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Wedstrijd
Kleine verhalen
over solidariteit

 Winnaars exclusief etentje

	 Mira	 Vandersaenen	 en	 Jos	 Libotton	
winnen een exclusief etentje met Karel 
Stessens of Chris Reniers, respectieve-
lijk	 voorzitter	 en	 algemeen	 secretaris	
van de ACOD. Hun antwoorden kan je 
terugvinden	op	pagina	7	van	deze	editie	
van Tribune.

Nieuwe prijs:
Kleine verhalen over solidariteit

	 Vakbondsman	 Lieven	 Vanhoutte	 geeft	
zijn	 menselijke	 visie	 op	 internationale	
solidariteit. Concrete verhalen en schet-
sen het onrecht waar vakbonden we-
reldwijd	tegen	strijden.

Vragen
- Wat is het telefoonnummer van de gra-
tis	infolijn	van	de	Vlaamse	Overheid?
-	Waarvoor	staat	het	letterwoord	ALIVE,	
een	groep	die	Jan	Toye	oprichtte	samen	
met	enkele	andere	bedrijfsleiders?
-	Hoe	heet	de	S-plus	zanggroep	die	naar	
jaarlijkse	traditie	in	Gent	een	gezongen	
hulde brengt ter gelegenheid van de 
1 mei-viering aan het monument van 
Pierre	De	Geyter,	componist	van	de	In-
ternationale?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be

of sturen naar Chris Camps,
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Als je het mij vraagt
Veel geblaat maar weinig wol
1 mei is traditioneel een ijkpunt in de soci-
alistische arbeidersbeweging. Hoe beleef je 
dit jaar de aanloop naar die feestdag?

Karel	Stessens:	“Normaal	gezien	zou	1	
mei	een	feestdag	moeten	zijn,	maar	dit	
jaar	zie	ik	maar	weinig	reden	tot	fees-
ten. Niet voor het eerst en wellicht ook 
niet	voor	het	laatst	zal	1	mei	een	strijd-
dag	 worden.	 De	 voorbije	 maanden	
hebben we de rechtstreekse aanvallen 
op	 de	 openbare	 diensten	 zien	 toene-
men.	 Bovendien	 liggen	 ze	 ook	 onder	
vuur door strenge besparingsmaatre-
gelen, deels onder druk van Europa. 
De	voorbije	weken	moesten	we	spijtig	
genoeg ook vaststellen dat de agressie 
ten	aanzien	van	personeel	in	openbare	
diensten	blijft	toenemen.	Zo’n	klimaat	
en negatieve toekomstperspectieven 
zetten	 uiteraard	 een	 domper	 op	 de	
feestvreugde. Vanuit de arbeidersbe-
wering moeten we een antwoord for-
muleren	op	al	deze	problemen,	om	zo	
het vertrouwen te kunnen behouden 
van	onze	leden.	De	vakbond	is	immers	
de	 organisatie	 bij	 uitstek	 die	 opkomt	
voor de rechten en de arbeidsomstan-
digheden van de miljoenen werkne-
mers in dit land.” 

Je sprak al over de rechtstreekse aanvallen 
op de openbare diensten, maar volgens jou 
worden ze ook op een verdoken manier on-
deruitgehaald. 

Karel Stessens: “Met die verdoken aan-
vallen bedoel ik maatregelen en con-
structies die worden ingevoerd om de 
werking	van	onze	overheid	en	openba-
re	diensten	uit	te	hollen.	Specifiek	denk	
ik	daarbij	aan	het	zo	vaak	geprezen	sy-
steem van publiek-private samenwer-
king (PPS). PPS werd door vele politici, 
bedrijfsleiders	en	bankiers	verkocht	als	
dé oplossing om grote investeringpro-
jecten tot een goed einde te brengen, 
waarbij	door	de	 inbreng	van	de	privé	
de druk op de overheid verminderd 
zou	worden.	De	 realiteit	 is	 echter	 an-
ders.	PPS-constructies	zijn	in	feite	een	
verkapte manier om geldmiddelen te 
versluizen	 van	 de	 overheid	 naar	 de	
privé.	 Zo	 kan	 de	 Belgische	 overheid	
haar begroting opsmukken en goede 
punten scoren in Europa. Maar tege-

lijk	blijkt	dat	de	kostprijs	van	de	PPS-
constructies oploopt. Onrechtstreeks 
is er een extra kost omdat de banken 
die	 instaan	 voor	 de	 financiering	 via	
staatswaarborgen en dus belasting-
geld	 drijvende	worden	 gehouden.	 En	
rechtstreeks rekenen de consortiums 
van aannemers die de werken uitvoe-
ren	een	hogere	prijs	aan	omdat	het	ri-
sico van de PPS-constructies verhoogd 
is. Die extra meerkost van 18-20% ten 
opzichte	van	de	normale	uitvoering	in	
eigen overheidsbeheer wordt gewoon 
doorgeschoven naar de overheid en 
dus naar de belastingbetaler.”

Je verwees eerder ook al naar de spijtige 
agressiegevallen van personeel in openbare 
diensten, waarbij onlangs een agent en een 
medewerker van de MIVB omkwamen. 
Zulke incidenten lijken steeds vaker voor 
te vallen.

Karel Stessens: “Het geweld tegen per-
soneel in openbare diensten neemt toe 
en ondanks jarenlang vakbondsprotest, 
worden er geen maatregelen genomen. 
De	vakbonden	 kregen	 het	 verwijt	 dat	
ze	hun	achterban	niet	in	de	hand	had-
den	 toen	 het	 MIVB-personeel	 dagen-
lang	 weigerde	 het	 werk	 te	 hervatten.	
Dat is de waarheid geweld aandoen. 
Het personeel is de agressie en het ont-
breken van maatregelen daartegen ge-
woonweg	 spuugzat.	Keer	op	keer	de-
den	politici	beloftes	om	de	veiligheid	te	
verhogen en keer op keer draaide dat 
uit	op	niets.	 In	de	gevangenissector	 is	
de	malaise	 net	 zo	 groot.	Al	 jarenlang	
klagen vakbonden het probleem van 
de overbevolking van de cellen en de 
onderbezetting	van	het	personeel	aan.	
Nu	is	er	een	belofte	van	1000	extra	aan-
wervingen.	Maar	wat	merken	we?	Na	
één	kwartaal	zijn	er	nog	maar	4	nieuwe	
cipiers in dienst genomen. Dat is toch 
wraakroepend!”

Je hoort dus veel beloftes, maar ziet weinig 
resultaat.

Karel	 Stessens:	 “Ik	 heb	 m’n	 buik	 vol	
van ministers en staatssecretarissen die 
in hun eigen mediashow ballonnetjes 
oplaten. Neem nu staatssecretaris voor 
Ambtenarenzaken	 Hendrik	 Bogaert,	

die een voorstel lanceerde om de index 
aan	te	pakken.	Aanvankelijk	leek	hij	de	
steun	 te	 hebben	 van	 zijn	 partij,	 maar	
enkele	dagen	later	slikte	hij	zijn	woor-
den alweer in. Ondertussen reageer-
den vele mensen wel geprikkeld om-
dat	ze	geloof	hechtten	aan	zijn	uitspra-
ken.	Zo	gaat	het	keer	op	keer:	politici	
lanceren	 een	 idee	 of	 doen	 een	 belofte	
– ten voordele of te nadele van de bur-
gers	–	maar	ze	vergeten	de	reacties	die	
uitgelokt	worden	bij	het	uitblijven	van	
resultaten. Dan moet je niet versteld 
staan dat mensen op straat komen om 
hun	ongenoegen	te	uiten	en	zich	tegen	
de politiek keren.” 

De ACOD wenst al haar leden en hun 
familie een sociale, solidaire, strijd-
bare en sterke 1 mei toe!
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Interview Jan Toye
“Het einde van de globalisering is in zicht”
Na de zelfmoord van zijn hoogbegaafde 
zoon Christoph, werd de wereld van Jan 
Toye, topman van het biermerk Palm, 
op z’n kop gezet. In zijn zoektocht om 
te begrijpen waarom zijn zoon uit het 
leven was gestapt, kwam hij tot enkele 
belangrijke, vernieuwende inzichten 
over de wereld en onze maatschappij. 
Het veranderde hem als zakenman en 
sindsdien probeert hij zijn steentje bij 
te dragen om de wereld te veranderen en 
verbeteren.

Het verlies van een kind is altijd ingrijpend. 
Hoe verwerkte je dat en welke nieuwe in-
zichten bracht die omzwerving je bij?

Jan Toye: “Christoph was een hoogbe-
gaafde jongen, verstandig, hoogsensi-
tief,	perfectionnist	 en	 introvert.	Hij	zat	
altijd	 in	 gedachten	 verzonken	 in	 zijn	
pogingen	 om	 de	 wereld	 te	 begrijpen.	
Hij	zat	met	vele	 existentiële	vragen	en	
verslond	 filosofische	 boeken.	 Na	 zijn	
dood	heb	ik	gepoogd	zijn	denkproces	te	
volgen,	om	te	begrijpen	wat	hem	tot	zijn	
zelfmoord	gedreven	had.	Via	de	boeken	
die	hij	las,	heb	ik	toegang	gekregen	tot	

zijn	 wereldanalyse.	 Onze	 wereld	 kent	
een darwinistische ontwikkeling die op 
niets gericht is. Die ontwikkeling wordt 
door niemand gestuurd – er is geen ho-
gere	macht	–	 en	zal	uiteindelijk	 leiden	
tot	 zijn	 eigen	 vernietiging.	 Tot	 die	 ni-
hilistische conclusie kwam Christoph. 
Bovendien	meende	hij	in	de	lijn	van	an-
dere denkers dat de mens niet kan leven 
met	de	existentiële	angst	dat	 er	buiten	
dit leven niets is en alles gedoemd is te 
verdwijnen.	 Het	 door	 de	 mens	 gecre-
eerde	godsbeeld	gaf	daarbij	soelaas,	nu	
vervallen we in een religieus vacuum. 
De	 mens	 is	 op	 zoek	 naar	 een	 nieuwe	
vorm	van	houvast	en	zingeving”

Hoe proberen de meeste mensen die angst te 
doen verdwijnen? 

Jan	Toye:	“Door	te	zoeken	naar	verbon-
denheid met andere mensen. We ken-
nen een darwinistische drang om ons 
te conformeren naar de normen van een 
groep,	om	‘erbij	te	horen’.	Een	groep	zet	
zich	altijd	af	tegen	een	andere	groep	om	
zo	de	interne	verbondenheid	te	verster-
ken.	Dat	creëert	uiteraard	conflicten	en	

de	geschiedenis	is	er	vol.	In	een	nucleai-
re	wereld	is	zo’n	benadering	bijzonder	
destructief. Als we als mensheid er niet 
in	slagen	onze	primaire	darwinistische	
competitiedrang	 te	 overstijgen	 en	 ons	
niet	 verzetten	 tegen	 de	 voortdurende	
clash tussen groepen, dan overleven 
we het niet. Om tot een echte wereldge-
meenschap te komen moeten we er dus 
in	 slagen	 om	 wat	 we	 onze	 genetische	
erfzonde	 zouden	 kunnen	 noemen,	 te	
overstijgen.	Niet	 eenvoudig,	 uiteraard.	
Daarvoor hebben we nood aan een we-
reldwijd,	gemeenschappelijk,	nieuw	en	
hoger	 bewustzijnsniveau.	 De	 	 nieuwe	
generatie, geholpen door de social me-
dia is dat aan het adopteren.”

Je ziet ook een probleem in het westers maat-
schappijmodel dat zich in die darwinistische 
traditie heeft ontwikkeld.

Jan	Toye:	“Onze	westerse	maatschappij	
en economie is gebouwd op het concept 
van	de	mens	zoals	beschreven	door	de	
econoom Adam Smith: ‘De meest fun-
damentele	drang	in	de	mens	is	zich	wil-
len	verrijken	en	zijn	comfort	verbeteren.	
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Laat	dat	los	in	de	vrije	markt	en	er	zal	
welvaart	 ontstaan.’	 Een	 correcte	 ana-
lyse,	maar	die	vrijheid	is	niet	zo	vrij	als	
oorspronkelijk	 ingeschat.	 Dit	 concept	
geeft	 altijd	 aanleiding	 tot	 het	 ontstaan	
van	machtsstructuren	en	uitbuiting	zo-
wel	van	de	mens	als	van	onze	planeet.	
…..Onze	 westers	 consumptiemodel	 is	
daar	het	perfecte	voorbeeld	van.	We	zit-
ten	in	een	uitbuitingscultuur.	Onze	dar-
winistische	 drang	 en	 zwaktes	 worden	
misbruikt. Via consumptie proberen 
we deel uit te maken van een grotere 
groep. De mens moet consumeren om 
erbij	 te	 horen,.	Consumptie	 is	 dus	 een	
geëxploiteerde	vorm	van	zingeving	ge-
worden	voor	de	mens.	Het	 neemt	 zijn	
existentiële	angst	weg.”

Door wie gebeurt die uitbuiting dan?

Jan	 Toye:	 “Volgens	 mijn	 zoon	 zijn	 de	
consumenten het nieuwe slavendom. 
Zij	 aanbidden	 hun	 slavernij.	 Econo-
mische,	 politieke	 en	 maatschappelijke	
machtsstructuren	spelen	in	op	de	zwak-
tes	van	de	slaven/consumenten.	Ze	ge-
ven hen voldoende koopkracht en wel-
vaart om blind en ondoelmatig te con-
sumeren	en	zo	hun	verslaving	te	blijven	
voeden. Die welvaart kan enkel maar 
behouden	blijven	door	de	natuur	uit	te	
buiten op een manier die allesbehalve 
duurzaam	is.	Ons	westers	model	is	een	
roofbouwmodel.	We	plunderen	mijnen,	
bossen	en	zeeën.	We	gebruiken	fossiele	
brandstoffen	 zonder	na	 te	denken	wat	
we	zullen	doen	wanneer	die	opgebruikt	
zijn.	Ondertussen	warmen	we	de	aarde	
op met voorspelbare destructieve ge-
volgen.	Bovendien	 is	het	bezit	van	die	
natuur via concessies steeds meer in 
handen gekomen van geconcentreerde 
machtsstructuren	die	ze	exploiteren	en	
dan duur verkopen aan de consumen-
ten.	Die	 laatsten	zijn	ook	zelf	 schuldig	
aan	dit	model,	 omdat	 ze	 slaafs	 blijven	
consumeren.	Op	die	manier	creëren	we	
onze	 eigen,	 versnelde	 ondergang.	 We	
kunnen	dit	model	niet	blijven	aanhou-
den in een geglobaliseerde wereld.”

Waarom niet?

Jan Toye: “Het einde van de globalise-
ring	is	in	zicht.	De	rest	van	de	wereldbe-
volking laten groeien in welvaart naar 
ons	 westers	 model	 kan	 onze	 planeet	
niet	 aan.	 Aan	 het	 tempo	 waarop	 wij	
roofbouw	plegen	op	de	natuur,	zouden	
we daarvoor drie aardes nodig hebben. 

Je merkt het verval van de globalisering 
ook	aan	het	 tempo	waarmee	bedrijven	
voortdurend	 dienen	 te	 verhuizen	 om	
aan lage lonen te kunnen produceren. 
Eerst was het Oost-Europa, dan China, 
nu	 andere	 Aziatische	 landen.	 Maar	
overal	 stijgen	 de	 lonen	 gestaag,	 waar-
door	op	termijn	het	verschil	met	de	ei-
gen markt wordt uitgevlakt.”

Consumptie is
een geëxploiteerde 
vorm van zingeving 
geworden voor de 
mens. 

Wat is dan de oplossing?

Jan	Toye:	“Op	lange	termijn	moeten	en	
zullen	we	 terugkeren	 naar	 lokale	 pro-
ductie.	Het	is	toch	ongelooflijk	dat	bloe-
men	en	sperziebonen	tegenwoordig	uit	
Kenia worden overgevlogen met een 
vliegtuig	op	fossiele	brandstof,	terwijl	je	
die	net	zo	goed	hier	kan	kweken?	Onze	
welvaartsproductie moet fundamen-
teel herdacht worden. Tegenwoordig 
staat	 een	 hoog	 welvaartsniveau	 gelijk	
met een hoge ecologische voetafdruk. 
Een	laag	welvaartsniveau	heeft	een	lage	
ecologische voetafdruk. We moeten dus 
evolueren	 naar	 een	 model	 waarbij	 we	
op globaal niveau tot een hoge welvaart 
kunnen komen met een lage ecologi-
sche voetafdruk. Een nieuw eco-econo-
misch model, dat opnieuw meer lokaal 
zal	zijn.”

Het is een verhaal dat niet volledig nieuw is, 
maar toch blijkbaar moeilijk om in de prak-
tijk om te zetten. 

Jan Toye: “De generatie die het nu voor 
het	zeggen	heeft	zal	daar	niet	in	slagen.	
Wij	 zitten	 nog	 met	 heel	 andere	 denk-
beelden . Als babyboomer kreeg ik de 
katholieke inprenting dat we hier op 
aarde ons best moesten doen, om een 
betere plaats te bemachtigen in het hier-
namaals. Tja, dan ben je direct gefocust 
en loop je met oogkleppen op in het ga-
reel van het systeem. Je werkt heel de 
tijd	en	kijkt	niet	veel	verder.	We	rennen	
in	 een	 ‘rat	 race’	 en	 hebben	 zelfs	 geen	
tijd	meer	voor	elkaar	en	onze	kinderen.	

Met	de	beste	bedoelingen	zijn	we	voort-
durend	 bezig	 en	 proberen	 we	 zoveel	
mogelijk	 welvaart	 te	 creëren	 voor	 ons	
gezin.	 Dat	 gezin	 moet	 bovendien	 ‘ge-
slaagd’	 zijn.	 Kinderen	moeten	 naar	 de	
universiteit,	of	ze	dat	nu	willen	of	daar-
voor	geschikt	zijn	of	niet.	Alleen	zo	kun-
nen	ze	het	immers	verder	brengen	en	de	
dromen van hun ouders waarmaken. 
Die	drang	om	een	‘winnaar’	te	moeten	
zijn,	zorgt	voor	een	enorme	druk	–	zo-
wel ouders als kinderen.”

Kan volgens jou de jeugd dan de fouten van 
haar ouders rechtzetten? 

Jan	Toye:	“Ik	hoop	en	denk	van	wel.	Ze	
beseffen	vaak	zaken	veel	dieper	dan	wij.	
De	nieuwe	generatie	beseft	dat	de	ma-
nier waarop we leven en welvaart cre-
eren	niet	houdbaar	 is.	Ze	 zien	 immers	
de uitwassen van het consumentisme 
en	 de	 gevolgen	 van	 de	 roofbouw	 op	
mens	en	natuur.	Ze	beseffen	het	gevaar	
van	zelfdestructie	en	dat	meer	welvaart	
voor iedereen kan, maar dan wel op een 
meer	 duurzame	 manier.	 Kijk	 naar	 de	
vele jonge protestbewegingen overal ter 
wereld – de andersglobalisten, de indig-
nados, de Arabische lente, Occupy Wall 
Street. Het is de  nieuwe generatie die 
tot	inzicht	komt	en	de	wereld	wil	veran-
deren.	Misschien	kunnen	zij	de	verzuch-
tingen	van	mei	 ‘68	 eindelijk	 afwerken,	
want	 die	 zijn	 nog	 niet	 volbracht.	 Vele	
jongeren die toen op straat kwamen – 
ik	 incluis	 –	 zijn	 nadien	 gerecupereerd	
door het systeem. Het drama is dat we 
ook	onze	nieuwe	generaties	nog	steeds	
indoctrineren	opdat	 ze	 zich	goed	 zou-
den inschakelen in het systeem. Wie an-
dere	inzichten	heeft	wordt	uitgespuwd	
door	datzelfde	systeem.”

Wat is dan die nieuwe wereld die jongeren 
moeten ontwerpen?

Jan	Toye:	“Ik	baseer	me	daarvoor	op	de	
inzichten	 van	 de	 politiek,	 economisch,	
sociaal en ecologisch denker Jeremy 
Rifkin.	 In	zijn	boek	 ‘The	Empatic	Civi-
lization’	stelt	hij	dat	de	economie	moet	
evolueren	 naar	 een	 derde	 industriële	
revolutie: één met een hoge welvaart en 
lage ecologische voetafdruk. Die evo-
lutie moet gedragen worden door het 
nieuwe	wereldbewustzijn	dat	groeit	bij	
de nieuwe generatie. We hebben nood 
aan een nieuwe wereldgemeenschap, 
een	 empatische	 maatschappij.	 Daarin	
staat niet langer het egoïstische indi-
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vidu	centraal,	maar	wel	de	existentiële	
nood aan verbondenheid met de ander 
en met de natuur – er van uitgaande dat 
alles met alles verbonden is. Die ver-
bondenheid hebben we nodig. Want als 
we	elkaar	blijven	uitbuiten	en	de	rijken	
blijven	rijker	worden	en	de	armen	blij-
ven armer worden, dan vragen we om 
een revolutie die tot de destructie van 
ons	bestaan	zou	kunnen	leiden.	De	rij-
ken	kunnen	zich	niet	 verder	verrijken,	
want	uiteindelijk	zullen	zij	mee	ten	on-
der gaan.”

Dat vraagt dan wel om het omverwerpen 
van decennia en soms eeuwenlange geves-
tigde machtsstructuren.

Jan	Toye:	“Absoluut!	 Je	ziet	dat	grond-
stoffen	en	nutsgoederen	als	water,	voe-
ding,	elektriciteit	e.d.	in	handen	zijn	van	
enkel geconcentreerde economische 
machten.	 Dat	 is	 ‘concentrated	 power’.	
Die moet vervangen worden door ‘dis-
tributed	 power’.	 Voorbeelden	 daarvan	
zijn	mensen	 die	met	 zonnepanelen	 in-
staan voor hun eigen energieproductie. 
Maar evengoed landen die investeren 
in wind- en waterenergie of energie uit 
biomassa. Op die manier kan je op lo-
kaal niveau instaan voor je eigen voor-
zieningen	en	ben	je	niet	langer	afhanke-
lijk	van	de	machtsstructuren.

