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 Winnaars 'Eén land, twee talen'

	 Sofie	 Demurie	 (Vichte),	 Patrick	 Jans-
sens	(Antwerpen),	Marleen	Huybrecht	
(Ternat),	Mia	Huyghebaert	(Brugge)	en	
Robert	Huion	 (Brussel)	 ontvangen	het	
boek	 'Eén	 land,	 twee	 talen'.	Zij	wisten	
dat	 'Brugse	kant(jes)'	het	 thema	 is	van	
de familiehappening georganiseerd 
door ACOD Spoor op 29 mei, dat de ac-
tie Equal Pay Day met de slogan 'Min-
der	 verdienen	 is	 langer	 werken'	 wijst	
op de gevolgen van de lagere lonen van 
vrouwen op hun latere pensioen en dat 
de privacycommissie in 1990 werd op-
gericht in België.

Nieuwe prijs:
Verrassings-DVD
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- Hoe is de naam van de sp.a-politicus 
van	Turkse	 afkomst	die	 als	 schepen	
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1500	manifestanten	 uit	 het	 Stedelijk	
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en justitiedeskundige kwam op 31 
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voor de wet?'
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Eind maart manifesteerden de Europese vakbonden in Brussel en 
begin april was Boedapest aan de beurt. Waarom kwamen jullie 
op straat?

Chris Reniers: “We willen een vuist maken tegen de strenge 
besparingsplannen die vanuit Europa worden opgedron-
gen aan de lidstaten. Het klopt dat vele begrotingen in de 
problemen	zitten,	maar	de	manier	waarop	Europa	die	wil	
corrigeren is volstrekt asociaal. De besparingen zoals ze nu 
voorliggen	 treffen	 de	 lage	 en	middeninkomens	 onverant-
woord	hard,	terwijl	de	bedrijfswereld	en	ook	de	financiële	
en	bankensector	grotendeels	gespaard	blijven.	De	Europese	
vakbonden kunnen en zullen niet aanvaarden dat Europa 
ons regels wil opleggen die onze sociale zekerheid, onze 
pensioenen en openbare diensten zwaar zouden aantasten. 
Ik	was	dan	ook	blij	te	zien	dat	we	met	zovelen	waren	in	Boe-
dapest – toch niet meteen de meest voor de hand liggende 
locatie om te betogen tegen Europa – en dat ABVV, ACV en 
ACLVB	er	zij	aan	zij	en	solidair	optrokken.”

Ondertussen vraagt de Europese Commissie wel dat de lidstaten 
een vijfjarenbegroting indienen, waardoor de regering dus ook nu 
al zal moeten beslissen waar ze de komende jaren wil besparen.

Chris Reniers: “We zullen die begroting met argusogen op-
volgen.	Premier	van	 lopende	 zaken	Yves	Leterme	 is	 blijk-
baar van plan het begrotingstekort en de schuld zwaar te-
rug te dringen. We kunnen dus al raden wat de gevolgen 
zijn	voor	de	pensioenen	en	de	openbare	diensten.	Voor	die	
laatste	is	de	situatie	trouwens	erg	nijpend.	Tal	van	federale	
overheidsdiensten	 zitten	 te	wachten	 op	 benoemingen	 van	
ambtenaren – zo’n 40 in de topfuncties en 600 in het mid-
denkader.	Die	zijn	noodzakelijk	om	de	goede	werking	van	
de openbare diensten en de dienstverlening voor de burger 
te	 garanderen.	Het	 uitblijven	van	die	 benoemingen	hypo-
thekeert dat. Ook de nodige moderniseringen kunnen niet 
uitgevoerd	worden.	Ogenschijnlijk	is	het	‘business	as	usual’,	
maar	schijn	bedriegt.”

In eigen land woedt momenteel een discussie over de riante bonus-
sen die banken opnieuw uitkeren aan hun directieleden. Dat ter-
wijl meer matiging verwacht en geëist was nadat ze gered waren 
met belastingsgeld – zeker in tijden van besparingen.

Chris Reniers: “John Monks, algemeen secretaris van het 
Europees Vakverbond, noemde de bankdirecties al terecht 
‘legale	bankrovers’.	We	zien	nu	dat	sommigen	van	hen	blijk-
baar	elk	jaar	een	‘win	for	life’	winnen.	Op	één	jaar	verdienen	
ze waarvoor de meeste andere mensen 45 jaar moeten wer-
ken.	Dat	wil	zeggen	dat	ze	eigenlijk	elk	jaar	een	huis	cadeau	
krijgen.	En	dat	terwijl	we	voor	het	eerst	in	de	geschiedenis	
zien dat jonge mensen er niet in slagen een huis te verwer-
ven op één professioneel leven. Leningen op 40 jaar en in-
tresten	 maken	 banken	 slapend	 rijk.	 Daardoor	 riskeert	 de	
huidige	generatie	jongeren	het	minder	goed	te	krijgen	dan	
zijn	ouders.”

Zijn de bonussen juist zo schandalig omdat ze betaald worden 
door de winsten die geboekt werden op basis van het belastingsgeld 
dat in de banken werd gepompt?

Chris	 Reniers:	 “De	 bonussen	 zijn	 een	 wraakroepend	 on-
derdeel in dit verhaal. We zien nu dat werkende mensen in 
Portugal, Griekenland en Ierland tot de bedelstaf  gedwon-
gen worden door het wanbeleid van de banken en de Eu-
ropese politiek. Marc De Vos van het Itinera Institute vindt 
dat	de	overheid	zich	best	zou	terugtrekken	uit	de	financiële	
en bancaire wereld omdat die zich door de impliciete over-
heidssteun	 gedekt	 zou	 zien	 om	 verdere	 risico’s	 te	 blijven	
nemen.	Volgens	mij	zou	een	terugtrekking	ons	ongetwijfeld	
opnieuw in dezelfde problemen brengen. Daarom pleit ik 
zeer sterk voor een structurele hervorming van de sector en 
een strenge regulering door de overheid, die de hervorming 
oplegt,	opvolgt	en	controleert.”

Heb je nog een boodschap voor 1 mei?

Chris Reniers: “1 mei moet dit jaar meer nog dan anders een 
symbool	zijn.	We	moeten	nadenken	over	onze	socialistische	
waarden en vooral over hoe we die kunnen overbrengen 
aan de burger. We moeten minder op het communautaire 
en meer op het sociaaleconomische focussen. Vele mensen 
zijn	bang	voor	de	 toekomst	omdat	ze	onder	meer	hun	so-
ciale	rechten	zien	afgebouwd	worden.	Dus	zijn	die	mensen	
snel geneigd mee te stappen met stemmen die verandering 
beloven,	zonder	dat	ze	beseffen	wat	die	verandering	precies	
inhoudt.	Wij	moeten	hen	daarop	wijzen	en	er	ons	socialis-
tisch verhaal tegenover plaatsen, in mensentaal en zonder 
in	simplisme	te	vervallen.”

Als je het mij vraagt
Sommigen winnen elk jaar een win for life
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Interview Resul Tapmaz
“We moeten opnieuw de taal van het volk 
spreken”
Een van de opvallendste namen in het 
schepencollege van de stad Gent is 
Resul Tapmaz. De sp.a-politicus van 
Turkse afkomst heeft de departementen 
Personeelsbeleid, Informatica, Admi-
nistratieve Vereenvoudiging en Kwali-
teitszorg onder zijn hoede. Geen lichte 
taak, dus. Tribune sprak met hem over 
zijn politieke roeping, zijn werk en het 
socialisme aan de vooravond van 1 
mei.

Je sloot je aan bij de sp.a in 1998. Vanwaar 
je interesse in de politiek en waarom koos je 
voor de socialistische partij?

Resul Tapmaz: “Van jongs af was ik so-
ciaal geëngageerd en steeds actief in tal 
van socioculturele verenigingen. Dan-
ny Vandenbossche, toenmalig Vlaams 

parlementslid, vroeg me toen of ik 
geen	zin	had	om	me	 in	 te	 zetten	voor	
de	sp.a.	Het	partijprogramma	sprak	me	
enorm	aan.	De	sp.a	is	een	warme	partij	
die openstaat voor iedereen, ongeacht 
achtergrond, geslacht, enz. Dus sloot ik 
me aan en ik werd meteen heel enthou-
siast ontvangen. De eerste jaren draaide 
ik mee als militant in de kiescampag-
nes van verschillende mandatarissen. 
In	2006	heb	ik	dan	mijn	eigen	kans	ge-
waagd	bij	de	gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ik stond op de 25'ste plaats, maar 
ben	erin	geslaagd	me	bij	de	top	10	van	
de verkozenen te nestelen. Tegen alle 
statistieken in raakte ik dus verkozen 
als	gemeenteraadslid.”

Heb je niet moeten opboksen tegen vooroor-
delen: een jong politicus van Turkse origine 

die zich onverwacht in de gemeenteraad 
weet te katapulteren?
Resul Tapmaz: “Binnen de sp.a heb 
ik nooit vooroordelen ondervonden. 
Voor hen ben ik gewoon Resul, een 
fiere	Gentenaar	die	ook	trots	is	op	zijn	
Turkse achtergrond. Ik denk ook dat ik 
er steeds in geslaagd ben om beide cul-
turen samen te beleven. Dat is niet een-
voudig. Je kan ervoor kiezen je roots te 
verloochenen en je enkel als Gentenaar, 
Vlaming	of	Belg	te	profileren.	Of	je	kan	
je	duidelijk	voorstellen	als	Turk.	Ik	heb	
gekozen	 voor	 de	middenweg,	waarbij	
ik beide liet samensmelten. Als je dat 
doet, probeer je goed geïntegreerd te 
leven en respecteer je de normen en 
waarden	van	de	maatschappij	waarin	je	
leeft.	Natuurlijk	 zijn	 er	 in	de	 gemeen-
teraad bepaalde groepen die me met 
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argusogen volgen, maar ik ga ervan uit 
dat als ik hard werk – en dat is een be-
grip	voor	mij	–	en	als	ik	mijn	werk	goed	
doe	en	erin	geloof,	ik	mijn	taken	en	op-
dracht goed kan vervullen. Vooroorde-
len houden me niet bezig. Ik geloof in 
het socialistisch verhaal en probeer dat 
te	realiseren.”

Wat was je geheim om toch verkozen te ge-
raken, ondanks je lage positie op de kieslijst 
en je achtergrond?

Resul Tapmaz: “Heel zwaar campagne 
voeren! Ik had maar een klein budget, 
maar ben wel gedurende zes weken 
van deur tot deur, van café tot café ge-
gaan. Dag en nacht heb ik alles gegeven 
en gesproken met mensen om hen te 
overtuigen	voor	de	partij	en	voor	mij	te	
stemmen. Met succes, zo bleek. Ik had 
wel het geluk dat ik wat gekend was als 
ondernemer in Gent, waardoor ik toch 
al	wat	naambekendheid	had.”

Net als je vader was je zelfstandige. Waar-
om koos je dan niet om op te komen voor de 
liberalen, zoals het cliché vaak wil?

Resul	Tapmaz:	“Mijn	grootvader	kwam	
als	gastarbeider	naar	België.	Ik	heb	mijn	
familie in de fabrieken zien werken. Ik 
ben	opgegroeid	in	kansarme	wijken.	Ik	
heb	 discriminaties	 meegemaakt.	 Mijn	
vader en ikzelf waren zelfstandigen en 
wij	weten	dus	ook	heel	goed	wat	hard	
werken betekent. Maar er is een ver-
schil tussen zelfstandigen die geloven 
in kapitaal en zelfstandigen die geloven 
in koopkracht. Ik behoor tot die laatste 
groep. Ik weet dat ook kleine zelfstan-
digen nood hebben aan sociale zeker-
heid.	Zij	willen	dat	de	koopkracht	van	
de	 burgers	 behouden	 blijft,	 zodat	 die	
kunnen consumeren. Dat is van cruciaal 
belang voor het overleven van de kleine 
zelfstandige. Overigens, het socialisme 
kent z’n oorsprong in de coöperatieven, 
dus	bij	de	middenstanders.	Socialisme	
hoeft	dus	helemaal	niet	tegengesteld	te	
zijn	aan	zelfstandigen	en	kleine	onder-
nemers. Ik ben het er niet mee eens dat 
elke	ondernemer	een	liberaal	moet	zijn.	
Ik ken tal van ondernemers die maat-
schappelijk	 verantwoord	 werken	 en	
willen	bijdragen	aan	de	maatschappij.”

Word je als politicus van Turkse achter-
grond niet vaker aangesproken op de pro-
blematiek rond de allochtonen?

Resul Tapmaz: “Ik beschouw mezelf 
eerst en vooral als schepen van alle 
Gentenaars,	 ongeacht	 hun	 afkomst.	
En	alle	thema’s	die	belangrijk	zijn	voor	
Gentenaars	 zijn	dat	ook	voor	mij.	Na-
tuurlijk	word	ik	door	mijn	achtergrond	
vaker aangesproken over de allochto-
nenproblematiek. Ik ga die discussies 
ook	 nooit	 uit	 de	 weg.	 Ik	 geeft	 steeds	
met	veel	enthousiasme	mijn	mening	en	
probeer	 ook	 iets	 bij	 te	 dragen	 aan	het	
debat. Maar ik zal nooit aanvaarden dat 
ik	me	enkel	met	dergelijke	materies	zou	
mogen bezighouden, omdat ik toeval-
lig	 een	 andere	 afkomst	 heb.	Daarvoor	
zijn	 de	maatschappij	 en	 de	 politiek	 te	
boeiend.”

“Er zijn zelfstandigen 
die geloven in kapi-
taal en zelfstandigen 
die geloven in koop-
kracht. Ik behoor tot 
die laatste groep.” 

Sinds 2009 ben je schepen voor de stad 
Gent. Personeelsbeleid is het grootste deel 
van je werk. Hoe bevalt je dat?

Resul Tapmaz: “Het was aanvanke-
lijk	niet	eenvoudig,	aangezien	het	een	
enorm departement is. In Gent alleen 
al stellen we 5000 mensen te werk, en 
zelfs 10.000 als je de intercommuna-
les	meerekent.	We	zijn	dus	een	van	de	
grootste werkgevers in Vlaanderen 
en bovendien een openbare sector. En 
die	moet	volgens	mij	steeds	zijn	maat-
schappelijke	 verantwoordelijkheid	
nemen. De eerste uitdaging waarmee 
ik geconfronteerd werd, waren de ge-
plande saneringen. Ik heb in het begin 
veel steun gehad van burgemeester 
Daniël	Termont,	die	in	zekere	zin	mijn	
politieke	 vader	 is.	 Hij	 heeft	 me	 veel	
nuttige	raad	gegeven,	waardoor	we	er	
met	 de	 sp.a	 in	 geslaagd	 zijn	 de	 sane-
ringen toch wat te milderen. Dat was 
ook nodig, zo merkte ik wanneer ik op 
dienstbezoek ging in de stadsdiensten. 
De saneringen in het verleden waren 
onhoudbaar voor het personeel dat op 
z’n tandvlees zat. Sindsdien probeer 
ik elke week een dienst te bezoeken 
en enkele uren door te brengen met 

het personeel om te ondervinden wat 
hun werk inhoudt en waarmee ze ge-
confronteerd worden. Dat is buitenge-
woon	 nuttig.	 Ook	 de	 vakbonden	 zijn	
daarbij	zeer	behulpzaam.	Mijn	samen-
werking met hen is overigens zeer po-
sitief.	Ze	zijn	een	goede	partner	 in	de	
uitvoering van het beleid, maar het is 
ook	belangrijk	dat	ze	meedenken	over	
de	toekomst	en	durven	vernieuwen.”

Je lanceerde ook een nieuw plan van aanpak 
voor de modernisering van de stadsdien-
sten. Wat was daar de bedoeling van?

Resul Tapmaz: “We moesten enkele 
acute problemen binnen onze organi-
satie aanpakken. Een groot deel van 
ons personeel is boven de 50 jaar en 
tegen	2018	zal	de	helft	van	het	perso-
neel met pensioen gaan. We hebben 
dus	nood	aan	een	leeftijdsbewust	per-
soneelsbeleid om jongeren aan te trek-
ken,	 zonder	 daarbij	 de	 kennis	 van	de	
oudere personeelsleden te verliezen. 
Daarom proberen we hen te betrekken 
bij	de	opleiding	van	de	 jongeren	door	
een soort van mentorshipsysteem. 
Verder spelen we ook in op de noden 
van het personeel om hun motivatie te 
verbeteren en afwezigheden te vermin-
deren.	 Niet	met	 een	wijzende	 vinger,	
maar	als	een	goede	huisvader.”

Hoeveel bedraagt het absenteïsme bij het 
personeel nu?

Resul	 Tapmaz:	 “Wij	 zitten	 op	 8	 pro-
cent,	 terwijl	 het	 Vlaams	 gemiddelde	
6	 procent	 is.	Maar	 bij	 grote	 bedrijven	
ligt	 het	 op	 9	 procent,	 dus	 daar	 zitten	
we	onder.	Toch	is	het	mijn	ambitie	om	
dat terug te dringen tot 7 procent. Uit 
ons	onderzoek	blijkt	dat	de	voornaam-
ste redenen voor afwezigheid op het 
werk	 leeftijdsgebonden	zijn.	Bij	ouder	
personeel stellen we vaak problemen 
vast met de gezondheid en de motiva-
tie. Daarom voeren we met hen oriën-
tatiegesprekken	 om	 te	 kijken	 hoe	 we	
hun jobinhoud kunnen verbeteren en 
aanpassen	aan	hun	specifieke	noden.”

Ik kan me voorstellen dat elke leeftijds- of 
personeelsgroep wel specifieke noden heeft. 
Hoe speel je daar op in?

Resul Tapmaz: “Ik heb een project van 
innovatieve arbeidsorganisatie opge-
start, waarvoor we zowel nationaal 
als internationaal erkenning hebben 
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gekregen	–	mede	dankzij	de	hulp	
van het personeel en de vakbon-
den,	die	zich	hard	inzetten	om	dat	
te laten slagen. Uitgangspunt is 
dat we inspelen op de verwach-
ting van de Gentenaars en het per-
soneel dat hun stad voortdurend 
evolueert. De innovatieve arbeids-
organisatie wil meer verantwoor-
delijkheid	 geven	 aan	 het	 perso-
neel	en	hen	tegelijk	meer	inspraak	
geven. De bedoeling is een lossere 
structuur te creëren, waarin een 
personeelslid	zijn	werk	kan	inde-
len, het beter kan doen en er meer 
van kan genieten, om zo ook een 
betere dienstverlening te bieden 
aan de burger. Ik wil een organi-
satie	die	gelooft	in	zijn	medewer-
kers	en	hen	verantwoordelijkheid	
durft	geven.	Momenteel	loopt	dat	
pilootproject	 in	 vijf	 diensten,	 zo-
wel uitvoerende als administra-
tieve, gemotiveerde en minder 
gemotiveerde diensten. Als het 
werkt, wil ik het uitbreiden over 
het	hele	personeelbestand.”

Kan je een praktisch voorbeeld geven 
van hoe het project innoveert?

Resul	Tapmaz:	“Het	personeel	krijgt	
bijvoorbeeld	 de	 mogelijkheid	 om	
zelf	 zijn	 dienstroosters	 in	 te	 delen,	
waardoor het niet meer aan een 
strikt 9-to-5 schema gebonden is. 
Personeelsleden werken dan veeleer 
taakgericht	dan	 tijdgericht.	Bovendien	 is	deze	manier	van	
werken	ook	gezinsvriendelijker.	Het	creëert	de	mogelijkheid	
om	bijvoorbeeld	de	kinderen	naar	school	te	brengen	of	af	te	
halen.	Zeker	voor	alleenstaande	ouders	zijn	zo’n	maatrege-
len	heel	belangrijk.”

Uit cijfers blijkt dat het aantal statutaire werknemers bij de stad 
Gent stijgt, tegen de tijdgeest in. Vanwaar die keuze?

Resul	Tapmaz:	“We	zijn	één	van	de	weinige	steden	waar	in-
gezet wordt op statutarisering van het personeel. Voor ons 
is	loonzekerheid	voor	het	personeel	zeer	belangrijk.	Boven-
dien drukt het ook de appreciatie voor ons personeel uit. 
Momenteel	is	iets	meer	dan	de	helft	van	ons	personeel	sta-
tutair en ik hoop dat tegen het einde van de legislatuur op 
te trekken tot 60 procent. Voor de contractuele personeelsle-
den	onderzoeken	we	momenteel	of	het	budgettair	mogelijk	
is	een	tweede	pensioenpijler	uit	te	werken,	want	dat	is	voor	
hen	uiteraard	een	pijnpunt.”

Over enkele dagen is het 1 mei, de hoogdag voor de socialisten. Wat 
betekent die dag voor jou? Wat heb je op het programma staan?

Resul	Tapmaz:	“Voor	mij	betekent	
het	eigenlijk	samen	met	de	kame-
raden terugblikken op het prach-
tige socialistische verleden – zeker 
in Gent is dat niet min. Op 30 april 
bezoek ik alle sp.a-afdelingen in 
het Gentse en luister ik naar de 
verhalen van de aanwezigen. En 
op	 1	 mei	 stap	 ik	 natuurlijk	 mee	
op in de stoet, waarin we duide-
lijk	maken	waar	het	socialistische	
erfgoed voor staat en hoe het nog 
steeds actueel is. Ik zal ook een 
toespraak houden ter huldiging 
van Pierre De Geyter, auteur van 
de Internationale,  georganiseerd 
door S-plussers aan het MIAT-
museum.”

De laatste jaren is het socialisme 
steeds meer op zichzelf teruggeplooid 
en manifesteert het zich hoogstens 
nog nationaal of lokaal. Moet het zijn 
blik niet terug richten op een wereld 
met globale, gemeenschappelijke pro-
blemen?

Resul Tapmaz: “Absoluut! De 
globalisering	 heeft	 het	 falen	 van	

het kapitalisme en liberalisme aan-
getoond. De burgers betalen nog 
steeds	de	prijs	van	de	crisis	van	drie	
jaar geleden. Het socialisme is het 
aan zichzelf verplicht zich opnieuw 
internationaal te ontwikkelen en te 
profileren.	Niet	enkel	op	Europees,	
maar ook op globaal niveau. Overal 

ter wereld groeien immers de onrechtvaardigheden en de 
kloof	tussen	arm	en	rijk.	Die	moeten	we	bestrijden.”

Waarom is de socialistische boodschap van solidariteit en recht-
vaardigheid zo moeilijk te verkopen?

