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Lenny Kravitz
Greatest Hits

 Winnaars verrassings-dvd

 Patje De Buck (Brugge), Luc Wille (Zel-
zate), Greta Vanhaverbeke (St. Ant-
dries Brugge), Tony Claeys (Nevele) en 
Gerrit Wouters (Aalst) ontvangen een 
verrassings-dvd. Zij wisten dat Resul 
Tapmaz, sp.a-politicus van Turkse af-
komst, in het Gentse schepencollege 
bevoegd is voor het departement Per-
soneelsbeleid; dat in Antwerpen op 23 
maart 1500 manifestanten betoogden 
uit het Stedelijk Onderwijs tegen on-
geoorloofde aanpassingen van het ar-
beidsreglement; dat Renaat Landuyt, 
sp.a-volkvertegenwoordiger en justi-
tiedeskundige, eind maart sprak op 
een ACOD-studiedag over 'Justitie: is 
iedere Belg gelijk voor de wet?'

Nieuwe prijs:
Lenny Kravitz – Greatest Hits

Ben je een grote fan van rock, soul en 
funk? Dan zal je zeker kunnen ge-

nieten van de grootste hits van deze 
wereldster!

Vragen
- Valt een ongeval op de weg naar en 

van het werk in principe onder de ca-
tegorie arbeidsongevallen?

- In welke twee grote ACOD-sectoren 
vinden van oktober tot december in-
terne syndicale verkiezingen plaats 
waarbij de leden hun eigen afgevaar-
digden kiezen?

- Wat is het algemeen websiteadres 
waarop je alle informatie van de 
ACOD kan terugvinden?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be

of sturen naar Chris Camps,
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. 
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Het ABVV is een campagne gestart om te voorkomen dat er aan de 
index geraakt wordt. Is de aanval op dat koopkrachtmechanisme 
weer ingezet?

Karel Stessens: “Ja, het is overduidelijk! Dagelijks verschij-
nen er in de media berichten die stellen dat ons indexme-
chanisme de oorzaak is van onze begrotingsproblemen, 
onze slechte concurrentiepositie, onze dalende economi-
sche groei en onze slabakkende arbeidsmarkt. De sensibi-
liseringscampagne van het ABVV is dus volledig terecht en 
hoognodig. Het is fout te stellen dat de index de oorzaak is 
van onze economische problemen. Niet de index, maar de 
inflatie maakt ons leven duurder.”

Leg dat eens uit.

Karel Stessens: “De inflatie geeft de prijsstijgingen bij o.a. le-
vensmiddelen weer. Als die prijzen stijgen, kunnen we met 
ons loon er minder van kopen. De index corrigeert dat, door 
ons loon procentueel te laten stijgen. Op die manier blijft 
onze koopkracht behouden en kunnen we met ons loon te-
rug ongeveer evenveel kopen als voordien. Prijsstijgingen 
van producten zorgen dus voor inflatie. Inflatie zorgt voor 
een indexering van onze lonen. En die indexering zorgt dat 
onze lonen stijgen, zodat onze koopkracht op peil blijft. 
Maar een echte loonsverhoging mag je een indexering niet 
noemen. En evenmin mag je stellen dat ze de economische 
problemen veroorzaakt. Daarom dringt het ABVV aan op 
maatregelen om de inflatie te voorkomen. Dan heb je geen 
index meer nodig en moeten de lonen ook niet aangepast 
worden. In de huidige situatie raken aan de index is raken 
aan de kleine man en vrouw. De meer welstellende burgers 
van ons land slagen er immers in om via allerlei ingewik-
kelde structuren en met hulp van buitenaf hun inkomen en 
koopkracht op peil te houden. Helaas zijn die wegen niet 
voor iedereen toegankelijk.”

Die aanval op de index wordt mede gestuurd door rechtse krach-
ten in Europa, die van plan zijn de Europese lidstaten zwaar de 
broeksriem te laten aanhalen. De gevolgen voor de burgers zullen 
niet uitblijven?

Karel Stessens: “Europese regeringsleiders en staatshoofden 
van rechtse signatuur gebruiken nu eigenlijk de Europese 
instellingen om hun ideologisch programma door te druk-
ken. Op die manier willen ze de lidstaten met hoge over-
heidsuitgaven zwaar laten besparen en de lonen verlagen. 
Maatregelen, zo beweren ze, om de euro te redden. Dat de 
gewone Europeaan daar het eerste slachtoffer van is, zal hen 
worst wezen. Als je kritiek hebt op die draconische, rechtse 
maatregelen, wordt je echter al meteen in het kamp van de 
fantasten geplaatst. Maar zo gek kan die kritiek toch niet 
zijn als tegenwoordig ook mensen als Paul De Grauwe – 
vroeger toch een duidelijk pleitbezorger van het economisch 
liberalisme – zijn kar heeft gedraaid. Wanneer ik zijn stand-
punten tegenwoordig hoor en lees, zitten die erg dicht in de 
buurt van wat Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV, 

zegt. Immers, ook De Grauwe noemt het besparingpakket 
dat Europa aan haar lidstaten oplegt een regelechte aanval 
op ons sociaal systeem.”

Ook in eigen land zijn politici zinnens om die ‘verarmingsopera-
tie’ uit te voeren. Buitengewoon slecht getimed volgens jou.

Karel Stessens: “Onze federale regering wil de komende 
jaren 17 tot 20 miljard euro besparen en volgt daarmee de 
Van Eetvelts, de De Wevers en de Van De Cloots van deze 
wereld. Ze riskeren daarmee dat onze economie opnieuw 
zal stilvallen en dat de koopkracht van de burgers verder 
zal dalen. En dat op een moment dat ik lees in Trends dat 
blijkbaar onze economie opnieuw aantrekt en onze concur-
rentiepositie stijgt? Dankzij een efficiëntere overheid en be-
drijfsleven nota bene! Als je daar nu zwaar in gaat ingrijpen 
met een strikt besparingsprogramma, is het zoals een strop-
das nog strakker aanspannen, waardoor onze economie uit-
eindelijk zal verstik worden.”

Hoog tijd dus om een luide tegenstem te laten horen?

Karel Stessens: “Zeker! De media hebben maar weinig aan-
dacht voor de positieve verhalen over onze economie en 
overheid. Ze hebben het steeds over onze zogenaamd te 
hoge lonen, de zwakke concurrentiepositie en de hoogno-
dige besparingen. Als je dat als mantra blijft herhalen, zal 
een deel van de bevolking het uiteindelijk voor waar aanne-
men. Het is echter een verkeerde inschatting en we kunnen 
die enkel weerleggen door met alle werknemers van Europa 
solidair een vuist maken tegen die doem- en verarmingspo-
litiek”

Als je het mij vraagt
‘Operatie Verarming’ is ingezet
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Interview Gilbert Eggermont
“We zijn te afhankelijk van kernenergie”
In de nasleep van de kernramp van 
Fukushima – waar overigens het licht 
aan het einde van de tunnel nog lang 
niet in zicht is – de discussie over de 
zonnepanelen en de betaling van een 
nucleaire rente, legden we ons oor te 
luisteren bij Gilbert Eggermont, pro-
fessor aan de VUB en gespecialiseerd in  
stralingsbescherming en nucleaire vei-
ligheid. Zijn onze kerncentrales veilig 
en op welke energie moeten we inzetten 
voor de toekomst?

Danken zonnepanelen en windmolens hun 
populariteit vooral aan het feit dat ze onze 
afhankelijkheid van olie en nucleaire ener-
gie verminderen en ook milieuvriendelijker 
zijn?

Gilbert Eggermont: “Zonne-energie en 
windenergie zijn natuurlijke energie-
bronnen en de voorbije 50 jaar is er - 
in tegenstelling tot kernenergie – heel 
weinig geld besteed aan onderzoek 
de ontwikkeling ervan. Dat neemt nu 
sterk toe en we stellen vast dat er nog 
flink wat rek op zit. Zo kan o.a. de effi-
ciëntie van zonnecellen nog enorm ver-
beterd worden en zorgt de massapro-
ductie ervan ook voor een prijsdaling. 

Bovendien heeft de zon nog een extra 
voordeel: je kan haar zowel gebruiken 
om elektriciteit op te wekken, als voor 
verwarming. In de landen rond de 
Middellandse Zee plaatsen ze boilers 
op het dak om zo hun water op te war-
men met zonnewarmte. Eigenlijk is het 
onzinnig om elektriciteit te gebruiken 
om water te verwarmen. Bij de opwek-
king van de elektriciteit die we gebrui-
ken gaat immers veel warmte-energie 
verloren! Kijk maar naar de koeltorens 
aan kerncentrales, die eigenlijk groten-
deels bruikbare energie laten ontsnap-
pen.”

Moeten we dan het gebruik van onze ener-
giebronnen beter afstemmen op de doelein-
den van ons gebruik?

Gilbert Eggermont: “We moeten voor-
al leren om minder energie efficiënt 
te verbruiken. Daarnaast hebben we 
nood aan een totaal energieconcept 
dat voor een goede energiemix zorgt. 
Belangrijk is dat we onze energiebron-
nen meer spreiden. Zo hebben we onze 
afhankelijkheid van olie al wat afge-
bouwd ten voordele van aardgas. Dat 
is positief. Het grootste gevaar blijft 

echter onze technologische kwets-
baarheid: 54 procent van de Belgische 
elektriciteit wordt door kerncentrales 
geproduceerd. In geval van een panne, 
een dwingend onderhoud of techni-
sche ingreep, kan de bevoorrading ui-
teraard zwaar in het gedrang komen. 
Onze afhankelijkheid van kernenergie 
maakt ons veel kwetsbaarder dan bij-
voorbeeld onze afhankelijkheid van 
Rusland voor ons aardgas. Er zijn nog 
wel andere aardgasleveranciers waar-
op we een beroep kunnen doen. Met 
al die aspecten moet men rekening 
houden bij de ontwikkeling van een 
globlaal energiebeleid. De conclusie is 
hoe dan ook dat we veel meer moeten 
diversifiëren en dat nucleaire energie 
maar voor zo’n 30 procent van onze 
elektriciteitsproductie zou mogen in-
staan, zoals gemiddeld in Europa.”

Ontbreekt het ons momenteel aan zo’n con-
cept?

Gilbert Eggermont: “Energieconcepten 
zijn vaak ideologisch gestuurd. De li-
beralisering van de elektriciteitssector 
is daar een duidelijk voorbeeld van. 
Die was trouwens één grote misluk-
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king, zelfs de top van Electrabel geeft 
dat toe. Onze elektriciteitsmarkt was 
vroeger goed gereguleerd en er waren 
ook plannen om die regulering uit te 
breiden naar onze energiemarkt in het 
algemeen. De grote energieproducen-
ten hebben daar echter een stokje voor 
gestoken, waardoor het wettelijk kader 
van het nationaal comité voor energie 
niet lang in praktijk heeft gewerkt. In 
de plaats kwam er liberalisering en de 
gevolgen daarvan kennen we.”

Zien we dat ook in de discussie rond de nu-
cleaire rente? Een regulator die door de in-
vloed van een energieproducent buiten spel 
wordt gezet?

Gilbert Eggermont: “Onze elektrici-
teitsmarkt is in buitenlandse handen, 
en het zijn Parijs en Europa die de 
touwtjes daarvan in handen hebben. 
Op nationaal vlak hebben we er nau-
welijks nog grip op. Door de liberali-
sering en de globalisering kan je als 
nationale staat niet langer de wetten 
stellen. Het enige wat we nog mogen 
doen, is de markt vrijmaken. Onze 
federale energieregulator, de CREG, 
houdt onze energiemarkt in de ga-
ten en ziet toe op de naleving van de 
energiewetgeving. Maar tegelijk maakt 
heel de discussie rond de nucleaire 
rente pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het 
is grote bedrijven nog iets te doen bij-
dragen om zo te verhinderen dat alle 
lasten op de schouders van de gewone 
consument terechtkomen.”

Zijn onze kerncentrales veilig?

Gilbert Eggermont: “Onze kerncen-
trales hebben een vrij goede staat van 
dienst – zeker in vergelijking met veel 
andere landen. Omdat onze nucleaire 
sites zich in een zeer dichtbevolkt land 
bevinden, hebben we ook veel geïn-
vesteerd in veiligheid. Doel springt 
het meest in het oog. Vlakbij de koel-
mogelijkheden van de Schelde en met 
de haven, de chemische industrie als 
grote afnemers en met een dichte be-
volking in de buurt, was het geen on-
logische locatie voor een kerncentrale. 
Maar tegelijk ligt het stadscentrum op 
slechts 11 km van de centrale. Dat is 
een enorm risico, ongezien in de rest 
van de wereld.”

Schuilt in die nabijheid meteen ook het 
grootste gevaar?

Gilbert Eggermont: “Men kan de risi-
co’s van een kerncentrale beperken op 
tal van manieren. Eén ervan is het aan-
brengen van meerdere beveiligende 
koepels die een eventuele ontploffing 
in de centrale beheersen en voorkomen 
dat ontploffingen van buitenaf schade 
aan de reactor berokkenen. In Tsjer-
nobyl ontbrak het daaraan, waardoor 
de nucleaire ontploffing een enorme 
radioactieve wolk liet ontsnappen. De 
reactoren van Doel 3 en 4 scoren wat 
dat betreft zeer goed; die van Doel 1 
en 2 iets minder omdat ze ook ouder 
zijn. Verontrustender zijn bijvoorbeeld 
de zes reactoren in het Franse Graveli-
nes, vlak over onze grens aan de kust. 
Ze zijn minder beveiligd en bevinden 
zich bovendien in een meer kwetsbare 
zone. 

“Op het vlak van 
 nucleaire veiligheid 
is er een groot gebrek 
aan internationale 
regulering.” 

Na Fukushima is nog maar eens geble-
ken dat de zwakheden van de centrales 
voornamelijk liggen in de hulpgebou-
wen, bijvoorbeeld de plaatsen waar 
gebruikte nucleaire brandstofstaven 
worden opgeslagen of waar de koelin-
frastructuur staat. Uitsluiten kan men 
een ramp nooit en juist daarom houdt 
de locatie van Doel een enorm risico 
in. De belangrijke chemische industrie, 
de haven, een cruciaal verkeersknoop-
punt en een miljoen bewoners in de 
regio maken een ramp daar tot een 
nachtmerrie. Een evacuatie is er niet 
eenvoudig. Stel je maar eens voor wat 
een evacuatiezone van 30 km zoals in 
Fukushima, rond Doel zou betekenen 
voor ons land. Om nog maar te zwij-
gen over de nucleaire vervuiling die 
datzelfde gebied lang moeilijk leefbaar 
zou kunnen maken!”

Zijn we dan onvoldoende voorbereid op een 
ramp van dergelijke omvang?

Gilbert Eggermont: “We staan er alles-
zins beter voor dan in de periode vóór 
Tsjernobyl. Toen controleerde de over-

heid het nucleaire park nauwelijks zelf 
op veiligheid. Nu hebben we gelukkig 
meer controle-instanties die goed werk 
leveren. De vraag blijft natuurlijk waar 
je de lat legt. De ramp in Fukushima 
maakte duidelijk dat de huidige stres-
stests voor kerncentrales onvoldoende 
rekening houden met alle risico’s. We 
hebben betere en strenge impactana-
lyses nodig en we moeten ook meer 
rekening houden met de gevolgen 
van aardbevingen, tsunami’s en dijk-
breuken. Ook is onze noodplanning in 
België te beperkt, want behalve voor 
jodiumtabletten  is slechts 10 km rond 
de centrale als evacuatiezone voorzien 
De feiten bewijzen dat dat te weinig is. 
Het probleem is dat ieder land z’n ei-
gen ding doet. Op internationaal vlak 
is er nauwelijks coördinatie wat be-
treft nucleaire veiligheid. Deels is dat 
weer te wijten aan de vrijmaking van 
de energiemarkt. Sommige landen zijn 
strikter dan andere, omdat ze minder 
de hete adem van een eigen nationale 
nucleaire energiesector in de nek voe-
len. Het is absurd een globale energie-
markt te creëren, maar de regulering 
volledig op nationaal niveau te laten. 
Eigenlijk zien we op nucleair vlak de-
zelfde problemen die geleid hebben tot 
de financiële crisis: een totaal gebrek 
aan internationale regulering. We heb-
ben wat dat betreft dringend nood aan 
uniforme regels voor nucleaire veilig-
heid.” 

Ook blijkt er een probleem te zijn rond de 
verzekeringen voor de nucleaire sector. Wie 
draait op voor de kosten bij een ramp?

Gilbert Eggermont: “De verzekerings-
bedragen zijn na Tsjernobyl nog steeds 
niet aangepast. Het is onaanvaardbaar 
dat nucleaire producenten onvoldoen-
de verzekerd zijn voor eventuele ram-
pen. De overheid zou dat makkelijk 
kunnen oplossen door extra verplich-
tingen te voorzien. Bovendien zou 
een realistische verzekering ook een 
correctere prijsvergelijking mogelijk 
maken met andere energievormen. De 
verzekeringsprijs zal niet gering zijn, 
gezien de enorme gevolgen die een 
ramp kan hebben voor een gebied en 
haar bevolking.”

Onze kerncentrales voorzien ons van veel 
elektriciteit, maar houden ook veel risico’s 
in. Wat doen we met kernenergie in de toe-
komst?
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Gilbert Eggermont: “We hebben een 
hoog energieverbruik, dus hebben we 
ook een grote energieproductie nodig. 
De kerncentrales van de ene dag op de 
andere stilleggen, is geen optie. Daar-
om moeten we gefaseerd werken met 
een langetermijndoelstelling, waarbij 
we ons de vraag moeten stellen of we 
verder willen met kernenergie. Eén 
van de elementen in die discussie is 
de vraag of kernenergie duurzaam is. 
Onderzoek wijst uit dat het dat niet 
is en mogelijk nooit wordt. Het is niet 
omdat je minder CO2 uitstoot dan an-
dere energieproducenten, dat je daar-
om duurzamer bent. De splijtstofcy-
clus van het opgegraven uranium als 
nucleaire basisgrondstof tot en met 
het nucleaire afval gaat heel breed en 
zorgt voor de nodige vervuiling. Er is 
het ongevals- en proliferatierisico. De 
nucleaire sector concentreert zich in de 
duurzaamheidsdiscussie echter enkel 
op de rechtstreekse impact op de mens, 
die bij normale werking op het eerste 
zicht vrij miniem lijkt.”

Je kan toch moeilijk naast het probleem van 
nucleaire afval kijken?

Gilbert Eggermont: “Zeker niet en 
dat is ook nog lang niet opgelost. De 

nucleaire sector – uiteindelijk private 
energiebedrijven – slaagt er ook niet 
in daar een globale verantwoordelijk-
heid voor op te nemen. Omdat er zo’n 
grote tijd verloopt tussen het gebruik 
van nucleaire brandstof en de afval-
opslag ervan, kunnen er zelf niet voor 
instaan. Het is immers niet zeker dat 
die bedrijven dan nog zullen bestaan. 
Daarom moeten nucleaire energiepro-
ducenten fondsen aanleggen, die in de 
toekomst aangewend kunnen worden 
door overheidsorganen die belast wor-
den met het beheer van het nucleaire 
afvalpark. Helaas bestaat er geen Eu-
ropees kader om te garanderen dat die 
fondsen uiteindelijk ook voorhanden 
zullen zijn. Het gevaar is dus reëel dat 
de staat en de belastingbetaler voor de 
kosten moeten opdraaien. Opnieuw 
zien we dat Europa een vrije markt cre-
eert, maar de problemen achteraf op 
nationaal vlak laat oplossen.”

De sluiting van de kerncentrales is nog 
steeds een gestemde wet, maar men pro-
beert terug te komen op die beslissing. Een 
goed idee?

Gilbert Eggermont: “We moeten en 
kunnen onze nucleaire ambities terug-
schroeven. Samen met Frankrijk zijn 
we eigenlijk te afhankelijk van kern-

energie. We kunnen volgens mij per-
fect Doel 1 en 2 sluiten zonder de be-
voorradingszekerheid in het gedrang 
te brengen. Ik noem die twee centrales 
omdat ze nu eenmaal de oudste zijn en 
dus conceptueel en regionaal het mees-
te risico inhouden. Je mag niet verge-
ten dat ondanks de aanpassingen, de 
vernieuwingen en zelfs de betere pres-
taties, de centrales elke dag ouder wor-
den en dat dus ook elke dag het risico 
toeneemt. Het blijven oude machines, 
gebouwd vanuit oude concepten en 
voordat er ongevallen gebeurden. Ze 
kennen inherente zwakheden. Wan-
neer de elektriciteit wegvalt en de koe-
ling hapert, kom je steevast in de pro-
blemen. Daarom pleit ik ervoor aan de 
wet vast te houden en te beginnen met 
de sluiting van de meest risicovolle re-
actoren.”

Wat wordt onze energie van de toekomst?

Gilbert Eggermont: “Minder verbrui-
ken, efficiënter verbruiken en vanuit 
een meer gediversifieerd aanbod ver-
bruiken. Vooral gas, wind- en zonne-
energie en geothermie zijn de meest 
interessante energiebronnen voor de 
toekomst. Ze verdienen meer investe-
ringen in onderzoek en en uitbouw.” 

Kanttekening van ACOD Gazelco

Het ontbreekt België en Europa reeds 
lang aan een beleid voor de energie-
sector. Enorm veel kapitaal is uit Bel-

gië verdwenen en concentreert zich 
nu in zeer grote, steeds groeiende bui-
tenlandse bedrijven. De liberalisering 
van de sector is mislukt en tegen de 
doelstelling in ontvangen verbruikers 
nu een hogere factuur. De cijferoorlog 
over wie wat moet betalen zal er in 
de toekomst niet minder op worden. 
Denk maar aan de nucleaire rente, de 
zware investeringen die nodig zijn in 
de bestaande productieparken en dis-
tributie- en transportnetten, de uitbrei-
ding en subsidiëring van investeringen 
in windmolenparken,  productie door 
zonne-energie en biomassa/biostoom, 
innovatie en uitbreiding van netten 
(slimme meters en netten, gasuitbrei-
dingen…), enz. Zonder een duidelijk, 
doortastend en gecoördineerd beleid 
(investeringen, veiligheid, milieu, te-
werkstelling, vergunningen, regule-
ring, diversifiëring productiepark…) 

vanuit verschillende overheden blijft 
de toekomst onzeker en groeit het riso-
co dat de Belgische stroomvoorziening 
in het gedrang komt.
Ook werknemers in de sector zijn het 
slachtoffer van het gebrek aan visionair 
beleid. Ze moeten de beslissingen – of 
het gebrek eraan – ondergaan. ACOD 
Gazelco zal blijven strijden voor het be-
houd van de tewerkstelling in de sec-
tor. Wij vragen ook voldoende inves-
teringen in veiligheid en opleiding. Zo 
kunnen de werknemers blijven voor 
zorgen dat de stroomvoorziening op 
een voor iedereen zo veilig mogelijke 
manier gevrijwaard wordt.  Ook dat is 
een essentieel onderdeel van het ener-
giebeleid.

