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Naar
Planckendael

 De lente is in het land en de zo-
mer staat al voor de deur. Kortom 
het ideale moment om er gezellig 
op uit te trekken en te gaan kĳken 
naar de fratsen van de dieren in 
het Dierenpark Planckendael bĳ 
Mechelen. Wil je ook kans maken 
op één van de vĳf dubbeltickets 
die we weggeven, beantwoord dan 
de volgende vragen:

 
- Waarvoor staat de a�orting   

‘WAP’?

- In welke gemeenschapsinstellin-
gen voerde het personeel sinds 
2002 actie?

- In welke stad treedt de groep 
‘Think of One’ op op 1 mei?
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Als je het ons vraagt...
1 mei betekent
solidariteit
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Je zou bĳna kunnen zeggen dat het socialis-
tische jaar eindigt en begint op 1 mei, ook 
al claimen tegenwoordig sommige andere 
groepen deze feestdag. Wat betekent 1 mei 
voor jullie eigenlĳk?

Chris Reniers: “Voor mĳ is 1 mei in de 
eerste plaats het feest van de solidari-
teit. En dan bedoel ik niet direct solida-
riteit tussen – of soms zelfs tegen – ge-
meenschappen of volkeren. Op 1 mei 
speelt voor mĳ de solidariteit tussen 
rĳk en arm: eigenlĳk de puur socialisti-
sche invulling van het begrip. Die soli-
dariteit tussen rĳk en arm is nog steeds 
een ‘work in progress’. We moeten die 
elke dag nog verdedigen en nastreven, 
zowel in eigen land als in een gegloba-
liseerde wereld. Het is een project dat 
nooit af is. Zoals Karel vorige maand 
al zei in Tribune: solidariteit is streven 
naar gelĳkheid, hoe moeilĳk de om-
standigheden soms ook zĳn.”

Karel, vorige maand zei je dat openbare 
diensten een he�oom zĳn om solidariteit 
in de praktĳk te realiseren. Dan is 1 mei 
ook een feest voor de openbare diensten?

Karel Stessens: “Uiteraard vragen we 
op 1 mei ook om goed uitgebouwde 
openbare diensten. Ze zĳn immers 
een garantie voor de solidariteit tus-
sen rĳk en arm, jong en oud. Toegang 
tot openbare diensten is voor ACOD 
een fundamenteel recht voor iedereen. 
Wanneer de openbare diensten weg-
vallen, verzuurt de maatschappĳ. Dat 
zie je bĳvoorbeeld in Nederland, waar 
de postdiensten geprivatiseerd zĳn en 
duizenden ontslagen werden. Onmid-
dellĳk neemt de zuurtegraad van de 
maatschappĳ toe. Mensen verharden 
en worden tegen elkaar uitgespeeld.”

In aanloop naar de federale verkiezingen 
wordt, zoals gewoonlĳk, weer veel gespro-
ken over de splitsing van de sociale zeker-
heid. Niet direct in de lĳn van de 1 meige-
dachte?

Chris Reniers: “We mogen de sociale ze-
kerheid niet tot inzet maken van poli-
tieke machtsspelletjes. Als er al gepraat 
moet worden over de hervorming van 
de sociale zekerheid, moet dat gebeu-
ren met een ernstig debat en niet met 
een debat op basis van plat politiek 
opportunisme. Wanneer je speelt met 
de sociale zekerheid, riskeer je de ze-
kerheid weg te nemen van hen die het 
minst hebben. Dat is niet iets waar je 
lichtzinnig over mag gaan. Simplis-
tische economische rekensommetjes 
zĳn in zo’n debat allerminst op hun 
plaats.”

Karel Stessens: “En stel je eens voor dat 
we de ziekteverzekering zouden regi-
onaliseren. (hevig) Daarmee open je 
de doos van Pandora. Voor je het weet 
wordt die regionalisering doorgetrok-
ken naar de provincies. Iemand uit 
West-Vlaanderen zou dan bĳvoorbeeld 
meer moeten betalen dan iemand uit 
Limburg op basis van bepaalde criteria. 
Dat gaat volledig in tegen de solidari-

teitsgedachte. Ik weiger mee te gaan in 
zo’n discours van bepaalde politieke 
groepen of werkgeversorganisaties.”

Verder in Tribune spreek je over de tweede 
pensioenpĳler voor contractuele perso-
neelsleden van openbare diensten. Kan je al 
een tipje van de sluier oplichten?

Chris Reniers: “ACOD is volledig voor 
een tweede pensioenpĳler voor con-
tractuelen in openbare diensten. Net 
zoals werknemers in de private sector 
moeten ze de kans krĳgen om zo’n 
tweede pensioenpĳler op te bouwen. 
Iedereen moet gelĳke voordelen krĳ-
gen, zonder dat daarbĳ de statutaire 
werkgelegenheid onder druk komt te 
staan. Bovendien is het voor ACOD 
ook noodzakelĳk dat pensioenen een 
federale materie blĳven.”

Tot slot nog een wens voor 1 mei?

Karel Stessens: “Chris en ik wensen ie-
dereen een bĳzonder goed feest van de 
Arbeid. Het is ons feest, dat meer dan 
ooit zĳn plaats vindt in een multicultu-
rele maatschappĳ die in het teken staat 
van solidariteit en waarin geen plaats 
is voor extreemrechts en racisme.”

Chris Reniers (algemeen secretaris ACOD)

Karel Stessens (voorzi�er ACOD)
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ACOD is zeker voorstander van een tweede pensioenpĳler 
voor de contractuele personeelsleden van de openbare dien-
sten. Op elke bĳeenkomst heb ik, net als veel van mĳn col-
lega’s, voor zo’n systeem gepleit. Als werknemers in privé-
bedrĳven hun we�elĳk pensioen kunnen aanvullen met een 
extralegaal pensioen, moet contractuele personeelsleden 
van de openbare diensten dat ook kunnen.
In het eisencahier 2005-2006, ingediend door het gemeen-
schappelĳk vakbondsfront, staat onze eis voor een tweede 
pensioenpĳler duidelĳk ingeschreven. Vakbonden zĳn trou-
wens al lang vragende partĳ voor een regeling over dit the-
ma.

Zorgvuldig

Zo’n tweede pensioenpĳler inbouwen is echter niet eenvou-
dig. Net zoals bĳ perequatie moest ook dit dossier met de 
nodige zorgvuldigheid worden aangepakt. ACOD hoopte 
van meet af aan op een constructieve samenwerking, met 
voldoende ruimte voor terugkoppeling naar onze instanties. 
Zoals in de vorige edities van Tribune te lezen stond, liep er 
in het dossier perequatie op dat vlak heel wat mis. Voor het 
dossier van de tweede pensioenpĳler wilden wĳ een herha-
ling van deze problemen vermĳden. Jammer genoeg lukte 
dat niet. We geven een relaas van de feiten.

Begin mei 2006 starten besprekingen met het kabinet Pen-
sioenen over de manier waarop het dossier van de tweede 
pensioenpĳler moet worden behandeld. Op dat moment 
rest ons nog relatief weinig tĳd: het laatste jaar van de hui-
dige regeerperiode is aangebroken. Vanzelfsprekend wordt 
nog een aantal principes, vragen en bedenkingen – ook door 
de vakbonden – naar voren geschoven. ACOD vraagt ook 
naar concrete teksten, die dan kunnen dienen als basis voor 
verdere onderhandeling.
In september 2006 zĳn deze teksten nog steeds niet gele-
verd. Er is enkel duidelĳkheid over de uitwerking van een 
kaderwet op basis van de principes en bedenkingen zoals 
besproken in mei. Uiteraard tekent ACOD geen blanco 
cheque. Volgens ons moet nog heel wat uitgeklaard worden 
en moeten we ook binnen onze instanties nog een aantal 
keuzes maken.

Stroomversnelling

Tĳdens een laatste bĳeenkomst in december 2006 zĳn er nog 
steeds geen teksten. We krĳgen te horen dat er nog veel on-
duidelĳkheid is op het vlak van een tweede pensioenpĳler, 
ook in verband met de Europese regelgeving. Bovendien 
blĳ� de toepassing van de wet op de aanvullende pensioe-
nen (WAP-wet Vandenbroucke) voor problemen zorgen.

Op 22 maart 2007 komt alles plots in een stroomversnelling 
terecht. Inderhaast belegt het kabinet Pensioenen een ver-
gadering met de bedoeling via de programmawet een rege-
ling door te drukken. Op 27 maart 2007 moet alles afgerond 
zĳn.

ACOD is allerminst opgezet met deze manier van werken. 
Ruimte om te onderhandelen en instanties te raadplegen is 
er niet meer. Bovendien zien we het niet zi�en dit dossier 
via een programmawet op te lossen. ACOD hee� zich al-
tĳd uitgesproken tegen het gebruik van een programmawet, 
omdat dit de ideale methode is om vakbonden buitenspel 
te ze�en.
Onze collega’s van FCSOD en VSOA stemmen wel in met 
deze werkmethode en scheppen daarmee een precedent. Op 
termĳn zal dit tegen ons uitgespeeld worden.

Nut van Comité A

Pensioenen zĳn gelukkig nog altĳd een federale bevoegd-
heid. Onze complexe staatsstructuur zorgt soms wel voor 
problemen, zoals bĳ de financiering van die pensioenen. 
Daarom is het van groot belang dat pensioendossiers voor 
de openbare diensten worden onderhandeld in het Comité 
A, het hoogste onderhandelingsorgaan voor de openbare 
diensten. Zowel de representatieve vakbonden als de ver-
schillende overheden (vertegenwoordigers van zowel de 
federale regering als van de gemeenschaps- en gewestrege-
ringen) zĳn er vertegenwoordigd.
Een akkoord in het Comité A is bindend voor alle overhe-
den in ons land. Een akkoord over een tweede pensioenpĳ-
ler in het Comité A betekent dat alle overheden wel of niet 
akkoord gaan.
Het kabinet Pensioenen handelde het dossier over de twee-

Tweede pensioenpijler contractuelen in openbare diensten
ACOD tekent geen blanco cheque
Chris Reniers, algemeen secretaris van ACOD, licht het standpunt van de vakbond toe over de tweede pensioenpĳler voor 
contractuelen.

Algemeen 
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Externalisering door gebruik
van privépensioenorganismen

Het Europees Recht (mededinging en staatssteun) laat 
niet toe privépensioenorganismen uit te sluiten voor de 
oprichting van een tweede pensioenpĳler. ACOD is er 
geen voorstander van, de ramp met het privépensioen-
fonds van de Amerikaanse energiegigant Enron indach-
tig. Tienduizenden werknemers verloren toen hun pen-
sioen. De huidige kaderwet bevat geen enkele waarborg- 
of voorzorgsregeling daartegen, bĳvoorbeeld in de vorm 
van kwaliteitscriteria.

Vervanging van verdelingsprincipe door kapitalisatiesy-
steem

Hoewel ACOD niet geheel uitsluit dat het noodzakelĳk 
kan zĳn reserves aan te leggen voor de opbouw van pen-
sioenen, is ook hier waakzaamheid geboden. Zelfs met 
enkel werkgeversbĳdragen – zoals nu het geval is – wor-
den bĳ personeelsleden concrete verwachtingen gewekt. 
ACOD vindt dat er garanties voor de invulling en inlos-
sing van deze verwachtingen moeten komen. Bovendien 
zĳn op termĳn werknemersbĳdragen niet ondenkbaar.

Meer statutaire benoemingen? 

Het ontwerp zet de gemeenschappen en gewesten aan de 
pensioenen van hun nu statutaire maar voormalig con-
tractuele personeelsleden, mee te financieren. Zĳn zĳ het 
daar wel mee eens? Het kan voor hen een reden zĳn geen 
aanvullend pensioenstelsel toe te kennen of contractuele 
personeelsleden niet statutair aan te werven. Ze kunnen 
de regularisatie van contractuele personeelsleden nog 
moeilĳker maken dan bĳ een normale werving. Men zou 
dus meer externen kunnen aantrekken en de overige con-
tractuelen hun statuut laten behouden.

Uiteenlopende invulling van kaderwet

In de praktĳk kan de kaderwet heel uiteenlopend in-
gevuld worden, zelfs in die mate dat er helemaal geen 
tweede pensioenpĳler komt. In dit geval spelen zowel het 
vrĳwillige karakter van de wet van 28 april 2003 (WAP) 
als de onbevoegdheid van de federale wetgever om de an-
dere overheden een stelsel op te leggen. Daarom alleen al 
onderstreepte ACOD het belang van onderhandelingen in 
het Comité A. Zo zou ons ook het standpunt van onder 
meer de Vlaamse regering duidelĳk zĳn geworden en had-
den we kunnen zien waarop de verschillende lokale over-
heden de wet zouden toepassen.

Nieuwe discriminatie

Het ontwerp zorgt voor een nieuwe discriminatie van tĳ-
delĳk statutaire personeelsleden in het onderwĳs en som-
mige lokale besturen, gezien het op hen niet van toepas-
sing is.

Punten van kritiek, zowel inhoudelijk als formeel:

Wil je reageren op dit artikel? Mail dan naar chris.reniers@acod.be

de pensioenpĳler af zonder de intentie het Comité A te raad-
plegen. ACOD had dat nochtans gevraagd. Zo zouden we:
- de standpunten van de verschillende overheden kennen
- vermĳden dat op elk niveau apart moest worden onder-

handeld, met alle risico’s op een ongelĳke behandeling
- bekrachtigen dat de pensioenen nog altĳd als een federale 

aangelegenheid moeten worden beschouwd
- duidelĳk maken dat onderhandelen geen louter formele 

aangelegenheid is.

ACOD-standpunt

Het huidige kabinet Pensioenen hee� vier jaar de tĳd gehad 
werk te maken van de overheidspensioenen. Toch wacht het 

tot het laatste jaar van de legislatuur om dit zware pensioen-
dossier aan te pakken en fundamentele wĳzigingen door te 
voeren. Bovendien werkt het kabinet te veel met informele 
vergaderingen en afspraken, ten nadele van het formele 
overleg met de vakbonden en overheidsinstanties. Op die 
manier worden – soms doelbewust – misverstanden gecre-
eerd en sluist men dossiers door zonder langs de geëigende 
kanalen te passeren. Voor ACOD is dit geen ernstige manier 
van werken.

Chris Reniers
Algemeen secretaris
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Wie een statuut hee� van nationale erkenning van hun 
rechthebbenden (weduwe/weduwnaar) kan van de bevoeg-
de overheden (Defensie, Pensioendienst voor de overheids-
sector, FOD Sociale Zekerheid) een a�est toegestuurd krĳ-
gen om een ‘Vrĳkaart voor vaderlandslievende reden’ aan te 
vragen. Met dat a�est ga je naar het station om je ‘vrĳkaart’ 

te krĳgen.
De ‘vrĳkaart’ gee� je recht op gratis vervoer in eerste en 
tweede klasse op het hele NBMS-net (uitgezonderd grens-
punten) en op de netwerken van De Lĳn, TEC en MIVB. De 
kaart is geldig vanaf 1 februari 2007 voor een periode van 
tien jaar.

West-Vlaamse gepensioneerden naar Mechelen

Op 29 maart organiseerde het Steunpunt Zuid-West-Vlaanderen een uitstap voor zĳn gepensioneerden. Er werd onder meer een bezoek 
gebracht aan de centrale werkplaats Mechelen van de NMBS en aan de dierentuin van Plankendael.

Sinds de publicatie van het witboek 
over de diensten van algemeen belang 
in mei 2004, nam de Europese Com-
missie geen enkel initiatief meer voor 
een Europese kaderrichtlĳn. Het EVV 
start nu met een petitiecampagne om 
de openbare diensten te steunen. Ook 
Europarlementslid Alain Hutchinson 
haalt handtekeningen op.

Eind 2006 vond de eindstemming 
plaats over de dienstenrichtlĳn, de 
gewĳzigde versie van de Bolkestein-
richtlĳn. Hoewel door deze stemming 
in vergelĳking met de oorspronkelĳke 
tekst een belangrĳke vooruitgang is 
geboekt, blĳ� over enkele punten toch 
onduidelĳkheid bestaan.
Een voorbeeld zĳn de diensten van 
algemeen belang, zoals de openbare 
diensten heten in de taal van de Eu-
ropese instellingen. Een kaderrichtlĳn 
over deze diensten, die bovendien het 

algemeen belang in een vrĳgemaakte 
dienstenmarkt vrĳwaart, zou de on-
duidelĳkheid hierover wegnemen.

Postrichtlijn

Ondertussen hee� de Commissie een 
ontwerp voor een Europese richtlĳn 
voorgesteld. Deze richtlĳn moet de 
Europese postdiensten tegen 1 januari 
2009 volledig liberaliseren, inclusief de 
markt van de poststukken onder de 50 
gram.
Uit een door de Commissie aange-
vraagde evaluatie bleek echter dat de 
voorgaande etappes van de liberali-
sering niet tot het verhoopte resultaat 
hebben geleid. Integendeel, er volgden 
belangrĳke prĳsstĳgingen, hogere prĳ-
zen in meer afgelegen streken en sig-
nificante personeelsverminderingen. 
Ook de kwaliteit van de diensten is 
gedaald.

Als reactie op de voorgestelde post-
richtlĳn lanceerde Europarlementslid 
Alain Hutchinson (PS België) de peti-
tie ‘Sos.Post’. ABVV en ACOD hebben 
deze petitie vanaf het begin verbonden 
met die van het Europees Vakverbond 
(EVV) ter ondersteuning van de open-
bare diensten: beide petities vullen el-
kaar immers aan.
De EVV-petitie vraagt om een kader-
richtlĳn voor diensten van algemeen 
belang, die kan zorgen voor sterke 
openbare diensten. De andere petitie 
gaat uit van een concreet geval – de li-
beralisering van de postmarkt – en is 
daardoor begrĳpelĳker voor de burger.

Wie deze initiatieven wil steunen, kan 
surfen naar www.abvv.be en beide pe-
tities ondertekenen.

Vrijkaart voor vaderlandslievende reden

Onderteken de petities
Openbare diensten zijn onmisbaar



Geleverde
diensten
Wat komt in 
aanmerking?
Vanaf 1 januari komen bepaalde dien-
sten gepresteerd vóór de indiens�re-
ding bĳ de NMBS, nu wel in aanmer-
king voor de opmaak van de gelde-
lĳke loopbaan. Zowel tĳdelĳke als sta-
tutaire bedienden genieten van deze 
nieuwe regelgeving.

Dit is reeds een zeer oude eis van de 
vakbond. Reeds in 2002 werd al op 
een paritaire subcommissie gevraagd 
om de deeltĳdse prestaties vóór de 
indiens�reding geldig te maken. In 
de jaren daarna werd telkens in het 
protocol van sociaal akkoord opge-
nomen dat de NMBS de nodige stap-
pen zou ondernemen om aan deze eis 
tegemoet te komen. Op de bĳzondere 
paritaire subcommissie van 28 maart 
2007 werd dan toch een document in 
die zin voorgelegd.
Komen nu ook in aanmerking: de be-
zoldigde diensten die werden gele-
verd in de overheidsdiensten van een 
andere staat die deel uitmaakt van de 
Europese Economische Ruimte of van 
de Zwitserse Bondsstaat, diensten van 
de instellingen van de Europese Ge-
meenschappen of van de instellingen 
die opgericht zĳn door een filiaal van 
de NMBS-groep, voor zover op het 
ogenblik dat de bediende het filiaal 
verlaat de NMBS-groep ten minste 
50% van de aandelen bezit. Ook de 
deeltĳdse diensten, gepresteerd na 1 
januari 2000, en deze van tewerkge-
stelde werkloze vanaf 1 januari 2007, 
worden in aanmerking genomen voor 
de geldelĳke loopbaan.
De diensten die reeds vroeger in aan-
merking kwamen blĳven geldig op ba-
sis van de vroegere reglementering.

Bedienden die menen aanspraak te 
maken op deze nieuwe bepalingen 
moeten een aanvraag indienen na pu-
blicatie van het nieuwe bericht. Het 
ontwerp van bericht wordt eerst nog 
ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Nationale Paritaire Commissie.

 Spoor    

Is 1+1 nog wel 2 
bij de NMBS-
groep?
Op zondag 1 april 2007 werd de zo-
veelste treinbegeleider slachtoffer van 
zinloos geweld. De volkomen terechte 
reactie liet niet op zich wachten. De 
collega’s van het depot, gesteund door 
collega’s van omringende depots, leg-
den tĳdens de ochtendspits voor een 
paar uur het werk neer.

Uiteraard onderhandelden we hierover 
nog maar eens met de directie en na-
tuurlĳk maakten we nog maar eens af-
spraken die er in de toekomst moeten 
toe bĳdragen dat een treinbegeleider 
veilig zĳn of haar taken kan uitvoeren. 
Wĳ waarderen dat de NMBS zoekt 
naar mogelĳkheden om de steeds vaker 
voorkomende agressiviteit te onder-
drukken. Toch zullen volgens ons enkel 
doortastende maatregelen een oplos-
sing bieden.

De toestand is ondertussen al zo ver-
ziekt dat overleg en goede bedoelingen 
onvoldoende zĳn. Een maatschappĳ als 
de NMBS, die uiterst vatbaar is voor uit-
wendige factoren, moet wat haar per-
soneelsbestand betre� minstens even 
flexibel zĳn als het personeel zelf. De 
laatste tĳd worden problemen steeds 
weer opgelost door personeelsverschui-
vingen. Dat betekent dat je op één plaats 
een probleem oplost om er op een an-
dere plaats een nieuw te creëren.