Resul Tapmaz: “Het probleem is niet zozeer de boodschap, 
maar hoe je ze brengt. Ons grootste probleem is dat we als 
socialisten een prachtig verhaal hebben, de maakbaarheid 
van de samenleving, maar dat we die niet meer vertaald 
krijgen.	We	moeten	opnieuw	meer	de	taal	spreken	van	het	
volk	 en	 dichter	 bij	 de	 gewone	man	 staan.	 Dat	 probeer	 ik	
steeds	te	doen	met	mijn	huis-	en	personeelsbezoeken.	Ik	ga	
zelf naar de mensen en breng zelf de socialistische bood-
schap,	 zonder	 tussenkomst	 van	de	media.	Die	 laatste	 zijn	
nuttig,	maar	niet	zo	nuttig	als	persoonlijk	contact.	Dan	kan	
je pas echt discussies aangaan met mensen, op hun niveau, 
in hun taal. Een verhaal hebben is één ding. Maar als je het 
niet	kan	overbrengen,	ben	je	verloren.”

“Statutarisering zorgt
voor loonzekerheid en 
drukt de appreciatie 

voor het personeel uit.”
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Even voorstellen
Het gewest Vlaams-Brabant

De hoofdzetel van ACOD Vlaams-Brabant bevindt zich in 
Leuven, in het centrum van het land, met Brussel in haar 
voortuin. Dit is niet altijd de makkelijkste regio om in te 
werken, maar gelukkig evolueerde de laatste decennia het 
vakbondsleven mee. We vroegen Willy Peeters, gewestelijk 
intersectoraal secretaris, naar de nieuwe dynamiek in zijn 
gewest.

Willy	Peeters:	“Persoonlijke	contacten	via	dienstbetoon,	ver-
gaderingen en zitdagen geraken steeds meer in de verdruk-
king	door	het	gebruik	van	e-mail	en	internet.	Daardoor	zijn	
bereikbaarheid, beschikbaarheid en snelle dienstverlening 
crucialer	dan	ooit.	In	Vlaams-Brabant	proberen	wij	daar	op-
timaal op in te spelen, doorgaans met groot succes. En als 
het	voor	onze	leden	moeilijk	is	ons	langs	digitale	weg	te	be-
reiken,	kunnen	ze	nog	steeds	terecht	bij	onze	hoofdzetel	in	
Leuven	voor	een	persoonlijk	contact.”

Bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn twee speerpunten van je 
werking. Hoe realiseer je dat in een gewest dat zowat in twee ge-
spleten wordt door Brussel?

Willy	Peeters:	“We	zijn	in	alle	belangrijke	steden	en	gemeen-
ten	van	de	provincieafdelingen	goed	gesetteld	om	onze	le-
den in de beste omstandigheden te informeren en te helpen 
–	ook	zo	in	het	Brussels	hoofdstedelijk	gebied	en	in	de	rand.	
De oprichting van een afdeling daar was een bewuste keu-
ze	om	de	Nederlandstalige	leden	die	wonen	en	werken	in	
Brussel,	bij	te	staan.	Een	succes,	zo	bleek.	De	ACOD	is	ook	
bereikbaar	via	de	plaatselijke	ABVV-kantoren,	waarmee	we	
zeer goed samenwerken. Onze leden stellen hoge eisen en 
dus proberen we ons dienstbetoon voortdurend te verbete-
ren	en	uit	te	breiden.”

ACOD Vlaams-Brabant was een trendsetter wat betreft de nauwe 
samenwerking met de plaatselijke ABVV-afdelingen.

Willy Peeters: “Dat klopt! De ACOD en ABVV-gebouwen 

vormen	één	geheel,	met	een	gemeenschappelijke	ledenont-
haaldienst en een directe verbinding met de werkloosheids-
diensten van ABVV-Vlaams-Brabant. Dit baanbrekend initi-
atief is vandaag een pluspunt voor de dienstverlening aan 
alle leden. Het bespaart onze leden heel wat ongemakken 
en overbodige verplaatsingen. Je vindt immers alle diensten 
op	 eenzelfde	 locatie.	 Iedereen	wint	 erbij.	Ook	met	 de	 an-
dere ABVV-centrales onderhouden we goede contacten, wat 
vaak	heel	nuttig	is	in	het	kader	van	de	gemengde	loopbaan-
problematiek en de toenemende contractuele tewerkstelling 
in	de	overheidsdiensten.”

Welke specifieke diensten worden aan de leden aangeboden?

Willy	 Peeters:	 “Naast	 algemene	 dienstverlening,	 kunnen	
leden	bij	ons	terecht	voor	juridische	dienstverlening	en	bij-
stand,	bijstand	ingeval	van	werkloosheid	en	administratieve	
ondersteuning - vaak een welgekomen hulp voor onze le-
den. We hebben ook een zeer populaire seniorenwerking, 
een groeiende jongerenwerking en een kritische gender-
commissie. Zoals vele gewesten kunnen we ook rekenen op 
een	vormingsdienst	die	militanten	aflevert	die	het	verschil	
kunnen	maken	op	de	werkvloer.	Onze	gewestelijke	sector-
secretarissen concentreren zich uiteraard op hun sectorge-
bonden	materies	en	staan	leden	bij	wanneer	er	problemen	
opduiken	in	hun	werksituatie.”

Wat heeft de toekomst in petto voor dit gewest?

Willy	Peeters:	“We	willen	graag	de	intergewestelijke	samen-
werking met de andere ACOD-gewesten op verschillende 
domeinen versterken met oog op de hele ACOD. De focus 
van	die	samenwerking	blijft	uiteraard	de	meerwaarde	voor	
onze leden, zowel de onze als die van andere gewesten. Ik 
wil ook jongeren meer betrekken en interesseren voor de 
syndicale werking. Dat is alleszins een hot item voor de ko-
mende congresperiode 2012-2016. ACOD Vlaams-Brabant is 
een ambitieus gewest,  beschikt over een ploeg professionele 
secretarissen en enthousiaste medewerkers. Ze staan klaar 
voor	hun	leden	en	helpen	waar	nodig!”

Willy Peeters

ACOD Vlaams-Brabant

Adres Maria Theresiastraat 121
3000 Leuven

Tel. 016/22.31.50

Fax 016/22.32.23

Mail willy.peeters@acod.be

Openingsdagen
maandag – donderdag
van 8 tot 16 uur 
vrijdag	van	8	tot	13	uur.
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Europa in essentie
Euro Plus Pact

Ondanks de luide eis van het ABVV om meer oog te heb-
ben voor de sociale dimensie in de Europese anticrisismaat-
regelen, nam de Europese Raad eind maart het Euro Plus 
Pact aan. Het wil de economische coördinatie binnen een 
uitgebreide Eurozone versterken om zo de competitiviteit 
te verhogen.
Het pact omvat vier macro-economische doelstellingen: het 
bevorderen van de competitiviteit en van de tewerkstel-
ling,	gezonde	openbare	financiën	en	een	sterkere	financiële	
stabiliteit. Het pact bepaalt verder dat de eenheidskost van 
arbeid	moet	gelinkt	zijn	aan	productiviteit,	de	 loonstijgin-
gen binnen de openbare sector moeten aan banden gelegd 
worden	en	flexicurity	moet	gepromoot	worden.	De	 staten	
uit de Eurozone worden bovendien opgeroepen hun pensi-
oensysteem	aan	te	passen	volgens	de	demografische	noden,	
uitstapregelingen te beperken en werknemers ertoe aan te 
zetten	langer	te	werken.
Het	statement	van	de	Europese	leiders	dat	aanzienlijke	loon-
stijgingen	 de	 concurrentiepositie	 kunnen	 benadelen,	 geeft	
alvast	duidelijk	aan	welk	pad	ze	bewandelen.	De	Europese	
vakbond	blijft	daarom	mobiliseren	voor	meer	rechtvaardig-
heid	en	gelijkheid	en	tegen	strenge	besparingsmaatregelen.	
Volgende afspraak: de betoging in Budapest op 9 april.

Tax op financiële transacties

Het	EVV	ijvert	sinds	lang	voor	de	invoering	van	een	tax	op	
financiële	transacties,	waarvan	de	inkomsten	kunnen	aange-
wend worden voor openbare investeringen, de uitbouw van 
een koolstofarme industrie en een groene economie, en de 
uitgave van eurobonds die speculatie in de hand houden en 
zo	een	Europees	herstelplan	financieren.	Het	Europees	Par-
lement	keurde	onlangs	een	rapport	rond	financiële	hervor-
ming goed waarin het zich onder meer uitspreekt voor de 
invoering	van	een	dergelijke	financiële	transactietax,	zonder	
zelfs eerst te wachten op een internationaal akkoord hier-
over. Een taxatie van 0,05 procent zou op Europees niveau 
200 miljard euro kunnen opleveren, te besteden aan de her-
lancering van tewerkstelling en groei.

Openbare aanbesteding

De	EU	zou	regeringen	en	overheden	ertoe	moeten	aanzetten	
openbare	 aanbestedingen	 te	 gebruiken	 als	 hefboom	 voor	
de promotie van kwaliteitsvolle tewerkstelling, leveren van 
kwaliteitsvolle diensten, opleiding, sociale inclusie en duur-
zame ontwikkeling om zo de markt in positieve zin te beïn-
vloeden. Een openbare aankoop van duurzame producten 

en diensten ka-
dert volledig bin-
nen de doelstellingen 
van duurzame ontwikkeling 
en de 2020 strategie. In plaats van de beste waarde voor 
het	geld	gelijk	te	stellen	met	de	laagste	prijs,	zouden	meer	
sociale, ethische en ecologische voordelen moeten doorwe-
gen. Momenteel is dit nochtans niet het geval.

EPSU vraagt als reactie op de bevraging van de commissie 
rond openbare aanbestedingen dan ook:
-	de	integratie	van	horizontale	doelstellingen	zoals	bijvoor-
beeld de kwaliteit van de tewerkstelling of propere lucht, 
die	even	belangrijk	zijn	binnen	de	openbare	aanbesteding	
als	de	functionele	specificiteiten.
-	de	erkenning	dat	de	productiewijze	kan	worden	opgeno-
men	als	technische	specificaties.	Een	duurzaam	productie-
proces,	 inclusief	 sociale	 criteria,	 zijn	 een	 essentieel	 onder-
deel van de beoordeling om na te gaan of het product of 
de dienstverlening beantwoorden aan de doelstellingen op 
vlak van duurzame ontwikkeling.
-	hogere	instelling	van	de	normen,	dus	niet	enkel	de	prijs,	
maar	ook	sociale	en	ecologische	criteria	moeten	bij	de	keuze	
in acht worden genomen.
-	mogelijk	maken	de	kwaliteit	van	de	leverancier	in	de	se-
lectiefase op te nemen. Aanbestedende overheden zouden 
meer info moeten hebben over het niet naleven van enga-
gementen	 van	 aanbieders	 en	 mogelijkheden	 krijgen	 om	
die aanbieders die reeds problemen gaven op het vlak van 
duurzaamheid en kwaliteitsvolle tewerkstelling, te omzei-
len.	Aanbieders	die	degelijke	arbeidsomstandigheden	heb-
ben, investeren in opleiding, werkzoekenden en personen 
met een handicap tewerkstellen of investeren in de lokale 
gemeenschap,	zouden	meer	gewicht	moeten	krijgen	in	het	
selectieproces.
-	de	naleving	en	het	afdwingen	van	de	overeenkomst	effi-
ciënter maken. Eens het contract toegewezen is, staan over-
heden	door	de	hoge	kostprijs	vaak	machteloos	om	een	niet	
degelijk	 uitgevoerd	 contract	 stop	 te	 zetten	 en	 een	 nieuwe	
aanbesteding uit te voeren. De kosten van de controle op 
de uitvoering zouden in het algemene aanbestedingsbudget 
moeten	vervat	zitten.
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BIG
1-mei in Brussel
Zoals elk jaar organiseert het ABVV van Brussel een 1 
mei-feest. Voor de militanten begint de dag met een mee-
ting van de Gemeenschappelijke Actie. Vervolgens trekt 
de optocht naar het Rouppeplein, waar de ABVV-centra-
les vertegenwoordigd zijn om de leden te onthalen. Al-
lerlei solidaire verenigingen zijn ook aanwezig om hun 
activiteiten toe te lichten. Het programma omvat even-
eens tal van animaties en openbare concerten.

Het	thema	van	de	meeting	Gemeenschappelijke	Actie	is	
de publiek–private samenwerkingen, de openbare aan-
bestedingen en het algemeen belang. Aanvang om 13 
uur	bij	de	ACOD	op	het	Fontainasplein,	onder	voorzit-
terschap van Jean-Pierre Knaepenbergh met toespraken 
van	Philippe	Van	Muylder	(algemeen	secretaris	van	het	
ABVV	 Brussel),	 Jef	 Baeck	 (voorzitter	 van	 de	 Federatie	
van	Socialistische	Mutualiteiten	van	Brabant)	en	Freddy	
Thielemans	 (burgemeester	 van	 de	 stad	 Brussel).	 Van	
14 tot 14 uur 30 trekken we in fanfareoptocht naar het 
Rouppeplein. Daar is er een feestdorp van de Socialis-
tische Mutualiteiten, met een schminkstand, springkas-
teel,	 draaimolen,	 verrassingsattractie,	 infostand,	 enz.	
Het opent op 13 uur, met animatie van 13 uur 30 tot 14 
uur 30 en vervolgens concerten van de Kramiekfanfare, 
Creools Super Combo, Machiavelli, Zomer 67 & Frank 
Vander linden en Heritage. Het einde is voorzien om 20 
uur.

De 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker
Fiets mee met de ACOD
In het kader van haar campagne or-
ganiseert Kom op tegen Kanker dit 
jaar een marathonfietstocht ‘De 1000 
kilometer van Kom op tegen Kanker’. 
Op die manier wil de organisatie geld 
inzamelen voor levensbelangrijk kan-
keronderzoek. In coördinatie met het 
ABVV heeft de ACOD zich ingeschre-
ven om met een ploeg deel te nemen 
aan de fietstocht. 

Het evenement vindt plaats in het ver-
lengd weekend van 2 juni tot 5 juni 
2011. Dit jaar is de vertrek- en aan-
komstplaats Mechelen. De 1000 ki-
lometer maakt een doortocht in alle 
Vlaamse provincies. ’s Middags wordt 
er telkens gestopt voor de lunch in een 
andere	stad,	namelijk	Damme,	Hasselt,	
Oudenaarde en Turnhout.

De ACOD neemt deel met 8 renners, 
die elk 125 kilometer voor hun reke-
ning nemen. Elke morgen starten we 
in Mechelen voor twee etappes van 125 
km, één in de voormiddag en één in de 
namiddag. Elke etappe wordt door één 
ploeglid gereden in één van de drie pe-
letons, die met verschillende snelheden 
de	afstand	afleggen:	24	km/u,	27	km/u	
en 30 km/u. De organisatie voorziet de 
nodige professionele, medische en cu-
linaire omkadering en ook de ACOD 
zal het nodige doen.

Uiteraard doen we niet enkel een spor-
tieve inspanning, maar we zullen ook 
5000 euro moeten inzamelen als start-
premie.	 Daarom	 hopen	wij	 van	 harte	
op jullie steun te mogen rekenen om 
zodoende	 het	 startgeld	 mee	 te	 finan-

cieren.	Naast	jullie	financiële	steun	vra-
gen	wij	ook	op	een	massale	aanwezig-
heid	tijdens	het	parcours.	Je	kan	reeds	
een	kijkje	nemen	op	www.1000km.be	,	
maar uiteraard houden we jullie op de 
hoogte van verdere informatie m.b.t. 
het parcours. Wie ons team wil spon-
soren, kan storten op het rekening-
nummer BE14 7331 9999 9983 met ver-
melding van de actiecode 170-014-076 
–	gift	(vóór	20	mei	2011)	en	krijg	je	een	
fiscaal	 attest	 vanaf	 40	 euro.	 In	 naam	
van	onze	ploeg	danken	wij	 jullie	voor	
jullie	bijdrage.

Meer informatie?
Chantal Lefrancq:
chantal.lefrancq@acod.be
02/508.59.15.
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Herdenking voor Vrede en Verdraagzaamheid
Het 8 Mei Comité in samenwerking 
met Vredeshuis Gent en ACOD Spoor 
stellen voor:
- tentoonstelling tekeningen van Geor-

ges Despaux 'Buchenwald 1944-1945' 
van dinsdag 26 april tot zondag 8 mei 

in	 de	 VIP-school,	 Offerlaan	 3,	 9000	
Gent.
-	zanghappening	‘Wij	Zingen	een	Dak	

op de Wereld’ op het Sint-Pietersplein 
in	Gent,	 vrijdag	 6	mei	 vanaf	 13	 uur	
15.

- herdenkingsplechtigheid einde 
Tweede Wereldoorlog op het 8-Mei-
plein in het Zuidpark te Gent, zondag 
8 mei vanaf 11 uur.

Valse voorstellingen, verkeerde cijfers
en leugens
Het Cargodossier is totaal ontspoord. 
Maandenlang heeft de NMBS-top met 
verwrongen verhalen, met op honderd 
manieren interpreteerbare teksten en 
met bedrieglijk cijfermateriaal ge-
probeerd om een protocolakkoord in 
elkaar te boksen dat de goederensec-
tor bij het spoor zogezegd van de on-
dergang moest redden. ACOD Spoor 
heeft die demarches steeds met argus-
ogen gevolgd. We wilden niet, zoals bij 
ABX, voor een tweede keer een kat in 
een zak kopen. Als het aan ons had ge-
legen, zou er nog steeds geen akkoord 
zijn rond Cargo. Onze collega’s van 
het ACV beslisten daar echter anders 
over, wat uiteraard hun goed recht is.

Excuses, excuses

Wat liep er allemaal mis sinds de on-
dertekening van het protocolakkoord 
op 26 november 2010? Eenvoudiger 
zou	 zijn	 te	 antwoorden	 op	 de	 vraag	
wat	er	goed	verliep	bij	Cargo.	Zelfs	het	
slechtst	mogelijke	 scenario	wordt	niet	
gehaald. Aangezien iedereen dacht 
dat het niet dramatischer kon worden 
dan begin 2010, werd uitgegaan van 
het	 ‘gemiddelde	 scenario’	 om	 de	 toe-
komst van Cargo uit te stippelen. Maar 
zelfs	het	slechtste	scenario	blijkt	nog	te	
hoog	gegrepen.	En	natuurlijk	wordt	de	
oorzaak voor het niet behalen van de 
beoogde	resultaten	onmiddellijk	bij	de	
vakbonden	en	vooral	bij	ACOD	Spoor	
gelegd. We zouden immers elke door-
braak	naar	 ‘andere’	(lees:	veel	slechte-
re)	werkomstandigheden	verhinderen.	

Daardoor kan het rendement van het 
personeel niet opgedreven worden, 
waardoor	 hun	 kostprijs	 niet	 daalt.	 Bij	
Logistics	 verzwijgen	 ze	 echter	 zedig	
dat	 sinds	 1	 februari	 2011	 de	 NMBS-
Holding bedragen stort die de even-
tuele loonhandicap ten opzichte van 
andere operatoren moet neutraliseren. 
Het	 moeilijke	 sociaal	 overleg	 wordt	
dus nog maar eens misbruikt om de 
onkunde van het management te ver-
doezelen, vooral dan op het vlak van 
de	verkeerde	inschatting	van	trafiek	en	
omzet.

Statutaire tewerkstelling

ACOD Spoor geloofde nooit in de zo-
genaamd	 eerlijke	 intentie	 om	 binnen	
Logistics de statutaire werkgelegen-
heid deels te behouden. Via bepaalde 
politieke kanalen kregen we een brief 
in handen waarin Marc Descheemaec-
ker	 zijn	visie	geeft	op	het	protocolak-
koord en meer bepaald de statutaire 
tewerkstelling binnen de RCC. Die 
brief is veel explicieter dan de teksten 
in het protocol. Op enkele details na 
vermeldt de brief wat ACOD Spoor 
inzake statutaire tewerkstelling in de 
RCC nastreefde. Als het protocol zo 
zou	geschreven	zijn,	was	er	wat	betreft	
de Vlaamse vleugel van ACOD Spoor 
met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid	ook	een	akkoord	ge-
weest. Maar wanneer we aan de CEO 
vragen om het protocol aan te passen 
aan de inhoud van de brief, wordt dat 
geweigerd. Heel de heisa rond Cargo 

moet	 dus	 wel	 een	 ‘liberaal’	 opgezet	
verhaal	 zijn	met	 slechts	 één	doel:	 hoe	
zo	 snel	 mogelijk	 135	 miljoen	 belas-
tingsgelden binnenhalen om een 100 
procent privéproject te ondersteunen.

Uitdoofscenario

Het lot van de spoormannen en -vrou-
wen was nooit een bezorgdheid van 
de neoliberale top van Logistics. Zelfs 
nadat	 ze	 alles	 -	 bijkomend	 135	 mil-
joen euro, gebouwen, locomotieven, 
wagons en opgeleid personeel - in de 
schoot geworpen kregen, slagen ze 
er nog niet in een break-even scena-
rio uit te werken. Ooit stelde ACOD 
Spoor op een onbewaakt moment dat 
er	beter	geen	akkoord	zou	zijn	dan	een	
slecht akkoord. Dit akkoord is niet al-
leen slecht, het is zelfs rot binnenin. 
Bovendien misleidt het politiek ver-
antwoordelijken,	 waarvan	 we	 over-
tuigd	zijn	dat	ze	het	goed	menen	met	
de	NMBS-groep.	Het	valt	te	vrezen	dat	
het	een	lang,	pijnlijk,	negatief	en	termi-
naal verhaal wordt voor het spoorweg-
personeel. Zachte heelmeesters maken 
immers	 stinkende	 wonden.	 Spijtig	
genoeg zullen de wonden in dit geval 
een	 kwaadaardig	 karakter	 krijgen	 en	
uiteindelijk	de	dood	van	de	patiënt	tot	
gevolg	hebben,	 namelijk	Logistics	dat	
buiten	de	NMBS-groep	valt.
Ondanks alles wenst ACOD Spoor ie-
dereen	een	strijdbare	1	mei.	Het	zal	no-
dig	zijn!

Jos Digneffe
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Hervorming eerste spoorwegpakket
Het einde van de NMBS-structuur in zicht?
Het voorstel voor een nieuwe richtlijn, 
dat een herziening inhoudt van het eer-
ste spoorwegpakket, werd door euro-
commissaris van Transport Siim Kallas 
op 17 september 2010 gepresenteerd aan 
de Europese Commissie. Deze voorstel-
len werden door de Europese Commis-
sie goedgekeurd. Zonder reactie van 
onze kant zou deze hervorming van het 
eerste pakket, als ze in de huidige vorm 
wordt gestemd, de grondprincipes van 
onze overkoepelende spoorwegonderne-
ming in vraag kunnen stellen.