Jan Van Wijngaerden
federaal Secretaris Gazelco
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Brusselse Intergewestelijke ACOD
Opgelet voor wolven in schaapsvacht
De boodschap op de meeting van de Ge-
meenschappelijke Actie op het 1-mei-
feest van het Brusselse ABVV was 
duidelijk: politiek links moet overal 
reageren tegen de manoeuvres en ver-
worvenheden van ultraliberaal rechts. 
In de huidige omstandigheden is syndi-
cale actie meer dan noodzakelijk om de 
solidariteit en kameraadschap in onze 
samenleving te ondersteunen.

Jef Baeck, voorzitter van de socialisti-
sche mutualiteiten van Vlaams-Bra-
bant, benadrukte dat ondanks de ge-
ruststellende verklaringen en sussende 
uitspraken over de algemene toestand 
van ons land, er wel degelijk krachten 
aan het werk zijn om de sociale ver-
worvenheden en de intermenselijke 
solidariteit af te bouwen. De neolibe-
rale ideologie degradeert de Staat tot 
slechts een regulator ten dienste van 
de financiële wereld, bijvoorbeeld om 
de banken te redden. Ook Brussels 
burgemeester, Freddy Tielemans, on-
derstreepte dat de onbeheersbare groei 
van politiek rechts leidt tot vervaging 
van de waarden. Dat effent de weg 
voor populisme en communautaire be-
krompenheid. De democratie kan haar 
volledige betekenis enkel vrijwaren in-
dien we onze kritische geest behouden 
en het sociale bewustzijn van de bur-
gers stimuleren.

Rechtse samensmelting

De gelijkenissen in de politieke pro-
gramma’s van partijen die de waarde-
vervaging veroorzaken, zijn volgens 
Jef Baeck opvallend. Zowel N-VA als 
Vlaams Belang bijvoorbeeld die een 
rechts-liberale economie aanhangen, 
gelijklopende standpunten verkon-
digen over abortus en euthanasie, en 
een conservatieve ethische kijk heb-
ben op de samenleving. Beide staan 
uiterst negatief tegenover organisaties 
als vakbonden en mutualiteiten, die in-
termenselijke solidariteit verdedigen. 
Tot slot verkondigen beide partijen 
ook het einde van België na te stre-
ven. Het voorstel van Vlaams Belang 
om na de gemeenteraadsverkiezingen 
in Antwerpen een coalitie aan te gaan 
met N-VA is dan ook zeer verontrus-
tend, gezien hun gelijklopend politiek 
programma. Ondanks dat alles geniet 
Bart De Wever nog altijd het relatief 
positieve imago van een intelligent en 
beminnelijk man. Zijn onwil om een 
compromis te sluiten, verlamt onder-
tussen wel de democratische werking 
van de Staat.

Links reveil noodzakelijk

We zijn in deze dramatische situatie 
terechtgekomen omdat politiek links 
overal aan invloed heeft ingeboet. Het 

is dus hoog tijd om terug toe te spitsen 
op het collectieve belang. De gemeen-
schap moet via de overheid opnieuw 
controle verwerven over wat essentieel 
is om de toekomst van de economie 
en van de werknemers te bepalen. Er 
moet dus een einde komen aan de ver-
schillende vormen van privatisering 
en we moeten de openbare diensten 
opnieuw ontwikkelen ten dienste van 
de bevolking. De algemeen secretaris 
van het Brussels ABVV verwees naar 
de perverse aspecten van wat het ‘Eu-
ropese economische beleid’ wordt ge-
noemd. Dat wil de begrotingen van de 
27 lidstaten controleren en tegelijk de 
competitiviteitverschillen tussen lan-
den identificeren en uitroeien. Het ge-
volg is dat de nationale regeringen de 
openbare diensten als eerste en voor-
naamste pasmunt gebruiken om hun 
economische staatshuishouding op 
orde te krijgen.

We bevinden ons op een keerpunt en 
het is dan ook belangrijk dat we al 
onze linkse krachten bundelen om de 
toekomst van de komende generaties 
te verzekeren. Laten we ons al maar 
klaarmaken om te mobiliseren, wan-
neer er eindelijk een nieuwe regering 
zal zijn.

Jean-Pierre Knaepenbergh
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Dubbel zoveel jongeren betrokken bij 
arbeidsongevallen

De eerste stappen op de arbeidsmarkt 
zijn spekglad. Je moet eigenlijk in één 
klap op heel veel dingen letten. Is je loon 
correct, je uren, je contract, je proefpe-
riode? Maar het belangrijkste vergeten 
we soms wel eens. Je gezondheid! Wer-
ken is niet zonder risico. In België zijn 
er jaarlijks nog steeds een honderdtal 
mensen die sterven bij de uitvoering van 
hun werk. Dit is een harde realiteit.

Naast dodelijke slachtoffers zijn er da-
gelijks ook arbeidsongevallen die niet 

zo fataal aflopen, maar die zijn niet 
minder belangrijk. Gezondheid komt 
immers op de eerste plaats. Deze zomer 
zet Magik? samen met Joetz vzw een 
campagne op om jongeren aan te zetten 
voorzichtiger te werken. We zetten een 
reeks tips en weetjes op een rij.

10 tips om gezond te werken

Beter voorkomen dan genezen!
1. Wanneer je een arbeidscontract 

hebt, ben je zeker dat je goed verze-

kerd bent tegen arbeidsongevallen.
2. Eis een degelijk onthaal van je 

werkgever en van de vakbondsaf-
gevaardigden, indien die er op het 
bedrijf zijn. Wat is je job en welke 
zijn de veiligheidsvoorschriften?

3. Vraag de nodige beschermende 
kledij en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, zoals veiligheids-
schoenen, handschoenen en oor-
dopjes. Je werkgever moet je die 
gratis bezorgen.

4. De werkgever moet de eerste zor-
gen kunnen toedienen, dus er moet 
een EHBO-kist zijn en jij moet ook 
weten waar die is. Meestal staat dat 
in het arbeidsreglement.

5. Er zijn taken die minderjarigen en/
of jobstudenten niet mogen doen. 
Als je twijfelt, neem dan zeker con-
tact op met je vakbond.

Je hebt toch een ongeval?
6. Een ongeval op de weg naar en van 

het werk is ook een arbeidsongeval.
7. Bij een arbeidsongeval worden 

dokters-, apotheek- en verplegings-
kosten én het loonverlies vergoed 
door de arbeidsongevallenverze-
kering van de werkgever. Je eigen 
ziekenfonds speelt een belangrijke 
rol, want de arbeidsongevallenver-
zekering vergoedt meestal met ver-
traging.

8. Meld een arbeidsongeval altijd en 
onmiddellijk, klein of groot, zowel 
bij je werkgever, de preventieadvi-
seur en bij de vakbondsafgevaar-
digde. Een collega die erbij was, 
kan eventueel getuigen en vraag 
zeker ook een kopie van de aangif-
te.

9. Hervat het werk pas wanneer de 
dokter dat zegt. Hervat je vroeger 
en herval je, dan verlies je een aan-
tal rechten. Je mag ook (bijna) altijd 
'aangepast werk' weigeren.

10. Jouw gezondheid en die van je col-
lega’s is belangrijker dan de statis-
tieken van het bedrijf. Ga na of je 
ongeval werd ingeschreven in het 
bedrijfsregister voor arbeidsonge-
vallen, zodat vergelijkbare onge-
vallen in de toekomst vermeden 
kunnen worden.

JONGEREN DUBBEL 
ZOVEEL SLACHTOFFER 

BIJ ARBEIDSONGEVALLEN 

CHECK JE RECHTEN EN PLICHTEN OP
MAGIK.BE OF JOETZ.BE 

&
Een campagne van Met de steun van

AFFICHE A4.indd   1 28/04/11   11:32
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Jobstudenten mogen meer werken
Duidelijker regels, maar daarom niet veel beter
Vanaf 2012 mogen studenten 50 da-
gen werken aan een verminderd RSZ-
tarief. Dit in tegenstelling tot de hui-
dige 23 dagen tijdens de zomermaan-
den en 23 dagen daarbuiten, aan twee 
verschillende RSZ-kortingsformules. 
Maar er zitten wel nog addertjes onder 
het gras (zie kaderstuk). De socialisti-
sche vakbondsjongeren van het ABVV 
verwelkomen de vereenvoudigingen, 
maar benadrukken dat een doordachte 
visie ontbreekt.

Vereenvoudigen en controleren 
is goed, maar visie ontbreekt

Een vereenvoudiging van de regels is 
al langer nodig. Een sluitend controle-
mechanisme – waar de werkgevers niet 
zo tuk op waren – is ook opgenomen, 
al is het helaas pas realiseerbaar van-
af 1 januari 2012. Spijtig, want eender 
welke regeling staat of valt natuurlijk 
met zo’n sluitende controle. ABVV-jon-
geren protesteerde al sinds de invoe-
ring van de extra 23 dagen buiten de 

zomervakantie hevig tegen de regel-
geving rond studentenarbeid, samen 
met studentenkoepels en Vlaamse en 
Waalse Jeugdraden. Nu komen daar 
nog 4 dagen bovenop en is er nog meer 
keuze om ze te gebruiken. Volgens 
ABVV-jongeren ontbreekt een lange-
termijnvisie.

Verkeerd beeld op de
arbeidsmarkt en gevolgen
voor werkzoekenden

Aangezien de eerste stappen op de 
werkvloer zodanig verschillend ge-
organiseerd worden van de gewone 
arbeid, helpen ze jongeren echt niet 
een realistisch beeld te geven van de 
arbeidsmarkt. Werkgevers klagen dat 
jongeren niet goed voorbereid op de 
arbeidsmarkt komen, maar nemen te-
gelijk wel jobstudenten aan met totaal 
andere arbeidsvoorwaarden. Wat had-
den ze verwacht?
Werkgevers en politici minimaliseren 
nog steeds de concurrentie die jobstu-

denten vormen voor echte werkzoe-
kenden. Toch zijn de verdringingsef-
fecten al aangetoond, bijvoorbeeld in 
de grootwarenhuizen. Degelijk on-
derzoek en maatregelen blijven echter 
uit, waardoor de concurrentie verder 
wordt opgedreven. ABVV-jongeren 
eist dat de gevolgen van de nieuwe re-
gelgeving voor de arbeidsmarkt wor-
den onderzocht.

Gevaar voor loopbaanduur en 
pensioen

Jongeren studeren steeds langer en 
wanneer ze dat combineren met een 
studentenjob, bouwen ze geen RSZ-
rechten op. Zo stellen ze hun pensioen 
verder uit en riskeren ze ook een mer-
kelijk lager pensioen, zonder dit goed 
en wel te beseffen. Ook mislopen ze 
vakantiedagen en vakantiegeld. Wel-
iswaar mooi meegenomen voor som-
mige politici en werkgevers die graag 
iedereen zo lang en zo hard mogelijk 
willen zien werken.

Dit jaar telt de 2x23-dagenregel nog! 
De nieuwe regeling van 50 dagen gaat 
pas volgend jaar in. Dit wil zeggen dat 
studenten dit jaar nog moeten rekening 
houden met de regeling die ondertussen 
een vijftal jaar geldt. We zetten het even 
op een rijtje. 

Maximum twee maal 23 dagen
Studenten die buiten de zomermaanden 
(dus januari tot en met juni en oktober 
tot en met december) aan de slag zijn en 
niet meer dan 23 dagen werken, betalen 
een verlaagde solidariteitsbijdrage van 
4,5 procent voor de RSZ in plaats van 
de volle pot van 13,07 procent. Studen-
ten die tijdens de zomermaanden (juli, 
augustus én september) maximum 23 
dagen werken, betalen slechts 2,5 pro-
cent solidariteitsbijdrage aan de RSZ in 
plaats van 13,07 procent.

Wat indien meer dan 23 dagen?
Indien een van deze periodes wordt 
overschreden, dan is er geen sprake van 
een verlaagde solidariteitsbijdrage in die 
periode. De volledige RSZ-bijdrage is 

dan verschuldigd bij de werkgever waar 
de overschrijding gebeurt. Een student 
heeft bijvoorbeeld 20 dagen in het voor-
jaar gewerkt. Wil hij of zij in de zomer-
vakantie 25 dagen voor dezelfde werk-
gever werken, dan moet voor de hele 
periode van deze tewerkstelling (dus 45 
dagen) de volledige RSZ-bijdrage van 
13,07 procent worden betaald! Werkt 
diezelfde student in de zomervakantie 
echter voor een andere werkgever, dan 
geldt de volledige RSZ-bijdrage alleen 
voor die 25 dagen. Sommige werkgevers 
nemen een clausule in het contract op, 
waardoor de student zich ertoe verbindt 
de toegelaten grens van tweemaal 23 
dagen niet te overschrijden. Of ze laten 
een verklaring in die zin ondertekenen. 
Opgelet hiermee, want zo zou de werk-
gever een schadevergoeding van de 
jongere kunnen vragen indien hij meer 
werkt en door een verkeerde verklaring 
'schade' aan hem toebrengt.
Ook feestdagen tellen mee
Voor het bepalen van de 23 dagen tel-
len alle dagen waarop de jobstudent 

gewerkt heeft - ongeacht het aantal ge-
presteerde uren - én de dagen die gelijk-
gesteld zijn, dus bijvoorbeeld ook een 
betaalde feestdag die binnen de tewerk-
stelling valt.

Vragen over studentenarbeid?
Meer info over al die ingewikkelde 
jobstudentenregeltjes zoals kinder-
bijslag (de 240-uren regel), fisca-
liteit enz. vind je op www.magik.
be. Of bij onze jongerenmedewer-
kers in je buurt: Aalst 053/72.78.21, 
Antwerpen 03/220.66.92, Brugge 
050/44.10.40, Brussel 02/552.03.63, 
Dendermonde 052/25.92.89, Gent 
09/265.52.51, Hasselt 011/28.71.41, 
Kortrijk 056/24.05.36, Leuven 
016/27.18.94, Mechelen 015/29.90.45, 
Oostende 059/.55.60.55, Roeselare 
051/26.00.93, Ronse 055/33.90.07, 
Sint-Niklaas 03/760.04.32, Turn-
hout 014/40.03.18 .
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Europa in essentie
Congres EVV: ‘Mobiliseren 
voor een Sociaal Europa’
Van 16 tot 19 mei werd in Athene, het vierjaarlijkse congres 
van het Europees vakverbond gehouden. De locatie is niet 
toevallig. Athene staat niet enkel meer symbool voor het 
ontstaan van de democratie, maar ook voor de indringende 
weerslag van de economische crisis. Tijdens dit congres zal 
de Europese vakbeweging zich over de Griekse crisis buigen 
en het vooropgestelde reddingsplan onder de loep nemen. In 
tegenstelling tot de harde maatregelen gekoppeld aan de Eu-
ropese hulp, pleit het EVV voor een herstructurering van de 
Griekse schuldenlast. 

Het congres zal verder de strategie uitzetten die de Euro-
pese vakbeweging moet volgen om de brutale aanval op 
de arbeidsrechten en –omstandigheden in Europa tegen te 
gaan. Er zal op tal van vlakken rond een sociaal Europa ge-
werkt worden:
- economisch bestuur
- duurzame en degelijke tewerkstelling
- efficiënte financiële regulering ter preventie van het casi-

nokapitalisme
- een versterkt europees sociaal model
- eerlijke en duurzame productie- en ontwikkelingsmodel-

len
- een grotere gelijkheid en sociale cohesie
- eerlijke en evenwichtige mobiliteit
- veiligheid en gezondheid op de werkvloer
- rechtvaardiger globalisering
- werkelijke sociale dialoog op alle niveau’s

Bijzonder aan dit congres is ook het feit dat John Monks 
de fakkel doorgeeft aan de Française Bernadette Ségol, die 
tot nu algemeen secretaris was van UNI-Europa en in deze 
functie al jarenlang meewerkt binnen het EVV. Bernadette 
Ségol wordt zo de eerste vrouwelijke Algemeen Secretaris 
van het EVV, dat in 2013 nochtans 40 kaarsjes zal mogen uit-
blazen!

Alle informatie over en documenten van het congres zijn te 
vinden op een special hiervoor aangemaakte site:
http://www.etuc.org/r/1657

Witboek 
Europese
commissie: visie op het
Europees vervoer anno 2050
De Europese Commissie lanceerde vorige maand een voor-
stel voor de uitbouw van een interne Europese vervoers-
markt tegen 2050 om het vervoer van personen en goederen 
te vergemakkelijken, de kosten te drukken en het Europees 
vervoer duurzamer te maken. Het voorstel moet de weg-, 
spoor-, lucht- en scheepvaartverbindingen verbeteren via 
de uitbouw van een kernnetwerk van corridors. Ook wil ze 
missing links wegwerken, de olieafhankelijkheid afbouwen, 
de uitstoot van broeikasgassen verminderen met minstens 
60% tegenover 1990, vertragingen en opstoppingen in het 
verkeer voorkomen, en last but not least natuurlijk ook de 
concurrentiepositie van de EU verbeteren.
 
Daar wringt het schoentje. Alhoewel het witboek op het eer-
ste zicht een positieve omwenteling betekent, waarbij zwaar 
ingezet wordt op ecologie en veiligheid, blijkt na diepgaan-
der onderzoek dat het uiteindelijk vooral streeft naar de li-
beralisering van de transportsector en de afbouw van ‘bar-
rières’ (lees : regelgeving) ter bevordering van de concur-
rentie. En we kennen allemaal uit ervaring wat dit betekent 
zowel voor de kwaliteit en omvang van de tewerkstelling én 
de dienstverlening zelf. De rol van het openbaar transport 
en het veilig stellen van het algemeen belang komt niet aan 
bod. Wel wordt de deur open gezet voor PPS-constructies, 
de instelling van een minimumdienst en worden de sub-
sidies en overheidssteun in vraag gesteld. Ook moeten de 
openbare aanbestedingen veel opener worden en wordt ge-
opperd dat de gebruiker voor de volledige kost van het ver-
voer zou moeten opdraaien. Een reactie vanuit vakbonds-
zijde kan moeilijk uitblijven. Voor de ACOD zijn vooral de 
sectoren Spoor, TBM en de havens betrokken partij. 

Witboek: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0144:FIN:NL:PDF

Voor een korte samenvatting van het witboek: zie p12
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Alles in het rood
Alles kleurt tegenwoordig rood binnen de NMBS-groep. Van 
treinaankondigers in de stations tot het financieel resultaat 
en de personeelsaantallen. Meest zichtbaar voor de reizigers 
zijn uiteraard de dagelijkse en blijkbaar onoplosbare ver-
tragingen. Men vertrekt ongeveer op tijd, maar weet nooit 
met hoeveel vertraging men zal aankomen. De oorzaak is 
voor ACOD Spoor duidelijk: de huidige slecht ingevulde 
structuren.

Zogenaamde specialisten spelen spelletjes rond het nut van 
de Holding, de bedrijfstop predikt voortdurend dat het per-
soneel in twee verschillende bedrijven werkt en dure con-
sultants worden ingehuurd om het vertragingsfenomeen te 
onderzoeken en tot het besluit te komen wat ACOD Spoor 
al lang wist: binnen de huidige structuren kan niet langer 
worden samengewerkt. Geen wonder dus dat het personeel 
dat voor de regelmaat moet zorgen, van elkaar vervreemdt. 
Vroeger kon iedereen samenwerken om een goed eindresul-
taat neer te zetten, maar tegenwoordig is het bon ton om de 
verantwoordelijkheid voor problemen zoals vertragingen, 
door te schuiven naar de 'andere'. Hopelijk slagen we er tij-
dens de volgende protocolonderhandelingen in om een en 
ander recht te zetten. Zoniet gaan we binnenkort gezamen-
lijk en ondanks onze inzet, nog meer in het rood.

De financiële toestand van de NMBS-groep en vooral van de 
NMBS zelf, verslechtert. Terwijl men aan de ene kant pro-
beert de put te vullen (vooral door massale afschaffingen 
van prestaties in de sector binnenlands reizigersvervoer) 
stroomt het water er o.a. langs Logistics weer uit. Het is nu 
al duidelijk dat – zoals ACOD Spoor voorspelde – Logis-
tics een volledige flop dreigt te worden. La Libre Belgique 
meldde onlangs dat de raad van bestuur een staking van 
betalingen overweegt op het einde van het jaar als de ver-
voerde volumes niet toenemen en de voorwaarden waaraan 
het personeel moet werken, niet veranderen (lees: verslech-
teren).

Op 2 mei kondigde de top al in omfloerste bewoordingen 
een nieuw besparingsplan aan. Meteen wordt duidelijk hoe 
belangrijk een 'echte' vrijwaring van een aantal statutaire 
betrekkingen binnen de RCC zou geweest zijn. Sommigen 
meenden te allen prijze voor een akkoord te moeten gaan, 
zonder de draagwijdte ervan goed in te schatten. Bij Logis-
tics slaagde men erin te bepalen dat de statutaire tewerkstel-
ling voor een bepaalde periode op elk ogenblik 75 procent 
moest bedragen. Op 1000 personeelsleden is dat 750, maar 
op 500 slechts 375 – volledig volgens de afspraak. Niet ie-
dereen maakte die berekening echter bij het sluiten van het 
akkoord.

Verder horen we dat een formule bedacht is om via een 
omweg toch vooral contractueel personeel aan te werven. 
Niet Logistics, maar OSR (voor het rijdend personeel) en 
IFB (voor de rest van het personeel) werven aan en stellen 
het vervolgens ter beschikking van hun moederbedrijf. Het 
doel is blijkbaar een minimale tewerkstellingsgraad bin-
nen Logistics en dus een minimum aan 'moeilijk' statutair 

personeel. Wie durft nu nog zeggen dat Logistics niet weet 
waarmee het bezig is? Wie durft nu nog beweren dat dit 
een goed akkoord was om het goederenvervoer binnen de 
NMBS-groep veilig te stellen?