Hoe vertaalt zich die visie voor jou op maat-
schappelijk vlak?

Jan	Toye:	 “Ik	vind	dat	 een	 staat	die	 te	
veel	 verzorgingsstaat	 is,	 te	 veel	 fun-
damentele waardigheid van de mens 
wegneemt. Een mens is maar waardig 
en	kan	maar	ten	volle	mens	zijn	in	ver-
antwoordelijkheid	voor	zichzelf	en	zijn	
onmiddellijke	 omgeving.	 Ik	 ben	 geen	
voorstander van een staat die voor al-
les	 instaat,	 tot	 een	 te	 verregaande	 zie-
kenzorg,	 werkloosheidsvergoeding	 en	
pensioen	 toe,	 en	 zo	 een	 onbetaalbaar	
systeem	 in	 stand	 houdt.	 De	 staat	 zou	
enkel moeten optreden voor de aller-
zwaksten.	Momenteel	is	de	staat		teveel	
geconcentreerde	 macht,	 die	 zoals	 elke	
machtsstructuur	daar	meer	is	voor	zich-
zelf	dan	voor	de	burger.	Er	is	te	weinig	
ruimte voor de individuele ontplooiing 
en	vrijheid.	Ook	de	vakbonden	zijn	zo	
verworden tot een machtsstructuur die 
te veel probeert de eigen verworvenhe-
den	en	die	van	haar	leden	te	vrijwaren,	
onvermijdelijk	ten	nadele	van	anderen.	
De	vakbond	zou	juist	nu	moeten	helpen	

die nieuwe wereldgemeenschap te rea-
liseren en de machtsstructuren – inclu-
sief hun eigen – proberen om te verwer-
pen.	Zo	kunnen	ze	mee	bouwen	aan	een	
meer	gelijke	en	verbonden	wereld.”

Ons Westers model is 
een roofbouwmodel: 
we creëren onze eigen, 
versnelde ondergang.

Hoe probeer je zelf je nieuwe wereldvisie, je 
nieuwe bewustzijn in de praktijk om te zet-
ten?

Jan	Toye:	“Ik	ben	medeoprichter	van	de	
Stichting Ga Voor Geluk. Daarmee pro-
beren we aan preventie van depressie 
en	zelfmoord	te	doen.	Het	zijn	immers	
vluchtwegen om te ontsnappen aan het 
consumentisme, de voortdurende druk, 
de stress en de burnouts. Wanneer men-
sen	 de	 zinloosheid	 beseffen	 van	waar-
mee	ze	bezig	zijn,	willen	ze	gewoon	ont-
snappen	 aan	de	 ‘rat	 race’.	Ze	 zijn	hun	
menselijke	 verbondenheid	 verloren.	
Met	‘Ga	Voor	Geluk’	willen	we	mensen	
helpen hun geluk terug op te bouwen. 
Daarvoor gebruiken we een model dat 
ontwikkeld is in een studie besteld door 
de Europese Commissie. Die stelt dat 
je geen goede economie, innovatie en 
creativiteit	kan	hebben	zonder	ze	 in	 te	
bedden	 in	 een	mentaal	 gezonde	maat-
schappij.”

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om 
gelukkig te kunnen zijn?

Jan Toye: “Eerst en vooral heb je men-
taal welbevinden nodig: een goede 
start	 in	 het	 leven,	 zonder	 trauma’s	 en	
fout	 ingeprent	worden.	Dit	wil	zeggen	
dat	 je	 je	 voldoende	vrij	 kan	ontwikke-
len, je eigenheid en je talenten ontdek-
ken. Momenteel beknot ons systeem 
dat nog te vaak. Ook ouders hebben 
daar schuld aan door jongeren hun ver-
wachtingen op te leggen. Verder is ook 
weerbaarheid	belangrijk.	Je	moet	tegen	
je verlies kunnen en leren omgaan met 
tegenslagen. Ten derde is er het fysiek 
welbevinden,	 dus	 een	 goede	 gezond-
heid.	Als	vierde	is	er	de	noodzaak	aan	
verbondenheid. Dat betekent dat jouw 
geest	meer	moet	leven	in	het	 ‘nu’,	ver-

bonden met jouw lichaam. Er moet 
eveneens	verbondenheid	zijn	tussen	de	
mens	 en	 zijn	 nabije	 gemeenschap:	 fa-
milie, buurt en gemeente . Ook voor de 
overheid is daar dus een rol weggelegd. 
Verbondenheid met de natuur, waarin 
je	 je	plaats	kent,	 is	net	zo	cruciaal.	Tot	
slot	is	er	de	zingeving.	Ieder	mens	moet	
zin	vinden	in	het	eigen	leven,	kans	krij-
gen	te	zijn	wie	hij	of	zij	is,	vanuit	eigen	
talenten en verlangen, een eigen doel te 
bepalen en ervoor te gaan.”

Kan je je ideeën ook in een arbeidssituatie 
realiseren?

Jan	Toye:	“Zeker!	We	moeten	afstappen	
van het princiepe dat leiderschap enkel 
gericht is op het maximaliseren van de 
aandeelhouderswaarde. Dat kan im-
mers enkel door maximale exploitatie 
van natuur en mensen en minimaliseert 
zo	 het	 geluk	 van	 die	 laatsten.	 Tegen	
zo’n	 visie	 die	 typisch	 is	 voor	manage-
mentscholen	 moeten	 we	 strijden.	 Met	
een	 aantal	 ‘verlichte’	 bedrijfsleiders,	
academici	 en	 consultants	 hebben	 wij	
de	groep	ALIVE	opgericht:	Authentiek	
Leiderschap	In	Verbondenheid	en	Em-
pathie.	Leiderschap	moet	waarde	creë-
ren	 voor	 alle	 stakeholders.	 Duurzame	
aandeelhouderswaarde vloeit daar uit 
voort	.	Als	je	werknemers	helpt	zichzelf	
te	realiseren	in	hun	werk,	worden	ze	ge-
lukkig	en	vergroten	ze	hun	bijdrage	aan	
het	 bedrijf.	 Belangrijk	 daarbij	 is	 dat	 je	
mensen niet puur functioneel benadert 
op basis van hun competenties. Je moet 
ook betrachten hen te laten doen waar 
ze	 van	 nature	 goed	 in	 zijn	 en	 	 graag	
doen.	Zich	zelfrealiserend	laten	inscha-
kelen	in	het	bedrijfsproces,	dit	vergt	een	
evaluatiecultuur die meer polst naar 
waar men echt goed in is en graag doet 
i.p.v. functioneringsbeoordeling bin-
nen de opgelegde functionele taak. Ook 
meer actieve inschakeling in de verbe-
terprocessen en meer  verantwoorde-
lijkheid		geven	die	men	aankan.”

Wat vinden je collega-bedrijfsleiders van je 
ideeën? 

Jan Toye: “Verrassend positief, ik sta 
echt	 niet	 alleen,	 het	 leeft	 met	 voort-
schrijdend	inzicht	bij	velen…	Maar	cru-
ciaal is ook dat de politiek helpt om dat 
nieuwe	 bewustzijn	 uit	 te	 dragen.	 Ook	
voor de vakbonden is daarin volgens 
mij	een	grote	rol	weggelegd.”
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Brusselse Intergewestelijke
1 mei in Brussel
Op 1 mei organiseert het ABVV Brus-
sel een solidair en gezellig feest op en 
rond het Rouppeplein, met stands van 
de centrales van het ABVV, waaronder 
die van ACOD Brussel. Zoals de voor-
gaande jaren staat ook gratis muziek 
weer centraal, met als grote blikvan-
ger dit jaar een concert van ZAZ. In 
het kader van de sociale verkiezingen 
heeft de meeting dit jaar bovendien 
een verrassing in petto voor alle aan-
wezige kandidaten.

Kom	 in	 gezelschap	 van	 vrienden	 en	
familie	 met	 ons	 genieten	 van	 deze	
mooie dag!
Meer info: 02/552.03.57

Programma
12 uur: lunch op het Fontainasplein

13.30 uur:	 meeting	van	Gemeenschappelijke	Actie	bij	de	
ACOD

14.30 uur: stoet met de fanfare Jour de Fête tot aan het 
Rouppeplein

13-14.30 uur: gratis optredens, standjes van verenigingen, 
straatanimatie voor klein en groot met het Ma-
gic Land Theatre

15 uur:	 concert	Internationals,	Roland,	Squadra	Bossa	
en	Buscemi,	en	tot	slot	ZAZ.

Wie of wat is de nieuwe man?
Tijdens de vorige editie schreven we een prijsvraag uit, 
waarbij de winnaar een etentje kon winnen met Karel Stes-
sens, ACOD-voorzitter, of Chris Reniers, algemeen secreta-
ris. Daarvoor moest de vraag beantwoord worden: “Wat is 
voor jou de nieuwe man?”. Hieronder de antwoorden van de 
gelukkige winnaars.

Mira	Vandersaenen:	“Hierbij	mijn	eigen	 (vrouwelijke)	me-
ning.	Ik	hoop	trouwens	ook	dat	er	veel	reacties	zullen	ko-
men	van	de	mannelijke	leden	van	de	vakbond.	Een	nieuwe	
man	 is	 voor	mij	 geen	metrosexueel.	De	 nieuwe	man	mag	
best	 trots	 zijn	 op	 zijn	mannelijkheid.	 Op	 voorwaarde	 dat	
hij	de	vrouw	ook	 in	haar	waardigheid	 laat.	Door	het	ont-
staan	van	de	nieuwe	man	zou	Equal	Pay	Day	 tot	het	ver-
leden	behoren.	Immers,	hij	vindt	het	logisch	dat	een	vrou-
welijke	collega	evenveel	verdient	als	hijzelf,	voor	dezelfde	
job.	Bovendien	vindt	hij	dat	de	huishoudelijke	taken	op	een	
evenwichtige manier moeten verdeeld worden. We leven 
immers	niet	meer	 in	de	19de	eeuw.	En	ten	slotte	beseft	de	

nieuwe	man	voor	eens	en	altijd	dat	een	vrouw	baas	is	over	
haar eigen lichaam. Geen gedwongen sex, geen gedwongen 
huwelijken,	het	recht	op	abortus	en	geen	snedige	opmerkin-
gen	over	haar	uiterlijk.	Ik	weet	trouwens	een	kandidaat	voor	
een	transformatie	tot	de	nieuwe	man.	Mitt	Romney,	de	ultra-
conservatieve presidentskandidaat uit het land van Uncle 
Sam.	Die	heeft	dringend	een	innerlijke	make-over	nodig.”

Jos	Libotton:	“Hij	die	in	overleg	en	harmonie	met	zijn	gelief-
de	de	huishoudelijke	taken	kan/wil	verdelen		rekening	hou-
dende	natuurlijk	met	wederzijdse	wensen,	bezigheden,	res-
pect en vertrouwen. Het klassieke rollenpartroon mag hier 
gerust	ondersteboven	worden	gegooid,	zonder	dat	hij	-	onze	
nieuwe	man	dus	-	natuurlijk	in	de	rol	van		pantoffelheld	be-
landt.	De	tijd	dus	van	moeder	aan	de	haard	en	vader	aan	de	
toog	is	reeds	lang	voorbij.	Een	moderne	man	moet	zich	zelfs	
nu	niet	meer	schamen	zijn	gevoelens	bloot	te	leggen	en	mag	
indien	nodig	zonder	schroom	een	traan	verpinken.	Een	man	
mag niet huilen.... is dus ook ouderwets.”

www.cgsp-acod-bru.be
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Europa in essentie

Stakingsrecht onder vuur
Onlangs lanceerde de Europese Commis-
sie	(EC)	haar	‘Monti	II’-verordening.	Het	
langverwachte wetgevingsvoorstel moet 
het	 uitoefenen	 van	 economische	 vrijhe-
den	verzoenen	met	de	sociale	grondrech-
ten. De nood hieraan werd des te pran-
gender na enkele erg antisociale uitspra-
ken	van	het	Europees	Hof	van	Justitie.	Zo	
verbood	het	Hof	in	de	zaak	Laval	een	cao	
op	te	leggen	aan	een	buitenlands	bedrijf	
en	laat	het	in	de	zaak	Viking	aan	de	rech-
ter over om uit te maken of een collec-
tieve	actie	al	dan	niet	‘proportioneel’		is.	
De nieuwe verordening komt echter niet 
tegemoet aan de beloofde intenties van 
commissievoorzitter	 Barosso	 om	 sociale	
dumping te voorkomen. Het betekent 
opnieuw	 een	 verzwakking	 van	 het	 sta-
kingsrecht, met gevaar voor een verdere 
uitholling van de arbeidsrechten. 
De EC ging niet in op de vraag van het 
EVV om de sociale rechten doorslagge-

vend te maken, maar plaatst 
het recht op collectieve actie en 
de	 economische	 vrijheden	 op	
gelijke	hoogte.	Bovendien	blijft	
de EC vasthouden aan een pro-
portionaliteitstoets.	Daarbij	kan	
onderzocht	worden	of	de	collec-
tieve actie wel in verhouding staat 
tot het nagestreefde doel. Het komt 
er op neer dat het stakingsrecht wordt 
afgewogen tegenover de economische 
vrijheden.	 Afhankelijk	 van	 de	 interpre-
tatie	kan	deze	bepaling	er	bovendien	toe	
leiden dat de rechtbanken en de hoven 
bevoegd	worden	om	de	wettelijkheid	van	
een	collectieve	actie	te	onderzoeken.	Dit	
zou	neerkomen	op	een	bijzonder	zware	
inmenging in de nationale reglemente-
ringen van het stakingsrecht.
Ook het belang dat toegeschreven 
wordt aan alternatieve (niet-gerech-
telijke)	 mogelijkheden	 om	 collectieve	

conflicten	op	te	lossen	houdt	gevaren	in.	
Alhoewel	dit	 in	België	uitgewerkt	werd	
onder de vorm van sociale bemiddeling, 
komt dit in andere landen vaak neer op 
verplichte arbitrage. Volgens professor 
Patrick	Humblet	komt	de	‘oplossing’	dan	
in	handen	van	een	derde	die	waarschijn-
lijk	het	‘gezond	boerenverstand’	zal	laten	
primeren.

Richtlijn concessies
Op Europees niveau wordt momen-
teel	 gewerkt	 aan	 richtlijnen	 rond	 zowel	
openbare aanbestedingen als concessies. 
De voorstellen van de EC laten echter – 
traditiegetrouw – nogal te wensen over. 
Eind maart maakten daarom de Europe-
se Transportfederatie (ETF) en EPSU ge-
zamenlijk	een	aantal	punten	over	aan	de	
Parlementaire	commissie	IMCO	(interne	
markt en consumentenbescherming). 
Daar	ligt	momenteel	de	ontwerprichtlijn	
rond concessies voor.
	Eerst	 en	vooral	ontbreekt	bij	de	defini-
ering van concessies de bepaling dat de 
openbare	 entiteit	 verantwoordelijk	 blijft	
voor	 de	 voorziening	 van	 de	 betrokken	
openbare dienst indien de concessiehou-
der de dienstverlening niet naar behoren 
vervult. De meeste bepalingen van de 

concessierichtlijn	zijn	bovendien	letterlijk	
overgenomen uit de openbare aanbeste-
dingsrichtlijn.	 Het	 is	 dus	 niet	 echt	 dui-
delijk	waarom	de	behandeling	van	con-
cessies niet simpelweg kan opgenomen 
worden	in	die	richtlijn	en	zo	aan	dezelfde	
regels	 onderworpen	 wordt	 wat	 betreft	
publicatie, transparantie en uitvoering 
van het contract. 
EPSU	 en	 ETF	 stellen	 zich	 bovendien	
vragen	 bij	 het	 impactonderzoek	 rond	
concessies dat aan de opstelling van de 
richtlijn	vooraf	ging.	Zo	was	het	 er	niet	
op	gericht	een	overzicht	te	bekomen	van	
de	 structurele	 effecten	 die	 een	 toename	
van concessie in handen van private con-
tractanten kan hebben. Het voorstel voor 
de	 concessierichtlijn	 behandelt	 evenmin	
de	sociale	gevolgen	die	de	toewijzing	van	

concessies kan hebben voor de werkne-
mers en hun arbeidsomstandigheden, bv. 
in geval van verandering van concessie-
houder of failliet ervan. Er wordt daarom 
gevraagd een clausule aan de concessie-
houders	op	te	 leggen	waarin	zij	zich	er-
toe verbinden te voldoen aan de arbeids- 
en	sociale	wetgeving	en	bestaande	cao’s.	
Tot slot ontbreekt het de ontwerpricht-
lijn	elke	verwijzing	naar	het	feit	dat	vele	
concessies	 openbare	 diensten	 betreffen	
en	 daarom	 onderworpen	 zijn	 aan	 doel-
stellingen van algemeen belang en kwa-
liteitsvereisten. Er is dan ook meer trans-
parantie	voor	de	burger	nodig,	zodat	die	
als gebruikers van de uitbestede dienst 
de	 toewijzingsprocedure	 beter	 kan	 op-
volgen.

1ste Europees burgerinitiatief rond water
De EPSU-campagne ‘Water en sanitair 
zijn	een	mensenrecht’	pleit	o.a.	voor	de	
erkenning van water als publiek goed. 
De campagne is gelinkt aan het eerste 
Europees burgerinitiatief, dat de com-
mercialisering van water en het feit 

dat 2 miljoen Europese burgers geen 
toegang hebben tot water aanklaagt. 
Vakbonden uit de openbare diensten, 
milieuorganisaties, anti-armoedegroe-
peringen en burgers willen de EC ertoe 
brengen actie te ondernemen om het 

recht op water binnen de EU van toe-
passing	te	maken.	Hiervoor	zijn	1	mil-
joen handtekeningen uit verscheidene 
Europese landen nodig. Steun het initi-
atief	op	http://www.right2water.eu/



Tribune 68.05 - mei 2012 9 Spoor         

De liberalisering is mislukt
Neen, dit is geen titel die we haalden 
uit een of ander syndicaal week- of 
maandblad. Het is de kop van een ar-
tikel in de krant 'De Lloyd'. Ook 'De 
Tijd' bracht berichtgeving in gelijkaar-
dige zin. En neen, we zijn geen abonnee 
van deze gespecialiseerde pers gewor-
den, maar af en toe eens het persover-
zicht van onze eigen NMBS lezen, kan 
ook leerzaam zijn.

De valse redenen

In	de	aangehaalde	artikels	wordt	naar	
allerlei	 oorzaken	 voor	 het	 mislukken	
van de liberalisering van het goede-
renvervoer	per	spoor	gezocht.	Worden	
onder	meer	aangehaald	als	oorzaken:
-	te	dure	rijpaden.
-	ongenoegen	 omdat	 reizigerstreinen	
nog	altijd	voorrang	krijgen	op	goede-
rentreinen.

- de banken staan niet langer te sprin-
gen om kandidaat-operatoren geld 
te lenen. Dit in tegenstelling tot de 
beginperiode toen hun gulheid geen 
grenzen	kende.

- grote historische spoorwegmaat-
schappijen	die	de	kleinere	operatoren	
eerst	verstikken	en	ze	vervolgens	op-
kopen.

De ware redenen

Ronny Dillen en Jeroen Le Jeune van 
het	 spoorcargobedrijf	 bezochten	 er-
gens in het begin van de 21'ste eeuw 
toenmalig	 voogdijminister	 voor	 de	

NMBS	 Isabelle	 Durant	 en	 stelden	 de	
vraag	of	zij	een	reizigerstrein	mochten	
exploiteren	op	de	lijn	Antwerpen-Brus-
sel.	Isabelle	Durant	had	er	eens	harte-
lijk	om	gelachen	en	antwoordde	met	de	
vraag	 'of	 ze	misschien	 binnen	 25	 jaar	
eens	 wilden	 terugkomen'.	 Tijdens	 de	
ochtendspits	een	reizigerstrein	exploi-
teren	 tussen	 Brussel	 en	 Antwerpen?	
Bestaat er een investering met minder 
risico?	 Zelfs	 onze	 staatsobligaties	 zijn	
minder veilig. Dit voorbeeld van 'cher-
ry picking' – de interessantste delen uit 
de	markt	plukken	–	kon	lange	tijd	toe-
gepast worden in de goederenbranche. 
Na	 tien	 jaar	 zijn	 de	 kersen	 echter	 op.	
Gevolg	 is	 dat	 B-Logistics	 achterblijft	
met	de	trafieken	die	niemand	wil.	An-
dere	 nieuwe	 operatoren	 blijven	 weg,	
want 'de winst is niet meer op voor-
hand gegarandeerd'.

Liberalisering werkt niet

Liberalisering leidt dus tot een econo-
misch en sociaal kerkhof voor wie de 
dikste	 kersen	 gemist	 heeft	 of	 –	 in	 het	
geval van Logistics – te blind waren 
om	ze	te	zien	hangen.	Van	de	dan	nog	
overblijvende	werknemers	wordt	 ver-
volgens gevraagd te werken in om-
standigheden die nergens gereglemen-
teerd	zijn	en	aan	wedden	waarvoor	een	
normaal	mens	zelfs	zijn	deur	niet	meer	
uitkomt,	omdat	hij	anders	door	te	gaan	
werken	zichzelf	verarmt.	Het	verbaast	
ons	dan	ook	dat	 sommige	 (zogezegd)	
geestesgenoten ACOD Spoor-afge-

vaardigden in volle vergadering uit-
schelden voor 'een tak van de familie 
waarmee	zij	liever	niets	te	maken	heb-
ben',	wanneer	wij	het	opnemen	voor	de	
werknemers	die	letterlijk	angst	aange-
praat en dan uitgebuit worden.
Liberalisering werkt dus inderdaad 
niet.	En	zeker	niet	als	niet	alle	gegadig-
den verplicht worden tot alle segmen-
ten van de markt toe te treden. Als er 
alleen	 nog	 rotte	 kersen	 overblijven,	 is	
het logisch dat de waarde van de fruit-
mand praktisch tot nul herleid wordt. 
Geen wonder dat het aandeel van het 
spoor in het goederenvervoer weg-
smelt	als	sneeuw	voor	de	zon.