Het eerste spoorwegpakket dateert al 
van	 2001	 en	 omvat	drie	 richtlijnen	die	
betrekking hebben op de ontwikkeling 
van de communautaire spoorwegen, 
verlenen	 van	 vergunningen,	 toewijzen	
van spoorweginfrastructuurcapaciteit 
en	de	heffing	voor	het	gebruik	van	die	
infrastructuur. Dit dossier verdient al 
onze aandacht. We zouden ons wel eens 
op een beslissend moment kunnen be-
vinden voor de toekomst van de Maat-
schappij	zoals	we	die	vandaag	kennen.

De verslaggeefster van de commissie 
die de hervorming voorbereidt, De-
bora Serrachiani, is echt wel vastbera-
den en het standpunt van haar Euro-
pese	 partners	 lijkt	 ondubbelzinnig.	 In	
de	huidige	stand	van	de	debatten	zou	
onze holdingstructuur, zetel van onze 
sociale dialoog en van het statuut van 
het spoorwegpersoneel, wel eens in het 
gedrang kunnen komen of zelfs wor-
den	 afgebroken.	Via	met	EFT	 (de	Eu-
ropese	Transportfederatie)	geprogram-
meerde	 ontmoetingen	 lijkt	 ze	 immers	
de confrontatie te willen aangaan met 
een van de meest gevoelige punten: 
de totale fysieke scheiding van de ex-
ploitatie en de infrastructuur. Onder-
vraagd over de sociale gevolgen voor 
de betrokken ondernemingen en het 
personeel, aarzelt ze niet te benadruk-
ken dat dit zal gepaard gaan met soci-
ale begeleidingsmaatregelen.

Twee andere aspecten van de hervor-
ming van het eerste pakket zorgen 
eveneens	 voor	 problemen,	 namelijk	
de	 rol	 die	 onze	 werkplaatsen	 krijgen	

toebedeeld en het stakingrecht dat ze 
zou willen opnemen in de nieuwe Eu-
ropese	Richtlijn.
Voor	wat	de	werkplaatsen	betreft	voor-
ziet de hervorming dat op een niet-
discriminerende manier toegang moet 
worden verleend tot onze industriële 
infrastructuren.	Tegen	marktprijzen	en	
ten gunste van de andere operatoren 
wel te verstaan.
Ook de kwestie van het stakingsrecht 
en	 de	minimumdienst	 blijft	 zorgwek-
kend, zelfs al is er een wil om deze 
maatregel minder bindend te maken, 
behalve dan voor de landen waar de 
wetgeving deze al oplegt. Uiteraard 
verwerpen	 wij	 dit	 perspectief	 voor	
zover dat het onderwerp opgenomen 
blijft	 in	de	 teksten	van	de	Richtlijn	en	
in	zover	dit	in	strijd	is	met	het	Verdrag.	
Hoe	dan	ook	weten	we	dat	bij	de	om-
zetting	ervan	de	lidstaten	de	gevolgen	
hiervan politiek zodanig kunnen nu-
anceren	dat	de	geest	van	de	Richtlijn,	
zoals	 in	 plenaire	 zitting	 besproken,	
behouden	blijft.	Lidstaten	waar	de	mi-
nimumdienstverlening niet bestaat, 

Contactpersoon spoor: Rudy Verleysen - GSM: 0479/86.25.56  - e-mail: rudy.verleysen@acod-spoor.be
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Derde familiehappening ACOD Spoor
Brugse kant(jes)
Op zondag 29 mei 2011 organiseert ACOD Spoor haar derde familiehappening, dit keer met een wandelzoektocht in Brug-
ge.	Ieder	lid	krijgt	een	inschrijfformulier	opgestuurd.	Inschrijven	kan	tot	13	mei.	Opgelet:	bij	inschrijving	is	de	vermelding	
van	het	 identificatienummer	heel	 belangrijk.	Deelnemen	kost	 20	 euro	per	persoon,	maar	 kinderen	geboren	vanaf	 1996	
nemen	gratis	deel.	De	inschrijving	is	pas	geldig	wanneer	men	de	brief	met	een	bevestigingsnummer	ontvangt.	De	inschrij-
vingen	zijn	beperkt	tot	1000	deelnemers.

Stuur	het	inschrijvingsstrookje	voldoende	gefrankeerd	op	naar	ACOD	Spoor,	Brugse	kant(jes),	Fontainasplein	9-11,	1000	
Brussel
-	of	stuur	deze	inschrijving	via	factage	NMBS	naar	ACOD	Spoor,	Brugse	kant(jes),	Fontainasplein	9-11,	1000	Brussel
- of mail deze gegevens naar brugsekantjes@acod-spoor.be
-	of	fax	deze	inschrijving	naar	02/508.58.18.

Inschrijvingsstrookje
Naam:	 ........................................................................................................................................................................................................  
Straat: .................................................................................................................... huisnr.: .......................................... bus:  ..................  
Postnummer: ..........................................Gemeente:  ..............................................................................................................................
Identificatienummer:	….	….	….	….	/	….	….	….	….	-	….	
Aantal	betalende	personen:	…………….	x	20	euro	=	……………	euro
(vergeet	naast	je	familieleden	jezelf	ook	niet	in	te	schrijven)
Aantal	kinderen	geboren	vanaf	1996:	…………

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

zouden	 de	 Richtlijn	wel	 eens	 kunnen	
aangrijpen	om	deze	ook	daadwerkelijk	
in te voeren.

Vandaag is dit dossier in handen van 
de Raad en de Europese parlementsle-
den, voor een eerste lezing. Op 25 janu-
ari 2011 en 12 april 2011 werd hierover 
al	gedebatteerd	in	het	Europees	Parle-
ment op basis van een werkdocument 
binnen het Comité Transport. Gedu-
rende de periode 23 tot 25 mei volgt in 
Brussel de voorstelling van het ontwerp 
van verslag in de commissie Transport 
door de verslaggeefster Debora Sarrac-
chiani.	Er	 is	 een	 termijn	voorzien	van	
één week voor eventuele amendemen-
ten.	 Volgens	 onze	 informatie	 zou	 tij-
dens	de	bijeenkomst	van	de	Raad	van	
de Ministers van Transport in Luxem-
burg al een politiek akkoord kunnen 
worden bereikt. Een stemming over 
het akkoord wordt verwacht in het Co-
mité Transport van 12 en 13 juli te Brus-
sel. In de loop van september wordt er 
dan overgegaan tot een eerste lezing en 
stemming van het akkoord in plenaire 

zitting	 in	het	Europees	Parlement.	 In-
dien er een politiek akkoord is tussen 
Raad en het Europees Parlement, zal 
de Raad in oktober of december van 
dit	jaar	het	'gemeenschappelijke	stand-
punt' formaliseren.

Zodra deze stap gezet is, zou de agen-
da er vervolgens als volgt kunnen uit-
zien: eerste of tweede semester 2012 
stemming in tweede lezing; één maand 
later volgt dan de publicatie in het of-
ficiële	publicatieblad	van	de	Europese	
Gemeenschap; eind 2013-begin 2014 
omzetting	 van	 de	 richtlijn	 in	 natio-
naal recht. Die periode van twee jaar 
zal	 waarschijnlijk	 niet	 worden	 geres-
pecteerd: het zou 18 maanden of zelfs 
minder	kunnen	zijn,	aldus	bronnen	die	
nauw	betrokken	zijn	in	de	discussie.

Ook andere verontrustende aspecten 
worden waargenomen, zoals de libe-
ralisering van het nationale reizigers-
vervoer, waarvoor de Commissie vanaf 
2012	een	voorstel	zal	doen	(een	vierde	
spoorwegpakket)	 of	 het	 feit	 dat	 het	

succes van een Brits spoorwegsysteem 
wordt opgehemeld.

Wat kunnen we doen om ons te verzet-
ten tegen deze liberale vooruitgang, 
die	 indien	 op	 zijn	 beloop	gelaten,	 het	
einde	van	onze	Maatschappij	zal	 aan-
kondigen, met alle gevolgen die hieruit 
kunnen	 voortvloeien?	 Bij	 ETF	 plegen	
we overleg om het standpunt van de 
partners van de aangesloten landen 
te	 vernemen,	 maar	 we	 beseffen	 wel	
dat er door de verschillende culturen 
en zeer dwingende nationale wetge-
vingen	enorme	problemen	rijzen	voor	
stakingsacties op Europese schaal. Ver-
wacht	wordt	dat	tijdens	de	bijeenkomst	
van de sectie Spoorwegen van ETF op 
11 mei in Brussel de te volgen strategie 
en de actiemiddelen worden bepaald 
in	 de	 strijd	 tegen	 deze	 verregaande	
hervormingen.

Rudy Verleysen
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Verhoging basis uurbedragen productiviteitspremies
Wat is de stand van zaken?
In het protocol van sociaal akkoord 
2008-2010 werd overeengekomen dat 
vanaf 1 juli 2008 voor de begunstigden 
van het stelsel voorzien in bericht 46 
PP/2001 (rijdend personeel) een enve-
loppe ter beschikking wordt gesteld die 
globaal overeenkomt met een verho-
ging van 10 procent van het totaal be-
drag van hun productiviteitspremies. 
Voor de begunstigden van de andere 
stelsels werd overeengekomen dat een 
globale enveloppe wordt toegekend, 
waarvan de absolute waarde identiek 
is aan het totaalbedrag toegekend aan 
de begunstigden van vorig stelsel.

In de schoot van de paritaire subcom-
missie, na het afsluiten van het proto-
col, werd een werkgroep opgericht die 
over de verdeling van de inhoud van 
deze enveloppen zou onderhandelen. 
Van	bij	de	aanvang	van	de	werkzaam-
heden van deze werkgroep benadrukte 
de	Maatschappij	dat	de	uitvoering	van	
deze maatregel gekoppeld was aan de 
toepassing van de bepalingen van punt 
2.3. van het protocol 'Prestaties van het 
personeel en organisatie van de dien-
sten', met andere woorden de invoe-
ring van 11-urenprestaties, polyvalen-
tie en een drastische vermindering van 
de overgangen voor de treinbestuur-
ders in internationaal goederenver-
keer. Deze maatregel zou de inspan-

ningen	gedeeltelijk	moeten	compense-
ren,	aldus	de	Maatschappij.

Deze koppeling tussen de verhoging 
van de productiviteitspremies en de 
prestaties van het personeel werd door 
ons gecontesteerd. We merkten op dat 
men steeds vaker probeert de premies 
van de bestuurders te verminderen 
door de parameters die in aanmerking 
worden genomen voor de berekening, 
te	laag	in	te	schatten.	Het	gaat	hier	om	
hun	kennis	van	de	lijnen,	het	materieel,	
en	dergelijke	meer.	Daarnaast	kunnen	
we niet aanvaarden dat de verhoging 
van de premies voor het overgrote ge-
deelte	van	het	personeel	afhankelijk	is	
van voorwaarden die niet op hen van 
toepassing	zijn.

Na	het	uitwerken	van	verschillende	si-
mulaties van premieberekening en de 
daaraan verbonden discussies werd 
in	de	paritaire	werkgroep	uiteindelijk	
overeengekomen	 dat	 een	maandelijks	
gelijk	 forfaitair	 bedrag	 voor	 het	 rij-
dende personeel en eenzelfde formule 
voor het overige personeel, de beste 
oplossing is. De ingewikkelde formu-
les voor de berekening en de te grote 
verschillen tussen de verschillende 
werkzetels lagen aan de basis van dit 
akkoord.

Eind december 2010 kwam de Maat-
schappij	 met	 een	 totaal	 nieuw	 voor-
stel dat in de paritaire overlegorganen 
werd voorgelegd: een verhoging van 
het basis uurbedrag met 0,0294 euro 
aan	 100	 procent	 voor	 het	 niet-rijdend	
personeel en een verhoging van het 
basis uurbedrag met 0,0710 euro aan 
100	 procent	 voor	 het	 rijdend	 perso-
neel.	Nieuw	 is	 ook	dat	de	uitbetaling	
van de verhoogde productiviteitspre-
mies slechts zou gebeuren met terug-
werkende kracht op 1 januari 2010 in 
plaats van 1 juli 2008, omdat niet aan 
alle voorwaarden van punt 3.2 van het 
protocol worden voldaan.

Wij	herhalen	nogmaals	dat	de	bereke-
ningsmethode voor de bepaling van 
de forfaitaire verhoging van de basis 
uurbedragen niet overeenstemt met 
wat overeengekomen werd in de werk-
groep.	Ook	wat	betreft	de	overgangen	
werd	door	ons	tijdens	de	werkgroepen	
een voorstel geformuleerd. We kregen 
hierover nog geen antwoord van de 
Maatschappij.	Tot	op	heden	werd	over	
het nieuwe voorstel van de Maatschap-
pij	nog	geen	akkoord	bereikt.	In	de	pa-
ritaire subcommissie van april staat dit 
voorstel opnieuw ter discussie.

Rudy Verleysen
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MIVB: Oproep kandidaten
Met het oog op de verkiezing op 6 en 8 
juni	2011	van	plaatselijke	afgevaardig-
den voor de sector TBM Gewest Brus-
sel	 (MIVB),	wordt	overgegaan	 tot	 een	
oproep voor kandidatuurstelling. Om 

aan de voorwaarden te beantwoor-
den moeten de kandidaten voldoen 
aan de huidige statutaire vereisten en 
hun	schriftelijke	kandidatuur	indienen	
vóór	 9	 mei	 2011	 bij	 Dario	 Coppens,	

voorzitter	ACOD	TBM	Brussel,	 Royal	
Atrium 7e, Koningsstraat 76 te 1000 
Brussel.	 Een	 ontvangstbewijs	 wordt	
per kerende post verstuurd.

Reizigers van De Lijn morren
In een nieuwsflash deelde De Lijn mee 
dat in 2010 de klachten van de reizigers 
met 39 procent zijn gestegen tegenover 
2009. Mogen wij de Vlaamse regering 
hiervoor hartelijk feliciteren? Dit is 
immers het rechtstreekse resultaat van 
de bewuste keuzes in het nieuwe beleid 
onder minister Crevits.

De drastische ingrepen in de exploita-
tie	bij	De	Lijn	die	verplicht	werden	op-
gelegd,	eisten	in	2010	voor	het	Lijnper-
soneel	een	zware	tol.	Zoals	wij	al	lang	
voorspelden,	bewijzen	de	cijfers	nu	dat	
de reizigers hiervan eveneens de dupe 
zijn.
Het	wordt	stilaan	hoog	tijd	dat	de	over-
heid	zich	verantwoordelijk	gaat	voelen	

voor	de	klachten	over	stiptheid	te	wij-
ten	aan	de	te	korte	rijtijden	en	onrealis-
tische uurtabellen wegens het systema-
tisch vervallen van diensten door een 
zelf gecreëerd personeelsgebrek. Ook 
klachten	over	de	 capaciteit	 en	de	wij-
zigingen in het aanbod bleven in 2010 
niet uit.
De	Lijn	en	haar	personeel	heeft	zich	in	
2010 moeten plooien naar een ontoerei-
kende dotatie om de dienstverlening 
zoals	 voorheen	 te	 blijven	 aanbieden.	
Uit	 de	 klachtenregen	 blijkt	 nu	 dat	 de	
vele aanpassingen in het openbaar ver-
voeraanbod in de meeste gevallen heel 
wat gevolgen hadden voor de reizigers: 
een frequentievermindering, een extra 
overstap, een andere en vaak langere 

route	of	zelfs	het	totaal	verdwijnen	van	
de	 gebruikelijke	 buslijn.	 Opmerkelijk	
is ook dat het aantal bezwaren tegen 
het	 voorbijrijden	 van	 een	 halte	 steeg.	
Dit verbaast ons niet: vol is vol. Alleen 
de	overheid	 schijnt	 er	 nog	 steeds	 van	
overtuigd	te	zijn	dat	het	bij	De	Lijn	toch	
allemaal met wat minder kan.

En helaas, minder zal het worden. 
Vooral het reizigersaantal dan, dat nog 
zal krimpen in 2011 indien niet snel 
van koers veranderd wordt. Investeren 
in	De	Lijn	loont;	dat	was	tot	voorheen	
de	boodschap	en	dat	blijft	het	ook.

Rita Coeck

Contactpersoon TBM: Rita Coeck - Tel.: 02/508.58.84 - e-mail: tbm@acod.be
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Invoering sequencing bij Mail
ACOD Post eist inspraak
De invoering van de sequencing heeft 
mogelijk een grote impact op het per-
soneel. Om de bedoelingen van bpost 
en de haalbaarheid van de dienstor-
ganisaties te kennen, eist ACOD Post 
betrokken te worden in het ganse ver-
haal om zo onze leden naar behoren 
te kunnen verdedigen. Op 4 april 2011 
stuurde ACOD Post/CGSP Poste daar-
over een brief, waarvan we de inhoud 
hierbij publiceren.

De ACOD/CGSP wil betrokken wor-
den	bij	het	proces	dat	als	doel	heeft	een	
onderzoek te houden over de haalbaar-
heid van de dienstorganisaties:
- door in samenspraak met de Onder-

neming het mandaat te bepalen dat 
aan de KUL en Arista gegeven wordt.

- door dit onderzoek aan hetzelfde 
tempo te volgen als bpost.
-	door	 tegelijkertijd	 met	 bpost	 kennis	

te nemen van de eindresultaten van 
deze testen.

De ACOD/CGSP wil dat deze testen 
zo	snel	mogelijk	uitgebreid	worden	tot	
alle diensten ongeacht het vervoers-
middel.
Voor de invoering van welke nieuwe 
organisatie ook, wil de ACOD/CGSP 
dat bpost aan de postmannen de nieu-
we uitreikingsmethoden uitlegt en dat 
ze eventueel, op verzoek, de haalbaar-
heid van de nieuwe werkmethoden 
aantoont.
De ACOD/CGSP wil dat het sociaal 
overlegschema vastgelegd wordt in 
samenspraak met de onderneming en 
dat	elke	partij	zich	hiertoe	verbindt.
De ACOD/CGSP wil dat er een snelle 
en structurele oplossing wordt gezocht 
voor de dienstorganisaties wanneer 
vastgesteld wordt dat het personeel 
problemen	heeft	bij	de	uitoefening	van	
hun dienst.
De ACOD/CGSP wil dat er onderhan-
deld wordt hoe de dienstorganisaties 
moeten worden aangepast na de start 

zonder de drie voorgeschreven maan-
den te wachten.
Voor	 wat	 betreft	 de	 kwaliteit	 wil	 de	
ACOD/CGSP	dat	er	een	dagelijkse	re-
porting plaatsvindt met goedkeuring 
van de lokale vakbondsafvaardigin-
gen. Dit is niet om het personeel te 
stigmatiseren, maar om de kwaliteit te 
waarborgen.
Voor	wat	het	voorafgaandelijk	medisch	
onderzoek	 betreft,	 kan	 de	 ACOD/
CGSP zich scharen achter het proces 
als	het	is	om	in	de	loop	van	de	tijd	een	
medische opvolging te voorzien. Maar 
als het een verborgen manier is om het 
personeel 'aan de kant te schuiven', zal 
de ACOD/CGSP zich hiertegen verzet-
ten.

Contactpersoon De Post:
Jef De Doncker

e-mail:
jozef.de_doncker@acod.be
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Aanpassing reglement vergoeding 
 begrafeniskosten
Zowel voor het statutair als het con-
tractueel personeel is er een voorstel 
om het reglement te wijzigen tot toe-
kenning van een vergoeding voor be-
grafeniskosten.

Reglementering statutair 
 personeel

In	 het	 geldelijk	 statuut	 van	 de	 post-
ambtenaren	 (D.I.	 327)	 is	het	volgende	
reglement tot toekenning van een 
vergoeding wegens begrafeniskosten 
opgenomen: "De vergoeding wegens 
begrafeniskosten mag niet meer bedra-
gen dan het twaalfde van het bedrag 
dat	is	vastgesteld	bij	toepassing	van	ar-
tikel 39, eerste, derde en vierde lid van 
de wet van 10 april 1971 op de arbeids-
ongevallen."
In het Belgisch Staatsblad van 26 ja-
nuari 2011 verscheen het bericht: "Ar-
beidsongevallen. Indexering van de 
loongrenzen	 bedoeld	 bij	 artikel	 39,	
eerste en tweede lid, van de arbeids-
ongevallenwet van 10 april 1971: de 
bedragen	 vastgesteld	 bij	 artikel	 39,	
eerste en tweede lid, van de arbeids-
ongevallenwet van 10 april 1971 wor-
den, ter uitvoering van artikel 43 van 
het	Koninklijk	Besluit	van	21	december	
1971 houdende uitvoering van som-

mige bepalingen van de arbeidsonge-
vallenwet	 van	 10	 april	 1971	 (Belgisch	
Staatsblad	van	28	december	1971)	per	
1	januari	2011,	respectievelijk	gebracht	
op 37.545,92 euro en 6.067,83 euro."
Het in het reglement opgenomen 
maximumbedrag is momenteel niet 
aangepast aan die indexering die werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad. Sedert 1 januari 2009 is het maxi-
mumbedrag	 bij	 bpost	 vastgesteld	 op	
3.067,48 euro. Reglementair wordt 
voorzien	dat	het	bedrag	jaarlijks	wordt	
aangepast ingevolge de indexering van 
de loongrenzen. In 2010 was er geen 
indexering. Voorgesteld wordt om 
vanaf 1 januari 2011 het plafond inzake 
de loongrenzen bedoeld in art. 39 van 
de arbeidsongevallenwet te verhogen 
tot het bovenvermelde bedrag van 
37.545,92 euro. Op maandbasis wordt 
dat	 reglementair	 37.545,92	 euro	 :	 12	 =	
3.128,83 euro.

Reglement contractueel personeel

In	de	conventie	betreffende	de	tewerk-
stelling van contractueel personeel 
voorziet artikel 4:
"De vergoeding voor begrafeniskos-
ten wordt hem toegekend volgens 
dezelfde voorwaarden als voorzien in 

het Reglement tot toekenning van een 
vergoeding wegens begrafeniskosten 
van	het	geldelijk	 statuut	van	de	 amb-
tenaren	van	De	Post,	mits	de	aftrek	van	
de uitkering voor begrafeniskosten die 
door het ziekenfonds wordt betaald." 
Hier	hoeft	dus	geen	aanpassing	te	ge-
beuren.

