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wedstrijd
 ‘Racine Carée’ 
 Stromae

Winnaars Verrassingsprijs

Nicole Vanderputte (Oostende), Lindsay Mat-
telé (Hoboken), Godelieve Adang (De Haan), 
Denise Dauchy (Oostende) en Erna Plompen 
(Kapellen) winnen de verrassingsprijs. Zij wis-
ten dat INTER.MEZZO zorgt voor loopbaan-
begeleiding voor uitvoerend kunstenaars, 
zoals muzikanten, zangers, dansers, acteurs 
en circusartiesten; dat Europees parlements-
lid voor de sp.a. Saïd El Khadraoui in oktober 
sprak op de vormingsdagen van ACOD TBM 
met als thema 'Europa: niet ver van ons bed'; 
dat de afkortingen GLO en SLO staan voor de 
twee vormen van lerarenopleiding: de geïn-
tegreerde lerarenopleiding en de specifieke 
lerarenopleiding.

Nieuwe prijs:

‘Racine Carée’ - Stromae
Als exponent van een nieuw, mulitcultureel 
België rijgt Stromae de hits aan elkaar. Op z’n 
laatste album staan o.a. “Formidable”, “Papa-
outai” en “Tous les mêmes”

 Vragen

- Van de 10 wettelijke feestdagen in 2014 
vallen er 9 op een werkdag en slechts 1 op 
een zaterdag. Welke?

- De jongeren van ACOD Overheidsdiensten 
verzamelden zich onder de naam Go YEW 
ACOD. Waarvan is Go YEW de afkorting?

- In 1980 kwamen het Vlaams en het Waals 
Gewest tot stand, maar wanneer werd 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wet-
telijk opgericht?

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

Gelieve je adres te vermelden
bij je antwoorden



algemeenalgemeen

Tribune 70.01 l januari 2014 3

Ka
re

l S
te

ss
en

s 
- V

oo
rz

itt
er

 A
CO

D

Als je het mij vraagt
Geen woorden, maar daden
Het vrij verkeer van diensten in de Euro-
pese Unie heeft als nadelig neveneffect 
dat het ook de deur opent voor sociale 
dumping. Nu is er op Europees niveau 
een akkoord bereikt om dat aan te pak-
ken. Een goede zaak?

Karel Stessens: “Natuurlijk ben ik tevreden 
dat er eindelijk een Europese consensus 
is om die praktijken aan banden te leg-
gen, maar laat ons niet te vroeg victorie 
kraaien. Het gaat om een voorakkoord, dat 
nog in het Europees parlement en de Euro-
pese Commissie moet passeren voor het in 
nationale wetgeving kan omgezet worden. 
Ongetwijfeld zal de rechterzijde nog pro-
beren het akkoord af te zwakken. Positief is 
wel dat België z’n slag heeft thuisgehaald 
wat betreft de uitbreiding van de lijst van 
controlemogelijkheden. Dat zal de strijd 
tegen sociale dumping ongetwijfeld ver-
sterken. Helaas is het wel zo dat de sociale 
inspectie nu al een tekort aan controleurs 
heeft om de sociale wetgeving optimaal te 
controleren en te laten toepassen. Als ze 
in te toekomst – gelukkig – ook meer con-
troles zal mogen uitvoeren op werknemers 
die vanuit andere lidstaten komen, zal daar 
echter meer en goed opgeleid personeel 
voor nodig zijn. Momenteel ontbreekt het 
daaraan en het duurt ook enkele jaren eer 
zo’n uitgebreid personeelskader aangevuld 
is. Dus nu moeten we initiatieven nemen 
om tot echte resultaten te komen. België 
moet daar een voortrekkersrol in spelen."

Het is traditie dat er om de twee jaar een 
intersectoraal akkoord word afgesloten 
voor de openbare sector. De voorbije 
jaren was dat meestal een doodgeboren 
kind. Hoe ziet het er momenteel uit?