Andere gevaren

Een van de drogredenen aangehaald 
om de mislukking van de liberalisering 
van het goederenvervoer te verklaren 
is	dat	reizigerstreinen	nog	altijd	voor-
rang	 krijgen	 op	 goederentreinen.	 Wil	
men	daarmee	zeggen	dat	de	onpartij-
digheid	van	onze	seinhuizen	en	dispat-
ching	in	twijfel	wordt	getrokken?	Zou	
het	 kunnen	 dat	 dit	 een	 eerste	 aanzet	
is van een verbreding van de essenti-
ele	taken	binnen	de	NMBS-groep?	Het	
beloven boeiende discussies te worden 
over de nieuwe (oude) structuren.

In	afwachting	daarvan	alvast	een	strijd-
bare 1 mei, vooral voor wie vergeten is 
dat 1 mei het 'feest' van de arbeider is.

Jos Digneffe
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Vierde Europese spoorwegpakket
komt er in 2012
Op een ogenblik dat de herziening van 
het eerste spoorwegpakket nog altijd 
wordt besproken, is de Europese Com-
missie al begonnen met de voorberei-
ding van een vierde spoorwegpakket. 
We hadden het al aangekondigd naar 
aanleiding van de Europese acties vo-
rig jaar tegen de Europese vervoers-
politiek: de consensus die men vorig 
jaar rond de herziening van het eerste 
spoorwegpakket bereikte, hield in dat 
men in de loop van 2012 met nieuwe 
wetgevende initiatieven zou komen die 
de structuur van de toekomstige spoor-
wegsector sterk kunnen bepalen.

De afgelopen 20 jaar was de Europese 
Commissie	 zeer	 actief	 wanneer	 het	

ging om de herstructurering van de 
spoorwegsector. Die was vooral gericht 
op het openen van de markt voor meer 
concurrentie door maatregelen te ne-
men die o.a. leiden naar een fragmen-
tering en ontmanteling van de histori-
sche	 spoorwegondernemingen,	 zoals	
onze	eigen	NMBS-Groep.

Uit de weinige informatie die we voor 
het	ogenblik	hebben,	blijkt	dat	de	voor-
bereiding van het vierde spoorweg-
pakket	drie	essentiële	onderdelen	zou	
bevatten:	de	herdefiniëring	van	enkele	
technische	 regels	 zoals	de	harmonisa-
tie	 van	 de	 certificatieprocedures,	 de	
liberalisering van het binnenlandse 
reizigersverkeer	en	de	totale	scheiding	

van infrastructuur en exploitatie.

Voorlopig	 is	 het	 nog	 koffiedik	 kijken	
welke initiatieven door de Europese 
Commissie worden genomen. Gaat 
men voor een volledige liberalisering 
van	het	binnenlandse	reizigersverkeer	
of	heeft	de	overheid	nog	een	belangrij-
ke rol te spelen via openbare aanbeste-
dingen?	Momenteel	loopt	er	een	studie,	
in opdracht van de Europese Commis-
sie, die de bestaande spoorstructuren 
in	beeld	moet	brengen.	Deze	studie	zal	
dan als leidraad dienen voor de ver-
dere discussie rond de totale scheiding 
van infrastructuur en exploitatie.

Rudy Verleysen

ACOD verkrijgt tegemoetkoming voor 
kortverblijven in rusthuis
Door de vergrijzing en de zorg die dit 
met zich meebrengt, zijn meer en meer 
bejaarden genoodzaakt over te gaan 
tot opname in kortverblijf. De ellen-
lange wachtlijsten maken het prak-
tisch onmogelijk om direct te worden 
opgenomen in vast verblijf in een rust- 
en verzorgingstehuis (RVT). Wanneer 
iemand thuis tijdelijk of definitief niet 
meer zelfstandig kan functioneren of 
wanneer bijvoorbeeld de partner over-
leden is, kan het wenselijk zijn voor 
een korte tijd te worden opgenomen in 
een RVT. In de meeste gevallen gebeurt 
dit in afwachting van de mogelijkheid 
tot vast verblijf.

Een	zorgbehoevende	oudere	kan	voor	
maximum 60 opeenvolgende dagen 
en maximum 90 dagen verspreid over 
een kalenderjaar worden opgenomen 
in	 kortverblijf.	 De	 kosten	 van	 deze	
opname	 zijn	 even	hoog	 als	deze	voor	
een	vast	verblijf.	 In	sommige	gevallen	
zijn	 ze	 zelfs	 hoger	 en	 moeten	 er	 ook	
nog	 bijkomende	 supplementen	 wor-

den betaald voor diensten. Opname in 
kortverblijf	betekent	ook	dat	de	kosten	
thuis,	 zoals	huur	en	energie,	nog	ver-
der moeten worden gedragen. Voor 
veel	gepensioneerden	is	dit	een	zware	
dobber en voor alleenstaanden vaak 
een	zeer	zware	financiële	opdoffer.

De Sociale Solidariteit van de NMBS 
verleent	sinds	1	november	1990	een	bij-
stand aan de man of de vrouw van wie 
de partner opgenomen is in een tehuis. 
Vanaf 1 januari 2010 wordt, op aan-
dringen van de ACOD, een forfaitaire 
tegemoetkoming	 voorzien	 voor	 op-
name	 in	 een	 dagverzorgingscentrum	
voor	 bejaarde	 personen.	 In	 december	
2011	richtte	de	ACOD	een	brief	aan	de	
leidinggevende ambtenaar van het Na-
tionaal Subcomité van de Sociale Wer-
ken	met	 de	 vraag	 ook	 te	 voorzien	 in	
een tegemoetkoming voor de opname 
in	kortverblijf	in	een	RVT.

Tijdens	de	bijeenkomst	van	het	comité	
op 19 maart werd door de Maatschap-

pij	een	voorstel	voorgelegd	om	aan	de	
rechthebbenden	 die	 voor	 kortverblijf	
kiezen,	een	vaste	tegemoetkoming	toe	
te kennen van 10 euro per dag voor 
de duur van maximum 60 dagen per 
jaar. Om niet systematisch de eerste 
60	dagen	 van	 een	definitieve	 opname	
in	 een	 RVT	 te	 subsidiëren,	 wordt	 de	
tussenkomst enkel toegekend wanneer 
de	duur	van	het	verblijf	beperkt	is.	Het	
verblijf	mag	niet	meer	dan	drie	maan-
den in totaal duren en de begunstigde 
moet	na	het	verblijf	opnieuw	naar	zijn	
thuis of het huis van een naaste terug-
keren.

Het	voorstel	van	de	Maatschappij	komt	
in grote mate overeen met de vraag van 
de ACOD. Het werd dan ook goedge-
keurd en de maatregel gaat in voege 
vanaf 1 mei 2012.

Rudy Verleysen

Contactpersoon spoor: Rudy Verleysen - GSM: 0479/86.25.56  - e-mail: rudy.verleysen@acod-spoor.be
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ACOD organiseert regelmatig 
studiedagen ter voorbereiding 
van gesloten proeven binnen 
de NMBS-Groep. Op 3 april 
vond in het gewest Brussel 
een nationale studiedag plaats 
voor de ACOD-leden die 
slaagden in de geschiktheids-
testen voor onderbureauchef/
bureauchef	en	gelijkgestelden.	
Voor 128 deelnemers stonden 
de	thema’s	Bundel	541	en	Bun-
del 542 op het programma.

Het gewest Oost-Vlaanderen 
organiseerde op 28 februari 
een studiedag voor de mili-
tanten met een opleiding voor 
de	 verdediging	 van	 onze	 le-
den op de Raden van Beroep. 
In	 het	 eerste	 gedeelte	 werd	
vooral aandacht besteed aan 
de theoretische kennis en het 
tuchtreglement (bundel 550). 
In	het	tweede	deel	werden	en-
kele	 praktijkvoorbeelden	 toe-
gepast	(zie	foto).

Studiedag Oost-Vlaanderen

Studiedag gewest Brussel
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Verzet gaat voort tegen besparingen De Lijn
De ACOD TBM affiche-actie, die half 
maart over heel Vlaanderen volop van 
start ging, bleef nergens onopgemerkt. 
Uiteraard was het voor minister Cre-
vits in de afgelopen twee jaar veel 
comfortabeler om de verantwoorde-
lijkheid van de ingrepen in het aanbod 
van De Lijn te blijven afschuiven. Voor 
ACOD TBM is die tijd nu definitief 
voorbij: vandaag noemen wij het kind 
bij de naam.

Hoewel	 ACOD	 TBM	 deze	 keer	 niet	
naar het ultieme stakingswapen greep, 
en	zich	vandaag	zuiver	richt	op	een	af-
fichecampagne,	was	het	er	voor	de	di-
rectie en de overheid toch al te veel aan 
dat het personeel de mond open deed. 
De directie besloot prompt alle ACOD 
TBM	affiches	bij	De	Lijn	te	laten	verwij-
deren.	De	mening	van	onze	achterban	
wordt	niet	op	prijs	gesteld,	dat	is	over-
duidelijk.

Verloop actie

Nochtans	hebben	wij	in	eerste	instantie	
getracht	 onze	 acties	 veeleer	 binnens-
huis	te	houden,	maar	dit	kan	dus	blijk-
baar	niet.	Bijgevolg	besloten	wij	ons	ac-
tieterrein, in samenwerking met ABVV 
BTB, uit te breiden en te verleggen tot 
plekken	waar	De	Lijn	geen	vat	op	heeft.
Via de Nieuwe Werker, de Tribune van 
vorige maand en de vakbladen van de 
BTB	vielen	onze	affiches	in	maart	al	bij	
een half miljoen Vlamingen in de brie-
venbus.	Maar	daar	houdt	deze	actie	ze-
ker niet mee op.
Ondertussen werden stickers en een 
nieuwe	reeks	affiches	persoonlijk	door	
onze	 militanten	 verspreid	 bij	 evene-
menten, op markten en in openbare 
gebouwen	 zoals	 zwembaden,	 biblio-
theken,	 scholen,	 ziekenhuizen,	 vrou-
wenorganisaties, jeugdbewegingen, de 
Bond van Trein-, Tram- en Busgebrui-
kers,	 kantoorwijken,	 universiteiten,	
ABVV-gebouwen, diensten werkloos-
heidsuitkeringen, werkwinkels, sport-
clubs, drankgelegenheden en noem 
maar	op	tot	de	plaatselijke	frituren	en	
de kaartclub van oma en opa toe!

Waarom deze actie?

Wanneer morgen de drastische ingre-
pen	 bij	 De	 Lijn	 ook	 effectief	 voelbaar	

zijn	 door	 de	 reiziger,	 zit	 niet	 de	 mi-
nister	maar	de	chauffeur	op	de	eerste	
rij	voor	het	opvangen	van	de	klappen	
(soms	ook	letterlijk).	Het	wegvallen	of	
verkorten	 van	 lijnen,	 diensten	 en	 hal-
ten, en de verplichting om vaak over te 
stappen	naar	een	ander	voertuig	zullen	
door	 de	 reiziger	 zeker	 niet	 gesmaakt	
worden.
Twee jaar lang kon minister Crevits uit 
de	wind	 blijven,	maar	 vandaag	 is	 het	
aan haar om de volle verantwoorde-

lijkheid	en	de	 consequenties	van	haar	
keuzes	 te	 dragen.	 Op	 veel	 plaatsen	
wordt	het	aanbod	van	De	Lijn	slechter	
dan	het	ooit	geweest	 is.	Ook	de	 reizi-
gersvereniging TreinTramBus stelt nu 
al vast dat de gevolgen in vele gevallen 
desastreus	zijn.	De	basismobiliteit	valt	
in bepaalde regio's weg, een achteruit-
gang	die	vooral	de	zwaksten	in	de	sa-
menleving	treft.
De	Lijn	moet	van	de	Vlaamse	regering	
de ergste besparingen sinds haar op-
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Sociale verkiezingen
bij De Lijn
Stem lijst 3,
stem ABVV
ACOD TBM
Bij de vorige sociale verkiezingen in 2008 werden in België in totaal 61.000 werk-
nemers verkozen in 3387 ondernemingsraden en 6593 comités voor preventie en 
bescherming op het werk. Nemen we het aantal verkozenen als norm, dan kunnen 
we gerust stellen dat de sociale verkiezingen ronduit de grootste democratische 
verkiezingen zijn in ons land.

Op	10	mei	2012	heeft	ook	het	personeel	van	De	Lijn	opnieuw	het	recht	te	bepalen	
welke	kandidaten	zij	willen	inzetten	om	de	belangen	van	alle	personeelscatego-
rieën	in	het	bedrijf	naar	best	vermogen	te	behartigen.	Is	dit	nodig?	Ja,	en	nu	nog	
meer dan ooit.
In	de	voorbije	vier	jaar	lijkt	de	hele	economische	wereld	te	zijn	veranderd	en	de	
druk	op	de	werknemers	van	dit	land	was	zelden	zo	hoog	als	vandaag.	Dit	is	ook	
zeer	goed	voelbaar	voor	de	werknemers	bij	De	Lijn.	Aan	de	permanente	groei	
van	de	Vlaamse	vervoersmaatschappij	kwam	abrupt	een	einde	door	een	nieuwe	
politieke wind.

De	ACOD-militanten	 hebben	dan	 ook	 in	 deze	moeilijke	 tijden	met	 succes	 ge-
knokt voor het behoud van opgebouwde rechten en syndicale verworvenheden, 
en	voor	de	verbetering	van	de	loon-	en	arbeidsvoorwaarden.	Zij	zullen	dit	in	de	
komende	periode	blijven	doen	met	vernieuwde	krachten.

ACOD	TBM	is	fier	op	haar	militantenkorps	voor	de	inzet,	de	gedrevenheid	en	de	
dossierkennis	van	haar	afgevaardigden.	De	frisse	ideeën	van	de	jonge	kandida-
ten	samen	met	de	vaste	waarden	en	ideologieën	van	de	doorwinterde	militanten,	
staan	voor	één	sterke	boodschap:	"Wij	zullen	niet	aanvaarden	de	dupe	te	worden	
van	de	negatieve	 spiraal	waarin	De	Lijn	door	de	overheid	gedwongen	wordt.	
Openbaar	vervoer	leeft	overal!	En	de	klok	gaat	voor	ons	geen	30	jaar	terug!	Sa-
men sterk!"

ACOD	 TBM	 blijft	
vechten voor het 
behoud van goed 
openbaar vervoer 
in Vlaanderen en 
voor	 een	 verze-
kerde toekomst 
van de mensen die 
werken	en	leven	bij	
De	Lijn.

Contactpersoon TBM:
Rita Coeck - Tel.: 02/508.58.84

e-mail: tbm@acod.be

richting doorvoeren. Toch verklaart 
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster 
van	 de	 minister	 in	 De	 Morgen,	 zon-
der	 enig	 schaamrood	 dat	 De	 Lijn	 dit	
jaar geen enkele besparing wordt op-
gelegd.	Wij	citeren:	 "nul	komma	nul."	
Met	behulp	van	haar	affiches	verwacht	
de ACOD TBM dat het kabinet Mobi-
liteit	 dat	 eens	 uitlegt	 aan	 de	 reiziger	
en	 het	 getroffen	Lijnpersoneel,	 en	wij	
wensen	hen	daarbij	veel	succes.

De ACOD TBM voorspelt een terugval 
van	het	aantal	reizigers	en	de	vervoer-
sinkomsten	bij	De	Lijn	na	de	doorvoe-
ring	 van	deze	 onverantwoorde	 ingre-
pen. Die staan trouwens haaks op de 
verplichting	tot	een	jaarlijks	toenemen-
de	 reizigerswinst	 die	 De	 Lijn	 wordt	
opgelegd in de beheersovereenkomst 
door	diezelfde	Vlaamse	regering.	Kan	
er	nog	sprake	zijn	van	enig	politiek	fat-
soen?
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Protest tegen Europees Witboek
Transport

Op 28 maart maakte ACOD TBM een vuist te-
gen het Witboek Transport. Het was die dag exact 
één jaar geleden dat de Europese Commissie met 
dat witboek op de proppen kwam – een voorzet 
die haar visie op het Europees vervoer anno 2050 
weergeeft. Al vlug werd echter duidelijk dat, onder 
het mom van de uitbouw van een duurzaam en ef-
ficiënt Europees vervoernet, vooral liberalisering 
van de markt en meer speelruimte voor private ac-
toren werd nagestreefd.

De actie op het Luxemburgplein bestond uit een 
internationale	bijeenkomst	die	op	voorzet	van	het	
RMT (de Britse vakbond Rail, Maritime and Trans-
port	Workers)	zo’n	vijfhonderd	vakbondsleden	uit	
heel	 Europa	 verzamelde.	 Onder	 de	 aanwezigen	
vonden	 we	 ook	 onze	 Portugese	 kameraden	 van	
Fectrans terug, die we eerder dit jaar nog gingen 
opzoeken	 en	 steunden	 in	 hun	 strijd	 tegen	 de	 ra-
dicale besparingsmechanismen van hun centrum-
rechtse regering.

Federaal secretaris van ACOD TBM Yves Depas 
benadrukte	 in	 zijn	 tussenkomst	 vooral	mobiliteit	
als basisrecht, waarop geen toegevingen gedaan 

worden, noch op kwaliteit noch op het vlak van aanbod en toeganke-
lijkheid.	Maar	ook	wat	betreft	de	arbeidsomstandigheden	zullen	wij	
niet	wijken:	de	afbouw	van	onderhandelde	conventies	en	de	instelling	
van	een	minimumdienst	zijn	uit	den	boze.

De	strijd	is	nog	niet	gestreden.	De	Europese	actie	van	28	maart	maakte	
de	 Europese	 instellingen	 echter	 duidelijk	 dat	 vakbonden	 doorheen	
Europa	 front	vormen	en	eensgezind	het	openbaar	 transport	blijven	
verdedigen.

De ACOD-delegatie
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Statutair congres 
Vlaamse
Intergewestelijke 
ACOD Post
Op 31 maart vond het statutair congres plaats van de Vlaamse 
Intergewestelijke van ACOD Post in de gebouwen aan het Fon-
tainasplein te Brussel. Dit is het verslag.

Eerst werd het activiteitsverslag van de afgelopen congresperi-
ode	2008-2011	toegelicht	door	intergewestelijk	secretaris	Jef	Pau-
wels.	Tijdens	zijn	uiteenzetting	blikte	hij	terug	op	de	belangrijkste	
dossiers.	Hierbij	denken	we	vooral	aan	de	dossiers	wijkpostbode	
versus	hulppostbodes	bij	Mail	en	het	redden	van	het	beroep	van	
postbode,	klantgerichte	organisatie	bij	Retail	en	het	plan	Horizon	
bij	Cleaning.	Verder	 sprak	 Jef	Pauwels	uitvoerig	over	Preventie	
en Bescherming op de Werkvloer (PBW), de gevoerde acties en 
werkonderbrekingen,	 de	 noodzaak	 van	 opleidingen	 binnen	 de	
ACOD	en	natuurlijk	ook	de	totstandkomingen	van	de	cao’s.

De	wijzigingen	aan	het	Huishoudelijk	Reglement	van	de	 sector	
Post	werden	voorgesteld.	Deze	moeten	tijdens	het	nationaal	con-
gres	van	20	april	goedgekeurd	worden.	Het	betreft	de	structuur-
wijziging	binnen	de	sector	en	de	omvorming	van	de	Regio	Brussel	
(RB)	in	een	Intergewestelijke	Regio	Brussel	(BIG).

Tijdens	het	congres	werden	dan	ook	volgens	de	bepalingen	van	
het	nieuwe	Huishoudelijk	Reglement	de	volgende	mandaten	ver-
kozen:
-	 twee	 nieuwe	 intergewestelijke	 secretarissen:	 Lucien	 Van	 den	

Broeck en Marc Lasseel.
-	 twee	verificateurs	der	rekeningen	VLIG:	Jacques	Verledens	en	

Gerda Deweghe.
-	 een	verificateur	der	rekeningen	Federaal	Post:	Gerda	Deweghe.
-	 het	peterschap	van	algemeen	secretaris	werd	verleend	aan	Jozef	

De Doncker.
-	 bevestiging	door	het	congres	van	de	verkozen	gewestelijk	secre-
tarissen:	Chris	Coucke	voor	West-Vlaanderen,	Claudine	Baltzar	
voor Oost-Vlaanderen, Erwin Verstappen voor Antwerpen, Al-
fons Timmermans voor Vlaams-Brabant en Heidi Kruppa voor 
Limburg.

Tijdens	de	pauze	kwam	het	nieuwe	dagelijks	bestuur	en	het	uit-
voerend	bureau	samen	om	een	nieuwe	voorzitter	en	ondervoor-
zitter	te	kiezen	omdat	Jenny	Peeters	en	Albert	Vanden	Eynde	met	
pensioen	gaan.	Chris	Coucke	werd	verkozen	tot	voorzitter	en	Al-
fons	Timmermans	tot	ondervoorzitter.

Na	de	 toespraken	van	ACOD-voorzitter	Karel	Stessens	en	alge-
meen	secretaris	ACOD	Post	 Jozef	De	Doncker	en	vóór	het	 slot-
woord	van	de	nieuwe	voorzitter	was	het	moment	 aangebroken	
om	 iemand	 speciaal	 in	 de	 bloemetjes	 te	 zetten.	 Jef	 Pauwels	 zal	
weldra	stoppen	als	intergewestelijk	secretaris	na	een	rijkgevulde	
carrière	bij	onze	vakbond.	Jef	dankte	alle	aanwezigen	met	wie	hij	
in	de	loop	der	jaren	bij	ACOD	heeft	samengewerkt.