Voorstel formele aanpassing
geldelijk statuut

Geldelijk	statuut	van	de	postambtena-
ren	(D.I.	327)	Reglement	tot	toekenning	
van een vergoeding wegens begrafe-
niskosten, artikel 3 § 2: "Sedert 1 janu-
ari 2011 is het maximumbedrag vastge-
steld op 3.128,83 euro. De vergoeding 
wegens begrafeniskosten mag niet 
meer bedragen dan het twaalfde van 
het	 bedrag	 dat	 is	 vastgesteld	 bij	 toe-
passing van artikel 39, eerste, derde en 
vierde lid van de wet van 10 april 1971 
op de arbeidsongevallen. Dit bedrag 
wordt	 jaarlijks	 aangepast	 ingevolge	
de indexering van de loongrenzen. De 
vergoeding wegens begrafeniskosten 
wordt	niet	verminderd	bij	deeltijdse	of	
verminderde prestaties van de overle-
den ambtenaar."
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Sociale programmatie 2011-2012
Eisenbundel sectorale cao
Begin april werden de onderhandelin-
gen over een sectorale cao voor de soci-
ale programmatie 2011-2012 opgestart 
in paritair comité 326. In gemeenschap-
pelijk front hebben de syndicale organi-
saties de hierna volgende onderwerpen 
op tafel gelegd als basis voor de onder-
handelingen. Zowel nieuwe eisen als 
materies die al lang ter discussie staan, 
vindt men hierin terug. De duurtijd van 
de cao loopt van 1 januari 2011 tot en 
met 31 december 2012.

Tewerkstelling

We eisen de verlenging van alle be-
staande tewerkstellingsmaatregelen. 
Alle maatregelen die de tewerkstel-
ling van risicogroepen regelen, moeten 
verlengd	worden	voor	de	duurtijd	van	
deze cao. Uit de besprekingen voor het 
IPA	bleek	dat	er	een	nieuwe	geest	rijpt	
bij	de	werkgevers	om	alle	vormen	van	
arbeidsovereenkomsten	 bij	 eenzelfde	
werkgever in aanmerking te nemen 
voor de anciënniteit en de proefperiode 
te bepalen. In onze sector hebben we 
al	bepaalde	regels	(zie	artikel	7	van	de	

cao	2005-2006)	om	de	eventuele	onder-
breking tussen twee overeenkomsten 
te overbruggen, indien deze onderbre-
king	kleiner	of	gelijk	is	aan	drie	maan-
den.	We	blijven	aandringen	dat	artikel	
6	van	deze	cao	integraal	toegepast	blijft.	
Indien er echter een tewerkstelling met 
een contract van onbepaalde duur volgt 
op een contract van bepaalde duur of 
de tewerkstelling gebeurt via een inte-
rimcontract, dient alles in rekening te 
worden gebracht vanaf de eerste dag 
tewerkstelling	binnen	het	bedrijf.
Het is nodig om een van de grootste 
anachronismen uit de wet op de ar-
beidsovereenkomsten uit te bannen 
via deze cao. Tot nu worden werkne-
mers die in hun proefperiode afwezig 
blijven	 wegens	 ziekte	 of	 ongeval,	 niet	
vergoed voor de eerste dag arbeidson-
geschiktheid. Door deze niet te betalen 
wordt door de werkgever misschien de 
toon gezet om tot een strikte uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst te komen, 
maar de grote meerderheid van de 
werknemers tracht juist om niet ziek te 
zijn.	Zij	willen	immers	een	arbeidsover-
eenkomst van onbepaalde duur.

Koopkracht

De	 bedrijven	 in	 de	 sector	 hebben	 of-
wel serieuze winsten gemaakt ofwel 
werden de kosten van de werknemers 
doorgerekend in de transport- of distri-
butietarieven. Zowel in het niet-geregu-
leerde als in het gereguleerde deel van 
de sector, stellen we vast dat de globale 
loonkost	daalt	door	het	verdwijnen	van	
de werknemers met de oude arbeids-
voorwaarden	 (OAV),	 ten	 gunste	 van	
werknemers met de nieuwe arbeids-
voorwaarden	 (NAV).	 Daarom	moet	 er	
een maximale recurrente koopkracht-
verhoging komen voor alle werkne-
mers,	NAV	én	OAV.
Daarnaast	 is	 het	meer	 dan	 tijd	 om	 te-
rug orde op zaken te stellen in het sec-
torale	barema	van	de	NAV.	We	stellen	
vast dat de opdeling in plages nogal 
wat	interpretatieproblemen	blijft	geven.	
Nu	bestaan	er	immers	14	klassen	en	er	
zijn	maar	9	plages.	Indien	een	werkne-
mer	van	klasse	verandert	en	hij	blijft	in	
dezelfde	plage,	volgt	er	geen	financiële	
beloning.
Ook het anciënniteitsbarema voor heel 



Tribune 67.05 - mei 201118 Gazelco 
de sector moet opnieuw worden ingevoerd. Het minimum-
barema is geplafonneerd op 17 jaren anciënniteit. De werk-
gevers hebben aan sommigen een heel hoge anciënniteit toe-
gekend	bij	hun	aanwerving.	Deze	personen	zitten	tegen	het	
plafond van hun inkomen; de anciënniteit moet doorlopen 
tot	 40	 jaren.	Bovendien	 eisen	we	voor	de	NAV	een	aantal	
dagen getrouwheidsverlof en de invoering van een 14'de 
maand.

Eindeloopbaan

Voor	alle	werknemers	NAV	en	OAV	eisen	we	een	verbete-
ring van de vervroegde uitstap in het algemeen vanaf de 
leeftijd	van	58	jaar	voor	iedereen	en	een	vervroegde	uitstap	
vanaf 56 jaar met het systeem zoals momenteel gekend voor 
continudienst, uitgebreid met wacht, permanentie en ploe-
genwerkers.	 De	 mogelijkheid	 moet	 worden	 voorzien	 dat	
personen	kunnen	vertrekken	in	wettelijk	pensioen	op	1	 ja-
nuari van het jaar volgend op de 60'ste verjaardag. In tegen-
stelling tot wat er voorzien was voor de werknemers die ver-
vroegd	vertrekken	en	op	de	leeftijd	van	60	op	pensioen	moe-
ten gaan, is er nog steeds geen berekening van de maanden 
van prestatie in het jaar van pensionering. We vragen ook 
om het loopbaaneinde te humaniseren en dat de verworven 
kennis op een correcte manier kan worden overgedragen.

Verbetering sociale maatregelen

Het niet proratiseren van de dagen ADV in geval van ziekte 
en	zwangerschap	zowel	voor	OAV	als	NAV;	afschaffen	van	
de franchise in de ambulante zorgen voor iedereen; invoe-
ren van een verzekering ongeval privéleven voor de werk-
nemers	met	NAV;	aanpassen	van	de	waarborg	van	inkomen	
voor	de	NAV	in	geval	van	wacht	en	continu	(assimilatie	tot	
6 maanden voor ziekte en tot 12 maanden voor een arbeids-
ongeval en volledige waarborg van inkomen voor zwanger-

schap	 en	 de	 pre-	 en	 postnatale	 rustperiode);	 verbetering	
van het aanvullende pensioen Enerbel; hospitalisatieverze-
kering voor gepensioneerden betaald door de werkgever; 
tariefvoordelen en ambulante zorgen voor gepensioneerde 
NAV;	perequatie	koppelen	aan	het	welzijn	voor	gepensio-
neerden; integrale recuperatie van compenserende rustdag 
voor	OAV	en	NAV	voor	wacht	en	permanentie;	toekenning	
van vier betaalde dagen omstandigheidsverlof wegens fa-
miliale	redenen	voor	NAV	en	OAV	zoals	in	andere	sectoren;	
mogelijkheid	tot	voltijds	en	halftijds	tijdskrediet	voor	ieder-
een	gedurende	vijf	jaren;	verlof	voor	het	geven	van	bloed	en	
bloedplaatjes	voor	NAV	en	OAV;	herziening	en	verbetering	
van	de	regeling	9/10-dagen	voor	NAV	en	OAV;	de	fietsver-
goeding maximaal verhogen.

Diversen

Maximaliseren van de syndicale premie en deze op 135 euro 
brengen	voor	onbepaalde	duur	voor	NAV	en	OAV,	en	een	
verhoging van de dotatie aan het vormingsfonds.
Daarnaast	 eveneens	 aan	 iedereen	NAV	 en	 OAV	 een	 taal-
premie toekennen; aan iedereen een premie toekennen om 
het	ter	beschikking	stellen	van	het	rijbewijs	te	compenseren	
voor	OAV	en	NAV;	nieuwe	operatoren	op	niveau	brengen;	
een inspanning leveren op het vlak van vorming omwille 
van	het	gebrek	aan	transparantie	en	duidelijkheid.
We eisen de afwerking van de bestaande werkgroepen voor 
het einde van 2011: hospitalisatieverzekering, tarifaire voor-
delen, de rechthebbenden in de verschillende toepassingen 
van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

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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Nieuws van het paritair comité
van Belgacom
Pensioenreglement

Het Proximus pensioenreglement wordt aangepast als ge-
volg	van	de	integratie.	Er	wordt	nog	bijkomend	onderhan-
deld over enkele beschermingsmechanismen ten gunste van 
de personeelsleden van ex-Proximus. Het pensioenregle-
ment voor een aanvullend pensioenkapitaal voor de perso-
neelsleden van Belgacom werd aangepast en geactualiseerd, 
maar	er	zijn	geen	fundamentele	wijzigingen.

Einde vacatie flex-time en toelage

Het doel is het toepassingsgebied van het reglement over de 
einde	vacatie	flex-time	arbeidsduurregeling	te	herpreciseren	
en de doelgroep voor de toelage te actualiseren als gevolg 
van de veranderingen in de organisatiestructuur en de in-
tegratie	van	het	personeel	van	de	filialen	binnen	Belgacom.
Voor de arbeidsduurregeling gaat het over de verplichting 
om de normale vacatie vervroegd te beëindigen door einde 
vacatie	flex-time	compensatie	op	 te	nemen,	 indien	het	per-
soneelslid een uurrooster 10.30 uur tot 19 uur volbrengt en 
het	laatste	werkbevel	maximaal	één	uur	vóór	het	einde	van	
de	 normale	 vacatie	 heeft	 afgewerkt.	 Verder	 eveneens	 over	
het	preciseren	van	de	onmogelijkheid	om	het	positief	saldo	
van	de	 einde	 vacatie	 flex-time	 teller	 te	 verhogen,	wanneer	
het	personeelslid	voor	de	betrokken	dag	het	akkoord	heeft	
gekregen	om	de	vacatie	te	verkorten	door	einde	vacatie	flex-
time compensatie op te nemen en de prestatie het afgespro-
ken	einduur	niettemin	overschrijdt.

MAS PROF CAB IPR
Technicus Radio 2A32*071   X
Technicus Kabelnet 2A33*066  X X X
Technicus Lasser 2A33*074   X  
Technicus Eindapparatuur 2A34*004 X X  X
Werkplaatsmecanicien 3*11*006  X  X
Adjunct	Technicus	Studie	Netten 3*33*067   X X
Adjunct-technicus	laswerken	(koper	en	optische	vezel) 3*33*068   X X
Kasseier 3*33*072   X
Adjunct Technicus Elektricien 3*34*001 X X X
Technisch Medewerker Buitendienst 4*17*035 X X X X
Technisch Medewerker Binnendienst 4*17*036 X X

   
Gebruik utilitaire voertuigen voor woon-werkverkeer

Het reglement beoogt de invoering van een vierde categorie 
van gebruikers: de personeelsleden van SDE en GIS die een 
taak van operationele teamleader of van teamcoördinator 
uitoefenen binnen de divisie COP, IDO of GIS. Ze moeten 
de functie van teamleader vervullen en uitvoerende teams 
opvolgen en begeleiden of het werk van teams op het terrein 

bij	klanten	of	op	diverse	locaties	coördineren.	Ze	kunnen	re-
kening houdend met de noodwendigheden van de dienst de 
toelating	krijgen	om	een	utilitair	voertuig	te	gebruiken	voor	
het	woon-werkverkeer,	voor	zover	zij	aan	enkele	voorwaar-
den	voldoen.	Het	gaat	hier	over	een	vrijwillig	aanbod	met	als	
consequentie de aanrekening van een voordeel van alle aard.
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Merite 2011

Er wordt een enveloppe van 3 miljoen euro ter beschikking 
gesteld. Dat leidt tot de toekenning van een aantal merite-
punten	en	dit	als	overgangsmaatregel	en	afhankelijk	van	de	
tewerkstelling	op	31	december	2009	(dus	rekening	houdend	
met	de	evaluatieregels	van	Belgacom	nv	en	de	ex-filialen).

Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel
werkingsjaar 2011

Deze collectieve overeenkomst is de uitvoering van cao 
2011-2012	(enkel	goedgekeurd	door	ACOD-VSOA).	De	toe-
kenning	van	het	voordeel	is	afhankelijk	van	het	resultaat	van	
de	bedrijfsobjectieven	voor	de	referteperiode.	Deze	doelstel-
ling wordt ten laatste eind maart aan de raad van bestuur 
van Belgacom ter goedkeuring voorgelegd en wordt onder 
gesloten	enveloppe	geplaatst	 in	het	bijzijn	van	de	vakbon-
den. Het voordeel wordt toegekend in verhouding tot het 
al	dan	niet	of	gedeeltelijk	bereikt	hebben	van	de	realisatie-
graad van de doelstelling. Het resultaat wordt uitgedrukt 
als een percentage en wordt als bereikt beschouwd wanneer 
de realisatiegraad 95 procent van de doelstelling bedraagt. 
Bij	het	realiseren	van	de	doelstelling	wordt	aan	het	perso-
neelslid een voordeel toegekend dat wordt berekend als 
volgt: de winstverdeling wordt gedeeld door de loonmassa 
en dat percentage wordt vermenigvuldigd met het referen-
tiejaarloon van de werknemer. De omvang van het voordeel 
dat de werknemer ontvangt, hangt af van de realisatie van 
de doelstelling.

Naargelang	de	realisatie	van	de	doelstelling	wordt	het	voor-
deel als volgt gecorrigeerd:

Realisatie doelstelling Percentage toegepast op
uitbetaling voordeel

> 0 % en < 70 % lineair volgens het behaalde 
resultaat

=	en	>	70	%	en	<	85	% 85 %
=	en	>	85	%	en	<	95	% 95 %
=	en	>	95	% 100 %

Indien het resultaat van de berekening groter is dan het be-
drag in artikel 38, §3, novies van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid, 
dan wordt het voordeel beperkt tot dit bedrag. Het verschil 
wordt dan uitbetaald als collectieve bonus. Indien de doel-
stelling niet wordt bereikt, dan zal het verschil tussen het 
voordeel dat zou uitbetaald worden indien het resultaat 
wel werd bereikt en het reëel uitbetaalde voordeel, worden 
uitbetaald als collectieve bonus en dit in uitvoering van de 
verplichting vervat in artikel 62 van de wet van 21 maart 
1991	betreffende	de	hervorming	van	sommige	overheidsbe-
drijven.	De	collectieve	bonus	valt	onder	het	loonbegrip	en	is	
dus	onderworpen	aan	de	fiscale	en	sociaalrechtelijke	inhou-
dingen	die	op	premies	van	toepassing	zijn.	Het	voordeel	en	
de collectieve bonus worden toegekend pro rato het tewerk-
stellingspercentage van de werknemer in de referteperiode.

Reglement afwezigheden

Artikel	 27	van	de	wet	betreffende	de	 arbeidsovereenkom-
sten voorziet het recht op behoud van het loon dat de werk-
nemer,	die	arbeidsgeschikt	is	op	het	moment	waarop	hij	zich	
naar	zijn	werkplaats	begeeft,	zou	zijn	toegekomen	als	hij	zijn	
gewone dagtaak had kunnen volbrengen, doch om een re-
den	die	onafhankelijk	is	van	zijn	wil	het	werk	dat	hij	aan	het	
volbrengen	was	niet	kan	voortzetten.	Artikel	55,	§	1,	9°,	van	
het reglement van de afwezigheden van de personeelsle-
den	van	Belgacom	schrijft	een	bijkomende	voorwaarde	voor	
vooraleer van voornoemd recht kan genoten worden, na-
melijk	minstens	de	helft	van	een	dagtaak	hebben	volbracht.	
Voor het contractueel personeel, dat onderworpen is aan de 
wet	 betreffende	 arbeidsovereenkomsten,	 is	 de	 afschaffing	
van	deze	bijkomende	voorwaarde	noodzakelijk.	Om	rede-
nen	van	billijkheid	en	gelijkheid	wordt	de	voorwaarde	af-
geschaft	voor	de	totaliteit	van	het	personeel	van	Belgacom.

Pensioenfonds

Onder andere om meer inspraak en controle te geven op het 
beheer van het Pensioenfonds is er een nieuwe regeling voor 
de	samenstelling	van	de	algemene	vergadering	(AV)	en	van	
de	raad	van	bestuur	(RvB)	van	dat	Pensioenfonds:
- in de AV en in de RvB van het Pensioenfonds wordt een 

vertegenwoordiging opgenomen van de representatieve 
vakorganisaties van Belgacom.

- een einde wordt gesteld aan het begeleidingscomité dat 
geactiveerd werd in 2009 en waarvan de uitwerking op-
houdt op 19 mei 2011, op voorwaarde dat de uitzonder-
lijke	AV	van	het	Pensioenfonds	op	die	datum	de	nieuwe	
regeling van kracht verklaart.

- elke werkgever is aangesloten en wordt vertegenwoor-
digd	 door	 één	 fysieke	 persoon	 zoals	 wettelijk	 verplicht.	
Eén werkgever kan worden vertegenwoordigd door meer 
dan één persoon, om te voorkomen dat de AV gereduceerd 
wordt	tot	één	enkele	persoon	als	al	de	filialen	zouden	wor-
den opgeslorpt door Belgacom.

- alle werkgevers samen hebben in totaal 70 stemmen die 
onderling verdeeld worden rekening houdend met hun 
aantal werknemers.
-	 er	zijn	3	zetels	toegewezen	aan	de	representatieve	vakor-

ganisaties van Belgacom.
- elke vakorganisatie ontvangt 10 stemmen. Hierdoor heb-
ben	de	vakbonden	altijd	een	stemkracht	van	30	procent.

De RvB is samengesteld uit 3 leden aangesteld door de RvB 
van Belgacom, 4 leden aangesteld door de CEO van Belga-
com en 3 leden aangesteld door de representatieve vakor-
ganisaties van Belgacom. Elk lid is gerechtigd op één stem. 
Behalve	de	voorzitter	zijn	de	leden	aangesteld	om	te	zetelen	
in	de	AV	bij	voorkeur	andere	leden	dan	deze	zetelend	in	de	
RvB.

Contactpersoon Telecom:
André Vandekerkhove

Tel.: 02/508.59.19 - e-mail: 
andre.vandekerkhove@acod.be
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BIPT
Nieuw vakbondscomité
Op 1 april werd een nieuw vakbonds-
comité voor het BIPT opgericht. Met 
veel enthousiasme beginnen de leden 
aan een nieuwe werking, met enorme 
uitdagingen. De samenstelling:
-	 Nederlandstalige	 leden:	 Eddy	 De	
Kock, Mario De Vuyst, Rudy De-
muynck, Lieven Deveugele.
- Franstalige leden: Patrick Allard, Jo-

elle Billy, Eric De Meyer, Thierry Denis, 
Daniel Dupont, Michel Stenuit.
-	gepensioneerden:	Nicolas	Costa.
- lid van het federaal bureau: Eric De 
Meyer.
- hoofdafgevaardigde en algemeen de-
legatieleider: Eric De Meyer.
Eric De Meyer, een militant met heel 
wat ervaring, treedt in de voetsporen 

van	 Nicolas	 Costa.	 Je	 kan	 Eric	 con-
tacteren: eric.de.meyer@ibpt.be of 
0475/77.68.20, of een andere afgevaar-
digde contacteren. We vragen alle tus-
senkomsten te richten aan acodtel@
skypro.be met cgsptel@skynet.be in 
kopie.	 Zet	 de	 sector	 ook	 in	 kopie	 bij	
mails aan afgevaardigden.

BIPT
Wijzigingen administratief
en geldelijk statuut
Aan het administratief en geldelijk 
statuut werden enkele anomalieën, 
tikfouten, verkeerde verwijzingen,... 
rechtgezet. Al deze zaken kunnen pas 
gerealiseerd worden als er een nieuwe 
regering is (op een paar uitzonderingen 
na).

De vakbonden, en zeker ACOD, dron-
gen al lang aan op regularisatie van 
contractuele personeelsleden die reeds 
lang	 in	 dienst	 zijn.	 Na	 overleg	 met	
P&O was enkel het volgende haalbaar. 
12 contractuele personeelsleden waren 
op	31	januari	2007	in	dienst.	Zij	moes-
ten	uiterlijk	op	31	januari	2011	laureaat	
zijn	van	een	door	Selor	georganiseerde	
wervingsselectie, zelfs indien de gel-
digheidsduur verstreken is, voor een 
graad van hetzelfde niveau als de be-
trekking die ze bekleden en die toe-
gang	 geeft	 tot	 een	 graad	 bij	 het	 BIPT.	
Ze	 blijven	 in	 dienst	 als	 contractueel	
personeelslid tot een statutaire benoe-
ming	mogelijk	is.

Er	zijn	enkele	aanpassingen	in	het	eva-
luatiesysteem:
- de leden van de Raad en Ombuds-

leden worden toegevoegd als evalu-
ator.

- de evaluatie gebeurt om de 12 maan-
den in plaats van om de 6, en wordt 1 
maand vervroegd.
-	geen	 wijzigingen	 aan	 de	 uitbetaling	

van de beheersvergoeding.
- functioneringsgesprek voor iedereen 

in oktober.

- verplichting in april als de score lager 
is dan 60/100.

- facultatief functioneringsgesprek mo-
gelijk	maar	er	is	geen	aanpassing	van	
het	waarderingscijfer.

- overgangsbepaling door de vervroe-
ging van de beoordelingscyclus.

Er is herbevestigd dat een bevordering 
slechts	 mogelijk	 is	 na	 het	 slagen	 van	
een bevorderingsselectie.

Over de aanpassing van de tuchtproce-
dure gaat de ACOD niet akkoord. We 
winnen hierover juridisch advies in en 
bepalen later ons standpunt.

Wat	 betreft,	 invoering	 van	 het	KB	Te-
lewerk van het Openbaar Ambt, kan 
telewerk enkel door de Raad worden 
goedgekeurd.