Als verantwoordelĳke vakbondsmen-
sen piekeren wĳ dag en nacht over hoe 
we het agressiviteitsprobleem kunnen 
aanpakken. We krĳgen ook talrĳke voor-
stellen aangereikt van de mensen op 
de werkvloer, zoals bĳvoorbeeld meer 
begeleidingspersoneel op de treinen 
inze�en of ploegen van veiligheidsper-
soneel in burgeruniform organiseren. 
Allemaal oplossingen die voor ons het 
overwegen minstens waard zĳn. Van-
daar ook dat we vinden dat het bĳ de 
NMBS ontbreekt aan logica wat betre� 
het personeelsbeheer. Alles kan en mag, 
zolang dit maar geen bĳkomende perso-
neelsmiddelen kost, terwĳl juist daarin 
extra moet worden geïnvesteerd.

In de praktĳk komt het erop neer dat 
je als enkeling vrĳ machteloos staat te-
genover idioten die er een spelletje van 
maken om mensen uit te dagen en er 
niet voor terugschrikken handtastelĳk 
te worden als men daarop reageert. 
Reizigers kunnen het personeel niet 
te hulp komen, zĳ zĳn immers al even 
bang voor die treinrambo’s Waar gaat 
dat eindigen?

Een andere veiligheidsvraagstuk was 
onlangs aan de orde in het districtsge-
bouw te Gent. Regelmatig werden daar 
diefstallen gepleegd en daarom besliste 
men om het districtsgebouw van 6 tot 
22 uur te laten bewaken. Een taak op 
het lĳf geschreven van onze eigen vei-
ligheidsmensen, dachten wĳ. Maar wat 
bleek? De veiligheidskaders lagen vast 
en een paar personeelsleden bĳkomend 
aanwerven was dus onbespreekbaar. 
Ondertussen lag al wel een contract 
klaar voor een privéfirma die het klusje 
zou klaren voor 8676 euro (exclusief 
BTW) per maand. Laat ons eerlĳk zĳn: 
voor die prĳs hadden we de zaak toch 
ook intern kunnen oplossen, niet? Ten 
slo�e deed ACOD dan maar zelf wat 
de NMBS had moeten doen. We zĳn 
op zoek gegaan naar mensen die elders 
‘buiten kader’ werkten en die bereid 
waren bewakingsdienst te doen. En we 
hebben echt niet lang moeten zoeken.

Ondanks al die beslommeringen wens 
ik iedereen op 1 mei toch een ‘pre�ig-
links’ Feest van de Arbeid. Terwĳl we 
dagelĳks vaststellen dat het kapitalisme 
en al zĳn afgeleiden zelfs geen normen 
meer hanteren, moeten wĳ onze samen-
horigheid en solidariteit meer dan ooit 
bewĳzen. Ik roep iedereen dan ook op 
om deel te nemen aan een 1 mei-ma-
nifestatie. Denk eraan dat alles wat wĳ 
vandaag verworven hebben te danken 
is aan onze onderlinge solidariteit en 
onze gezamenlĳke onverze�elĳkheid. 
De geschiedenis is echter een eeuwige 
herhaling en het kapitaal hee� zĳn aan-
val op de werknemers tegen sneltrein-
vaart opnieuw ingezet. Alleen als we al 
onze krachten bundelen, kunnen we die 
HST terug vaart doen minderen.

Leve 1 mei, leve ACOD.

Jos Digneffe
voorzi�er
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Van 12 tot 16 maart vond in het Palais 
des Congrès, Futuroscope te Poitiers, 
het 40’ste congres plaats van de Franse 
spoorvakbond CGT. Het was tevens de 
90’ste verjaardag van deze vakbond. 
De ACOD was één van de 18 aanwezige 
vakbonden

Wereldvakbond

In zĳn openingstoespraak maakte Di-
dier Le Reste een bilan op van de inter-
nationale en Europese situatie. Inter-
nationale instituten zoals o.a. de UNO 
en de Wereldbank hebben de kapita-
listische ideologie en strategie wĳdver-
spreid over de wereld. De oprichting 
van het Internationaal Vakverbond 
(IVV) te Wenen in november 2006 is een 
eerste stap in een vernieuwd mondiaal 
syndicalisme dat de strĳd moet aangaan 
tegen de mondialisering, privatisering 
en liberalisering en de gevolgen daar-
van voor de werknemers. Deze eerste 
wereldvakbond ontstond door de ver-
eniging van het Internationaal Verbond 
van Vrĳe Vakverenigingen - waartoe 
ook de Internationale Transportfedera-

tie en de Europese Transportfederatie 
behoren - met het Wereldverbond van 
de Arbeid en enkele kleinere koepels. 
Nu zĳn 308 vakbonden met 190 miljoen 
leden uit 170 verschillende landen aan-

gesloten bĳ het IVV.

Liberalisering en acties

De nieuwe trefwoorden van de te voe-
ren spoorwegpolitiek in Europa en in 
de wereld zĳn liberalisering, concur-
rentie en vrĳe marktideologie. Sinds 
haar oprichting huldigt de Europese 
Unie het principe van de vrĳe concur-
rentie. Geen enkele ernstige sociale en 
economische evaluatie werd echter op-
gemaakt door de Europese Unie voor-
aleer te beslissen over de liberalisering 
van het Europese goederenverkeer in 
maart 2003 en voor het nationale ni-
veau vanaf 1 januari 2007.
Sinds de 1ste Europese vakbondsactie 
in 1992 zĳn we er wel in geslaagd de ge-
volgen van de liberalisering af te rem-
men. Europese acties (ETF) op 31 maart 
2004 te Rĳsel, 19 maart en 5 december 
2005 te Brussel, 27 maart en 5 mei 2006 
hebben daar toe bĳgedragen.
De liberalisering van het nationale rei-
zigersverkeer vond, dankzĳ deze acties, 
geen meerderheid in het Europese par-
lement tĳdens de stemming op 18 janu-
ari 2007 voor het derde spoorpakket. 
De liberalisering van het internationale 
spoorverkeer met mogelĳkheid tot ca-
botage werd wel goedgekeurd. Geen 
enkele Europese beslissing is definitief 
onomkeerbaar, maar veel zal a�angen 
van onze eigen slagkracht.

Samenwerkingsakkoorden

De vakbonden van de Europese lidsta-
ten aangesloten bĳ de Europese Trans-
portfederatie (ETF) pleiten voor het af-
sluiten van samenwerkingsakkoorden 
tussen de spoorwegmaatschappĳen. 
Dit moet dienen als wapen tegen de 
vrĳe concurrentie van de spoorweg-
maatschappĳen onderling.
Het project SIBILIT op de as België-
Frankrĳk-Luxemburg-Zwitserland 
geldt daarbĳ als voorbeeld met de op-
richting van een operationeel centrum 
voor het beheer van personeel en trac-
tievoertuigen in internationaal goede-
renverkeer. Door samenwerking met 
de CGT (Frankrĳk), ACOD-CGSP (Bel-
gië), FNCTTFEL (Luxemburg) en SEV 
(Zwitserland) zĳn we erin geslaagd te 

verhinderen dat SIBILIT werd omge-
vormd tot een ona�ankelĳke spoor-
wegonderneming. Verder was het mo-
gelĳk een regelmatige sociale dialoog 
te ontwikkelen bĳ de betrokken spoor-
wegmaatschappĳen.
Meer en meer moeten de vakbonden 
streven naar acties die de continuïteit 
verzekeren tot het afsluiten van samen-
werkingsakkoorden in het internatio-
nale goederenverkeer met respect voor 
de rechten van het spoorwegpersoneel.

Het algemeen belang

In zĳn toespraak had Didier Le Reste 
het ook over de acties tegen de richtlĳn 
Bolkenstein. Die voorzag het vrĳe ver-
keer van werknemers in de Europese 
Unie met het principe dat de arbeids-
wetgeving van het land van oorsprong 
van toepassing blĳ� bĳ tewerkstelling 
in een andere lidstaat. Wat vandaag 
ongedaan werd gemaakt, kan morgen 
terug aan de orde zĳn door het uitvaar-
digen van nieuwe richtlĳnen met een 
liberalisering van andere sectoren van 
de sociale dienstverlening.
We moeten ernaar blĳven streven dat 
het algemeen belang voorrang hee� op 
het principe van de vrĳe marktideolo-
gie en de concurrentie. Gezondheids-
zorg, onderwĳs en opleiding, cultuur, 
transport, energievoorziening, commu-
nicatie en informatisering, watervoor-
ziening, voedselveiligheid, milieu en 
huisvesting zĳn sectoren van algemeen 
belang. Zĳ moeten dan ook beschermd 
worden tegen een politiek van blinde 
liberalisering.

Verslag buitenlandse delegaties

Christian Joncret, federaal secretaris 
CGT bevoegd voor Europese aangele-
genheden, leidde het internationale de-
bat in. De congresgangers hadden veel 
aandacht voor de situatie van de spoor-
wegmaatschappĳen in de verschillende 
lidstaten.
In Groot-Bri�annië hee� de privatise-
ring geleid tot een ware catastrofe voor 
de spoorwegwerknemers en het land. 
Er zĳn 25 transportondernemingen en 
103 infrastructuurbeheerders die uit 
winstbejag met elkaar concurreren. De 

40ste congres CGT te Poitiers
Over de grenzen heen kijken
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B-Cargo, Infrabel, New Passengers
Personeel vraagt duidelijkheid

 Spoor         

Het dossier B-Cargo ligt op de gesprek-
tafel binnen de paritaire overlegorga-
nen. We overlopen de voorgeschiedenis 
en de belangrĳkste items.

Historiek

Naar aanleiding van de liberalisering 
dienden de werkzaamheden binnen 
B-Cargo te worden bĳgestuurd om de 
concurrentie te kunnen aangaan met 
privéoperatoren. In 2002-2003 werden 
de mogelĳkheden afgetast. Er werd 
overgegaan naar een systeem van Car-
go-graden om meer polyvalente gra-
den te creëren op basis van de praktĳk. 
Zo kon dan worden doorgegroeid naar 
de organieke graden.
In 2004 werden de eerste berichten ge-
publiceerd rond de oprichting van de 
Cargo-beroepen. Er waren opleidingen 
om de polyvalentie te bewerkstelligen. 
De afspraak binnen de nationale pari-
taire subcommissie was wel dat poly-
valentie pas kon als aan de randvoor-
waarden voldaan is.
Om de overgang mogelĳk te maken, 
zĳn er uiteraard personeelsleden no-
dig. Ongeveer 550 werden weerhou-
den bĳ B-Cargo om de continuïteit van 
de werkzaamheden te verzekeren.

Evaluatie

In 2006 zouden de risicoanalyses en het 
advies van CPS worden voorgelegd. 
Op de nationale paritaire subcommis-
sie van 21 september 2006 was er een 
document met de opsomming van de 
ondernomen acties binnen B-Cargo, 
maar dit was zeker geen evaluatie. Het 
duurde tot december 2006 vooraleer er 
een evaluatievergadering kwam. Daar-
op was het gebrek aan infrastructuur 
en materieel aan de orde. Ondanks die 
gebreken werkte men op het terrein 
alsof alles in orde is, met alle risico’s 
voor uitvoerders en toezichtspersoneel. 
Wekelĳks ontvangen we signalen van 
bĳna-ongevallen of kleine incidenten 
die in der minne worden geregeld.

Afstandsbediening

Tĳdens een vergadering met de be-
stuurders rangeringen te Antwerpen, 

kwamen er tal van problemen van 
technische aard aan het licht. Zo was 
de afstandsbediening een onderwerp 
dat steeds opdook. Begrĳpelĳk, want 
tot op vandaag is het niet helemaal 
duidelĳk wanneer en hoe deze te ge-
bruiken. Het volstaat immers niet om 
eventjes aan te leren hoe men daarmee 
moet werken, ook de voorwaarden die-
nen helder omschreven te worden. Een 
aanpassing van de reglementering is 
nodig, gebaseerd op een gefundeerde 
en berekende theorie. Directie Treinen 
had dan niet voor niets haar redenen 
om deze niet te gebruiken.

Duidelijkheid

Het personeel dat ‘te veel’ is, kan niet 
onmiddellĳk worden vrĳgeven. Hier 
knelt dus het schoentje voor de start 
van Infrabel en New Passengers. Me-
dewerkers worden niet weerhouden, 
krĳgen geen P10 (in het beste geval) en 
kunnen dus ook niet meedingen naar 
de posten waarop zĳ, door hun anciën-
niteit, aanspraak maken. Zĳ worden 
gestra� omdat men binnen B-Cargo al-
leen theoretisch bezig was en de prak-
tĳk soms een stuk moeilĳker ligt.
We vragen ook duidelĳkheid voor de 
medewerkers, nu werkzaam bĳ Infra-
bel/Netwerk, die mogelĳks vrĳkomen 
omdat een deel van New Passengers 
niet weerhouden wordt op de plaats 
van hun tewerkstelling. Voor een aantal 
werknemers van de toekomstige New 
Passengers is er geen discussie, zoals 
bĳvoorbeeld voor diegenen werkzaam 
binnen RN/RI, dit wil zeggen de com-
merciële activiteiten.

Iedereen hee� het recht om te weten 
waar men staat voor zĳn verdere loop-
baan. ACOD dringt dan ook aan op 
een volledige blauwdruk voor de per-
soneelsinvulling. Wĳ verwachten even-
eens dat beslissingen genomen worden 
op basis van geĳkte criteria, zoals bĳ-
voorbeeld de graadanciënniteit. Over-
leg over een zo ruim mogelĳke invul-
ling is hier de boodschap.

Jean Pierre Goossens

overheid maakte 18 miljard Britse pond 
vrĳ om te investeren in infrastructuur. 
Het grootste gedeelte van dit geld ver-
dween in de handen van de aandeel-
houders en de infrastructuur verkeert 
nog altĳd in een bedenkelĳke toestand.
In Polen werd de nationale maatschap-
pĳ die al 80 jaar bestond, in 2001 onder-
verdeeld in 26 exploitatieondernemin-
gen en 1 infrastructuurbeheerder. De 
liberalisering had er desastreuze gevol-
gen: in 1991 werden 1 miljard reizigers 
vervoerd en 500 miljoen ton goederen; 
in 2006 zĳn deze aantallen teruggelopen 
tot 300 miljoen reizigers en 160 miljoen 
ton goederen. De afgelopen drie jaar 
werden tien exploitatievergunningen 
afgeleverd aan voornamelĳk Duitse on-
dernemingen die de sociale omstandig-
heden van het spoorwegpersoneel naar 
beneden halen.
In Rusland vormt de privatisering een 
bedreiging voor de spoorwegmaat-
schappĳ. In 2007 is de creatie voor-
zien van filialen voor het beheer van 
de infrastructuur, het materieel en het 
vervoer van reizigers. Het centrale pro-
bleem vormt echter het goederenver-
keer waarvoor de vakbond het behoud 
van één onderneming nastree�.
Een positief geluid viel te noteren uit 
Litouwen, waar men door goed gelei-
de onderhandelingen erin slaagde het 
loon van de 48.000 spoorwegmensen 
met 20% te verhogen.
In Zwitserland worden, ondanks het 
feit dat men niet tot de Europese Unie 
behoort, toch de Europese richtlĳnen 
toegepast. Ook daar is er concurrentie 
in het spoorvervoer.
De Belgische delegatie verwees naar het 
belang van het afsluiten van samenwer-
kingsakkoorden tussen de spoorweg-
ondernemingen (SIBILIT, SIDEROS) in 
de strĳd tegen blinde onderlinge con-
currentie.

Als een van de congresbesluiten werd 
de houding van Europa gehekeld, dat 
tot op heden nalaat een richtlĳn op te 
stellen in het belang van de openbare 
en sociale diensten.

Rudy Verleysen

Contactpersoon spoor: Rudy 
Verleysen - GSM: 0479/86.25.56  

e-mail: rudy.verleysen@acod-
spoor.be



In 2006 hebben wĳ de activiteiten van de 
comités en subcomités voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (PBW) verlaten, 
omdat de handelswĳze van de NMBS te 
wensen overliet wat betre� de verantwoor-
delĳkheid tegenover de werknemers. Veel 
voorzi�ers van deze comités waren zich 
bewust van hun taak maar zĳ stoo�en, net 
als onze gemandateerde afgevaardigden, op 
een muur van onbegrip.

De dienst Veiligheid en Milieu hee� dan in 
overleg met de drie bedrĳven hun inten-
ties neergeschreven aan onze organisatie. 
Wĳ maakten een opsomming van de zaken 
waarvan dringend werk moet worden ge-
maakt.

Tijd en werkkledij

De tĳd die nodig is voor onze gemanda-
teerde afgevaardigden binnen de comités 
en subcomités PBW wordt op de verschil-
lende diensten anders geïnterpreteerd. We 
vragen hierover een duidelĳke richtlĳn aan 
de onmiddellĳke chefs.
De werkkledĳ van de werknemers, het was-
sen en herstellen daarvan, is al heel lang 
een bron van ergernis. Er zou een nieuw 
contract opgemaakt zĳn om die problemen 
te voorkomen. Wĳ wachten af.

Infrastructuur

We vragen uitsluitsel op het aarden van de 

bovenleiding door de vakbediende Sporen 
en de gespecialiseerde vakbediende Spo-
ren. Men wil en doet een andere procedure 
toepassen, maar hier zĳn al verschillende 
ongevallen mee gebeurd. Jammer genoeg 
geraken de verantwoordelĳken hiervan niet 
altĳd op de hoogte. Een evaluatie dringt 
zich op over de bĳkomende taken voor de 
vakbediende Sporen en gespecialiseerde 
vakbediende Sporen. Ook op de nationale 
paritaire commissie van 7 maart 2007 haal-
den we dit punt aan.

Treinen

De reiniging van de kopruiten is een thema 
dat reed ter sprake kwam op veel niveaus 
van de NMBS-Groep: in de Comités van BE 
Treinen, in de Nationale Commissie PBW, 
de werkgroep voor de treinbesturings- en 
treinbegeleidingpersoneel 6VM en zelfs in 
het uitgebreid sturingscomité. We onder-
vinden dat iedereen wel mee wil, maar dat 
de top blĳ� hangen in besluiteloosheid. Er 
zĳn steeds tal van excuses om niet tot de es-
sentie te komen.
Door de steeds kortere wisseltĳden en de fre-
quentie van de ri�en is in verschillende co-
mités PBW een stressanalyse gevraagd. Ook 
hier dient werk van gemaakt te worden.

B-Cargo

Vernieuwen is één zaak, dit op een dege-
lĳke manier doen een andere. Men had de 

Cargo-beroepen in het leven geroepen om 
zo ervaring op te doen en polyvalentie bin-
nen een aantal graden te creëren. Momen-
teel blĳkt dit een voldongen feit te zĳn op 
het terrein. De infrastructuur, het materieel 
en de werklast zĳn niet conform, maar toch 
zet men de werknemers onder druk om op 
deze wĳze te werken. Wekelĳks krĳgen we 
informatie over bĳna-ongevallen. Op het 
terrein heerst er een grote ongerustheid. 
De vraag is niet meer ‘of’ er een ongeval 
zal gebeuren, maar ‘wanneer’ en met wel-
ke gevolgen dit zal gebeuren. Wie draagt 
dan de verantwoordelĳkheid? Voor ons is 
de wet duidelĳk, maar blĳkbaar is dat niet 
het geval voor de beleidsmensen binnen B-
Cargo.

ACOD volgt deze zaken nauwle�end op 
om onze vertegenwoordigers binnen de 
paritaire overlegorganen te steunen, maar 
ook om er voor te zorgen dat ze hun werk 
kunnen doen volgens de geest van de wet. 
De Welzĳnswet voor de werknemers is 
duidelĳk: ook zĳ moeten hun verantwoor-
delĳkheid nemen. Bĳ een ongeval wordt 
ook hun werk binnen deze overlegorganen 
door een arbeidsauditeur geëvalueerd.

Jean Pierre Goossens

Spoor 

Preventie en Bescherming
op het Werk
Wie is verantwoordelijk 
voor meer veiligheid?

Gepensioneerden district NO ‘De Tenders’
Uitstap Havencentrum Lillo
Op 21 mei organiseert ACOD Gepensioneerden district NO ‘De Tenders’ een 
daguitstap naar het Havencentrum Lillo bĳ Antwerpen.
Samenkomst aan Berchem station om 8.30 uur, vanwaar we vertrekken met de 
bus naar het Havencentrum. De leden van Hasselt hebben een trein om 7.22 uur, 
die van Leuven om 7.37 uur en die van Mechelen om 8.09 uur. ’s Middags is er 
een warme maaltĳd.
Prĳs per persoon: 25 uur voor bezoeken, bus, gids en warme maaltĳd.
Inschrĳven kan door storting op rekening 884-5051832-35 met vermelding “Uit-
stap 21 mei Lillo + aantal personen”. Deze uitstap is beperkt tot 50 personen. Geef 
dus vóór 10 mei een seintje aan Jean Theunis, GSM 0486/126.320.