Contactpersoon De Post: Jef De Doncker
e-mail: jozef.de_doncker@acod.be Jef Pauwels
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Contactpersoon Brabo:  Nadine Marechal - Tel.: 03/213.69.21 - e-mail: nadine.marechal@acod.be

Sociale verkiezingen bij Brabo
Om de vier jaar vinden de sociale ver-
kiezingen	plaats	en	ook	bij	Brabo	is	dat	
het geval. ACOD Brabo kan alvast een 
mooi rapport voorleggen over de reali-
saties	gedurende	de	laatste	termijn	en	
verdiend	dus	zeker	 je	stem.	Een	over-
zicht:

- De loondiscriminatie van de boot-
mannen werd aangepakt. Het was mo-
gelijk	dat	twee	bootmannen	die	op	de-
zelfde	dag	in	dienst	kwamen,	toch	ver-
schillende lonen hadden. Dit dossier 
werd	via	juridische	weg	rechtgezet.	De	
niet-uitbetaalde achterstallige lonen 
werden met terugwerkende kracht be-
taald.

-	 In	samenwerking	met	Vlaams	parle-
mentslid Bart Martens werd een verbe-
tering aangebracht aan het bootman-
decreet.	 In	 het	 oorspronkelijk	 decreet	
werden	geen	straffen	ingevuld	bij	een	
eventuele overtreding van het decreet. 
Er	 zijn	 nu	wel	 strafmaatregelen	 voor-
zien.

-	 In	 Zeebrugge	 was	 er	 een	 bedrijf	
waarbij	 dokwerkers	 de	 schepen	 vast-
maakten,	wat	 nefast	 kon	 zijn	 voor	 de	
toekomst	 van	 de	 bootmannen.	 In	 sa-
menwerking met de BTB (Belgische 
Transportarbeidersbond)	 hebben	 wij	
deze	 praktijken	 kunnen	 tegenhouden	
en	zijn	het	nu	terug	de	bootmannen	die	
de schepen vastmaken.

-	 In	 het	 dossier	 aspirant-bootmannen	
zijn	we	bezig	om	de	verworven	sociale	
rechten	van	deze	leden	te	verdedigen.	
Omdat	 de	 directie	 geen	 minnelijke	
schikking	wil	aanvaarden,	brengen	wij	
dit dossier voor de arbeidsrechtbank. 
Het dossier behandelt verschillende 
punten	 zoals	 loon,	 pensioen,	 verlof	
enz.

- Er wordt voor het eerst in de geschie-
denis van Brabo een syndicale premie 
betaald. Dit werd vastgelegd in de cao 
van de bootmannen en daarna uitge-
breid voor alle personeelsleden.

-	Voor	de	loodsen	zorgden	we	voor	een	
marktconform loon, voor iedereen ge-
lijk,	 en	voor	 een	marktconform	werk-
systeem.

Dit zijn de kandidaten van ACOD
Brabo voor de Ondernemingsraad:
1. Augustien (Stin) Cuypers
2. Pierre Van Weert
3. Danny Hoirelbeke
4. Nico Klaes
5. Frank Dirickx
6. Benjamin (Ben) Decleer
7. Emile Pétré
8. David Nauwelaerts
9. Eric Maenhout
10. Ludo (Ludovicus) Hendrickx

Dit zijn de kandidaten van ACOD
Brabo voor het CPWB:

1. Eric Maenhout
2. Emile Pétré
3. Ludovicus (Ludo) Hendrickx
4. Wim (Bougie) Bogaerts
5. Timothy Cauberghs
6. Frank Dirickx
7. Alain Van Thillo
8. Nico Klaes
9. Benjamin (Ben) Decleer
10. Augustien (Stin) Cuypers
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Sociale verkiezingen
Stem eens op een vrouw
Wij roepen al onze leden en sympathi-
santen op om met de sociale verkiezin-
gen in mei hun stem in volle vertrou-
wen aan het ABVV te geven. Een naam- 
of voorkeurstem voor de kandidaat die 
zich de afgelopen jaren keihard voor 
jouw belangen inzette of waarvan je 
gelooft dat hij of zij dat de komende 
jaren zal doen, is een blijk van waarde-
ring. Bovendien steek je die kandidaat 
ook een hart onder de riem om zijn of 
haar taak in de toekomst met nog meer 
enthousiasme op te nemen. Omdat je 
evenveel naamstemmen mag geven als 
er effectieve mandaten te verdelen zijn, 
kan je in de meeste gevallen zelfs meer-
dere kandidaten op die manier onder-
steunen.

ABVV	 Gazelco	 ijvert	 voor	 een	 betere	
verzoening	tussen	werk	en	privéleven.	
Dit	 is	 één	 van	 de	 centrale	 thema’s	 in	
onze	 campagne	 voor	 deze	 verkiezin-
gen.	 Onze	 prestatiegerichte	 samenle-
ving eist steeds meer van iedereen, met 

stress tot gevolg. Dat geldt in de eerste 
plaats voor vrouwen, die het meren-
deel	 van	 de	 zorgtaken,	 de	 opvoeding	
van de kinderen en het huishouden op 
zich	 nemen.	 Het	 is	 niet	 vanzelfspre-
kend om als vrouw dan nog eens het 
vakbondswerk te combineren met een 
gezin.	Vakbondswerk	stopt	niet	om	vijf	
uur: verslagen moeten worden opge-
maakt,	vragen	nog	beantwoord,	enz.

Daarom besteden we eens extra aan-
dacht	 aan	 onze	 vrouwelijke	 kandida-
ten,	 die	 ondanks	 de	 soms	 moeilijke	
combinatie	 toch	 bereid	 zijn	 om	 zich	
dag in dag uit te engageren. Problemen 
rond	de	balans	werk	en	gezin	voelen	zij	
vaak net nog iets beter aan. Vrouwen 
zijn	nodig	in	de	syndicale	strijd,	zodat	
ze	 alle	 belangen	 kunnen	 verdedigen	
en de discriminatie tussen mannen en 
vrouwen	bestrijden.

Daarnaast	 hebben	 onze	 vrouwelijke	
kandidaten vaak pakken ervaring of 

die	 frisse	 kijk	 op	 de	 zaak	 die	 in	 on-
derhandelingen het verschil kunnen 
maken.	Iedereen	heeft	talent,	op	welke	
manier dan ook. Syndicaal talent is 
dicht	 bij	 de	mensen	 staan,	weten	wat	
er	 leeft,	dossierkennis	opbouwen,	oog	
hebben voor onrechtvaardigheid en 
krom	beleid.	En	werken	aan	 een	fijne	
werkomgeving voor iedereen. Ook 
vrouwen hebben dus vele syndicale ta-
lenten. Laten we hen de kans geven om 
die	ook	volop	te	benutten.

Al te vaak wordt gedacht dat de vak-
bond een mannenwereld is. Een ge-
mengde delegatie kan een ruimer pu-
bliek	 bereiken.	 ABVV	 Gazelco	 vindt	
het	zeer	belangrijk	dat	er	 steeds	meer	
vrouwelijke	 afgevaardigden	 bijkomen	
en kunnen doorgroeien naar de top. 
We doen er dan ook alles aan om hen 
hierin	bij	te	staan.	Ons	motto	is	immers	
'samen' sterk!

Voorstel sociale programmatie 2011-2012
Op 13 maart werden de besprekingen 
over de sociale programmatie 2011-
2012 hervat voor het paritair comité 
326,	 nadat	 de	 gereguleerde	 bedrijven	
deze	 maandenlang	 blokkeerden.	 Uit-
eindelijk	 werd	 een	 tekstvoorstel	 ge-
formuleerd,	 dat	 Gazelco	 voorlegt	 aan	
haar	leden.	Zij	bepalen	of	dit	aanvaard	
wordt of niet.

We herinneren aan het kader waarbin-
nen moest worden gewerkt: de rege-
ring	 beperkte	 de	 loonkostenstijging	
tot maximaal 0,3 procent in 2012 en 
dus	niets	in	2011.	Gazelco	eiste	steeds	
dat de besprekingen moeten leiden tot 
een sectorale overeenkomst. De werk-
geversfederaties willen al langer de 
sector opsplitsen in twee geledingen: 
gereguleerd en niet-gereguleerd.

We	geven	een	overzicht	van	de	belang-
rijkste	elementen	van	het	voorstel	voor	
gebaremiseerden. Tegen een volgend 
paritair	 comité,	 voorzien	 op	 3	 mei,	
moet	duidelijk	zijn	of	Gazelco	geman-
dateerd werd door haar leden om dit 
voorstel al dan niet goed te keuren.

Op 1 januari 2012: voor iedereen een 
recurrente verhoging van 0,3 procent 
op	 barema’s	 en	 individuele	maandlo-
nen,	de	fietsvergoeding	 aan	 0,21	 euro	
per km en toekenning van maximaal 2 
halve dagen voor het geven van bloed-
plasma of -plaatjes.
Voor iedereen ook het patronaal en-
gagement om de huidige uitgebreide 
hospitalisatiedekking te verlengen tot 
30 juni 2013. De inspanning voor de 
aandachtsgroepen	blijft	voor	2011-2012	
behouden op 0,10 procent van de loon-

massa. De werkgevers beloofden de 
overeenkomsten over de vervroegde 
uitstap (OAV) te respecteren. Er wordt 
zo	 spoedig	 mogelijk	 een	 aangepast	
eindeloopbaanbeleid uitgewerkt, re-
kening houdend met de nieuwe wet-
telijke	bepalingen.	Voor	2011-2012	blijft	
de syndicale premie behouden op 135 
euro.

Voor de nieuwe loonsvoorwaarden: 
bij	 arbeidsongeschiktheid	 van	 meer	
dan	 twee	 jaar	 wordt	 een	 overlijdens-
dekking	verlengd	via	een	verzekering	
en er wordt een verbeteringsvoorstel 
uitgewerkt van het aanvullend pensi-
oenregime tegen de volgende sociale 
programmatie.

Contactpersoon Gazelco: Jan Van Wijngaerden - GSM: 0476/54.13.18 - Tel.: 02/508.58.67
e-mail: jan.vanwijngaerden@acod.be
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Belgacom
Ontwerp eisencahier 2013-2014
Het federaal bureau van de sector heeft 
tijdens zijn zittingen van januari, fe-
bruari, maart en april een ontwerp van 
eisencahier opgesteld. Hierbij werd re-
kening gehouden met de vele suggesties 
van onze leden, die we hierbij danken 
voor hun inbreng. Iedereen kan nog al-
tijd reageren en ideeën overmaken. Dit 
ontwerp wordt tevens voorgelegd aan 
onze intergewestelijke en gewestelijke 
instanties. Daarna zet een federaal 
comité het licht op groen. Het uitein-
delijke eisencahier wordt officieel in-
gediend tijdens het paritair comité van 
mei. Uiteraard wordt nog overleg ge-
pleegd met het VSOA, onze partner in 
gemeenschappelijk front.

De	 economische	 en	 financiële	 crisis	
blijft	 hard	 en	 meedogenloos.	 Eens	 te	
meer	 kiezen	 we	 voor	 werkzekerheid	
en solidariteit. We dringen aan op een 
goed evenwicht tussen werk en famili-
aal leven in een work-life balans. Bel-
gacom NV van publiek recht dient de 
contractuele personeelsleden met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur een tewerkstellingswaarborg van 
1 januari 2013 tot en met 31 december 
2014 toe te kennen. Het spreekt voor 
zich	 dat	 de	 volledige	 en	 correcte	 uit-
voering van de collectieve overeen-
komst 2011-2012 tegen 31 december 
2012	een	feit	moet	zijn.

Kwantitatieve eisen

Koopkracht
-	 Verhoging	van	de	patronale	bijdrage	
voor	de	maaltijdcheques	met	1	euro	
van	 4,91	 naar	 5,91	 euro,	 zodat	 de	
waarde	 van	 de	 maaltijdcheque	 het	
wettelijk	 maximum	 van	 7	 euro	 be-
draagt. Dit komt neer op een gemid-
delde	 netto	 koopkrachtverhoging	
van 18 euro per maand voor een vol-
tijds	 personeelslid.	 We	 pleiten	 ook	
voor invoering van elektronische 
maaltijdcheques	met	pincode.

- Stappenplan om de eindejaarpremie 
op te trekken naar een volwaardige 
13'de maand.

- Stappenplan voor de toegang van de 
contractuele personeelsleden tot de 
tweede en derde weddeschaal van 
de statutaire personeelsleden. Een 
eerste	 stap	 werd	 reeds	 gezet	 in	 de	
collectieve overeenkomst 2011-2012 
door de toelating van de niveaus 4 
tot de tweede weddeschaal van de 
statutaire personeeleden.

-	 Een	 perequatie	 van	 de	 pensioenen	
moet	mogelijk	worden	gemaakt.

-	 Invoeren	 van	 een	 jubilarisgift	 ten	
gunste van de personeelsleden met 
20 jaar dienst en aanpassen van de 
jubilarisgiften	 voor	 25	 en	 35	 jaar	
dienst	 in	functie	van	de	fiscale	wet-
geving.	 Deze	 kunnen	 bruto	 voor	
netto	worden	uitbetaald,	dus	zonder	
inhouding van belastingen of sociale 
zekerheid,	 ten	 belope	 van	 een	 vol-
ledig	 bruto	 maandloon	 bij	 25	 jaar	
dienst en ten belope van het dubbele 
van	een	bruto	maandloon	bij	35	jaar	
dienst.

- Organiseren van regionale jubilaris-
feesten.
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- Vernieuwen van het systeem van het niet-recurrent resul-
taatsgebonden voordeel voor 2013 en 2014.

- Aanpassen van het afscheidspakket, opgenomen in de 
collectieve overeenkomst 2000-2001.

- Toekennen van de sociaal-culturele premie aan de statu-
taire gepensioneerden van niveau 1.

Eerste schooldag
Dienstvrijstelling	van	2	uur	voor	de	ouders	met	schoolgaan-
de kinderen.

Plan H
Wij	eisen	voor	de	personeelsleden	in	niet-actieve	dienst	een	
bijkomende	dotatie	ten	gunste	van	het	sociaal	nivellerings-
fonds.

Verkeersvoordelen
Voor de contractuele personeelsleden uitbreiding van het 
recht op gratis treintickets tot het niveau van de statutaire 
personeelsleden.

Statuut arbeiders-bedienden
Vanaf 1 januari 2013 moet er een eenheidsstatuut worden 
ingevoerd.	De	arbeiders	moeten	hetzelfde	statuut	krijgen	als	
hun	collega’s	bedienden.

Geldelijke loopbaan
De	geldelijke	loopbaan	dient	ingekort	te	worden	per	wed-
deschaal.

Ambassadorplan
Het Ambassadorplan moet aangepast en geactualiseerd 

worden,	 bijvoorbeeld	 door	 het	 verhogen	 van	 het	 aantal	
sms-en,	voorzien	van	Deezer,	van	het	gratis	 internetabon-
nement	REVAMP	en	een	gratis	verzekering	tegen	het	verlies	
of schade aan de gsm die toegekend wordt in het kader van 
het Ambassadorplan.

Telecompakket
Het telecompakket ten gunste van de niet-actieve medewer-
kers moet worden geactualiseerd.

Opleiding en voorbereiding op promoties
Belgacom NV van publiek recht dient de nodige opleiding 
te	voorzien	voor	de	personeelsleden	van	de	niveaus	2,	3	en	
4.	Hierbij	dient	 rekening	 te	worden	gehouden	met	het	ni-
veau,	de	functie	en	de	leeftijdscategorie.	Een	opleidingsga-
rantie van een gemiddeld aantal uur per werknemer is niet 
voldoende. Per doelgroep moet gestreefd worden naar een 
minimum percentage met een minimum aantal uren of da-
gen opleiding over een welbepaalde periode.
Voor de deelname aan promoties eisen we een punctuele 
schoolse opleiding en onderhandelingen over het program-
ma van de testen.

Kwalitatieve eisen

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Er moet een eindeloopbaantraject worden uitgetekend voor 
functies waarvan mag aangenomen worden dat de belasting 
(fysiek	of	psychisch)	dermate	 is	dat	zij	moeilijk	 tot	aan	de	
pensioenleeftijd	 kunnen	 worden	 uitgeoefend.	 Voor	 som-
mige	functies	dienen	landingsbanen	gecreëerd	te	worden	in	
het kader van de eindeloopbaan.
Loopbaanonderbreking dient uitgebreid te worden naar 
welbepaalde	 functies	 met	 bijkomende	 vrijstelling	 van	
dienst.	Parttime	werken	is	een	manier	om	langer	aan	de	slag	
te	blijven	en	moet	gestimuleerd	worden	door	 een	aanvul-
lende vergoeding.
Vanaf	60	jaar	geeft	Belgacom	bijkomende	vakantiedagen.	In-
gevolge	de	peterschapsregeling	zijn	er	in	de	praktijk	nage-
noeg	geen	60-plussers	die	deze	dagen	hebben	opgenomen.	
Wij	wensen	hiervoor	een	compensatie	onder	de	vorm	van	
extra vakantiedagen.
De	mogelijkheid	moet	voorzien	worden	om	extralegale	va-
kantiedagen in de loop van de carrière op te sparen in een 
tijdspaarrekening	om	ze	aan	het	einde	van	de	loopbaan	op	
te	nemen.	Men	zou	80	procent	kunnen	werken	door	opname	
van	de	opgespaarde	dagen	en	100	procent	betaald	blijven.	
Dit voorstel kan ook uitgebreid worden buiten de context 
van de eindeloopbaan.

Vaststelling openingsbalansen en personeelsbehoeften
Artikel 15 §1 van de collectieve overeenkomst 2011-2012 
voorziet	de	automatische	sluiting	van	de	GAPS	die	het	ge-
volg	zijn	van	peterschap,	benoemingen	in	het	kader	van	de	
externe mobiliteit, ontslagname, ontslag door Belgacom, 
overlijden,	pensionering,	overplaatsing	in	het	belang	van	de	
dienst,	 overplaatsing	wegens	 persoonlijke	 redenen	 indien	
theoretisch	effectief	>	SRE	 (staff	 requirements),	 interne	 se-
lectie,	de	definitieve	disciplinaire	terugzetting.

Een	automatische	sluiting	zou	inhouden	dat	Belgacom	niet	
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eens	de	mogelijkheid	heeft	om	 tot	 in-
vulling	 van	 deze	GAPS	 over	 te	 gaan,	
behoudens een aanvraagdossier in het 
paritair comité. Er werden geen der-
gelijke	 aanvragen	 gedaan	 aan	 het	 pa-
ritair	 comité.	 Theoretisch	 zou	men	 er	
dus moeten van uitgaan dat geen van 
voormelde GAPS opnieuw werden 
ingevuld,	 wat	 in	 de	 praktijk	 niet	 het	
geval is. Bovendien is de logica achter 
de sluiting van een GAP dat de per-
soneelsbehoefte	 is	 verdwenen.	 Perso-
neelsbehoeften	 worden	 bepaald	 door	
het werkvolume. De sluiting van een 
GAP door omstandigheden die los-
staan van dit werkvolume, is onlo-
gisch, onwerkbaar en niet langer aan-
vaardbaar in de toekomst.

De vastlegging van het personeelkader 
behoort tot de bevoegdheid van de re-
presentatieve vakbonden op basis van 
art. 34 §2 van de wet van 21 maart 1991. 
Op	basis	van	deze	bepaling	kunnen	de	
vakbonden vragen om gesloten GAPS 
te	 heropenen	 als	 zij	 op	 basis	 van	 art.	
15 §1 van de collectieve overeenkomst 
2011-2012 werden gesloten, en kunnen 
ze	eisen	om	nieuwe	GAPS	te	creëren.

Nog op te merken valt dat artikel 18 
van de collectieve overeenkomst 2011-
2012	voorziet	dat	wanneer	de	vakbon-
den overleg hebben gevraagd over 
automatisch gesloten GAPS en dit in 
de werkgroep SOC niet leidt tot een 
akkoord met minstens één vakbond 
(die minstens drie vertegenwoordigers 
heeft	in	het	paritair	comité),	er	overleg	
plaatsvindt met de executive vicepresi-
dent van GHR. Dat betekent dat er toch 
een akkoord van de vakbonden nodig 
is over de automatische sluiting van 
betwiste GAPS.

Wij	eisen	dat	er	een	systematiek	wordt	
ontwikkeld om dit onderdeel van de 
collectieve overeenkomst 2011-2012 uit 
te	voeren,	zodat	op	een	meer	adequate	
wijze	aan	de	personeelsbehoeften	kan	
worden voldaan.

Herdefinitie van missie en detachering
We stelden vast dat sommige perso-
neelsleden	zich,	buiten	elke	reglemen-
tering om, niet bevinden in hun ad-
ministratieve	 standplaats.	 Wij	 willen	
dat de regels van de detachering en de 
missie	 opnieuw	 worden	 gedefinieerd	
en vastgelegd.

Uitzendarbeid en consultants
Een	 beroep	 doen	 op	 uitzendarbeid	
moet steeds gebeuren met voorafgaan-
de toestemming van de vakbonden en 
dient beperkt te worden tot volgende 
situaties:
- de vervanging van een vaste werk-

nemer waarvan de arbeidsovereen-
komst is geschorst.

- de vervanging van een vaste werk-
nemer waarvan de arbeidsovereen-
komst	 is	 beëindigd,	 dit	 voor	 maxi-
mum drie maanden, verlengbaar met 
maximum drie maanden.

- om het hoofd te bieden aan een bui-
tengewone vermeerdering van werk.

-	voor	 de	 uitvoering	 van	 een	 uitzon-
derlijk	werk.	Dit	betreft	werkzaamhe-
den	die	niet	behoren	tot	de	bedrijvig-
heden van Belgacom.
Wij	 moeten	 vaststellen	 dat	 Belgacom	
meer	en	meer	een	beroep	doet	op	zo-
genaamde consultants voor het uit-
oefenen van taken die niet kunnen 
beschouwd worden als taken die een 
kennis of ervaring op hoog niveau ver-
eisen. Daarom eist de ACOD de actua-
lisering van het raamakkoord met be-
trekking tot outsourcing.

