris oktober 2016). Bovendien krijgen de 
vastbenoemden een compensatie voor het 
bedrag dat ze op hun vakantiegeld ingele-
verd hebben.

Compensatie voor
vastbenoemden

Het zogenaamde raamakkoord (2013) dat 
de begroting in evenwicht moest brengen, 
voorzag voor de onderwijssector een be-
sparing van 82 miljoen euro zonder dat de 
personeelsleden koopkrachtverlies zouden 
lijden. Dit werd mogelijk gemaakt door de 
berekeningsbasis van het vakantiegeld van 
de vastbenoemde personeelsleden te ver-
minderen van 92 procent van het brutosa-
laris tot 70,26 procent.
De vastbenoemde personeelsleden ont-
vangen het verschil tussen die 92 en 70,26 
procent evenwel telkens bij de uitbetaling 
van de eindejaarstoelage later op het jaar. 
Dit verschil wordt vermenigvuldigd met 
1,0368. Op het vakantiegeld wordt immers 

geen sociale bijdrage betaald, op de einde-
jaarstoelage wel. Deze laatste bewerking 
moet dit verlies goed maken.

Referteperiode

De referteperiode voor de berekening van 
de eindejaarstoelage van tijdelijke perso-
neelsleden is het schooljaar 2015-2016. 
Voor de vastbenoemde personeelsleden 
loopt de referteperiode van 1 januari tot 
30 september 2016.
Personeelsleden die gedurende de gehele 
referteperiode een volledige opdracht uit-
oefenden, hebben recht op een volledige 
eindejaarstoelage. Personeelsleden die 
slechts gedurende een deel van de refer-
teperiode volledige prestaties verrichtten 
of gedurende de volledige referteperiode 
onvolledige prestaties verrichtten, ontvan-
gen een eindejaarstoelage in verhouding 
tot de prestaties.
Ziekteverlof of bevallingsverlof tijdens de 
referteperiode hebben geen invloed op 
het bedrag. Personeelsleden die genieten 
van een terbeschikkingstelling voorafgaand 
aan het rustpensioen, hebben ook recht op 
een eindejaarstoelage. In hun geval is het 
veranderlijk gedeelte gelijk aan 2,5 procent 
van het geïndexeerde jaarlijks wachtgeld 
dat zij in oktober 2016 ontvingen.

Inhoudingen

Op de bruto-eindejaarstoelage van tijde-
lijke personeelsleden wordt 13,07 procent 

RSZ ingehouden. Voor de vastbenoemde 
personeelsleden wordt de bruto-eindejaar-
stoelage verminderd met een inhouding 
VGZ. Daarnaast wordt bij alle personeelsle-
den ook de bedrijfsvoorheffing voor excep-
tionele vergoedingen toegepast.

Enkele voorbeelden

- Een leraar SO (salarisschaal 501 met 5 
jaar geldelijke anciënniteit) was gedurende 
het schooljaar 2015-2016 tijdelijk aange-
steld voor een opdracht van 16/20 van 3 
september 2015 tot 6 januari 2016 en voor 
een opdracht van 20/20 van 7 januari 2016 
tot 30 juni 2016. Aangezien betrokkene 
tijdens de referteperiode niet constant het-
zelfde volume heeft gepresteerd, wordt de 
eindejaarstoelage berekend aan de hand 
van deze twee verschillende opdrachten.
Het gedeelte dat betrekking heeft op de 
periode van 3 september 2015 tot 6 ja-
nuari 2016 is gelijk aan [604,23 + (2,5% x 
25152,63 x 1,6406)] x 126/300 x 16/20 = 
549,65 euro.
Het gedeelte dat betrekking heeft op de 
periode van 7 januari 2016 tot 30 juni 2016 
is gelijk aan [604,23 +( 2,5% x 25152,63 x 
1,6406)] x 174/300 x 20/20 = 948,80 euro.
De totale bruto-eindejaarstoelage bedraagt 
1498,45 euro. Van dit bedrag worden de 
RSZ-bijdrage (13,07 procent of 195,85 
euro) en de bedrijfsvoorheffing afgehou-
den.
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ACOD Onderwijs West-Vlaanderen
Wie doet wat?
Wie doet wat bij ACOD Onderwijs West-
Vlaanderen? Een overzicht.