Gepensioneerden Spoor

Infovergadering
ACOD Spoor district Noord-West nodigt 
de leden van de gewesten Oost- en West-
Vlaanderen uit op een infovergadering over 
het overlevingspensioen bĳ de NMBS.
De vergadering vindt plaats op 21 mei 
2007 om 14.30 uur in het ACOD-gebouw 
in Gent. Roger Van Steenberge, gepensi-
oneerd hoofdinspecteur-afdelingschef bĳ 
de dienst Pensioenen van de NMBS gee� 
uitleg.
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Dat voor een overheidsbedrĳf als De 
Lĳn een ISO-certificaat belangrĳk is, 
hoort u ons zeker niet tegenspreken. En 
het is meer dan normaal dat, eenmaal 
dit verworven, een bedrĳf alles in het 
werk stelt om het certificaat opnieuw 
te behalen. Dat kosten, noch moeite 
gespaard worden om deze opdracht tot 
een goed einde te brengen, ook daar-
voor hebben wĳ begrip. Waarmee wĳ 
het wel moeilĳk hebben, is dat in een 
periode dat De Lĳn het financieel niet 
gemakkelĳk hee� en de directie op alle 
niveaus moet besparen om het jaar in 
evenwicht af te sluiten (en dit meestal 
ten koste van het personeel), men het 
nodig acht om naar elk personeelslid 
drie postkaarten in een gesloten om-
slag op te sturen.

Drie overbodige postkaarten per perso-
neelslid, waarvoor niemand vragende 

partĳ was of het nut van begrĳpt. Maar 
dat zal wellicht weer te maken hebben 
met de negatieve ingesteldheid van 
ACOD. Wĳ zĳn immers toch de ‘con-
servatieven’. En ja, het ligt blĳkbaar 
toch aan ons, want deze propaganda 
is immers gericht naar de reizigers. De 
directie rekent op het personeel om het 
imago van De Lĳn nog eens op te krik-
ken, want een goed imago is belang-
rĳk. Misschien niet voor het personeel, 
maar dan toch voor het beleid.

Concreet komt het erop neer dat De Lĳn 
met deze campagne het ISO 9001-cer-
tificaat opnieuw wil behalen en daar-
voor rekent op de medewerking van 
het personeel. De slogan op de affiches 
is dan ook veelzeggend: de directie wil 
de samenwerking versterken, wil over-
leggen om zo de beste beslissingen te 
nemen en stree� naar betrokkenheid 

op elk niveau. Wat samenwerking, 
overleg en betrokkenheid betre�, daar 
kunnen wĳ nu net over meepraten. 
Denken we maar even aan het verloop 
van het dossier veiligheidsagenten of 
het dossier functieclassificatie...

Waren deze kosten niet beter aan iets 
anders besteed? Naar aanleiding van de 
cao-onderhandelingen werd in het Pa-
ritair Comité door de directie klaar en 
duidelĳk gezegd dat er geen financiële 
middelen voorzien zĳn voor de gerecht-
vaardige eisenbundel van het perso-
neel. Precies dat personeel dat voor een 
groot deel verantwoordelĳk is voor het 
succes van De Lĳn en waarvan men nu 
dus ook nog eens verwacht dat zĳ ten 
volle meewerken aan het behalen van 
dat ISO-certificaat. Van lef gesproken.

Jean Van Mechelen

 Tram Bus Metro         

De Lijn
Geld te veel?

Contactpersoon TBM: Jean Van Mechelen - Tel.: 02/508.58.84 - e-mail: tbm@acod.be

MIVB - Oproep tot kandidaten
Met het oog op de verkiezing van plaatselĳke afgevaardigden voor de sector TBM - Gewest Brussel, gehouden op 11 
en 13 juni 2007, wordt overgegaan tot een oproep tot kandidaten. Om aan de voorwaarden te beantwoorden moeten 
de kandidaten voldoen aan de huidige statutaire vereisten en hun schri�elĳke kandidatuur indienen vóór 18 mei 2007 
bĳ  kd. Tahar SISSI, Voorzi�er ACOD-TBM/ Brussel, Gulden Vlieslaan 15 (GVL 20 – 4e) te 1050 Brussel. Een ontvangst-
bewĳs zal per kerende post gestuurd worden.
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In een eerste artikel over de CAO 2007-
2008 bĳ De Post bespreken we de items 
die te maken hebben met de uitvoering 
van het functieclassificatie akkoord, 
de verhoging van de koopkracht en de 
eindeloopbaanproblematiek. Volgende 
maand komen nog andere onderwerpen 
aan bod. De volledige tekst is te lezen 
op www.acodonline.be.

Uitvoering functieclassificatie 
akkoord en verhoging koop-
kracht

Vanaf 1 januari 2007 worden de bare-
ma’s verhoogd (ook de onderliggende 
barema’s die gelden voor de mandata-
rissen) door de integratie van de pro-
ductiviteitstoelage - ook wel toelage 
verbonden aan operationele verbete-
ringsinitiatieven genoemd - en het aan-
vullende deel van de beheerstoelage 
(1% bovenop de statutair voorziene 
toelage). De productiviteitstoelage en 
het aanvullende deel van de beheers-
toelage (classificatietoelage genoemd 
in de 20 principes van de functieclas-
sificatie) verdwĳnen daardoor.
Vanaf december 2007 wordt een inte-
gratietoelage toegekend aan de statu-
taire en contractuele personeelsleden in 
de weddeschalen D1, D1S, D2, E2, 20, 
30 en 42. Deze jaarlĳkse niet-indexeer-
bare toelage bedraagt 150 euro. Vanaf 
1 december 2007 worden de barema’s 
verhoogd met 0,5%. De plafonds aan 
100% van de haard- en standplaatstoe-
lage worden navenant opgetrokken.
Vanaf 1 januari 2007 worden de toe-
kenningsvoorwaarden en -modalitei-
ten gewĳzigd van de tussenkomst van 
De Post bĳ vervoer met een persoonlĳk 
voertuig voor het woon-werkverkeer, 
de mandatarissen inbegrepen. Code 68 
wordt verhoogd met een berekening 
op basis van 12/12’den van 75% van de 
prĳs van een maandtreinkaart in twee-
de klasse, gedeeld door 253.

Verlof voorafgaand aan de pensi-
onering

Om de personeelsoverscho�en te reme-
diëren zal De Post tĳdens de duur van 
deze CAO verlof voorafgaand aan de 

pensionering toekennen aan de statu-
taire personeelsleden van minstens 58 
jaar, die minstens 35 jaren dienst tellen 
en in aanmerking komen voor de toe-
kenning van een pensioen in de open-
bare sector. Het verlof voorafgaand 
aan de pensionering zal ten vroegste 
ingaan op 1 juli 2008. Aanvragen moe-
ten ten laatste op 31 maart 2008 wor-
den ingediend.

Volledige loopbaanonderbreking

Overeenkomstig de we�elĳke en sta-
tutaire regels over loopbaanonderbre-
king kunnen de statutaire personeels-
leden die minstens 58 jaar zĳn en 35 
jaren loopbaan hebben, een volledige 
loopbaanonderbreking nemen die recht 
gee� op een uitkering van de RVA. De 
Post zal aan statutaire personeelsleden 
een voltĳdse loopbaanonderbreking 
toestaan vóór het verlof voorafgaand 
aan de pensionering te rekenen vanaf 
ten vroegste 1 september 2007, waarbĳ 
hen een aanvullende tegemoetkoming 
op de onderbrekingsuitkering van de 
RVA wordt toegekend.

Voorwaarden volledige loop-
baanonderbreking

Dit zĳn de voorwaarden voor volledige 
loopbaanonderbreking voor alle statu-
taire personeelsleden, uitgezonderd zĳ 
die een zwaar beroep uitoefenen:
- minstens 58 jaar oud zĳn op het ogen-

blik dat de loopbaanonderbreking in-
gaat.

- een aanvraag voor verlof vooraf-
gaand aan de pensionering hebben 
ingediend en hiervoor in aanmerking 
komen.

- minstens 35 jaren dienst tellen die in 
aanmerking komen voor de toeken-
ning van een pensioen in de openbare 
sector op de datum waarop het verlof 
voorafgaand aan de pensionering in-
gaat.

- recht hebben op een volledige loop-
baanonderbreking overeenkomstig 
de we�elĳke en statutaire bepalin-
gen.

De volgende voorwaarden gelden voor 
de statutaire personeelsleden die een 

zwaar beroep uitoefenen: minstens 35 
jaren dienst in de uitreiking tellen of 
minstens 35 jaren dienst tellen die in 
aanmerking komen voor de toekenning 
van een pensioen in de openbare sector, 
waarvan minstens 20 jaren nachtarbeid 
(elke dienst waarvan ten minste de hel� 
van de prestaties zich situeert tussen 22 
en 5 uur). Deze anciënniteitsvoorwaar-
den moeten voldaan zĳn op de datum 
waarop het verlof voorafgaand aan de 
pensionering ingaat.

Modaliteiten volledige loopbaan-
onderbreking

De loopbaanonderbreking begint ten 
vroegste 1 jaar vóór de datum waarop 
het personeelslid van het verlof voor-
afgaand aan de pensionering kan ge-
nieten en ten vroegste op 1 september 
2007. Gedurende maximaal 1 jaar krĳ-
gen de statutaire personeelsleden met 
een volledige loopbaanonderbreking 
naast de onderbrekingsuitkering van 
de RVA ook een aanvullende tegemoet-
koming van De Post van het begin van 
de loopbaanonderbreking en dit ten 
vroegste op 1 september 2007.
Tĳdens de volledige loopbaanonder-
breking bedraagt de forfaitaire maan-
delĳkse onderbrekingsuitkering van 
de RVA ter compensatie van het loon-
verlies 558,38 euro bruto (501,79 euro 
ne�o). Dit is het maandelĳkse forfaitai-
re vervangingsinkomen wat momen-
teel van toepassing is. De Post kan zich 
niet verbinden ten opzichte van een 
eventuele wĳziging van de wetgeving 
wat betre� de bedragen of de fiscali-
teit. De aanvullende tegemoetkoming 
bedraagt 1200 euro niet indexeerbaar. 
Aangezien het gaat om een aanvulling 
op een voordeel van de sociale zeker-
heid, wordt op die tegemoetkoming 
geen sociale zekerheidsbĳdrage gehe-
ven. Op fiscaal vlak zal deze tegemoet-
koming behandeld worden als een ver-
vangingsinkomen.

Halftijdse loopbaanonderbreking

Door het stelsel van specifieke half-
tĳdse loopbaanonderbreking kunnen 
personeelsleden die tussen 50 en 59 
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jaar zĳn tot de lee�ĳd van 60 jaar in 
die toestand blĳven, waarbĳ zĳ van 
een uitkering genieten van de RVA en 
als aanvullende tegemoetkoming een 
bedrag van de werkgever ontvangen. 
Het statutaire personeelslid verbindt 
zich ertoe zĳn vervroegde we�elĳke 
rustpensioen te nemen wanneer hĳ 60 
jaar wordt. Zodra de aanvraag is inge-
diend, is het niet meer mogelĳk de aan-
vraag van pensionering of de datum 
van pensionering ongedaan te maken. 
Het contractuele personeelslid moet, 
zodra de specifieke loopbaanonder-
breking is toegestaan, met De Post een 
overeenkomst afsluiten, die bepaalt dat 
de arbeidsovereenkomst tussen beide 
partĳen afloopt zonder opzegtermĳn of 
vergoeding op het einde van de maand 
waarin het personeelslid de lee�ĳd van 
60 jaar bereikt. De medewerkers die 
voor dit stelsel kiezen, genieten boven-
op hun wedde die berekend wordt op 
basis van hun verminderde prestaties, 
de volgende tegemoetkomingen:
- een onderbrekingsuitkering van de 
RVA
- een aanvullende tegemoetkoming van 

De Post om de door de RVA betaalde 
onderbrekingsuitkering aan te vullen. 
Het bedrag van die tegemoetkoming 
hangt af van het feit of het personeels-
lid ouder of jonger dan 55 jaar is op het 
ogenblik dat het stelsel aanvangt.
Bovendien krĳgen de statutaire perso-
neelsleden een aanvullende tegemoet-
koming van De Post, die bedoeld is om 
de periode van loopbaanonderbreking 
geheel of gedeeltelĳk te valideren voor 
het pensioen.

Vervangingsinkomen RVA

De personeelsleden die van een loop-
baanonderbreking genieten, krĳgen 
een maandelĳks forfaitair vervan-
gingsinkomen van de RVA van 417,05 
euro bruto (345,53 euro ne�o) voor een 
gewone hal�ĳdse loopbaanonderbre-
king.

Aanvullende tegemoetkoming

Er is een aanvullende tegemoetkoming 
op de onderbrekingsuitkering van de 
RVA.

Voor de sorteerders Postkantoren (in-
dien volledige nachtpremie), postman 
sorteercentrum + algemene dienst (in-
dien volledige nachtpremie), sorteer-
der internationale zendingen (indien 
volledige nachtpremie) en de loketbe-
dienden + algemene dienst (indien ver-
goeding commercieel a�aché) bedraagt 
deze aanvullende tegemoetkoming:
- 25% van de maandelĳkse bruto uitke-

ring van de RVA voor de personeels-
leden van 50 tot 54 jaar.

- 40% van de maandelĳkse bruto uitke-
ring van de RVA voor de personeels-
leden van 55 tot 59 jaar.

Voor alle andere personeelsleden be-
draagt de aanvullende tegemoetko-
ming:
- 15% van de maandelĳkse bruto uitke-

ring van de RVA voor de personeels-
leden van 50 tot 54 jaar.

- 30% van de maandelĳkse bruto uitke-
ring van de RVA voor de personeels-
leden van 55 tot 59 jaar.

Al deze maximaal maandelĳkse bedra-
gen zĳn gerelateerd aan de aanwezig-
heden.

 Post
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De besprekingen over de CAO zĳn zeer moeizaam op gang 
gekomen door de houding van de werkgeversvertegenwoor-
digers. Die kwam aanvankelĳk in grote lĳnen neer op een 
‘neen’ en ‘onbespreekbaar’ als antwoord op de ingediende 
eisenbundel van de vakbonden.

Op 16 maart werd in gemeenschappelĳk syndicaal front een 
brief geschreven aan de werkgeversfederatie FEBEG. De 
boodschap is duidelĳk: het overleg moet op een ernstige ma-
nier gevoerd worden of er volgt de indiening van een aan-
zegging. Hieronder de vier thema’s waarover ondertussen 
besprekingen werden gevoerd door het Paritair Comité.

Patronaal voorstel koopkracht

Patronaal werden de volgende voorstellen gelanceerd:
- betaling van het loon voor iedereen op het einde van elke 

maand (dus ook voor de medewerkers met loonsvoor-
waarden <2002).

- loonsverhoging van 1% (deels via baremaverhoging en 
deels via een premie).

- toekenning aan de medewerkers met loonsvoorwaarden 
>2002 van een premie gekoppeld aan een persoonlĳke eva-
luatie en op basis van de resultaten van het betrokken be-
drĳf. Deze resultaten kunnen voor gereguleerde bedrĳven 
ook bĳvoorbeeld zĳn: het behalen van objectieven inzake 
veiligheid of netonderbrekingen.

- afschaffing van het systeem van maandelĳkse indexering 
en vervanging daarvan vanaf 2008 door een systeem van 
jaarlĳkse indexering (met spilindex en indexsprong 2%) en 
een integratie van de indexforfait in het barema.

- aanpassing van de berekeningsformule van Elgabel (met 
vrĳwaringsclausules) van het kapitaal bĳ overlĳden, van 
de wezenrenten en invaliditeit, aanpassing van de bereke-
ningsformule van Pensiobel, vereenvoudiging van de in-
dexering van de lopende renten, heropening van Elgabel 
voor de actieven in Regime B, mogelĳkheid voor gepensi-
oneerden om lopende renten te vereffenen in kapitaal.

Vakbondseis koopkracht

De vakbonden hebben het volgende toegelicht:
- de betaling van de lonen moet voor iedereen halverwege 

elke maand gebeuren. Indien een betaling op het einde 
van de maand toch overwogen wordt, moet hier tegen-
over een compensatie met één extra maandloon in januari 
2008 staan voor de medewerkers met loonsvoorwaarden 
<2002.

- een baremaverhoging van 2% voor de medewerkers met 
loonsvoorwaarden >2002.

- de proratisering van de eindejaarspremie voor medewer-
kers met loonsvoorwaarden >2002 na 6 maanden dienst.

- een aanpassing aan het maandelĳkse indexeringsmecha-
nisme is onbespreekbaar.

- een verhoging van de dotaties aan de paritaire fondsen 
voor de gepensioneerden moet overwogen worden, met 

een aanbeveling om deze te besteden aan een hospitalisa-
tieverzekering.

- aanpassingen aan onder andere de extralegale pensioenen 
worden eerst grondig onderzocht vooraleer hierop geant-
woord wordt.

Tariefvoordelen

De werkgevers wensen een vereenvoudiging door te voe-
ren, zowel naar berekening van het voordeel, als van de 
RSZ hierop. Zĳ deden het volgende voorstel: van de mede-
werkers met loonsvoorwaarden <2002 krĳgt iedereen een 
korting van 30% op het aardgasverbruik, gepensioneerden 
krĳgen 35% korting op hun elektriciteitsverbruik, actieven 
krĳgen 30% korting op hun elektriciteitsverbruik, er wordt 
eenmalig gratis een tweevoudiguurtariefmeter geplaatst, 
mits een jaarlĳkse compensatie van 60 euro te storten in een 
groepsverzekering.
Syndicaal werd gesteld dat dit voor de betrokkenen een col-
lectief recht is en een individueel voordeel. Iedereen moet 
dus zĳn huidig voordeel terugvinden. Een debat kan wel 
gevoerd worden met de RSZ-administratie. Het volgende 
tegenvoorstel werd geformuleerd: 30% korting voor ieder-
een op het aardgasverbruik is aanvaardbaar, gepensioneer-
den behouden het huidige voordeel op elektriciteit, actieven 
krĳgen 40% korting op hun elektriciteitsverbruik inclusief 
de daarbĳ horende kosten (zoals meterhuur, distributiekos-
ten,…), bĳ iedereen wordt gratis een tweevoudiguurtarief-
meter geplaatst op aanvraag, dit mag geen uitgesteld voor-
deel zĳn maar dit moet nu toegekend worden.
Beide partĳen zĳn overeengekomen om de besprekingen 
hierover voort te ze�en in een werkgroep. De besprekingen 
rond de CAO mogen hierdoor niet worden afgeremd.

Organisatie van het werk

De werkgevers wensen:
- ‘kleine flexibiliteit’ in te voeren via integratie van alterna-

tieve uurroosters in de arbeidsreglementen.
- de mogelĳkheid tot uitbetaling van overuren uit te breiden 

tot 130 uren (in plaats van de huidige 65).
- een heropening van het debat over de opbouw en de op-

name van het verlof.
De vakbonden:
- weigeren bĳkomende flexibiliteit zoals voorgesteld.
- vragen drie dagen compensatieverlof voor shi�over-

dracht.
- wensen een kaderovereenkomst over de tewerkstelling in 

eigen streek en verre verplaatsingen, die dan verder inge-
vuld wordt in de bedrĳven.

- vragen voor medewerkers met loonsvoorwaarden >2002 
de mogelĳkheid tot recuperatie van overuren gepresteerd 
tĳdens wacht- en permanentiediensten.

- wensen bĳ overgang van voltĳds naar deeltĳds regime de 
ratio van het jaar voordien te gebruiken voor de opbouw 
van het verlof.

Gazelco 
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 Gazelco         

Sociale maatregelen

De vakbonden hebben verduidelĳkt dat ze een uitbreiding 
van de opname van tĳdskrediet wensen tot maximum vĳf 
jaar. Een uitstapregeling moet mogelĳk zĳn op 58 jaar ofwel 
een regeling met hal�ĳds tĳdskrediet vanaf 55 jaar met een 
(te onderhandelen) inkomensgarantie.
De werkgevers willen geen afschaffing van de franchise voor 
ambulante zorgen, maar stellen een franchise voor van 60 
euro voor alle medewerkers met loonsvoorwaarden >2002 
ongeacht de gezinssamenstelling. 

Wel willen ze praten over een uitbreiding van de terugbeta-
ling van de ambulante zorgen. Het zou dan gaan over de 
plafonds van deze terugbetalingen en de aard van de terug-
betaalde prestaties.

Meer info over de laatste stand van zaken bĳ uw Gazelco-
afgevaardigde.

Filip Baeckelandt

Contactpersoon Gazelco: Filip Baeckelandt - GSM: 0475/52.58.01
Tel.: 02/508.58.67 - e-mail: filip.baeckelandt@acod.be
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Het gemeenschappelĳk vakbondsfront 
diende tĳdens het Paritair Comité van 
22 maart zĳn eisencahier in. Een ver-
slag alsof u er zelf bĳ was en de grote 
krachtlĳnen van het cahier op een rĳ-
tje.

Het eisencahier werd als volgt inge-
diend aan de voorzi�er van het Paritair 
Comité en de gedelegeerd bestuurder: 
“Het gemeenschappelĳk vakbonds-
front van ACOD-VSOA bĳ Belgacom 
Groep hee� het genoegen u zĳn eisen-
cahier 2006-2008 over te maken. Van-
daag hee� het Paritair Comité belang-
rĳke dossiers goedgekeurd, waaronder 
de CAO over de gevolgen van de re-
conversie. Wĳ drukken de wens uit dat 
het Paritair Comité van juni 2007 zal 
overgaan tot de goedkeuring van een 
collectieve arbeidsoverkomst voor de 
jaren 2006-2008 en hopen dat het een 
echt solidariteitsakkoord wordt. Wĳ 
wensen ons eisencahier gedetailleerd 
toe te lichten en dringen er ten zeerste 
op aan om uiterlĳk op 9 mei de onder-
handelingen te starten. Net zoals in het 
verleden zĳn wĳ bereid om een onder-
handelingsritme van meerdere dagen 
per week aan te houden.”