Social Benefits (SBN)
Wij	pleiten	andermaal	voor	de	eenheid	
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Belgacom
Bericht aan bronbetalers vakbondsbijdrage
Belgacom	GHR/HRO/Payroll	heeft	een	volledige	automatisering	van	de	afhouding	van	de	vakbondsbijdrage	gerealiseerd.	
Er	werd	regelmatig	te	veel	of	te	weinig	vakbondsbijdrage	ingehouden	en	daarom	drong	een	automatisering	zich	op.	Die	
werd	ondertussen	doorgevoerd	en	in	principe	moet	er	via	het	weddeborderel	hierover	gecommuniceerd	zijn.	De	vakbonds-
bijdrage	wordt	daardoor	gelinkt	aan	het	niveau,	de	arbeidsgraad	en	de	administratieve	toestand.

van	sociale	dienst	en	wensen	op	een	ondubbelzinnige	wijze	
de herbevestiging van:
- het co-beheer van SBN.
-	 het	 verderzetten	van	de	 solidariteit	 tussen	de	 generaties	
via	de	budgetten	en	de	geblokkeerde	rekening.
-	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	de	 voorzorgsprogramma’s,	
de	 beschermingsprogramma’s	 inzake	gezondheid,	de	pro-
gramma’s	voor	het	creëren	van	een	beter	evenwicht	tussen	
werk-privéleven, de programma's voor gepensioneerden, 
de	programma’s	die	bijdragen	tot	de	communicatie.
-	het	veilig	stellen	van	de	hospitalisatieverzekering	ten	gun-
ste van de personeelsleden in actieve dienst.

Zware functies
Nadat de collectieve overeenkomst People Teams & Skills 
de	 notie	 zware	 functies	 heeft	 ingevoerd,	 is	 een	 herdefini-
ering	noodzakelijk	van	het	begrip	zware	 functies	op	basis	
van	analyses	door	de	Arbeidsgeneeskundige	dienst.	Daarbij	
dient rekening te worden gehouden met fysieke en/of psy-
chische belasting.

Flexibiliteit aanvangsuur
De	glijdende	dienstregeling	moet	 uitgebreid	worden	 naar	
de diensten die niet behoren tot de centrale administratie.

Mobiliteitscharter
Het huidige mobiliteitscharter moet worden geactualiseerd.

Teleworking en homeworking
De	mogelijkheden	voor	teleworking	dienen	fors	te	worden	
uitgebreid.	Wij	wensen	tevens	een	collectieve	overeenkomst	
over homeworking en dit niet alleen voor de kaderleden. 
Tele-	 en	 homeworking	 moeten	 scharnieren	 zijn	 om	 meer	
evenwicht te brengen in de work-life balans.

Arbeidsregimes parttime
Creatie van 50 en 80 procent arbeidsregimes met andere 
werkritmes,	zoals	bijvoorbeeld	een	week	werk	en	een	week	
vrij.

Kwaliteit van tewerkstelling
We citeren uit ons eisencahier 2011-2012: "... naast de ver-
plichtingen opgelegd door het ARAB, is het management 
verantwoordelijk	 voor	 de	 kwaliteit	 van	 de	 tewerkstelling.	
'People management' moet garant staan voor leiderschap 
dat respect opbrengt voor de medewerkers en ook luistert 

en vertrouwen schenkt door hen te motiveren." Bovendien 
moeten alle middelen ter beschikking van het personeelslid 
worden gesteld om een kwaliteitsvolle job te garanderen.

Personeel in reaffectatie
Er moet een inventaris worden opgemaakt van het personeel 
in	reaffectatie.	Op	basis	van	deze	inventaris	en	hun	huidige	
tewerkstelling	moet	een	reaffectatie	worden	doorgevoerd.

Contactpersoon Telecom: André Vandekerkhove - Tel.: 02/508.59.19 - e-mail: andre.vandekerkhove@acod.be
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Burgers bij Landsverdediging
Personeelsplan 2012
Hoe creatief kan men zijn in het brengen 
van slecht nieuws? Minister Pieter De 
Crem spant daarin wel de kroon. Al enkele 
jaren wil hij de beste leerling van de klas 
zijn door, naast de klassieke lineaire be-
sparingen op het federaal openbaar ambt, 
zijn uiterste best te doen om Defensie zo-
wel op het vlak van militairen, als van het 
burgerpersoneel naar een historisch diepte-
punt te brengen.

Toe	hij	pas	minister	werd,	probeerde	hij	alle	
schuld	op	de	schouders	van	zijn	voorgan-
ger	 te	 schuiven.	Kort	 nadien	weigerde	 hij	
categoriek te werven in het lagere niveau 
met als motivatie dat Defensie moest in-
vesteren in hogeropgeleiden en dat de rest 
nadien	zou	komen.	Er	kwam	dus	niets	en	
zelfs	geen	personeelsplan	meer.

Vandaag ligt het plan 2012 voor en de bood-
schap	 is	 nu	 dat	 er	 gezien	 de	 budgettaire	
context geen ruimte is voor nieuwe initia-
tieven.	Door	de	leeftijd	van	het	burgerper-
soneel	en	de	afbouw	van	de	activiteiten	is	
de	uitstroom	groot.	Bij	onveranderd	beleid	
zal	eind	2012	het	ministerie	alles	samen	nog	
slechts	1837	voltijdse	equivalenten	tellen.
Let op, want nu volgt de goocheltruc. Mi-

nister De Crem organiseerde eerst de roof-
bouw	maar	nu	 trekt	hij	het	doel	op	naar	
2000	 voltijdsequivalenten	 in	 2015.	 Zo	 zal	
toch	 altijd	 iemand	 geloven	 dat	 hij	 inves-
teert in het personeel. Volgens de goede 
oude	politieke	school	nijp	je	eerst	de	spons	
uit	en	dan	doe	je	zogezegd	een	grote	geste	
met een actieplan om terug aan te vullen.

De wiskunde van de 
Wetstraat tart alle 
verbeelding.
Het nieuwe doel is 2000, maar onder het 
motto	 'luister	 naar	 mijn	 woorden	 en	 zie	
niet	naar	mijn	daden'	is	nu	al	uitgerekend	
dat de wervingen in het beste geval een 
nieuw	kader	geven	van	1908	voltijdsequi-
valenten	 en	 dus	 nog	 bijna	 100	 onder	 het	
doel	van	het	actieplan.	Tot	slot	zegt	de	mi-
nister	ironisch	in	datzelfde	besluit	dat	het	
niet	 onmogelijk	 is	 dat	 defensie	 opnieuw	
zal	 moeten	 besparen	 en	 dat	 het	 dus	 te	
vroeg is om nu al te berekenen wat men 
volgend jaar kan werven om het doel van 
2000	voltijdsequivalenten	te	bereiken.	

Conclusie:	de	afbouw	is	ingebakken	in	het	
personeelsbeleid en het is bovendien ab-
soluut	niet	duidelijk	hoe	dit	 alles	past	 in	
de	personeelsbehoeften.	Het	is	een	puur	fi-
nancieel plan. Ondertussen moet Defensie 
niet alleen opdraaien voor een hoop taken 
zoals	 vliegreizen,	 die	 ter	 discussie	 staan,	
maar bovendien betalen de personeelsle-
den de dure rekeningen van dit alles.

Een groot deel van de oudere burgers 
houdt	 het	 ondertussen	 voor	 bekeken.	 Zij	
geloven niets en niemand meer, en kun-
nen enkel met heimwee herinneringen 
ophalen	over	de	 tijd	dat	 zij	gestimuleerd	
werden in hun creativiteit om in eigen be-
heer	op	de	goedkoopste	wijze	oplossingen	
voor Landsverdediging te bedenken en 
uit te voeren. Vandaag is het simpel: het 
heeft	allemaal	geen	belang	meer	en	als	er	
geld is, laat men toch gewoon de private 
sector	zijn	gang	gaan.	Het	is	een	politieke	
keuze	 die	 later	 nog	 veel	 geld	 zal	 kosten,	
maar wie ligt als beleidsmaker nu wakker 
van	later?

Guido Rasschaert
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Europa over modernisering openbare diensten
Een verhaal van missing links
In haar rapport over de jaarlijkse groei 
stelt de Europese Unie dat men zich 
moet concentreren op de noodzaak om 
de openbare administraties te moderni-
seren. Dat geeft de indruk dat de over-
heidsdiensten statisch en resistent aan 
veranderingen bleven. Toch waren de 
administraties de laatste decennia het 
voorwerp van talrijke herstructurerin-
gen. Een 'onverdachte bron', de OESO, 
stelt bovendien dat ondanks een groot 
aantal hervormingen, in gang gezet 
door enkele landen de laatste tiental-
len jaren, deze blijkbaar niet veel op-
brachten op het vlak van effectiviteit 
en productiviteit.

EPSU, de Europese vakbond van de 
openbare diensten met 270 vakbon-
den	 en	 8	 miljoen	 werknemers,	 heeft	
een	 duidelijk	 standpunt	 in	 dit	 dossier	
(zie	 www.epsu.org).	 Het	 voorstel	 aan	
de EU is om de agenda aan te passen. 
Europa moet oog hebben voor kwaliteit 
zoals	de	EU	zelf	besloot	in	het	kaderak-
koord over de openbare diensten.

Dat betekent dat men rekening moet 
houden met de gedeelde verantwoor-
delijkheid	die	de	lidstaten	hebben	voor	

een verhoogd kwaliteitsniveau, veilig-
heid,	laagdrempeligheid,	gelijke	behan-
deling en de promotie van de universe-
le toegang maar ook de rechten van de 
gebruikers van de openbare diensten in 
het algemeen en de overheidsdiensten 
in	het	bijzonder.	De	principes	van	goed	
bestuur met transparantie, participatie, 
verantwoordelijkheid,	 effectiviteit	 en	
coherentie worden eveneens in herin-
nering	gebracht.	Tenslotte	heeft	de	EU	
zelf	 geschreven	 in	 het	 kader	 van	 de	
kwaliteit dat men minstens de intentie 
heeft	om	in	dit	domein	de	werkzaam-
heden te ontwikkelen.

Het	 is	nu	zaak	om	daar	allemaal	eerst	
echt werk van te maken. Performante 
overheidsadministraties groeien niet 
vanzelf	 en	 opeenvolgende	 ondoor-
dachte herstructureringen gekoppeld 
aan	 een	 besparingsbeleid,	 zijn	 wur-
gend.	Duidelijke	 doelstellingen	 en	 be-
hoeften	 kennen,	 niet	 beknibbelen	 op	
de	 noodzakelijke	 werkingsmiddelen	
en personeelsleden, meer moet dat niet 
zijn.	Men	herkent	een	welvaartstaat	aan	
gezondheidszorg	 en	 onderwijs,	 maar	
ook aan haar andere publieke dienst-
verlening.

Europa	mag	zich	niet	tevreden	stellen	
met	een	zoveelste	rapport	op	rij	dat	een	
botte	herstructurering	op	zich	aanmoe-
digt, want dan trekt men de kar van de 
egoïstische neoliberale maar ook natio-
nalistische	bewegingen.	Dat	zwart	gat	
willen	wij	niet.	Waar	blijven	de	Euro-
pese	parlementsleden?

Verlof voorafgaand aan het pensioen
Na lang onderhandelen is er op het 
sectorcomité III van 28 maart een ak-
koord bereikt met de overheid over het 
verlof voorafgaand aan het pensioen. 
Uiteraard moet dit nog worden voor-
gelegd aan de leden.

Het	 Koninklijk	 Besluit	 van	 2003	 zegt	
dat	 zij	 die	 20	 dienstjaren	 hebben	 in	
de openbare sector op 55 jaar konden 
vertrekken om op 60 jaar met pensioen 
te gaan met 75 procent van de laatste 
uitbetaalde bruto wedde, 75 procent 
vakantiegeld en 75 procent eindejaar-
stoelage.
Zij	 die	 in	 verlof	 gaan,	 krijgen	 boven-
dien een premie van 2000 euro op jaar-
basis	 en	 gekoppeld	 aan	 de	 index.	 Zij	
die niet in verlof gaan, genieten vanaf 
55 jaar een premie van 2500 euro op 
jaarbasis.

Door de nieuwe pensioenwet moest 
over dit besluit opnieuw onderhan-
deld worden. Het resultaat is als volgt:
-	de	leeftijd	om	in	verlof	te	kunnen	ver-
trekken wordt aangepast aan de pen-
sioenwet. Vanaf 2013 is dit 55 jaar en 
6 maanden om te eindigen in 2016 op 
57 jaar.
- men kan in verlof vertrekken 5 jaar 
voor men in aanmerking komt om in 
vervroegd pensioen of pensioen te 
gaan. Uiteraard is dit gekoppeld aan 
de voorwaarden van de nieuwe pensi-
oenwet.
- men moet 15 jaar gewerkt hebben 
in de gevangenissen, maar de premie 
blijft	dezelfde.

Voor	 zij	 die	 blijven	 werken,	 is	 er	 de	
volgende	wijziging:	vijf	 jaar	voor	men	
in aanmerking komt om op vervroegd 

pensioen of pensioen te gaan, kan men 
de premie van 2500 euro aanvragen 
en	ervan	genieten	zonder	bijkomende	
voorwaarden. Dit betekent dat wie op 
60 jaar met vervroegd pensioen kan 
gaan,	de	premie	krijgt	vanaf	zijn	55	jaar	
en dit tot op de dag dat die persoon 
vertrekt,	zelfs	tot	zijn	65	 jaar.	Voor	dit	
alles	 zijn	 overgangsmaatregelen	voor-
zien	 die	 nog	 door	 de	 afgevaardigden	
op de ledenvergadering worden mee-
gedeeld.

Wij	 beseffen	 ook	 dat	 het	 eventuele	
nieuwe	Koninklijk	Besluit	betekent	dat	
wij	 langer	moeten	werken.	 Toch	 heb-
ben	hierbij	mooie	voorwaarden	bereikt	
en	dit	deze	maal	zonder	staken.

Gino Hoppe
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Sectoraal akkoord 2011-2012
De winterslaap is voorbij
Na de lange periode van regeringson-
derbreking komt alles stilaan opnieuw 
op gang. Nog net op tijd kunnen we 
starten met de onderhandelingen om 
een sectoraal akkoord te sluiten voor 
de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt. Elke vakbond heeft af-
zonderlijk een eisenbundel ingediend. 
We kregen de kans om een toelichting 
te geven aan de administratie en het 
kabinet van staatssecretaris Bogaert.

Er werd een 'menukaart' opgesteld met 
de items waarover kan worden onder-
handeld. Op het federaal comité – dit 
zijn	de	voorzitters	van	de	federale	tech-
nische comités – van 29 maart werd 
deze	 menukaart	 in	 detail	 besproken	
en	van	commentaar	voorzien	door	de	
afgevaardigden. Op elk punt werden 
de	grote	lijnen	uitgezet.	Het	bestendig	
secretariaat kreeg een mandaat om op 
basis	 van	 deze	 lijst	 te	 onderhandelen	
en binnen enkele maanden een voor-
stel	 van	 sectoraal	 akkoord	 tijdig	 aan	
de achterban voor te leggen. Eerdere 
standpunten werden herbevestigd en 
we gaan ons uiteraard houden aan de 
zaken	waarvoor	Comité	B	bevoegd	is.	
Het	is	de	bedoeling	om	tegen	uiterlijk	
eind juni een akkoord af te sluiten, om-
dat het akkoord nog moet kunnen in-
gaan	binnen	de	termijn	van	toepassing.

Wat	houdt	de	menukaart	in?

1. Verhoging van de eindejaarstoelage

2. Personeelsstatuut
-	codificatie	van	het	statuut.
- kamers van beroep met pariteit ook op 

departementaal niveau en verbindend 
advies.

- eerbieding van het privéleven. Elke re-
organisatie	 toetsen	 op	 effecten	 op	 het	
privéleven en bespreken in het over-
legcomité.

3. Sociale dialoog over de institutionele 
hervormingen

- echte sociale dialoog samen met de 
werkgevers van alle gefedereerde enti-
teiten om te anticiperen op de herstruc-
turering.

- oprichting van een debatruimte binnen 
Comité B om de transfer van de perso-
neelsleden optimaal te laten verlopen.

4. Situatie van de contractuelen
-	beroepsprocedure	bij	ontslagen
- eenvormig model voor arbeidsovereen-
komst	bij	de	federale	overheid.

5. Lineaire verhoging van de taalpremies 
(nationale talen)

6.	Uitzendarbeid

7.	Uitbreiding	 van	 het	 telewerk	 zonder	
beperking tot de huidige vormen, maar 

aangemoedigd door nieuwe organisatie-
vormen.

8. Afstemmen van de vergoeding voor 
het	 gebruik	 van	 de	 fiets	 op	 het	 bedrag	
dat	fiscaal	vrijgesteld	is.

9. Opdrachten in het buitenland
-	de	 regelgeving	 over	 uurprestaties	 tij-

dens opdrachten in het buitenland uni-
formiseren.
-	duidelijke	 regels	 opstellen	 voor	 lang-

durige detacheringen in het buiten-
land.

- de vergoedingen voor opdrachten een-
vormig maken.

10. Fedorest en Fedoclean
- een einde stellen aan de externalisering 

van sommige activiteiten van de open-
bare diensten.
-	staatsdienst	 met	 afzonderlijk	 beheer	

voor restauratie- en schoonmaakactivi-
teiten.

- Fedorest versterken: alle werknemers 
bij	 de	 federale	 overheid	 moeten	 toe-
gang hebben tot Fedorest.

Dat	zijn	de	punten	waarover	we	zullen	
onderhandelen om tot een verbetering te 
komen. We hopen in de Tribune van juli 
de resultaten te kunnen publiceren. De 
bal ligt nu in het kamp van staatssecreta-
ris Hendrik Bogaert.

Guido Rasschaert
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Succesvolle startdag afgevaardigden 
Vlaamse overheid
In het najaar van 2011 werden er 430 vakbondsafgevaar-
digden verkozen – waarbij zich ondertussen een 55-tal mi-
litanten aansloten – in de 83 Vlaamse overheidsdiensten 
(departementen, agentschappen, instellingen). Op 27 maart 
heeft de Vlaamse pijler van de sector Overheidsdiensten zijn 
syndicaal verkozen afgevaardigden en militanten samenge-
bracht op een startdag. Er waren 281 afgevaardigden en mi-
litanten aanwezig, dus een succes. We hebben zelfs een 25-
tal kameraden moeten weigeren, omdat de zaalcapaciteit al 
overschreden was.

Positieve dynamiek

Het was de bedoeling om op de startdag de nieuwe mensen 
en	de	 ‘anciens’,	mannen	en	vrouwen,	 jongeren	en	 iets	ou-
deren, statutairen en contractuelen, administraties en instel-
lingen,... eens samen te brengen. De bedoeling was velerlei: 
elkaar wat beter leren kennen en (opnieuw) kennismaken 
met	ACOD;	een	groepsgevoel	creëren	en	tonen	dat	men	er	
niet alleen voor staat; weten wat het is om afgevaardigde te 
zijn	met	rechten,	plichten	en	taken;	iedereen	wegwijs	maken	
in	overlegstructuren	zoals	Comité	A,	B	of	C,	sectorcomité,	
EOC, Seoc,... en afspraken maken voor de werking in de toe-
komst. Daarnaast werden de besparingen van de Vlaamse 
overheid besproken en de gevolgen daarvan op de departe-
menten en entiteiten. Tussendoor gaven verschillende afge-
vaardigden	felgesmaakte	en	concrete	praktijkgetuigenissen	
over hun instelling, hun aanpak en hun motivatie om afge-
vaardigde	te	zijn.
Op	deze	startdag	was	er	een	positieve	dynamiek	om	onze	
vakbond verder uit te bouwen, om op een concrete en kor-

date manier de belangen te verdedigen van de leden en per-
soneelsleden.	Er	was	ambiance	en	velen	gaven	aan	dat	ze	er	
zin	in	hebben	en	ervoor	willen	gaan.

Vernieuwing inzetten

Deze	startdag	was	maar	een	begin	om	verder	onze	syndicale	
werking aan te passen aan de vereisten van een moderne, 
progressieve	socialistische	vakbeweging.	Onze	sector	heeft	
op	deze	startdag	besloten	om	de	komende	weken	en	maan-
den via een open discussie met open vragen, de vernieu-
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Fikse stijging
vragen 1700
Van de koepelsite 
van de Vlaamse 
overheid kwamen 
we te weten dat de 
Vlaamse Infolijn, 
beter gekend als de 
1700, in 2011 maar 
liefst 1.108.084 op-
roepen kreeg te ver-
werken. Dat zijn er 
66,3 procent meer in vergelijking met 2010. Deze stijging is 
niet verwonderlijk, omdat de hervorming van de belasting op 
inverkeerstelling heel wat vragen opriep bij de burger. Ook 
was er de stopzetting van het fiscale voordeel bij aankoop 
van een milieuvriendelijke wagen en bij renovatie van gebou-
wen. Vragen over onroerende voorheffing en school- en stu-
dietoelagen scoren nog steeds bovenaan op de hitlijst van de 
1700.

Het departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 
is	verantwoordelijk	voor	dit	communicatieaanbod	en	beheert	
nog	acht	andere	infolijnen	zoals	De	LijnInfo,	de	Kind	en	Ge-
zin-lijn	en	de	Taaltelefoon.	DAR	zorgt	enkel	voor	de	coördina-
tie	van	deze	dienstverlening.	De	Vlaamse	overheid	besteedt	
deze	dienstverlening	uit	aan	de	firma	Sitel,	een	multinational	
waarvan	de	callcenters	opereren	over	zowat	gans	de	wereld.	
In	België	maakt	ook	bv.	Telenet	gebruik	van	hun	diensten.