Tot slot merkt ACOD Spoor ook dat het volledige perso-
neelsbestand van de NMBS-groep in het 'rood' staat. In geen 
enkele werkzetel zijn alle kaderposten ingevuld. Zowat 
elke spoorman en -vrouw heeft momenteel achterstallige 
rust- en compensatiedagen of is genoodzaakt een minimaal 
aantal dagen verlof op te nemen tijdens de zomervakantie. 
Opgelet: de posten behorend tot de omkadering en de pos-
ten onrechtmatig bezet door allerlei consultants, tellen uiter-
aard niet mee.

En toch beweren de patroons dat er geen vuiltje aan de lucht 
is en dat iedereen perfect gelukkig is binnen de NMBS-
groep. Het is dus de hoogste tijd dat de verantwoordelijken 
inzien dat er geen terroristische beweging nodig is om de 
spoorbom te laten ontploffen. Het personeel heeft genoeg 
van hun uitvluchten en hun drogredenen. Bij onveranderd 
klimaat zal ACOD Spoor de 'rode' toestand van de NMBS-
groep beantwoorden met rode vlaggen op de sporen.

Jos Digneffe
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Europees vervoer anno 2050
De visie van de Europese Commissie
De Europese Commissie keurde op 28 
maart een nieuwe strategie goed of 
Witboek, dat de grote lijnen vastlegt 
van de door de Europese Unie te volgen 
transportpolitiek.

Vervoer is van levensbelang voor de 
economie, de werkgelegenheid en het 
welzijn van de burger. Ongeveer 10 
miljoen Europeanen werken in deze 
sector, die goed is voor 5 procent van 
het bruto binnenlands product van de 
EU. Een gemiddeld gezin besteedt 13 
procent van zijn inkomen aan vervoer.

De nieuwe plannen van de Europese 
Commissie voor efficiënt transport 
moeten de weg-, spoor-, lucht- en 
scheepvaartverbindingen verbeteren, 
Europa minder afhankelijk maken van 
olie-import en de CO2-uitstoot vermin-
deren. Met dit nieuwe Witboek voor 
de toekomst van het Europees vervoer 
streeft de Commissie naar meer mo-
biliteit, verdere integratie van de Eu-
ropese vervoersnetwerken, verlaging 
van de CO2-uitstoot en vermindering 
van de afhankelijkheid van geïmpor-
teerde olie. Door grote investeringen 
in infrastructuur te stimuleren en het 
vracht- en personenvervoer in andere 
banen te leiden wil de Commissie de 

concurrentiepositie van Europa verbe-
teren en banen scheppen.

Het plan omvat een brede waaier aan 
maatregelen voor het stadsvervoer, 
het interstedelijke vervoer en langeaf-
standsvervoer, die in 2050 moeten zijn 
uitgevoerd. Een greep uit de voorge-
stelde maatregelen: de benzineauto 
moet volledig uit de stad verdwijnen; 
de helft van het huidige wegvervoer 
voor vracht en personen tussen ste-
den over afstanden van meer dan 300 
km moet getransfereerd worden op 
de trein of het schip; luchtvaartmaat-
schappijen moeten het gebruik van 
duurzame, koolstofarme brandstoffen 
optrekken tot 40 procent; de scheep-
vaartsector moet zijn CO2-uitstoot met 
40 procent verlagen. Deze maatregelen 
zouden de uitstoot van broeikasgassen 
door de transportsector in 2050 met 60 
procent moeten doen dalen.

Door de vervoersnetwerken van weg, 
spoor, lucht- en scheepvaart naadloos 
op elkaar te laten aansluiten, ontstaan 
efficiënte vervoersnetwerken voor 
vracht- en personenvervoer voor de 
hele EU, aldus het Witboek. In 2020 
moeten de informatie-, beheer- en be-
talingssystemen voor het vracht- en 

personenvervoer aan elkaar gekoppeld 
zijn. In 2050 moeten alle grote lucht-
havens een treinverbinding hebben, 
liefst voor hogesnelheidstreinen. Alle 
belangrijke zeehavens moeten een aan-
sluiting hebben op het spoornetwerk 
voor goederen en waar mogelijk op de 
binnenwateren.

Verder moet de financiering van de 
vervoersinfrastructuur meer en meer 
uitgaan van de principes 'de gebruiker 
betaalt' en 'de vervuiler betaalt'.

Ook andere maatregelen worden in 
het Witboek voorgesteld. De Europese 
Commissie wil de ontwikkeling van 
nieuwe motoren, brandstoffen en in-
telligente geleidingssystemen voor het 
verkeer stimuleren. Tegen 2020 moeten 
de nationale luchtverkeersleidingssy-
stemen beter op elkaar zijn afgestemd 
in het kader van het gemeenschappe-
lijke Europese luchtruim, en dit niet al-
leen in de EU maar in de hele European 
Common Aviation Area, die 58 landen 
omvat. Het aantal verkeersslachtoffers 
moet worden gehalveerd in 2020 en 
het aantal dodelijke slachtoffers moet 
tot praktisch nul zijn teruggebracht in 
2050.
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De Europese Commissie streeft naar 
een eengemaakte vrije Europese trans-
portruimte waarbij de creatie van een 
eengemaakte vrije Europese spoor-
wegruimte één van de hoofddoelen is. 
De EU wil dit realiseren door een vol-
ledige opening van de spoorwegmarkt, 
de aanbesteding van de openbare dien-
stencontracten, een sterkere rol voor 
het Europese spoorwegagentschap, de 
totale scheiding van infrastructuur en 
exploitant en door een geïntegreerd 
management van de goederencorridors.

Volledige opening
spoorwegmarkt

De spoorwegsector is een belangrijke 
factor in de doelstelling van de Euro-
pese Commissie tot verlaging van de 
CO2-uitstoot en vermindering van de 
afhankelijkheid van geïmporteerde olie. 
Volgens de Commissie is een gebrek 
aan doeltreffendheid en kwaliteit in de 
sector te wijten aan het ontbreken van 
concurrentie tussen de verschillende 
operatoren en de monopoliepositie van 
de historische spoorwegmaatschap-
pijen op de nationale markten. De Com-
missie publiceerde eerder al een studie 

over de opties tot vrijmaking van het 
nationale reizigersverkeer. Zich base-
rend op de resultaten van deze studie 
zal de Commissie in de loop van 2012 
een nieuw voorstel voorleggen over de 
opening van het nationale reizigersver-
keer.
De EC streeft er naar om tegen 2050 
het Europese hogesnelheidsnet te vol-
tooien. Tegen 2030 rekent men op een 
verdrievoudiging van het huidige HST-
netwerk.

Aanbesteding openbare
dienstencontracten

De Europese Commissie is van plan om 
regelgeving 1370/2007 over de toewij-
zing van de openbare dienstencontrac-
ten in die mate te wijzigen dat ze ook 
uitgebreider van toepassing wordt bin-
nen de nationale spoorwegsector. Nu 
bestaat de mogelijkheid nog om deze 
contracten voor lokaal en regionaal 
transport toe te kennen aan de histori-
sche spoorwegmaatschappijen. Volgens 
de Commissie moet meer concurrentie 
bij de toewijzing van de openbare dien-
stencontracten leiden tot een attractie-
vere en goedkopere dienstverlening. De 
Commissie zal ook normen vastleggen 
voor de invoering van een minimum-
dienstverlening.

Sterkere rol Europese
spoorwegagentschap

De Europese Commissie kent aan het 
Europees Spoorwegbureau (ERA) 
een leidende rol toe bij de geleidelijke 
harmonisering van de nationale vei-
ligheidsprocessen en -procedures en 
de stapsgewijze vervanging daarvan 
door gemeenschappelijke methoden. 
De Commissie zal er voor zorgen dat 
het ERA over de nodige instrumenten 
beschikt om deze taken uit te voeren. 
De Commissie zal onderzoeken hoe 
het ERA geleidelijk een aanvullende 
of vervangende rol kan vervullen voor 
een deel van de activiteiten van de na-
tionale instanties inzake de certificering 

en goedkeuring van processen. Na de 
noodzakelijke haalbaarheidsstudie, in-
clusief een raadpleging van de actoren, 
kan de Commissie in de nabije toekomst 
een wetgevingsvoorstel indienen.

Totale scheiding
infrastructuur en exploitant

Een voorstel voor een volledige schei-
ding van infrastructuur en exploitant 
wordt in de loop van 2010-2011 uit-
gewerkt. Een voorstel tot herziening 
van het eerste spoorwegpakket, dat de 
toegang tot de spoorwegmarkt regelt, 
wordt in de periode juni-juli 2011 aan 
de Commissie en het Europese parle-
ment voorgelegd. De goedkeuring van 
deze nieuwe richtlijn zal nefast zijn voor 
de bestaande holdingstructuren. Het 
voorstel voorziet ook in een vrije toe-
gang van alle spoorgerelateerde dien-
sten. Het Witboek herneemt deze visie.

Geïntegreerd management
goederencorridors

Het Europese parlement heeft eind juni 
2010 met grote meerderheid de regle-
mentering goedgekeurd die moet lei-
den tot de oprichting van corridors met 
voorrang voor het goederenverkeer. 
Een aantal van deze corridors zouden 
binnen de drie jaar na het verschijnen 
van de reglementering in het Europese 
publicatieblad operationeel moeten 
zijn. Deze nieuwe regelgeving legt de 
reiswegen vast die verschillende lid-
staten doorkruisen waarbij een betere 
coördinatie, verzekerd door een aange-
paste structuur, de competitiviteit van 
het goederenvervoer per spoor moet 
verbeteren. Dit is althans de visie van 
het Europese parlement. Het is de be-
doeling om op termijn te komen tot een 
Europees spoorwegnet met prioriteit 
voor het transport van goederen met 
een aparte structuur en management. 
In het Witboek wordt deze visie herno-
men.

Rudy Verleysen

De Europese
spoorweg-
sector
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Op 4 mei vond in Brussel een nationale 
werkgroep plaats van de treinbegelei-
ders. Ongeveer een 60-tal treinbegelei-
ders namen hieraan deel. De directie 
van B-MO kwam er het project voor-
stellen 'Verkoop aan boord van de trein 
- Naar een betere werkomgeving voor 
de treinbegeleider'. Verder werd er, ver-
wijzende naar de Europese context, in 
grote lijnen de visie van B-MO weerge-
geven voor een toekomstig transport-
plan 2020-2030. De problematiek van 
de agressie kwam als derde thema aan 
bod.

In het kader van de internationale 
samenwerking was van 15 tot 22 
april een delegatie van de Vietna-
mese spoorwegvakbond te gast bij de 
ACOD. Ook in Vietnam is de privatise-
ring van de spoorwegen en het naken-
de ontslag van spoorwegwerknemers 
de voornaamste zorg. Tijdens hun be-
zoek ging de interesse van de delegatie 
vooral uit naar de uitwisseling van in-
formatie over opleidingsprogramma’s 
voor vakbondsmilitanten.

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

Gewest Leuven
Mandaten gewestelijk statutair congres
Op 4 november houdt het gewest Leu-
ven zijn statutair congres. De volgende 
mandaten zijn uittredend en herkies-
baar: gewestelijk bestendig secretaris, 
gemandateerde in het uitvoerend bu-
reau, gemandateerde in de afdelings-
besturen Aarschot, Leuven, Tienen en 

Landen.
Kandidaten voor een bestuursfunctie 
dienen lid en militant te zijn in het ge-
west. Aan het mandaat van gewestelijk 
bestendig secretaris zijn de volgende 
voorwaarden verbonden: aangesloten 
zijn in het gewest, 6 jaar actieve mili-

tantenrol hebben vervuld, 4 jaar ge-
westelijk bestuurslid zijn. De schrifte-
lijke kandidaturen moeten uiterlijk op 
30 september 2011 toekomen op het 
secretariaat ACOD Spoor, Maria The-
resiastraat 121, 3000 Leuven.

Toegang graad eerste onderstationschef
Om toegang te krijgen tot de hogere 
graad voor de laureaten van de gesloten 
proeven van eerste onderstationschef en 
van de selectieproeven van de eerste en 
tweede groep is het bezit van de aan-
schrijving 'goed' een vereiste voorwaar-
de. Sommige laureaten die in aanmer-

king komen om aangesteld te worden, 
zijn niet in het bezit van deze aanschrij-
ving omdat zij op proef zijn als gevolg 
van een verandering van specialiteit.
Er wordt voorgesteld om de aanstelling 
van deze laureaten toe te staan voor zo-
ver ze in hun vorige specialiteit de aan-

schrijving 'goed' hadden, bijgevolg ge-
regulariseerd waren en dus gunstig be-
oordeeld worden. Deze wijziging maakt 
het voorwerp uit van een document dat 
werd voorgelegd en goedgekeurd in de 
paritaire subcommissie van 9 mei.

Nationale werkgroep treinbegeleiders

Delegatie Vietnam
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MIVB
Verontrustende ministeriële verklaringen
Tijdens het 59 ste congres van de Inter-
nationale vereniging van openbare ver-
voersmaatschappijen of UITP in april 
in Dubai verspreidde voogdijminister 
Brigitte Grouwels via de pers enkele 
verontrustende verklaringen over hoe 
volgens haar het openbaar vervoer te 
Brussel moet evolueren. Was het plaat-
selijke klimaat de oorzaak of lag het 
aan de oogverblindende kitsch van het 
Emiraat? Hopelijk wel, want dan kun-
nen haar verklaringen gelukkig slechts 
het gevolg zijn van een luchtspiegeling.

Als echter mocht blijken dat de voog-
dijminister echt meent wat ze tijdens 
deze tweejaarlijkse hoogmis wereld-
kundig maakte, voorzien wij dat er 
ernstige tegenstellingen opduiken bij 
de opmaak van de volgende beheers-
overeenkomst. Volgens enkele persar-
tikels pleit de minister er immers voor 
om de exploitatie van het openbaar 
vervoer door de MIVB aan een openba-
re aanbesteding te onderwerpen. Dat 
daarmee de poort tot liberalisering of 
zelfs tot privatisering van het openbaar 
vervoer in Brussel wagenwijd wordt 

opengezet, is meer dan duidelijk.

Gelukkig werd in het Brussels regeer-
akkoord de garantie opgenomen dat 
de MIVB een overheidsbedrijf moet 
blijven, wat bij mevrouw Grouwels de 
bedenking uitlokte dat dit om ideolo-
gische redenen gebeurde. Wij kunnen 
ons echter niet van de indruk ontdoen 
dat het veeleer haar eigen ideologie is 
die er haar toe brengt zulke afwijkende 
verklaringen af te leggen. Hoe anders 
kan men uitleggen dat ondanks de uit-
muntende resultaten die de MIVB het 
laatste decennium behaalde, men het 
toch nodig acht om opeens oude de-
monen boven te halen. Inderdaad, met 
de cijfers in de hand is het ontegenspre-
kelijk dat, mede door de inspanningen 
van het personeel, de MIVB in het ka-
der van de vorige beheerscontracten de 
haar opgelegde verplichtingen ruim-
schoots is nagekomen.

Wij herinneren er tevens aan dat we 
als ACOD steeds een politiek hebben 
ondersteund die een kwalitatief hoog-
staand openbaar vervoer aan de ge-

bruikers tracht aan te bieden. Dit mag 
echter in geen geval ten koste van de 
loon- en arbeidsvoorwaarden van haar 
werknemers zijn. De verbeterde effi-
ciëntie en productiviteit die de laatste 
jaren werden gerealiseerd in acht ge-
nomen, zien we echt niet in hoe men 
zogenaamd concurrentiëler kan zijn 
via privéondernemingen zonder socia-
le wantoestanden toe te laten, wat voor 
ons vanzelfsprekend onaanvaardbaar 
is.

We hopen dat er in de komende maan-
den die ons scheiden van het nieuwe 
beheerscontract, dat moet worden af-
gesloten tussen de Brusselse gewest-
regering en de MIVB voor de periode 
2012 en 2016, genoeg heldere geesten 
aan het werk treden om te vermijden 
dat zulke scenario’s echt een kans ma-
ken. In het tegengestelde geval voor-
zien wij nog zeer problematische soci-
ale relaties binnen de MIVB.

Alex Vonck

Contactpersoon TBM: Alex Vonck - Tel.: 0478/22.40.77 - e-mail: alex.vonck@acod.be
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Mark Michiels is HR-directeur bij bpost. Hij legt uit hoe en 
waarom het bedrijf haar personeel aan diploma’s wil hel-
pen, welke maatregelen er genomen worden om de nieuwe 
werkorganisatie fysiek draaglijk te houden en wat er zoal 
loopt rond diversiteit. Jef De Doncker, algemeen secretaris 
ACOD Post, voorziet enkele syndicale kanttekeningen.

Bpost start met een project waarmee ze werknemers de kans wil 
bieden om via de werkervaring die ze bij het postbedrijf opdoen, 
een diploma te behalen. Vanwaar dat idee en wat is de bedoeling 
ervan?

Mark Michiels: “Bpost is de grootste werkgever van België 
voor laaggeschoold personeel. We beseffen dat we een ver-
antwoordelijkheid hebben om vooral onze lager geschoolde 
werknemers weerbaarder te maken, zeker met het oog op de 
toekomst. Waar vroeger iemand bij ons postbedrijf in dienst 
kwam en er vaak ook aan de slag bleef tot aan zijn of haar 
pensioen, is die zekerheid er nu veel minder. Werknemers 
wisselen tegenwoordig vaker van werkgever en ook bpost 
realiseert zich dat in een geliberaliseerde, concurrentiële Eu-

ropese postmarkt zijn postvolumes wellicht niet op niveau 
blijven. Men kan er dus vanuit gaan dat een deel van ons 
personeel in de toekomst – zij het vrijwillig of gedwongen – 
niet meer bij ons aan de slag zal zijn. Bpost wil zijn personeel 
begeleiden, zodat het sterker kan staan bij zulke carrières-
tappen. Een diploma kan daarbij een troef zijn. Om het met 
een slogan te zeggen: wij willen mensen cv’s bezorgen en 
geen C4’s.”

Dat klinkt allemaal fijn voor het personeel, maar wat is het voor-
deel voor bpost?

Mark Michiels: “Wanneer werknemers de kans hebben om 
hun carrière zelf in handen te nemen en in een bepaalde 
richting te sturen, worden ze ook meer gemotiveerde werk-
nemers. Hun zelfbeeld wordt er enorm door versterkt en dat 
merk je ook in het dagelijks functioneren. Ze zullen mak-
kelijker uitdagingen aangaan binnen het bedrijf en beter 
groeien. We konden dat al vaststellen bij onze werknemers 
die deel uitmaken van dergelijke projecten bij Retail. Het 
is trouwens ook zo dat we nu in een maatschappij leven 
waarbij een werkgever niet meer geïnteresseerd is in dociele 
werknemers die zich geen vragen stellen.”

Hoe kunnen de postmannen en -vrouwen die diploma’s behalen?

Mark Michiels: “We tellen heel wat laaggeschoold personeel 
zonder een diploma middelbaar onderwijs. Zij zullen kun-
nen gebruikmaken van een systeem van credits, die ze via 
hun werkervaring bij ons en via extra opleidingen kunnen 
bijeensparen om dat diploma te bereiken. Daarvoor werken 
we samen met hogescholen, zodat we op het einde van de rit 
een volledig erkend diploma middelbaar onderwijs kunnen 
afleveren. Dat is een primeur voor België. En ook al stellen 
diploma’s in onze maatschappij misschien minder voor dan 
vroeger, voor veel van hen die het niet hebben, is het beha-
len ervan wel een sterk symbool.”

Concentreert bpost zich enkel op het middelbaar onderwijs?

Mark Michiels: “We gaan breder dan dat. Zo hebben we 
ook projecten lopen op andere niveaus, bijvoorbeeld bij 
Retail, waarbij we personeel met een diploma middelbaar 
onderwijs de kans geven een A1-diploma te behalen – dus 
bachelorniveau. Daarvoor werken we in Vlaanderen samen 
met de Katho, de katholieke hogeschool van Kortrijk, en ook 
in Wallonië hebben we een partnerschap met een Luikse ho-
geschool. Het gaat wel om een vierjarige, vrij zware oplei-
ding. Het diploma op het einde van de rit is eveneens volle-
dig erkend. Daarnaast hebben we ook projecten lopen rond 
ervaringsbewijzen en instapkaarten. Zo kan een instapkaart 
dienen als vervanging voor een diploma. Ze leveren het be-
wijs dat je in staat bent om bepaalde functies uit te oefenen. 
Selor reikt zulke instapkaarten uit voor jobs bij de overheid, 
bijvoorbeeld om aan de slag te kunnen op niveau C. Bpost 
begeleidt zijn personeel om zo’n instapkaart bij Selor te 
bereiken. Ze hebben ze weer een extra troef op de arbeids-
markt in handen.”

Lopen de opleidingen tijdens de werkuren of tijdens de vrije tijd?

Interview Mark Michiels
“We willen ons
personeel cv’s
bezorgen,
geen C4’s”
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Mark Michiels: “Aangezien we maximaal willen gebruik-
maken van de ervaringen en de opleiding die ze krijgen in 
functie van hun werk, valt dat voor een deel onder de werk-
tijd. Dat is zowel voordelig voor werkgever als werknemer. 
Daarnaast is er ook zelfstudie nodig met opleidingen via het 
internet. Dus een deeltje gebeurt ook via de vrije tijd.”

Wat vindt ACOD Post van al deze initiatieven?

Jef De Doncker: “We zijn tevreden dat bpost – toch een be-
drijf in reorganisatie – zijn sociaal gelaat laat zien. Ik ben 
blij dat er ook eens aandacht is voor de vele laaggeschoolde 
werknemers. Tot nu toe lag de focus van de opleidingen te 
veel op personeel in hogere functies, waarbij zij het bedrijf 
na de opleiding vaak snel verlieten. Ook positief is dat door 
de investeringen het eigen personeel ook beter zal kunnen 
doorstromen binnen heel het postbedrijf. Er zal dus minder 
een beroep moeten worden gedaan op externe krachten. 
Toch zou ik graag zien dat er ook meer wordt geïnvesteerd 
in opleidingen voor nieuwkomers, bijvoorbeeld bij de hulp-
postmannen. Daar zien we een groot personeelsverloop en 
dat is te wijten aan onvoldoende begeleiding tijdens de eer-
ste weken. ACOD Post volgt al deze projecten alleszins van 
nabij op.”

“We leven in een maatschap-
pij waarbij een werkgever niet 
meer geïnteresseerd is in dociele 
 werknemers die zich geen vragen 
stellen.” 