Nele Boghe coördineert als provinciaal se-
cretaris de werking van ACOD Onderwijs in 
West-Vlaanderen. “De syndicaal afgevaar-
digden ondersteunen, vind ik enorm be-
langrijk”, vertelt Nele. “Zij zorgen voor een 
voortdurend contact met de leden op de 
werkvloer. Afgevaardigden zijn een belang-
rijke schakel in onze organisatie. Daarnaast 
ondersteun ik ook leden op de werkvloer 
waar er nog geen afgevaardigde is.”
Nele Boghe geeft ook bijstand aan leden 
die door beroepsproblemen met een ad-
ministratieve of gerechtelijke procedure 
geconfronteerd worden. “Er wordt steeds 
rekening gehouden met de collectieve 
belangen die de inzet kunnen zijn van een 
specifiek dossier”, vervolgt Nele. Het be-
stuur van ACOD Onderwijs West-Vlaande-
ren oordeelt over het al dan niet verlenen 
van bijstand. Hierbij houdt het rekening 
met de bijzonderheden van het dossier en 
vraagt het vooraf advies aan de juridische 
dienst van ACOD of aan het algemeen 
secretariaat.

Omdat discretie in de behandeling van de 
vragen en dossiers belangrijk is, moeten 
leden vooraf een afspraak maken. “Zo 
hebben we bovendien voldoende tijd om 
de vragen te beantwoorden of de proble-
men te kaderen en vermijden we onno-
dige wachtrijen”, zegt Nele Boghe.
Wie het provinciaal secretariaat van West-
Vlaanderen op maandag en donderdag 
contacteert, komt bij Rita Callu terecht. 
“Ik werk halftijds in het buitengewoon 
onderwijs en halftijds op het secretariaat 
van ACOD Onderwijs”, zegt Rita. “Ik sta in 
voor het opvolgen van het ledenbeheer. 
Het nakijken van bijdragen, het up-to-date 

houden van de ledengegevens, het opvol-
gen van de uitbetaling van stakingsvergoe-
dingen en de syndicale premie – dat alles 
gebeurt samen met het intersectoraal 
niveau en vraagt veel werk. Daarnaast ben 
ik ook penningmeester van ACOD Onder-
wijs West-Vlaanderen.”
Rita Callu ondersteunt de provinciaal se-
cretaris bij het beantwoorden van eerste-
lijnsvragen, bij loonsberekeningen en bij 
allerlei praktische zaken. “Ons kantoor is 
centraal gelegen in Roeselare, vlakbij het 
NMBS-station en de standplaats van De 
Lijn. Je vindt ook voldoende parkeerplaat-
sen in de onmiddellijke omgeving. Leden 
kunnen ook elders in de provincie een 
afspraak vragen”, voegt Rita eraan toe.

“Dat is allemaal veel werk, maar geluk-
kig krijgen we steun van ons provinciaal 
bestuur”, vertelt Nele Boghe. “Kristof 
Bruyland, voorzitter van onze Commissie 
Secundair Onderwijs, en Stefaan Van-
goethem, voorzitter van onze Commissie 
Leerlingenbegeleiding, vertegenwoordi-
gen samen met mij onze provincie in het 
Uitvoerend Bureau in Brussel. Bovendien 
kan ik steeds een beroep doen op onze 
voorzitter Benedict Declercq en op onder-
voorzitter Caroline Carrette. Zij staan altijd 
klaar, net als Caroline Garreyn, voorzitter 
Commissie Basisonderwijs, en Marianne 
De Maerteleire, voorzitter Commissie Ho-
ger Onderwijs.”

- Een vastbenoemd kleuteronderwijzer 
(salarisschaal 141 met 27 jaar geldelijke 
anciënniteit) is titularis van een volledige 
betrekking. De eindejaarstoelage is gelijk 
aan [604,23 + (2,5% x 30212,35 x 1,6406)] 
x 9/9 = 1843,39 euro.
Bij dit bedrag wordt nog het berekende 
verschil tussen 92 en 70,26 procent van 
het vakantiegeld 2016 toegevoegd (897,98 
euro). Dit bedrag wordt nog vermenig-
vuldigd met 1,0368 (897,98 x 1,0368 = 
931,02 euro). Dit resulteert in een bruto-
eindejaarstoelage van 1843,39 + 931,02 = 
2774,41 euro.
De netto-eindejaarstoelage wordt verkre-
gen door dit bedrag te verminderen met 
de verschuldigde VGZ-afhouding en de 
bedrijfsvoorheffing.