Evolutie telecommunicatie

De evolutie van de telecommunicatie 
is onafwendbaar en bepaalt onver-
mĳdelĳk deze van Belgacom. Het ge-
meenschappelĳk vakbondsfront van 
ACOD en VSOA hee� de opdracht om 
via haar verschillende instanties oplos-
singen uit te werken die via CAO’s ge-
dragen worden door de meerderheid 
van de leden. De statutaire congressen 
trekken de krĳtlĳnen waarbinnen het 
bestendig secretariaat gemandateerd 
wordt.
In het verleden beperkten de CAO’s 
zich le�erlĳk tot het vastleggen van een 
personeelskader en de kwalitatieve en 
kwantitatieve eisen. Sedert de oprich-
ting van Belgacom opereert het bedrĳf 
in een concurrerende omgeving en een 
sterk gewĳzigd telecommunicatieaan-
bod. De Europese Gemeenschap hee� 
de telecommunicatie geliberaliseerd, 
wat tot banenverlies bĳ Belgacom NV 
hee� geleid. De CAO’s PTS, BeST en de 

Topconferentie zĳn hier het sprekende 
bewĳs van. Centraal in ons eisencahier 
staat de werkgelegenheid: meer men-
sen aan het werk, goed werk en vol-
doende ruimte voor opleiding.

Convergentie

De Raad van Bestuur van 14 december 
2006 gaf aan het Belgacom Manage-
ment Commi�ee de opdracht om een 
strategie van volledige convergentie te 
volgen en haar klanten geïntegreerde 
oplossingen aan te bieden. In de toe-
komst zullen alle diensten beschikbaar 
zĳn voor iedereen, om het even waar 
en wanneer, op een eenvoudige wĳze, 
via mobiele of vaste netwerken. Daar-
voor zal Belgacom twee klantgerichte 
entiteiten opze�en en deze conver-
gente benadering implementeren door 
middel van een volledig gesegmen-
teerde marketing- en salesorganisatie. 
De klantgerichte benadering en de har-
monisatie van de netwerk- en IT-enti-
teit zullen worden doorgevoerd door 
de creatie van specifieke matrixstruc-
turen in de organisatie. De juridische 
entiteiten van de Belgacom Groep zul-
len behouden blĳven zoals ze vandaag 
bestaan. Convergentie en integratie 
van de netwerken (spraak- en datanet-
werken) is één aspect, de synergie van 
sommige activiteitendomeinen is een 
tweede en uitermate belangrĳk gege-
ven. Voor het gemeenschappelĳk vak-
bondsfront van ACOD en VSOA moe-
ten de effecten van de samenwerkende 
of gecombineerde afdelingen zonder 
naakte ontslagen worden gerealiseerd. 
Een paritair comité dat bevoegd is voor 
alle entiteiten van de groep is een abso-
lute noodzaak.

Uitvoering CAO’s

Nie�egenstaande alle mogelĳke voor-
zorgen werden een rist van belangrĳke 
dossiers niet gerealiseerd. We moeten 
vaststellen dat Belgacom er sedert ja-
ren een gewoonte van maakt om de 
voor de personeelsleden belangrĳke 
dossiers op de lange baan te schuiven. 
Dat is onaanvaardbaar en voor het ge-
meenschappelĳk vakbondsfront van 
ACOD en VSOA is het een erezaak om 

Telecom
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daar komaf mee te maken. Deze pun-
ten vormen een absolute prioriteit.

Actieve personeelsleden

Wĳ zĳn en blĳven voorstander van het 
afsluiten van een billĳke en rechtvaar-
dige sectorale CAO die de solidariteit 
tussen alle werknemers versterkt (sta-
tutaire en contractuele personeelsle-
den, kaderleden en niet-kaderleden, 
actieven en niet-actieven). Met dit ei-
sencahier willen wĳ die solidariteit 
benadrukken en tastbare sociale verbe-
teringen brengen voor de zwakste per-
soneelscategorieën.

Kwalitatieve eisen

Onze kwalitatieve eisen richten zich 
op de kwaliteit van het werk, tewerk-
stelling, verlof wegens opdracht in het 
kader van externe projecten en filialen, 
arbeidstĳd en Work-Life-Balance, flexi-
bele werkuren en overwerk, deeltĳds 
werk, reglement van de 
afwezigheden, onge-
wone werkuren of onre-
gelmatige prestaties, ka-
derleden en S-functies, 
HR-regels, onthaal van 
nieuwe medewerkers, 
kwaliteitsvol werk, glĳdende dienst-
regelingen, gebruikmaken van interi-
mairs, werk, opleiding en innovatie.

Kwantitatieve eisen

Het gaat hier over een ruim eisenpak-
ket: in het bĳzonder arbeidstĳd, koop-
kracht, evaluatiepremie, variabel loon 
en prestatiegerichte verloning, mini-
mum van de weddeschalen, overgang 
naar een andere weddeschaal en wed-
deschalen van niveau 4, collectieve bo-
nus (aandeel in de winst), extralegaal 
pensioenfonds, fysiek zwaar belasten-
de functies, woon-werkverkeer, fiets-
vergoeding, hospitalisatieverzekering, 
sociale dienst WLU, toekenning van 
maaltĳdcheques en geschenkcheques, 
jubilarissen en huwelĳksjubilarissen, 
afscheidspakket. Wat de arbeidsorga-
nisatie bĳ Belgacom betre�: het finan-
ciële luik, telecomvoordelen, waarborg 
inzake operationele- en tewerkstelling-

stabiliteit, toepassing artikel 29 van de 
wet van 21 maart 1991.

Niet-actieve personeelsleden

Er worden zowel kwantitatieve eisen, 
als kwalitatieve eisen gesteld. Een be-
langrĳk onderdeel is de koopkracht. 
Het rustpensioen is en moet een uitge-
steld loon blĳven. Rekening houdende 
met de toekomstige wet betreffende 
de pensioenen van de openbare sec-
tor en de gewĳzigde bepalingen voor 
perequatie, zĳn er verschillende verlo-
ningselementen die de perequatie van 
de pensioenen tot gevolg kunnen heb-
ben. Er moet evenwel rekening mee ge-
houden worden dat de eventuele pere-
quatie pas ingaat op 1 januari 2009.
Voorts wensen wĳ de socioculturele 
hulp op te trekken en uit te breiden tot 
de gewezen kaderleden.
Voor de hospitalisatieverzekering stel-
len wĳ dat het hier over een collectieve 
verzekering gaat van de gezondheids-

zorg, die afgesloten wordt ten voordele 
van de personeelsleden in actieve dienst 
en niet-actieve dienst van Belgacom. 
De uitbreiding van de tussenkomsten 
van deze collectieve verzekeringen is 
noodzakelĳk. De hospitalisatieverze-
kering uit hoofde van de rechtstreeks 
begunstigde en de kinderen ten laste 
moet gratis blĳven. Het gedeelte van de 
bĳdrage ten laste van de partner moet 
worden herzien en mag onder geen be-
ding verhogen. De opschorting van de 
hospitalisatieverzekering naar aanlei-
ding van sommige afwezigheden moet 
worden herzien.
De niet-actieven moeten onvoorwaar-
delĳk over hun extralegale voordelen 
kunnen blĳven beschikken, zoals de 
telecommunicatievoordelen (en zelfs 
uitgebreid worden), sociale dienst, ver-
keersvoordelen en socioculturele hulp. 
Er moet tevens een vakbondspremie 
toegekend worden aan de gepensio-
neerde personeelsleden en dit met in-

gang van 1 januari 2007.
De sociale dienst moet nog beter ter 
beschikking staan van de begunstig-
den door de ontwikkeling van gepaste 
informatiekanalen en een performante 
Helpdesk. Zoals overeengekomen in 
het kader van de opmaak van de jaar-
lĳkse begroting van WLU moeten voor 
de niet-actieve personeelsleden bro-
chures worden opgesteld over de tus-
senkomsten van WLU, alle gegevens 
over het rust- en overlevingspensioen, 
informatie over overlĳden, begrafenis-
vergoeding, en dergelĳke.

Diversen

Verschillende andere belangrĳke items 
komen nog aan bod zoals o.a.
- het syndicaal statuut. De gestarte on-
derhandelingen over het syndicaal sta-
tuut dienen te worden afgerond.
- Paritair Comité Belgacom Groep. Het 
Paritair Comité moet bevoegd worden 
voor de volledige Groep.

- nog niet behandelde so-
ciale dossiers. De tot op 
heden niet behandelde 
dossiers moeten het voor-
werp uitmaken van drin-
gende en prioritaire on-
derhandelingen. Het gaat 

hier over niet minder dan 40 dossiers.

Naar aanleiding van het buitengewoon 
congres op 7 en 8 mei 2007 wordt er 
een extra editie van Tribune uitgege-
ven. Het volledige eisencahier wordt 
daarin gepubliceerd. Wie reeds vroeger 
de tekst van het cahier wil ontvangen, 
gee� een seintje naar tel. 02/508.59.19.
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Het Paritair Comité van 22 maart 
keurde twee zeer belangrĳke dossiers 
rond cao’s goed. Het eerste dossier be-
handelt de collectieve overeenkomst 
over de gevolgen van de reconversie 
bĳ Belgacom. Een dossier dat heel ver-
schillende reacties uitlokte.

Verklaring Group Labour Relati-
ons

De directie deelde mee dat dit dossier op 
de agenda werd geplaatst op vraag van 
de Raad van Bestuur. Na een toelichting 
over het dossier legde de vertegenwoor-
diger van Group Labour Relations de 
volgende verklaring af (de formulering 
is gebaseerd op onze notities):
“Gelet op de gang van zaken tĳdens de 
onderhandelingen en de talloze pamflet-
ten die verspreid zĳn, wil ik - zonder te 
vervallen in mĳn woordenschat van het 
Paritair Comité over de Topconferentie 
- toch nog eens tussenkomen over de 
houding van ACV-Transcom.
Na te hebben deelgenomen aan alle on-
derhandelingen over de krachtlĳnen en 
zelfs de eerste ontwerpen van de con-
ventie te hebben ontvangen, start ACV-
Transcom een campagne met talloze 
pamfle�en vol leugens, die ze via ano-
nieme brieven opsturen aan de ceo.
Niemand stelt in vraag dat een vakbond 
vrĳ is zĳn standpunt te bepalen. Nie-
mand stelt in vraag dat een vakbond vrĳ 
is dat standpunt te publiceren en te ver-
spreiden. Maar er is voor iedereen een 
norm inzake deontologische eerlĳkheid 
en er zĳn grenzen. Het is absoluut niet 
aanvaardbaar dat ACV-Transcom op 
grote schaal al het Belgacom personeel 
stelselmatig platvloers beliegt door te 
stellen dat deze conventie de tewerkstel-
ling van iedereen in het gedrang brengt.
Sinds 1991 ben ik betrokken bĳ het so-
ciale overleg bĳ Belgacom. Nooit is er 
over een conventie onderhandeld die zo 
eenzĳdig weergee� wat de vakbonden 
geëist hebben (noot van de redactie: de 
eisen van het gemeenschappelĳk vak-
bondsfront ACOD-VSAO). Indien ACV-
Transcom in deze 55 pagina’s tellende 
conventie ook maar één artikel kan to-
nen dat Belgacom toelaat iemand zĳn 
job te ontnemen, doe ik stante pede een 
stap terug als verantwoordelĳke voor 
LBR.”

Reactie ACV-Transcom

Op de vraag van Labor Relations naar een 
artikel uit de conventie dat toelaat hun 
bewering te staven, blĳ� ACV-Transcom 
het antwoord schuldig. ACV-Transcom 
stelt dat de directie er oog moet voor 
hebben dat er vanuit de basis een sterke 
vraag is naar sociale actie en dat het zich 
beperkt hee� tot de verspreiding van 
pamfle�en. ACV-Transcom aanvaardt 
dit dossier niet, omdat het tegen een po-
litiek is van permanente vermindering 
van het aantal werknemers van een be-
drĳf dat het economisch zeer goed doet. 
Dit dossier laat het bedrĳf toe om op een 
meer eenvoudige wĳze ‘af te geraken’ 
van het personeel. Vandaag zĳn hierbĳ 
een 500-tal personeelsleden betrokken, 
maar niemand hee� nog een garantie op 
werkzekerheid tot 65 jaar omdat ieder-
een in reconversie kan komen.

Reactie directie

De gedelegeerd bestuurder stoort zich 
aan de uitdrukking dat de directie wil 
‘afgeraken’ van het personeel. De di-
rectie hee� in alle onderhandelingen 
steeds eerbied gehad voor het personeel 
en oog gehad voor het behoud van de 
werkgelegenheid. Door de liberalisering 
van de markt en de toegenomen concur-
rentie is de vermindering van het effec-
tief sedert 1996 een noodzaak geweest 
voor de overleving van het bedrĳf op 
langere termĳn. Deze herstructurerin-
gen hebben steeds plaatsgevonden in 
samenwerking met de vakbonden en de 
mensen die moesten vertrekken werden 
steeds financieel zeer correct behandeld. 
Dankzĳ dit alles is Belgacom performant 
gebleven en hebben de werknemers 
nog altĳd een boeiende job, waarbĳ het 
percentage personeelsleden in Sales en 
Marketing zelfs is toegenomen.
De gedelegeerd bestuurder bevestigt dat 
vandaag niemand nog een job kan ga-
randeren tot aan 65 jaar. Voor de statu-
taire personeelsleden is de mogelĳkheid 
van externe mobiliteit zeer interessant. 
Zĳ kunnen eventueel een baan krĳgen 
bĳ de overheid die wel nog werkzeker-
heid garandeert tot 65 jaar.

Standpunt gemeenschappelijk 
vakbondsfront

In naam van het gemeenschappelĳk 
vakbondsfront ACOD-VSOA hebben 
we geantwoord dat we als democrati-
sche organisatie de uitspraak van de 
Raad van State respecteren, maar dat we 
nog altĳd 100% achter de handtekening 
staan onder het sociaal akkoord van 8 
december 2005. Het gemeenschappelĳk 
vakbondsfront kon niet akkoord gaan 
met het standpunt van ACV-Transcom 
dat wanneer een personeelslid een job 
weigert, mits rekening te houden met 
professionele en persoonlĳke aspecten, 
zonder meer het administratief statuut 
van toepassing is en dus met andere 
woorden het ambtshalve ontslag.
Het gemeenschappelĳk vakbondsfront 
hee� na de verklaring van ACV-Trans-
com een aantal eisen gesteld waarvan de 
belangrĳkste de opheffing was van de 
structurele disponibiliteit. Dit betekent 
dat deze nooit hee� bestaan en dat de 
betrokken personeelsleden met terug-
werkende kracht gerechtigd zĳn op ver-
loning, sommige premies, toelagen en 
vergoedingen, vakantiegeld, eindejaars-
premie en een aandeel in de winst.
Een tweede voorwaarde was dat het 
peterschap en de disponibiliteit we-
gens erkende medische ongeschikt-
heid moesten blĳven bestaan. Ook dit 
is gerealiseerd. Het gemeenschappelĳk 
vakbondsfront verwĳst naar pamflet-
ten juist na de goedkeuring van de CAO 
van 8 december 2005, waarin er aan de 
personeelsleden van Belgacom gezegd 
werd dat het peterschap niet zeker was. 
In deze conventie wordt dit bevestigd.
Het gemeenschappelĳk vakbondsfront 
verwees ook naar het feit dat sedert het 
sluiten van de ‘gaps’ op 19 oktober 2005 
er betrekkingen voor 1205,5 voltĳds 
equivalenten werden geopend. Het vak-
bondsfront hee� het akkoord dan ook 
goedgekeurd. Dit zal ons er nochtans 
niet van tegenhouden om ons bĳ de toe-
komstige onderhandelingen in het dos-
sier convergentie en synergie hard op te 
stellen. Wĳ wensen te onderhandelen 
over de toekomst van het bedrĳf en van 
het personeel, veeleer dan deze te onder-
gaan. Het gemeenschappelĳk vakbonds-
front is het eens met de beleidsoptie om 
te werken met een matrixstructuur. We 
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nodigen de gedelegeerd bestuurder ten 
slo�e uit om ter gelegenheid van de ko-
mende parlementsverkiezingen niet te 
pleiten voor een verdere privatisering 
van het bedrĳf.

ACOD-standpunt medische dis-
ponibiliteit

Wat betre� de vier personeelsleden die 
in disponibiliteit gesteld zĳn om me-
dische redenen en een beroep hebben 
aangetekend bĳ de Raad van State, hee� 
Belgacom dit opgelost door te stellen dat 
die disponibiliteit vanaf dag 1 ingetrok-
ken wordt. ACOD hee� de conclusies 
van haar juridische dienst overgemaakt 
aan de directie en vraagt dat er hierover 
onderhandeld wordt. Bĳ een opschor-
tende beslissing door de Raad van State 
voor de medische disponibiliteit eist 
ACOD eenzelfde regeling als voor de 
structurele disponibiliteit, namelĳk de 
afschaffing met terugwerkende kracht 
en onderhandelingen over een nieuw 
akkoord. Indien de Raad van State de 
medische disponibiliteit niet schorst, 
eist ACOD een onderhandeling over de 
herziening van de medische dossiers op 
vrĳwillige basis.

De stemming

Als reactie op de uiteenze�ing van de 
gedelegeerd bestuurder stelt het ACV 
dat er individuele gevallen zĳn waarbĳ 
er niet respectvol omgegaan werd met 
het personeel en dus de indruk blĳ� dat 
men van die personeelsleden wil ‘afge-
raken’. Wat betre� de uiteenze�ing van 
ACOD in naam van het gemeenschap-
pelĳk vakbondsfront ACOD-VSOA, be-
schouwt het ACV het Paritair Comité 
niet als het juiste forum om conflicten 
tussen de vakbonden te bespreken.
Het dossier werd goedgekeurd met 15 
stemmen voor en 3 tegen. De vertegen-
woordigers van ACV-Transcom stem-
den tegen.

De enige commentaar en raad die wĳ 
hierover nog willen geven is: laat u als 
personeelslid en zeker als ACOD-lid 
niets op de mouw spelden en hoed u 
voor populisten.

De CAO’s zĳn op cd-rom beschikbaar 
vanaf 9 mei. Een gratis exemplaar is te 
verkrĳgen via tel. 02/508.59.19.
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Het tweede dossier op het Paritair Co-
mité van 22 maart gaat over de enga-
gementen die werden aangegaan wat 
betre� het akkoord over een collectieve 
overeenkomst voor het sociaal en ope-
rationeel herstelplan van Belgacom.

ACV-Transcom vond het noodzakelĳk 
om de directie te bedanken voor het 
feit dat met de opmerkingen van de 
vakbonden rekening werd gehouden. 
ACOD meent dat we in dit dossier 
niemand hoeven te bedanken. We be-
schouwen het akkoord als het logische 
resultaat van soms moeilĳke onderhan-
delingen en van het doorhakken van 
knopen door de gedelegeerd bestuur-
der. ACOD herinnert aan bepaalde en-
gagementen opgenomen in de CAO. 
Het gaat hier onder meer over:

COP/CFO/VOP & DATA
De praktische organisatie van het spe-
cifiek initiatief.

- NOC
Tĳdens het eerste semester van 2007 
dient in de werkgroep SOC een gron-
dige analyse en evaluatie van de orga-
nisatie van het NOC te gebeuren, even-
als van de huidige NOC-conventie.

IDC
Na het beëindigen van de job info en 
het specifiek initiatief, en eens de Bac-
kOffice overal geïmplementeerd is, zal 
COP tegen april 2007 een diepgaande 
analyse maken van de taken en niveaus 
binnen de IDC en, a�ankelĳk van deze 
analyse, een aantal progressiemogelĳk-
heden creëren binnen de IDC’s.

outsourcing
Het is noodzakelĳk dat hierover, zo-
als afgesproken met de gedelegeerd 
bestuurder, duidelĳkheid wordt ver-
scha�. ACOD gaat akkoord met de di-
rectie dat deze problematiek geregeld 
moet worden door te bepalen welke 
opdrachten door onderaannemers 
kunnen worden vervuld. ACOD gee� 
aan dat dit punt zeer gevoelig ligt bĳ 
de personeelsleden in Vlaanderen en 
Brussel, maar vooral in Wallonië.

beperking en controle overwerk
Dit dossier wordt ondersteund door 

de gedelegeerd bestuurder. Er mag 
niet langer getreuzeld worden om dit 
controleorgaan op te richten en opera-
tioneel te maken.

opvolging wettelijke en regle-
mentaire bepalingen
Dit is voor ACOD een absolute voor-
waarde om het dossier goed te keu-
ren. De opvolging is een noodzakelĳk 
kwaad in ons bedrĳf. Er zĳn te veel 
managers die bewust de afgesproken 
regels aan hun laars lappen.