Zowat	 een	 half	 jaar	 geleden	 ging	 het	 contract	 tussen	 de	
Vlaamse	overheid	en	Sitel	aflopen.	We	vroegen	om	te	bekij-
ken	of	het	niet	goedkoper	zou	zijn	om	deze	dienstverlening	
in	te	sourcen.	Welke	Vlaamse	minister	van	Ambtenarenzaken	
zei	 immers	ooit:	wat	we	zelf	doen,	doen	we	beter?	We	zijn	
ervan	overtuigd	dat	dit	ook	in	dit	dossier	zeker	kan,	en	in	tij-
den	van	besparingen	zelfs	moet.	Onze	federale	collega’s	van	
Binnenlandse	Zaken	zijn	er	 in	geslaagd	een	callcenter	op	te	
richten voor de civiele bescherming en de 112, en wees gerust 
de dienstverlening is minstens even kwalitatief en het kosten-
plaatje beduidend lager. Als de Vlaamse overheid dan toch 
60	miljoen	op	werkingskosten	wenst	te	besparen,	dat	ze	hier	
beginnen. Beter dat dan de huidige dienstverlening van de 
diverse	departementen	en	agentschappen	zodanig	uithollen	
dat	ze	op	de	duur	niet	meer	werkbaar	zijn	met	te	verwachten	
schade	voor	de	burger.	Uiteraard	moet	bij	insourcing	van	de	
1700	het	Vlaams	personeelseffectief	stijgen	en	zullen	de	lonen	
moeten	worden	betaald,	maar	het	globale	kostenplaatje	 zal	
dan	nog	aanzienlijk	minder	zijn.

Van	de	leidend	ambtenaar	van	DAR	kregen	we	zicht	op	de	
prijsofferte,	maar	 een	 studie	 naar	 een	 1700	 in	 eigen	 beheer	
kregen	we	niet	 te	 zien.	Uiteraard	 zal	 die	 nooit	worden	ge-
maakt.	Zeker	een	regering	met	NVA	ziet	liever	minder	amb-
tenaren en een uitholling van de openbare diensten ten koste 
van de belastingbetaler maar ten bate van de privé.

Jan Van Wesemael

wing	in	te	zetten.	Op	de	startdag	werd	een	huiswerkfiche	
meegegeven	aan	alle	syndicaal	verkozen	afgevaardigden	
en militanten om de discussie aan te gaan in hun Tech-
nisch Comité (TC), het Algemeen Comité (AC) en in de 
Gewestelijke	 Technische	 Comités	 (GTC).	 Het	 centrale	
thema	is:	welke	vakbond	willen	wij?
De	vijf	centrale	thema’s	die	besproken	worden	zijn:	Welke	
aanpak	voor	ledenwerving?	Welke	aanpak	voor	werving	
militanten	en	afgevaardigden?	Een	dienstverlenende	vak-
bond?	Welke	actievormen	voor	de	toekomst?	Hoe	een	ge-
richte	communicatie	en	vorming	voeren?
Voor	 elk	 van	 die	 thema’s	 zijn	 vragen	 uitgewerkt	 om	 te	
beantwoorden.	Alle	 visies	 van	 alle	 TC’s,	AC’s	 en	GTC’s	
worden gebundeld in één globale visietekst en vooral 
doetekst.

Vakbondshappening november

Deze	voorstellentekst	bespreken	we	in	vijf	workshops	tij-
dens de grote vakbondshappening op 22 november. De 
discussie wordt op gang getrokken met de uitdagende 
mening	van	vijf	disputanten.	We	voorzien	eveneens	info-
stands	van	bevriende	partnerorganisaties.	Onze	vakbond	
zal	dan	ook	een	echte	vakbeweging	zijn.

Chris Moortgat
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College van ambtenaren-generaal steunt 
liquidatie diensten en personeel
In de vorige Tribune maakten we een 
inventaris op van wat de Vlaamse re-
gering sinds haar aantreden in 2009 al 
bespaarde op de eigen diensten en per-
soneelsleden. Vorig jaar besliste men 
bijkomend nog 50 miljoen euro op de 
personeelskredieten te besparen met 
parallel daaraan een inkrimping van 
5 procent van het aantal personeelsle-
den. In februari werd dit opgetrokken 
naar 60 miljoen euro en 6 procent. Op 
29 maart meldde het College van Amb-
tenaren-Generaal (CAG) dat men deze 
regeringsbeslissingen braaf zal uitvoe-
ren. Een 'loyale' CAG dus.

In	een	 snelinfo	 staat	dat	het	CAG	en-
kele afspraken maakte over een plan 
van	aanpak,	namelijk:
-	wat	de	bijdrage	is	van	elk	beleidsdo-

mein aan de besparing van 60 miljoen 
in de personeelsgerelateerde kredie-
ten.

- dat de managementcomités het glo-
bale bedrag per beleidsdomein intern 
tussen de organisaties kunnen her-
verdelen.

- wat het groeipad van de besparing is 
in de jaren 2012-2013-2014.

Besparingsplan

Intussen	hebben	we	dat	plan	van	aan-
pak	kunnen	inkijken.	Via	een	ingewik-
keld systeem werd vastgelegd welk 
deel van de 60 miljoen euro elke en-
titeit	 zal	 ophoesten.	 We	 proberen	 de	
grote	 lijnen	 en	 het	 resultaat	 daarvan	
duidelijk	te	maken.
Voor de ventilatie van de 60 miljoen 
euro over de departementen en agent-
schappen werd uitgegaan van de be-
grotingsopmaak 2012. Men berekent 
welk deel elke entiteit apart vertegen-
woordigd in de totale begrotingsop-
maak 2012 van alle entiteiten samen. 
Elke	 entiteit	 is	 dan	 verantwoordelijk	
voor een overeenkomstig percentage 
in het totale besparingsbedrag.
Op het resultaat van die berekening 
wordt een correctie toegepast, de 'soli-
darisering'. Daarvoor worden de enti-
teiten in twee groepen verdeeld:
-	groep	1	zijn	de	entiteiten	die	al	op	31	
december 2011 hun aantal personeels-
leden met 6 procent of meer hebben af-

gebouwd	ten	opzichte	van	2009.
-	groep	2	zijn	de	entiteiten	die	op	die	
datum	die	 afbouw	 nog	 niet	 realiseer-
den.
Het 'solidariseren' houdt in dat er reke-
ning wordt gehouden met de budget-
taire impact van de nog te realiseren 
afbouw	 van	 het	 aantal	 personeelsle-
den.
Ten	slotte	stelt	het	CAG	aan	de	Vlaam-
se	regering	een	tijds-	of	groeipad	voor	
tussen 2012 en 2014: 20 miljoen vanaf 
2012, 40 miljoen vanaf 2013 en 60 mil-
joen vanaf 2014.

De	tabel	hierbij	geeft	het	door	het	CAG	
voorgestelde besparingsplan weer per 
beleidsdomein. Binnen een beleidsdo-
mein kunnen de besparingen worden 
herverdeeld volgens het CAG.

Het verschil van 2000 euro aan het ein-
de van 2013 en 1000 euro aan het einde 
van 2014 is wellicht een gevolg van de 
afronding	op	de	duizendtallen.
De inleveringen worden gerealiseerd 
op drie posten van de uitgavenbegro-
ting:
- code 11 lonen en sociale lasten
-	 code	12	aankoop	van	niet-duurzame	

goederen en diensten

- code 74 verwerving van overige in-
vesteringsgoederen, waaronder im-
materiële	goederen.

Onze bedenkingen

Een eerste conclusie is een bevestiging 
van de mentaliteit binnen het CAG: 
men gaat plat op de buik voor de 
Vlaamse	 regering.	 In	het	document	 is	
geen spoor van een kritische noot te-
rug te vinden en niets over de gevol-
gen voor de diensten en de personeels-
leden.
De	suggestie	van	het	tijdspad	verzacht	
in	het	begin	de	pil,	maar	uiteindelijk	is	
dit enkel uitstel van executie.
Dat de besparingen over drie uitgaven-
posten kunnen worden verdeeld, kan 
misschien de last op de personeelskre-
dieten	 verzachten.	 Of	 dit	 wel	 of	 niet	
gebeurt, hangt af van wat elke amb-
tenaar-generaal	 zelf	 beslist	 binnen	 de	
entiteit. De personeelsaantallen moe-
ten hoe dan ook met 6 procent worden 
verminderd, waardoor automatisch de 
personeelskredieten naar omlaag gaan.
Met het ingewikkelde solidariserings-
mechanisme	wil	men	blijkbaar	de	 en-
titeiten die nog niet de 6 procent af-
bouw van hun aantal personeelsleden 

Beleidsdomeinen Inlevering
2012 2013 2014

Diensten Algemeen Regeringsbeleid 578.000 1.156.000 1.726.000
Bestuurszaken 983.000 1.950.000 2.932.000
Financiën	en	Begroting 480.000 968.000 1.444.000
Internationaal	Vlaanderen 531.000 1.062.000 1.585.000
Economie,	Wetenschap	en	Innovatie 994.000 1.987.000 2.965.000
Onderwijs	en	Vorming 694.000 1.388.000 2.071.000
Welzijn,	Volksgezondheid	en	Gezin 804.000 1.608.000 2.400.000
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 769.000 1.538.000 2.298.000
Werk en Sociale Economie 3.761.000 7.522.000 11.225.000
Landbouw	en	Visserij 523.000 1.045.000 1.560.000
Leefmilieu, Natuur en Energie 2.302.000 4.604.000 7.182.000
Mobiliteit en Openbare Werken 6.646.000 13.293.000 19.836.000
Ruimtelijke	Ordening,	Woonbeleid
en Onroerend erfgoed

708.000 1.416.000 2.113.000

GO! 223.000 446.000 665.000
Totaal 20.000.000 39.998.000 59.999.000
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Vlaamse regering 
wijzigt eenzijdig 
VDAB-protocol met 
vakbonden
ACOD Overheidsdiensten is verbolgen over de wijze waar-
op de Vlaamse overheid omgaat met het sociaal overleg.

Binnen	het	sectorcomité	XVIII	sluiten	de	Vlaamse	regering	
en de vakbonden regelmatig protocollen af rond allerlei 
personeelsaangelegenheden voor de Vlaamse departemen-
ten,	agentschappen,	entiteiten	en	instellingen.	Deze	proto-
collen worden gehandtekend door de ministers en de vak-
bonden en daarna bekrachtigd door de Vlaamse regering.

Groot	was	onze	verbolgenheid	toen	wij	zagen	dat	een	pro-
tocol rond o.a. de projectleiderstoelage voor de VDAB-
competentiecentrumpersoneelsleden,	 eenzijdig	 werd	 ge-
wijzigd	door	de	Vlaamse	regering	zonder	bespreking	met	
de	vakbonden.	De	wijziging	omvatte	een	uitsluiting	van	de	
mogelijkheid	tot	projectleiderstoelage	voor	de	grote	groep	
van VDAB-CC-instructeurs.

ACOD	kaartte	dit	aan	op	het	sectorcomité,	gesteund	door	
de	andere	vakbonden.	Het	is	ongezien	en	onaanvaardbaar	
dat de Vlaamse regering haar eigen handtekening niet 
honoreert	en	eenzijdig	zonder	verdere	bespreking	een	be-
langrijke	wijziging	doorvoert	 in	 een	protocolakkoord.	En	
dit	 terwijl	de	Vlaamse	overheid	er	steeds	op	wijst	dat	af-
gesproken akkoorden dienen uitgevoerd en nagekomen te 
worden.	Wij	zullen	dit	onthouden	voor	de	toekomst.

Dankzij	 onze	 alertheid	 en	 kordate	 aanpak	werd	 het	 een-
zijdig	gewijzigde	protocol	tijdelijk	geparkeerd	voor	verder	
onderzoek	 en	wordt	 het	 opnieuw	 besproken	 op	 het	 vol-
gende sectorcomité. Dit betekent dat de bepalingen in het 
besluit voorlopig niet kunnen worden uitgevoerd.

ACOD	Overheidsdiensten	 eist	dat	het	 oorspronkelijk	on-
dertekend	protocol	volledige	uitvoering	krijgt	 en	dat	alle	
betrokken	 personeelscategorieën	 de	mogelijkheid	 krijgen	
voor het bekomen van een projectleiderstoelage. Het kan 
immers	niet	zijn	dat	er	alleen	voor	de	hogere	niveaus	een	
mogelijkheid	 tot	projectleiderstoelage	zou	bestaan	en	dat	
de andere niveaus die een project leiden, hiervan worden 
uitgesloten.

Chris Moortgat, Jan Van Wesemael

hebben	 gerealiseerd,	 budgettair	 aanmoedigen	 om	 dat	 te	
behalen tegen 2014. Werkgevers aanmoedigen om hun per-
soneelsbestand af te bouwen, is een rare sociale solidariteit.

Besluit

De	Vlaamse	regering	blijft	de	hakbijl	promoten	en	het	CAG	
blijft	daar	gretig	op	ingaan.	Aan	de	top	wordt	er	echter	niet	
op	koppen	bespaard,	 integendeel.	Vergelijk	maar	eens	het	
aantal leidend ambtenaren voor en na de invoering van Be-
ter	Bestuurlijk	Beleid.
Het modale personeelslid betaalt het gelag: met minder 
mensen	en	minder	middelen	meer	presteren.	Wat	is	de	zin	
van een eindeloopbaandebat als er daarvoor te weinig per-
soneel	 is?	Welk	nut	heeft	 een	discussie	 over	EVC’s	 als	de	
door de besparingen vertrekkende personeelsleden niet 
kunnen	worden	 vervangen?	Hoe	denkt	men	het	 recht	 op	
verlof – denk aan het opnemen van opgespaarde dagen – 
te	vrijwaren?	Hoe	met	te	weinig	personeel	overuren	afbou-
wen?	Niet	 verwonderlijk	dus	dat	 via	die	 andere	 instantie	
van leidend ambtenaren, het SOPO, men voorstelt om de 
regels	van	de	raad	van	beroep	te	wijzigen.	En	tot	slot:	hoe	
blijven	onder	die	 omstandigheden	de	 afgesloten	 sectorale	
akkoorden	uitvoerbaar?	Is	dat	dan	geen	woordbreuk?

Het	is	hoog	tijd	dat	de	drie	representatieve	vakbonden	de	
koppen	bij	elkaar	steken.	2008	is	al	vier	jaar	geleden	en	het	
sociale omgevingsklimaat is nu anders. Dat betekent echter 
niet	dat	een	aan	de	tijd	aangepaste	herhaling	niet	opnieuw	
zou	kunnen	slagen.

Hilaire Berckmans

Contactpersoon Vlaamse Overheid:
Hilaire Berckmans - Tel.: 02/508.58.64

e-mail: hilaire.berckmans@acod.be
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RSZPPO
Onduidelijkheid gevolgen overheveling 
kinderbijslag
In het regeerakkoord is een groot luik voorzien over de zesde 
staatshervorming met de overdracht van bevoegdheden naar 
de gewesten en gemeenschappen. Een daarvan gaat over de 
overheveling van de kinderbijslag. Zoals we al vreesden, 
zal dit wellicht gevolgen hebben voor het personeel van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO).

Personeel en kantoren

Zo	 is	 het	 vandaag	 nog	 niet	 duidelijk	 waar	 de	 192	 perso-
neelsleden	 van	de	RSZPPO	 in	 de	 toekomst	 tewerkgesteld	
worden.	En	zal	men	deze	overdracht	van	bevoegdheid	niet	
gebruiken	om	te	saneren	op	personeel?
Een	ander,	niet	onbelangrijk	element	heeft	te	maken	met	de	
regionale	kantoren	die	eigendom	zijn	van	de	federale	RSZ-
PPO.	Of	deze	behouden	blijven,	is	ook	koffiedik	kijken.	Nog	
minder	duidelijk	wordt	het	voor	het	personeel	dat	vandaag	
tewerkgesteld	wordt	in	deze	kantoren.	Het	gaat	hier	immers	
niet	enkel	over	personeelsleden	die	met	kinderbijslag	bezig	
zijn,	maar	ook	over	bijvoorbeeld	inspecteurs	en	maatschap-
pelijk	 assistenten	die	daar	 tewerkgesteld	 zijn	 in	het	 kader	
van hun controlebevoegdheid of vanuit de Gemeenschap-
pelijke	Sociale	Dienst.

Financiering pensioenen

Een	ander	dreigend	probleem	betreft	artikel	13	van	de	Wet	
tot	vrijwaring	van	een	duurzame	financiering	van	de	pen-
sioenen van 24 november 2011, waarin het principe wordt 
vastgelegd	 van	 de	 affectatie	 of	 bestemming	 van	 de	 over-
schotten	 van	 de	 kinderbijslag	 aan	 de	 financiering	 van	 de	
pensioenen van het vastbenoemde personeel van de Provin-
ciale	 en	Plaatselijke	Besturen.	Deze	 affectatie	 is	 gebaseerd	
op	een	bedrag	dat	gelijk	 is	aan	het	verschil	 tussen	de	pat-
ronale	bijdragen	inzake	kinderbijslag	en	de	uitgekeerde	bij-
slag	aan	de	gezinnen.	Dit	bedrag	werd	toegevoegd	aan	de	
globale	financiering	van	de	pensioenen,	waar	historisch	een	
acuut tekort is. Door de overdracht van bevoegdheid lopen 
we	het	risico	om	jaarlijks	quasi	500.000	euro	aan	middelen	te	
verspelen	in	het	kader	van	de	financiering	pensioenen.

Vlaamse kinderbijslag?

Het was onder meer de bedoeling van enkele Vlaamse on-
derhandelaars	om	een	deel	van	de	enveloppe	kinderbijslag	
te gebruiken om een welvaartsaanpassing te doen van de 
kinderbijslag	of	een	Vlaamse	kinderbijslag	toe	te	kennen.	Bij	
dit idee stelden we ons al heel wat ernstige vragen. Nu con-
stateren	we	dat	de	Vlaamse	regering	recentelijk	besloot	om	
deze	toekenning	voorlopig	uit	te	stellen.	Dit	besluit	heeft	ui-
teraard te maken met de sanering waar de Vlaamse regering 
onlangs toe over ging.
De intentie van de regering om nog voor de overheveling de 
kinderbijslag	van	zelfstandigen	op	hetzelfde	peil	te	brengen	
als	die	van	de	werknemers,	is	nog	onduidelijk	en	ook	de	fi-
nanciering hiervan.

We besluiten dat:
-	de	impact	van	de	overheveling	gevolgen	zal	hebben	voor	
het	personeel	van	de	RSZPPO.
-	er	heel	wat	vragen	zijn	in	verband	met	het	patrimonium,	
dit	wil	zeggen	de	gebouwen	van	de	RSZPPO.
-	de	lokale	besturen	die	instaan	voor	de	financiering	van	de	
pensioenen,	 het	wegvallen	 van	 de	 overschotten	 kinderbij-
slag	 (500.000	 euro),	 zelf	 zullen	moeten	 bijpassen	 om	deze	
financiering	te	vrijwaren.
-	er	geen	enkele	meerwaarde	zal	zijn	voor	de	Vlaamse	huis-
gezinnen.
-	er	onduidelijkheid	is	over	de	harmonisering	van	de	kinder-
bijslag	van	de	zelfstandigen	en	de	werknemers.

Communautariseren	om	te	communautariseren	is	niet	altijd	
wijs	en	leidt	niet	altijd	tot	iets	beter	doen.	Is	dit	een	staaltje	
van	politieke	onkunde	of	van	verkeerde	inschatting?

Mil Luyten

Contactpersoon LRB: Mil Luyten
Tel.: 02/508.58.25 - e-mail: mil.luyten@acod.be
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Interview Georges Claes
Kennismaken met de nieuwe
provinciaal secretaris Limburg

Eind februari werd Georges Claes op het provinciaal sta-
tutair congres met een overgrote meerderheid verkozen tot 
provinciaal secretaris, dit in opvolging van Luc Gysenbergs 
die in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. We dan-
ken Luc voor zijn jarenlange inzet voor ACOD Onderwijs 
en wensen hem nog veel genot met zijn welverdiende pen-
sioen. Ter kennismaking, een interview met Georges Claes.

Welk parcours legde je tot nu toe af binnen de onderwijssector?

Georges	Claes:	"Het	lager	onderwijs	heb	ik	gevolgd	in	de	ge-
meentelijke	basisschool	van	mijn	geboortedorp	Koersel.	De	
eerste	twee	jaren	van	het	secundair	onderwijs	was	ik	leerling	
in	de	RMS	te	Heusden.	Nadien	behaalde	ik	mijn	diploma	als	
technicus	in	de	Openbare	Werken	in	het	toenmalige	HRITO	
te	Diest.	Na	mijn	legerdienst	was	ik	eerst	nog	actief	in	de	pri-
vé.	In	1977	kwam	dan	de	eerste	jobaanbieding	in	het	onder-
wijs,	namelijk	leraar	Hout	aan	het	HRITO	te	Hasselt.	In	1983	
werd ik vast benoemd aan de RMS te Lanaken. Dit was een 
hele stap want ik ging over van een 'grote' stadsschool naar 
een	 'kleine'	 landelijke	school.	Vrijwel	onmiddellijk	werd	ik	
er	dan	ook	syndicaal	afgevaardigde	en	ik	bleef	dit	tot	mijn	
overstap in september 2011 om als ad interim provinciaal 
secretaris in Limburg aan de slag te gaan. 28 jaar heb ik in 
het	huidige	KTA	Lanaken	het	beste	van	mezelf	gegeven,	de	
laatste jaren als leerkracht-instructeur CNC."

Vóór jouw verkiezing tot provinciaal secretaris was je dus al syn-
dicaal actief. Kan je jouw syndicaal engagement even toelichten?