Voor het anciënniteitverlof: wegwer-
ken van de dubbele sanctionering in 
geval	 van	 deeltijdse	 prestaties	 en	 vol-
tijdse	 loopbaanonderbreking	 telt	 mee	
voor de vaststelling van de periode van 
5 jaar.

Voor	 de	 aanvaarding	 van	 de	 nuttige	
ervaring opgedaan in de privésector of 
als zelfstandige: mits akkoord van de 
afgevaardigde van de minister van Be-
groting is er een aanpassing van het KB 
van 10 januari 2006 tot vaststelling van 
de	 budgettaire	 en	 boekhoudkundige	
regeling van het BIPT. Verder vanaf 1 
december 2004 voor niveau A en vanaf 

1 december 2008 voor de andere ni-
veaus	zoals	bij	het	Openbaar	Ambt.

Invoering	 van	 de	 verhoogde	 fietsver-
goeding	 vanaf	 1	 januari	 2010	 (zoals	
Openbaar	Ambt)	en	ook	voor	het	gewe-
zen DKL-personeel. De kilometerver-
goeding	 bij	 gebruik	 van	de	 eigen	wa-
gen	werd	altijd	al	informeel	toegepast.

Voor de aanpassing van de beheerstoe-
lage: de berekening gebeurt op basis 
van werkdagen in plaats van kalender-
dagen; de basis is het maximum van 
de weddeschaal van iedere maand in 
plaats van de weddeschaal van juni of 
december; het contractueel personeels-
lid dat statutair personeelslid wordt, 
behoudt	de	laatst	toegekende	score	tij-
dens de proefperiode.

De discussies over het telecompakket 
zijn	nog	volop	aan	de	gang.	Essentieel	
gaat het over de invoering van een tus-
senkomst in een telecompakket voor de 
actieve personeelsleden. Het contractu-
eel personeelslid dient 1 jaar in dienst 
te	zijn.	Deze	tussenkomst	zal	het	gratis	
telefoon- of gsm abonnement vervan-
gen. Daarnaast is er ook bevestiging en 
behoud van het gratis telefoon- of gsm 
abonnement voor de op rust gestelde 
personeelsleden	en	de	afschaffing	van	
de	 diensttelefoon.	 Over	 het	 telecom-
pakket is nog geen overeenstemming 
bereikt. Het vakbondscomité bespreekt 
dit dossier eerst en legt het voor aan de 
algemene ledenvergadering.
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Tijdens de Kamercommissie voor 
Landsverdediging op 27 oktober 2010 
stelde commissielid Wouter Devriendt 
van Groen! aan minister De Crem een 
vraag over de verstrengde richtlijnen 
voor het opbouwen en opnemen van 
de overuren. Daar waar vroeger de op-
gebouwde overuren mochten worden 
opgenomen binnen de zes maanden na 
de semester waarin ze gepresteerd wer-
den, reduceerde een reglementswijzi-
ging die periode tot één maand.

In	zijn	antwoord	beweerde	de	minister	
dat de korpscommandanten en de Bas-
co’s	 richtlijnen	 gekregen	 hadden	 om	
soepel om te gaan met de maatrege-
len uit het transformatieplan. Het uit-
gangspunt was dat de aanvragen po-
sitief benaderd moesten worden, maar 
dat dit niet wegnam dat de korpscom-
mandant telkens opnieuw de nood-
wendigheid	van	de	dienst	moest	bekij-
ken.	In	de	praktijk	was	weinig	te	mer-
ken van die positieve benadering. We 
hadden dan ook een sterk vermoeden 
dat	 de	 minister	 geen	 richtlijnen	 had	
overgemaakt. Dit vermoeden werd be-

vestigd	na	een	rondvraag	bij	onze	afge-
vaardigden in de kazernes.

Volksvertegenwoordiger Devriendt 
haalde dit aan in een nieuwe monde-
linge vraag aan de minister op de com-
missievergadering van 16 maart 2011. 
Hij	wees	de	minister	op	zijn	antwoord	
van	27	oktober	en	vroeg	of	hij	die	richt-
lijn	kon	inkijken.	Na	het	beantwoorden	
van de vraag overhandigde de minis-
ter	de	bewuste	 richtlijn	aan	het	parle-
mentslid.
Stel u onze verbazing voor toen we de 
nota	onder	ogen	kregen.	De	richtlijnen	
die volgens minister De Crem reeds 
vóór	27	oktober	van	vorig	 jaar	aan	de	
korpscommandanten overhandigd 
werden, dateerden van 20 december 
2010. Die nota werd geschreven na het 
hoogoverlegcomité op 30 november 
2010	en	was	noodzakelijk	na	verschil-
lende vragen van personeelsleden en 
dienstoversten	om	meer	duidelijkheid	
te	 verschaffen	 over	 het	 initiatiefrecht	
en het beheer van overuren.

Hiermee	 is	 nogmaals	 duidelijk	 be-

wezen dat de minister op 27 oktober 
volksvertegenwoordiger Devriendt 
om	de	tuin	heeft	geleid.	Het	is	niet	de	
eerste keer dat we moeten vaststel-
len dat de minister in antwoorden op 
parlementaire vragen de waarheid ge-
weld	aandoet.	Telkens	weer	beweert	hij	
open	en	transparant	te	zijn,	maar	niets	
is	minder	waar.	Ook	tijdens	de	weinige	
contacten	 die	 hij	 met	 de	 vakbonden	
had,	stelden	we	vast	dat	zijn	antwoor-
den met een korrel zout moeten wor-
den genomen. Inzake onderhandelen 
houdt	 hij	 er	 een	merkwaardige	 eigen	
stijl	op	na.	Hij	roept	de	vakbonden	bij-
een, doet wat mededelingen, luistert 
niet naar de inbreng van de vakbon-
den maar trekt dan naar het parlement 
waar	hij	doodleuk	verklaart	dat	zijn	be-
slissing tot stand gekomen is na over-
leg met de vakbonden.

De	 door	 zijn	 partij	 gebruikte	 verkie-
zingsslogan	 'wie	 gelooft	 die	 mensen	
nog?' is dus meer dan ooit van toepas-
sing op hemzelf.

Dirk Deboodt

Militairen
Hoe de minister
parlementairen om 
de tuin leidt.

Gevangenissen
Wachten op wat komen zal
De overbevolking in de gevangenissen 
heeft reeds geruime tijd de kaap van de 
11.000 gedetineerden overschreden. Het 
absenteïsme bij het personeel is hoog 
door ziekte, arbeidsongevallen of ver-
loven; het kader is onderbezet; de reeds 
lang aangekondigde aanwervingen 
lukken niet; de technische middelen die 

een deel van de veiligheid moeten ga-
randeren zijn voor 75 procent buiten-
spel gezet.

Samen met het personeel wachten we. 
We wachten op de politieke overheid, 
die	 nu	 al	 te	 gemakkelijk	 zegt	 dat	 ze	
in lopende zaken is. We wachten op 

de	 politieke	 verantwoordelijken,	 onze	
volksvertegenwoordigers, die werk-
loos toezien op een regering in lopen-
de zaken. We wachten op het eerste 
signaal	van	een	'verantwoordelijke'	die	
eindelijk	zijn	verantwoordelijkheid	op-
neemt.	Waar	 zijn	 die	 verkozenen,	 die	
voorzitters	 van	 de	 commissie	 Justitie	
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Namens wie spreek jij?
De vraag uit de titel is de eerste vraag 
waarop iedere ACOD-afgevaardigde 
een helder antwoord moet kunnen 
geven. Voor alle duidelijkheid: deze 
boodschap is alleen bedoeld voor leden 
van de sector Overheidsdiensten.

Onze statuten laten geen ruimte voor 
onderhandelen over dit basisprincipe: 
werknemers arbeiden in werkzetels en 
het is daar dat ze zich moeten vereni-
gen en zelf hun afgevaardigden verkie-
zen.	 Onze	 sector	 heeft	 helaas	 niet	 de	
beste reputatie als het gaat over struc-
turen. We hebben trouw de jarenlange 
complexiteit van de Belgische staat 
gevolgd	en	dat	heeft	geleid	tot	een	in-
gewikkelde vakbondsstructuur van 
autonome sectoren met gemeenschap-
pelijke	 afspraken.	 Dit	 alles	 werd	 niet	
opgezet voor ons plezier, maar in een 
poging om de vereniging van werkne-
mers boven staatsstructuren te stellen. 
Dit alles mag echter niet uitsluiten dat 
de eerste steen, de afgevaardigde, van 
ons	 groot	 huis	moet	 verkozen	 zijn	 zo	
dicht	 als	 mogelijk	 bij	 de	 leden	 waar-
voor men spreekt.

De	 eerlijkheid	 gebiedt	 ons	 toe	 te	 ge-
ven dat dit niet in alle uithoeken van 
Vlaanderen vandaag het geval is. Het is 

bovendien	 bijzonder	 complex	 om	 zo-
iets	 te	organiseren.	Nochtans	heeft	de	
sector Overheidsdiensten besloten om 
niet	 toe	 te	 geven	 aan	mogelijke	 orga-
nisatorische	problemen.	Daarom	heeft	
het bestendig secretariaat zich voorge-
nomen om nog voor de volgende con-
gresperiode 2012-2016 overal de leden 
die	in	Vlaanderen	werken	-	dat	zijn	er	
zo’n 20.000 - een stembiljet te bezorgen.

De leden die voor de Vlaamse regering 
in Brussel werken, kunnen stemmen 
binnen	 de	 afdeling	 BHV.	 Zij	 die	 voor	
de federale overheid in gebouwen in 
Brussel werken, kunnen alleen kiezen 
voor afgevaardigden van de sectoren 
van	 de	 Intergewestelijke	 Brussel,	 dus	
AMiO Brussel of Parastatalen Brussel.

Elk	lid	zal	zijn	of	haar	stem	kunnen	uit-
brengen. In de meeste gevallen zal men 
een kiesbrief thuis ontvangen, maar 
het	 is	 ook	mogelijk	 dat	 men	 de	 kies-
brief	op	de	werkzetel	krijgt.	Nog	altijd	
hebben	 een	 behoorlijk	 aantal	 leden	
niet laten weten wat hun meest recente 
werkzetel is. In dat geval kan de sector 
geen kiesbrief sturen. Wie op 15 okto-
ber	 nog	 altijd	 geen	 kiesbrief	 ontving,	
neemt contact op met het secretariaat 
tel. 02/508.58.64 of op het mailadres 
overheidsdiensten.verkiezingen@acod.
be.	We	zijn	ook	te	vinden	via	de	site	
www.acod-overheidsdiensten.be.

Tegen elke patronale macht moet een 
sterke syndicale tegenmacht staan. 
Deze	verkiezingen	zijn	een	ideale	kans	
om onze krachten nieuw leven in te 
blazen. Ervaren afgevaardigden zullen 
zich gesterkt voelen, geïnteresseerde 
nieuwe délégués zullen nu de stap zet-
ten. We doen een speciale oproep aan 
vrouwen, jongeren en allochtonen om 
zich eveneens kandidaat te stellen. Er 
is plaats genoeg voor nieuwe krachten. 
Doe dus mee!

Guido Rasschaert

van Kamer en Senaat, de minister van 
Justitie, de leden van het kernkabinet, 
de	 Eerste	 Minister?	 Zijn	 ze	 allemaal	
druk bezig in 'lopende zaken'?

Wachten doet ook het personeel. 
Wachten op het ergste: een incident, 
een	 opstand,	 een	 gijzeling,	 een	 ont-
snapping met geweld? Wachten op 
een correcte behandeling, een normale 

personeelsbezetting,	camera’s	die	wer-
ken,	 persoonlijke	 alarmen,	 communi-
catiemiddelen die het doen. Wachten 
op	het	einde	van	de	shift,	wanneer	ze	
-	hopelijk	-	veilig	weer	naar	huis	kun-
nen gaan. Wachten op één iemand die 
luistert naar hun verzuchtingen.

Ivan Vandecasteele
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Even voorstellen
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers
In de reeks 'Even voorstellen' is ditmaal de Rijksdienst voor 
Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) aan de beurt. Er ging 
daar tevens een nieuw technisch comité ACOD-VLIG van 
start.

De RKW is een overheidsinstelling van de Sociale Zekerheid. 
De dienst is onder meer bevoegd voor:
-	 een	efficiënt	beheer	van	de	kinderbijslagregeling	voor	werk-
nemers,	zodat	elk	gezin	de	kinderbijslag	krijgt	waarop	het	
recht	heeft.	De	RKW	stuurt	daarvoor	de	werking	aan	van	
17	kinderbijslagfondsen.	Die	hebben	als	taak	jaarlijks	zo'n	4	
miljard	euro	kinderbijslag	te	betalen	aan	meer	dan	1,1	mil-
joen gezinnen.

- de stipte en correcte uitvoering van maatregelen die de 
overheid neemt over de toekenning en uitbetaling van kin-
derbijslagen.
-	 een	stipte,	correcte	en	continue	uitbetaling	van	gezinsbijsla-

gen aan zo'n 254.000 gezinnen, voor een bedrag van ruim 1 
miljard euro per jaar.

- de subsidiëring van zo'n 370 kinderopvangprojecten op 
meer dan 1000 locaties via het Fonds voor Collectieve Uit-
rustingen en Diensten.

Het hoofdbestuur van de RKW is gehuisvest in de Trierstraat 
te Brussel. Daarnaast gebeurt verdere dienstverlening aan het 
publiek in negen regionale kantoren. De dienst wordt geleid 
door	 administrateur	 generaal	 Johan	 Verstraeten.	Hij	wordt	
hierin	bijgestaan	door	adjunct	administrateur	generaal	Anne	
Ottevaere.	 In	 het	 beheerscomité	 van	 RKW	 zitten	 vertegen-
woordigers van de erkende vakbonden en werkgeversorga-
nisaties.

Inzake de algemene personeelsbelangen valt de RKW bin-
nen de akkoorden die worden afgesloten in comité A, comité 
B	en	sectorcomité	20.	Over	specifieke	materies	die	louter	de	
dienst aanbelangen, gebeuren de onderhandelingen tussen 
de directie en de vertegenwoordigers van het personeel in 
basisoverlegcomités	die	op	geregelde	tijdsstippen	plaatsvin-
den. De representatieve vakbonden vertegenwoordigen daar 
de	personeelsleden.	 In	de	delegatie	van	ACOD	zitten	afge-
vaardigden	van	de	drie	intergewestelijke	afdelingen:	ACOD-
VLIG, ACOD-IRB en ACOD-IRW.
Voorafgaande aan een vergadering van het basisoverlegco-
mité	wordt	er	vergaderd	binnen	de	drie	intergewestelijke	af-
delingen. Vervolgens worden de resultaten van deze drie ver-
gaderingen	besproken	in	een	coördinatievergadering	waarbij	
er	gestreefd	wordt	om	tot	een	gezamenlijk	ACOD-standpunt	
te	komen.	Voor	ACOD-VLIG	zijn	Paul	Gyselinck	en	Corinne	
Bal	de	hoofdafgevaardigden,	bijgestaan	door	Eddy	Plaisier,	
stafmedewerker	bij	ACOD-Overheidsdiensten.

Medewerkers van RKW die wensen deel te nemen aan 
onze vakbondswerking, kunnen zich steeds melden via  
eddy.plaisier@acod.be.

Het personeel van vrijwel iedere overheidsdienst wordt te-
genwoordig geconfronteerd met heel wat problemen die ei-
gen zijn aan de dienst. Wat reilt en zeilt er momenteel zoal 
bij de RKW?

Paul Gyselinck: "RKW kampt reeds lang met een erkend 
personeelstekort. Dit wordt trouwens bevestigd in de eva-
luaties in 2005 en 2009 van de bestuursovereenkomst aange-
gaan	tussen	RKW	en	de	regering.	Ondertussen	zijn	we	2011	
en werd dit personeelstekort gigantisch. Maanden geleden 
was er sprake van een personeelstekort van 21,5 procent in 
de	niveaus	C	en	D	langs	Nederlandstalige	kant.	Waarschijn-
lijk	 is	 dit	 cijfer	 ondertussen	wat	 achterhaald,	want	 er	 zijn	
nieuwe personeelsleden in dienst getreden. Maar langs de 
andere kant is er ook ervaren personeel weggevallen door 
pensionering, een job in de privésector, mutatie naar een 
FOD	of	een	andere	rijksdienst,	en	dergelijke	meer.	Als	een	
gevolg hiervan werd de werkdruk onhoudbaar, waardoor 
er opnieuw ervaren werkkrachten wegvallen door burn-out 
of	depressie.	Dit	alles	geldt	zeker	voor	mijn	werkzetel	RKW-
Antwerpen, maar uit contacten met collega’s van andere 
provinciale bureaus en uitbetalingsdiensten van RKW, weet 

Paul Gyselinck
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Financiën - Fedorest
Welzijn personeel
met de voeten getreden
Zonder enige waarschuwing of enig 
overleg met de personeelsvertegen-
woordigers heeft het directiecomité 
van de FOD Financiën unilateraal be-
slist de openingsuren te wijzigen van 
alle restaurants die afhangen van Fe-
dorest. Dit is een absurde maatregel 
die enkel negatieve gevolgen heeft voor 
het welzijn van het personeel.

De	tijdsperiode	waarin	men	het	restau-
rant kan bezoeken, werd sterk inge-
kort. Personeelsleden, waarvan som-
migen al zeer vroeg aan de dag moeten 
beginnen, moeten nu niet alleen wach-
ten tot 12 uur vooraleer ze binnen mo-
gen,	maar	ook	nog	eens	lange	wachtrij	
trotseren met de nodige geluidshinder 
tot	 gevolg.	 Soms	 worden	 zij	 zelfs	 de	
toegang tot het restaurant ontzegd en 
worden ze doorgestuurd naar de ca-
fetaria. Voor de personeelsleden van 
de	 restaurants	 is	 de	 stress	 aanzienlijk	
toegenomen,	want	zij	moeten	hetzelfde	
werk verrichten op een veel kortere 
tijd.	 Er	 werd	 ook	 nog	 een	 beperking	
van het aanbod ingevoerd, in een po-
ging het restaurantpersoneel ietwat in 
hun werk te ontlasten.

Deze maatregel is onaanvaardbaar. Fe-
dorest	is	een	dienst	die	zoveel	mogelijk	
voordelen moet aanbieden aan haar 
klanten, dit wil zeggen het personeel 
van de FOD’s. Het aanbod zou juist 
uitgebreid	 en	 gediversifieerd	 moeten	

worden. Bovendien werd deze maatre-
gel genomen zonder enige motivatie en 
met miskenning van het sociaal over-
leg.

De vier vakbonden hebben in gemeen-
schappelijk	 front	 gereageerd	 met	 een	
pamflet	 aan	de	personeelsleden	 en	 ze	
vragen dringend overleg over deze 
materie. In het politieke klimaat waar-
in we ons nu bevinden, is het voor 
ons	 moeilijk	 een	 verantwoordelijke	
gesprekspartner te vinden. Daarom 
heeft	de	ACOD	de	minister	van	Amb-
tenarenzaken	gevraagd	zijn	standpunt	
te	 verduidelijken,	maar	het	 is	wel	de-
gelijk	 de	 minister	 van	 Financiën	 die	
verantwoordelijk	 blijft	 voor	 Fedorest.	
De	ACOD	heeft	de	minister	van	Finan-
ciën dan ook geïnterpelleerd over deze 
arbitraire maatregel die beperkingen 
oplegt van de openingsuren en het 
aanbod van gerechten, maar ook over 
andere onderwerpen die betrekking 
hebben op het personeel van Fedorest 
zoals het personeelsplan, het aantal ba-
nen en de weddeschalen.

De	ACOD	blijft	bijzonder	gehecht	aan	
de verdediging van deze dienst voor 
het personeel en zal erop toezien dat er 
een positieve oplossing wordt gevon-
den.

Roland Vansaingèle

ik dat dit min of meer representatief is 
voor gans de RKW.

In Antwerpen doen we er alles aan om 
toch maar een correcte en stipte beta-
ling	 te	 garanderen,	 omdat	wij	 er	 ons	
terdege	van	bewust	zijn	hoe	belangrijk	
de	kinderbijslag	voor	onze	klanten	wel	
is. Als gevolg van een veranderende 
maatschappij	en	de	economische	crisis	
komen er steeds meer en meer eenou-
dergezinnen. Voor een alleenstaande 
werkloze moeder met kinderen ten 
laste	 is	de	kinderbijslag	in	veel	geval-
len een noodzaak om de maand rond 
te	komen.	Jammer	genoeg	kunnen	wij	
geen mirakels verrichten...

De nieuwe personeelsleden die in 
dienst treden, moeten uiteraard opge-
leid	worden.	Aangezien	de	kinderbij-
slagwetgeving zeer complex is, is deze 
opleiding geen sinecure en duurt het 
zeer lang alvorens iemand op een cor-
recte manier de dossiers kan beheren. 
Beroepshalve kom ik in contact met 
vrije	 kinderbijslagfondsen	 en	 sociaal	
verzekeringsfondsen voor zelfstandi-
gen. Ook daar hoor ik steeds opnieuw 
dezelfde	opmerking	dat	de	kinderbij-
slagwetgeving veel te ingewikkeld is. 
Kort samengevat komt het er op neer 
dat	wij	steeds	meer	en	meer	ingewik-
keld werk met steeds minder en min-
der	volk	moeten	verzetten	en	ik	vrees	
dat	dit	niet	goed	afloopt."

Eddy Plaisier

Contactpersoon Federale
Overheid: Guido Rasschaert - 

Tel.: 02/508.58.63 - 02/508.58.64
e-mail: guido.rasschaert@acod.be
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Brandjes blussen bij Zeewezen
Binnen de diverse geledingen van het 
Agentschap voor Maritieme Dienst-
verlening en Kust (MDK) vallen heel 
wat spreekwoordelijke brandjes te 
blussen. En het ene blijft al wat langer 
nasmeulen, dan het andere. Water is er 
nochtans genoeg voorhanden...

Zo	is	er	bij	de	DAB	(Dienst	met	Afzon-
derlijk	 Bestuur)	 Vloot,	 die	 zich	 profi-
leert als reder van de Vlaamse over-
heid,	een	al	lang	slepend	conflict	over	
de aan boord van bepaalde eenheden 
verstrekte voeding. Enkele personeels-
categorieën	die	tijdens	hun	verblijf	op	
zee	hun	maaltijden	aan	boord	van	een	
dienstvaartuig dienen te gebruiken, 
omdat	 zij	 meestal	 voor	 een	 volledige	
week	 aan	 boord	 blijven,	 betalen	 hier-
voor	 de	 kostprijs.	Andere	 personeels-
leden	 krijgen	 hun	 voeding	 aan	 boord	
gratis. Het zal u niet verbazen dat pre-
cies de personeelsleden met het laagste 
inkomen, betalen voor hun eten aan 
boord.