Zijn de opleidingen niet gewoon een excuus om het personeel beter 
voor te bereiden op een toekomstige exit bij een dalende postmarkt?

Mark Michiels: “Ik zal niet verhullen dat het één van de ele-
menten is die meespeelde in ons achterhoofd. Maar het is 
zeker niet onze belangrijkste motivatie. We willen een ver-
antwoordelijke werkgever zijn met gemotiveerd personeel 
dat zelf over een sterke bagage kan beschikken. Overigens 
mag men niet vergeten dat onze opleidingsmogelijkheden 
van bpost ook een aantrekkelijke werkgever maken in ver-
gelijking met toekomstige concurrenten.”

Jef De Doncker “Ook als vakbond zijn we realistisch en hou-
den we rekening met een mogelijk moeilijke toekomst. Maar 
dan hebben we liefst dat de postmannen en -vrouwen zo 
goed mogelijk opgeleid zijn, zodat ze in een sterkere positie 
staan om eventueel de strijd aan te gaan.”

Bpost reorganiseert en dat heeft een invloed op het werk van heel 
wat personeelsleden. Zo worden de rondes van postuitreikers wel-
licht langer en zwaarder. Hoe spelen jullie daarop in?

Mark Michiels: “In tegenstelling tot de meeste werkgevers 
kiest bpost er niet voor die te verwachten verzwaring op te 
vangen door bijvoorbeeld de invoering van deeltijdse ar-
beid. Wij willen de voltijdse jobs van ons personeel behou-
den, maar indien nodig aanpassen aan de nieuwe omstan-
digheden, zodat het geheel draaglijk blijft. We kunnen de 
impact van de nieuwe werkorganisatie niet inschatten en we 
willen ons personeel geen fysiek onverantwoord werk la-
ten doen. Daarom hebben we beslist de VUB een onderzoek 
te laten uitvoeren op een testgroep van personeel van alle 
leeftijden, geslachten en basiscondities. In elk geval beseffen 
we dat wat betreft de toekomst, we creatieve oplossingen 
moeten zoeken om de conditie van ons personeel op peil 
te brengen en te houden, hen te screenen, voor de nodige 
afwisseling op het werk te zorgen, enz. Eén positief punt: uit 
de eerste testen blijkt dat onze postuitreikers over een beter 
dan gemiddelde basisconditie beschikken.”

Jef De Doncker: “We hadden heel wat bezwaren tegen de 
nieuwe werkorganisatie en vreesden de enorme impact op 
fysiek vlak. Daarom is deze studie zeer nuttig. Nadien zul-
len we veel beter kunnen inschatten wat de postmannen 
en -vrouwen aankunnen, zowel op korte als lange termijn. 
Soms moet je mensen immers tegen zichzelf beschermen. Ie-
mand die het werk nu aankan, kan dat misschien niet meer 
over tien jaar.”

Contactpersoon De Post: Jef De Doncker
e-mail: jozef.de_doncker@acod.be
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Sociale programmatie 2011-2012
Begin april werd door de werkgevers-
federaties FEBEG en SYNERGRID een 
eerste reactie gegeven op onze eisen-
bundel sociale programmatie 2011-2012 
voor paritair comité 326.

In grote lijnen kwam hun klaagzang 
erop neer dat ze, gezien de economische 
omstandigheden, niet op onze eisen 
kunnen ingaan. Elke verbetering aan 
het statuut van de werknemers die res-
sorteren onder de Waarborgcao (OAV) 
is onbespreekbaar, er kan niet afgewe-
ken worden van de bij KB vastgelegde 
loonkostenstijgingsmarge van 0,3 pro-
cent in 2012, het bezoldigingspakket 
van de nieuwe loons- en arbeidsvoor-
waarden (NAV) is competitief genoeg 
en dus niet vatbaar voor een aanpas-
sing, een uitbreiding van de vervroegde 
uitstap is uitgesloten, enz. Maar er moet 
wel een 'effectieve sociale vrede' tot 
stand komen in onze sector! Begin mei 
werd een meer gedetailleerde uitleg 
gegeven door de werkgeversfederaties 
over wat wel en wat niet bespreekbaar 
is voor hen.

Niet onderhandelbare punten

Alle punten van de eisenbundel die tot 
doel hebben de NAV en OAV te laten 
samenvallen, zijn niet onderhandelbaar 
d.w.z. 14'de maand, chauffeurspremie, 
toekenning van bijkomende verlofda-
gen (anciënniteit en familiale), tarief-
voordeel en ambulante zorgen voor de 
gepensioneerden, verhoging van het 
gewaarborgd loon met insluiting van de 
wacht- en permanentievergoedingen, 
recuperatie van de zon- en feestdagen 
binnen wacht en permanentie. De struc-
tuur van het barema wijzigen is geen 
optie en zou extra kosten met zich mee-
brengen. Dit zou de in 2012 voorziene 

marge overschrijden.
Voor wat de OAV betreft : naleving van 
het generatiepact en van de cao ver-
vroegde uitstap, dus geen uitbreiding 
hiervan is mogelijk. Er kan geen sprake 
zijn van een perequatie van de pensioe-
nen.
Voor wat betreft alle werknemers: taal-
premie en systeem 9/10-dagen kunnen 
op bedrijfsniveau besproken worden, 
maar niet op sectoraal vlak. Een be-
perkte minimale franchise voor de am-
bulante zorgen moet behouden blijven 
om medische overconsumptie te ver-
mijden. Er mag geen overschrijding van 
de marge van 0,3 procent in 2012 zijn.

Onderhandelbare punten

- De raming van de marge van 0,3 pro-
cent door het patronaat stemt overeen 
met een budget van 200 tot 240 euro 
per personeelslid in 2012. Dit zou 
voor de werkgevers kunnen ingevuld 
worden door een cao ecocheques 
van onbepaalde duur en dit elk jaar 
zolang de wetgeving dit toelaat. Het 
patronaat wil zijn beleid inzake per-
formance management voortzetten en 
is bereid een sectoraal kader te onder-
handelen om het kwalitatieve aspect 
te verbeteren. Op het niveau van de 
bedrijven bestaat de mogelijkheid om 
een cao 90 te blijven afsluiten, en dit 
bovenop de marge van 0,3 procent.

- Afschaffing van de carenzdag valt te 
overwegen, maar in een ruimer kader 
van een debat over het absenteïsme. 
Geen proefperiode meer na een CBD 
en /of een interim van 12 maanden, in 
dezelfde functie.

- Een bijkomende inspanning inzake 
vorming is mogelijk in het raam van 
een sectorale cao. Verlenging met 
twee jaar van de maatregelen betref-

fende de risicogroepen.
- Verhoging van de fietsvergoeding en 

het voorstel om de tabel woon-werk-
verkeer met de privéwagen te indexe-
ren.

- Het verlof voor het geven van plasma 
(tweemaal een halve dag per jaar) kan 
worden uitgebreid tot het geven van 
bloedplaatjes, maar niet tot het geven 
van bloed.

De werkgever wil een echte sociale vre-
de met naleving van het huishoudelijk 
reglement van het PC 326. Acties zon-
der overleg moeten onmogelijk worden 
gemaakt.
Gazelco merkt op dat er geen antwoord 
werd gegeven op de andere punten van 
de eisenbundel van de vakbonden.

Standpunt vakbonden

De syndicale organisaties hebben hier-
op kort gereageerd. Het patronale voor-
stel is absoluut onvoldoende en houdt 
een verdere uitholling van de sociale 
zekerheid in wanneer zij de sectorale 
koopkrachtverhoging willen doorvoe-
ren via het systeem van ecocheques. 
Er moet voor iedereen een recurrente 
koopkrachtverhoging komen en we 
hebben geen mandaat om over perfor-
mance management te onderhandelen. 
Wij willen gestructureerd onderhande-
len over alle onderwerpen die we op 
tafel gelegd hebben en dit volgens een 
welbepaalde planning en timing. Het is 
de bedoeling om einde mei tot een re-
sultaat van de onderhandelingen te ko-
men.  Indien we hierin zouden gelukt 
zijn, zal een voorstel voorgelegd wor-
den aan onze leden.

Jan Van Wijngaerden

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
Een relaas van de perikelen rond Merit 2011
Het paritair comité van 7 april werd 
een nooit geziene thriller. We publice-
ren er een verslag van alsof u er zelf 
bij was. Eerst brengen we nog even de 
inhoud van ons pamflet over de Merit 
2011 in herinnering.

Standpunt ACOD Merit 2011

Het vakbondsfront van ACOD-VSOA 
keurde de Merit 2011 goed na een cri-
sisberaad met de gedelegeerd bestuur-
der op 8 april. Drie miljoen euro zijn 
vrijgemaakt en meer dan 4000 perso-
neelsleden genieten van deze loonop-
slag. De merit komt neer op een ge-
sloten enveloppe van 0,5 procent per 
functieband.
Er was een crisisberaad nodig omdat 
de niet-ondertekenende vakbond in de 
pers toch nog acties aankondigde. Zij 
aanvaardden wel de 0,5 procent merit, 
maar staan niet langer achter het soci-
aal model. Ze weigerden het akkoord 
te tekenen dat de merit koppelt aan een 
herbevestiging van het sociaal model. 
Nochtans is dit sociaal model uiterst 
waardevol.
Het paritair comité van 22 maart 2005 
keurde met unanimiteit dit sociaal 
model goed, dat de vrijheden van de 
vakbonden garandeert (eveneens vast-
gelegd in het syndicaal statuut) en, in-
geval van conflict, in eerste instantie 
zoekt naar een consensus. De pijlers 
van het sociaal overlegmodel zijn we-
derzijds vertrouwen, transparantie, 
respect voor de beschikbaarheid van 
de sociale partners, professionele ana-
lyse van de dossiers en correcte uitvoe-
ring van de afspraken.
De ACOD is een strijdbare vakbond, 

maar grijpt slechts in uiterste nood 
naar het wapen van de actie. Deze aan-
pak heeft in het verleden steeds tot de 
beste resultaten voor het personeel ge-
leid, zoals ook nu met betrekking tot 
de merit. De ACOD kiest dus resoluut 
voor onderhandelingen en voor sociale 
vrede.

Verslag paritair comité 7 april

De gedelegeerd bestuurder verwijst 
in zijn verklaring eerst naar de discus-
sies in verband met de verhoging van 
de salarissen en merit. De directie en 
de vakbonden hebben elkaar hierover 
tweemaal ontmoet. Een eerste keer 
ging de vergadering uit elkaar zonder 
akkoord, waarbij de partijen beslisten 
na te denken over de gevolgen van een 
dergelijk niet-akkoord. Op het einde 
van een tweede vergadering kwamen 
de partijen overeen om voor niveau 1 
en sales via de merit in 2011 een ge-
middelde loonsverhoging van 0,5 pro-
cent voor te stellen met een kost van 
3 miljoen euro, met als tegenprestatie 
sociale vrede over dit punt en een intel-
lectueel eerlijke sociale communicatie 
door de vakbonden.

De gedelegeerd bestuurder ging dit 
akkoord verdedigen voor het remune-
ratiecomité. Daar begreep men de lo-
gica van het voorstel, maar vond men 
dit in de globale loonpolitiek in België 
toch niet echt gepast. De gedelegeerd 
bestuurder ging dit ook toelichten bij 
de voogdijminister en bij de raad van 
bestuur. Het kabinet verzet zich niet 
en de raad van bestuur steunt het ak-
koord, maar deze toestemmingen wa-

ren niet vanzelfsprekend. De gedele-
geerd bestuurder is dan ook verbaasd 
dat het akkoord nu in vraag gesteld 
wordt door één vakbond, die in de pers 
en via externe communicatiekanalen 
een amalgaam maakt met de remune-
ratie van het topmanagement.

Vermits deze handelingen niet anders 
kunnen worden geïnterpreteerd als 
het negeren van een akkoord dat de 
gedelegeerd bestuurder is gaan ver-
dedigen voor de raad van bestuur met 
als voornaamste argument de sociale 
vrede, heeft de directie geen keuze en 
kan ze het ontwerpakkoord niet meer 
steunen. De directie vraagt dan ook 
om het punt van de agenda te halen. 
De gedelegeerd bestuurder zegt gecho-
queerd te zijn door de houding van dit 
syndicaat dat er niet in slaagt om haar 
woord gestand te houden.

ACV-Transcom stelt dat ze niet is afge-
weken van het akkoord: de merit heeft 
enkel betrekking op niveau 1 en sales. 
Voor hen gaat de problematiek in de 
pers meer over outsourcing en het dos-
sier COP en over elementen waarvan ze 
op het ogenblik van het akkoord geen 
weet had. Voor de populatie van sales 
en niveau 1 stelt ACV-Transcom dat ze 
geen negatieve demarche deed. ACV-
Transcom verduidelijkt verder dat dit 
akkoord haar eisen voor de rest van de 
populatie niet in vraag kan stellen.
ACV-Transcom voegt hieraan toe dat 
de discussie veroorzaakt wordt door 
de cijfers die hen werden overhandigd, 
die aantonen dat er een evolutie is van 
de lonen van het management. ACV-
Transcom heeft daar geen vragen over 
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gesteld in functie van de gemaakte af-
spraken. ACV-Transcom werd echter 
door haar mensen geïnterpelleerd naar 
aanleiding van de persartikelen. Daar-
op stelden de vertegenwoordigers van 
ACV-Transcom vragen aan Labor Re-
lations en deelden ze aan de pers mee 
dat dit intern binnen de instanties zou 
worden behandeld. ACV-Transcom be-
grijpt het antwoord van Labor Relati-
ons dat onder meer te maken heeft met 
de gewijzigde samenstelling van het 
managementcomité. ACV-Transcom 
besluit dan ook dat ze over de vraag of 
ze het akkoord al dan niet hebben ge-
respecteerd een andere visie heeft dan 
de directie.

De directie stelt daarop dat de voor-
waarde voor een akkoord was dat de 
drie vakbonden op één lijn moesten 
staan. Alhoewel de directie de econo-
mische oorzaak voor de verhoging niet 
inzag, was ze toch bereid om dit te steu-
nen in ruil voor syndicale vrede. Het 
probleem is dat een van de vakbonden 
in een persbericht aankondigde soci-
ale actie te gaan voeren. Deze vakbond 
wist nochtans dat er een rationele ver-
klaring was voor de verhoging van de 
loonkost voor het managementcomité. 
Die vakbondscommunicatie komt de 
serene sfeer in het bedrijf dan ook niet 
ten goede. Het management weet dat 
de verhoging niet in lijn is met wat er 

nationaal is afgesproken, maar heeft 
het akkoord toch verdedigd om de so-
ciale vrede te bewerkstelligen. Het is 
dan ook onbegrijpelijk dat één van de 
vakbonden nog vóór het paritair co-
mité acties aankondigt. De directie kan 
nu niet teruggaan naar de raad van 
bestuur en zeggen dat de reden om dit 
akkoord af te sluiten verdween, maar 
dat ze het akkoord toch goedkeurt. Dit 
is onmogelijk voor de directie die dan 
ook geen andere keuze heeft dan het 
voorstel terug te trekken.

Na een onderbreking van de zitting 
verwijst ACOD naar het akkoord dat 
gesloten werd voor niveau 1 en sales 
als gevolg van de vergaderingen van 28 
februari en 11 maart. De ACOD beves-
tigt dat het akkoord tot gevolg had dat 
er een extra budget van 3 miljoen euro 
werd vrijgemaakt, in het voordeel van 
ongeveer 4000 personeelsleden, meer 
bepaald voor hen met een beoordeling 
C, B en A. De ACOD neemt er kennis 
van dat het verkrijgen van de goedkeu-
ring van dit akkoord door de raad van 
bestuur voor het management niet van 
een leien dakje liep. De ACOD vraagt 
om een verzoeningsvergadering te or-
ganiseren. De directie aanvaardt die 
uitnodiging, maar geeft aan dat er een 
breuk is in het vertrouwen.

Na een tweede schorsing van de zitting 
verklaart ACV-Transcom de uitnodi-
ging voor de verzoeningsvergadering 
te aanvaarden op voorwaarde dat die 
beperkt blijft tot de merit voor niveau 1 
en sales. De directie kan hier niet mee 
akkoord gaan, omdat het gaat om het 
sociaal model en het hele communi-
catiemodel. Voor de directie kan het 
niet dat er een akkoord wordt gesloten 
voor een bepaald niveau, terwijl on-
dertussen een vakbond - wars van elk 
overleg - acties voorbereidt voor de an-
dere niveaus.

ACV-Transcom geeft aan dat ze zich 
tijdens de verzoeningsprocedure zal 
onthouden van elke commentaar, maar 
indien het doel van de verzoening is 
dat Belgacom de vakbonden wil con-
troleren dan kan ACV-Transcom hier 
niet mee akkoord gaan.
De directie herhaalt dat het doel is om 
te praten over het sociaal model. Dit 
raakt niet aan de syndicale vrijheid van 
actie, maar stelt een sociale dialoog 
voorop. De directie voelt dat het ver-



Tribune 67.06 - juni 2011 21 Telecom         
trouwen geschaad is. Dit gaat niet al-
leen meer over de merit, maar over de 
wijze waarop de laatste tijd informatie 
gegeven wordt aan het personeel en 
het feit dat de vakbond onmiddellijk 
na het sluiten van een akkoord andere 
boodschappen geeft zodat het voor de 
directie onduidelijk is met wie ze moet 
praten.

ACV-Transcom heeft de indruk dat ni-
veau 1 en sales gegijzeld worden om 
druk uit te oefenen op haar wijze van 
communicatie. De directie herhaalt 
dat het gaat om het sociaal model en 
dat ze streeft naar een sociaal model 
dat Belgacom de beste mogelijkheden 
geeft om de bedrijfsdoelstellingen te 
behalen in overleg met de vakbonden 
over de arbeidsvoorwaarden voor het 
personeel. Het vertrouwen van het ma-
nagement is echt gebroken door wat er 
de laatste dagen gebeurde. Indien de 
directie elke keer een afspraak maakt 
over een klein stukje van het sociaal 
model en 99 procent blijft op de tafel, 
dan is Belgacom misschien beter af met 
een minimaal model.

De ACOD geeft aan enkele vragen 
te hebben over het persartikel. Voor 
de ACOD gaat het hier om een maat-
schappelijk debat en geen debat dat 
moet gevoerd worden in het paritair 
comité. De ACOD heeft het moeilijk 
met de boodschap dat Belgacom ener-
zijds de directie en de aandeelhouders 
beloont, maar dat anderzijds de werk-
omstandigheden van het personeel 
verslechteren. Volgens de ACOD stemt 
dit niet overeen met de inhoud van de 
cao. De stelling dat de verplichtingen 
van de cao voor het personeel totaal 
onaanvaardbaar zijn en de opsomming 
van die verplichtingen, strookt niet 
met wat er in de cao staat. De ACOD 
besluit dat deze stellingname, zonder 
dat de context gegeven wordt, van die 
aard is dat de werksfeer verzuurt.

De ACOD verwijst naar het sociaal mo-
del zoals het in maart 2005 werd goed-
gekeurd. Dit model garandeert dat er 
over bepaalde punten grondig kan ge-
discussieerd worden om een akkoord 
te bereiken, maar houdt ook in dat par-
tijen zich constructief moeten opstellen. 
Op de vergadering van 28 februari stel-
de de ACOD dat ze de beslissing van 
het directiecomité om geen merit toe 
te kennen intellectueel kan begrijpen, 

maar dat dit door het personeel niet 
zal worden begrepen. De ACOD ver-
wijst naar het niet-recurrent voordeel 
en geeft aan dat dit belangrijk is voor 
het personeel. Ze verwijst naar de evo-
lutie inzake remuneratie van het ma-
nagementcomité en naar het feit dat dit 
grotendeels het gevolg is van KPI’s aan 
75 procent in 2009. Dit was een loutere 
toepassing van de regels. Het gewone 
personeel heeft hier niet onder te lijden 
gehad, omdat er mechanismen zijn die 
de impact van de KPI’s voor het per-
soneel beperken. De ACOD refereert 
eveneens naar de vergadering van 11 
maart met een akkoord dat nog geen 
exhaustief verwoord akkoord ter zake 
was. Er was toen een overeenstemming 
dat dit verder zou besproken worden 

in de werkgroep SOC met de afspraak 
om over de merit en enkele andere za-
ken niet te communiceren om te ver-
mijden dat de verzuring zou toenemen. 
Om die reden gaat de ACOD akkoord 
om wel discussie te voeren over het so-
ciaal model. Dankzij dit model hebben 
we vaak akkoorden kunnen verwerven 
over zaken waarmee het directiecomi-
té aanvankelijk niet akkoord ging. In 
naam van het gemeenschappelijk front 
wordt als conclusie betreurd dat ACV-
Transcom hierover een discussie in de 
pers voerde.

Na een derde schorsing van de zitting 
delen de vakbonden mee akkoord te 
gaan met de verzoeningsvergadering 
binnen de vijf dagen. Tijdens die peri-
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In memoriam
Christian Malengreau
Op paasmaandag overleed Christian Malengreau. Na de opdeling van de sector in drie 
intergewestelijken in 1980 was hij de eerste intergewestelijk secretaris van de Waalse in-
tergewestelijke van sector Telecom Vliegwezen. In 1988 werd hij verantwoordelijk voor 
de toenmalige SWTT. Christian werd in 1992 voorzitter van de sector en hij stapte in juni 
1998 uit via het project PTS. Tijdens het vierjaarlijks statutair congres van 2008 werd hij 
met oorverdovend applaus aangesteld als erevoorzitter. Christian boekte grote successen 
bij de onderhandelingen over cao’s. Eén van zijn uitspraken tijdens de projecten Turbo en 
PTS was: "Laat ons ophouden met te zeggen en uit te leggen wat we gaan doen, maar ver-
domme, laat ons doen wat we zeggen". Gevleugelde woorden die we vandaag nog steeds 
gebruiken.

ode wordt er door de partijen niet ge-
communiceerd. De vakbonden bena-
drukken dat dit geen afbreuk doet aan 
de syndicale vrijheden die vermeld zijn 
in het syndicaal statuut.

Verslag verzoeningsvergadering 
8 april

Op het paritair comité van 7 april werd 
het agendapunt over het opvolgings-
akkoord inzake de meritproblematiek 
door het management ingetrokken om-
wille van het niet respecteren van het 
sociaal model door ACV-Transcom.