Gepensioneerde personeelsleden

Gepensioneerden hebben geen recht op 
een eindejaarstoelage. Enkel wie recent 
gepensioneerd werd en prestaties gele-
verd heeft in de referteperiode, krijgt een 
eindejaarstoelage. Gepensioneerden die in 
2016 nog vakantiegeld hebben ontvangen 
en dus ook getroffen zijn door de bespa-
ringsmaatregel van het raamakkoord (92 
- 70,26 procent), krijgen een compensatie 
zoals voor de vastbenoemden.

raf.deweerdt@acod.be
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VRT
Arbeidsherverdeling redt 150 jobs
Vakbonden en directie bereikten dit najaar een compromis over 
de invulling van de Beheersovereenkomst (BHO) 2016-2020. 
Wat staat erin? We focussen op het opmerkelijke resultaat, 
grondig gewikt en gewogen.

De Beheersovereenkomst 2016-2020 legt drie zware beperkingen 
op aan de VRT: het verlagen van de dotatie, een maximum aan het 
personeelsbudget en een minimum subsidie aan externe bedrij-
ven. Maar wat staat er nu in dat compromis en waarom spreken 
we nu van een sociaal plan in plaats van een transformatieplan? 
ACOD VRT gaat op zoek naar positieve punten, bezwaren, verwe-
zenlijkingen van de vakbond en uitdagingen voor de toekomst.

Arbeidsherverdeling, het ‘nieuwe werken’ op de 
VRT – en elders

Collega’s krijgen het recht op vrijwillige basis met hun einde-
jaarspremie of zondagsvergoeding extra vakantie te kopen. Dat 
het arbeidsvolume daardoor gevoelig daalt, is te wijten aan de 
beperkingen van de BHO, maar is wel een socialere manier om 
daarmee om te gaan dan op de VRT – en in onze maatschappij – 
de gewoonte is. Op basis van inschattingen aan de hand van een 
bevraging in het voorjaar zijn we optimistisch en rekenen we op 
150 aanwervingen in de komende vier jaar, voldoende voor het 
aanvullen van collega’s die op verdiende rust gaan of andere hori-
zonten opzoeken.
De sociaaleconomische actualiteit dwingt ons na te denken over 
een nieuwe arbeidsorganisatie: robotisering en automatisatie 
hebben nu ook gevolgen voor jobs in de dienstensector. In de ban-
ken- en verzekeringssector kiezen bedrijven voor massale ontsla-
gen om de gevolgen af te wentelen op de werknemers en zeker de 
dividenden niet in gevaar te brengen. We kunnen hier als kritische 
burgers en organisaties op twee manieren mee omgaan: ofwel 
verzetten we ons tegen de vooruitgang, ofwel gaan we ervoor dat 
deze technologische vooruitgang ten dienste komt van de mens.
Algemene arbeidsduurvermindering staat meer dan ooit op het 
voorplan. Automatisering zou ons leven makkelijker moeten ma-
ken en meer tijd vrij moeten maken voor andere activiteiten. De 
digitale revolutie, niet ten gunste van de bedrijven en hun aan-
deelhouders, maar ten gunste van de samenleving en de mensen. 
De arbeidsherverdeling op de VRT is hier een voorbode van.
Naarmate meer en meer mensen deeltijds werken of instap-
pen op een vorm van arbeidsherverdeling, zal op de VRT (en in 
onze samenleving) een ander denkkader moeten ontstaan over 
arbeidsduur. Deeltijds werken wordt het nieuwe normaal, een 
innovatieve manier van bedrijfsvoering die gelijke tred houdt met 
de digitale revolutie in onze samenleving en voor de VRT een 
oplossing vormt voor zowel de werkdruk, arbeidsbelasting als de 
opgelegde besparingen en arbeidsvolumevermindering.
Deeltijds werken normaliseren biedt ook een unieke kans in de 
strijd voor de gendergelijkheid: waar het tot nu toe vooral vrou-
wen waren die deeltijds werkten, met alle gevolgen van dien, zal 
een meer uitgebreide arbeidsduurvermindering leiden tot meer 
gelijkheid.