Georges	Claes:	 "Ik	kom	uit	een	 'rood	nest',	waardoor	 ik	al	
van	in	mijn	studententijd	lid	was	van	het	ABVV,	eerst	bij	de	
jongeren, nadien onder Hout en Bouw, en sinds 1977 ben 
ik	 lid	van	ACOD	Onderwijs.	Daar	de	onderwijswetgeving	
tamelijk	ingewikkeld	was	en	dit	nu	nog	steeds	is,	heb	ik	mij	
om	een	goede	actieve	militant	te	zijn,	via	alle	mogelijke	ka-

nalen meer en meer laten informeren. Vanaf 1984 maak ik 
dan ook deel uit van het provinciaal hoofdbestuur Limburg, 
waarvan	de	laatste	acht	jaren	als	ondervoorzitter,	en	ben	ik	
lid van verschillende overlegcomités."

Waarom kies je nu voor een syndicale loopbaan en hoe ervaar je 
de job van provinciaal secretaris na deze interimopdracht van zes 
maanden?

Georges	Claes:	"De	keuze	voor	een	syndicale	loopbaan	ligt	
in het verlengde van wat ik als schoolafgevaardigde reeds 
jaren deed: mensen helpen, het voor hen 'opnemen'. Het is 
opvallend dat veel problemen ontstaan door onwetendheid, 
dit	zowel	aan	de	kant	van	het	personeelslid	als	aan	de	kant	
van	de	directie.	De	onderwijsopdracht	vraagt	heel	veel	van	
de	leerkrachten.	Daarom	is	het	belangrijk	dat	er	een	sterke	
vakbond staat waarop men kan rekenen wanneer dit nodig 
is, waar men een 'luisterend oor' vindt en bovendien cor-
recte	informatie	krijgt.
De	eerste	zes	maanden	ad	 interim	waren	enorm	 intensief.	
Het	begin	van	een	nieuw	schooljaar	 is	altijd	druk	en	door	
de nieuwe regelgeving over de vacantverklaringen kwam er 
nog	een	massa	werk	bij.	Het	officiële	gedeelte,	met	een	bui-
tengewoon	congres	en	de	verkiezing	van	een	nieuwe	secre-
taris op een gewoon congres, bracht ook veel voorbereiding 
mee.	Het	was	een	drukke	tijd,	maar	door	al	die	opgedane	
ervaring	in	zulke	korte	tijd	heb	ik	wel	als	nieuwe	secretaris	
een goed fundament om aan de slag te gaan."

Hoe vul je de vrije tijd in die er nog rest naast de drukke job als 
secretaris?

Georges	Claes:	 "Het	 sportieve	staat	op	een	zeer	 laag	pitje.	
Passief kan ik vooral genieten van wielrennen en voetbal. 
Actief	 is	dit	 in	de	zomermaanden	wandelen	en	fietsen,	en	
in	de	winter	skiën.	De	bergen	brengen	me	tot	rust.	Een	ter-
rasje meepikken of eens lekker uit eten gaan, is ook niet te 
versmaden."

Contactpersoon Onderwijs:
de auteur van het artikel

Tel.: 02/508.58.80 - e-mail:
hugo.deckers@acod.be
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Statutair Congres 4 mei
Terugblik, reflectie en vooruitblik
Op 4 mei heeft in Gent het vierjaar-
lijks Statutair Congres plaats. Zo een 
congres is veel meer dan een verplichte 
oefening. Het is een ogenblik om terug 
te blikken en vooral vooruit te kijken. 
Tevens worden allerhande mandaten 
onderworpen aan verkiezingen. De be-
tekenis hiervan ligt in het feit dat onze 
vakbond een ledenbeweging is en blijft. 
Al onze leden hebben immers de moge-
lijkheid hun stem te laten horen en zo 
de dragende factor te zijn van de vak-
bond.

Een	vakbond	ontleent	zijn	kracht	en	in-
vloed aan de onderhandelingstafel aan 
het	feit	dat	hij	de	spreekbuis	is	van	vele	
personeelsleden. Tussen de leden en de 
politiek-syndicale	 verantwoordelijken	
staat	onze	afgevaardigde.	Het	past	om	
tijdens	 zo	 een	 congres,	 nog	meer	dan	
anders,	 de	 uiterst	 belangrijke	 rol	 van	
afgevaardigde voor het voetlicht te ha-
len.	Zonder	hun	inzet	is	er	geen	leden-
beweging.	Zij	houden	de	vinger	aan	de	
pols,	 zij	 detecteren	wat	 er	 leeft	 op	de	
werkvloer,	zij	geven	de	leden	een	stem	
in	onze	syndicale	fora.	Wie	eindverant-
woordelijkheid	draagt	als	secretaris	op	
Vlaams, provinciaal of regiovlak doet 
dit met een mandaat dat door het uit-

voerend bestuur wordt bepaald. Op 
die manier wordt er teruggekoppeld 
en kan namens de leden de evaluatie 
worden	gemaakt.	Zo	werkt	een	leden-
beweging	en	zo	moet	ze	ook	werken.

Maar	er	is	meer	dan	het	verkiezen	van	
mandaten. Een congres biedt de mo-
gelijkheid	 vooruit	 te	 blikken.	 In	 een	
permanent evoluerende samenleving 
moeten	we	in	staat	zijn	antwoorden	te	
bieden	 vanuit	 onze	 eigen	maatschap-
pijvisie.	 Onderwijs	 zit	 nu	 eenmaal	 in	
een	 socio-economische	 werkelijkheid.	
Zo	moeten	we	onder	meer	antwoorden	
formuleren op de beleidsnota's van de 
ministers	van	Onderwijs.	Als	een	over-
heid	 stelt	dat	de	begroting	Onderwijs	
in	absolute	cijfers	 is	gestegen,	moeten	
wij	 daar	 tegenoverstellen	 dat	 desin-
dexering een achteruitgang van mid-
delen betekent. We moeten antwoor-
den geven op de problematiek van de 
toenemende	vergrijzing	en	de	gender-
onevenwichten. We moeten de grootste 
waakzaamheid	aan	de	dag	blijven	leg-
gen tegen principes van marktwerking 
in	de	openbare	dienst	die	onderwijs	is	
en	moet	blijven.	We	moeten	wijzen	op	
gevaren van consumentgedrag en juri-
disering.

Onderwijs	 bereidt	 de	 toekomst	 voor.	
De vraag is welke toekomst wil men 
voorbereiden?	 Wie	 zijn	 de	 politieke,	
economische en sociale leiders van 
morgen?	Zij	bepalen	immers	het	wel	en	
wee van miljoenen burgers. We moeten 
ons	dus	bezinnen	over	de	kwalificatie-,	
allocatie- en legitimatiefunctie van het 
onderwijs.	 Hoe	 moet	 de	 leraar	 van	
morgen	 worden	 opgeleid?	 Hoe	 ziet	
de loopbaan van de beginnende leraar 
eruit?	Wat	met	de	ervaren	leraar?	Hoe	
verloopt	 het	 einde	 van	 de	 loopbaan?	
Om dit te realiseren hebben leerkrach-
ten een statuut nodig die naam waar-
dig.	 Er	 moet	 gekozen	 worden	 tussen	
autonomie van de leerkracht en auto-
nomie van de school.

Laten	we	het	Statutair	Congres	aangrij-
pen om de leraar de plaats geven die 
hem en haar toekomt: in het centrum 
van	 de	 onderwijspolitiek	 waarbij	 alle	
andere actoren ten dienste staan van de 
'core	business'	van	onderwijs.	De	leer-
ling	zal	er	wel	bij	varen.

hugo.deckers@acod.be
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Worden onze Franstalige collega’s beter 
betaald?
Tijdens de debatten over de aanpassing van de eindeloop-
baanregeling TBS58+ werden tal van argumenten aange-
haald om aan te geven dat de beleidsintentie niet rechtvaar-
dig is. In deze discussie werd wel eens verwezen naar onze 
Franstalige collega’s. Bij hen werd de leeftijd om te kun-
nen uitstappen immers recent opgetrokken van 55 naar 58 
jaar en dit zou ongewijzigd blijven. Naar aanleiding van 
dit vergelijkend onderzoek werd in een militantenvergade-
ring te Antwerpen opgeworpen dat de personeelsleden in het 
Franstalig onderwijs meer verdienen dan de collega’s in het 
Nederlandstalig onderwijs. Hieronder krijgt u de cijfers die 
vooral aantonen dat de waarheid, zoals zo vaak, genuan-
ceerder is.

We beperken ons tot de vier meest voorkomende salarisscha-
len.	De	eerste	groep	salarisschalen	141/148/301	zijn	identiek:	
het	 zijn	de	barema's	voor	kleuteronderwijzer,	 onderwijzer	
en	bachelor	+	GPB.	Daarna	vergelijken	we	de	salarisschaal	
501, dit is het barema voor de master + GPB. De bedragen in 
de	tabel	zijn	de	bruto	maandweddes	aan	de	huidige	index	
1,5769.	We	vermelden	het	salaris	met	drie	anciënniteiten:	het	
startsalaris	met	0	jaar	anciënniteit,	het	midden	van	de	loop-
baan	met	13	jaar	anciënniteit	en	het	einde	van	de	loopbaan	
met	27	jaar	anciënniteit	voor	de	barema's	141/148/301	en	25	
jaar voor het barema 501.
De	opbouw	van	het	barema	is	zeer	gelijkaardig,	maar	onze	
Franstalige	collega’s	verkregen	dat	nadat	een	personeelslid	
de	 maximumanciënniteit	 bereikte,	 hij	 nog	 recht	 heeft	 op	
twee	verhogingen	op	57-	 en	 58-jarige	 leeftijd.	Het	 zijn	die	
twee	 laatste	 trappen	 in	de	 anciënniteit	 die	maken	dat	 het	
finale	salaris	in	de	barema’s	141/148/301	in	het	Franstalig	on-
derwijs	hoger	liggen	dan	in	het	Nederlandstalig	onderwijs.

Barema 141/148/301
Anciënniteit - 
leeftijd

Nederlandstalig 
onderwijs

Franstalig
onderwijs

0 jaar 2279,60 euro 2244,64 euro
13 jaren 3114,44 euro 3058,20 euro
27 jaren 3970,15 euro 3899,00 euro
57 jaar 4019,12 euro
58 jaar 4139,23 euro

Totdat	de	Franstalige	collega	de	leeftijd	van	57	jaar	bereikt,	
heeft	de	Nederlandstalige	collega	steeds	meer	verdiend:	met	
0	 jaar	anciënniteit	34,96	euro	per	maand,	met	27	 jaren	an-
ciënniteit	71,15	euro	per	maand.	Maar	vervolgens	verdient	
de	Franstalige	collega	meer:	op	57-jarige	leeftijd	48,97	euro	
per	maand	en	vanaf	58-jarige	leeftijd	169,08	euro	per	maand.
Reconstrueren we een volledige loopbaan dan verdient de 
Nederlandstalige	 collega	 die	 tot	 zijn	 62	 jaar	moet	werken	
15.063,84	euro	meer	dan	zijn	Franstalige	collega.	Dit	verschil	
wordt groter in het voordeel van de Nederlandstalige col-
lega, als een personeelslid alsnog op 60 jaar kan uitstappen. 
Het	is	wel	zo	dat	een	Franstalige	collega	met	eenzelfde	loop-
baan	een	hoger	pensioen	zal	verwerven.

Barema 501
Anciënniteit - 
leeftijd

Nederlandstalig 
onderwijs

Franstalig
onderwijs

0 jaar 2855,05 euro 2633,41 euro
13 jaren 3997,00 euro 3573,84 euro
25 jaren 5034,60 euro 4174,44 euro
57 jaar 4414,67 euro
58 jaar 4534,79 euro

Een Nederlandstalige collega met een masterdiploma ver-
dient	zijn	volledige	loopbaan	meer	dan	zijn	Franstalige	col-
lega,	ook	na	de	leeftijdsgebonden	verhogingen	op	de	einde	
van	de	loopbaan	voor	de	Franstalige	collega’s.	Over	een	vol-
ledige	onderwijsloopbaan	verdient	een	Nederlandstalige	le-
raar	256.573,11	euro	meer	dan	zijn	Franstalige	collega.

Deze	gegevens	 tonen	aan	dat	er	verschillen	zijn	 tussen	de	
opbouw	van	de	barema’s	die	tot	gevolg	hebben	dat	de	hoog-
ste	lonen	voor	de	(kleuter)onderwijzers	en	bachelors	op	het	
einde	van	de	 loopbaan	 inderdaad	hoger	 liggen	voor	onze	
Franstalige	collega’s.	Indien	we	de	volledige	loopbaan	in	re-
kening brengen is het Nederlandstalige personeelslid nog 
iets	 beter	 af,	maar	 dit	wordt	 –	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 –	 te-
nietgedaan door het pensioenvoordeel van de Franstalige 
collega.	Voor	de	masters	in	het	onderwijs	is	de	Nederlands-
talige	collega	veel	beter	af	dan	zijn	Franstalige	collega,	en	
dit	zowel	tijdens	de	loopbaan	als	nadien	voor	het	pensioen.

raf.deweerdt@acod.be
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Hoger onderwijs
Integratiedecreet ingediend in Vlaams 
parlement
Op 1 oktober 2013 worden de acade-
mische hogeschoolopleidingen in de 
universiteiten geïntegreerd. De onder-
handelingen met de vakbonden over 
deze grootscheepse operatie werden op 
20 maart afgerond en vervolgens werd 
het integratiedecreet eind april door de 
Vlaamse regering in het Vlaams parle-
ment ingediend.

Wat verandert voor hogescholen en univer-
siteiten?

Met	uitzondering	van	de	hogere	kunst-
opleidingen, integreren alle andere 
academische hogeschoolopleidingen, 
zoals	 bijvoorbeeld	 de	 opleidingen	 in-
dustrieel ingenieur, in de respectieve-
lijke	 universiteiten	 van	 de	 associatie	
waartoe de hogeschool behoort. De ho-
gere kunstopleidingen worden in een 
aparte structuur binnen de hogescho-
len	 ondergebracht,	 de	 zogenaamde	
Schools of Arts.

Wat verandert er voor personeelsleden?

Alle personeelsleden verbonden aan 
de academische opleidingen (AO) 'ver-
huizen'	 mee	 naar	 de	 universiteiten.	
Alle personeelsleden integreren in de 
universiteit:
-	het	onderwijzend	personeel	(OP)	van	
de	AO,	belast	met	onderwijs	en/of	on-
derzoek	of	belast	met	uitsluitend	ad-
ministratieve taken aan de AO.

- het administratief en technisch per-
soneel (ATP), dat volledig tewerkge-
steld is aan een AO.

- de gastprofessoren AO.
- het contractueel personeel, inclusief 
de	 collega's	 op	 onderzoekscontrac-
ten, dat volledig tewerkgesteld is aan 
een AO.
Van	de	laatste	twee	categorieën	neemt	
de universiteit de arbeidsovereen-
komst over, met alle rechten en ver-
plichtingen die daaraan verbonden 
zijn.
De	 eerste	 twee	 categorieën,	 dus	 het	
OP en ATP van de AO, worden op 1 
februari	 2013	 op	 een	 lijst	 gezet.	 Deze	
lijst	vormt	het	integratiekader.	Ook	de	
collega's	 van	deze	 lijst	worden	perso-

neelsleden van de universiteit.
Op	 1	 maart	 heeft	 het	 federaal	 parle-
ment de pensioenwetgeving aange-
past,	zodat	de	benoemde	personeelsle-
den van het integratiekader hun recht 
op een overheidspensioen behouden.

Op de personeelsleden in het integra-
tiekader	 blijft	de	 rechtspositieregeling	
van het hogescholendecreet van toe-
passing. Dit betekent onder meer dat 
de	 hogeschoolreglementen,	 zoals	 bij-
voorbeeld het benoemingsreglement, 
van	toepassing	blijven	tot	de	universi-
teit	 ze	wijzigt.	Net	zoals	dit	nu	al	het	
geval	 is,	 dienen	 deze	wijzigingen	 on-
derhandeld te worden met de vakbon-
den	en	dient	de	universiteit	nog	altijd	
rekening te houden met het hogescho-
lendecreet.

Het	OP	 behoudt	 (voorlopig)	 dezelfde	
opdracht als aan de hogeschool tot 
de	universiteit	ze	wijzigt.	 In	dat	geval	
dient de universiteit wel een reglement 
hiervoor op te stellen, moeten bepaal-
de raden een advies geven en dient het 
personeelslid hiermee akkoord te gaan 
of toch minstens gehoord te worden.
Voor	het	ATP	kan	de	universiteit	altijd	
de	opdracht	wijzigen	volgens	de	gang-
bare reglementen.

De benoemingsgrens voor het OP (72 
procent) valt weg, evenals die voor de 
assistenten	(25%		procent).	In	principe	
blijven	 de	 benoemings-	 en	 bevorde-
ringsmogelijkheden	 behouden,	 mits	
akkoord van de universiteit.

Het OP van de AO met een gemengde 
opdracht,	 bijvoorbeeld	 ook	 tewerkge-
steld in de professionele opleidingen, 
komt in het integratiekader terecht 
voor het gedeelte van de opdracht aan 
de	AO,	met	uitzondering	van	de	lecto-
ren en hoofdlectoren die voor minder 
dan 20 procent werken voor een AO: 
deze	collega's	hebben	de	keuze	om	vol-
ledig aan hun hogeschool verbonden 
te	blijven.

Het integratiekader is een uitdovend 
kader.	 Bijvoorbeeld	 bij	 pensionering	

of	op	het	einde	van	de	termijn	van	de	
tijdelijke	 (onderzoeks)assistenten	 of	
bij	 inschaling	 ('rangschikking')	 in	 het	
universitaire kader worden de perso-
neelsleden uit het integratiekader ver-
wijderd.

Hoe gebeurt de rangschikking in het uni-
versitaire kader?

Het	 OP	 van	 groep	 3,	 dit	 wil	 zeggen	
de docenten, de hoofddocenten en de 
hoogleraars,	 kan	 zich	 laten	 inscha-
len	 in	 het	 kader	 van	 het	 zelfstandig	
academisch	 personeel	 (ZAP),	 zonder	
openbare vacature, maar wel volgens 
de universitair geldende criteria. Er is 
geen	einddatum	voor	deze	 inschaling	
voorzien,	met	andere	woorden	vanaf	1	
oktober	2013	kan	dit	jaarlijks	opnieuw	
'aangevraagd' worden. Vastbenoemd 
OP	wordt	 bij	 deze	 inschaling	 onmid-
dellijk	vastbenoemd	ZAP.	Voor	tijdelijk	
OP	 van	 groep	 3	 dat	wenst	 'in	 te	 zap-
pen',	wordt	de	tijd	doorgebracht	in	het	
integratiekader mee in rekening ge-
bracht	van	de	normale	 tijdelijke	ZAP-
tijd	van	drie	jaar.

Ook	het	ATP	kan	zich	(zonder	vacatu-
re) laten inschalen in het universitaire 
kader.	Maar	dit	is	enkel	zinvol	aan	de	
publiekrechtelijke	 universiteiten,	 dit	
wil	 zeggen	 UGent,	 UA	 en	 UHasselt,	
want	 aan	 de	 vrije	 universiteiten	 KU-
Leuven en VUB kan het ATP niet vast-
benoemd worden. Aan de publiekrech-
telijke	universiteiten	neemt	het	vastbe-
noemd	ATP	zijn	benoeming	mee.

Ook	 de	 tijdelijke	 onderzoeksassisten-
ten kunnen overstappen naar het assi-
stentschap op de universiteit, maar dit 
is	niet	zinvol.	Immers	de	aanstellings-
termijn	 aan	 de	 universiteit	 bedraagt	
ten	hoogste	zes	in	plaats	van	acht	jaar	
en de assistenten aan de universiteit 
hebben een lagere wedde. Doctor-
assistenten worden voor hun tweede 
termijn	als	doctor-assistent	aan	de	uni-
versiteit ingeschaald. Opgelet: doctor-
assistenten	 die	 al	 bezig	 zijn	 aan	 hun	
tweede	termijn,	kunnen	een	derde	ter-
mijn	verkrijgen	in	het	integratiekader.
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Wat met ATP met een gemengde opdracht?

Voor	alle	ATP,	dat	niet	eenduidig	toewijsbaar	is	aan	een	AO,	
zoals	 bijvoorbeeld	 het	 ATP	 van	 de	 centrale	 administratie	
van	de	hogescholen,	wordt	een	andere	lijst	opgemaakt.	Deze	
lijst	behoort	niet	tot	het	integratiekader,	deze	ATP-collega's	
blijven	dus	hogeschoolpersoneel.	De	universiteit	en	de	ho-
geschool	werken	hiervoor	een	financiële	regeling	uit.	Indien	
gewenst kan men overgaan naar het integratiekader of naar 
het universitaire kader.

Tijdelijke	ATP-ers	met	vijf	jaar	dienstanciënniteit	op	30	sep-
tember 2013 worden vastbenoemd in het integratiekader, 
ook	in	de	vrije	universiteiten.	Ook	tijdelijke	lectoren	met	10	
jaar	dienstanciënniteit	op	30	september	2013	worden	vast-
benoemd	assistent	in	het	integratiekader.	Op	onze	vraag	om	
dit	principieel	ook	toe	te	passen	op	de	praktijkassistenten	is	
de	Vlaamse	regering	niet	willen	 ingaan.	Zij	heeft	zich	wel	
geëngageerd	om	ten	laatste	tegen	de	zomer	van	2013	de	po-
sitie	van	alle	praktijkassistenten	van	hogescholen	én	univer-
siteiten	te	herzien.

dany.bollens@acod.be

Statutaire wervingsambten GO! schooljaar 2012-2013
Oproep kandidaten voor een tijdelijke
aanstelling

Wie een tijdelijke aanstelling beoogt 
voor het schooljaar 2012-2013 in een 
instelling van het GO! moet vóór 15 
juni 2012 hiervoor een aanvraag indie-
nen. Ook laatstejaarsstudenten kun-
nen zich kandidaat stellen. Zij moeten 
uiterlijk op 15 oktober 2012 aan de 

scholengroep(en) waarvoor zij kan-
dideren, een kopie bezorgen van hun 
intussen behaald diploma of van het 
voorlopig attest. Vastbenoemde perso-
neelsleden, die een tijdelijke aanstel-
ling ambiëren in een ander wervings-
ambt dan het ambt van vaste benoe-
ming of in een andere instelling van 
affectatie (tijdelijk andere opdracht of 
TAO), kunnen best ook een aanvraag 
voor een tijdelijke aanstelling indie-
nen.