ACV-Transcom licht zijn standpunt toe 
en aanvaardt het merit dossier, het en-
gagement om te onderhandelen over 
efficiëntieverhogende maatregelen en 
een bevriezing van de communicatie 
over de merit tot daarover een akkoord 
is bereikt. Ze verwerpt wel elk akkoord 
dat kan aanzien worden als een ver-
mindering van de vrijheid inzake pu-
blicatie en actie door een vakbond.

De directie benadrukt het belang van 
het sociaal model voor Belgacom geba-
seerd op wederzijds vertrouwen tussen 
alle sociale partners en een engagement 
tot sociale dialoog vóór elke vorm van 
actie, inclusief publieke verklaringen 
en aankondigingen van actie. De direc-
tie legt een ontwerp van akkoord voor 
dat:
- de reglementaire basis creëert voor 

de uitvoering van de merit in april 
2011

- het respect van het sociaal model 
door alle partners bevestigt

- een sociale vrede clausule bevat, in-
clusief het akkoord van de vakbon-
den om geen extra eisen te stellen 

over de materies die door het ak-
koord worden geregeld.

ACV-Transcom vindt dat het sociaal 
model moet herzien worden en dat ze 
het respecteren van alle engagementen 
die daarin voorkomen, niet kan waar-
borgen. De directie herinnert aan het 
feit dat naar aanleiding van de verga-
dering op 11 maart de sociale vrede het 
belangrijkste vakbondsargument was 
in de discussie over de merit. Dit aspect 
is als zodanig ook overgemaakt aan de 
bevoegde Belgacom-instanties en de 
hoofdaandeelhouder als belangrijkste 
argument ter ondersteuning van de 
noodzaak voor een merit zoals voorge-
steld door de directie. De directie heeft 
blijk gegeven van een constructieve 
aanpak in het licht van ons sociaal mo-
del en verwacht dit ook van de andere 
partijen die aan dit overleg deelnemen.

ACOD stelt dat de drie vakbonden het 
syndicaal statuut en het sociaal model 
hebben ondertekend, dat het gewraak-
te ACV-Transcom persbericht leugens 
bevat over de collectieve overeenkomst 
2011-2012 en dat de ACV-Transcom 
houding inzake outsourcing niet con-
sequent is.

VSOA brengt in dat het sociaal model 
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen 
en geenszins de actievrijheid van een 
vakbond aan banden legt, dat het soci-
aal model bewezen heeft te werken, dat 
het sociaal model typisch is voor Belga-
com en niet moet vergeleken worden 
met bijvoorbeeld NMBS of bpost, en 
dat ACV-Transcom zich bezondigt aan 
populisme en sabotage.

ACV-Transcom stelt dat zij ook gebon-

den zijn door de werkwijze die hen is 
opgelegd door hun centrale die werkt 
in een ander sociaal model en dat zij 
verder acties plannen inzake outsour-
cing door COP.

De directie vat samen dat Belgacom 
een ontwerp van akkoord heeft voor-
gelegd dat de merit vastlegt, dat dit een 
herbevestiging door de sociale partners 
van het sociaal model bevat en verdere 
acties tegen de merit uitsluit. Tijdens 
de bespreking van dit voorstel heeft 
ACV-Transcom verschillende keren be-
nadrukt te kiezen voor een afwijkend 
sociaal model dat hen toelaat waar en 
wanneer ook elke publicatie of actie te 
lanceren zonder voorafgaand te trach-
ten over een oplossing te onderhande-
len.

Tot besluit legt de directie een akkoord 
ter ondertekening voor aan de vakbon-
den. ACOD en VSOA ondertekenen 
dit 'Akkoord houdende de conclusies 
van de verzoeningsvergadering van 8 
april 2001, voorafgaand aan een col-
lectief akkoord inzake de merit 2011, 
prestatiejaar 2010, tussen Belgacom nv 
en de representatieve vakorganisaties'. 
ACV-Transcom vraagt extra tijd en wil 
over het document een juridisch advies 
inwinnen. De verzoeningsvergadering 
aansluitend bij het paritair comité van 
7 april wordt afgesloten met een ver-
zoening, bevestigd door twee van de 
drie vakbonden.

Moraal van het verhaal: de ACOD zal 
nooit een afwijkend sociaal model aan-
vaarden.

André Vandekerkhove
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Belgacom
Een eerste analyse van dossier COP/CFO
De ACOD eiste een evaluatie over de 
uitvoering van het dossier Sociaal 
agenda van juni 2009 en het FMS-
dossier van december 2010. Over de 
outsourcing gaven we al een pamflet 
uit. Bij deze zetten we nog eens de 
puntjes op de i.

Standpunt ACOD outsourcing

Er moet absolute voorrang gegeven 
worden aan de interne tewerkstelling. 
Twee- of driemaandelijks moeten de 
personeelsbehoeften getoetst worden 
aan de werkvolumes, zoals vastgelegd 
in de collectieve overeenkomst 2011-
2012. Wij kanten ons ondubbelzinnig 
tegen elke vorm van outsourcing als 
kostenbesparende aanpak. Van elk 
outsourcingcontract moet de effectivi-
teit voortdurend gemeten worden, wat 
eveneens werd vastgelegd in de collec-
tieve overeenkomst 2011-2012.
Het is zo dat outsourcing van (volume)
pieken geen invloed heeft op de inter-
ne tewerkstelling. Outsourcing dient 
quasi uitsluitend om volumepieken 
op te vangen om zo geen al te grote 
flexibiliteiteisen op te leggen aan het 
personeel. In de residentiële markt zijn 
er tot 45 procent piekmomenten. Het 
hoogste aandeel gaat naar TV/internet. 
In het kabeldomein is er tot 80 procent 
installatievolumes op topmomenten, 
doch beperkt in het domein van de 
reparaties (alleen voor tijdrovend her-
stellaswerk en beschadigingen).

Rechtzetting

Er is vooral veel discussie over de 
outsourcing bij COP/CFO. De ACOD 
heeft een analyse gevraagd van de si-
tuatie op het terrein vanaf juni 2009 en 
voornamelijk over de uitvoering van 
het dossier van december 2010. Na de 
uitzonderlijke winteromstandigheden 
van december 2010 en januari 2011 zijn 
geen mobilisatie- en crisisfases meer 
geactiveerd. De personeelsleden heb-
ben toen extra inspanningen geleverd, 
waarvoor we hen van harte bedanken.
Wij stellen vast dat inzake 'repair' de 
situatie sinds jaren niet meer onder de 
ingevoerde drempels is geweest. Er zijn 

voldoende elementen die aangeven dat 
bij de onderaannemers 'flexibiliteit' en 
'first time right' evenwaardig zijn aan 
de Belgacom-normen. Er is verhoogd 
toezicht op de onderaannemers en de 
coachingsinspanningen worden opge-
dreven.
De vakbonden van het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront van ACOD-VSOA 
bij Belgacom zijn de enigen die onder-
handelen over de verschillende vor-
men van outsourcing en die akkoorden 
afsluiten met het oog op een duurzame 
tewerkstelling en voor de humanise-
ring van de arbeidsvoorwaarden. De 
FMS-dossiers leverden ± 700 vacante 
betrekkingen op. Bij COP/CFO zijn 
meer dan 75 procent van alle betrekkin-
gen van het personeel dat vertrokken 
is in peterschap, vacant verklaard. Het 
dossier COP/CFO voorziet 306 nieuwe 
betrekkingen. Dat levert promoties en 
nieuwe rekruteringen op. De plannen 
die wij goedkeurden in juni 2009 en de-
cember 2010 bewijzen te werken.

De analyse

Op 26 april vond een evaluatie plaats 
tijdens de werkgroep SOC.  Hierna een 
kort verslag. De collectieve overeen-
komst over het FMS-dossier COP Cus-
tomer Field Operations (CFO) bracht 
heel wat beroering teweeg. Tussen de 
emoties over het dossier dat goedge-
keurd werd in het paritair comité van 
16 december 2010 en 26 april van dit 
jaar ligt de nodige tijd om over te gaan 
tot een rustige analyse. We geven en-
kele operationele resultaten:
- de tijd tussen aanvraag en installatie 

+12 procent binnen de 15 dagen
- geblokkeerde orders +12 procent op-

gelost binnen de 3 dagen
- niet-gerespecteerde afspraken -39 

procent
- wegwerken overbodige afspraken 

-23 procent
- bellen van de klant +20 procent
- bereikbaarheid CHC +23 procent
- oproepen beantwoorden binnen de 2 

minuten niet minder dan 70 procent
- vermindering van het aantal weer-

kerende storingen van de infrastruc-
tuur bij dezelfde klanten -70 procent 

bij CBU en -23 procent bij EBU.
Deze resultaten spreken voor zich, met 
een bravo voor het personeel.

Genegotieerde dossiers

Een status (met acties nog te starten, 
gestart, in uitvoering, voltooid) van de 
genegotieerde dossiers in 2009 en 2010 
is in tabelvorm online beschikbaar op 
www.acodonline.be.

Rekruteringen

Wat de rekruteringen (dossier decem-
ber 2010) betreft zijn de interne selec-
tieprocedures nagenoeg afgewerkt. 
De externe selecties zijn aan de gang. 
Dit heeft al een positief effect (minder 
beroep crisisplannen overwerk). 2011 
is een overgangsjaar, maar dat wisten 
we omdat het dossier pas goedgekeurd 
werd in december 2010. De nieuwe 
personeelsleden moeten nog opera-
tioneel worden. Een status van de re-
kruteringen (met gaps, functiecodes, 
reconversies, mutaties en selecties) is 
in tabelvorm online beschikbaar op 
www.acodonline.be.

Toezichters

Het dossier wijzigt de functiebeschrij-
ving. Er is een aanpassing van het risi-
coprofiel. Deze aangelegenheid wordt 
eind mei op het niveau van de werk-
groep SOC besproken. De ACOD zal 
over de taken van de toezichters de 
discussie opnieuw openen.

André Vandekerkhove

Contactpersoon Telecom:
André Vandekerkhove

Tel.: 02/508.59.19 - e-mail: 
andre.vandekerkhove@acod.be
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FOD Financiën
Te veel of te weinig fiscale ambtenaren?
Naar aanleiding van de actie van het 
gemeenschappelijk vakbondsfront 
ACOD-ACV-VSOA voor North Galaxy 
op 8 februari ontleedde Thierry Afschrift 
de vakbondseis om versterking van het 
personeelsbestand van de FOD Finan-
ciën. Aangezien zijn analyse nogal wat 
gaten vertoont, brengt een aandachtig 
ACOD-lid enkele verduidelijkingen aan.

Thierry Afschrift is de stichter van de 
advocatenassociatie 'Afschrift', gespeci-
aliseerd in fiscaal recht, maar hij maakt 
ook deel uit van IREF, een neoliberale 
denktank. Zijn schampere opmerkingen 
over onze eis voor meer personeel om 
betere controles te kunnen uitvoeren, 
verbazen ons dus nauwelijks. De heer 
Afschrift vergelijkt de 29.000 ambtena-
ren van de fiscale administratie (dit zijn 
zijn cijfers!) met de 28.000 in de VS (“een 
land waarvan de bevolking 25 keer gro-
ter is”) en met de 17.000 in Nederland 
(“met een bevolking die de helft zo 
groot is als de Belgische”). Deze cijfers 
zijn echter onvolledig.

België

Wat de heer Afschrift omschrijft als de 
fiscale administratie omvat de doua-
nerechten; de accijnsrechten; bepaalde 
veiligheidsopdrachten; de btw en de 
invordering ervan; de inkomensbelas-
tingen en de invordering ervan; de aan 
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
taksen en de invordering ervan; de suc-
cessierechten; de registratierechten; de 
schenkingsrechten; het bijhouden van 
het kadaster over onroerende goederen 
en het bepalen van het kadastraal inko-
men; allerlei kleine taksen; de opdrach-
ten betreffende beheer en controle van 
en strijd tegen de fiscale fraude; wetge-
ving, reglementering en internationale 
aangelegenheden, behalve voor wat 
de gewestbelastingen betreft die geïnd 
worden door het betrokken Gewest. 
Die laatste zijn momenteel het Vlaamse 
gewest voor de onroerende voorheffing 
en de verkeersbelasting, en het Waalse 
gewest voor de kansspelen en gokau-

tomaten. Voor dit alles komen wij op 
een totaal van 26.000 ambtenaren, inbe-
grepen de ambtenaren van de centrale 
logistieke diensten, maar zonder de 
ambtenaren van de sociale dienst (res-
taurants,...).

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten telt de IRS, be-
last met de federale inkomensbelasting, 
nagenoeg 85.000 ambtenaren, waarvan 
er 6000 werken bij het CID (Criminal In-
vestigation Department). De IRS onder-
zoekt inkomstenbelastingen en voert de 
strijd tegen witwaspraktijken en fraudes 
(in het federale gezondheidssysteem, 
de private gezondheidssystemen en de 
pensioensystemen). Hoewel de VS geen 
btw kennen, hebben ze wel zoiets als 
een transmissietaks, die op het niveau 
van de Staten wordt geheven. Diezelfde 
Staten, samen met de districten en ste-
den, zijn bevoegd voor successierech-
ten, registratierechten en onroerende 
heffingen, die plaatselijke belastingen 
zijn. Soms komen daar ook nog be-
voegdheden voor inkomensbelastingen 
bij. Tot slot worden de douanerechten, 
accijnsrechten en veiligheidsopdrachten 
ten laste genomen door gespecialiseerde 
federale administraties, waaronder het 
ATF, die tienduizenden ambtenaren te-
werkstellen. Het aantal ambtenaren in 
de VS belast met de fiscale opdrachten 
die overeenstemmen met die van de Bel-
gische fiscale administraties, is dus aan-
zienlijk hoger dan de 28.000 ambtenaren 
die Afschrift telde. Het gaat zelfs veeleer 
om honderdduizenden ambtenaren.

Nederland

De heer Afschrift roemde de Neder-
landse fiscale administratie, omdat ze 
met minder ambtenaren meer belasting-
plichtigen beheert en doeltreffender te 
werk zou gaan. We willen er graag aan 
herinneren dat de doeltreffendheid van 
een administratie afhankelijk is van de 
technische, wettelijke en reglementaire 
context waarin wordt gehandeld.

Nederland kent een systeem waarbij de 
banken en financiële instellingen jaar-
lijks het bedrag van de door de spaar-
ders geïnde interesten meedelen. In 
België blijft dat geheim – een principe 
waaraan de heer Afschrift overigens 
sterk gehecht blijft. In Nederland is ook 
geen bankgeheim, wat in België wel het 
geval is. Onlangs kenden we een ver-
soepeling, ook iets waarvan de heer Af-
schrift geen voorstander was.
In Nederland bezit een deel van de 
ambtenaren van de gespecialiseerde 
fiscale diensten FIOD machtiging van 
de officier van de gerechtelijke politie, 
onder de controle van het gerechtelijke 
gezag. In België is dat niet het geval. In 
zijn evaluatie van de aanbevelingen van 
de parlementaire onderzoekscommissie 
over de grote fiscale fraude verzette de 
heer Afschrift zich daartegen.
De Nederlandse fiscaliteit is sterk geba-
seerd op een streng gecontroleerde in-
komensbelasting. Ze doen daarbij geen 
beroep op een 'flat tax', die volgens de 
heer Afschrift de belastingen zou ver-
eenvoudigen en de controle doeltreffen-
der zou maken met minder ambtenaren.
De informatisering is in Nederland veel 
sterker doorgevoerd en wordt boven-
dien ondersteund door politieke gezag-
dragers, ongeacht de politieke coalities 
en de ministers van Financiën.
De Nederlandse ambtenaren-generaal 
worden trouwens benoemd op basis van 
bekwaamheid op het vlak van manage-
ment na – vaak – een politieke weg in de 
kabinetten te hebben afgelegd. In eigen 
land zijn we nog lang niet zover. Even-
eens in tegenstelling tot België, werkt de 
Nederlandse fiscale administratie graag 
mee aan studies over de werking van de 
fiscaliteit en de gevolgen daarvan.

De heer Afschrift heeft het recht zijn me-
ning te verkondigen, maar we zouden 
het dan wel appreciëren dat hij dat doet 
op basis van correcte en objectieve gege-
vens.

Roland Vansaingèle

Contactpersoon Federale Overheid: Guido Rasschaert - Tel.: 02/508.58.63 - 02/508.58.64
e-mail: guido.rasschaert@acod.be
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FOD Arbeid, Tewerkstelling en Sociaal Overleg
Minder goede start reorganisatie
sociaal overleg
Voor de reorganisatie van het sociaal overleg binnen de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vonden er twee 
vergaderingen plaats. We bespreken de voorstellen en beslui-
ten.

In het Raadgevend Comité van de Sociale Dienst was er een 
grote discussie over het behoud van de opvang tijdens de 
schoolvakanties binnen het departement. Hoewel de organi-
satie van een opvang bij het Ministerie van Arbeid en Tewerk-
stelling destijds een echte première was binnen het Federaal 
Openbaar Ambt, deelde de overheid ons mee dat er omwille 
van de kostprijs geen opvang meer wordt georganiseerd. Ter 
compensatie wordt een tussenkomst voorzien onder de vorm 
van een cadeaucheque van 25 euro per kind jonger dan 12 jaar. 
Dit vertegenwoordigt dus een bedrag van vijf maal 5 euro per 
dag per kind. Dit voorstel leek ons onvoldoende voor het per-
soneel van de centrale administratie, maar was welgekomen 
voor de personeelsleden van de buitendiensten die voordien 
geen enkele tussenkomst in de opvangkosten ontvingen.
Een ander voorstel van de overheid was om in 2011 de leeftijd 
voor de toekenning van de Sinterklaascheques terug te bren-
gen van 14 naar 12 jaar om zo een budget vrij te maken voor 
andere activiteiten, namelijk voor het behoud van de ontmoe-
tingsdagen van de toekomstige gepensioneerden.

Wat het Tussenoverlegcomité betreft werd op 15 maart ge-
meld dat het nog niet mogelijk was het personeelsplan 2011 
ter overleg voor te leggen. Dit blokkeert de bevorderingen 
binnen het departement (9 vacante betrekkingen 22B) en de 
bevordering van de personeelsleden die geslaagd zijn voor 
het overgangsexamen van niveau D naar niveau C (20 ge-
slaagden).
De personen die toegang hebben tot de elektronische data-
banken, maar deze zelden of nooit gebruiken, krijgen de mo-
gelijkheid een opleiding te volgen om deze toegang beter te 
leren gebruiken.
Voor wat de ontwikkelcirkels betreft, koos het directiecomité 
voor een cyclus van twee jaar en voor een termijn van een jaar 
voor een tweede evaluatie na een 'onvoldoende'.
Toch is er nog enig goed nieuws: naar aanleiding van de 
schriftelijke tussenkomst van de ACOD AMiO organiseert het 
departement een beroepsopleiding van twee volledige dagen 
voor de personeelsleden (16F en 28N) die zich inschreven 
voor de selectie voor bevordering tot niveau B.

We moeten vaststellen dat de reorganisatie van het overleg 
een slechte start nam. Hoewel de eerste vergaderingen (ba-
sisoverlegcomité en welzijn op het werk) moesten plaatsvin-
den op 4 april, wachten we op dit moment nog steeds op een 
uitnodiging. Of zijn deze uitgesteld tot 4 juli en dus elke eer-
ste maandagnamiddag van elke trimester zoals werd voorge-
steld?

Jean-Pierre Van Autrève

Oproep kandidaturen
ACOD Antwerpen-Mechelen
Vacature gewestelijk
secretaris ACOD 
Overheidsdiensten
Nicole Naert, secretaris binnen de federale pijler van sector 
ACOD Overheidsdiensten Antwerpen is op pensioen sinds 
1 mei 2011 en bijgevolg komt haar mandaat vrij. Alle leden, 
van de federale pijler van de sector Overheidsdiensten van de 
Gewesten Antwerpen en Mechelen kunnen zich kandidaat 
stellen voor de vacature. Op het tweede deel van het fusiecon-
gres Antwerpen – Mechelen van de sector Overheidsdiensten 
(24 juni 2011) zal zowel de verkiezing van de vervanger(ster) 
als de nieuwe taakverdeling binnen het secretariaat georgani-
seerd worden. Kandidaturen indienen, uiterlijk 20 juni 2011, 
bij kameraad Gaby Duerinckx, Voorzitster federale pijler sec-
tor ACOD-Overheidsdiensten Antwerpen. Dit kan per brief: 
Gaby Duerinck, ACOD-Overheidsdiensten Antwerpen – Om-
meganckstraat 47/49 – 2018 Antwerpen, of per e-mail: gaby.
duerinck@acod.be.
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Namens wie spreek jij?
Vragen en antwoorden

In de vorige Tribune werden de interne 
syndicale verkiezingen van onze sector 
aangekondigd. Het is de bedoeling dat 
onze leden hun afgevaardigden kiezen 
en hen voor de congresperiode 2012-
2016 een mandaat geven om namens 
hen te spreken. We nemen nog enkele 
vragen en antwoorden door.

Omwille van heel specifieke verschil-
len tussen de Vlaamse en de federale 
overheid zoals bijvoorbeeld de over-
legstructuren, heeft elke pijler zijn ei-
gen procedure opgesteld. De rest van 
dit artikel gaat vooral over de federale 
overheid; de leden van de Vlaamse 
overheid krijgen alle informatie in hun 
uitgave Signaal plus.

Wat is het verschil tussen afgevaardigden 
en militanten?
In de toekomst gaan we veel duidelij-
ker een onderscheid maken tussen af-
gevaardigden en militanten. Afgevaar-
digden zijn ACOD-militanten die door 
de leden gemandateerd worden om 
hen te vertegenwoordigen bij de over-
heid op vlak van overleg en onderhan-
delingen en in de syndicale structuur. 
Afgevaardigden werken in team sa-
men met de militanten. Militanten zijn 
de ACOD-leden die volgens het syndi-
caal statuut een aantal zeer belangrijke 
taken helpen verzorgen, dus samen 
met de afgevaardigden. Ze staan in 
voor de eerstelijnszorg in de werkzetel 
zoals o.a. informatie doorgeven maar 
ook luisteren naar de leden, leden bij-
staan, waarnemer zijn bij examens, op-
treden als technieker in bepaalde dos-
siers in de overlegcomités enz.

Wie gaan we verkiezen?
De afgevaardigden worden verkozen 
voor vier jaar; de militanten worden 
niet verkozen maar kunnen in de loop 
van een congresperiode steeds een 
aanvraag doen om toe te treden tot 
de syndicale delegatie van de werkze-
telomschrijving.

Wie kan kandidaat zijn?
Elk lid dat in regel is met de bijdrage.