COP Crisis Plan Repair
Het COP-management engageert zich 
om met de vakbonden onverwĳld 
een technische werkgroep op te star-
ten over het Crisis Plan Repair. Er is 
afgesproken om onmiddellĳk na de 
goedkeuring van dit dossier de onder-
handelingen te starten. Dit plan moet 
Belgacom toelaten om zeer snel te anti-
ciperen op overmachtsituaties. ACOD 
vraagt hierbĳ bĳzondere aandacht voor 
de klanten met Belgacom TV.

deeltijds werk
Voor ACOD is de uitbreiding van de 
mogelĳkheden tot deeltĳds werk een 
zeer belangrĳk dossier. Wĳ herinneren 
eraan dat Belgacom zich verbonden 
hee� om een voorstel uit te werken, 
waarover met de vakbonden zal wor-
den onderhandeld, rond de verlenging 
van de verminderde prestaties voor 
de personeelsleden die de limiet van 
60 maanden deeltĳdse loopbaanon-
derbreking bereiken. In het verleden 
werd ervoor gezorgd dat de wetgever 
par�ime werk toelaat bĳ Belgacom met 
een premie van de overheid. Dit re-
gime loopt binnen enkele maanden af. 
De betrokken personeelsleden moeten 
dan kiezen voor een andere vorm van 
deeltĳds werk of om terug voltĳds te 
werken.

ACOD vroeg ten slo�e te kunnen be-
schikken over de meer technische 
gegevens van de verschillende stand-
plaatsen plus de functiecodes van reeds 
toegewezen en nog vacante functies bĳ 
COP-FLS.

De directie antwoordde dat heel wat 
punten niet nieuw zĳn, zoals bĳvoor-

beeld de problematiek van de over-
uren. Belgacom hee� duidelĳk voor-
uitgang gemaakt en het is nu zaak om 
een adequate controle in de plaats te 
stellen. De directie dringt er ook op aan 
dat de constructieve dialoog zo snel 
mogelĳk wordt voortgezet aangezien 
er nog veel zaken te regelen zĳn.

De CAO’s zĳn op cd-rom beschikbaar 
vanaf 9 mei. Een gratis exemplaar is te 
verkrĳgen via tel. 02/508.59.19.

Sociaal en operationeel herstelplan
De engagementen
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Het doel van het NOVO-project dat momenteel ingevoerd 
wordt bĳ de FOD Sociale Zekerheid, is een beter arbeids-
kader te scheppen voor de ‘gelukkige’ ambtenaren die in de 
toekomst in een ontspannende, aangepaste, ergonomische, 
productieve en warme omgeving zullen werken. De realiteit 
is echter helemaal anders.

Wat is NOVO?

Met NOVO wordt het ‘dynamic office’ de regel. Dit betekent 
geen eigen bureau meer: het personeelslid dat eerst arriveert, 
kiest zĳn bureau in de grote landschapkantoren. Slechts 70% 
van de huidige plaatsen wordt voorzien. Wat gebeurt er dan 
met het ‘overtallige’ personeel of zal het telewerk voortaan 
in ruime mate aangemoedigd worden? Tevens wordt ook de 
‘clean desk’ opgelegd: als het personeelslid langer dan een 
uur afwezig is van een werkpost, moet hĳ deze leegmaken 
en, indien nodig, met water schoonmaken! De controle van 
het werk is gericht op de te behalen resultaten. Het systeem 
met de prikklok zou worden afgescha�, maar hoe zit het 
dan met recuperaties?

Duidelijke informatie gevraagd

ACOD AMiO en het personeel van de FOD Sociale Zeker-
heid zĳn het beu de informatie over NOVO nu eens in tĳd-
schri�en van buiten de FOD (De Regie), dan weer via de 
algemene media (De Morgen, Metro, La Dernière Heure, 
L’Echo) te vernemen en dus niet via de officiële overlegor-
ganen. De FOD-personeelsleden hebben het recht te weten 
wat hen wordt opgedrongen en zĳn vrĳ hun mening te uiten 
over dit project. ACOD AMiO moet er als werknemersver-
tegenwoordiger op toezien dat er rekening wordt gehouden 
met het welzĳn van de personeelsleden, ondanks de druk of 
de desinformatie van de overheid. Daarom werd dan ook 
een brief geschreven aan de voorzi�er van de FOD om aan 
te dringen op duidelĳke informatie.
Om een einde te maken aan alle geruchten of tegenstrĳdighe-
den tĳdens informele vergaderingen, moedigt ACOD AMiO 
haar leden aan zoveel mogelĳk juiste informatie te bezorgen 
aan de afgevaardigden. Op die manier kan er tĳdens de vol-
gende BOC’s de nodige opheldering worden verkregen.

Informatie rond NOVO is relevant voor leden van alle FOD’s, 
vermits NOVO een pilootproject is voor heel het openbaar 
ambt.

Noëlla Liesenborghs

FOD Sociale Zekerheid
NOVO: plaag voor heel het openbaar ambt?

Het gewĳzigde arbeidsreglement is sinds 1 februari 2007 van 
toepassing binnen de FOD. Het Wetenschappelĳk Instituut 
Volksgezondheid behoudt wel zĳn specifieke reglement. Dit 
reglement, en in het bĳzonder de bĳlage ervan over de varia-
bele uurregeling, gaf aanleiding tot uiteenlopende interpre-
taties tussen ACOD AMIO en de overheid.
Deze discussies hadden nog kunnen worden voortgezet. 
Wĳ kozen er echter voor de voorzi�er van het directiecomité 

van de FOD aan zĳn woord te houden, wanneer hĳ verklaart 
open te staan voor een evaluatie van de toepassing van het 
arbeidsreglement. We hebben hem schri�elĳk een reeks op-
merkingen voorgelegd, zowel over de vorm als over de in-
houd. Ons toekomstig standpunt hangt af van de houding 
die de overheid zal aannemen.

Noëlla Liesenborghs

FOD Volksgezondheid
Nieuws over het arbeidsreglement

 Federale overheid      
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Iedere werkgever is verplicht om de nodige maatregelen te 
nemen die het welzĳn van de werknemers op het werk be-
vorderen. Daarvoor moet de werkgever niet alleen een pre-
ventiebeleid uitwerken, maar dit ook wel degelĳk uitvoeren. 
Om deze doelstellingen te realiseren kan de werkgever een 
beroep doen op de expertise van een interne dienst en even-
tueel van een externe dienst Preventie en Bescherming op 
het Werk.
Elk jaar is de werkgever verplicht om vóór 1 april een jaar-
verslag in te dienen bĳ de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg. Dit jaarverslag wordt opgesteld door de 
preventieadviseur en gee� een overzicht van de werking 

van de interne dienst (IDPB). Het omvat de identificatiege-
gevens van de werkgever, de organisatie van de IDPB, de 
arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het 
werk, de arbeidsveiligheid, de gezondheid en hygiëne op 
het werk, de vorming en informatie van het personeel.
Bĳ de publicatie van dit artikel, had het jaarverslag 2006 van 
uw dienst, instelling of agentschap reeds moeten besproken 
zĳn in het tussen- of basisoverlegcomité, die bĳ de Vlaamse 
overheid omgedoopt werden tot entiteitsoverlegcomités of 
EOC’s.

Richard De Winter

Welzijn op het werk
Het jaarverslag Preventie en Bescherming 
op het Werk

Ongeveer een jaar geleden voerden wĳ 
met de minister van Binnenlandse Za-
ken moeilĳke onderhandelingen om de 
arbeidsomstandigheden van het per-
soneel van de gesloten centra te ver-
beteren. Nu kan de uitvoering daarvan 
beginnen.

Er werd een goed protocol gesloten 
met talrĳke maatregelen zoals:
- nieuwe loopbanen voor het veilig-

heidspersoneel van de gesloten cen-
tra

- herwaardering van de vergoedingen 
voor zaterdag- en nachtprestaties

- doorbetaling van vergoedingen bĳ 
arbeidsongeval

- uitwerking van een personeelsbe-
hoe�enplan

- uitvoering van het vormingsplan dat 
werd opgesteld voor opleiding

- prioritaire uitwerking van een project 
voor de omkadering van de centra 
om de opvang van probleemcatego-
rieën van bewoners te optimaliseren

- gratis juridische bĳstand en medi-
sche intake van bewoners

- voor het absorptieplan overname 
van ex-gedetineerden en honorering 
van bestaande afspraken

- flexibele inzet van het personeel te 

bespreken in een werkgroep
- volledige inzetbaarheid nieuw vei-

ligheidspersoneel slechts na training 
van één maand.

Daarna moest nog een en ander om-
gezet worden in een koninklĳk en mi-
nisterieel besluit. Er was ook afgespro-
ken om de verschĳning van de nieuwe 
loopbaan niveau D (Belgisch Staatsblad 
6 juni 2006) voor het volledig openbaar 
ambt af te wachten. Dit was noodzake-
lĳk omdat het akkoord op gelĳk niveau 
moest sporen. Toch duurde het nog tot 
in maart 2007 vooraleer er zekerheid 
kwam dat de ministers bevoegd voor 
administratieve (Christian Dupont) en 

budge�aire controle (Freya Van den 
Bossche) hun definitief akkoord ga-
ven.

Na de verschĳning in het Staatsblad 
kan de uitvoering beginnen. De nieu-
we loopbanen betekenen voor quasi 
alle personeelsleden een loonsver-
hoging en echte loopbaankansen. De 
verhoging van de vergoedingen voor 
ploegwerk is eveneens belangrĳk. Het 
principe van doorbetaling van vergoe-
dingen bĳ een arbeidsongeval is zelfs 
een belangrĳke overwinning.

Guido Rasschaert

Gesloten centra

Beloftes bijna 
gehonoreerd

 Federale overheid       

Guido Rasschaert en Tony Six
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Audit

Na een zeer lange voorbereiding en 
nadat ons land meerdere malen op de 
vingers was getikt voor het gebrek aan 
afdoende interne controle om fraude 
tegen te gaan, werd er uiteindelĳk een 
centrale auditcel opgericht. Hopelĳk 
zal die mee bouwen aan een efficiënte 
en moderne federale overheid. ACOD 
ondertekende een protocol van ak-
koord.

Deontologische code

De rechten en plichten van het fede-
rale overheidspersoneel zĳn onder 
meer in artikel 7 tot en met 9 van het 
statuut CAMU verankerd. Hierover 
was er nooit echte duidelĳkheid. Wat 
is spreekrecht en zwĳgplicht? Hoever 
gaat loyauteit? Hoe zit het precies met 
het aanvaarden van geschenken? Wat 
met cumuleren van activiteiten? Dit 
alles werd nu voor alle federale over-
heidsdiensten preciezer uitgeschreven. 
De onderhandelingen hierover hebben 
vrĳ lang geduurd. Ieder woord moest 
gewikt en gewogen worden omdat 
het tenslo�e gaat om zeer belangrĳke 

bepalingen. Het personeel mag niet in 
het ongewisse blĳven over rechten en 
plichten. De opmerkingen van ACOD 
werden zo goed als volledig opgeno-
men. Er komt ongetwĳfeld een brede 
informatiecampagne over deze code, 
die verstrekkende gevolgen kan heb-
ben voor de ambtenaar.

Aanpassingen in alle niveaus

Over het koninklĳk besluit van 22 no-
vember 2006 werd onderhandeld op 
het Comité B, waarbĳ het ging over 
enkele belangrĳke aanpassingen in de 
loopbanen niveau A, B, C en D.
Meest in het oog springen de volgende 
items:
- de aanpassing van het KB dat de 
verwerving van de hoedanigheid van 
rĳksambtenaar door militairen via 
overplaatsing regelt en het aantal com-
petentiemetingen of gecertificeerde 
opleidingen dat nodig is om een ver-
hoging van weddeschaal te krĳgen.
- de beschrĳving van de overgang naar 
het nieuwe loopbaanstelsel voor ge-
mene graden en de vermindering van 
het aantal competentiemetingen of ge-
certificeerde opleidingen dat vereist is 

om een verhoging in weddeschaal te 
krĳgen.
- de garantie voor de technische mede-
werkers van niveau D, die in augustus 
2005 aan de voorwaarden voldeden 
om de toelage voor de ontwikkeling 
van competenties te krĳgen volgens de 
vastgelegde timing, ongeacht de ver-
tragingen van de gecertificeerde oplei-
dingen.
- de gelĳkstelling van het slagen voor 
een examen voor de verhoging in wed-
deschaal met het slagen voor de gecer-
tificeerde opleiding voor gespeciali-
seerde arbeiders niveau D.
Deze laatste aanpassing is zeer belang-
rĳk voor het burgerpersoneel van de-
fensie dat laureaat is van een oud exa-
men binnen niveau D, maar niet werd 
benoemd omwille van gebrek aan 
openstaande betrekkingen. Zĳ behou-
den dus het voordeel van het slagen in 
het examen oude stĳl en worden vrĳge-
steld van gecertificeerde opleiding om 
naar DT5 te promoveren.

Guido Rasschaert

Nieuws Comité B

Niveau D
De inschrĳvingen verlopen vlot, zodat 
we stilaan een totaalbeeld krĳgen.
De opleidingen voor chauffeur en 
schoonmaakpersoneel vangen aan 
vanaf 1 september 2007. Voor de ver-
schillende opleidingssessies Commu-
nicatie wordt de start voorzien vanaf 
1 oktober 2007. Voor de personen in 
een onthaalfunctie worden drie mo-
dules uitgewerkt, omdat er blĳkbaar 
met verschillende so�warepakke�en 
wordt gewerkt. Er is ook geen duide-
lĳk zicht op de technische functies voor 
de opleiding- en testontwikkeling. De 
opleidingsambtenaren gaan het nodi-
ge doen en de informatie bezorgen aan 
OFO. Men wil ook peilen naar de voor-
kennis van bepaalde groepen. Indien 

nodig, wordt er een voortraject ontwik-
keld om de slaagkans te vergroten.

Niveau B/C
De planning werd aangepast naar aan-
leiding van de opmerking van de raad-
gevende commissie dat de termĳn van 
drie weken na de laatste dag van de 
laatste opleiding en drie maanden na 
de laatste dag van de eerste opleiding, 
niet werd gerespecteerd. De testen ko-
men op kruissnelheid en de resultaten 
worden zo vlug mogelĳk meegedeeld 
aan de deelnemers.

Niveau A
De opleiding Contractrecht start na 
de zomer. Voor de vakrichtingen Me-
dische beeldvorming en Dierlĳke ge-

zondheid vindt men geen opleiders 
die de beide landstalen beheersen. Die 
vakrichtingen worden voor advies te-
rug overgemaakt aan de commissie. 
Als OFO vaststelt dat er een kwali-
teitsprobleem is bĳ de opleiding of de 
testontwikkeling volgens de zeven cri-
teria, dan gaat men in het uiterste geval 
over tot de annulatie en start men de 
ontwikkeling opnieuw. Op die manier 
wil men de objectiviteit bewaken.

Cĳfergegevens, opleiding- en testdata 
voor de verschillende niveaus zĳn te 
verkrĳgen bĳ de gewestelĳk secreta-
ris. Mail voor meer info naar freddy.
stox@acod.be

Gecertificeerde opleidingen
Stand van zaken

Guido Rasschaert en Tony Six
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HZIV
In het BOC van 13 maart 2007 werden er 
een aantal preventiepunten afgewerkt. 
Zo wordt in de gewestelĳke dienst 
Gent de airconditioning afgewerkt; in 
Hasselt en Brugge worden nog enkele 
veiligheidsaspecten verfijnd. Ook voor 
de ergonomische regelingen van ver-
scheidene werkposten als gevolg van 
klachten of van aanbevelingen van de 
arbeidsgeneesheer, is er een oplossing. 
Er zullen ook evacuatieoefeningen 
plaatsvinden om zwakheden in het sy-
steem te detecteren.
Mail voor meer info naar 
gneesen@caami-hziv.fgov.be

RIZIV
Op vraag van onze leden blĳkt dat er 
nood is aan een rechtsbĳstandsverze-
kering voor het inspectiepersoneel. 

Ook wil men de invoering van een 
prikkloksysteem bepleiten. Dit is een 
personeelsinstrument, dat voordelen 
hee� voor de dienstverlening én voor 
het privéleven van de personeelsleden. 
In het coördinatiecomité wordt beke-
ken hoe dit aan bod komt in een vol-
gend BOC.
Mail voor meer info naar ronny.
vandepi�e@riziv.fgov.be of naar alla-
nah.vandycke@riziv.fgov.be

HVW
De nota over de controle van afwezig-
heden wegens ziekte werd niet door 
de vakbond aanvaard, omdat deze af-
wĳkt van het koninklĳk besluit van 17 
januari 2007. Dit betekent dus opnieuw 
overleggen.
We hebben aangedrongen op een snel-
le uitvoering van het personeelsplan 

2007. In dit plan wordt de aanwerving 
of bevordering van 18 bĳkomende per-
soneelsleden van niveau A en 19 van 
niveau B voorgesteld. Daarnaast werd 
het aantal statutaire personeelsleden 
van niveau C opgetrokken om de be-
vorderingen (D naar C) en benoemin-
gen van nieuwe personeelsleden mo-
gelĳk te maken. Op korte termĳn wil 
men het overleg starten van het per-
soneelsplan 2007-bis. Dit is volgens de 
directie nodig om alle verbintenissen 
uit de bestuursovereenkomst te kun-
nen uitvoeren.
De verwerking van de gegevens van de 
tevredenheidsenquête is bezig.
De directie beloofde de resultaten van 
het arbeidsreglement voor te leggen bĳ 
een volgend BOC.

Freddy Stox

Nieuws uit de basisoverlegcomités

Sinds de komst van de korpschef in de 
ateliers in Rocourt zĳn er onophou-
delĳk spanningen met het burgerper-
soneel. Aan de basis daarvan ligt een 
gebrek aan respect en waardering voor 
deze personeelsleden.

Op een interne vergadering liet de 
korpschef zich laatdunkend uit over 
deze medewerkers. De afschaffing 
van het systeem compensatie voor 
de 40-urenweek was zĳn eerste daad. 
Dit systeem werd eenzĳdig en zonder 
overleg herzien in negatieve zin. Het 
personeelsbeheer werd toevertrouwd 
aan militairen die onvoldoende kennis 
hebben van de statuten en reglemen-
teringen van het federaal openbaar 
ambt. Het aantal burgers daalt snel en 
de plaatsen worden ingenomen door 
militair personeel. De cafetaria die zo-
wel door militairen als burgers graag 
bezocht werd, is nu gesloten.
De ACOD-afgevaardigden zĳn deze 
vorm van management beu. In een 
eerste onmiddellĳke reactie werd de 
kolonel gewezen op de verplichting 
tot voorafgaandelĳk overleg en het 
bestaan van het syndicaal statuut dat 

van toepassing is op burgerpersoneel. 
Hĳ kon niet anders dan het overleg in-
schrĳven op het bevoegde BOC. Op de 
vraag van ACOD om de gewraakte be-
slissing in te trekken, wou hĳ eerst niet 
ingaan wegens ‘de eenheid van bevel’, 
maar na interventies op een hoger ni-
veau kwam hĳ tot inkeer.
Ter ondersteuning van de ACOD-dele-
gatie werd op 16 maart voor de kazerne 
St.-Laurent een manifestatie georgani-
seerd. Militanten en leden kwamen tal-
rĳk hun sympathie betuigen met hun 
afgevaardigden. De verantwoordelĳ-
ken van het gewest Luik hebben de ac-
tie schi�erend georganiseerd. Tĳdens 
het overleg werd een consensus bereikt 
over de aangeklaagde initiatieven van 
de korpschef. DG HR hee� ondertus-
sen begrepen dat de toestand in het 
arsenaal van Rocourt aandacht vereist. 
Verantwoordelĳken gingen ter plaatse 
om de dialoog te herstellen. ACOD 
hoopt dat dit incident tot een omme-
keer zal leiden, zoniet volgen andere 
en hardere acties.

Guido Rasschaert

Defensie
Burgerpersoneel Rocourt
voert geslaagde actie
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Rechtzetting contactpersonen
In het artikel over RKW op pagina 21 van Tribune 63.04 (april) werden verkeerdelĳk Ronny Vande Pi�e en Allanah 
Vandycke als contactpersonen vermeld.
Voor meer info over de vakbondswerking bĳ de RKW kan je wel terecht bĳ:
- Jacques Crommar, tel. 02/237.26.09, crommar@skynet.be
-  en Freddy Stox, tel. 0476/29.84.37, freddy.stox@acod.be
Voor alle duidelĳkheid:
- Ronny Vande Pi�e, tel. 0497/51.32.89, ronny.vandepi�e@riziv.fgov.be
- en Allanah Vandycke, tel. 0494/56.54.23, allanah.vandycke@riziv.fgov.be
 zĳn de contactpersonen voor de vakbondswerking bĳ het RIZIV en ze maken ook deel uit van het coördinatieco-

mité.

Contactpersoon Federale Overheid: Guido Rasschaert - Tel.: 02/508.58.63 - 02/508.58.64
e-mail: guido.rasschaert@acod.be

Een buitengewoon congres keurde in 
2006 de oprichting en de statuten van 
de federale sector AMiO goed. Voor-
waarde was wel dat de samenstellende 
delen met de federale sector een finan-
cieel protocol zouden afsluiten. Een 
federale sector van bĳna 40.000 leden 
moet dan ook waterdichte afspraken 
maken.