Karel Stessens: “Helaas niet veel beter. We 
proberen staatssecretaris Bogaert al een 
jaar lang te bewegen om rond de tafel te 
gaan zitten voor een intersectoraal akkoord 
– zonder resultaat. Iedereen die in de 
openbare sector werkt, moet zich er dus 
van bewust zijn dat de politieke overheden 
hun personeel maar matig waarderen. Wat 
hen, en vooral de rechterzijde, interes-
seert, is hoeveel ambtenaren en contractu-
elen ze kunnen verminderen op het niveau 
van de federale en Vlaamse regering, in de 
lokale en regionale besturen en in de auto-

nome overheidsbedrijven. Hoe ze tot een 
optimale dienstverlening kunnen komen is 
voor hen blijkbaar niet prioritair.”

Na jaren van discriminatie, is er nu een 
akkoord in het dossier ‘arbeiders-be-
dienden’. Dat zal ook een impact hebben 
op de contractuele werknemers van de 
openbare sector. Hoe schat je dat in?

Karel Stessens: “We stellen wel vast dat er 
nog wat problemen zijn met de toepassing 
van de wetgeving. Zo worden er woorden 
en benamingen gebruikt die niet van toe-
passing zijn in de overheid en is er ook 
sprake van praktijken die de overheid niet 
kent. Hoe die wetgeving na 1 januari 2014, 
wanneer ze van toepassing is, realiteit zal 
worden, blijft voor ons nog koffiedik kijken. 
Ik verwacht me alvast aan rechtszaken van 
werknemers die hun ontslag zullen aan-
vechten op basis van die onduidelijkheden 
in de wetgeving. We zijn trouwens ook niet 
tevreden over de manier waarop staatsse-
cretaris Bogaert er met ons over overlegt. 
Dat verloopt allerminst vlot. Zo ontvangen 
we de teksten te laat, waardoor er geen 
ernstig gesprek mogelijk is. In plaats van 
zich proberen te profileren in de media, 
zou de staatssecretaris dit dossier beter 
wat au serieux nemen!”

Op de cover van deze editie prijkt de foto 
van onlangs overleden Nelson Mandela. 
Waarom die keuze?

Karel Stessens: “Mandela is het symbool 
van de strijd tegen het apartheidsregime in 
Zuid-Afrika en in het verlengde ook van de 
strijd tegen ongelijkheid, discriminatie en 
onrecht over heel de wereld. Zelfs tijdens 
zijn 27 jaar gevangenschap gaf hij nooit 
op en bleef hij mensen inspireren. Na zijn 
vrijlating groeide hij uit tot een echt icoon 
voor de mensheid. Mandela was een groot 
staatsman en een mens waar we allemaal 
een voorbeeld aan mogen nemen.”

Weldra breekt een nieuw jaar aan. Wat 
wens je de ACOD-leden toe?

Karel Stessens: “Het voorbije jaar was 
niet gemakkelijk, maar in mei 2014 zul-
len we als burger en ook als werknemer 
van de openbare sector onze stem mogen 

laten horen. We moeten daar nu al over 
nadenken en niet op het laatste moment 
beslissen. Je mag immers niet vergeten dat 
je stem bepaalt wie de komende jaren je 
werkgever zal zijn. Kies je voor iemand van 
rechts die wil blijven besparen op de open-
bare diensten of voor iemand van links die 
de openbare diensten voldoende zuurstof 
wil geven opdat ze hun taak voor de burger 
kunnen vervullen? Namens het algemeen 
secretariaat en al onze medewerkers wens 
ik onze leden en hun families een sterk, 
solidair en sociaal jaar toe!”
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Interview Saïd El Khadraoui en Kathleen Van Brempt

“De haven-
verordening
is een voor-
beelddossier,
in de slechte
zin van het
woord”
Sp.a-Europarlementsleden Saïd El Kha-
draoui en Kathleen Van Brempt volgen 
het dossier rond de nieuwe Europese ha-
venverordening (zie ook Tribune 69.11) 
van nabij op in het Europees parlement. 
Als lid van de commissie Transport weegt 
Saïd op dit debat en werkt hij daarin 
nauw samen met de ACOD en het ABVV. 
Ook Kathleen heeft haar tanden in de 
Verordening gezet. We vroegen beiden 
naar hun kijk op dit dossier.