Syndicale bezwaren bij het  compromis

Collega’s die op zondag werken, krijgen daar terecht een vergoeding 
voor, als compensatie voor het werken op asociale tijden. Vanaf dit 
plan wil de directie deze vergoeding aftoppen op 24 euro bruto per 
uur. ACOD VRT blijft zich inzetten om deze aftopping ongedaan te 
maken of tenminste eerlijker te verdelen.
Bij de vloot van een kleine 200 salariswagens komen in een proef-
project nog 100 wagens bij. We zijn het hier niet mee eens en heb-
ben gewezen op de nadelige gevolgen van bedrijfswagens voor de 
natuur en voor de sociale zekerheid.
Bonussen voor managers in de openbare dienst hebben hun onnut 
bewezen. We zijn dan ook tegen deze vorm van variabele verloning 
en eisen – zolang dit systeem niet is afgeschaft – volledige transpa-
rantie over het toekennen ervan.
Vele negatieve zaken dus, waarom hebben we dan onze goedkeu-
ring gegeven? Dit sociaal plan is een compromis, waar voor elk van 
de partijen zaken in zitten die positief en negatief uitvallen. Maar 
het is dankzij de vakbond en de steun van leden en ander personeel, 
dat we van een ronduit negatief transformatieplan, door strijd, mo-
bilisatie, overleg en tactiek een aanvaardbaar compromis hebben 
verkregen.

Arbeidsherverdeling als inzet van de syndicale strijd

Na de opstart van de Vlaamse regering-Bourgeois nam ACOD VRT 
het voortouw in het verzet, richtte mee ‘Hart Boven Hard’ op en 
realiseerde mee de grootste VRT-staking sinds jaren. Inhoudelijk 
bereidden we de toekomst van de VRT voor in een Toekomstcongres 
in mei 2015. Maar toen het transformatieplan in september 2015 
uitlekte, werd duidelijk dat de VRT afgebroken moest worden: ver-
lies van meer dan 350 VRT-jobs, deels door te schrappen, deels door 
te privatiseren.
Bij de acties van 15 september met een bezetting van de uitzendre-
gie en door het onvermogen van de directie om met dit democra-
tische protest om te gaan, liep het journaal in het honderd. Daarna 
ontstond #iedereenVRT/“VRTontploft”, een beweging van program-
mamakers en journalisten. ACOD VRT bracht de drie vakbonden, 
#iedereenVRT en de redactieraad bij elkaar in een gemeenschap-
pelijk personeelsfront. Dit front organiseerde vijf Toekomstsessies 
in november 2015 die massa’s ideeën leverden die de Beheersover-
eenkomst positief beïnvloedden en de aanzet vormden tot de parti-
cipatieve bedrijfscultuur.
Na het afsluiten van de Beheersovereenkomst stelden we dat bin-
nen de beperkingen het mogelijk is om de tewerkstelling te behou-
den met een sluitend plan om via arbeidsherverdeling alle collega’s 
aan boord te houden en de natuurlijke vertrekkers te vervangen 
door nieuwe collega’s. Het is door het rotsvast geloof en overtuiging 
in de arbeidsherverdeling van het bestuur en militanten van ACOD 
VRT dat dit resultaat werd gehaald.
De andere vakbonden overtuigen van de zinvolheid van arbeidsher-
verdeling ging vlot, de directie overtuigen was wel wat anders. Tal-
loze sessies en lange besprekingen waren nodig om het innovatieve 
idee uit te leggen – en waarom dit zowel voor de VRT, de individuele 
collega als het collectieve goed was.
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Maaltijdcheques en de  democratisering van de 
VRT