Nog even ter herinnering: AMiO is de 
a�orting van Administraties-Ministe-
ries-Overheidsdiensten en staat in voor 
de gezamenlĳke belangenverdediging 
van het personeel van de federale over-
heid, de federale bevoegdheden, de in-
ternationale relaties en de coördinatie 
van de gemeenschappelĳke belangen 
van de drie intergewestelĳken, name-

lĳk VLIG Overheidsdiensten, AMiO 
Brussel/Bruxelles en AMiO Interrègio-
nale Wallonne.
De uitgaven die gemaakt worden door 
de sector AMiO worden solidair be-
taald door de drie intergewestelĳken 
op basis van hun ledensterkte. Duide-
lĳke afspraken over goed beheer wer-
den eveneens in het protocol vastge-
legd.
Tot het congres van 2008 zĳn de alge-
meen secretarissen van de federale 
sector AMiO Roland Vansaingele en 
Guido Rasschaert. De federale dossier-
houders toegevoegd aan de financiële 
post AMiO zĳn Jean Lizen (Brussel), 
Ivan Vandecasteele (Overheidsdien-
sten) en Marcel Zoller (IRW). Het fi-
nanciële protocol werd ondertekend 
door alle partĳen op het bestendig se-
cretariaat van 5 april 2007. De gemeen-
schappelĳke belangenverdediging van 
de leden tewerkgesteld bĳ de federale 
overheid wordt hiermee gewaarborgd 
en dat was de uitdrukkelĳke wens van 
de gewesten en de afgevaardigden.

Guido Rasschaert

Federale sector AMiO
Financieel protocol
goedgekeurd

Guido Rasschaert en
Roland Vansaingele
(Algemeen secretarissen van AMiO)
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Sinds 2002 voert het personeel van de gemeenschapsinstel-
lingen in Mol, Ruiselede en Beernem actie om een structurele 
oplossing af te dwingen voor het probleem van de oneigen-
lĳke plaatsingen. Dit resulteerde in een structureel overleg 
tussen vakbonden en de betrokken ministers.

De gemeenschapsinstellingen van Mol, Ruiselede en Beer-
nem worden de laatste jaren steeds meer geconfronteerd 
met de oneigenlĳke plaatsing van minderjarigen. Het gaat 
over jongeren met zware psychiatrische problemen, niet-be-
geleide minderjarige asielzoekers en zwaar drugsverslaafde 
jongeren. Deze jongeren horen niet in een gemeenschaps-
instelling thuis, maar worden er toch geplaatst. Uiteraard 
hebben zĳ hulp nodig, maar de gemeenschapsinstellingen 
hebben niet de middelen om dergelĳke probleemjongeren 
op te vangen.

Vier stakingen in vijf jaar

Na een eerste staking in 2002 rich�e de toenmalige Vlaamse 
minister van Welzĳn, Mieke Vogels, de eerste ‘for K-bedden’ 
in. Dit zĳn ziekenhuisbedden voor delinquente jongeren met 
een psychiatrisch profiel. Bovendien werden extra plaatsen 
voorzien voor niet-begeleide asielzoekers en drugverslaafde 
minderjarigen. Een goed initiatief, dat echter al snel onvol-
doende bleek te zĳn. Het personeel in de gemeenschapsin-
stelling had niet het gevoel dat de problematiek echt werd 
aangepakt.
In 2003 en 2004 zorgden minderjarigen met psychiatrische 
problemen voor een aantal  incidenten waarbĳ zowel het 
personeel als de jongeren zelf in gevaar kwamen. Dit ging 
telkens gepaard met een staking. Toenmalig minister van 
Welzĳn Adelheid By�ebier zocht toen mee naar overplaat-
singsmogelĳkheden voor de betrokken minderjarigen.

Structurele oplossing

In februari 2006 beslisten de vakbonden elke maandag ge-
durende drie uur het werk neer te leggen, tot er een struc-
turele oplossing uit de bus kwam. De grote media-aandacht 
voor deze acties dwong de politieke overheid geld vrĳ te 

maken om de problematiek grondiger aan te pakken. Na de 
stakingen volgden weken van overleg tussen de vakbonden 
en de betrokken ministers Inge Vervo�e, Rudy Demo�e en 
Laure�e Onkelinx.
De resultaten van dit overleg vormen de aanzet voor een 
structurele oplossing. Er komt een samenwerking tussen 
het psychiatrisch ziekenhuis van Sleidinge en de gemeen-
schapsinstellingen van Beernem en Ruiselede, in de vorm 
van een outreachteam. Dit team staat de gemeenschapsin-
stellingen bĳ wanneer die ondersteuning of raadpleging no-
dig hebben. Indien nodig kan het psychiatrisch ziekenhuis 
van Sleidinge jongeren opnemen. Deze instelling hee� 11 
bedden ter beschikking voor minderjarigen uit de gemeen-
schapsinstellingen. Per jaar kunnen minstens 60 jongeren 
begeleiding krĳgen, telkens voor maximaal vier maanden.
Het aantal forensische bedden in de psychiatrie – voor delin-
quente jongeren met een psychiatrisch profiel – wordt met 
21 verhoogd. De kinderpsychiatrie krĳgt er 15 extra bedden 
voor crisisopname bĳ.

Betere samenwerking

De directie van de gemeenschapsinstelling De Zande (Beer-
nem en Ruiselede) en vertegenwoordigers van de jeugd-
rechtbanken maken voortaan deel uit van het bestaande 
Overlegplatform Psychiatrie voor Oost- en West-Vlaande-
ren. De bedoeling is om de samenwerking met de psychia-
trie te verbeteren.
De stakingen, waarvoor ACOD telkens het initiatief nam, 
werden in gemeenschappelĳk vakbondsfront gevoerd. Ver-
der hee� de dossierkennis van de ACOD-delegatie zeker in-
vloed gehad op de onderhandelingen met de kabine�en. De 
ACOD-militanten willen hun leden ook uitdrukkelĳk dan-
ken voor de solidariteit bĳ de stakingen, die hee� geleid tot 
een geslaagde vakbondsactie met hoopgevend resultaat.

Martine Devisscher en Hilaire Berckmans.

Vlaamse overheid 

Gemeenschapsinstellingen
Maandagstakingen leveren resultaat op
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De Vlaamse drinkwatersector is in volle reorganisatie. Een 
overzicht van de meest recente ontwikkelingen.

Sinds 2005 zĳn de watermaatschappĳen verantwoordelĳk 
voor de sanering van het drinkwater dat zĳ aan hun klanten 
leveren. Daarom werden ze omgevormd tot zogenaamde 
waterketenbedrĳven. De kosten voor de levering van drink-
water en de inzameling en zuivering van afvalwater staan 
nu op één factuur, te betalen aan de drinkwatermaatschap-
pĳen. 
Op 21 maart 2007 organiseerde het VMW-vakbondscomité 
een infosessie waarbĳ Peter Bostyn van de ABVV Studie-
dienst het rapport van de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV) toelich�e. Hierbĳ werd duidelĳk dat de 
herpositionering van de VMW een delicate kwestie is. Een 
teer punt voor alle watermaatschappĳen vormt de produc-
tie van drinkwater, waarbĳ vooral de maatschappĳen AWW, 
VMW en PIDPA goed scoren. De TMVW is voor de aankoop 
van drinkwater a�ankelĳk van andere maatschappĳen, wat 
een belangrĳke impact hee� op de drinkwaterprĳs.

Afvalwater

De afvalwaterstromen worden georganiseerd per huishou-
den. A�ankelĳk van de zuiveringszone moeten de gebrui-
kers zelf zuiveren of zich aansluiten op het rioleringsnet. De 
gemeenten zĳn belast met de aanleg van riolen op straatni-
veau en de bouw en exploitatie van kleinschalige waterzui-
veringsinstallaties (KWZI’s).
Het Vlaamse Gewest, bevoegd voor de zogenaamde boven-
gemeentelĳke zuivering; hee� deze opdracht toevertrouwd 
aan Aquafin. Deze naamloze vennootschap zorgt voor de 
aanleg van leidingen tussen lozingspunten en zuiverings-
installaties. Aquafin is ook verantwoordelĳk voor de zuive-
ring van het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties (RWZI’s). 
In 2005 liet maar 64,5 % van de inwoners hun afvalwater 
zuiveren in RWZI’s. Volgens de Europese richtlĳn voor ste-
delĳk afvalwater moet dit percentage in 2007 maar liefst 80 
% bedragen. Volgens Peter Bostyn is het quasi uitgesloten 
dat we dit percentage halen. 

Gemeentelijke sanering

De gemeenten mogen nog steeds zelf bepalen wie de riole-
ringen beheert: de gemeente zelf, de drinkwatermaatschap-
pĳ, een intercommunaal of intergemeentelĳk samenwer-
kingsverbond of eventueel, na marktonderzoek, een derde 
entiteit (bĳvoorbeeld Aquafin). De belangrĳkste drinkwa-
termaatschappĳen hebben een aparte maatschappĳ voor het 
beheer van rioleringen opgericht.
- TMVW: Aquario
- PIDPA: Hidrorio
- AWW + Aquafin: Rio-Ant
- VMW + Aquafin: Rio-Act
- Interelectra: Interaqua

Hoewel de VMW de grootste Vlaamse drinkwatermaat-
schappĳ is, waren in november 2006 slechts vier gemeenten 
aangesloten bĳ Rio-Act voor hun rioleringsbeheer. Voor de 
TMVW (Aquario) was dit 46 gemeenten. Zo’n 140 gemeen-
ten kozen voor eigen beheer.

Tewerkstelling

De drinkwatersector is goed voor zo’n 3300 voltĳdse en naar 
scha�ing 1122 indirecte banen. De afvalwatersector (Aqua-
fin) zorgt voor een directe tewerkstelling van 707 personeels-
leden. Ongeveer 121 personeelsleden zĳn door de Vlaamse 
Milieumaatschappĳ ter beschikking gesteld. De indirecte 
tewerkstelling bedraagt zo’n 7000 personeelsleden.

Financieel

Er is geen discussie mogelĳk: de rioleringsbĳdrage maakt 
ons drinkwater duurder. In 2004 werd ongeveer 15 miljoen 
euro rioleringsbelasting geïnd. De gescha�e opbrengst van 
de rioleringsbĳdrage voor 2006 bedraagt nagenoeg 80 mil-
joen euro.
En het kan nog beter. Als alle gemeenten hun rioleringsbĳ-
drage optimaliseren tot het we�elĳk maximumbedrag, le-
vert die 300 miljoen euro op. Door deze prĳsstĳgingen zal 
het waterverbruik dalen, maar de kostprĳs per m³ toene-
men.
De groeimogelĳkheden van onze drinkwatermaatschap-
pĳen zĳn beperkt, tenzĳ ze hun dienstenaanbod weten te 
diversifiëren. Als de VMW niet herleid wil worden tot een 
marginaal waterketenbedrĳf, moet het beleid dringend werk 
maken van een versnelde uitbouw van Rio-Act, de opzet 
van een keuringsmaatschappĳ voor drinkwaterinstallaties 
(bĳ decreet bepaald) en andere innoverende activiteiten. De 
maatschappĳ hee� de vereiste expertise daarvoor in huis.

Richard De Winter

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Uitdagingen voor de watersector
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Peter Bostyn (ABW Studiedienst)
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Na lang aandringen keurde de federale 
ministerraad op 30 maart formeel de 
maatregelen goed voor de uitbreiding 
van het principe van loopbaanonder-
breking.

Op 6 juli 2006 ondertekenden de 
Vlaamse regering, ACOD, ACV Open-
bare Diensten en VSOA het sectoraal 
akkoord 2005-2007 voor de diensten 
van de Vlaamse regering. Dit akkoord 
bevat een aantal bepalingen over de 
uitbreiding van het systeem van loop-
baanonderbreking.
Toch konden die bepalingen tot nu toe 
niet worden uitgevoerd. Hoewel er 
geen enkel we�elĳk of juridisch belet-
sel was, weigerde de federale minister-
raad weigerde haar akkoord te verle-
nen. De afgelopen maanden hadden 
de vakorganisaties er bĳ de federale 
minister van werk, Peter Vanveltho-
ven, diverse keren op aangedrongen 
dit te regelen. Ondanks herhaaldelĳke 
belo�en gebeurde er niets.

Protest

Op 28 maart organiseerden ACOD, 
VSOA en ACV Openbare Diensten een 
gemeenschappelĳke militantenconcen-
tratie voor de deuren van het kabinet 
van minister Peter Vanvelthoven, als 
protest tegen de gang van zaken. Een 
delegatie van de drie vakbonden werd 

ontvangen door vertegenwoordigers 
van de minister. Hoewel men de argu-
menten onderschreef, engageerde het 
kabinet zich niet het dossier te deblok-
keren.
Via de Brusselse politie werd toen met-
een een gesprek aangevraagd bĳ het 
kabinet van premier Guy Verhofstadt. 
In een kort en krachtig onderhoud gaf 
de premier de formele belo�e dat de 
federale ministerraad binnen de week 
de uitbreiding zou goedkeuren van 
de mogelĳkheden inzake loopbaanon-
derbreking voor het personeel van de 
Vlaamse overheid. Twee dagen later, 
op 30 maart, keurde de federale minis-
terraad deze maatregelen inderdaad 
goed.

Uitbreiding

De goedkeuring maakt de uitvoering 
van de volgende bepalingen mogelĳk, 
opgenomen in de Vlaamse CAO 2005-
2007:
• naast voltĳdse en hal�ĳdse loop-

baanonderbreking kan men de 
loopbaan ook met 1/4 en 1/5 onder-
breken

• loopbaanonderbreking in het kader 
van ouderschapsverlof:

- loopbaanonderbreking van 1/5 in 
het kader van ouderschapsverlof 
voor een totale duur van 15 maan-
den

- wĳziging van de lee�ĳdsgrens van 
het kind van 4 naar 6 jaar;

- de loopbaanonderbreking opsplit-
sen in periodes van 1 maand (vol-
tĳdse loopbaanonderbreking), 2 
maanden (hal�ĳdse loopbaanon-
derbreking) of 5 maanden (een vĳf-
de loopbaanonderbreking) of een 
veelvoud daarvan

- overstappen van de ene vorm van 
loopbaanonderbreking naar de an-
dere

• verlof voor medische bĳstand:
- verhoging van de duur van de loop-

baanonderbreking tot 24 maanden 
(voltĳdse loopbaanonderbreking) 
en 48 maanden (hal�ĳdse loop-
baanonderbreking) in het geval van 
een zwaar ziek kind jonger dan 16 
jaar

- opname in al dan niet aaneenslui-
tende periodes van minimum 1 tot 
maximaal 3 maanden

- omkeerbaarheid van het systeem 
50+ voor de vastbenoemden.

Personeelsstatuut

Intussen is in het sectorcomité al met 
succes onderhandeld over een besluit 
om het Vlaamse personeelsstatuut 
(raamstatuut) aan te passen. Zo wor-
den de nieuwe mogelĳkheden van 
loopbaanonderbreking statutair op-
genomen in het Vlaamse personeels-
statuut. Het zal nog wel een tĳd duren 
vóór dit in het Belgisch Staatsblad ge-
publiceerd wordt. Het raamstatuut zelf 
is overigens ook nog niet verschenen.
Het kabinet van Vlaams minister Geert 
Bourgeois hee� beloofd dat de nieuwe 
mogelĳkheden voor loopbaanonder-
breking ingaan op 1 mei 2007. Daar-
over wordt nog een omzendbrief uit-
gevaardigd.

Hilaire Berckmans

Uitbreiding loopbaanonderbreking
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In 2006 nam Syntra Vlaanderen deel aan de Personeelspeiling, vroeger bekend als PRO. Deze peiling is als het ware een 
barometer van “hoe het gesteld is met het Vlaams overheidspersoneel”.

Behalve naar de tevredenheid bĳ het personeel wordt ook gepeild naar de beleving op het werk: klantgerichtheid, betrouw-
baarheid, samenwerking enzovoort. Syntra Vlaanderen haalde een hoge responsgraad van 82 %. De andere deelnemende 
departementen en agentschappen  lieten een gemiddelde responsgraad van 58 % optekenen.

Grotere tevredenheid

Syntra Vlaanderen vroeg ook naar wat de organisatie kan doen om de tevredenheid te verhogen:
� gelĳk statuut en gelĳk loon voor gelĳk werk (statutairen en contractuelen);
� besluitvaardigheid verhogen;
� betere informatiedoorstroming en communicatie;
� gelĳkschakeling van het systeem van thuiswerk en dagvergoedingen voor alle personeelsleden;
� meer promotiemogelĳkheden;
� efficiënter vergaderen en beslissingen uitvoeren.

Uiteindelĳk wil de directie van Syntra Vlaanderen de resultaten per afdeling bespreken en omze�en naar verbeteracties. 
Hiervoor kunnen de drie externe consultancybureaus worden ingeschakeld die aan het project zĳn verbonden: Key Con-
sult, Teasing Consult en Van Kelst en Co.

Richard De Winter

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming
Resultaten personeelspeiling

Contactpersoon Vlaamse Overheid: Hilaire Berckmans - Tel.: 02/508.58.64
e-mail: hilaire.berckmans@acod.be

Positief

De personeelsleden van Syntra Vlaanderen zĳn het meest 
positief over:
� het werk graag doen;
� belang van het werk voor de organisatie;
� voldoende middelen (materiaal en toestellen) om het  

werk uit te voeren;
� graag werken voor de organisatie;
� de waarde van de organisatie voor de samenleving;
� de tevredenheid over het huidige werk;
� het regelmatig bĳleren om het werk beter uit te voe-

ren;
� het aanvaard worden zoals je bent.

Negatief

Het personeel van Syntra Vlaanderen is het minst positief 
over:
� voldoende kansen om van functie te veranderen;
� promotiekansen;
� de goede besteding van de middelen;
� het eerlĳke verloop van de interne selecties;
� de nodige informatie om het werk goed te kunnen 

doen;
� loon naar werken;
� een goede begeleiding.

Tribune 63.05 - mei 2007 29



Vlaamse overheid

Zowel contractuelen als ambtenaren die langdurig ziek 
zĳn, kunnen maximum 11 dagen vakantie opsparen. Con-
tractuelen kunnen echter de resterende verlofdagen die ze 
door ziekte niet kunnen opnemen, niet laten crediteren op 
het contingent van 666 werkdagen ziekteverlof.

De jaarlĳkse vakantie is voor ambtenaren en contractuele 
personeelsleden van de Vlaamse overheid op dezelfde 
manier geregeld. Net als de ambtenaar kan het contrac-
tuele personeelslid maximum 11 vakantiedagen per jaar 
opsparen voor het volgende kalenderjaar of eventueel la-
ter. Ook wanneer het contractuele personeelslid het hele 
jaar afwezig is geweest door arbeidsongeschiktheid, blĳ� 
deze mogelĳkheid bestaan.
In tegenstelling tot ambtenaren kunnen contractuele me-
dewerkers bĳ langdurige ziekte de niet opgenomen va-
kantiedagen niet laten crediteren op het ziektecontingent. 
Zĳ beschikken immers niet over een contingent van 666 
werkdagen ziekteverlof.

Vakantiegeld

Contractuele personeelsleden krĳgen sowieso vakantie-
geld, ook wanneer het onmogelĳk was om de vakantie op 
te nemen. Afwezigheid wegens ziekte gedurende de re-
ferentieperiode hee� geen invloed op de berekening van 
het vakantiegeld voor contractuelen.

ACOD-standpunt

Een contractuele medewerker die zĳn vakantie door lang-
durige ziekte niet kan opnemen, kan wel 11 dagen ver-
lof opsparen. De resterende dagen is hĳ onherroepelĳk 
kwĳt.
Als gewaarborgd maandloon is het contractuele perso-
neelslid aangewezen op een vervangingsuitkering van 
het ziekenfonds. ACOD stelt voor om in dergelĳke om-
standigheden een aanvullende vergoeding te betalen voor 
het overeenstemmende aantal verlofdagen. Deze vergoe-
ding komt bovenop de primaire uitkering van het zieken-
fonds.

Richard De Winter

Vakantiedagen opsparen voor contractuelen
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Geldelijke eisen

Protocol 11 voorzag dat vóór 1 januari 
2005 geen nieuwe looneisen werden 
gesteld. Deze datum ligt ver achter 
ons. Reeds zes jaar zĳn de weddescha-
len geblokkeerd en is er geen loonsver-
hoging. De eisen rond het geldelĳke 
statuut zĳn dan ook meer dan gerecht-
vaardigd:

- verhoging alle barema’s
We vragen eveneens de verhoging van 
de weddeschalen voor de personeelsle-
den die kozen voor het oud statuut, zo-
danig dat collega’s die gepensioneerd 
zĳn vóór 1 januari 2001 eveneens ge-
nieten van een koopkrachtverhoging.

- vakantiegeld
Optrekking van het vakantiegeld van 
het operationele personeel in fasen, om 
in 2009 voor alle personeelsleden 92% 
van de wedde te bereiken. Het is on-
aanvaardbaar dat de operationele po-
litie dit nog steeds niet ontvangt zoals 
alle andere werknemers.

- maaltĳdcheques
Het systeem van maaltĳdvergoedingen 
is zeer omslachtig en oneerlĳk voor de 
verschillende personeelscategorieën. 
Dit systeem moet worden vervangen 
door maaltĳdcheques voor alle perso-
neelsleden, zowel operationeel als Ca-
log.

- eindejaarspremie
Een verhoging van de eindejaarspre-
mie dringt zich op, met een dertiende 
maand als einddoel. In een eerste fase 
vragen wĳ een verhoging van het vas-
te gedeelte, zodat iedereen ongeacht 
graad of weddeschaal van eenzelfde 
verhoging geniet.
- functionele toeslag wĳkwerking
De wĳkwerking wordt nog steeds stief-
moederlĳk behandeld, waardoor er 
weinig geïnteresseerden zĳn om deze 
functie op zich te nemen. Van de wĳk-
politie wordt een bĳkomende vorming 
geëist, dus is het niet meer dan normaal 
dat wĳkwerking als een gespecialiseer-

de functie wordt aanzien met daaraan 
gekoppeld een functionele premie.

- toeslag overuren aan 125%
Hier vragen wĳ enkel de gelĳkschake-
ling met de gehele overheidsdiensten.