Hoeveel mandaten zijn er?
In principe zijn er zes mandaten per 
werkzetelomschrijving; dat kan één 
gebouw zijn of een aantal gebouwen 
samen. Voor kleine werkzetels met 
weinig werknemers is het zelfs moge-
lijk dat de omschrijving samenvalt met 
de provincie waar de werkzetel ge-
legen is. Aangezien er behoorlijk wat 
verschillen zijn tussen de werkzetels, 
zijn er ook lijsten met minder of meer 
mandaten, maar eveneens meerdere 
lijsten met een omschrijving om alle 
beroepscategorieën te verzekeren van 
een vertegenwoordiging.

Hoe weet ik als kandidaat hoe het zit voor 
mijn werkzetel?
Op onze site www.acod-overheids-
diensten.be komt er een inventaris 
van alle vacante mandaten per werk-
zetelomschrijving. Heb je geen toe-
gang tot internet, neem dan schriftelijk 
contact op met ACOD Overheidsdien-
sten, Syndicale verkiezing, t.a.v. Bruni 
Bogaerts, Fontainasplein 9-11 te 1000 
Brussel of telefoneer naar 02/508.58.63.

Hoe kan ik mijn kandidatuur indienen?
Wie zich kandidaat wil stellen als syn-
dicaal afgevaardigde, kan dit doen 
vanaf nu tot 5 augustus. Zich kandi-
daat stellen kan door:

- ofwel te mailen naar overheidsdien-
sten.verkiezingen@acod.be met naam, 
adres, geboortedatum, telefoonnum-
mer, aansluitingsdatum of aantal jaren 
lid, exacte werkzetel (duidelijke lokali-
satie gebouw!),mailadres en op welke 
lijst je wil staan.

- ofwel in te schrijven via de website 
www.acod-overheidsdiensten.be

- ofwel een formulier aan te vragen bij 
ACOD Overheidsdiensten, Syndicale 
verkiezing, t.a.v. Bruni Bogaerts, Fon-
tainasplein 9-11 te 1000 Brussel of tele-
foneren naar 02/508.58.63.

Wie kan stemmen?
Elk lid dat in regel is met de bijdrage. 
Je stemt dus voor de afgevaardigden in 
je werkzetel, zelfs als die syndicaal mi-
literen in een ander gewest. De werk-
zetel is dus steeds het begin van het 
syndicaal verhaal.
De leden die voor de Vlaamse regering 
in Brussel werken, kunnen stemmen 
binnen de afdeling BHV. Maar zij die 
voor de federale overheid in gebou-
wen te Brussel werken, kunnen alleen 
kiezen voor afgevaardigden van de 
sectoren van de Intergewestelijke Brus-
sel, dus AMiO Brussel of Parastatalen 
Brussel.
Elk lid zal zijn of haar stem kunnen uit-
brengen. In de meeste gevallen krijgt 
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Bevorderingsexamen
niveau B
ACOD organiseert in september voor-
bereidende sessies op het bevorde-
ringsexamen niveau B. Deze vinden 
plaats voor alle federale ambtenaren. 
Inschrijven hiervoor kan enkel via mail 
naar bevorderingsexamen@acod.be. 
De uiterste inschrijvingsdatum is 30 
juni.

Voor de leden van Justitie vinden de 
sessies op de volgende data plaats:
- West-Vlaanderen op 9, 14 en 20 sep-

tember
- Oost-Vlaanderen op 7, 16 en 19 sep-

tember
- Antwerpen op 6, 13 en 20 september
- Limburg op 8, 15 en 22 september

- Vlaams-Brabant op 9 en 16 septem-
ber.

Er zijn twee sessies per dag: om 8 uur 
15 en om 15 uur. Er is geen dienstvrij-
stelling voorzien en er worden geen 
verplaatsingskosten uitbetaald. Ver-
meld bij uw inschrijving duidelijk de 
plaats en het uur van de sessie die u 
wenst te volgen.
Deze planning geldt dus enkel voor 
de leden van Justitie. Al naargelang 
het overige aantal inschrijvingen van 
andere sectoren worden ook daarvoor 
data bepaald.

Gino Hoppe

Geslaagd voor een gecertificeerde 
opleiding?

Niet te snel beginnen juichen!
Een van onze leden kon na een wacht-
tijd van enkele jaren eindelijk deelne-
men aan een gecertificeerde opleiding. 
Na het succesvol afleggen van de bij-
horende eindtest, kreeg zij van OFO 
een bericht dat ze geslaagd was. Wel-
iswaar nipt, maar toch, geslaagd is 
geslaagd. In toepassing van de regle-
mentering die op de betrokkene van 
toepassing is, kreeg zij vervolgens een 
weddeschaalherziening en de bijho-
rende achterstanden uitgekeerd van 
haar werkgever. Uit pure tevredenheid 
werden vrienden en collega’s royaal 
getrakteerd. Kortom, haar geluk kon 
niet meer op.

Twee maanden later viel er echter plots 
een brief van OFO in de bus. OFO deel-
de droogweg mee dat het resultaat van 
de test werd herzien en dat de betrok-
kene hierdoor niet langer als geslaagd 
wordt beschouwd. Navraag wees 
uit dat men een vraag uit de eindtest 
schrapte, omdat vraag en antwoorden 
niet overeenkwamen. Hierdoor viel 
ook de score weg die de betrokkene 
op deze vraag kreeg en behaalde zij 
slechts een eindresultaat dat net onder 
de 60 procent viel.

De gevolgen voor de betrokkene zijn 
niet gering: de weddeschaalherziening 
wordt weer teruggeschroefd, de uit-
gekeerde achterstallen dienen te wor-
den terugbetaald. De betrokkene kan 
zich wel weer herinschrijven voor een 
nieuwe opleiding, maar een eventueel 
slagen in de toekomst heeft dan alleen 
nog maar een uitbetaling van de com-
petentiepremie tot gevolg en niet lan-
ger meer een weddeschaalverhoging.

Heel deze historie lijkt op het eerste ge-
zicht erg onwaarschijnlijk. ACOD zette 
daarom alle mogelijke middelen in om 
deze beslissing voor de betrokkene on-
gedaan te maken. Daarnaast werd door 
de betrokkene zelfs de federale om-
budsman ingeschakeld. Spijtig genoeg 
was dit allemaal tevergeefs.

Wat blijkt immers? OFO heeft het recht 
om binnen de 60 dagen een rechtzet-
ting door te voeren, hoe unfair dit ook 
mag lijken in dit concreet geval. ACOD 
kan er daarom enkel maar op toezien 
dat de terugvordering van de ten on-
rechte ontvangen bedragen op een hu-
mane wijze zal gebeuren.

Eddy Plaisier

men een kiesbrief thuis, maar het is 
ook mogelijk dat men de kiesbrief op 
de werkzetel krijgt. Omdat nog altijd 
een behoorlijk aantal leden niet lieten 
weten wat hun meest recente werkze-
tel is, kan de sector in die gevallen geen 
kiesbrief sturen. Wie op 15 oktober nog 
altijd geen kiesbrief ontving, neemt 
contact op met ons secretariaat: tel. 
02/508.58.64 of mail naar overheids-
diensten.verkiezingen@acod.be.

Hoe verlopen de syndicale verkiezingen?
Er wordt gestemd ofwel op een alge-
mene ledenvergadering, ofwel per 
brief (port betaald door ACOD). Je 
verneemt later de manier en datum 
waarop gestemd wordt in jouw werk-
zetelomschrijving.
De verkiezingen vinden plaats vanaf 
1 oktober en de verrichtingen worden 
ten laatste op 10 december afgesloten. 
Alle stemgerechtigde leden waarvan 
het exacte gebouw van tewerkstelling 
gekend is, worden schriftelijk op de 
hoogte gebracht. De datum, locatie, de 
naam van de kandidaten en de wijze 
van stemmen worden in deze oproe-
pingsbrief vermeld.
De verkiezingen worden bewaakt door 
de gewestelijke intersectorale bestendi-
ge secretarissen en door het algemeen 
secretariaat van de sector. In een vol-
gend nummer van Tribune komen we 
nog terug op deze belangrijke gebeur-
tenis.

Guido Rasschaert
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PLOEG-cyclus
Werkgroep bijsturing evaluatie terug naar af?
In het Vlaams sectoraal akkoord 2005-
20007 kwamen de Vlaamse regering en 
de vakbonden overeen om het hele con-
cept en de procedure van de functione-
ringsevaluatie of PLOEG-cyclus aan 
een grondige screening te onderwerpen 
en bij te sturen waar nodig.

We citeren enkele passages uit de tekst 
van het sectoraal akkoord 2005-2007:
"De overheid en de representatieve 
vakorganisaties bevestigen het belang 
van het kwaliteitsvol leidinggeven en 
de noodzaak om daartoe de juiste in-
strumenten ter beschikking te stellen en 
de nodige ondersteuning te voorzien 
voor zowel de leidinggevenden als de 
betrokken personeelsleden. ... Daarbij 
staan vereenvoudiging, beperking van 

de administratieve last en kwaliteits-
borging voorop. Ook maatwerk zal 
daarin zijn plaats krijgen. De concrete 
bijsturing van het PLOEG-concept zal 
in een werkgroep van het Sectorcomité 
XVIII besproken worden met het oog 
op graduele invoering vanaf de evalu-
atie m.b.t. de prestaties tijdens het jaar 
2006."

Historiek

In de lente van 2006 ging de werkgroep 
ter bijsturing PLOEG van start. De ge-
sprekken verliepen moeizaam, omdat 
de doelstellingen van de vakbonden en 
de overheid niet identiek waren. Eind 
2007 - begin 2008 geraakte men het 
eens over een consensustekst. Consen-

sus betekent hier dat iedereen water bij 
de wijn moest doen. De weerhouden 
voorstellen tot bijsturing van PLOEG 
zijn in drie categorieën in te delen:
- hoe kan de toepassing van PLOEG 
vereenvoudigd worden en de werklast 
binnen de perken blijven?
- hoe kan de inhoudelijke kwaliteit 
worden gegarandeerd?
- hoe kan de waarderingsfase zinvol 
herzien worden om vooral te komen 
tot een rechtvaardige toekenning van 
de prestatietoelagen (= functionerings- 
en managementtoelage).
En toen was het plots over. Het College 
van Ambtenaren-Generaal (CAG), dat 
zelf gedurende dat anderhalf jaar geen 
enkele inbreng deed, vond de tekst 
onaanvaardbaar. De Vlaamse minster 
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voor Ambtenarenzaken Geert Bour-
geois volgde samen met de rest van de 
Vlaamse regering het CAG.

Veel meer frustratie dan voldoe-
ning

Het grote struikelblok voor het CAG 
is de functioneringstoelage. Die is, sa-
men met de managementtoelage, on-
aantastbaar voor het CAG. En laat dat 
nu juist het punt zijn waaraan de vak-
bonden zich het meest storen en wat ze 
absoluut willen veranderen.
Wij willen hier geen theoretische dis-
cussie openen over het nut van het 
prestatietoelagen. Ook al is het zo dat 
heel wat HRM-experten in binnen- en 
buitenland, die vroeger uitgesproken 
voorstanders waren van dit concept, 
intussen tot bezinning zijn gekomen. 
We stellen enkel vast dat binnen de 
Vlaamse gemeenschap door de wijze 
waarop de functioneringsevaluatie 
wordt toegepast, de prestatietoelagen 
tot weinig voldoening leiden en tot 
zeer veel frustratie.

Fouten tegen de voorgeschreven pro-
cedureregels zijn regel in plaats van 
uitzondering zoals bijvoorbeeld het 
niet naleven van de einddatum in 
maart, evaluaties zonder dat er een 
evaluatiegesprek is geweest, perso-
neelsleden van niveau D die niet wor-
den ingelicht dat ze een waarnemer 
kunnen vragen, geëvalueerden die zelf 
het evaluatieverslag schrijven, evalua-
tieverslagen die kopies zijn van vorige 
jaren, geëvalueerden die het verslag 
onder hun neus geduwd krijgen zon-
der dat de tweede evaluator heeft ge-
tekend. Ook naar de geest wordt het 
PLOEG-concept dikwijls geschonden. 
De 'O' in PLOEG staat voor 'opvolgen'. 
We hebben de indruk dat sommige lei-
dend ambtenaren denken dar er een 
nul staat.

Het beslissingsmoment van het al of 
niet toekennen van de prestatietoelage 
is eveneens een bron van frustratie. Het 
Vlaams personeelsstatuut schrijft voor 
dat het managementorgaan van de 
entiteit beslist over het toekennen van 
de functioneringstoelage. Hoe wordt 
die beslissing genomen? Hoe wordt 
er rekening gehouden met de insteek 
van de eerste evaluator? In sommige 
entiteiten is er misschien wel een ma-
nagementorgaan, maar durft niemand 

de grote baas tegenspreken.

Ten slotte is er het intentioneel mis-
bruiken van de functioneringseva-
luatie. Soms gebeurt dat met goede 
bedoelingen. Bijvoorbeeld om perso-
neelsleden bij wie de salarisschaal niet 
in overeenstemming is met de zwaarte 
van de functie, toch financieel te com-
penseren. Soms gaat het echter ook om 
platte vriendjespolitiek met of zonder 
een politieke link.

De feiten die we hier opsomden, vor-
men hoegenaamd geen uitzondering, 
integendeel. Vandaar dat bij de hui-
dige stand van zaken de ACOD zich 
afvraagt of de prestatietoelagen niet 
beter verdwijnen. We beseffen dat dan 
het hele PLOEG-concept moet worden 
herzien. Het risico is wel dat dan het 
ongunstig eindresultaat van de functi-
oneringsevaluatie kan overblijven. Een 
toelage behouden die meer wrevel op-
wekt dan voldoening geeft bij het per-
soneel, heeft echter ook geen zin.

Toelage als compensatie

Recentelijk kregen we in een entiteit 
het voorstel om de prestatietoelagen 
te gebruiken om een bepaalde perso-
neelscategorie financieel te compen-
seren. Door de directie werd daarbij 
formeel gesteld dat ze die raad had 
gekregen van 'Bestuurszaken'. Of men 
hier de minister of het departement be-
doelde, is ons niet gezegd.
In dit specifieke geval zijn we het er 
mee eens dat de betrokken groep per-
soneelsleden, omwille van de vereis-
ten van hun functie, financieel tekort 
wordt gedaan. Er is door ons in het 
verleden zelfs voorgesteld om in het 
agentschapspecifiek besluit voor die 
functie een toelage in te voeren. We 
hebben er geen probleem mee dat men 
het geld van de prestatietoelagen daar-
voor gebruikt, maar wel met het onsta-
tutair toekennen van de prestatietoela-
gen op zich.
Men kan ons niet vragen om een po-
sitief advies te geven voor het bewust 
toepassen van een maatregel die in 
strijd is met het Vlaams personeelssta-
tuut. We hebben genoeg ervaring met 
de onderhandelaars van de Vlaamse 
overheid om te weten dat het niet lang 
zou duren vooraleer men dat tegen ons 
zou gebruiken wanneer we een andere 
onregelmatigheid aanklagen.

Hopelijk beseffen de betrokken direc-
tie en 'Bestuurszaken' dat men op die 
manier dreigt te investeren in proble-
men voor de toekomst. Gaat men de 
volgende jaren telkens opnieuw aan de 
betrokkenen een prestatietoelage toe-
kennen? Wat als anderen klachten in-
dienen? Misschien worden er immers 
nog meer functies onderbetaald. Wat 
als het Rekenhof of een ander orgaan 
problemen maakt en terugvordering 
eist? Uit de recente voorvallen met de 
Sociale Zekerheid moet men toch ge-
leerd hebben dat men als Vlaamse Ge-
meenschap niet boven de wet staat?

Zijn die toelagen wel nodig?

Tot slot nog een bedenking voor hen 
die mordicus blijven beweren dat een 
vorm van prestatietoelage noodzake-
lijk is om de personeelsleden te motive-
ren en tot een goed presterende orga-
nisatie te komen. Binnen de VDAB en 
Bloso worden er al verschillende jaren 
in de praktijk geen prestatietoelagen 
toegekend en wordt dat budget op een 
andere manier aangewend voor het 
personeel. In OPZ-Geel geldt dit ook 
voor de functioneringstoelagen, maar 
men blijft daar ondertussen wel de ma-
nagementtoelagen toekennen. Door de 
opgelegde besparingen op personeels-
budgetten zijn ook andere entiteiten af-
gestapt van de prestatietoelagen. Voor-
beelden zijn Jongerenwelzijn, Kind en 
Gezin, de Vlaamse Landmaatschappij 
en het Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap.
Presteren die entiteiten minder goed? 
Zijn die personeelsleden minder gemo-
tiveerd? Zijn daar meer klachten? Voor 
zover wij goed zijn ingelicht, is het ant-
woord telkens nee.

Indien van de overheidskant, gestuurd 
door het CAG, men de prestatietoe-
lagen als onaantastbaar blijft voor-
uitschuiven, dreigt de werkgroep tot 
bijsturing van PLOEG te verzanden in 
nutteloze dovemansgesprekken. Mis-
schien houden we er dan beter mee op, 
ondanks het feit dat dan een deel van 
het sectoraal akkoord 2005-2007 onuit-
gevoerd blijft.

Hilaire Berckmans
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Ontslag wegens ziekte bij het
Departement Landbouw en Visserij
De vrees van de ACOD blijkt nogmaals 
gegrond. De zelfverklaarde goede be-
doelingen achter het ziektebeleid in de 
Vlaamse Gemeenschap zijn gewoon 
vals.

In 2008 publiceerde het Departement 
Landbouw en Visserij als pionier een 
brochure 'Gezond omgaan met ziekte' 
- een positief aanwezigheidsbeleid van 
Landbouw en Visserij'. De ACOD vond 
de inhoud ervan onthutsend en zeer 
alarmerend. Niet onterecht, zo blijkt 
nu. Het Departement Landbouw en 
Visserij is immers overgegaan tot het 
eerste officieel ontslag wegens ziekte. 
Men misbruikt daarbij de evaluatie aan 
het einde van de stage.

Deze beslissing is immoreel en onge-
grond. De directie van het Departe-
ment Landbouw en Visserij focust zich 
in de omgang met zieken te veel op 
prestaties, waarbij de menselijke kant 
volledig vergeten wordt. Het discrimi-
neren van mensen op grond van ziekte 
is trouwens sinds 1 januari 2006 bij wet 
strafbaar gesteld. Zieken krijgen echter 
een sterk signaal: in het departement 
zijn zij niet welkom en worden gezien 
als een probleem. Op die manier krij-
gen ze een schuldgevoel aangepraat 
voor een ziekte die zij zelf niet in de 
hand hebben. Dit is onaanvaardbaar. 
Deze beslissing is onverantwoord en 
intimiderend: personeelsleden zullen 
in het vervolg schrik hebben om thuis 

te blijven bij ziekte. Is ziek komen wer-
ken en collega’s besmetten dan zoveel 
beter?

Tegen deze beslissing werd door de 
ACOD met succes beroep aangete-
kend. Zes van de zeven leden van de 
Raad van Beroep stelden het departe-
ment Landbouw en Visserij in het on-
gelijk. Desondanks heeft de directie-
raad de beslissing tot ontslag bevestigd 
en het oordeel van de Raad van Beroep 
straal genegeerd.

De ACOD besliste daarom om op 19 
april pamfletten uit te delen waarin 
het groot ongenoegen duidelijk werd 
geuit. We hadden gerekend op een 
gesprek met secretaris-generaal Jules 
Van Liefferinghe, maar deze was af-
wezig. We kregen enkel een schamele 
mail van de algemeen directeur Johan 
Verstrynge, die het jammer vond dat 
we met hem niet spraken. Toen we 
naar zijn bureau getrokken waren, was 
hij nochtans nergens te bespeuren. De 
meeste personeelsleden vielen uit de 
lucht. Hen was een ander verhaal op 
de mouw gespeld. De meerderheid 
waardeerde de ACOD-actie en betuig-
de hun medeleven en steun voor het 
slachtoffer.

De ACOD legt zich niet neer bij het 
waanzinnige ontslag van deze jonge-
dame en zal in eerste instantie verder 
procederen bij de Raad van State. De 

ACOD blijft bij de eis tot de intrekking 
van dit onterechte ontslag.

We zijn ervan overtuigd dat de bespa-
ringsmaatregelen van de Vlaamse re-
gering mee een rol speelden in de be-
slissing van de directie. Prestatie staat 
boven het welzijn van het personeel, 
dat is nogmaals duidelijk gebleken. 
De ACOD wenst te benadrukken dat 
zij voorstander is van een positief aan-
wezigheidsbeleid, waarbij de aandacht 
gaat naar het creëren van een optimale 
werkomgeving en werksfeer, in plaats 
van een jacht te organiseren op zieken. 
De ACOD is voorstander van een aan-
wezigheidsbeleid waarbij het welvaren 
van het personeelslid centraal staat en 
men negatieve stress tracht te vermin-
deren in plaats van te verhogen.

We vernamen dat de secretaris-gene-
raal voor lange tijd arbeidsongeschikt 
zal zijn om medische redenen. Wij 
wensen hem een spoedig herstel toe. 
En wij zullen bij zijn hiërarchische lijn 
eisen dat hij niet wordt ontslagen we-
gens ziekte.

Jan Van Wesemael
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Leden kiezen in het najaar hun afgevaardigden
In het najaar van 2011 kunnen de leden van de Vlaamse 
vleugel sector Overheidsdiensten hun afgevaardigden kie-
zen.

Het basisprincipe is dat personeelsleden arbeiden in werk-
zetels en zich daar moeten verenigen en zelf hun afgevaar-
digden verkiezen. We willen als vakbond tegenover elke pa-
tronale overheidsmacht een syndicale tegenmacht plaatsen 
om zo de belangen van de leden en de personeelsleden te 
verdedigen. Onze syndicaal afgevaardigden dienen zo dicht 
als mogelijk bij de leden te staan in wiens naam ze spreken.

Syndicale (geen sociale) verkiezingen zijn bijzonder com-
plex om te organiseren omdat het belangrijk is om een goeie 
mix te maken van aantallen, werkplaatsen, personeelsgroe-
pen, EOC/SEOC-gebieden, enz. De sector Overheidsdien-
sten heeft toch besloten om niet toe te geven aan mogelijke 
organisatorische problemen. Voor de volgende congresperi-
ode 2012-2016 zullen dus overal de leden die in Vlaanderen 
en Brussel werken, kunnen kiezen op een algemene leden-
vergadering of via brief.