Maaltijdcheques waren andere koek: van bij het begin wilde de 
directie deze asociale en ouderwetse maatregel doorduwen. We 
stelden vast dat er heel wat praktische problemen zouden ont-
staan bij het invoeren van de cheques: wat met de tegenstellin-
gen statutairen-contractuelen, wat met de maaltijdvergoedingen, 
met de regionale zenders enzovoort?
Bovendien past het systeem van maaltijdcheques in een metho-
diek van ontduiking van sociale bijdragen, waarmee we als sociale 
vakbond niet akkoord kunnen gaan. Zowel het verzekerings- als 
het solidariteitsprincipe worden met voeten getreden.
Het was het vakbondscomité van ACOD VRT dat in het voorjaar al 
stelde dat het invoeren van maaltijdcheques een breekpunt zou 
worden in de onderhandelingen. Het comité schatte op die ma-
nier correct de verhoudingen op de werkvloer in. Tijdens de hele 
duur van onderhandelingen werd ons verweten radicaal te zijn en 
niet genoeg met de directie mee te denken in de zoektocht naar 
besparingen op het personeel – een verwijt dat we graag als geu-
zennaam dragen.
Toen de directie de informele onderhandelingen wilde afronden, 
was er geen akkoord. We stelden voor nog verder te onderhan-
delen en indien er geen akkoord mogelijk bleek, de twee voor-
stellen (met en zonder maaltijdcheques) voor te leggen aan het 
personeel. De andere partners zagen deze democratische raad-
pleging niet zitten, maar na rijp beraad werden de collega’s toch 
bevraagd. Ze kozen met een ruime meerderheid voor het voorstel 
zonder maaltijdcheques.
Na het debacle van het Transformatieplan, de personeelsopstand 
van 2015 en de Toekomstsessies van het personeelsfront, trok de 
directie terecht de conclusie dat de VRT rijp was voor een partici-
patieve bedrijfscultuur. Het debacle van de maaltijdcheques leert 
ons dat het VRT-personeel klaar is voor een verdere democratise-
ring van het bedrijf. Directie en vakbonden hoeven zich niet pa-
ternalistisch op te stellen en te streven naar een sociaal overleg 
dat los van de collega’s op de werkvloer werkt.
Onze voorstellen over een referendum stuitten op heel wat be-
zwaren: het zou de tegenstelling op de werkvloer aanwakkeren, 
de macht van het sociaal overleg verzwakken enzovoort. Ons 
standpunt is dat meer democratie net leidt tot een grotere be-
trokkenheid van het personeel en een versterking van het sociaal 
overleg.
Enkel door meer democratie kunnen we van de VRT een bedrijf 
maken dat innovatief is, niet enkel qua technologie en creativiteit, 
maar ook qua arbeidsorganisatie en personeelsbeleid.

Wies Descheemaeker

CONTACT Wies Descheemaeker l 0486 78 73 79 l acod@vrt.be

foto: Luc Viatour
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Antwerpen

Antwerpen-Kempen-Mechelen
Senioren bezoeken Hopmuseum en Tal-
bot House

Op dinsdag 13 december 2016 reizen de 
senioren van het gewest Antwerpen-Kem-
pen-Mechelen naar Poperinge voor een 
bezoek aan het Talbot House of ‘Het leven 
achter het front van de Eerste Wereld-
oorlog’. Poperinge was tijdens die oorlog 
nog een klein stukje onbezet België, waar 
gewonde soldaten werden opgevangen en 
waar zich het zenuwcentrum van de Britse 
sector bevond.
Na de lunch brengen we een bezoek aan 
het Hopmuseum. Hier krijg je een kijkje 
in de rijke hopgeschiedenis en dus ook in 
onze rijke Belgische biercultuur.
De deelnameprijs bedraagt 35 euro per 
persoon voor de bezoeken, gids en lunch. 
Afspraak om 10.45 uur aan het station van 
Poperinge.
Wie met de trein komt, kan vanaf Sint-
Niklaas met een seniorenbiljet reizen. 
Daar vertrekt de rechtstreekse trein naar 
Poperinge om 9.01 uur. Deze trein ver-
trekt in Antwerpen-Centraal om 8.37 uur. 
Vanuit Mechelen kan je om 8.17 uur naar 
Berchem sporen om daar om 8.43 uur de 
trein naar Poperinge te nemen.
De inschrijvingen worden afgesloten op 
woensdag 7 december 2016. Ze wordt 
slechts definitief na betaling op rekening-
nummer BE14 8778 0015 0383 van ACOD 
Antwerpen met als mededeling S16POP.
Verdere inlichtingen over de activiteiten 
van de seniorencommissie kan je per e-
mail verkrijgen als je je vraag stuurt naar 
maurice.hauspie@acod.be of telefonisch 
op ACOD Antwerpen 03/213.69.20 of 
ACOD Mechelen 015/41.28.44.
Festival van de Gelijkheid
Sociaal Europa gedumpt?