En heel merkwaardig, hoewel die per-
soneelsleden zelf hun voeding betalen, 
wordt dit toch beschouwd als 'maal-
tijdvergoeding'.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 zij	
– door het KB dat stelt dat men geen 
maaltijdvergoeding	 én	 een	 maaltijd-
cheque	kan	krijgen	voor	dezelfde	dag	–	
het volledige werkgeversaandeel in de 
maaltijdcheque	betalen.	En	als	klap	op	
de	 vuurpijl:	 de	 zelf	 betaalde	 voeding	
wordt gezien als voordeel in natura, 
wat	nog	eens	een	extra	belasting	geeft.	
Wie kan de logica hiervan uitleggen?

Vorig	 jaar	werd	door	MDK	een	wijzi-
ging aan het Vlaams Personeelsstatuut 
voorgesteld. Bedoeling was dat ook 
voor deze mensen het eten aan boord 
gratis werd. Zowel de minister van Mo-
biliteit, als de minister bevoegd voor 
Bestuurszaken gingen hiermee princi-
pieel akkoord. Het principe werd dan 
ook opgenomen in het eerstvolgende 
voorstel tot aanpassing van het Vlaams 
Personeelsstatuut. Dit bereikte echter 
nooit de onderhandelingstafel van het 
sectorcomité	XVIII.	Wij	vernamen	dat	
er werd tussengekomen op het hoogste 
niveau om dit voorstel in te houden. 
We	weten	niet	door	wie,	maar	 tijdens	
een	overleg	bij	Bestuurszaken	 liet	 een	
vertegenwoordiger van een bepaalde 
vakbondscentrale zich ontvallen dat 
zij	nooit	een	wijziging	zullen	toestaan	
als in dezelfde beweging de forfaitaire 
maaltijdvergoeding	 voor	 de	 operatio-
nele	loodsen	niet	wordt	aangepakt.	Wij	
begrijpen	niet	waarom	men	dit	dossier	
wil koppelen aan dat van een andere 
personeelsgroep en zo een onrecht-
vaardigheid wil laten voortbestaan.

De ACOD vraagt met aandrang dat het 
voorstel terug op de agenda van het 
sectorcomité wordt geplaatst. In geen 
geval kan de ACOD nog langer aan-
vaarden dat de personeelsleden die nu 
de	werkelijke	kostprijs	van	hun	maal-
tijden	betalen,	een	meervoudig	nadeel	
ondergaan. De zelf betaalde voeding 
als	 maaltijdvergoeding	 beschouwen,	
moet	onmiddellijk	worden	gestopt	 en	
met terugwerkende kracht worden 

rechtgezet. Dit houdt in dat – in af-
wachting van de aanpassing van het 
Vlaams Personeelsstatuut waardoor 
ook aan deze personeelsgroep gratis 
voeding wordt verstrekt – slechts het 
werkgeversaandeel	 in	 de	 maaltijd-
cheque wordt afgehouden en er niet 
langer een aanrekening van voordeel 
in natura is.

Een ander merkwaardig feit is dat de 
maaltijdvergoeding	 voor	 andere	 per-
soneelscategorieën	 bij	 Vloot,	 bijvoor-
beeld het personeelslid aan boord van 
een veerboot, zo'n 14 procent lager ligt 
dan	een	maaltijdvergoeding	uitbetaald	
aan andere personeelsleden werkzaam 
bij	de	Vlaamse	gemeenschap.	Ook	hier	
ijvert	ACOD	voor	een	gelijkschakeling.

Bij	de	afdeling	Scheepvaartbegeleiding	
is er onenigheid tussen de leiding en 
het personeel over het aantal werk-
plaatsen op de Radarcentrale Zeebrug-
ge.	ACOD	gaf	vorig	 jaar	zijn	akkoord	
om gedurende een bepaalde proefperi-
ode	met	vijf	in	plaats	van	zes	verkeers-
leiders op dienst te lopen. Dit moest 
vooral	 toelaten	 dat	 het	 personeel	 zijn	
verlof kon opnemen. Voor ons is deze 
proefperiode al lang afgelopen. De lei-
ding	blijft	er	bij	dat	dit	absoluut	geen	
proefperiode was en dat er dus maar 
vijf	werkstoelen	zijn.	Heel	wat	over-	en	
weergepraat veranderde niets aan de 
situatie.	Uiteindelijk	ging	de	dienstlei-
ding	over	tot	het	verplicht	thuis	zetten	
van	één	van	de	zes	personen.	Wij	aan-
vaardden dit niet.
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Is iedere Belg gelijk voor 
de wet?
Op 31 maart organiseerde de sector 
Overheidsdiensten in het ACOD-ge-
bouw te Leuven een studiedag met als 
thema 'Justitie: is iedere Belg gelijk 
voor de wet?' Gastspreker was sp.a-
volksvertegenwoordiger en justitiedes-
kundige Renaat Landuyt.

Landuyt	 benadrukte	 dat	 zijn	 interesse	
voor justitie een logische consequentie 
is	 van	 zijn	 socialistische	 overtuiging.	
Rechtbanken moeten er in eerste in-
stantie	voor	zorgen	dat	wetten	en	regels	
worden	gevolgd	en	toegepast.	Het	geeft	
aan de burger de kans om zich te verde-
digen tegen de staatsmachine.

Hij	 brak	 eveneens	 een	 lans	 voor	 het	
concept van de arbeidsrechtbank. De 
socialisten	 zijn	 altijd	 de	 voorvechters	
geweest van de arbeidsrechtbank, die 
de regels doet respecteren die de ver-
houdingen tussen werknemer en werk-
gever bepalen. De arbeidsrechtbank is 
samengesteld met een mix van profes-
sionele juristen en mensen uit het werk-
veld.	 Dit	 is	 een	 belangrijk	 pluspunt	
volgens Landuyt. De arbeidsrechtbank 
is momenteel de best werkende recht-
bank binnen ons rechtssysteem, waar 
de spelregels het meest correct worden 
toegepast.

Een groot probleem volgens Landuyt is 
dat	de	rechtbanken	niet	met	de	tijd	zijn	

mee geëvolueerd. Structureel zit men 
nog	altijd	in	het	tijdvak	van	de	oprich-
ting,	 namelijk	 de	 periode	 Napoleon.	
Een	 illustratie	 daarvan	 zijn	 de	 28	 ge-
rechtelijke	arrondissementen.
Het	 gevolg	 is	 de	 blijvende	 verwarring	
tussen procureurs en rechters. Een rech-
ter moet beslissen. Om dat op een onaf-
hankelijke	manier	te	doen,	moet	hij	on-
aantastbaar	zijn.	Een	procureur	stelt	de	
strafmaat	 voor.	 Hij	 vertegenwoordigt	
en verdedigt daardoor de maatschap-
pij.	De	procureur	moet	daarom	de	richt-
lijnen	van	het	parlement	volgen.	Hij	 is	
noch een advocaat, noch een rechter.

Schrijnend	 is	 volgens	 Renaat	 Landuyt	
soms de materiële omkadering waarin 
het gerecht moet functioneren: de in-
richting en het onderhoud van de ge-
bouwen,	de	dikwijls	 totaal	verouderde	
apparatuur en werkingsmiddelen. Het 
niet mee evolueren en de gebrekkige 
voorzieningen	van	het	gerecht	zijn	voor	
een	deel	te	wijten	aan	het	onaantastbare	
principe van de scheiding der mach-
ten. Het hele materiële beheer gebeurt 
vanuit	de	centrale	ambtelijke	(dus	poli-
tieke)	macht	te	Brussel.	Renaat	Landuyt	
stelt de vraag of een decentralisatie 
dit niet voor een deel zou remediëren. 
Rechters	zijn	volgens	hem	niet	opgeleid	
en dus niet geschikt voor het materieel 
beheer,	maar	dit	kan	wel	een	 taak	zijn	
voor	de	griffie.

Na	een	actie	werd	een	verzoeningsver-
gadering	 gepland.	De	ACOD	blijft	 bij	
haar standpunt, door de leden gedra-
gen: de goedgekeurde dienst- en beurt-
regeling voorzien voor zes verkeerslei-
ders dient te worden gerespecteerd. 
Om	 uit	 dit	 conflict	 te	 geraken	 wou	
ACOD ver gaan, heel ver zelfs. Ons 
voorstel zou de overheid geen euro 
meer kosten, zelfs geen eurocentiem. 
Het principe dat hiermee de dienst- en 
beurtregeling gerespecteerd bleef, is 
voor ons echter primordiaal.

De	hogere	overheid	heeft	begrip	voor	
het ACOD-standpunt, maar stelt vast 
dat	 er	 geen	 eensgezindheid	 is	 bij	 de	
vakbonden.	Zij	kan	dus	moeilijk	toege-
ven aan onze legitieme eis. Voor ACOD 
is	het	duidelijk:	verplichte	thuiszetting	
kan niet. Het aangeboden alternatief 
is voor ons niet aanvaardbaar omdat 
het	 in	 de	 praktijk	 ook	 neerkomt	 op	
een	 thuiszetting	 van	 personeelsleden.	
Wanneer die situatie zich voordoet, 
zullen	wij	dan	ook	gepast	reageren.

Het is jammer vast te stellen dat, om 
welke reden dan ook, niet iedereen aan 
hetzelfde zeel trekt om de rechten van 
de	 personeelsleden	 te	 vrijwaren.	 We	
krijgen	zelfs	de	 indruk	dat	 sommigen	
de brandjes met olie willen blussen...

Eddy Hendryckx
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De sp.a-er ging ook in op de te verwach-
ten staatshervorming. Volgens hem 
staat het voor 100 procent vast dat een 
aantal bevoegdheden zullen verhuizen 
van het federale niveau naar de gewes-
ten en gemeenschappen. Dat justitie en 
het	gerecht	daarbij	in	het	vizier	komen,	
is onafwendbaar. Het is echter nog on-
duidelijk	hoe	ver	de	 federalisering	zal	
ingrijpen.	Wordt	het	gevangeniswezen	
in	 zijn	 geheel	 overgeheveld,	 beperkt	
men zich enkel tot de gebouwen of tot 
het jeugdsanctierecht? Voor de sp.a is 
het	 belangrijkste	 dat	 het	 gerechtelijk	
apparaat correct functioneert. De sp.a 
is	 ook	 voorstander	 om	 het	 strafbeleid	
naar de gemeenschappen over te heve-
len.

Renaat Landuyt eindigde met een toe-
lichting over de parlementaire commis-
sie die zich buigt over de seksuele mis-
bruiken	 binnen	 de	 kerk.	 Dit	 zijn	 ern-
stige	misdaden	met	mogelijk	zware	en	
levenslange gevolgen voor de slachtof-
fers. Volgens de justitiedeskundige gaat 
het hier over het algemeen principe om 
de	 maatschappij	 te	 beschermen	 tegen	
seksuele misbruiken door autoriteiten. 
Misbruiken vanuit machtsposities kun-
nen absoluut niet worden getolereerd.
Puur juridisch is het probleem dat veel 
feiten	verjaard	zijn	en	dus	niet	meer	ver-
volgbaar. Er is echter een zware morele 
verantwoordelijkheid.	Een	 eerste	piste	
is dat de kerk zelf haar verantwoorde-
lijkheid	opneemt.	Een	andere	mogelijk-
heid is een systeem met rechtbanken 
buiten	 de	 huidige	 gerechtelijke	 struc-
tuur, waar dossiers worden behandeld 
en recht kan worden gesproken. Dit 
mag	 niet	 verglijden	 in	 lynchpartijen.	
Vandaar dat vanuit de parlementaire 
commissie wellicht enkele experten 
worden aangesteld om hierover con-
crete voorstellen uit te werken.

Wij	danken	 Renaat	 Landuyt	 voor	 zijn	
heldere uitleg en wensen hem alle suc-
ces	in	zijn	volgehouden	strijd	voor	een	
efficiënt	en	eerlijk	rechtssysteem.

Hilaire Berckmans

Contactpersoon Vlaamse
Overheid: Hilaire Berckmans

Tel.: 02/508.58.64
e-mail: hilaire.berckmans@acod.be
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Registratieperiode zorgkundigen verlengd
Werknemers die als zorgkundige gere-
gistreerd willen worden, dienen hier-
voor een aanvraag in te dienen bij het 
Ministerie van Volksgezondheid. De 
uiterste data van de registratieperio-
des zijn gewijzigd.

De regels om geregistreerd te worden als 
zorgkundige	 zijn	 vastgelegd	 in	 het	 KB	
van 12 januari 2006. Het KB van 23 febru-
ari	 2011	wijzigt	 enkele	 bepalingen	 over	
de registratieperiode. Zowel de periode 

voor	 de	 aanvraag	 bij	 wijze	 van	 over-
gangsmaatregel, als de periode voor een 
voorlopige registratie worden verlengd. 
Zo kan een aanvraag tot voorlopige re-
gistratie gedaan worden tot 30 juni 2012. 
De voorlopige registraties die sedert het 
in voege treden van het KB van 12 januari 
2006	 werden	 afgeleverd,	 blijven	 geldig	
tot en met 30 juni 2016. De aanvragen om 
een	 voorlopige	 registratie	 om	 te	 zetten	
in	een	definitieve	registratie	moeten	 ten	
laatste op 31 december 2015 gebeuren.

Op de website van de FOD Volksge-
zondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten	en	Leefmilieu	krijgt	men	alle	 in-
formatie over de registratie van zorg-
kundigen: www.health.belgium.be. In 
de rechterkolom onder 'Verwante docu-
menten' vindt men de tekst van het KB 
van	12	januari	2006	en	een	FAQ-lijst	met	
antwoorden op maar liefst 41 vragen 
over de registratie van zorgkundigen.

Bibliotheeksector voor het eerst onder 
privatiseringsvuur
De Hoofdstedelijke Openbare Biblio-
theek (HOB) wordt een Extern Verzelf-
standigd Agentschap (EVA) van privaat 
recht, dat de naam vzw Muntpunt zal 
dragen. Dit betekent concreet dat de re-
gels die gelden voor de privébedrijven 
ook van toepassing zullen zijn op het 
personeel van de vzw. Althans, als het 
van de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie (VGC) en de Vlaamse Gemeenschap 
afhangt.

Twee jaar lang weigerde de VGC de dia-
loog met de vakbonden aan te gaan. Pas 
na een aantal prikacties en twee alge-
meen opgevolgde stakingen schoten de 
bevoegde instanties wakker. Een eerste 
overleg half maart was een maat voor 
niets. De tweede afspraak werd op het 
laatste moment uitgesteld door het ka-
binet van het bevoegd collegelid, Bruno 
De Lille. Hoe het overleg verder zal evo-
lueren, kunnen we nog niet voorspellen.

Onze	 eisen	 zijn	 duidelijk:	 afbouw	 van	
overheidsdiensten en privatisering van 
een kerntaak van de overheid kunnen 
niet.	Bovendien	heeft	het	personeel	recht	
op	duidelijkheid	over	zijn	toekomst.	Wij	
dulden ook niet dat het personeel hier-
mee in een minderwaardig contractueel 
statuut wordt gedwongen. De huidige 
personeelsleden	 zijn	 in	 meerderheid	
statutairen. Dit zou trouwens wel eens 
een	gevaarlijk	precedent	kunnen	schep-
pen voor alle openbare bibliotheken, 
mochten	 andere	 plaatselijke	 besturen	
de	 idee	krijgen	dat	een	geprivatiseerde	
constructie	'goedkoper'	en	'makkelijker'	
zou	zijn.

Steun ACOD LRB VGC en het perso-
neel van de HOB! Surf naar de inter-
netpetitie op www.ipetitions.com/
petition/muntpuntmispunt of naar de 
facebookgroepen 'Muntpunt Mispunt' 
en 'Leners solidair met de personeels-

leden van de HOB' en raadpleeg daar 
ons infodossier.

Paul Scherens
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Politie
Examen sociale promotie voor Calog-personeel
Tijdens het hoog overlegcomité van 16 
maart 2011 deelde de overheid mee dat 
examens voor het Calog-personeel wor-
den georganiseerd met betrekking tot de 
sociale promotie. De bevordering door 
overgang naar een hoger niveau wordt 
geregeld in de artikelen VII.IV.7 tot en 
met VII.IV.21 RPPol.

Het	 aantal	 brevetten	 dat	 wordt	 ver-
leend, is verdeeld als volgt:

Niveau Nederlands Frans Duits

A 15 14 1
B 25 24 1
C 68 46 1

De	 volgende	 voorwaarden	 dienen	 bij	
het	afsluiten	van	de	inschrijvingen	ver-
vuld	 te	 zijn	 om	 te	 kunnen	 deelnemen	
aan de selectieproeven:

- over de vereiste niveau-anciënniteit 
beschikken: voor niveau C een niveau-
anciënniteit hebben van 3 jaar in niveau 
D; voor niveau B een niveau-anciënni-
teit hebben van 4 jaar in niveau C; voor 
niveau A een niveau-anciënniteit heb-
ben van 2 jaar in niveau B of een niveau-
anciënniteit van 4 jaar in niveau C.

- voldoen aan de diplomavereisten: 
voor niveau C een diploma hoger mid-
delbaar; voor niveau B een diploma van 
graduaat, bachelor of equivalent; voor 
niveau A een diploma van licentiaat, 

master of equivalent. Wie niet beschikt 
over het vereiste diploma kan deel-
nemen aan het niveau-examen. Deze 
niveau-examens	 worden	 vermoedelijk	
eind mei ingericht. Voor meer info over 
het	 niveau-examen	 verwijzen	 we	 naar	
de artikelen VII.13 tot en met VII. 19bis 
UBPol.

- geen laatste evaluatie met eindvermel-
ding 'onvoldoende' hebben.

-	niet	eerder	herplaatst	zijn	wegens	be-
roepsongeschiktheid.

Informatie over de te kennen leerstof is 
te	verkrijgen	bij	uw	vaste	afgevaardig-
de. De selectieproeven zullen vermoe-
delijk	plaatsvinden	in	oktober	2011.

Social profit
Actiedag 29 maart voor verbetering  
arbeidsvoorwaarden en koopkracht
Op 29 maart stapten 15.000 personeels-
leden uit de social profit op in Brussel. 
Met deze betoging waarvoor het ABVV 
opriep, wilden de personeelsleden de 
Vlaamse regering duidelijk maken dat 
de voorstellen die momenteel op tafel 
liggen om tot een nieuw Vlaams Inter-
professioneel Akkoord te komen, ruim 
onvoldoende zijn.

Het personeel wil kwaliteitsvolle voor-
stellen inzake koopkrachtverhoging, 
kwaliteitsvolle extra jobs maar eveneens 
eindelijk	 erkenning	 van	 de	 geleverde	
dienstverlening.
Als ACOD waren we met een grote 
groep van leden aanwezig en we had-
den daar meer dan redenen genoeg 
voor. De situatie in de publieke sector is 
schrijnend.	 Slechts	 vrij	 recentelijk	 wer-
den we als sector uitgenodigd voor een 
vergadering over het VIA, waarin de 
publieke	sector	duidelijk	als	vijfde	wiel	
aan	de	wagen	wordt	beschouwd.	Noch-
tans stelt de openbare sector ongeveer 
25.000 mensen te werk in kinderdagver-

blijven,	in	culturele	diensten	en	vele	an-
dere	social-profitorganisaties.
147	miljoen	euro	heeft	de	Vlaamse	rege-
ring voorzien voor een akkoord voor de 
volgende	 vijf	 jaar.	Dit	 bedrag	 dient	 te-
gemoet te komen, zowel in de publieke 
als in de privésector, aan de eisen inzake 
koopkracht, kwaliteitsverbetering en 
de	 creatie	 van	 bijkomende	 jobs.	 Dit	 is	
een peulschil die het probleem van de 
wachtlijsten	 niet	 zal	 oplossen	 en	 niets	
zal veranderen aan de steeds toenemen-
de werkdruk.
Ondertussen	stellen	we	vast	dat	bijvoor-
beeld het personeel van de OCMW’s uit 
de	specifieke	diensten	social	profit,	moet	
inleveren qua vakantie- en feestdagen.

Als	sector	willen	wij	iedereen	bedanken	
die	op	29	maart	mee	opstapte.	De	strijd	
is	 echter	 niet	 gestreden.	Wij	 hopen	 zo	
snel	als	mogelijk	terug	aan	de	onderhan-
delingstafel	 te	 zitten	 en	 zullen	 indien	
nodig opnieuw oproepen tot actie.

Mil Luyten

Contactpersoon LRB: Mil Luyten - Tel.: 02/508.58.25 - e-mail: mil.luyten@acod.be
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Interview Gert Scheepmans
Een nieuwe provinciaal secretaris in 
Vlaams-Brabant
Omdat Luc Van de Cruys de taak van 
stafmedewerker van het algemeen se-
cretariaat op zich neemt, moest in 
opvolging voorzien worden in de pro-
vincie Vlaams-Brabant. Na verkiezin-
gen in een Buitengewoon Congres van 
ACOD Onderwijs Vlaams-Brabant 
werd Gert Scheepmans aangeduid 
als opvolger. Vooraleer Gert aan het 
woord te laten, is een dankwoord aan 
zijn voorganger zeker op zijn plaats.

Luc	Van	de	Cruys	heeft	de	 afgelopen	
jaren door hard te werken en een onge-
breidelde inzet het vertrouwen dat de 
leden aan hem gaven, niet beschaamd. 
Het	 aantal	 leden	 is	 blijven	 toenemen.	
Dit is niet de enige parameter om een 
secretaris te beoordelen, maar het is 
toch	 geen	 onbelangrijke	 indicatie	 om	
de	werkzaamheden	in	te	schatten.	Het	
ledenaantal nam met acht procent toe 
gedurende de periode dat Luc provin-
ciaal	 secretaris	 was.	 Wij	 danken	 Luc	
in naam van al de ACOD-leden van 
Vlaams-Brabant.

Gert, welk parcours legde je tot nu toe af 
binnen de onderwijssector?

Gert	Scheepmans:	 "Ik	 startte	 in	BSGO	
ter Bronnen in Kampenhout als onder-
wijzer.	 Via	 omzwervingen	 in	 Herent,	
Leuven, Kapelle-op-den-Bos, opnieuw 
Leuven en Zaventem, ben ik uiteinde-
lijk	terug	in	BSGO	ter	Bronnen	terecht-
gekomen. Wanneer de directeur elders 
aan de slag ging, heb ik het laatste an-
derhalf jaar, waarnemend, de functie 
van directeur opgenomen."