Kwalitatieve eisen

Uiteraard zĳn de financiële eisen be-
langrĳk, maar deze dienen te worden 
aangevuld met kwalitatieve eisen:

- bevorderingsmogelĳkheden
We vragen meer bevorderingsmoge-
lĳkheden voor het Calog-personeel en 
voorrang aan bevordering voor vacan-
te betrekkingen. Het is niet normaal 
dat er jaarlĳks slechts een 20-tal perso-
neelsleden per taalrol bevorderen naar 
vacante plaatsen, dat de overheid er de 
voorkeur aan gee� extern aan te wer-
ven en het eigen personeel niet de kans 
gee� om te bevorderen. Plaatsen moet 
worden opengesteld bĳ bevordering, 
alvorens aan te werven.
- verlofdagen wegens ziekte
Bĳ de benoeming van contractuele per-
soneelsleden hebben deze, ongeacht 
hun anciënniteit, geen ziektedagen, 
waardoor ze bĳ een ernstige ziekte te-
rugvallen op disponibiliteit. Wĳ vra-
gen een verrekening in de toekenning 
van verlofdagen wegens ziekte volgens 
de anciënniteit als contractueel vóór de 
benoeming.

- eenvormigheid pensioenlee�ĳd
Alle operationele personeelsleden 
zouden ongeacht hun graad eenzelfde 
pensioenlee�ĳd moeten krĳgen, name-
lĳk 58 jaar.

- statutair maken van personeel met 
permanente betrekkingen
Bĳ de politie bestaan er geen tĳdelĳke 
jobs. Ongeacht het statuut (contractu-
eel, gesco,...) zĳn alle functies perma-
nente betrekkingen die in het kader 
voorzien zĳn. Personeel dat perma-
nente betrekkingen bekleedt, of het nu 
gesubsidieerd wordt of niet, moeten 
statutair en vast worden benoemd.

- gratis gezondheidszorgen Calog-per-
soneel
Het mogen gebruikmaken van de pro-
vinciale medische centra door het Ca-
log-personeel is een stap in de goede 
richting. Voor personeelsleden die niet 
bĳ een dergelĳk centrum wonen, is dit 
echter ondoenbaar. Het Calog-perso-
neel moet gratis de geconventioneerde 
dokters in hun streek kunnen raadple-
gen. Een ongelĳke behandeling volgens 
de woonplaats wordt zo weggewerkt.

Politie
Eisenbundel 2007-2008
Dit is in een notendop het ontwerp van de eisenbundel 2007-2008 voor het perso-
neel van de geïntegreerde politie.

Roger Sergant
op pensioen
Op 1 februari 2007 vertrok kameraad 
Roger Sergant met pensioen. Hĳ had 
niet alleen een lidmaatschap van 33 
jaar, maar was ook steeds aanwezig 
in alle uitvoerende instanties van de 
sector LRB. Roger Sergant was 20 
jaar gewestelĳk secretaris en/of vaste 
gemachtigde van de sector in West-
Vlaanderen. We wensen hem nog veel 
gelukkige jaren!

 Lokale en regionale besturen    



Onderwijs 

Elk jaar wordt een verzameldecreet ge-
publiceerd met de gewĳzigde regelge-
ving voor de verschillende onderwĳs-
niveaus. Het Onderwĳsdecreet XVII 
bevat bepalingen uit de beleidsnota, 
nodig om het schooljaar 2007-2008 
te starten, en voert de afspraken van 
CAO VIII uit.

Basisonderwijs

In het basisonderwĳs wordt het sy-
steem van de verschillende teldata ver-
eenvoudigd tot één datum. Op deze 
data worden tellingen uitgevoerd om 
de lestĳden volgens de schalen te bepa-
len, het werkingsbudget vast te leggen 
en de rationalisatie- of programmatie-
normen te halen. De nu vastgelegde 
teldatum geldt steeds voor alledrie de 
aspecten: de lestĳden, het werkings-
budget en de normen.
Een school die geen structuurwĳziging 
doorvoert, telt op de eerste schooldag 
van februari. Een school die wel een 
structuurwĳziging doorvoert, telt één 
jaar op de eerste schooldag van okto-
ber.
Bĳ een fusie wordt geteld op de eerste 
schooldag van februari. Het vooraf-
gaande schooljaar moeten de betrok-
ken scholen 115% van de rationalisatie-
norm halen om de fusie als een vrĳwil-
lige fusie te laten gelden.
Een school die opgericht wordt, moet 

in het gewone basisonderwĳs zes jaar 
tellen op de eerste schooldag van ok-
tober. In het buitengewoon basisonder-
wĳs is dit vier jaar.
Het is niet meer mogelĳk een afwĳking 
van de normen aan te vragen. In de 
plaats daarvan mag een school één jaar 
niet aan de normen voldoen. De instel-
ling moet bĳ het volgende tellingsmo-
ment dan wel aan alle normen beant-
woorden.

Kleuterparticipatie

Vervolgens wordt een aantal maatrege-
len genomen die de kleuterparticipatie 
moeten bevorderen. De zorg+-punten 
worden toegekend aan de scholenge-
meenschap en bedragen 0,02819 punt 
per kleuter. Alle scholengemeenschap-
pen krĳgen zorg+-punten.
Daarnaast worden aan scholen met 
meer dan 40% leerlingen die voldoen 
aan de GOK-indicatoren, GOK+-lestĳ-
den toegekend: 0,053 lestĳd per kleuter.

Secundair onderwijs

De centra voor deeltĳds onderwĳs met 
minimaal 260 leerlingen kunnen auto-
nome instellingen worden. De huidige 
coördinator kan dan als directeur van 
de instelling fungeren. De ACOD ver-
werpt deze maatregel omdat het een 
voorafname is op het debat over het 

deeltĳds leren.
Vanaf het schooljaar 2007-2008 krĳgen 
de scholengemeenschappen extra mid-
delen om een taak- en functiedifferenti-
atiebeleid te ontplooien. De puntenen-
veloppe die hiervoor bestemd is, wordt 
toegekend aan de scholengemeenschap 
met een voorafname van 10%.

Deeltijds kunstonderwijs

De uitbreiding van het administratief 
kader wordt in het decreet verankerd. 
Dit resulteert in minstens één voltĳds 
ambt per 1000 leerlingen. Dit gebeurt 
in afwachting van het nieuwe struc-
tuurdecreet voor de huidige ambten.

Decreet rechtspositie

Het a�est van goed zedelĳk gedrag 
wordt vervangen door een nieuwe 
term: ‘ui�reksel uit het strafregister’. 
De benoemingsbeperking voor be-
leids- en ondersteunend personeel 
in het basisonderwĳs in de vorm van 
benoemingen in blokken van vier uur, 
wordt geschrapt. De Algemeen of Co-
ordinerend Directeur kan op eenzelf-
de manier worden vervangen als een 
schooldirecteur.

Conclusie

Belangrĳker dan de maatregelen die 
in dit voorontwerp van decreet zĳn 
opgenomen, is de vaststelling dat een 
belangrĳk deel over de rechtspositie 
van het personeel uit het voorontwerp 
is gehaald. Dit gedeelte omva�e alle 
bepalingen over de functiebeschrĳving 
en evaluatie van de personeelsleden. 
Door de vele problemen tĳdens de on-
derhandelingen besliste de overheid 
alle bepalingen over functiebeschrĳ-
ving en evaluatie uit het voorontwerp 
te schrappen. De besprekingen over 
deze items worden verdergezet en het 
resultaat zal worden ingevoegd in het 
decreet via het parlement.
Het delicate karakter van deze materie, 
de complexe omze�ing van de CAO-
afspraken naar regelgeving en de on-
volledige afspraken in de CAO, wĳzen 
erop dat ACOD alsnog gelĳk krĳgt 
toen ze stelde dat dit thema geen deel 
hoefde uit te maken van de CAO VIII.
Raf De Weerdt

Akkoord met onderwijsdecreet XVII
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De onderhandelingen in het Vlaamse 
onderhandelingscomité over het hoger 
onderwĳs in Onderwĳsdecreet XVII 
leverden eind maart een akkoord op 
tussen overheid, vakbonden en ver-
antwoordelĳken van hogescholen en 
universiteiten. Het akkoord bevat 26 
artikelen, die soms kleine technische 
aanpassingen, soms grote principes be-
handelen. Een overzicht van de belang-
rĳkste wĳzigingen.

Aan de universiteiten worden hogere 
salarisschalen ingevoerd, zowel bĳ de 
benoeming van nieuw personeel als bĳ 
de bevordering van personeel dat al in 
dienst is. Bepalend voor de hoogte van 
de salarisschaal zĳn de verworven er-
varing, de doorlopen beroepscarrière 
en de verworven kwalificaties. Door 
deze maatregel kan een bevordering 
meteen tot een betere wedde leiden.
Een tweede aanpassing is dat de plicht 
om een vacature in het Belgisch Staats-
blad bekend te maken, vervalt. Wel 
moet men de vacature publiceren in 
minstens twee openbare informatie-
kanalen. Deze regel is van toepassing 
voor universiteiten en hogescholen.

Groepen

Wanneer een personeelslid van een ho-
geschool om dringende reden wordt 
ontslagen, blĳ� deze instelling de 
werkgevers- en werknemersbĳdragen 
betalen. Daardoor kan de medewerker 
in kwestie worden opgenomen in het 
systeem van werkloosheidsuitkeringen 
en ziekteverzekering. 
Aan de hogescholen wordt het onder-
wĳzend personeel in drie groepen in-
gedeeld.
* Groep 1: de praktĳklector, de hoofd-
praktĳklector, de lector en de hoofdlec-
tor
Deze ambten worden alleen in de pro-
fessionele bacheloropleidingen toe-
gekend. De lectoren en hoofdlectoren 
kunnen ook belast worden met prak-
tĳkgericht onderwĳs in de academi-
sche bacheloropleidingen.
* Groep 2: het assisterend personeel: 
de assistent, de doctor-assistent en de 
werkleider

Deze ambten worden enkel in de aca-
demische opleidingen verleend. De 
praktĳkassistenten, de benoemde assi-
stenten en de werkleiders kunnen ook 
belast worden met een opdracht in de 
professionele bacheloropleidingen.
* Groep 3: de docent, de hoofddocent, 
de hoogleraar en de gewoon hoogle-
raar
Deze ambten worden zowel in de pro-
fessionele als in de academische oplei-
dingen toegekend.

Benoemingen

Een belangrĳke verzuchting van het 
personeel betre� de benoemingspro-
blematiek van assistenten in hogescho-
len. Het nieuwe akkoord bepaalt dat 
het hogeschoolbestuur kan afwĳken 
van bepaalde belemmeringen en zo 
onderwĳzend personeel dat de lee�ĳd 
van 55 jaar hee� bereikt, tot assistent 
kan benoemen. Daarvoor moeten wel 
de andere voorwaarden voor vaste be-
noeming vervuld zĳn en moet het per-
soneel sinds 1 januari 1996 ononder-
broken als assistent in dienst zĳn van 
de hogeschool.
Een andere belangrĳke maatregel in 
het belang van het personeel betre� de 
afwĳking tussen de begrote en de ge-
realiseerde personeelsformatie. Deze 
afwĳking mag ten hoogste 2,5% be-
dragen. In het verleden is gebleken dat 

sommige hogescholen wel voldoende 
middelen voor personeel begroot-
ten, maar dit budget uiteindelĳk niet 
uitgaven. Zo vloeiden deze bedragen 
automatisch naar de post van de wer-
kingsmiddelen. Het is dus van belang 
dat middelen die voor personeel wor-
den voorzien, ook daadwerkelĳk aan 
personeel worden besteed.

Terugwerkende kracht

Verder worden nog tal van kleinere ver-
anderingen doorgevoerd, zoals bĳ de 
definitie van het begrip hoger beroeps-
onderwĳs, de authenticiteitcontrole 
van diploma’s van personen buiten de 
EU en het statuut van beheerders van 
publiekrechtelĳke universiteiten.
De meeste maatregelen gaan in op 1 
januari 2007, met uitzondering van 
enkele regels die met terugwerkende 
kracht al eerder zĳn ingegaan. ACOD 
hee� de maatregelen geëvalueerd en 
het ontwerp goedgekeurd, maar toch 
blĳven enkele bekommernissen en 
onvolmaaktheden bestaan. Die kan u 
terugvinden op de website www.aco-
donderwĳs.be.

Hugo Deckers

Onderwijsdecreet XVII
Nieuw akkoord voor hoger onderwijs



Universiteit Gent zoekt
gepensioneerde
onderwijzers
In het kader van een wetenschappelĳk onderzoek is de 
Universiteit Gent op zoek naar niet-actieve onderwĳzers 
(gepensioneerden, TBS, werkzoekenden of anderen) die 
bereid zĳn op 7 juni een halve dag lang te superviseren bĳ 
een toets begrĳpend lezen.
Deze toets wordt afgenomen in de klassen van het zesde 
leerjaar van een school (één vestigingsplaats) in de buurt 
van hun woonplaats. De Universiteit Gent hee� de betrok-
ken scholen al aangeschreven. De vrĳwilligers krĳgen een 
forfaitaire onkostenvergoeding van 50 euro.
Wie belangstelling hee�, kan contact opnemen met Willem-
Jan Polspoel, tel. 0485/42.06.81, willemjan.polspoel@gmail.
com, p/a vakgroep Onderwĳskunde, Universiteit Gent, 
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent.

Onderwijs 

Wanneer kan je opleidingscheques gebruiken om het in-
schrĳvingsgeld van een cursus, studiedag of nascholing te 
betalen, en wanneer niet?

Je kan geen opleidingscheques gebruiken voor opleidingen 
binnen je job, bĳvoorbeeld wanneer de school je vraagt een 
opleiding te volgen over ‘anders evalueren’. Hetzelfde geldt 
wanneer sprake is van een dubbele overheidsfinanciering, 
bĳvoorbeeld als de school je opleiding betaalt via het na-
scholingsbudget.
Wat je leert, moet je kunnen meenemen naar een andere 
baan of werkgever. En na de opleiding moet je een persoon-
lĳk getuigschri� krĳgen van een erkende opleider, waarop 
terug te vinden is wat je allemaal leerde. Door die laatste 
voorwaarden kan je geen opleidingscheques gebruiken om 
studiedagen te betalen.
Maar als je een cursus Spaans wil volgen bĳ een erkende op-
leidingsverstrekker, heb je, net als andere werknemers, recht 
op opleidingscheques. Meer informatie over opleidings-
cheques vind je op h�p://vdab.be/opleidingscheques/werk-
nemers.shtml.

Spelregels voor
opleidingscheques

34 Tribune 63.05 - mei 2007
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Aanvragen voor een tĳdelĳke aanstelling van doorlopende 
duur (TADD) moeten gebeuren met een aangetekend schrĳ-
ven vóór 15 juni 2007. Hieronder ze�en we de regels die voor 
alle onderwĳsne�en gelden, op een rĳtje.

Het GO! onderwĳs van de Vlaamse Gemeenschap beschikt 
over een gemeenschappelĳk oproepformulier voor wie een 
TADD wil aanvragen. Dit formulier kan men raadplegen in 
de instelling waar men werkt. De andere ne�en hebben niet 
zo’n gemeenschappelĳke oproep.
Kandidaten die hun voorrangsrecht willen laten gelden, 
moeten dit doen met de formulieren van de inrichtende 
macht of via een zelf opgestelde brief. 

Wanneer recht op TADD?

Je hebt recht op een TADD als je in instellingen binnen de-
zelfde inrichtende macht (scholengroep, gemeente) of scho-
lengemeenschap (secundair of basisonderwĳs):
- 720 dagen ambtsanciënniteit hebt verzameld, gespreid 

over tenminste drie schooljaren en waarvan minstens 600 
dagen effectief gepresteerd

- als laatste evaluatie of beoordeling geen onvoldoende hebt 
gekregen

- niet ontslagen bent
- vóór 15 juni 2007 het recht op TADD hebt laten gelden met 

een aangetekende brief of als je eerder al als TADD’er aan-
gesteld was

- in de laatste vĳf schooljaren prestaties hebt geleverd in in-
stellingen van de betrokken inrichtende macht of scholen-
gemeenschap.

De anciënniteit moet gehaald zĳn in het ambt waarin je je 
voorrang wil bewĳzen. Je mag het aantal dagen in de aan-
stellingsperiode niet vermenigvuldigen met 1,2. Een aanstel-
lingsperiode telt volledig mee als je minstens hal�ĳds pres-
teerde en telt voor de hel� mee als je minder dan hal�ĳds 
presteerde (binnen dat ambt).
Als leraar verwerf je het recht op TADD voor alle vakken 
of specialiteiten waarvoor je het vereiste bekwaamheidsbe-
wĳs bezit. Voor de vakken of specialiteiten waarvoor je het 
voldoende geacht bekwaamheidsbewĳs bezit, verwerf je het 
recht op TADD als je de ambtsanciënniteit specifiek voor 
deze vakken of specialiteiten haalde. 

Wie heeft voorrang?

De inrichtende machten moeten bĳ de tĳdelĳke aanstellin-
gen een bepaalde volgorde respecteren:
1. eerst de deeltĳds vastbenoemde personeelsleden
2. vervolgens de tĳdelĳke personeelsleden met recht op 

TADD die hiervoor een aanvraag hebben ingediend
3. ten slo�e de tĳdelĳke personeelsleden die nog geen recht 

op TADD hebben verworven.

In het GO! hebben personeelsleden die een aanvraag voor 
een tĳdelĳke aanstelling indienden, voorrang op wie geen 
kandidatuur indiende.

Hoe aanspraak maken op TADD?

- Je was al aangesteld als TADD’er
De aanvraag voor TADD loopt over de schooljaren heen. 
Als je bĳkomende rechten op een TADD verwer� (bĳvoor-
beeld: je wordt TADD-gerechtigd als leraar SO voor vakken 
waarvoor je het bekwaamheidsbewĳs bezit), moet je wél een 
aanvraag indienen.

- Je gee� les in het gesubsidieerd onderwĳs en was de vorige 
schooljaren niet aangesteld als TADD’er

Dan moet je met een aangetekende brief aan de inrichtende 
macht laten weten dat je gebruik wil maken van je decretaal 
recht op TADD. Vraag op het schoolsecretariaat of er voor 
deze aanvraag standaardformulieren beschikbaar zĳn.

- Je gee� les in het GO! onderwĳs van de Vlaamse Gemeen-
schap en was de vorige schooljaren niet aangesteld als 
TADD’er

Gebruik de formulieren die beschikbaar zĳn in iedere in-
stelling van het GO! en in de provinciale of regiosecreta-
riaten. Op deze formulieren moet je ook je afwezigheden 
vermelden. Daaronder wordt verstaan: iedere werkdag die 
men niet voor de school presteerde, zoals ziekteverlof, om-
standigheidsverlof of periodes van terbeschikkingstelling 
wegens persoonlĳke aangelegenheden. Bevallingsverlof en 
verlof wegens moederschapbescherming mogen wel wor-
den meegeteld met een maximum van 210 dagen en moeten 
niet in mindering gebracht worden om de effectief gepres-
teerde dagen te bepalen.
Het is zeer belangrĳk het aanvraagformulier correct in te 
vullen. Contacteer je provinciale of regiosecretaris om na te 
gaan of de aanvraag correct werd ingevuld. Vanaf 10 mei 
zĳn uitgewerkte voorbeelden te vinden op www.acodonder-
wĳs.be.

Georges Achten

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)
Regels, rechten en plichten

Contactpersoon Onderwijs:
de auteur van het artikel - Tel.: 02/508.58.80

e-mail: hugo.deckers@acod.be



Tribune 63.05 - mei 200736 Onderwijs 

De overgang vanuit de social profit sector naar onderwĳs 
verloopt niet zoals gewenst. Op 30 maart 2007 was er een 
actie bĳ het kabinet van Onderwĳs. De personeelsleden wa-
ren massaal aanwezig. De kabinetchef ontving een delega-

tie, die de mogelĳkheid kreeg om de belangrĳkste grieven in 
verband met de arbeidsomstandigheden toe te lichten.

Oproep DKO
Het deeltĳds kunstonderwĳs wordt in de nabĳe toekomst op een nieuwe leest geschoeid. Langs deze weg doen we ene oproep aan 
collega’s uit deze sector om je op te geven als lid van de werkgroep binnen de ACOD om het voorontwerp van decreet te bespreken. Je 
mag je naam rechtstreeks opgeven bĳ je provinciale of je regiosecretaris.

Actie in de basiseducatie

Overgang vanuit social profit naar
onderwijs problematisch
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Minister Bert Anciaux hee� laten we-
ten dat de Vlaamse Opera op 1 juli 
2008 opnieuw vzw wordt. In het kader 
van deze statuutverandering was al 
beloofd dat men een definitieve oplos-
sing gaat zoeken voor de voormalige 
O.V.V.-personeelsleden. Op de hoor-
zi�ing in de commissie Cultuur in 
februari en op het kabinet van minis-
ter-president Yves Leterme werd dit nu 
bevestigd.