Kathleen, sinds 2009 zetel je opnieuw in 
het Europees parlement, maar de havens 
is niet een van de dossiers die jij momen-
teel direct opvolgt. Vanwaar je betrok-
kenheid?

Kathleen Van Brempt: “Het havendossier 
is zowat het belangrijkste in mijn politieke 
loopbaan. Vanaf mijn eerste termijn in 
het Europees parlement in 1999 werd ik 
ermee geconfronteerd. Dat mondde uit in 
het gevecht dat we samen met de vakbon-
den en met succes gevoerd hebben tegen 
de eerste havenrichtlijn van De Palacio. 
Bovendien ben ik een Antwerpse, mijn va-
der was havenarbeider en ik zit in de raad 
van bestuur van de Antwerpse haven. Het 
is dus een dossier dat me nooit meer zal 
loslaten. Ik blijf het op de voet volgen.”

Wat vind je van het ontwerp dat de
Europese Commissie voorstelt?

Kathleen Van Brempt: “Ik vind het een 
voorbeelddossier, maar dan in de slechte 
zin van het woord. Het toont aan hoe hals-
starrig Europa blijft liberaliseren, ook op 
plaatsen waar het niet echt nodig is. Na-
tuurlijk moeten havens efficiënt en trans-
parant werken, daar is niets op tegen. 

De kosten van de dienstverlening, of die 
nu privé of openbaar is, moeten duidelijk 
zijn. Het is belangrijk dat de eigenheid 
van de havens gerespecteerd wordt. De 
havenbesturen zelf moeten in samenwer-
king met de lidstaten en de vakbonden 
zelf kunnen bepalen hoe ze hun dienstver-
lening organiseren. Niet alle havens zijn 
immers hetzelfde.”

Het is belangrijk 
dat de eigenheid 
van de havens
gerespecteerd 
wordt.

Zijn er nog andere manieren waarop de 
Belgische havens zich onderscheiden van 
andere?

Kathleen Van Brempt: “Veiligheid is altijd 
heel belangrijk voor havenarbeid en onze 
havenarbeiders zijn onwaarschijnlijk goed 
opgeleid. Ze beschikken niet enkel over 
heel wat technische kennis en expertise, 
maar zorgen er ook altijd voor dat ze hun 
taak op een veilige manier uitvoeren.”

Saïd El Khadraoui: “Veiligheid is inderdaad

 van groot belang bij de organisatie van de 
verschillende diensten in de havens. Daar-
om verankeren we het veiligheidsaspect 
als gegronde reden om het aantal aan-
bieders van bepaalde diensten te kunnen 
beperken. Een haven kan beslissen slechts 
één of twee aanbieders voor een bepaalde 
dienst toe te laten om de veiligheid te 
garanderen, bijvoorbeeld omdat er te 
weinig plaats is om meer aanbieders veilig 
naast elkaar te laten opereren. Daarnaast 
kan de havenautoriteit ook beslissen om 
wegens redenen van publieke dienstver-
lening slechts één aanbieder toe te laten. 
Veiligheid van de havenactiviteit is hierbij 
een van de argumenten. Dit aspect zal ook 
tijdens de Sociale Dialoog op Europees 
niveau aan bod komen. De gezondheid en 
veiligheid van de werknemers in deze ar-
beidsintensieve sector is cruciaal.”

Kathleen Van Brempt: “Je kan dus niet 
liberaliseren om te liberaliseren en daarbij 
het aspect veiligheid aan de kant zetten. 
En wat is er trouwens mis mee wanneer 
we in België de job van goed opgeleide 
mensen willen beschermen en hen daar 
fatsoenlijk voor willen betalen? Waarom 
wil Europa altijd concurreren op de lonen? 
De toekomst van Europa ligt niet op het 
verlagen van lonen. Efficiëntie en producti-
viteit zijn nuttige discussies, maar niet ten 
koste van loon en veiligheid.”

Jullie strategie wat betreft de
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Verordening is er een soort ‘lege doos’ 
van te maken, met een minimum aan 
bepalingen, waardoor de lidstaten meer 
vrijheid krijgen zelf de regels in te vullen.