Waarschijnlijk was je voor jouw verkiezing 
tot provinciaal secretaris al syndicaal ac-
tief. Kan je je syndicaal engagement even 
toelichten?

Gert Scheepmans: "Reeds als student 
was	 ik	 aangesloten	 bij	ACOD	Onder-
wijs	 en	 zag	 ik	 het	 belang	 in	 van	 een	
goede vakbond. Ik heb in verschillende 
scholen	 gewerkt	 en	 heel	 dikwijls	was	
er geen syndicaal afgevaardigde voor 
ACOD	Onderwijs.	Op	die	manier	ben	
ik	er	eigenlijk	van	in	het	begin	van	mijn	

carrière ingerold. Ik ben steeds met 
veel plezier syndicaal afgevaardigde 
geweest, ondanks het feit dat je soms 
door	directies	als	‘de	moeilijke	van	de	
vakbond’ werd aanzien.
Een aantal jaren terug werd ik lid van 
het Provinciaal Uitvoerend Bestuur, 
het zogenaamde PUB, waar ik door-
groeide	 tot	 ondervoorzitter.	 Ik	 leerde	
zo	 de	 ‘oude	 gedienden	 van	 de	 vak-
bond’ beter kennen. Kameraden als 
Lou Boghe, Roger Vandevenne, Danny 
Serré, de helaas overleden Robert Wae-
bens	en	nog	vele	anderen	zijn	voor	mij	
een	 onuitputtelijke	 bron	 aan	 informa-
tie.	Bij	hen	kon	en	kan	ik	steeds	terecht	
voor hulp en met vragen. Het engage-
ment dat zulke mensen vertonen voor 
de	ACOD	werkt	voor	mij	echt	aanste-
kelijk."

Waarom kies je nu voor een syndicale loop-
baan? Hoe denk je dat je jobinvulling eruit 
zal zien?

Gert	 Scheepmans:	 "De	 vakbond	 heeft	
steeds een aantrekkingskracht op me 
uitgeoefend.	 Niet	 alle	 directies	 en	
scholengroepen volgen de wetgeving 

even	 strikt	 en	 durven	 het	 onderwijs-
personeel gebruiken en zelfs misbrui-
ken.	 Ook	 de	 overheid	 heeft	 er	 een	
handje	van	weg	om	het	onderwijsper-
soneel steeds meer te belasten. On-
danks	mooie	beloften	is	de	laatste	jaren	
de werkdruk en planlast alleen maar 
toegenomen.
Ik	 wil	 voortzetten	 wat	 mijn	 recente	
voorgangers als Raf De Weerdt en Luc 
Van de Cruys hebben opgebouwd van-
uit het secretariaat in Leuven. Zorgen 
voor een goede dienstverlening en on-
dersteuning van de leden, werven van 
nieuwe leden, onderhandelen in de 
TOC’s	 (en	 op	 vraag	 van	 de	 afgevaar-
digden	in	de	BOC’s)	behoren	zeker	tot	
de taken van een provinciaal secreta-
ris."

Het zal sommigen verbazen, maar ook vak-
bondsmensen hebben een leven naast hun 
werk. Waar kan je van genieten nadat het 
werk erop zit?

Gert	Scheepmans:	"Zonder	twijfel	van	
mijn	 gezin.	 Mijn	 drie	 spruiten	 Lana,	
Lenn	en	Layne	zijn	mijn	helden.	Samen	
met	hen	en	mijn	vrouw	Vicky	Grand-
jean, ook een hevige ACOD-ster, hou 
ik ervan om op stap te gaan en eens 
uit	te	waaien.	Onze	jaarlijkse	vakanties	
naar Ramsau am Dachstein in Oosten-
rijk	zijn	voor	ons	een	absolute	must.	In	
de winter vieren we ginder Kerstmis 
en	Nieuwjaar	en	gaan	we	skiën;	 in	de	
zomer genieten we van wandelingen 
in een prachtig bergdecor. Maar ik hou 
er	ook	van	om	mijn	handen	vuil	te	ma-
ken: werken aan auto’s, verbouwingen 
uitvoeren, hout zagen en klieven voor 
de	kachel,...	zijn	voor	mij	ontspanning	
en	een	manier	om	mijn	hoofd	eens	leeg	
te maken."

Gert, het algemeen secretariaat wenst 
je alle succes toe in je nieuwe job!

Contactpersoon Onderwijs:
de auteur van het artikel

Tel.: 02/508.58.80 - e-mail:
hugo.deckers@acod.be
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Dossier Leerzorg
Oplossing nog niet voor morgen
Wie dacht dat het dossier leerzorg in de 
vergeethoek was verzeild geraakt, had 
het mis. Het Vlaams regeerakkoord van 
2009-2014 bevestigt trouwens de nood 
aan een decreet leerzorg om het aanbod 
in het gewoon en buitengewoon onder-
wijs structureel te verbeteren.

In	zijn	beleidsnota	verklaarde	minister	
Pascal	 Smet	dat	hij	 erover	 zou	waken	
dat de maatwerkbenadering voldoen-
de	 middelen	 krijgt	 om	 alle	 kinderen	
gelijke	onderwijskansen	te	bieden.	Op	
basis van een voorontwerp van de-
creet	betreffende	leerzorg,	dat	door	de	
vorige Vlaamse regering onder toen-
malig	 minister	 van	 Onderwijs	 Frank	
Vandenbroucke een eerste principiële 
goedkeuring kreeg, wil minister Smet 
het	overleg	met	alle	betrokken	partijen	
hervatten	om	het	concept	te	verbeteren	
en het draagvlak te vergroten.

Overleg en resonantiegroepen

In het Vlaams parlement werd reeds 
in 2010 een motie aangenomen met de 
vraag aan de Vlaamse regering om een 

ontwerp	 van	decreet	 betreffende	 leer-
zorg aan het Vlaams parlement voor te 
leggen. In het najaar van 2010 werd het 
overleg	met	alle	onderwijsactoren	op-
nieuw opgestart. Dit overleg gebeur-
de door middel van resonantiegroe-
pen	 die	 op	 basis	 van	 een	 inhoudelijk	
voorstel van de minister de volgende 
thema’s zouden behandelen: de gefa-
seerde	aanpak;	het	VN-verdrag	en	de	
implicaties	 voor	 het	 onderwijsbeleid	
en	de	onderwijspraktijk;	 autismespec-
trumstoornissen	(ASS)	en	omkadering;	
ASS en planning aanbod buitenge-
woon	 onderwijs;	 competentieontwik-
keling - professionalisering. Doel van 
deze besprekingen was om na te gaan 
in hoeverre er een draagvlak bestaat 
voor de implementatie van het dossier 
leerzorg.

Basisdecreet

Aangezien er momenteel onvoldoende 
budgettaire	ruimte	is	om	dit	dossier	in	
zijn	 volheid	 uit	 te	werken,	wordt	 een	
gefaseerde aanpak voorgesteld door 
de minister. In een eerste fase zou de 

consolidatie van het leerzorgkader 
gebeuren via een basisdecreet waarin 
de uitbouw van een zorgcontinuüm 
wordt	 opgenomen.	 Voor	 de	 financie-
ring zouden de bestaande omkade-
ringsmechanismen	 behouden	 blijven.	
Men wil het toepassingsgebied, de 
doelstellingen, het begrippenkader, de 
leerzorginschaling, het inschalingspro-
ces, de planning van het aanbod en de 
programmatieprocedure decretaal ver-
ankeren.
Leerlingen	met	 een	 typeattest	 zouden	
deze	 attestering	 blijven	 behouden	 tot	
het	 einde	 van	 het	 betreffende	 onder-
wijsniveau.	Nieuwe	leerlingen	zouden	
een	 leerzorginschaling	 krijgen.	 Beide	
groepen zouden omkaderd worden op 
identiek	 dezelfde	 wijze,	 dus	 op	 basis	
van	de	huidige	 lestijdenschalen,	richt-
getallen en puntengewichten. Door 
dit systeem toe te passen zouden alle 
doelgroepen gevat worden, behalve de 
doelgroep ASS. Voor deze doelgroep 
moeten nieuwe omkaderingsnormen 
worden bepaald.
In de eerste fase zal eveneens de aan-
bodstructuur van het Buitengewoon 

Oproep aan onze leden in 
de vrije hogescholen

Deze	maand	zal	men	in	13	vrije	hoge-
scholen opnieuw kunnen kiezen voor 
de personeelsafvaardiging in de hoge-
schoolonderhandelingscomités	 (HOC)	
en, waar er departementen bestaan, 
in de departementale onderhande-
lingscomités	 (DOC).	 Wij	 vinden	 het	
belangrijk	 dat	 de	 nieuw	 verkozen	 af-
gevaardigden op de steun en de stem 
van	 zoveel	 mogelijk	 collega’s	 kunnen	
rekenen. Daarom:

Breng uw stem uit en 
spoor uw collega’s aan om 
dit ook te doen!
De verkiezingen vinden plaats in de 
volgende hogescholen: de Artevelde-
hogeschool, KaHo Sint-Lieven, de Ho-
geschool voor Wetenschap en Kunst, 
de Karel de Grote-hogeschool, Lessius-
Mechelen, KHK, KHLim, KHLeuven, 
GroepT, KHBO, KATHO, de HUB en 
de Hogeschool Sint-Lukas Brussel.
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Opmerkelijk: Franse les in het parlement
De voorzitter van het Vlaams parle-
ment ontplooide het initiatief om de 
Vlaamse parlementsleden de mogelijk-
heid te geven hun Frans bij te spijke-
ren. Dit mediagenieke gebeuren haalde 
zowel de geschreven pers als de au-
diovisuele media. Het voordeel van de 
reportage op de televisie was dat het 
aantal belangstellenden onmiddellijk 
kon worden ingeschat, namelijk vier 
parlementsleden.

Hetzelfde Vlaams parlement legt aller-

lei	bepalingen	vast	over	de	financiering	
of subsidiëring van de instellingen. Zo 
wordt voor een taalcursus in het vol-
wassenenonderwijs	 een	 richtgetal	 van	
15 cursisten vooropgesteld. De gemid-
delde	klasgrootte	 in	het	kleuteronder-
wijs	overtreft,	naarmate	het	schooljaar	
vordert, ruim 20 leerlingen.
In alle niveaus wordt het gebrek aan 
omkadering als een heikel punt naar 
voren geschoven. De schaarste van de 
middelen noopte de vakbonden tot be-
scheidenheid	bij	de	vorige	cao-bespre-

kingen.	Het	moge	duidelijk	zijn	dat	dit	
niet voor herhaling vatbaar is. Er moet 
bijkomende	omkadering	komen	en	de	
job	 moet	 aantrekkelijker	 worden	 ge-
maakt.	Hiervoor	zijn	bijkomende	mid-
delen nodig.

Als de parlementsleden een klasgroot-
te van vier cursisten aanvaardbaar vin-
den,	wie	zijn	wij	dan	om	dit	ter	discus-
sie te stellen?

raf.deweerdt@acod.be

Onderwijs	 aangepast	 worden.	 Daar-
naast zullen het GOK-decreet en het 
voorontwerp	 betreffende	 leerzorg	 op	
het	VN-verdrag	moeten	worden	afge-
stemd	met	betrekking	 tot	het	 inschrij-
vingsrecht.

Aanbouwdecreten

In een tweede fase zou dan de inhou-
delijke	en	financiële	implementatie	van	
leerzorg via aanbouwdecreten verder 
worden	uitgetekend.	Concreet	heeft	dit	
betrekking op: structuurversterkende 
maatregelen	via	enveloppefinanciering	
voor leerzorgniveau II, cluster 2 en 4 in 
functie van het structureel versterken 
van	het	gewoon	onderwijs;	een	herzie-
ning	 van	 de	GON-regeling	 voor	 leer-
zorgniveau II, cluster 3; een leerlingge-
bonden omkadering en werkingsmid-
delen	 en	 overlegtijd	 voor	 leerlingen	
met een inschaling in leerzorgniveau 
III	en	IV	in	het	gewoon	onderwijs;	een	
nieuw omkaderingsmechanisme voor 
het	 buitengewoon	 onderwijs	 met	 dif-
ferentiatie tussen leerzorgniveau III en 
IV.

Resultaten resonantiegroepen

Of	de	minister	veel	wijzer	zal	worden	
uit de standpunten die door de ver-
schillende geledingen in de resonan-
tiegroepen werden aangebracht, is nog 
maar de vraag. Alleszins kwam in de 
gesprekken	 zeer	 duidelijk	 tot	 uiting,	
dat	er	zonder	extra	financiële	middelen	
niet	 aan	 een	 decreet	 betreffende	 leer-
zorg moet worden gedacht. Dit bleek 
bijvoorbeeld	in	de	resonantiegroep	be-
treffende	ASS	en	omkadering,	een	pro-
blematiek die terecht dringend een op-

lossing vraagt en waarvoor de minister 
bijzondere	aandacht	heeft.	Het	voorstel	
van	het	kabinet	om	een	budgettair	neu-
trale omkadering te bepalen op basis 
van een rekenkundig gemiddelde, met 
gevolg dat er tegenover de huidige om-
kadering zowel verliezers als winnaars 
zouden	zijn,	werd	door	alle	geledingen	
verworpen.
Een identieke bekommernis geldt voor 
de resonantiegroep competentieont-
wikkeling - professionalisering. Leer-
zorg	 vraagt	 van	 het	 onderwijsperso-
neel naast de reeds verworven compe-
tenties, heel wat nieuwe competenties. 
De overheid is er zich van bewust dat 
in	het	 onderwijsveld,	 in	het	bijzonder	
bij	 leerkrachten	 zowel	 in	 het	 gewoon	
als	het	 buitengewoon	onderwijs	maar	
ook	 bij	 CLB-medewerkers,	 bezorgd-
heid bestaat over het niet beschikken 
over de nodige competenties om voor 
alle leerlingen kwalitatief goed onder-
wijs	te	verstrekken.	Het	is	dan	ook	zeer	
eigenaardig dat de minister in eerste 
instantie	 (basisdecreet)	 enkel	 flanke-
rende maatregelen wil nemen op het 
gebied van competentieontwikkeling 
binnen	 de	 huidige	 budgetten	 van	 de	
prioritaire nascholingen, en geen extra 
middelen voorziet.

Ons standpunt

ACOD	Onderwijs	 legt	 een	 zeer	 grote	
terughoudendheid aan de dag. In de 
vorige	 legislatuur,	 vóór	de	bankencri-
sis, werd een budget van 65 miljoen 
euro in het vooruitzicht gesteld om 
het leerzorgkader te realiseren. Op 
dat ogenblik was het draagvlak onvol-
doende om de hervorming op te star-
ten.	 Nu	 komt	 er	 een	 tweede	 poging,	

waarbij	men	 gefaseerd	wenst	 te	werk	
te gaan. In een eerste fase zouden er 
geen	 middelen	 vrijgemaakt	 worden	
(basisdecreet);	 de	 financiële	middelen	
zouden	pas	 later	volgen	 (aanbouwde-
creten).	 Dit	 is	 voor	ACOD	Onderwijs	
onaanvaardbaar. Ook in de eerste fase 
zijn	 bijkomende	 middelen	 nodig	 om	
het voorliggende leerzorgkader waar 
te maken.
Het	 onderwijspersoneel	moet	 zich	 tij-
dig kunnen voorbereiden. Er moet 
voldoende extra ondersteuning komen 
zodat	 de	 overlegtijd	 in	 de	 onderwijs-
opdracht kan worden voorzien. Zoniet 
zal de werkdruk en de planlast zoda-
nig opgevoerd worden dat nog meer 
jongere	collega’s	het	onderwijs	verlaten	
en	oudere	collega’s	afhaken.
Daarnaast	 heeft	 het	 geen	 zin	 om	 de	
CLB-medewerkers voor alle kinderen 
een uitgebreide testing te laten uitvoe-
ren,	 terwijl	de	onderwijssector	niet	de	
middelen	 krijgt	 om	 een	 antwoord	 te	
bieden aan de gesignaliseerde proble-
matieken	(leerzorgniveau	II).

De	conclusie	kan	enkel	zijn	dat	als	de	
minister	en	bij	uitbreiding	de	Vlaamse	
regering en de Vlaamse volksvertegen-
woordigers een leerzorgkader wensen, 
men eerst moet zorgen voor een aan-
zienlijk	budget.	Wie	meent	dat	er	 een	
draagvlak met de sector kan worden 
gevonden	 zonder	 een	 behoorlijke	 fi-
nanciële	 injectie,	 dwaalt	 en	 lijdt	 aan	
een grenzeloze naïviteit. Als de poli-
tieke wereld dit leerzorgkader als een 
prioriteit beschouwt, moet dit niet en-
kel tot uiting komen in moties en woor-
den, maar moeten ook centen volgen.

georges.achten@acod.be
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Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Geslaagde actie op 23 maart
Na de begrafenisactie van het Stede-
lijk Onderwijs in mei 2010, waarop 
500 personeelsleden aanwezig waren 
in barre weersomstandigheden, hebben 
wij gewaarschuwd dat we tegen elke 
vorm van onderwijsprivatisering zijn. 
Wij wensen noch toen, noch vandaag, 
deze bedrijfscultuur te accepteren. Ons 
vakbondsstandpunt blijft 'onderwijs is 
een kerntaak van de overheid'. Open-
baar onderwijs betekent voor ons dat 
de overheid de volledige verantwoor-
delijkheid moet dragen. Het beleid 
heeft dat echter niet begrepen en zette 
de aanval in op de werkomstandig-
heden. Daarom staakte het personeel 
massaal en kwamen op 23 maart 1500 
manifestanten op straat.

Na	25	 jaar	flexibiliteit	heeft	het	perso-
neel	 het	 recht	 om	 zijn	 ongenoegen	 te	
ventileren omdat door de geplande 
wijzigingen	 aan	 het	 arbeidsreglement	
in	 het	 Stedelijk	Onderwijs	 te	Antwer-
pen	 deze	 flexibiliteit	 plots	 een	 ver-
plichting wordt. De doelstellingen van 
het	 management	 zijn	 overduidelijk:	
uitpersen wat erin zit.
Voor	 ACOD	 Onderwijs	 en	 voor	 alle	
personeelsleden is het saturatiepunt 
bereikt. Deze negatieve managementi-
nitiatieven resulteren in een verhoog-
de werkdruk, de collega’s haken af, 

worden ziek, zoeken alternatieven en 
maken gebruik van verlofstelsels. Dit 
is geen gezonde situatie meer en dan 
durft	men	aan	de	vakbonden	nog	vra-
gen om akkoord te gaan met een ver-
hoogde prestatiedruk. Dit is een regel-
rechte provocatie!
Wij	zullen	nooit	aanslagen	aanvaarden	
op	 de	 prestatieregeling,	 de	 vrije	 tijd,	
de minimumprestatie, de vakantiere-
geling	en	de	invoering	in	het	Stedelijk	
Onderwijs	van	een	voltijdse	schoolop-
dracht van 38 uur. Een aanpassing van 
het arbeidsreglement met deze ingredi-
enten is voor ACOD onaanvaardbaar.

De	waarheid	heeft	haar	rechten:	de	in-
richtende macht Autonoom Gemeente-
bedrijf	Stad	Antwerpen	(AG/SO)	wenst	
het huidige arbeidsreglement voor het 
personeel aan te passen, dit ondanks de 
gedane	'belofte'	dat	er	voor	het	perso-
neel	niets	zou	wijzigen	na	de	overgang	
naar	 het	 Autonoom	 Gemeentebedrijf	
Stedelijk	 Onderwijs.	 Wie	 neemt	 hier	
een loopje met de waarheid? De ma-
nager van het Autonoom Gemeentebe-
drijf	Stedelijk	Onderwijs	wil	gelijkheid	
voor	 al	 zijn	 personeelsleden.	 Niets	 is	
echter minder waar. Het management 
creëert	 ongelijkheid	 voor	 al	 zijn	 per-
soneelsleden. Als men aan de ruggen-
graat van het systeem van arbeidsvoor-

waarden raakt, mag men een syndicale 
reactie	 verwachten.	 ACOD	 heeft	 dan	
ook ondubbelzinnig vanaf het begin 
gezegd	dat	dit	onverteerbaar	zou	zijn.	
En	laat	het	duidelijk	zijn:	als	syndicale	
organisatie hebben we voldoende ver-
antwoordelijkheidszin	 om	 op	 een	 ge-
rechtvaardigde manier te ageren.

ACOD dankt alle collega’s die zich niet 
hebben laten misleiden door de bescha-
digingactie die door het management 
via de scholen en de media de wereld 
werd ingestuurd. De kans is zeer reëel 
dat	de	strijd	nog	niet	gestreden	is,	maar	
indien	nodig	dan	komen	wij	samen	te-
rug	want	samen	zijn	we	sterk.	We	zul-
len	 de	 communicatielijnen	 herstellen	
met de inrichtende macht en iedereen 
op de hoogte houden via de syndicale 
afgevaardigden op school, maar ook 
via	de	facebookgroep	‘Stedelijk	Onder-
wijs	in	actie’.

Op 23 maart 2011 kleurde Antwerpen 
massaal	rood	na	25	jaar	stilte.	Wij	heb-
ben	een	duidelijk	signaal	willen	geven	
aan	het	management.	Hopelijk	hebben	
zij	 de	 boodschap	 begrepen.	 Personeel	
kraken, is vragen om staken.

Ben Coeck, Walter Hens
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Minstens één consortium bewijst
zijn overbodigheid
Naar aanleiding van het nieuwe ni-
veaudecreet voor het volwassenenon-
derwijs in 2007 werd een netoverschrij-
dende tussenstructuur ingevoerd. De 
consortia groeperen alle onderwijs-
verstrekkers uit het volwassenenon-
derwijs binnen een afgebakend geogra-
fisch gebied.

De overheid legde de doelstellingen 
van deze intermediaire structuur vast 
in artikel 74 van het decreet:
- het aanbod van opleidingen die door 

de centra georganiseerd worden, op-
timaliseren en op elkaar afstemmen.

- de samenwerking en afstemming met 
andere publieke verstrekkers van op-
leidingen voor volwassenen nastre-
ven.
-	knelpunten,	 behoeften	 en	 oplossin-

gen inzake opleidingen voor volwas-
senen signaleren aan de overheid.

- als intermediair aanspreekpunt fun-
geren tussen de centra en andere op-
leidingsverstrekkers en sociocultu-
rele en sociaaleconomische actoren.

- de dienstverlening optimaliseren 
voor de cursisten in de centra.
-	alle	 mogelijke	 vormen	 van	 samen-

werking tussen de centra stimuleren 
en ondersteunen.