De Opera Voor Vlaanderen (O.V.V.) 
was een intercommunale van de steden 
Gent en Antwerpen, gesteund door de 
Vlaamse regering. In 1987 besliste Pa-
trick Dewael, toen minister van Cul-
tuur, de O.V.V. te sluiten. Gedurende 
bĳna twee maanden werden beide ge-
bouwen bezet, tot vakbonden en rege-
ring een akkoord bereikten.
Het grootste probleem ging over het 
feit dat het merendeel van het perso-
neel vast benoemd was. Ambtenaren 
kregen in die tĳd geen werkloosheids-
uitkering: er bestond een systeem van 
‘disponibiliteit wegens ambtopheffing’. 
Dit betekende dat de personeelsleden 
ter beschikking werden gesteld en een 
bepaalde som wachtgeld kregen. Dit 
bedrag werd als volgt berekend: eerste 
2 jaar 100%, dan 1 jaar 80%, 1 jaar 60 
%, 1 jaar 40 %, 1 jaar 20 % en ten slo�e 
0. De ambtenaar kreeg echter nooit 
minder dan x/30sten, waarbĳ x staat 
voor het aantal jaren anciënniteit. Wie 
een anciënniteit van 20 jaar had, kreeg 
nooit minder dan 20/30sten.

Personeel overnemen

De wet op de intercommunales bepaal-
de echter dat “indien de intercommuna-
le ontbonden werd, het personeel moest 
worden overgenomen door de nieuwe 
structuur”. In januari 1988 rich�en de 
Vlaamse regering en de steden Gent 
en Antwerpen de vzw Vlaamse Opera 
Stichting (VLOS) op. Voor de musici 
werden audities gehouden en voor 
de andere personeelsleden ingangs-
proeven. ACOD was het niet eens met 
deze gang van zaken: volgens de wet 
moest iedereen worden overgenomen. 

Hoewel ACOD de poort blokkeerde, 
gingen de audities toch door, onder de 
leiding van Rudolf Werthen en Gerard 
Mortier. Het eindresultaat was dat niet 
al het personeel werd overgenomen. 
Drie leden van ACOD Cultuur stap-
ten daarna naar de Raad van State, die 
vier jaar later een gunstige uitspraak 
deed: de VLOS nam twee leden over. 
De andere medewerkers konden door 
een administratieve fout echter niet bĳ 
de VLOS aan de slag. Onze juridische 
dienst ging ervan uit dat dit op termĳn 
in orde zou komen, maar de overheid 
weigerde de andere gedupeerde mede-
werkers door de VLOS over te laten ne-
men. Er zat niets anders op dan naar de 
burgerlĳke rechtbank te stappen, waar 
ACOD gelĳk kreeg. De overheid ging 
in beroep, maar ook daar trok ACOD 
aan het langste eind. In cassatie voltrok 
zich hetzelfde scenario.

Lege doos

Maar dit alles mocht niet baten. Hoe-
wel ACOD over de hele lĳn gelĳk 
kreeg, werden de resterende O.V.V.-
personeelsleden niet overgenomen. 
Ook kregen ze geen schadevergoeding. 
Dit was mogelĳk doordat de overheid 
de VLOS in vereffening plaatste en een 
nieuwe Vlaamse Openbare Instelling 

(VOI) oprich�e: de Vlaamse Opera. Zo 
werd de VLOS een lege doos.
ACOD hee� getracht beslag te leggen 
op de bezi�ingen van de VLOS om 
daarmee de voorlopige schadevergoe-
ding die de voormalige O.V.V.-mede-
werkers beloofd was, te laten uitbeta-
len, maar zonder succes. Bĳ de VLOS 
werkt één personeelslid: hĳ is één van 
de twee medewerkers die gelĳk hebben 
gekregen van de Raad van State. Beiden 
zĳn overgestapt naar de Vlaamse Ope-
ra, maar één van hen kon niet aarden 
in het orkest van de Vlaamse Opera en 
is teruggegaan naar de VLOS. Daar is 
blĳkbaar nog steeds geld beschikbaar 
om hem te betalen. De processen wor-
den nog steeds gevoerd tegen de VLOS, 
omdat deze instantie het personeel had 
moeten overnemen. In totaal gaat het 
over een 60-tal claims.

Voorstellen kabinet Anciaux

Het overschot op de Vlaamse begro-
ting zou kunnen dienen voor de ver-
goeding van de voormalige O.V.V.-per-
soneelsleden. Bovendien zou minister 
Bert Anciaux nu van plan zĳn ook de 
vereffening van O.V.V. te beëindigen 
en de medewerkers te vergoeden. Het 
betre� personeelsleden die nog ‘in dis-
po’ of op pensioen zĳn: zĳ krĳgen een 
pensioen voor ambtenaren. Dit lĳkt ons 
echter een zeer moeilĳke oefening, die 
nog meer geld zal kosten. Het kabinet 
hee� beloofd begin mei met voorstel-
len te komen, waar wĳ met spanning 
naar uitkĳken.

Laure�e Muylaert

Vlaamse Opera

Oplossing voor ex-personeel 
Opera Voor Vlaanderen?

 Cultuur         
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Invullen belastingbrief

Op de maandagen 4, 11, 18 en 25 juni van 
9u tot 12u en op donderdag 21 juni van 16u 
tot 17u30 is in Tielt info te krĳgen over het 
invullen van de belastingsbrief. Wie dat 
wenst, kan hulp krĳgen bĳ het invullen van 
de brief en de nodige formulieren en met 
de berekening van het belastingbedrag. 
Kom daarvoor naar het ABVV-kantoor in 
de Stationsstraat 12, 8700 Tielt.
Benodigde documenten : zie seintje Oost-
Vlaanderen

Perequatie- en het korvenstelsel

Op 15 juni licht Rudy Verleysen, natio-
naal secretaris ACOD Spoor, de goede en 
slechte kanten toe van het perequatie- en 
korvenstelsel. Na de uiteenze�ing worden 
koffiekoeken en koffie geserveerd. Alles is 
gratis en iedereen is welkom.
De uiteenze�ing begint om 15u in het Tex-
tielhuis, Rĳselsestraat 19, 8500 Kortrĳk. In-
schrĳven is wel verplicht en kan tot 31 mei 
via Gilbert De Mullie, Overheulestraat 175, 
Moorsele, tel. 0497/28.70.59, gilbertdemulli
e@versateladsl.be.

Gepensioneerden naar de Heizel

Op 7 juni trekken de gepensioneerden van 
ACOD Vlaams-Brabant naar de Heizel voor 
een bezoek aan Mini-Europa en het Plane-
tarium van de Koninklĳke Sterrenwacht. ’s 
Middags is een diner voorzien, ’s avonds be-
legde broodjes in Leuven (ACOD-gebouw). 
De deelnemers komen samen in Leuven, 
Maria-Theresiastraat 121 (ACOD-gebouw) 
vanaf 8u30. Vervoer per autocar vanuit de 
afdelingen is gratis.
Deelnemers kunnen enkel inschrĳven via 
het intersectoraal gewestelĳk secretari-
aat en door overschrĳving op de rekening 

Culinaire middag voor gepensioneerden 
LRB
Op 22 mei organiseert ACOD LRB Oost-
Vlaanderen voor zĳn gepensioneerden 
een wandeling ‘Gent op z’n kookpunt met 
proevertjes’. Deze culinaire wandeling 
schetst de historische evolutie van ons eten 
en drinken, onze ingrediënten en onze ta-
felmanieren.
De wandeling start om 14u30 aan de Ko-
renlei (restaurant Allegro Moderato) en 
kost 5 euro per persoon. Inschrĳvingen kan 
vóór 15 mei door storting van op rekening 
123-6100200-03 van ACOD LRB. Gepensioneerden gaan naar Hasselt

Op 15 mei maken de gepensioneerden van 
ACOD Antwerpen een daguitstap naar Has-
selt. Om 8u vertrekt de bus aan het Athene-
um, hoek Van Stralenstraat/Franklin Roose-
veltplaats. Om 9u drinken we een kop kof-
fie met een gebakje in het ACOD-gebouw 
in Hasselt. Om 10u staat een bezoek aan 
de Japanse tuin op het programma, onder 
begeleiding van een gids. Het middagmaal 
met soep, hoofdschotel en dessert is voor-
zien om 12u30. Om 14u gaan we naar het 
Jenevermuseum, waar je ook de kans krĳgt 
de vele jenevers te proeven. Om 16u kan je 
nog vrĳ rondlopen door Hasselt. Aankomst 
in Antwerpen is voorzien om 20u.
Deelname kan door (verplichte) inschrĳ-
ving vóór 10 mei op het ACOD-secreta-
riaat en storting van 20 euro per persoon 
op rekeningnummer 877-8001503-83 met 
vermelding ‘Uitstap Hasselt’. De prĳs om-
vat de busreis, koffie met gebak, het bezoek 
aan de Japanse tuin, het middagmaal, één 
drankje en het bezoek aan het Jenevermu-
seum met degustatie. Avondmaaltĳd is niet 
inbegrepen. Meer info: ACOD-secretariaat 
03/213.69.20 (nieuw telefoonnummer).

Hulp invullen belastingaangi�e

Naar jaarlĳkse gewoonte gee� het algemeen 
gewestelĳk secretariaat de ACOD-leden de 
kans hun belastingaangi�e te laten invullen 
en uitrekenen.
Breng zoveel mogelĳk informatie mee: ge-
gevens over de gezinstoestand, alle fiscale 
fiches van inkomsten van 2006 (lonen, pen-
sioenen, arbeidsongevallen, eindejaarspre-
mie), verlofstroken, betaalbewĳzen voor 
buitenlandse pensioenen, aanslagen voor 
grondbelasting, het vorige aanslagbiljet en 
a�esten van a�rekbare bedragen (pensioen-
sparen, levensverzekering, kinderopvang, 
gi�en, openbaar vervoer, a�rek intresten 
van kapitaalaflossingen hypothecaire le-
ningen).
Om de aangi�e zo optimaal mogelĳk in te 
vullen, hebben we van leningen ook de da-
tum van afsluiting van het geleende bedrag 
nodig. Als uw hypothecaire lening geher-
financierd werd, moet u ook de gegevens 
van uw eerste lening meebrengen.
Alleen aangi�en van ACOD-leden wor-
den ingevuld. Gelieve uw lidboekje mee te 
brengen. Raadpleeg uw plaatselĳke ACOD-
afgevaardigde voor meer informatie.
Aanmelden kan op de volgende dagen:
- in Gent op maandag 21 mei, 4, 11, 18, 25 

juni en 2 juli, telkens van 9u tot 11u30 en 
van 13u30 tot 15u30. Locatie: de 4de ver-
dieping van het ACOD-gebouw in de Ba-
ga�enstraat.

- in Dendermonde op woensdag 20 en 
27 juni, telkens van 9u15 tot 12u en van 
13u30 tot 15u30. Locatie: Dĳkstraat 57.

- in Aalst op donderdag 21 en 28 juni, tel-
kens van 9u15 tot 12u en van 13u30 tot 
15u30. Locatie: Houtmarkt 1.

Debat privatisering openbare diensten: 
voor of tegen?

Op maandag 14 mei om 19u30 gaan politici 
en vakbondslui met elkaar in debat over 
de privatisering van de openbare diensten. 
Aanwezig zĳn Stephen Bouquin (professor 
Arbeidssociologie, Universiteit Amiens), 
Chris Reniers (algemeen secretaris ACOD), 
Luc Hamelinck (voorzi�er ACV Openbare 
Diensten), Henk Herman (secretaris-ge-
neraal VSOA), vertegenwoordigers van 
CD&V, sp.a en Open VLD, Els Keytsman 
(Groen!) en John Vandaele (journalist MO 
Magazine, moderator). Het debat vindt 
plaats in het ACV-gebouw, Poel 7, Gent 
(zaal Torrepoort) en wordt georganiseerd 
door ABVV-ACOD, ACV Openbare Dien-
sten, ACLVB-VSOA, ATTAC en LEF. De 
toegang is gratis.

Seintjes

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

877-7992801-14 van ACOD Vlaams-Bra-
bant, met vermelding ‘Reis 7/6/07’. Deel-
name kost 25 euro per persoon. Stuur de 
inschrĳving schri�elĳk vóór 26 mei naar 
ACOD, Maria-Theresiastraat 121, 3000 
Leuven. Vermeld naam, sector, adres, aan-
tal inschrĳvingen, het totale bedrag en de 
opstapplaats (Tienen, Landen, Leuven of 
Aarschot). Bevestiging van de inschrĳving 
wordt opgestuurd.

Gepensioneerden gaan naar Namen

Op donderdag 24 mei maken de gepensio-
neerden een lenteuitstap naar Namen. We 
verkennen de valleien van de Samson, Bocq en 
Maas. We vertrekken om 7u30 aan het station 
van Hasselt. In de voormiddag ontdekken we 
de dorpen Wierde, Mozet, Courriere en Lus-
tin. ’s Middags eten we iets op de boerderĳ La 
Bouverie en bezoeken we de tuinen van Arbre 
en Annevoie. De prĳs per persoon bedraagt 35 
euro (bus, gids, maaltĳd, bezoek tuinen). In-
schrĳven kan door storting op rekeningnum-
mer 878-3022001-55 van ACOD Limburg Ge-
pensioneerden of door betaling aan Jean Theu-
nis (tel. 0486/12.63.20) vóór 10 mei. Stuur een 
brie�e met naam, voornaam, straat, nummer, 
postcode, gemeente, aantal deelnemende per-
sonen en het gestorte bedrag naar Jean Theu-
nis, Koningin Astridlaan 45, 3500 Hasselt.

Limburg
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SINT-NIKLAAS
- maandag 30 april in de Sinis-

coop Sint-Niklaas
muziek gebracht door Harmo-
nie De Toekomst, toespraken 
door vertegenwoordigers van 
sp.a en ABVV, filmvoorstelling 
en receptie. Kaarten: 5 euro.
- dinsdag 1 mei in zaal ‘Het 
Volkshuis’ (Vermorgenstraat 9)
10u: toespraken door vertegen-
woordigers van sp.a en ABVV
10u30: optocht
12u: terugkeer naar Het Volks-
huis onder begeleiding van Har-
monie De Toekomst
13u: gezellig samenzĳn met eten-
tje en discobar in Het Volkshuis.

DENDERMONDE
- dinsdag 1 mei aan het ABVV-

gebouw (Dĳkstraat 59)
15u: start van de 1-mei viering
15u30: toespraak
15u50: optocht door straten van 
Dendermonde
16u30: gezellig samenzĳn met 
eventueel maaltĳd aan demo-
cratische prĳs
19u: einde.
Kaarten voor de maaltĳd zĳn 
op voorhand te koop op het 
ABVV- kantoor in de buurt, bĳ 
de beroepscentrale of op het 
IPW. Info: Christina Verbeke, 
tel. 052/25.92.84.

GENT
- dinsdag 1 mei aan de Vooruit
11u: start van de optocht 
12u30: toespraken door Freya 
Van den Bossche en Mil Kooy-
man
13u: optreden ’t Schoon Vertier 
op groot podium op de Vrĳdag-
markt
13u tot 17u doorlopend: kin-
der- en randanimatie op de 
Vrĳdagmarkt.

RONSE
- dinsdag 1 mei in de Stations-

straat 21
vanaf 10u: 1 mei-optocht
aansluitend: Feestpaleis.

AALST
- dinsdag 1 mei op de Hout-

markt in Aalst
10u: 1 mei-optocht en toespra-
ken van ABVV, sp.a en Bond 
Moyson
12u30 tot 15u: barbecue op par-
king van het ABVV-gebouw in 
Aalst.
Info: gewestelĳk secretariaat, 
Anne-Marie Van De Keere, 
tel. 053/72.78.00, anne-marie.
vandekeere@abvv.be (kaarten 
alleen in voorverkoop verkrĳg-
baar).

LEUVEN

De jaarlĳkse 1 meioptocht in Leuven krĳgt 
een nieuw jasje. Vanaf dit jaar volgen we 
een nieuw traject met vertrek en aankomst 
op het Martelarenplein, aan de kant van het 
ACOD-gebouw. Van 10u30 tot 15u staan op 
het plein infostandjes van de deelnemende 
organisaties en is er muzikale omkadering. 
De toespraken worden gehouden om 11u 
op het Martelarenplein en om 11u30 ver-
trekt de optocht. Van 10u30 tot 14u30 is er 
doorlopend animatie.
ACOD organiseert bovendien een actie te-
gen de ontwerprichtlĳn van de Europese 

Commissie over de openbare diensten. We 
willen een Europese wetgeving realiseren 
die de openbare diensten voor iedereen toe-
gankelĳk houdt en beschermt tegen de con-
currentieregels. In een eerste fase treden we 
op tegen het voorstel om de postsector vol-
ledig te liberaliseren. Meer hierover kunt u 
lezen in het artikel ‘Openbare diensten zĳn 
onmisbaar’ (Algemeen) in dit nummer.
ACOD Vlaams-Brabant roept alle leden, 
militanten en bestuursleden op om deel te 
nemen aan de 1 meiactiviteiten in Leuven.

ROESELARE

- dinsdag 1 mei in het Zuid-
pand boven het ABVV

11u: aperitief
12u30: barbecue op de par-
king op de 4de verdieping. 
Kaarten kosten 8 euro (con-
sumpties inbegrepen) en 
zĳn verkrĳgbaar aan het 
onthaal van het ABVV in de 
Zuidstraat. Kinderen jonger 
dan 10 jaar eten gratis. De 
‘Old Stars Jazz Band’ zorgt 
voor de muzikale omlĳs-
ting.

BRUGGE

- dinsdag 1 mei 
9u: bĳeenkomst aan de ‘Ver-
loren Hoek’, hoek Karmer-
straat/Kazernevest bĳ de 
molens
10u: korte optocht door de 
wĳk Sint-Anna
10.30u: ACOD sluit zich aan 
bĳ de grote optocht in de 
Langestraat
Na de optocht: sprekers op 
het Burchtplein en Red Rock 
Rally.

KORTRIJK

- dinsdag 1 mei in het Be-
gĳnhofpark

12u tot 14u: barbecue, af-
gewisseld met toespraken, 
muziek in de tent, kinder-
animatie (14u30 tot 16u) en 
diverse muziekoptredens 
(vanaf 17u). Kaarten: 10 
euro (volwassenen) of 5 euro 
(kinderen tot 12 jaar). Meer 
info en kaarten bĳ Christine 
Logier, tel. 056/24.05.33.

OOSTENDE
- maandag 30 april
14u tot 18u: seniorenmiddag op 
het Stationsplein
vanaf 20u: jongereninitiatief in 
zaal van TAZ met verscheidene 
optredens.
- dinsdag 1 mei
9u30: optocht ACOD van-
af het 8-urenplein naar de 
J.Peurquaetstraat. Daarna sluit 
de stoet zich aan bĳ de gemeen-
schappelĳke actie voor verdere 
optocht. 12u tot 20u: na de tradi-
tionele speeches op het Stations-
plein muzikale animatie.

- dinsdag 1 mei op de Nieuwe Graan-
markt in Brussel

Van 14u tot 21u optredens van S�ella, 
Think of One, Babylon Circus Expe-
rience, Dobet Gnahoré en Les Fan-
foireux. Verder is er kinderanimatie 
(luchtkasteel, ballenbad, schminkstand, 
ĳsjes, fietsen, …) en rondtrekkende ani-
matie. Iedereen is van harte welkom 
voor een hapje en een drankje. Meer 
info op www.abvvbrussel.be of via 
02/552.03.62.

1 mei

Oost-Vlaanderen 1 meivieringen

West-Vlaanderen 1 meivieringen

Vlaams-Brabant 1 mei-optocht Brussel 1 mei
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12.30u > eten & drinken à volonté voor een zacht prijsje [frieten | grote pittapan | pastabar 
pazzo | marokkaanse theetent met zoetigheden] | 13.30u > gratis vierwerkfestival voor groot en klein 
met klimmuur | jungle run | swing bikes | trampolines | clix kasteelblokken | circusinitiatie | A-feest, 
een voorstelling van circusschool Kay Fou | een fanfare op stelten | dj laurent | 15.30u > gratis optre-
den van kapitein WINOKIO met ‘beestig’ | 17.00u tot 18.00u > afterparty met verrassingsoptreden
E E N  O R G A N I S A T I E  V A N  s p . a ,  A B V V  E N  D E  V O O R Z O R G  P R O V I N C I E A N T W E R P E N

in hangar 19A op de scheldekaaien                links van het zuiderterras

�������������
met ‘guy en de stella’s’ |  maandag 

30 april  vanaf 20.00u |  in zaal 
stuurboord |  hangar 26-27, 
rijnkaai 96   | TOEGANG GRATIS

�����
verzamelen om 10.30u aan 
het nieuwe justitiepaleis op 
de Bolivarplaats

1 MEI 2007

HET FEESTPALEIS MET 
ZOHRA EN KRISTOF
LALALOVER
X-CUSE

met optredens van

13u45 samenkomst IJzerenleen Mechelen
14u00 speech Caroline Gennez 
14u30 vertrek optocht

15u00 feest op de IJzerenleen
 eet- en drankstandjes
 randanimatie voor jong en oud
 seniorenterras

15u00  Feestpaleis met 
 Zohra en Kristof
16u45  Lalalover
18u15  X-cuse
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ANTWERPEN MECHELEN

- maandag 30 april: Vooravond-party, vanaf 20u in het Café Bonds-
gebouw in de Ommeganckstraat 47-49 in Antwerpen. Iedereen is 
welkom, maar de dresscode is rood!

- maandag 30 april: Veuravent – Be�er Red Memories, muziek door 
de coverband Guy & De Stella’s en DJ Dirk. Kom naar Stuurboord 
(Hangar 26-27), Rĳnkaai 96 in Antwerpen. Gratis toegang. Meer 
info op jhens@abvvmetaal.org of via 014/56.26.00.

Antwerpen  1 mei