In ons ledenblad Signaal+ van juni staat een praktisch scena-
rio met alle informatie rond de interne syndicale verkiezin-

gen. Daarin is o.a. opgenomen wie kandidaat kan zijn, waar 
en hoe men zich kandidaat kan stellen, bij welke instellin-
gen/departementen/entiteiten, met welke verdeling, waar 
en hoe er verkozen zal worden, enz.

Met deze syndicale verkiezingen willen we ideale kansen 
creëren om onze vakbondskracht extra nieuw leven in te 
blazen. Onze huidige en ervaren afgevaardigden zullen zich 
nog meer gesterkt voelen en geïnteresseerde nieuwe délé-
gués kunnen nu de stap zetten. Elk verkozen vakbondsteam 
van afgevaardigden zal zich nadien verder kunnen omrin-
gen met militanten die voor bepaalde zaken en acties onder-
steuning bieden. Samen nemen we onze syndicale toekomst 
in handen!

Chris Moortgat

Staking maritieme verkeersleiders Zeebrugge
De leden van de ACOD Overheidsdien-
sten die werken als maritiem verkeers-
leider op de Radarcentrale te Zeebrug-
ge hebben van vrijdag 29 april tot de 
ochtend van woensdag 4 mei het werk 
neergelegd. Deze werknemers staan in 
voor de begeleiding van het scheep-
vaartverkeer op de maritieme toe-
gangswegen van en naar de Vlaamse 
en Zeeuwse havens. Zij volgen via de 
radar de schepen en hebben contact via 
VHF-kanalen.

De ploegen – die in een continusy-
steem dienst lopen en de verkeersto-
ren 24 uur op 24 bemannen – bestaan 
in principe uit zes personeelsleden. Er 
is tussen de leiding en de vakbond een 
verschil van mening over het aantal 
werkposten voor verkeersleiders. Vol-
gens de overheid zijn dit er vijf; ACOD 
Overheidsdiensten houdt het op zes.

Het conflict draait niet om financiële 
eisen, wel rond het verplicht 'thuis' zet-
ten van personeelsleden terwijl deze 
volgens de planning moeten werken. 

De overheid negeert systematisch haar 
eigen uitgewerkte dienstregeling door 
op momenten dat ploegen van zes vol-
ledig aan de slag gaan, één van de per-
soneelsleden 'thuis' te plaatsen. Deze 
werkbeurt dient dan op een andere da-
tum door het personeelslid ingehaald 
te worden.

Het dispuut dat al maanden aansleept, 
situeert zich volledig op het niveau van 
kwaliteit van werken en dus niet op het 
financiële. De Vlaamse overheid heeft 
de mond vol van Beter Bestuurlijk Be-
leid en legt bij sectorale onderhande-
lingen zeer sterk de nadruk op kwalita-
tieve eisen. In dit dossier miskent men 
dit aspect echter volledig.

Voor ACOD is dit niet aanvaardbaar. 
De geplande werkbeurten moeten 
gewoon uitgevoerd worden. Het is 
ongepast de werkrooster van perso-
neelsleden eenzijdig te wijzigen – met 
alle gevolgen van dien voor het pri-
véleven van die persoon. Langdurige 
onderhandelingen met de leiding om 

dit conflict op te lossen, bleven zonder 
gevolg. ACOD Overheidsdiensten kon 
dus niet anders dan overgaan tot sta-
ken.

Op 4 mei werd de stakingsactie opge-
schort. Op vraag van Hilde Crevits, 
Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken, was intussen een 
sociaal bemiddelaar ingeschakeld. Het 
opschorten van de stakingsactie ge-
beurde op herhaald aandringen van 
deze sociaal bemiddelaar. De perso-
neelsleden gaven zo een ultiem signaal 
aan de Vlaamse overheid dat ze een de-
finitieve regeling voor het aanslepende 
sociaal conflict willen. De stakings-
aanzegging werd bijgevolg niet beëin-
digd, maar wel voorlopig opgeschort. 
Een intrekking kan pas gebeuren als 
de sociale bemiddeling tot voldoende 
resultaat leidt. Over dit resultaat zul-
len binnen onze organisatie de leden 
oordelen, niet de vakbondsleiders. De 
bemiddeling is intussen nog lopende.

Eddy Hendryckx, Hilaire Berckmans

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

e-mail: hilaire.berckmans@acod.be
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Politie
Vakantiegeld nog niet voor iedereen gelijk
De Raad van State vernietigde op 26 
april 2011 een aantal artikels van het 
koninklijk besluit van 29 april 2009 
dat het vakantiegeld van de perso-
neelsleden van de politie regelt. Hier-
uit concluderen – zoals sommigen doen 
– dat door dit arrest iedereen vanaf 
2009 recht heeft op een vakantiegeld 
van 92% van een twaalfde van de jaar-
wedde is voorbarig. 

Het Koninklijk Besluit van 29 april 
2009 had tot doel om het vakantiegeld 
à rato van 92% van een twaalfde van 
de jaarwedde geleidelijk aan uit te brei-
den naar de personeelsleden van het 
operationeel kader van de politiedien-
sten. De artikelen 3 en 4 regelden de 
progressieve toekenning van dit ver-
hoogde vakantiegeld. Dit betekende 
concreet dat:
- Vanaf het jaar 2009 het percentage 
van 92% van toepassing was op de 
agenten van politie en die inspecteurs 
en hoofdinspecteurs die op 1 oktober 
2008 de volle leeftijd van 57 jaar had-
den bereikt; alle andere personeelsle-
den van het operationeel kader kregen 
een percentage van 65%.
- Vanaf het jaar 2010 het percentage 
van 92% van toepassing was op de 
agenten van politie, de inspecteurs van 
politie en die hoofdinspecteurs die op 
1 oktober 2008 de volle leeftijd van 57 
jaar hadden bereikt; alle andere perso-
neelsleden van het operationeel kader 
kregen een percentage van 65%.
- Vanaf het jaar 2011 zal het percentage 
van 92% van toepassing zijn op alle 
personeelsleden van het operationeel 
kader.

Op 26 april 2011 vernietigde de Raad 
van State de artikelen 3 en 4 van het 
Koninklijk Besluit van 29 april 2009 
houdende vaststelling van het vakan-
tiegeld van het personeel van de po-
litiediensten. Naar aanleiding van dit 
arrest legde de overheid een ontwerp 
van koninklijk besluit voor aan de vak-
bonden dat moet beantwoorden aan de 
opmerkingen gemaakt door de Raad 
van State. De voorgestelde wijzigingen 
houden in:
- In 2009 krijgen de agenten van politie 
een vakantiegeld vastgesteld op 92% 

van een twaalfde van de jaarwedde. De 
inspecteurs, hoofdinspecteurs en of-
ficieren krijgen 65% van een twaalfde 
van de jaarwedde.
- In 2010 krijgen de agenten van poli-
tie en de inspecteurs een vakantiegeld 
vastgesteld op 92% van een twaalfde 
van de jaarwedde. De hoofdinspec-
teurs en officieren krijgen 65% van een 
twaalfde van de jaarwedde.
- Vanaf 2011 krijgen alle personeelsle-
den van het operationeel kader een va-
kantiegeld vastgesteld op 92% van een 
twaalfde van de jaarwedde.

Bij overhandiging van de teksten heb-

ben de vakbonden duidelijk laten 
verstaan niet akkoord te gaan met dit 
voorstel. Bij het ter perse gaan waren 
de onderhandelingen nog niet afgeslo-
ten. Voor een stand van zaken verwij-
zen we naar onze website www.acod-
lrb.be onder de rubriek politie. 

Eric Picqueur

Contactpersoon LRB:
Mil Luyten

Tel.: 02/508.58.25
e-mail: mil.luyten@acod.be
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Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
TADD tijdig aanvragen!
Wanneer heb je recht op een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur 
(TADD), hoe en wanneer moet je een 
aanvraag doen en hoe maak je aan-
spraak op je recht op een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur? We 
zetten de regels die voor alle onder-
wijsnetten gelden op een rijtje.

Hoe een TADD aanvragen?

Aanvragen voor een TADD moeten ge-
beuren met een aangetekend schrijven 
vóór 15 juni 2011.
Kandidaten die in het GO! Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap voldoen 
aan de voorwaarden tot het verkrijgen 
van het recht op een tijdelijke aanstel-
ling van doorlopende duur en van dit 
voorrangsrecht gebruik wensen te ma-
ken, moeten hiervoor het standaard-
formulier gebruiken 'Aanvraag tot het 
verkrijgen van het recht op een tijdelij-
ke aanstelling van doorlopende duur'.
In de andere netten zijn er geen stan-
daard aanvraagformulieren. Kandida-
ten die in deze netten hun voorrangs-
recht willen laten gelden, moeten dit 
doen met de formulieren van de inrich-
tende macht of via een zelf opgestelde 
brief.

Wanneer heb je recht op een 
TADD?

Je hebt recht op een TADD als je in in-
stellingen binnen dezelfde inrichtende 
macht (scholengroep, gemeente) of 
scholengemeenschap (basis of secun-
dair onderwijs):
- 720 dagen ambtsanciënniteit hebt ver-
zameld, gespreid over ten minste drie 
schooljaren en waarvan minstens 600 
dagen effectief gepresteerd werden.
- vóór 15 juni 2011 het recht op een 
TADD hebt laten gelden met een aan-
getekend schrijven of eerder al als 
TADD'er bent aangesteld.
- in de laatste vijf schooljaren prestaties 
hebt geleverd in instellingen van de be-
trokken inrichtende macht of scholen-
gemeenschap.
De anciënniteit moet behaald zijn in 
het ambt waarin je je voorrang wil be-
wijzen. Je mag het aantal dagen in de 
aanstellingsperiode niet vermenigvul-

digen met 1,2. Een aanstellingsperiode 
telt volledig mee als je minstens half-
tijds presteerde; ze telt maar voor de 
helft mee als je minder dan halftijds 
presteerde (binnen het ambt).
Binnen het ambt van leraar verwerf je 
het recht op een TADD voor alle vak-
ken of specialiteiten waarvoor je het 
vereiste bekwaamheidsbewijs bezit. 
Voor de vakken of specialiteiten waar-
voor je het voldoend geacht bekwaam-
heidsbewijs bezit, verwerf je het recht 
op een TADD als je de ambtsanciënni-
teit specifiek voor deze vakken of spe-
cialiteiten behaalde. Wanneer je ont-
slagen werd of een eindevaluatie met 
eindconclusie 'onvoldoende' kreeg, 
mag je een bepaalde anciënniteit niet 
meetellen. Personeelsleden in deze 
specifieke situatie nemen best contact 
met hun provinciale- of regiosecretaris.

Wie heeft voorrang bij een 
tijdelijke aanstelling?

De inrichtende machten moeten bij de 
tijdelijke aanstellingen een bepaalde 
volgorde respecteren:
1. eerst de deeltijdse vastbenoemden 
met recht op een TADD.
2. vervolgens de tijdelijke personeelsle-
den met recht op een TADD die hier-
voor een aanvraag hebben ingediend.
3. ten slotte de tijdelijke personeelsle-
den die nog geen recht op een TADD 
hebben verworven.
In het GO! hebben personeelsleden die 
een aanvraag voor een (gewone) tijde-
lijke aanstelling indienden, voorrang 
op wie geen kandidatuur indiende.

Hoe aanspraak maken op je 
recht op een TADD?

- Je was al aangesteld als TADD’er.
De aanvraag voor TADD loopt over 
de schooljaren heen. Als je bijkomende 

rechten op een TADD verwerft (bij-
voorbeeld: je wordt TADD-gerechtigd 
als leraar SO voor vakken waarvoor je 
het voldoend geacht bekwaamheids-
bewijs bezit), moet je wel een aanvraag 
indienen.

- Je bent werkzaam in het gesubsidieerd on-
derwijs en was de vorige schooljaren niet 
aangesteld als TADD’er.
Je moet via een aangetekend schrijven 
aan de inrichtende macht laten weten 
dat je gebruik wil maken van je decre-
taal recht op een TADD. Vraag op het 
schoolsecretariaat of er voor deze aan-
vraag standaardformulieren beschik-
baar zijn.

- Je bent werkzaam in het GO! en was 
de vorige schooljaren niet aangesteld als 
TADD’er.
Gebruik de standaardformulieren die 
beschikbaar zijn in iedere instelling 
van het GO! en in onze provinciale- of 
regiosecretariaten. Op deze formulie-
ren moet je ook je afwezigheden ver-
melden. Onder afwezigheden wordt 
verstaan: iedere werkdag die men niet 
voor de school presteerde zoals ziekte-
verlof, omstandigheidsverlof of perio-
des van terbeschikkingstelling wegens 
persoonlijke aangelegenheden. Beval-
lingsverlof en verlof wegens moeder-
schapsbescherming mogen wel wor-
den meegeteld met een maximum van 
210 dagen en moeten niet in mindering 
gebracht worden om de effectief ge-
presteerde dagen te bepalen.

Het is zeer belangrijk het aanvraagfor-
mulier correct in te vullen. Aarzel niet 
om je aanvraagformulier door de pro-
vinciale of regiosecretaris te laten con-
troleren.

georges.achten@acod.be
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Statutaire wervingsambten GO! schooljaar 2011-2012
Oproep tot kandidaten voor
een tijdelijke aanstelling
Wie een tijdelijke aanstelling beoogt 
voor het schooljaar 2011-2012 in een in-
stelling van het GO! moet vóór 15 juni 
2011 hiervoor een aanvraag indienen. 
Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich 
kandidaat stellen. Zij moeten uiterlijk 
op 15 oktober 2011 de scholengroep(en) 
waarvoor zij kandideren, een kopie be-
zorgen van hun intussen behaald di-
ploma of van het voorlopig attest. Vast-
benoemde personeelsleden, die een 
tijdelijke aanstelling ambiëren in een 
ander wervingsambt dan het ambt van 
vaste benoeming of in een andere in-
stelling van affectatie (tijdelijk andere 
opdracht of TAO) kunnen best ook een 
aanvraag voor een tijdelijke aanstelling 
indienen.

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 2011.
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 2010-2011 kandideerden, krijgen 
een mail met de vraag hun kandida-
tuur elektronisch te hernieuwen voor 
het schooljaar 2011-2012. Wie tegen 
15 mei 2011 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 via mail steeds terecht bij de 
helpdesk van de internettoepassing 
helpdesk@g-o.be.

georges.achten@acod.be

Smartschool, toch niet zo slim?
Het digitaal schoolplatform is al voor 
meer dan 70 procent doorgedrongen in 
de Vlaamse scholen. Wat startte als 
een uitwisselingsplatform tussen leer-
krachten en scholen, is inmiddels uit-
gebreid tot een veelzijdig product.

Met Smartschool wil men de informa-
tiedoorstroming maximaliseren van di-
rectie naar leerkrachten en omgekeerd, 
van leerlingen naar leerkrachten en 
omgekeerd. Onderling kunnen leerlin-
gen en leerkrachten ook informatie uit-
wisselen. Voor ouders wordt eveneens 
via Smartschool een brede informatie-
uitwisseling mogelijk gemaakt.

In Vlaanderen levert het bedrijf Smart-
bit alle software (tegen betaling) aan om 
dit op school toe te passen. De school 
zelf beslist hoever zij in de toepassing 
wil gaan: van een administratieve mo-
dule inclusief elektronische communi-
catie met het onderwijsdepartement; 
een afgesloten intern communica-
tiesysteem op verschillende niveaus 
met verschillende lees-, toegangs- en 
schrijfrechten; een leerlingvolgsysteem 

voor begeleiding en registratie van af-
wezigheden; de eigenlijke elektroni-
sche leeromgeving met een platform 
voor uitwisseling van leermiddelen en 
leerinhouden, met bijvoorbeeld het op-
stellen van een elektronische portfolio; 
een volwaardig rapporteringspakket 
met online puntenboek voor leerkrach-
ten, leerlingen en ouders.

Voor ACOD Onderwijs is het gebruik 
van slimme communicatiemiddelen 
met oneindig veel toepassingsmoge-
lijkheden op zich geen probleem. Toch 
hebben leden ons aangesproken over 
het gebruik ervan. Om gehoor te geven 
aan de ervaringen op het terrein had-
den we besloten om een werkgroep te 
belasten om mogelijke problemen in 
kaart te brengen. We besluiten dat er 
nog wat werk aan de winkel is.

We stellen vast dat over het gebruik 
nauwelijks afspraken zijn gemaakt. De 
werkgroep dringt er op aan dat de pe-
dagogische/methodologische winst die 
gemaakt wordt, duidelijk moet blijken. 
Men vreest dat de creativiteit van leer-

krachten in de klas geremd kan wor-
den door een digitaal keurslijf. Smart-
school mag dus geen doel op zich wor-
den, maar moet een nuttig hulpmiddel 
zijn dat de planlast doet dalen.
Een ander punt van ongerustheid was 
de vergroting van de digitale kloof. 
Niet alle ouders en niet alle kinderen 
zijn thuis in de mogelijkheid om dit 
te gebruiken. Een punt van aandacht 
voor het personeel is de mogelijkheid 
van permanente communicatie en con-
trole door dit systeem. Ook een leer-
kracht heeft vrije tijd die in alle vrijheid 
dient te worden opgenomen.

De conclusie is dan ook tweeledig: 
moderne leermiddelen zijn uiteraard 
welkom, maar alle aberraties die dit 
systeem kan meebrengen, moeten 
worden teruggedrongen. We wensen 
dus op verschillende beleidsniveaus in 
het onderwijs snel te komen tot goede 
afspraken. Leden kunnen hierover re-
ageren op onze website www.acodon-
derwijs.be.

hugo.deckers@acod.be
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Wetenschappelijk onderzoek, een bank 
vooruit, maar...
In de Tribune van april werd ruim aandacht besteed aan het 
debat dat georganiseerd werd door de onderwijsvakbonden. 
Ondertussen nam de Vlaamse regering enkele beslissingen 
over investeringen in wetenschap en innovatie.

Tijdens debat was naast de verantwoordelijke minister, 
Ingrid Lieten (sp.a), ook rector Paul Van Cauwenberge 
(UGent) aanwezig in de hoedanigheid van voorzitter van 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Het 
debat vertrok vanuit twee stellingen uit het Europees Hand-
vest voor de Onderzoekers, dat werd onderschreven door 
de Vlaamse regering:

- “werkgevers zouden ervoor moeten zorgen dat de pres-
taties van onderzoekers niet worden ondermijnd door in-
stabiliteit van arbeidscontracten en zouden zich derhalve 
zo ver mogelijk moeten verbinden tot het verbeteren van de 
arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers”.
- “werkgevers van onderzoekers zouden ervoor moeten 
zorgen dat onderzoekers eerlijke en aantrekkelijke finan-
cierings- en/of salariëringsvoorwaarden genieten met ade-
quate en billijke sociale zekerheidsvoorzieningen (inclusief 
ziekte- en ouderschapsuitkeringen, pensioenrechten en 
werkloosheidsuitkeringen)”.
Rector Van Cauwenberge was het met deze stellingen vol-
ledig eens.

Namens ACOD stelde Jan Danckaert (VUB) dat het hand-
vest een aantal goede voorstellen opsomt voor de loon- en 
arbeidsvoorwaarden voor de onderzoekers. Toch meende 
hij dat voor de bursalen er nog reglementaire, afhankelijk 
van de financieringsbron, blijven bestaan. De vraag voor 
één statuut waarbij de FWO-reglementering richtinggevend 
dient te zijn, blijft dus overeind.

Intussen zijn we een paar maanden verder en kregen we via 
Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, meer infor-
matie over de beslissingen van de Vlaamse regering over 
investeringen in wetenschap en innovatie. Zo wordt het 
budget Wetenschap en Innovatie nog in 2011 verhoogt met 
65 miljoen euro. Dit bijkomend budget dient onder andere 
om te investeren in onderzoekers en basisonderzoek, onder-
zoekscentra, onderzoeksprojecten van bedrijven en maat-
schappelijk belangrijke onderzoeksprojecten. Meer in detail 
verhoogt het budget van het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek met 10,3 miljoen euro.
Daarnaast zal het budget voor Odysseus (het uit het buiten-
land terug naar Vlaanderen halen van Vlaamse toponder-
zoekers) stijgen met 2,1 miljoen euro.
Voor de uitbreiding van het Temure track-stelsel wordt 
voorzien in 3,5 miljoen euro. Hierbij willen we wel opmer-
ken dat het systeem zelf ook nog mag herbekeken worden.
Ten slotte wordt er 4 miljoen euro geïnvesteerd voor de wer-
king en uitbreiding van de doctoraatsscholen en 2 miljoen 
voor het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) 
aan de hogescholen.

De Vlaamse regering maakt zich dus sterk om 1 procent van 
het bruto regionaal product te besteden aan onderwijs en 
onderzoek. De eerdere besparingen hadden er immers toe 
geleid dat dit percentage in 2011 zou dalen naar 0,67 pro-
cent, iets wat we steeds aan de kaak hebben gesteld. Zaak is 
om snel de afgesproken 1% te halen.

Verder besliste minister Lieten dat er 97 miljoen euro wordt 
vrijgemaakt voor het Agentschap voor Innovatie door We-
tenschap en Technologie (IWT) om de in het verleden aan-
gegane engagementen voor onderzoeksprojecten te finan-
cieren.

De derde belangrijke beslissing gaat over een meerjarentra-
ject voor onderwijs en onderzoek. Concreet verhoogt dus 
het budget voor onderwijs en onderzoek in 2012 met mini-
maal 60 miljoen euro. In 2013 komt daar bovenop nog eens 
minimaal 70 miljoen euro bij en in 2014 komt daar opnieuw 
minimaal 70 miljoen euro bij. Bovendien zal de Vlaamse 
overheid dit groeipeil nog optrekken indien de economische 
activiteit meezit. Deze broodnodige investeringen zullen 
onze instellingen en het personeel toelaten de uitdagingen 
aan te gaan.

Er werd dus een goede weg ingeslagen, maar dat betekent 
niet dat we er al zijn. Het Europees Handvest voor Onder-
zoekers blijft voor ons de leidraad om voor het personeel te 
doen wat moet.

hugo.deckers@acod.be
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Vakantiegeld 2011
Het vakantiegeld wordt sedert 2006 
verhoogd volgens vastgestelde princi-
pes in cao VIII en cao II hoger onder-
wijs. Het eindpunt is 92 procent van 
het geïndexeerde maandsalaris van de 
maand maart. Dit eindpunt wordt nu 
bereikt. De berekening is zeer eenvoudig 
en duidelijk.