Saïd El Khadraoui: “In het verleden is er al 
veel discussie geweest over een Europese 
havenverordening. De Commissie heeft al 
twee pogingen ondernomen om de haven-
verordening erdoor te krijgen, in 2001 en 
2004, maar stootte steeds op hevig pro-
test van het Parlement. Beide voorstellen 
zijn onder impuls van de sociaaldemocra-
ten verworpen. Daarom heeft de Com-
missie wijselijk gekozen voor een andere 
aanpak. De omstreden liberalisering van 
de havenarbeid wordt uit de Verordening 
gehouden. Dat lijkt me een zeer goede 
beslissing en hiervoor bestaat ook brede 
steun.”

Het is dus een kans om erger te
voorkomen?

Kathleen Van Brempt: “De huidige Euro-
pese Commissie heeft deze Verordening 
niet van harte ingediend. Ze zouden lie-
ver veel verder gaan in de liberalisering, 
maar beseffen dat er veel verzet tegen is. 
Daarom hebben ze ook de havenarbeid – 
de dokwerkers – uit het ontwerp gelaten. 
Ze weten dat die een enorm sterke druk-
kingsgroep zijn. Door hen buiten de Veror-
dening te laten, hopen ze de weerstand te 
verminderen. Maar omdat het om een 

Verordening gaat, worden er ook strikte 
regels voorgesteld. Dit vormt voor ons 
een kans om te verankeren dat het aan 
de lidstaten, regio’s en havenautoriteiten 
is om te bepalen of de havenactiviteiten 
diensten van algemeen belang zijn – dus 
publieke diensten – of niet. Krijgen we dat 
voor elkaar, dan kunnen we in de toekomst 
rekenen op die Verordening om die dien-
sten te beschermen tegen verdere libera-
liseringspogingen. Eventuele betwistingen 
moeten dan op nationaal of regionaal 
niveau uitgevochten worden, wat ons en 
de vakbonden daarom meer impact zal 
geven.”

Veiligheid is van 
groot belang bij de 
organisatie van de 
diensten in de
havens

Wat is het gevaar als deze Verordening 
verworpen wordt?

Saïd El Khadroui: “Ik besef dat sommigen 
onder ons eigenlijk liever helemaal geen 
Europese regelgeving willen, al was het 
maar omdat het heel wat emoties oproept. 

Maar beter een wetgeving die geen nega-
tieve gevolgen heeft en vooral focust op 
meer transparantie en een goede organi-
satie van de havens, dan geen wetgeving 
én de kans dat de volgende Commissie 
ons slechtere voorstellen door de maag 
splitst.”

Kathleen Van Brempt: “Er is ook een eco-
nomisch belang in het stemmen van de 
Verordening. Ze zorgt immers voor spel-
regels, waardoor we onze havens eerlijk 
kunnen wedijveren met buitenlandse 
havens. Er zijn immers havens die een 
zeer commerciële strategie nastreven, 
zoals die van Rotterdam. Maar je hebt ook 
havens die in handen zijn van een publie-
ke havenautoriteit, zoals in Vlaanderen 
het geval is. In de zuidelijke lidstaten van 
de Unie is er echter nog veel overheids-
inmenging met gebrek aan transparantie. 
Deze havens willen zich vooral ontdoen 
van politieke bemoeienissen. Het is be-
langrijk dat we tot een Verordening ko-
men die werkt voor al deze verschillende 
organisatiemodellen.”

Saïd El Khadraoui: “De Commissie mag 
dus niet één organisatiemodel naar vo-
ren schuiven, en dat heeft ze naar mijn 
mening wel gedaan. Ik stel voor om de 
lidstaten de vrijheid te geven om be-
paalde activiteiten te organiseren als een 
niet-economische dienst van algemeen 
belang. Indien lidstaten ervoor kiezen om 
bijvoorbeeld de loodsen niet als econo-
mische dienst te beschouwen, hoeven die 
ook niet geliberaliseerd te worden.”