Hoe zich kandidaat stellen?

Kandidaten	voor	een	tijdelijke	aanstel-
ling moeten elektronisch kandideren 
via	het	internet.	De	internettoepassing	
hiervoor is te bereiken via de website 
van	het	GO!	Onderwijs	van	de	Vlaam-
se Gemeenschap: www.go-jobs.be. Na 
aanmelding	krijgt	men	als	nieuwe	kan-
didaat een paswoord toegekend. Kan-
dideren kan tot en met 14 juni 2012.

Wie	geen	toegang	heeft	tot	het	internet,	
kan terecht in iedere GO! instelling of 
in de provinciale of regiosecretariaten 
van	ACOD	Onderwijs,	waar	men	voor	
het kandideren kan gebruikmaken van 
een computer met internetaansluiting.
Kandidaten die reeds voor het school-
jaar	 2011-2012	 kandideerden,	 krijgen	
een mail met de vraag hun kandida-
tuur elektronisch te hernieuwen voor 
het schooljaar 2012-2013. Wie tegen 
15	 mei	 2012	 geen	 mailbericht	 heeft	
ontvangen,	 kan	 best	 zelf	 het	 initiatief	
nemen	 om	 zijn	 kandidatuur	 elektro-
nisch te vernieuwen. Kandidaten die 
hun	 paswoord	 vergeten	 zijn,	 kunnen	
hiervoor	 steeds	 terecht	 bij	 de	 help-
desk	van	de	internettoepassing:	telefo-
nisch op 02/790.97.77 of via mail naar 
helpdesk@g-o.be.

georges.achten@acod.be
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Interview Nikos Apostolou
"Belgische vakbondsvrienden, maak niet 
de fouten die wij maakten!"
Om meer inzicht te krijgen in de 
Griekse crisis sprak Luk Vandenhoek, 
algemeen secretaris van ACOD VRT, 
met Nikos Apostolou. Hij is binnen 
POSPERT, de Griekse mediavakbond, 
verantwoordelijk voor de internatio-
nale relaties. POSPERT is actief in de 
openbare en de private omroepen en 
organiseert alle medewerkers behalve 
de journalisten, die een eigen vakbond 
hebben. Onze 60-jarige gesprekspart-
ner is elektronisch ingenieur van de 
TV-studio’s van de openbare omroep 
ERT. We kwamen met hem in contact 
dankzij Euro-MEI, de Europese koepel 
van de mediavakbonden, waar zowel 
LBC, BBTK, ACOD en ACV-Transcom 
lid van zijn.

Hoe ervaar je zelf de Griekse crisis? Kan je 
de situatie eens beschrijven? Wat raakt je 
het meest?

Nikos	Apostolou:	 "Wat	 betreft	 de	 ge-
volgen van de crisis wil ik in de eerste 

plaats	 verwijzen	 naar	 de	 situaties	 die	
ontstaan op het vlak van de sociale 
zekerheid.	 Ik	 vraag	 me	 af	 hoe	 jonge	
koppels	die	beiden	zonder	werk	zitten	
en jonge kinderen hebben, hun leven 
moeten beredderen. Het is angstaanja-
gend dat ouderen moeten rondkomen 
met een pensioen van 600 euro per 
maand,	waarvan	ze	dan	nog	150	euro	
nodig hebben voor geneesmiddelen, 
dat komt neer op 15 euro per dag om 
van te leven (nvdr. de levensduurte in 
Griekenland	 is	 te	 vergelijken	 met	 de	
Belgische en hoogstens 5 à 10 procent 
goedkoper).	Zaken	die	de	echte	levens-
kwaliteit	uitmaken,	zoals	een	vakantie	
in	de	zomer	of	gaan	eten	met	de	familie	
in een taverne – een Griekse gewoonte 
–	zijn	niet	meer	mogelijk.
Ik	vrees	dat	de	situatie	alleen	nog	maar	
gaat verergeren en een catastrofale im-
pact	zal	hebben	op	de	toekomst	van	de	
jeugd. De werkloosheid van mensen 
van rond de 30 jaar is nu rond de 50 
procent en de criminaliteit neemt in 

dezelfde	mate	 toe.	Dit	alles	 is	 een	ge-
volg van een strenge herverdeling van 
de welvaart in het voordeel van de dik-
ke portefeuilles en ten nadele van de 
middenklassen, een typisch fenomeen 
van het kapitalisme."

Wat vind je van de politiek van de Griekse 
regering? Met welke elementen van hun 
politiek ga je akkoord en met welke niet? 
En waarom?

Nikos Apostolou: "De regering ge-
draagt	 zich	 als	 het	directiecomité	 van	
een	bedrijf.	Ze	proberen	de	problemen	
op	te	lossen	zonder	er	bij	na	te	denken	
wat de gevolgen van hun beslissingen 
zijn	voor	de	burgers.	Bovendien	zitten	
dezelfde	politiekers	die	Griekenland	in	
de huidige miserie brachten, nu weer 
in	de	regering	die	zegt	dat	ze	Grieken-
land	 gaat	 'redden'.	 Wie	 gelooft	 deze	
mensen	 nog?	 Hoe	 kan	 de	 bevolking	
vertrouwen hebben in de regering, als 
niemand	van	hen	die	verantwoordelijk	
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zijn	 voor	 het	 huidige	 bankroet,	 voor	
het	 gerecht	 werd	 gebracht?	 Het	 volk	
gelooft,	en	 ik	vind	dat	ze	100	procent	
gelijk	 hebben,	 dat	 de	 regering	 niets	
inzit	met	hen.	De	belangrijkste	zorg	is	
de banken te redden en de grote ver-
mogensbezitters	 die	 alle	 belastingen	
ontduiken. Dit wekt uiteraard de woe-
de op van de laagbetaalde werkende 
mensen en van de gepensioneerden, 
die meer en meer belastingen moe-
ten betalen. Het grootste binnenlands 
probleem van Griekenland is de belas-
tingontduiking. De regering doet daar 
praktisch niets tegen, maar maakt wel 
de armste burgers nog armer."

De recente schuldherschikking, verandert 
die iets?

Nikos Apostolou: "De schuld is niet 
geregeld, ik geloof dat niet. Niemand 
geeft	zoveel	geld	voor	niets."

Wat doen de vakbonden en POSPERT 
zelf? Hoe gaan ze de Griekse crisis te lijf? 
Hoe gaan ze om met hun leden en met de 
publieke opinie?

Nikos Apostolou: "De meeste vakbon-
den proberen de gevolgen van de rege-
ringsbeslissingen	 te	 bestrijden.	Tezelf-
dertijd	proberen	ze	te	begrijpen	wat	de	
oorzaken	zijn	van	de	huidige	 situatie.	
Eens	ze	die	 inzichten	hebben	verwor-
ven,	 dienen	 ze	 dat	 te	 communiceren	
naar de wanhopige werknemers, die 
een	verklaring	zoeken	die	getuigt	van	
gezond	 verstand.	 Pas	 dan	 zal	 de	 be-
volking	bereid	zijn	om	te	vechten	voor	
haar rechten. Het volk is hongerig op 
zoek	naar	de	waarheid.	De	vakbonden	
zijn	 ervoor	 verantwoordelijk	 om	 hen	
hoop te geven en hen te leiden in hun 
strijd."

Welke acties voeren de vakbonden? Wat is 
hun strategie?

Nikos Apostolou: "De vakbonden, 
waaronder het Griekse Vakverbond, 
riepen op tot algemene stakingen en 
betogingen. Het antwoord daarop was 
veeleer	zwak	en	niet	van	het	niveau	dat	

zou	moeten	zijn.	Athene	en	Pireaus,	de	
havenstad van Athene, hebben samen 
4,5 miljoen inwoners. Het is ontgoo-
chelend dat er op betogingen maximaal 
200.000 mensen waren. De reden is dat 
velen geen hoop meer hebben dat de 
zaken	anders	kunnen.	Het	is	de	plicht	
van de vakbonden om hen die hoop te 
geven." (nvdr: de syndicalisatiegraad 
in Griekenland is rond de 15 procent. 
Er	zijn	in	totaal	600.000	vakbondsleden	
op een werkende bevolking van 4 mil-
joen)

Welke boodschap heb je voor de Belgen en 
meer bepaald voor de Belgische en Vlaamse 
vakbonden? Hoe ervaren jullie de solidari-
teit?

Nikos Apostolou: "Vrienden, wees op 
jullie	 hoede,	 want	 het	 stopt	 niet	 bij	
Griekenland.	Wij	zijn	zeer	dankbaar	als	
Belgen en Europeanen hun solidariteit 
uitdrukken	met	de	slogan	 'Wij	zijn	al-
lemaal Grieken'. Maar toch wil ik ook 
tezelfdertijd	 dit	 meegeven:	 maak	 niet	
de	 fouten	die	wij	Grieken	hebben	ge-
maakt.	 Je	moet	 altijd	 een	 kritisch	 oog	
hebben	voor	jullie	leiders,	zowel	de	po-
litieke als die van de vakbond."

Contactpersoon: Luk Vandenhoeck - Tel.: 0486/23.21.57 - e-mail: acod@vrt.be

Luk Vandenhoeck en Nikos Apostolou
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Antwerpen

30 april
Muziek	in	het	Bondsgebouw	met	coverband	'Brussels	by	night'	
en	muziek	van	dj	Mikegyver/dj	Bram.	Kaarten	in	voorverkoop	
aan 5 euro met één consumptie inbegrepen.

1 mei
De centrales van het ABVV regio Antwerpen stappen mee op 
in	de	1	meistoet	met	de	sp.a	en	de	Voorzorg.	De	vakcentrales	
vormen de laatste groep, waarvan de ACOD de optocht afsluit. 
Verzamelen	vanaf	10	uur	op	de	Bolivarplaats,	met	toespraken	
van Caroline Copers en Monica De Coninck om 10.45 uur. De 
optocht	vertrekt	onmiddellijk	na	de	toespraken	via	E.	Banning-
straat, Leopold de Waelstraat, Volksstraat, Nationalestraat, 
Groenplaats, Schoenmarkt, Eiermarkt, Melkmarkt, Kaasrui en 
Grote	Markt.	In	de	namiddag	is	er	het	gratis	Vierwerkfestival	
op het Steenplein met kinderanimatie, workshops en optreden.

Oost-Vlaanderen

Wetteren
(G)Rood(t) Familiefeest

Op	zondag	29	april	2012	van	14u	tot	18u	organiseert	de	af-
deling	Wetteren	in	en	rond	het	Praatcafé	(Dorpsplein	Mas-
semen) haar eerste (G)Rood(t) familiefeest. Breng vooral 
kinderen	en/of	kleinkinderen	mee.	Er	zal	een	springkasteel	
zijn,	een	kinderboerderij,	een	kindersminkstand,	volksspe-
len,	 basketwerpen	 en	 een	 rommelmarkt	waar	 zij	 zelf	 hun	
CD’s,	 DVD’s,	 kinderboeken	 en	 gameskunnen	 (ver)kopen	
(inschrijving	 niet	 verplicht).	 Voor	 de	 (groot)ouders	 is	 er	
een promobus van de Bond Moyson, een stand van diabe-
tes, doorlopend wandelorkest, volksspelen en standen van 
ACOD, ABVV, Curieus , sp.a en VFG. Als gelegenheidspre-
ker	zal	Nadine	De	Schutter	(provinciaal	secretaris	BM–Oost-
Vlaanderen) een woordje tot ons te richten. Uiteraard kan je 
ook	genieten	van	een	niet	te	versmaden	pannenkoek,	ijscre-
me,	pils,	koffie	en	frisdranken	(aan	pre-crisisprijzen:	1	euro).	
Een	namiddag	plezier	en	lol	wie	loopt	daar	niet	van	vol?

Gent
Hulde Pierre De Geyter

Op maandag 30 april om 17u30 nodigen S-Plus en de Soci-
alistische	Gemeenschappelijke	actie	iedereen	uit	tot	het	bij-
wonen	van	een	gezongen	hulde	door	de	S-Plus	zanggroep	
Morgenrood aan het monument van Pierre De Geyter, de in 
Gent	geboren	componist	van	de	 ‘Internationale’.	Afspraak	
in de voortuin van het Miat museum, Minnemeers 9 te Gent. 
Op	 het	 programma	 staan	 een	 aantal	 tijdloze	 en	 klassieke	
strijdliederen	 (o.a.	Achturenmarsch,	Ciao	 bella	 ciao	 en	Le	
Chiffon	Rouge),	gezongen	door	‘Morgenrood’	onder	leiding	
van Willy Seeuws. Daniel Termont, burgemeeste van Gent, 
houdt een gelegenheidstoespraak. 

Nacht van de arbeid

Op maandagavond 30 april 2012 presenteert Curieus in de 
Vooruit	 in	Gent	opnieuw	‘VOLTA	–	Nacht	van	de	arbeid’,	
met	o.a.	optredens	van	Admiral	Freebee,	School	Is	Cool,	In-
tergalactic Lovers, Joost Vandecasteele en Mauro Pawlow-
ski.	Voorafgaand	 is	 er	 de	 1	meispeech	van	 sp.a-voorzitter	
Bruno Tobback. Meer info op www.volta12.be.  

Afspraak	op	1	mei	10u	in	rode	kledij	bij	de	ACOD	in	de	Ba-
gattenstraat	 in	Gent	 voor	de	klassieke	 1-mei-aperitief,	 om	
vanaf 11u in stoet op te trekken door de stad (van de Bagat-
tenstraat	via	een	uitgebreid	parcours	naar	de	Vrijdagmarkt).	
Op	de	vrijdagmarkt	is	een	DJ	voorzien,	die	het	publiek	op-
warmt	voor	de	speeches	van	Chris	van	de	Wijgaert	(ABVV)	
en Freya Vanden Bossche (sp.a) om 12u30. Van 13u tot 14u30 
is	een	optreden	voorzien	van	DJ	Volksvriend	en	de	Kame-
raad, gevolgd door een optreden Yevgueni en vervolgens 
nog	muzikale	omlijsting	tot	17u.	Er	is	ook	een	kinderdorp	
met bewaakte kinderopvang. Voor eten kan je terecht in 
‘Ons	Huis’.	Op	het	menu	staan	goulash,	kip	met	rozemarijn	
of	 vegetarisch	met	 rijst	 of	pureepatatjes.	 Prijs	 bedraagt	 12	
euro voor een volwassene, 5 euro voor een kind onder de 12 
jaar.  Voor eetbonnetjes kan je als ACOD lid terecht in ons 
kantoor	 in	de	Bagattenstraat	 158.	Drankbonnen	kan	 je	 als	
ACOD	lid	bestellen	in	ons	kantoor	in	de	Bagattenstraat	158	
aan	1,5	euro	per	bon	en	zijn	geldig	op	de	Vrijdagmarkt	als	
in	‘Ons	Huis’	Op	de	dag	zelf	kan	je	op	het	plein	bijkomen-
de	bonnen	kopen	bij	de	handelaars	aan	1,80	euro.	Bezoek	
ook	onze	Facebookpagina	op	http://www.facebook.com/#!/
events/337427732982475/

1 mei
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Senioren naar Vogelsang

Op donderdag 31 mei om 7.30 uur vertrekken de senioren van 
ACOD Limburg aan het station van Hasselt naar de Duitse Eifel 
voor	een	bezoek	aan	het	Salvatorianen	Klooster	in	Steinfeld,	het	
Natuurpark	Vogelsang	en	een	vrije	wandeling	in	Einruhr.	Terug-
keer	naar	Hasselt	is	voorzien	om	18.30	uur.	Prijs	per	persoon	is	
40	euro:	inbegrepen	autocar,	koffie	en	koek,	geleid	bezoek	basi-
liek	en	Vogelsang,	middagmaal.	Inschrijven	kan	tot	20	mei	door	
storting van het juiste bedrag op rekening ACOD Gepensioneer-
den BE31-8783022001-55 met vermelding 'Uitstap Vogelsang' of 
na telefonisch contact met Jean Theunis 0486/126.320.

Afdeling Oostende
Huldiging 50-jaar lidmaatschap

Op 18 juni huldigt de afdeling Oostende de leden die minstens 
50	jaar	lid	zijn	van	de	afdeling.	Plaats:	het	Koninginnehof	(’t	Lai-
terietje).	ACOD-voorzitter	Karel	Stessens	en	algemeen	secretaris	
Chris	Reniers	zullen	aanwezig	zijn.	Ben	je	50	jaar	lid	van	de	afde-
ling?	Laat	het	ons	weten.	Wij	nodigen	je	uit	op	een	etentje	en	be-
danken je met een aandenken voor je trouw lidmaatschap. Je kan 
de	bestuursleden	contacteren:	Germain	Vanhoutte	059/27.98.07,	
E.	 Knockaert	 0474/78.72.60,	 J.	 Proot	 059/26.60.70	 en	 Graziella	
Baeckelandt 0494/64.47.94. Uiterste datum voor contacteren is 25 
april. Alle leden die in aanmerking komen, ontvangen een per-
soonlijke	uitnodiging	met	het	programma.

Senioren maken 'plezante wandeling'

Op donderdag 24 mei organiseren de senioren van ACOD Ant-
werpen	een	'plezante'	stadswandeling	door	Mechelen.	Ferre	en	
Rudi, elk meer dan 25 jaar enthousiaste en ervaren stadsgidsen, 
vertellen	en	zingen	in	onvervalst	Mechels	tijdens	een	drietal	uren	
durende	wandeling	over	stadsfiguren,	dronkenlappen,	pensen-
krommekens,	zware	mannen,	sukkelaars,	straffe	stoten	en	af	en	
toe een drama. De wandeling start om 14 uur op de Grote Markt 
aan het beeldje van 'Opsinjoorke' voor het stadhuis. Let op: max. 
45	deelnemers!	 Inschrijven	kan	 tot	 19	mei	 aan	9	 euro	per	per-
soon	 (één	 consumptie	 inbegrepen)	 bij	 de	ACOD-secretariaten:	
Ommeganckstraat 47-49 in 2018 Antwerpen of tel. 03/213.69.35 
en  Stationstraat 50 in 2800 Mechelen of tel. 015/41.34.25 of per 
mail	naar	maurice.hauspie@acod.be.	Inschrijving	is	definitief	na	
ontvangst van het bedrag op rekeningnummer BE14-8778-0015-
0383 van ACOD Antwerpen met mededeling 'S12ME – 614622'. 
Meer	info	volgt	na	de	inschrijving.

Spoor Oost-Vlaanderen
Pannenkoekenfestijn

De Jongeren van ACOD Spoor Oost-Vlaanderen nodigen je uit 
op	 hun	 pannenkoekenfestijn	 op	 22	 april	 van	 14	 tot	 18	 uur	 in	
vzw	De	Statie,	R.	Rinskopflaan	in	Gentbrugge	(onder	het	station	
Gentbrugge).	Iedereen	welkom!	Info	op:	http://ovl.acod-spoor.be

Spoor Oost-Vlaanderen
Afdeling Aalst
Wandeling met bezoek likeurstokerij

Het bestuur van de ACOD Spoor afdeling Aalst nodigt iedereen 
uit	op	een	wandeling	in	Balegem	met	bezoek	aan	likeurstokerij	
Van	Damme	op	 zaterdag	 9	 juni.	Vertrek	 om	 14.30	 uur	 aan	de	
parking van het station van Balegem-Dorp. Bereikbaarheid: met 
eigen vervoer of met de trein via het station van Aalst: vertrek 
13.37	 uur	met	 overstap	 in	 Denderleeuw	 en	 Zottegem	 en	 aan-
komst	in	station	Balegem-Dorp	om	14.24	uur.	Prijs	van	de	wan-
deling	en	het	bezoek:	5	euro	per	persoon.	Gelieve	op	voorhand	
in	 te	 schrijven	via	 een	bestuurslid	of	per	mail	naar	 luc.vinck@
telenet.be

Zitdagen senioren LRB
Sector	LRB	houdt	ook	dit	jaar	maandelijkse	zitdagen	om	hulp	te	
geven met informatie of bemiddeling aan gepensioneerde LRB-
leden	of	LRB-ers	die	binnenkort	op	pensioen	gaan.	De	zitdagen	
vinden	plaats	op	de	laatste	dinsdag	van	elke	maand,	behalve	tij-
dens	de	schoolvakanties,	van	9	tot	13	uur.	Bij	twijfel,	bel	gerust	
het nummer 03/213.69.25. Je kan dit nummer ook bellen om te 
melden dat je op pensioen gaat.

Zitdagen senioren

Nu de samenwerking Senioren Antwerpen/Kempen en Ant-
werpen	een	feit	is,	zijn	er	zowel	in	Antwerpen	als	in	Mechelen	
‘Zittingsuren	Informatie	voor	Senioren’	gepland.	Kd.	Raymond	
Duval	zal	zorg	dragen	voor	die	uren.	Wie	vragen	heeft	rond	pen-
sioenen,	verzekering	en	dergelijk,	kan	hiervoor	bij	hem	terecht.	
De	 zittingsuren	 vinden	 plaats	 in	 Antwerpen	 in	 het	 Bondsge-
bouw (Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen), lokaal 318bis, 
telkens van 14u tot 17u, elke 2de dinsdag van de maand, behalve 
tijdens	 schoolvakanties.	 In	Mechelen	 is	 dat	 	 in	 het	ACOD-ge-
bouw (Stationstraat 50, 2800 Mechelen), telkens van 14u15u tot 
17u,	elke	3de	dinsdag	van	de	maand,	behalve	tijdens	schoolva-
kanties.	Verdere	 inlichtingen	kan	 je	 bekomen	bij	 stefan.vande-
vorst@acod.be of alida.bouwens@acod.be of op het secretariaat 
(03/213.69.20)
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