Zoals wordt aangetoond in de tabel-
len hierbij is deze loonsverhoging aan-
zienlijk, wat zeker het geval is voor de 
hogere lonen. In tegenstelling tot wat 
sommigen beweren, is het niet zo dat de 

onderwijssector geen loonsverhoging 
kreeg de afgelopen 15 jaar. De verho-
ging van het vakantiegeld komt voor 
een master (= barema 501) met bijvoor-
beeld 15 jaar anciënniteit neer op een 
bruto loonsverhoging van ongeveer 4 
procent op jaarbasis. Dit is meer dan de 
laatste lineaire loonsverhoging die ver-
worven werd in cao VI.
Op het brutobedrag van het vakantie-
geld wordt een afhouding van 13,07 
procent uitgevoerd. De bedrijfsvoorhef-
fing wordt vastgesteld naargelang het 
maandelijks inkomen en het aantal kin-

deren ten laste en bedraagt maximaal 
53,5 procent .
Het vakantiegeld wordt uitbetaald tus-
sen 10 en 20 juni 2011.

We geven als voorbeeld enkele bereke-
ningen weer van concrete salarisscha-
len: barema 158 opvoeder (bachelor), 
barema 141/148/301 (kleuter)onderwij-
zer/leraar SO (bachelor) en barema 501 
leraar SO/SVWO (master). De tabellen 
geven het brutobedrag voor 2011 weer 
en de verhoging tegenover de oude be-
rekeningswijze.

anciënniteit 0 jaar Bruto maandwedde Bruto vakantiegeld 2011 Verhoging tegenover 2005 
(indicatief)

158 2073,63 euro 1907,74 euro 492,89 euro
141/148/301 2191,13 euro 2015,84 euro 584,85 euro
501 2744,25 euro 2524,71 euro 1020,87 euro

anciënniteit 15 jaar Bruto maandwedde Bruto vakantiegeld 2010 Verhoging tegenover 2005 
(indicatief)

158 2993,57 euro 2754,08 euro 1216,03 euro
141/148/301 3111,07 euro 2862,18 euro 1307,98 euro
501 4008,10 euro 3687,45 euro 2010,06 euro

anciënniteit maximum Bruto maandwedde Bruto vakantiegeld 2010 Verhoging tegenover 2005 
(indicatief)

158 3698,57 euro 3402,68 euro 1767,80 euro
141/148/301 3816,08 euro 3510,79 euro 1859,77 euro
501 4839,21 euro 4452,07 euro 2660,55 euro

raf.deweerdt@acod.be

Contactpersoon Onderwijs: de auteur van het artikel - Tel.: 02/508.58.80 - e-mail: hugo.deckers@acod.be
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Het kleuteronderwijs, ook onze zorg
ACOD Onderwijs is een vakbond die 
alle personeelsleden die werkzaam 
zijn in het onderwijs, verdedigt. Dit 
gaat van de kinderverzorgster en de 
kleuteronderwijzer in het basisonder-
wijs tot de lector of hoogleraar aan de 
universiteit. Dit verplicht ons om op 
ieder moment een brede visie te hebben 
op het onderwijsgebeuren: we moeten 
waakzaam zijn dat niveaus niet te-
gen mekaar worden uitgespeeld, dat de 
verbetering van de arbeidomstandig-
heden niet ten koste gaat van andere 
collega’s, enz.

Sommige organisaties worden niet ge-
hinderd door een algemene visie op 
het onderwijs en richten zich op een be-
perkt segment van het onderwijsveld. 
Zij stellen specifieke eisen voor deze 
groep personeelsleden, zonder het gro-
tere geheel in het oog te houden. Dit is 
natuurlijk makkelijk, maar eenvoud en 
demagogie worden slechts gescheiden 
door een flinterdunne grens. Dit wordt 
pijnlijk geïllustreerd door de wijze 
waarop de werkgroep 'kleuterscholen 
Vlaanderen' te werk gaat. Door zeer 
extreme, geënsceneerde situaties in de 
media uit te spelen trachten ze zieltjes 
te winnen voor hun zaak.

Ten gronde meent ook ACOD Onder-
wijs dat er werk moet gemaakt worden 
van een bijkomende omkadering in 
de kleuterscholen. In het verleden zijn 
stappen gezet, die tegemoet komen 
aan de nieuwe maatschappelijke taken 
die aan het kleuteronderwijs worden 
opgelegd. Peuters komen sneller (lees: 
jonger) naar het onderwijs omdat de 

keuze van de ouders tussen kinderop-
vang betalen en gratis kleuteronder-
wijs voor de hand ligt en omdat het 
aantal instapdata toenam.

Om deze jonge kleuters op te vangen 
werden kinderverzorgsters voorzien in 
het kleuteronderwijs. Zoals in alle on-
derwijsniveaus zijn deze middelen on-
toereikend, maar men kan niet ontken-
nen dat er een aanzet gegeven is. Daar-
naast werd het systeem van hertelling 
op de verschillende instapdata her-
vormd, met de input van bijkomende 
middelen. Momenteel telt iedere kleu-
ter die erbij komt op een instapdatum, 
waardoor het leerlingenaantal van 1 fe-
bruari van het vorige schooljaar wordt 
overtroffen voor 1 lestijd. Naast deze 
twee maatregelen werd het kleutertur-
nen ingevoerd, waardoor de opdracht 
van de kleuteronderwijzer beperkt kon 
worden tot 26 lestijden in plaats van 28.

De indruk wekken dat er niets gebeurd 
is voor het kleuteronderwijs, is onte-
recht. Telkens er middelen beschikbaar 
waren, is er geïnvesteerd in het kleu-
teronderwijs. ACOD Onderwijs maakt 
zich sterk dat vanaf dat er nieuwe fi-
nanciële ruimte is, er opnieuw mid-
delen in het kleuteronderwijs moeten 
geïnvesteerd worden. Het opheffen 
van de ongelijke behandelingen tussen 
kleuters en leerlingen lager onderwijs 
is daar één van.

ACOD Onderwijs verzet zich tegen de-
magogische acties die een kort succes 
genereren in de media, maar die ten 
gronde niets uithalen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat een klas van 50 kleuters 
een illustratie is van het onvermogen 
van een inrichtende macht en/of direc-
teur om een behoorlijk schoolbeleid te 
voeren. Veel meer dan een gebrek aan 
middelen toont dit een gebrek aan be-
leidsvoerend vermogen aan van het lo-
kale schoolbestuur. ACOD Onderwijs 
hoopt dat de minister deze pijnlijke 
illustratie van beleidsvoerend onver-
mogen in het achterhoofd houdt in het 
loopbaandebat en op andere fora, wan-
neer de inrichtende machten unisono 
pleiten voor een vergroten van de loka-
le vrijheden inzake personeelsbeleid.
Als een directeur nog niet in staat is om 
op een pedagogische verantwoorde 
manier klasgroepen samen te stellen, 
op welke manier zou hij dan een dege-
lijk personeelsbeleid kunnen voeren?
Als een directeur zijn eigen comfort 
verkiest boven dat van leerlingen door 
lestijden in te zetten voor een midden-
kader (BPT-ure) in plaats van klassen 
te splitsen, stellen wij ernstige vragen 
bij deze vorm van lokale autonomie.

ACOD Onderwijs zal ijveren voor bij-
komende omkadering voor het kleu-
teronderwijs met name bijkomende 
kleuteronderwijzers en kinderverzorg-
sters en dit niet op basis van extreme, 
geënsceneerde voorbeelden, maar op 
basis van de dagelijkse praktijk van 
collega’s die onder meer aangeven dat 
een fulltime kinderverzorgster abso-
luut een must is om de jongste kleuters 
op te vangen.

raf.deweerdt@acod.be
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FIM-conferentie in Glasgow
Erkenning beroepsziekten bij musici
ACOD Cultuur is sinds lang lid van de 
Internationale Federatie van Musici of 
FIM. Begin mei kwamen we met de Eu-
ropese groep samen in Glasgow.

Er werd een volledige dag vergaderd 
over de erkenning van beroepsziekten 
bij musici. Zowel in klassieke orkes-
ten, als bij rock- en popgroepen is de 
overbelasting door geluid een groot 
probleem. De gevolgen van de bloot-
stelling aan te hoge decibels zijn zeer 
ernstig, want gehoorschade is onom-
keerbaar. Preventie is dan ook cruciaal 
om die gehoorschade te voorkomen.

Erkenning

Er bestaat een Europese richtlijn die 
grenzen stelt aan het werken in een 
luide omgeving. Vlaams minister van 
Cultuur Joke Schauvliege nam een 
initiatief voor de beperking van het 
geluid bij festivals, maar dit vooral ter 
bescherming van het publiek. Op dat 
vlak is echter ook dringend meer aan-
dacht nodig voor de werknemers in de 
muzieksector, zowel musici als de tech-
nische ploeg die ondersteuning biedt.
Verschillende musici die reeds jaren 
last hebben van tinnitus (een aanhou-
dend geluid in het hoofd), gehoorver-
lies of een verminderde tolerantie voor 
luid geluid kwamen getuigen tijdens 
de conferentie. Op termijn maken de 
aandoeningen het werk vaak onmoge-
lijk. In België is hypoacousie (doofheid 
als gevolg van lawaai) opgenomen in 
de lijst van beroepsziekten. Het is ech-
ter zeer moeilijk om een erkenning te 
krijgen, dat weten we uit ervaring.

Vragen en oplossingen

Zoeken naar oplossingen is dus de 
boodschap. We moeten ons drie vra-
gen stellen. Zijn de collega’s bereid 
om te spreken over het probleem? Het 
probleem bespreken is immers vaak ta-
boe: men wil er niet over spreken of het 
niet als probleem onderkennen. Zijn de 

musici bereid om samen te werken om 
oplossingen te vinden? Is de werkge-
ver voldoende alert voor het probleem 
en werd er een actieplan opgesteld in 
het kader van preventie en bescher-
ming op het werk?
Een studie over de situatie in elk land 
is nodig. In Groot-Brittannië is er een 
dienst waar musici hun gehoor kun-
nen laten testen. Iedereen krijgt een 
'hearing passport' voor een goede op-
volging. Misschien kan ook België een 
dergelijke dienst ontwikkelen. Freelan-
cers of musici zonder vaste werkgever 
lopen echter nog meer risico, omdat er 
voor hen geen regelmatige onderzoe-
ken zijn.

Informatie en preventie

De sprekers op de conferentie vroegen 
om al aan preventie te doen van bij de 
opleiding met aandacht voor de geva-
ren van het beroep, zowel op het vlak 
van geluid als op het vlak van proble-
men met spieren en pezen. Veel musici 
hebben immers last van tendinitis of 
'aandoeningen door overmatige in-
spanningen van peesscheden en van 
inplantingen van spieren en pezen', 
zoals dit probleem omschreven wordt 
in de lijst van beroepsziekten in België. 
Deze aandoeningen komen voor door 
te veel en te lang te oefenen, een alge-
meen gebrek aan een goede gezond-

heid, verandering van instrument, 
aanleren van nieuwe technieken, en 
dergelijke meer. Er moet dus dringend 
werk worden gemaakt van een degelij-
ke risicoanalyse op elke werkplaats en 
een preventiesysteem voor freelancers. 
Al tijdens de opleiding moet er reeds 
aandacht zijn voor al deze problemen.
De bedoeling is om een Europese infor-
matiecampagne te lanceren rond be-
roepsziekten, bijvoorbeeld op 28 april 
2012 naar aanleiding van de internatio-
nale dag voor welzijn en gezondheid.

Aandacht voor intellectuele
eigendom

Op de conferentieagenda stonden 
verder de nationale verslagen van de 
verschillende landen en de stand van 
zaken in verband met de intellectuele 
eigendom of de naburige rechten. Er 
is nog steeds een voorstel van richtlijn 
voor de verlenging van de bescher-
mingstermijn voor de naburige rechten 
van 50 naar 70 jaar, zoals dit nu ook al 
geldt voor de auteursrechten. Er zou 
een meerderheid gevonden zijn en er 
kan waarschijnlijk gestemd worden in 
de volgende periode na juni 2011 in 
Polen.
Europa wordt trouwens steeds belang-
rijker voor allerlei regelgeving, zoals 
onder andere voor arbeidstijden en 
arbeidsomstandigheden. Er is een plat-
form voor sociale dialoog op Europees 
niveau. De werkgevers vergaderen re-
gelmatig met de afgevaardigden van 
FIM en FIA.

De nationale verslagen tijdens de con-
ferentie waren helaas een verhaal van 
algehele malaise: overal besparingen 
in de culturele sector en dus ook in de 
gesubsidieerde muzieksector. Positieve 
geluiden kwamen er wel van Noorwe-
gen, waar er goede nieuwe akkoorden 
werden afgesloten voor de muzieksec-
tor.

Laurette Muylaert

Contactpersoon: Laurette Muylaert - Tel.: 0477/32.38.61 - e-mail: laurette.muylaert@acod.be
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Seintjes

Zitdagen gepensioneerden LRB

De volgende zitdagen voor de (bijna) 
gepensioneerden van ACOD LRB Ant-
werpen vinden plaats op 31 mei, 28 
juni, 27 september, 25 oktober en 29 
november telkens van 9 tot 13 uur in 
het Bondsgebouw (lokaal 407), Omme-
ganckstraat 47, 2018 Antwerpen.

Invullen belastingsaangifte

De ACOD Brussel helpt u uw belas-
tingsaangifte in te vullen. De perma-
nenties voor de leden van de BIG vin-
den plaats in zaal B, eerste verdieping, 
Congresstraat 17-19 te Brussel op de 
volgende data: van maandag 20 tot 
vrijdag 24 juni van 9 tot 12 uur. Het is 
absoluut noodzakelijk de volgende do-
cumenten mee te brengen: elektroni-
sche identiteitskaart en PIN-code, oor-
spronkelijk aangifteformulier, voorbe-
reidend document, loonfiches (salaris, 
vakantiegeld, werkloosheidsuitkerin-
gen, mutualiteit,...), attesten (hypo-
thecaire lening, levensverzekering, 
pensioensparen, giften,...), eventuele 
bewijsstukken zoals bankafschriften, 
facturen, btw-ontvangstbewijzen, enz.

Belastingen invullen voor senioren

De seniorenwerking van ACOD Lim-
burg helpt haar leden bij het invullen 
van hun belastingaangifte. Je kan te-
recht bij Jean Theunis, kantoor ACOD 
Spoor, op de Koningin Astridlaan 45, 
3500 Hasselt op dinsdag 21 juni van 9 
tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op 
woensdag 22 juni vanaf 18 uur. Gelieve 
de nodige stukken mee te brengen: vo-
rig aanslagbiljet; gegevens kadastraal 
inkomen; loonfiches van beide echtge-
noten; bewijs van vakantiegeld (ont-
vangen in 2009); fiches andere uitkerin-
gen (werkloosheid en betalingsattesten 
lidgeld van de uitbetalingsinstelling, 
bijdrage ziekte, invaliditeit, arbeids-
ongevallen, beroepsziekten, (brug)

pensioen, syndicale premie,...); beta-
lingsbewijzen; aanvullend pensioen, 
levensverzekering,...; bewijzen betaald 
of ontvangen onderhoudsgeld; fiscale 
leningsattesten met volgende informa-
tie: betaalde intresten en kapitaal, oor-
spronkelijk geleend bedrag, ingangs-
datum lening; rekeninguittreksels 
voorafbetalingen; attesten van giften 
aan erkende goede doelen; fiches van 
pensioensparen en (omzettings)renten; 
uw facturen voor energiebesparende 
werken aan uw huis; attesten van ge-
meenschappelijk of openbaar vervoer, 
kinderopvang en pwa-uitgaven. Ver-
geet ook vooral de identiteitskaart en 
bijhorende pincode niet voor het invul-
len van de belastingen via Tax-on-web.

Jazzcafé

Muziekliefhebbers kunnen op zon-
dagnamiddag 29 mei genieten van 
een spetterend Jazzcafé in de polyva-
lente zaal van het WZC Domino, St. 
Margrietstraat te Gent met het live 
optreden van The Julian’s. Wie ze ooit 
heeft zien optreden, komt zeker terug! 
Prijs: 6 euro. Deuren open om 14 uur, 
optreden om 14 uur 30. Kaarten te 
bestellen bij Francine van der Graaf: 
0496/86.12.35 of 09/220.58.21.

Nieuw openingsuren

Vanaf 1 september hebben de ACOD-
kantoren in het gewest Oost-Vlaan-
deren nieuwe openingsuren. In Gent: 
van maandag tot donderdag van 8u30-
12u en van 13u-16u30 en op vrijdag 
van 8u30-12u. In Aalst: op dinsdag 
en vrijdag telkens van 8u30-12u en op 
donderdag van 8u30-12u en van 13u-
16u30. In Dendermonde: op maandag 
en woensdag telkens van 8u30-12u en 
van 13u-16u30.

Seniorenfeest

Op 20 oktober 2011 organiseert ACOD 
Oost-Vlaanderen haar jaarlijks senio-

ren feest. Vanaf 14u kan je in 'De Vierde 
Zaal' (Driebeekstraat 2, 9050 Genbrug-
ge) genieten van een optreden van Lisa 
del Bo. Inkomprijs bedraagt 5 euro. 
Je kan je inschrijven via 09/269.93.33 
en betaling via overschrijving op het 
nummer 877-1407301-38 met vermel-
ding van naam, sector en het aantal 
personen

afdeling Veurne
6'de Cobergher wandeltocht

Op 16 juni organiseert de ACOD de 
6'de Cobergher wandeltocht samen 
met Linx+ Wandelteam Veurne (lid 
Aktivia 407). Je kan er afstanden van 
6-12-18-25 en 30 km wandelen en zo 
een stukje Veurne-Ambacht, het lande-
lijke Bulskamp en de Moeren ontdek-
ken. Startplaats is de kantine van KSV 
Veurne, Noordstraat 142 in Veurne, te 
bereiken via de E40 afrit 1A, de trein 
lijn 73 Gent-Lichtervelde-De Panne, 
halte station Koksijde en De Lijn, halte 
station Koksijde. Het inschrijvings-
geld is 1,50 euro. Meer info en inschrij-
ving via Joël Hullaert 058/31.26.40 of 
jp.hullaert@skynet.be.

Seniorenmatinee Staking '60-'61

De seniorenwerking van ACOD West-
Vlaanderen organiseert op zondag 26 
juni een matinee rond de grote staking 
van 1960-1961 tegen de eenheidswet. 
Op het programma staan een power-
pointvoorstelling, inleiding en toe-
lichting door gastspreker Frank Beke, 
oud-burgemeester Gent en voorzit-
ter Amsab, en enkele getuigenissen 
door kameraden uit onze provincie 
die de staking zelf meemaakten. Er 
wordt afgesloten met een uitgebreide 
receptie, een voorstelling van de film 
'Vechten voor onze rechten' en de ope-
ning van de tentoonstelling. Leden en 
oud-leden en hun partner zijn welkom 
vanaf 10 uur in het ACOD-gebouw, 
St.-Amandsstraat 112 in 8800 Roese-
lare. Inschrijven is noodzakelijk vóór 
20 juni naar marleen.creton@acod.be 
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Verwendag senioren

Op donderdag 22 september orga-
niseert ACOD West-Vlaanderen de 
zesde editie van haar speciale verwen-
dag voor haar senioren. Let wel, deze 
dag wordt enkel georganiseerd voor 
senioren aangesloten bij ACOD West-
Vlaanderen! Dit jaar is de koningin der 
badsteden, Oostende, aan de beurt. De 
deelnameprijs bedraagt 25 euro per 
persoon voor verzekering, alle bezoe-
ken, aperitief, warm middagmaal, kof-
fie en enkele consumpties. Inschrijven 
kan vanaf nu: storten mogelijk tot 9 
september op rekeningnummer BE72 
877-5021402-16 van ACOD Gewest 
West-Vlaanderen, met vermelding van 
naam, adres en sector. Na inschrijving 

ontvangt men na 9 september een brief 
met alle praktische afspraken. Meer 
details over het dagprogramma in 
onze volgende edities van de Tribune. 
Het aantal inschrijvingen is beperkt!

Vrijmetselarij in Brussel

Op donderdag 16 juni gaan de senioren 
van afdeling Brugge op zoek naar sym-
bolen van de vrijmetselarij in Brussel. 
Op het programma staan een bezoek 
aan het museum van de vrijmetselarij 
en een wandelzoektocht met gids. Ver-
zamelen in het station Brugge vanaf 
8.30 uur, vertrek om 8.58 uur. Deel-
name in de onkosten bedraagt 25 euro, 
inbegrepen toegang museum, gidsen, 
middagmaal (côte à l’os) met één con-
sumptie, te betalen vóór het vertrek 
van de trein. Treinticket voor eigen re-
kening. Inschrijven dient te gebeuren 
tegen uiterlijk 10 juni bij Jan Samson: 

samson.jan@telenet.be, 050/67.59.20 
of 0473/861.722. Opgelet: het aantal 
deelnemers is beperkt tot 30 personen, 
tijdig inschrijven is dus de boodschap. 
Dit is een activiteit georganiseerd door 
de seniorenwerking steunpunt Brugge.

Invullen belastingsbrieven ACOD 
Oostende

Heb je problemen met het invullen 
van je belastingsaangifte? Op volgende 
data helpen de medewerkers van het 
ABVV je met het invullen van je belas-
tingsaangifte in het ACOD-gebouw te 
Oostende in St-Niklaasstraat 8. Je kan 
er terecht op 1, 8 en 29 juni van 9u-12u, 
op 14 juni van 13u-17u en op 20, 27 en 
29 juni vanaf 17u00. Gelieve al je do-
cumenten mee te brengen: identiteits-
kaart, loonfiche, ... enz. Enkel leden die 
in orde zijn met de bijdrage worden 
geholpen.

ACOD Online
Help mee onze service nog
verbeteren!
Volgend jaar in juni houdt de ACOD haar vierjaarlijks statutair congres. De voorbereidingen 
daarvoor zijn al druk bezig. De dienstverlening aan onze leden staat steeds centraal in onze 
dagelijkse activiteiten en krijgt bovendien extra aandacht op onze congressen. Daarom wil-
len we graag onze online dienstverlening nog beter maken. Je kan nu al een beroep doen op 
ACOD Online voor veel informatie, diensten en vragen, maar volgens ons kan het nog beter. 
Welke extra diensten zou de ACOD nog kunnen uitspelen via ACOD Online? Heb je ideeën, 
suggesties en opmerkingen, mail dan naar: info@acodonline.be.