Het	 consortium	 Wonderwijs	 -	 wordt	
er iemand betaald om zulke namen te 
bedenken?	-	geeft	een	geheel	eigen	in-
vulling	aan	zijn	opdrachtenpakket.	Zo	
ontvingen	wij	 een	mail	 waarmee	 “de	
centrumdirecties en -besturen die deel 
uitmaken	van	wonderwijs,	het	consor-
tium	 volwassenenonderwijs	 arrondis-
sement Gent-Eeklo, graag een open 
dialoog willen opstarten over loop-
baan-denken in het volwassenenon-
derwijs,	gekoppeld	aan	kwaliteit	en	het	
realiseren	 van	 een	 behoeftedekkend	
opleidingsaanbod, en dit op Vlaams 
niveau met alle sociale partners en de 
minister.”

Met deze vraag werpt het consortium 
Wonderwijs	 zich	 op	 als	 onderhande-
lingspartner met de sociale partners 
en de minister. Dit komt toch wel zeer 
bevreemdend over. De sociale partners 
bestaan	enerzijds	uit	de	vakbonden	en	
anderzijds	uit	de	koepels	en	het	GO!	Is	
het de vraag van de directies en de cen-
trumbesturen om in de plaats te treden 
van de koepels en GO!? Of willen ze 
van	 het	 driehoeksoverleg	 (overheid	 –	
vakbonden	–	inrichtende	machten)	een	
vierkant maken? Of schat het consor-
tium	zijn	plaats	niet	correct	in?

Vooral	 dit	 laatste	 lijkt	 het	 geval.	 Het	
consortium	in	kwestie	heeft	schijnbaar	
problemen	 om	 zijn	 opdracht	 en	 doel-
stellingen	 correct	 in	 te	 schatten,	 als-
ook	zijn	geografisch	actieterrein.	Er	 is	
blijkbaar	 een	 onweerstaanbare	 drang	
om het eigen wingewest achter zich te 
laten en het Vlaamse land te verove-
ren. Dat men hierdoor de indruk wekt 
dat men niet vertegenwoordigd wordt 
door	zijn	koepel,	deert	deze	ambitieuze	
besturen en directies niet.

Al	 ten	 tijde	van	het	decreet	volwasse-
nenonderwijs	 was	 ACOD	 Onderwijs	
niet enthousiast over de tussenstruc-
tuur van de consortia. Als we nu moe-
ten vaststellen dat men deze structuur 
aangrijpt	om	het	syndicaal	statuut	aan	
te vallen en het personeelsstatuut te on-
dermijnen,	kunnen	wij	niet	anders	dan	
de overheid verzoeken deze structuur 
af	te	schaffen	en	de	middelen	(zelfs	na	
besparingen nog 3 miljoen euro, wat 
ongeveer	overeenkomt	met	75	voltijd-
sequivalenten)	 toe	 te	 kennen	 aan	 de	
centra	in	het	volwassenenonderwijs.

raf.deweerdt@acod.be
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We willen vooruit, niet achteruit!

Op 17 maart kregen we de gelegenheid 
om samen met ACV-collega Ivo Hen-
drix namens de drie VRT-vakbonden te 
spreken op de Mediacommissie van het 
Vlaams parlement.

In het kader van de Beheersovereen-
komst voor de VRT 2012-2016 had de 
Mediacommissie een ganse reeks be-
trokkenen uitgenodigd hun visie te 
komen geven over de toekomst van de 
openbare	omroep.	Niet	volledig	onver-
wacht waren de vakbonden in de eer-
ste	lijst	genodigden	vergeten,	maar	na	
onze tussenkomst werd deze vergis-
sing rechtgezet. We kwamen als laatste 
spreker	 aan	 het	 woord	 vlak	 vóór	 de	
directie en de raad van bestuur van de 
VRT. Hierdoor was er veel persbelang-
stelling en eveneens een rechtstreekse 
uitzending op de interne VRT TV-dis-
tributie waardoor veel collega’s de de-
batten	live	volgden.

Herfinanciering noodzakelijk

We vertrokken in onze boodschap van 
de vaststelling dat het met de besparin-
gen te ver is gekomen: het programma-
aanbod is serieus aangetast en op veel 
plaatsen is de werkdruk niet meer te 
doen.	We	toonden	aan	dat	in	reële	cij-
fers de inkomsten van de VRT in de 6 
jaar van 2006 tot 2011 met meer dan 20 
procent daalden en de tewerkstelling 
met	meer	dan	300	voltijdsequivalenten.
Om een creatieve, sociale en maat-

schappelijk	relevante	VRT	te	realiseren	
is	 een	 herfinanciering	 noodzakelijk.	
Meer focus op de openbare opdracht, 
onderzoeksjournalistiek,	 mediawijs-
heid	in	samenwerking	met	Onderwijs,	
diversiteit, kansen voor nieuwe creati-
viteit,... dit alles waarmaken kan niet in 
het huidige besparingsharnas.
Er	is	ons	altijd	gezegd	dat	er	gezien	de	
crisis twee jaren van inspanningen no-
dig	zouden	zijn,	namelijk	2010	en	2011,	
en dat er daarna terug beleidsruimte 
zou	 komen.	 Ons	 vertrekpunt	 zijn	 de	
inkomsten van 2011 zonder dat de be-
sparingsinspanning van 30 miljoen er 
is afgetrokken, kortom de originele be-
heersovereenkomst. Carl Decaluwé die 
namens de CD&V in de Mediacommis-
sie	zit,	verklaarde	dat	hij	in	die	redene-
ring kon meegaan.

Niet iedereen moet besparen

Onze	 eis	 voor	 herfinanciering	 van	
de VRT kadert volledig in het ABVV-
standpunt dat het niet de bevolking 
en de openbare dienstverlening is 
die moet opdraaien voor de crisis. De 
overheden hebben zich bovenmatig in 
de schulden gestoken om de banken 
te redden, waardoor de staatsschuld 
terug opliep tot boven de 100 procent 
van het BBP. In het kader van het Sta-
biliteitspact	 (Maastrichtnorm)	 en	 het	
Pact voor de Euro dwingt de Europese 
Unie	de	staten	tot	enorme	en	blijvende	
besparingen op de rug van de werkers, 

de sociale zekerheid en de openbare 
dienst.	 Ons	 verzet	 tegen	 de	 afbraak	
van de openbare omroep en onze eis 
voor	 herfinanciering	 maakt	 deel	 uit	
van	 het	 globale	 vakbondsverzet.	 Zij	
die de crisis hebben veroorzaakt, na-
melijk	de	banken	en	de	multinationals	
met hun superwinsten, managerbo-
nussen en minimale belastingen moe-
ten gedwongen worden te betalen. De 
mantra van 'iedereen moet besparen' is 
niet	aan	ons	besteed.	Wij	weigeren	de	
keuze	 te	maken	 tussen	 serviceflats	 of	
de VRT. Voor ons is er maar één keuze: 
het kan niet dat na twee jaar crisis voor 
de kleine man, het voor het establish-
ment weer 'business as usual' is.

Een maatschappelijk
relevante VRT

De crisis leidt niet alleen naar verar-
ming, maar ook naar verrechtsing. 
Doordat	 de	 werkelijke	 oplossingen	
en de verdedigers daarvan, de vak-
bonden, steeds in een slecht daglicht 
worden	gezet,	grijpt	de	bevolking	naar	
een	vals	vijandbeeld:	eerst	de	migran-
ten, de moslims en de asielzoekers, nu 
de Walen en Franstaligen. De crisis is 
wereldwijd,	maar	door	Vlaanderen	 te	
ontkoppelen van een regio met enkele 
miljoenen inwoners zou die zomaar 
opgelost worden? De stemmen die met 
gefundeerde argumenten verklaren 
dat met zo'n staatshervorming alles al-
leen maar duurder wordt, nemen toe. 
De taak van echte openbare media is de 
bevolking de nodige informatie en in-
zichten geven waardoor de burger zich 
met kennis van zaken een mening kan 
vormen, los van alle mediahypes. Met 
voldoende middelen en een herbron-
ning richting openbare opdracht kan 
de VRT deze taak vervullen. We willen 
tenslotte	vooruit	en	niet	achteruit.

Luk Vandenhoeck

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

Seintjes

Senioren maken Rode Wandeling

De seniorenwerking van ACOD Over-
heidsdiensten Oost-Vlaanderen orga-
niseert	een	wandeling	(met	gids)	langs	
het socialistisch erfgoed in Gent op 
donderdagnamiddag 12 mei. Ze ver-
zamelen om 14 uur stipt aan het MIAT 
(Museum	voor	industriële	archeologie	
en	textiel),	gelegen	aan	de	Minnemeers	
9	 te	 9000	 Gent.	 Het	 is	 een	 bijzonder	
interessante wandeling voor wie een 
stuk	van	de	 rijke	geschiedenis	van	de	
Gentse	 socialisten	wil	 herbeleven.	Na	
het einde van de wandeling biedt het 
bestuur de deelnemers een drankje aan 
in het Kunstencentrum Vooruit aan 
de Sint-Pietersnieuwstraat. Om prak-
tische	reden	vragen	wij	in	te	schrijven	
bij	Erik	Van	Lathem	op	09/226.10.92,	bij	
voorkeur na 18 uur, of per e-mail naar 
erik.vanlathem@euphonynet.be. Op-
gelet: aangezien de wandeling met een 
gids	plaatsheeft	met	max.	20	personen	
is	tijdig	inschrijven	geboden.

afdeling Veurne
6'de Cobergher wandeltocht

Op 16 juni organiseert de ACOD de 
6'de Cobergher wandeltocht samen 
met	Linx+	Wandelteam	Veurne	(lid	Ak-
tivia	407).	Je	kan	er	afstanden	van	6-12-
18-25 en 30 km wandelen en zo een 
stukje	Veurne-Ambacht,	het	landelijke	
Bulskamp en de Moeren ontdekken. 
Startplaats is de kantine van KSV Veur-
ne,	Noordstraat	142	in	Veurne,	te	berei-
ken	via	de	E40	afrit	1A,	de	trein	lijn	73	
Gent-Lichtervelde-De Panne, halte sta-
tion	Koksijde	en	De	Lijn,	halte	station	
Koksijde.	Het	inschrijvingsgeld	is	1,50	
euro.	Meer	info	en	inschrijving	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 
- 0479/350.379, gilbertdemullie@base.
be	-	056/502.185	en	bij	luc.deschepper@
skynet.be - 0471/970.446.

Infonamiddag erfrecht en nalaten-
schap

Op dinsdag 24 mei organiseren de se-
nioren van ACOD Antwerpen een in-
formatievergadering over erfrecht en 
nalatenschap. Elk ACOD-lid is welkom 
in het Bondsgebouw, Ommeganck-
straat 47-49, 2018 Antwerpen, vanaf 14 
uur in lokaal Senaat, 3'de verdieping. 
Gastspreker is meester Ellen Verhaert, 
notaris,	die	na	de	uiteenzetting	vragen	
beantwoordt.

Snoepreisje naar Brugge

De senioren van ACOD Antwerpen or-
ganiseren op dinsdag 31 mei een uit-
stap naar Brugge voor een bezoek aan 
het Frietmuseum en het chocolademu-
seum	Choco-story.	Bijeenkomst	vanaf	8	
uur 45 in de grote hal van Antwerpen-
Centraal,	 waar	 iedere	 deelnemer	 zijn	
treinbiljet koopt. We vertrekken met 
trein IC 1831 met bestemming Oost-
ende: vertrek om 9.20 uur van spoor 5. 
Om 10 uur 45 komen we aan in Brugge 
en vertrekken we naar het Frietmuse-
um,	ofwel	 te	voet	 (ongeveer	20	minu-
ten)	ofwel	met	de	stadsbus	(de	lijnen	0,	
1	en	12	rijden	om	de	10	minuten	naar	
het	 centrum	met	 halte	 op	 de	Markt).	
Om 11 uur bezoeken we het Friet-
museum met deskundige uitleg door 

stadsgids,	 gevolgd	 door	mogelijkheid	
om ter plaatse frieten te degusteren. 
Om 13 uur 30 begint het bezoek aan het 
museum Choco-story met gids en de-
monstratie.	 Mogelijkheid	 om	 pralines	
of andere chocoladewaren aan te schaf-
fen. De verplaatsing van het Frietmu-
seum naar Choco-story gebeurt te voet 
(ongeveer	200	meter).	Vanaf	15	uur	 is	
er	vrij	bezoek	aan	Brugge.	Inschrijving	
bij	 het	ACOD-secretariaat	 is	 verplicht	
via e-mail antwerpen@acod.be of tele-
fonisch	03/213.69.20.	De	inschrijving	is	
slechts geldig na storting van 15 euro 
op rekeningnummer 877-8001503-83 
van ACOD gewest Antwerpen met ver-
melding	'uitstap	Brugge'	en	dit	uiterlijk	
op	 16	mei.	 In	 deze	deelnamekost	 zijn	
begrepen de twee bezoeken met gids. 
Niet	 inbegrepen	 zijn	het	 treinbiljet	 en	
de friet- en/of chocolade-degustatie.

Senioren naar Ieper

Op woensdag 25 mei bezoeken de se-
nioren van ACOD Limburg Ieper. Ver-
trek met de bus is gepland om 10 uur 
aan het station van Hasselt, met on-
derweg	 een	 koffiestop	met	 gebak.	Na	
aankomst	om	13	uur	is	iedereen	vrij	tot	
14 uur 30, wanneer een geleide rondrit 
door de streek begint. Op het program-
ma staan een bezoek aan het oorlogs-
verleden rond Passendaele, een bezoek 
aan de Essex Farm Cemetery en de ge-
restaureerde verbandpost waar John 
McCrae	werkte,	 de	 frontlijn,	 de	York-
shire Trench en Dug-out, de Duitse be-
graafplaats in Langemark, de grootste 
Britse dodenakker 'Tyne Cot Ceme-
tery', de Franse begraafplaats Charles 
de Potyze. Om 17 uur 30 is er in Ieper 
een avondmaal met 3-gangenmenu, 
gevolgd	door	het	bijwonen	van	de	'Last	
Post' om 19 uur aan de Menenpoort. 
Vertrek naar huis is voorzien om 20 
uur	30,	thuiskomst	om	23	uur.	Prijs	per	
persoon:	40	euro	(bus,	koffie	en	gebak,	
gids,	 3-gangenmenu).	 Inschrijven	 kan	
door storting van 40 euro per persoon 
op rekeningnummer ACOD Gepensio-
neerden Limburg 878-3022001-55 met 
vermelding	'Uitstap	Ieper'	vóór	15	mei	
2011	of	bij	Jean	Theunis	0486/126.320.	

Limburg

Antwerpen

West-Vlaanderen
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1 mei

Antwerpen

30	april:	Red	Red	Night
Op zaterdag 30 april is er in het Bonds-
gebouw, Ommeganckstraat 47/49, 2018 
Antwerpen	 de	 Red	 Red	 Night,	 met	
om 21 uur stand-up comedy van Tho-
mas Smit, gevolgd om 21 uur 30 door 
Cookies & Cream en vanaf 23 uur mu-
ziek door dj Mikegiver. Deuren gaan 
open om 20 uur. Kaarten in voorver-
koop	 5	 euro	 (incl.	 1	 consumptie).	Mi-
litanten	kunnen	kaarten	verkrijgen	bij	
hun centrale. 

1 mei: Stoet en Straatfeest
Vanaf 10 uur verzamelen we aan het 
nieuw justitiepaleis op de Bolivar-
plaats.	Om	10	uur	45	zijn	er	de	toespra-
ken op de trappen van het gerechtshof. 
Voor het ABVV spreekt Caroline Co-
pers en voor de sp.a spreekt Kathleen 
Van Brempt. Meer praktische informa-
tie over de organisatie van de optocht 
volgt later. Vanaf 12 uur 30 begint 
Vierwerk, een gratis straatfeest voor 
klein	en	groot	op	het	Steenplein	(nieu-
we	locatie!).	Er	is	eten	en	drinken	aan	
democratische	 prijzen,	 speelpark	 met	

trampolines,	 glijbanen,	 kindertrein	 en	
zweefmolen,...	Vanaf	13	uur	30	zijn	er	
ook workshops vriendschapsbandjes 
maken en grime, zumba demo's, een 
optreden	van	dance	crew	‘Let's	go	ur-
ban’,	de	coverband	‘Teek’	en	een	dj-set.

Oost-Vlaanderen

Op zaterdag 30 april organiseert S-Plus 
Oost-Vlaanderen in Rust- en Verzor-
gingstehuis Domino, Sint-Margriet-
straat 36 in Gent een zangnamiddag 
ter ere van 1 mei. De deuren openen 
om 13 uur 15, gevolgd door een optre-
den van Vanessa Chinitor om 14 uur 
15. Vanaf 15 uur 45 biedt het Gents Ge-
mengd Zangkoor o.l.v. dirigent David 
Lammens een waaier van hedendaagse 
muziek en musicalnummers aan, ein-
digend met de Internationale. Vanaf 17 
uur 30 brengt de zanggroep 'Morgen-
rood' aan het MIAT hulde aan Pierre 
De Geyter, toondichter van de socia-
listische Internationale. Inkom voor de 
namiddag bedraagt 7,5 euro. Kaarten 
te	 verkrijgen	 bij	 S-Plus	 afdelingen	 en	
het secretariaat: 09/333.57.82, roos.mar-
tens@socmut.be.

West-Vlaanderen afdeling Brugge

Op 1 mei verzamelen we vanaf 9 uur 
traditioneel aan de 'Verloren Hoek' na-
bij	de	molens	op	de	hoek	van	de	Kruis-
vest en de Carmersstraat. Vandaar 
stappen	wij	 achter	 de	ACOD-vlag	 op	
doorheen	de	volkswijk	in	de	buurt,	om	
vervolgens	 aan	 te	 sluiten	 bij	 de	 grote	
optocht die vertrekt vanuit de Lange-
straat.	 Voor	 de	 senioren	 die	 moeilijk	
stappen,	 voorzien	 wij	 opnieuw	 het	
toeristentreintje. De traditionele toe-
spraken vinden plaats op de 'Burg'. 
Achteraf is er een barbecue voorzien 
in de 'Botanieken Hof' in samenwer-
king met sp.a Brugge, het ABVV en 
Bond Moyson. Le Grand Julot zorgt 
voor	de	muzikale	sfeer;	bij	goed	weer	
ook buitenterras. Meer info deelname 
en	 inschrijving	barbecue:	 Jan	Samson,	
jan.samson@telenet.be, 050/67.59.20, 
0473/861.722, Werfplein 16, 8000 Brug-
ge. In het Astridpark vinden vanaf 13 
uur tot middernacht de Red Rock Rally 
en	talrijke	optredens	plaats.	Meer	info	
op www. redrockrally.be. Aan de Hol-
landse	Vismijn	 is	 er	 een	groots	volks-
feest.

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.

Meerdaagse reis naar het Lechtal

Van	 maandag	 13	 juni	 (tweede	 Pink-
sterdag)	tot	zaterdag	18	juni	maken	de	
vzw Instituut Eduard Meys en ACOD 
55+ Mechelen samen met Linx+ een reis 
naar	het	Oostenrijkse	Lechtal	met	 ver-
blijf	 in	Bach	im	Lechtal	 in	het	driester-
renhotel Landhaus Grünerbaum.
Het gaat om twee dagreizen en vier 
volledige	dagen	ter	plaatse,	met	vrijblij-
vende deelname aan begeleide uitstap-
pen. Vertrek is gepland op maandag om 
6 uur en aankomst zaterdag om 21 uur 
aan het ACOD-secretariaat te Meche-
len.	Reis	en	uitstappen	zijn	voorbereid	
door en gebeuren met een luxetouring-
car van LindenCars-Idealcars uit Rot-
selaar	(vergunningnr.	3543)	en	met	een	
eigen reisbegeleider.
Op het programma staan: uitstap naar 
Innsbruck met bezoek aan het histo-
risch stadscentrum met het Goldenes 
Dachl en aan Swarovski Kristallwel-

ten; uitstap naar Kasteel Linderhof 
en het stadje Oberammergau; uitstap 
naar	 Reutte	 met	 shoppingmoment	 en	
bezoek aan de Burgenwelt Ehrenberg; 
rustige wandeldag in de omgeving van 
Bach en Elbigenalp met bezoek aan de 
Schnitzschule, de regionale school voor 
houtsnijders.
Kostprijs	voor	 reis	en	vijf	nachten	ver-
blijf	 in	 halfpension:	 350	 euro	 per	 per-
soon op basis van tweepersoonskamer. 
De singletoeslag is 30 euro per persoon 
(beperkt	aantal).	Er	wordt	een	voorschot	
van	100	euro	per	persoon	gevraagd	bij	
de	inschrijving.
Inschrijven	 op	 het	 ACOD-secretariaat,	
Stationstraat	50	te	Mechelen	(tijdens	de	
kantooruren)	met	contante	betaling	van	
het voorschot of telefonisch 015/41.28.44 
of via mailadres mechelen@acod.be met 
in beide gevallen betaling van voor-
schot	 door	 overschrijving	 op	 rekening	
878-1171901-36 van ACOD-Mechelen, 
met vermelding 'Lechtal 2011'. Voor 
meer informatie kan men terecht op het 
telefoonnummer of het mailadres.

Brussel Mechelen
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Leuven
1	mei	 (Martelarenplein):	10u:	start	straatanimatie	Dynamo	
(circus	in	beweging)	–	10u30:	toespraken	Rudy	De	Leeuw	en	
Bruno Tobback – 11u15: start provinciale optocht met Ver-
maak	Na	Arbeid	en	Les	Fanfoireux	–	12u15:	vervolg	straat-	
en kinderanimatie met Cirq’ulation Locale, ballonnenclown, 
kindergrime en springkasteel

Diest
1	mei	 (Volkshuis	Diest):	 14u:	vertrek	optocht	naar	het	Be-
gijnhof	 –	 14u30u:	 toespraak	 Frank	 Vandenbroucke	 -	 15u:	
Feest	 op	 het	 Begijnhof	met	 eet-en	drankstanden,	 randani-
matie voor jong en oud, optreden Boer en Tuinder – 16u: 
optreden van De Romeo’s. Info: 013/33.65.44. 

Er zijn ook 1 meiactiviteiten in Londerzeel, Geetbets, Haacht, Herent, Kampenhout, Landen, Pajottenland, Rotselaar, 
Tielt-Winge, Tienen, Vilvoorde en Zaventem. Meer info in de agenda op www.acodonline.be

De ACOD wenst je een strijdbare 1 mei!