Limburg

Nieuwjaarsreceptie senioren

De seniorencommissie van ACOD Lim-
burg nodigt de gepensioneerde leden van 
ACOD Limburg samen met hun partner 
uit op haar nieuwjaarsreceptie van dins-
dag 24 januari 2017 om 13.30 uur in zaal 
Kermeta, Diestersteenweg 204 in 3510 
Kermt/Hasselt. Gastsprekers zijn Pierre 
Vrancken (voorzitter ABVV Limburg), 
Guido Rasschaert (algemeen secretaris 
ACOD) en Chris Reniers (voorzitter ACOD). 
Inschrijven kan via ACOD Limburg, Konin-
gin Astridlaan 45 in 3500 Hasselt of nancy.
debaer@acod.be.

West-Vlaanderen

Afdeling Brugge
Kerstfeest en eindejaarsquiz

De gepensioneerden van ACOD-afdeling 
Brugge nodigen iedereen uit op hun zesde 
Kerstfeest en eindejaarsquiz op donderdag 
15 december 2016 in zaal Trammelant van 
café Tramhuis (Gaston Roelandtplein 2 in 
Assebroek bij Brugge).
Onze kerstman blijft deze keer in het hoge 
Noorden, maar heeft voor alle aanwezigen 
een geschenkje afgeleverd. Tijdens de 
koffie en boterkoeken wordt hij vervangen 
door een verrassingsoptreden van een 
stand-upcomedian die ons op zijn onna-
volgbare manier door het leven loodst.
Toegang vanaf 12.30 uur. De quiz start 
stipt om 13.30 uur. Wil je deelnemen, be-
taal dan 10 euro per persoon op rekening-
nummer 979 3531234 51, op naam van 
Marc Caenen – Karel Van Manderstraat 76 
– 8310 Brugge, met de vermelding ‘Kerst-
feest 2016’.

Alle gewesten

De Europese eenmaking betekent open 
grenzen, een vrij verkeer van goederen 
en diensten. Klinkt mooi. Maar in werke-
lijkheid zorgt Europa niet voor sociale en 
fiscale harmonisering. 
“Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde 
plaats.” Het klinkt volstrekt logisch en 
ethisch. Maar de misbruiken en sociale 
drama’s die met deze geglobaliseerde 
utopie gepaard gaan, zijn amper bij te 
houden.
Vakbonden bundelen krachten om het 
schrijnende fenomeen van sociale dum-
ping, voornamelijk in de transportsector 
en de bouw, tegen te gaan. Ze dringen aan 
op een strenger wettelijk kader.
Is een ‘Sociale Europol’ noodzakelijk? 
Wordt het sociale Europa gedumpt? Of is 
Europa überhaupt nooit sociaal geweest? 
Is het eengemaakte Europa een illusie?
Het Festival van de Gelijkheid organiseert 
op 1 december een debat met Frank Mo-
reels (voorzitter van BTB-ABVV), Ferdi De 
Ville (professor Politieke Wetenschappen 
aan de UGent), Edwin Atema (FNV Trans-
port Nederland), Said El Khadraoui (advi-
seur, European Political Strategy Centre, 
Europese Commissie) en Tomas Vanheste 
(De Correspondent). Bart Brinckman (De 
Standaard) is moderator.
Meer info: www.festivalgelijkheid.be/

Vlaams-Brabant

Algemene leden- en militantenvergadering  

We organiseren een algemene leden- en 
militantenvergadering op maandag 19 de-
cember om 19u in het ACOD-gebouw (Ma-
ria Theresiastraat 121, Leuven) om jullie te 
informeren over de recentste ontwikkelin-
gen en onrechtvaardige maatregelen van 
de regeringen Michel en Bourgeois.