Kathleen Van Brempt: “Nu, begrijp me 
niet verkeerd: als deze Verordening er niet 
komt, zal ik daar ook niet rouwig om zijn. 
Zo geweldig is ze helemaal niet. Ik trek 
duidelijk een rode lijn. Als het geen be-
perkte Verordening is volgens onze wen-
sen, dan zullen we tegenstemmen. Maar 
het is beter om een Verordening te heb-
ben waar de Wet Major (die activiteiten 
van de dokwerkers regelt, nvdr) is uitge-
haald en waarin de lidstaten zelf mogen 
beslissen wat een dienst van algemeen 
belang is, dan helemaal niets te hebben.”

Welke elementen zullen sowieso al uit de 
Verordening geschrapt worden en welke 
moeten er volgens jou nog zeker uit?
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Saïd El Khadraoui: “Er is momenteel veel 
discussie om baggerwerken uit de Veror-
dening te schrappen, omdat het om een 
redelijk atypische havenactiviteit gaat: je 
kan de dienst niet één op één toewijzen 
aan een klant. De rapporteur voor deze 
Verordening, de sociaaldemocraat Knut 
Fleckenstein, en mijn fractie steunen dat 
voorstel. Fleckenstein zegt in zijn rapport 
ook dat de loodsdiensten niet geliberali-
seerd moeten worden, maar wel nog aan 
een aantal eisen inzake financiële transpa-
rantie moeten voldoen. Naar mijn mening 
moeten we vooral verkrijgen dat lidstaten 
de vrijheid behouden om zelf te bepalen 
wat onder publieke dienstverlening valt en 
wat niet.”

Welke stappen volgen nu in de komende 
maanden?

Saïd El Khadraoui: “Na de uitgebreide 
consultatieronde bij havenbedrijven, 
vakbonden, parlementsleden en andere 
belanghebbenden de voorbije maanden, 
wordt het voorstel voor Verordening mo-
menteel besproken in de transportcom-
missie. Fleckenstein heeft in zijn rapport 
een aantal wijzigingen voorgesteld. Er 
zijn 450 amendementen ingediend en 
het komt er nu op aan deze te vertalen 
naar aanvaardbare compromissen. Indien 
liberalen en conservatieven de wetgeving 
in de negatieve richting willen sturen, 
zullen we niet aarzelen om alles naar de 
prullenmand te verwijzen en het voorstel 
te verwerpen. Gelukkig zitten we met 
de sociaaldemocraten zelf aan het stuur, 
omdat we de rapporteur voor het dossier 
leveren en zo toch wel wat impact kunnen 
hebben op de uitkomst van de onderhan-
delingen. Op 11 februari wordt hierover 
gestemd, waarna diezelfde tekst nog eens 
moet goedgekeurd worden in de plenaire 
vergadering van het Europees parlement 
in maart van volgend jaar.”

Kathleen Van Brempt: “Voorlopig is nog 
wel onduidelijk of dit alles voor de Euro-
pese verkiezingen in mei 2014 kan worden 
afgerond. Wellicht niet, want Griekenland 
is de eerstvolgende voorzitter van de Eu-
ropese Unie en lijkt maar weinig haast te 
maken. Afwachten dus …”

Pensioenen
Nieuwe brochures online
Sinds de lancering van de nieuwe pensi-
oenwetgeving voor de openbare sector 
op 1 januari 2012 is er nog heel wat ge-
wijzigd. Vorig jaar publiceerden we al een 
samenvattende pensioenbrochure en nu 
staat ook de aangepaste versie online. 
Bovendien kan je binnenkort ook een 
brochure over de pensioenbonus en een 
rubriek met veelgestelde vragen online 
raadplegen.

Aangepaste pensioenbrochure

Voor wie de hervormingen tot nu toe nog 
even rustig wil nalezen, hebben we onze 
onlinebrochure hierover een update gege-
ven (http://ow.ly/rClje). Enkel opmerkelijke 
wijzigingen:
- de ex-militairen die na overplaatsing hun 
oude voorwaarden wat betreft de vervroeg-
de pensionering kunnen behouden, moeten 
45 jaar oud zijn op het moment van hun 
overplaatsing (brochure, p. 5).
- de verhogingscoëfficiënt die dienstjaren 
met een voordeliger loopbaanbreuk pro-
portioneel zwaarder doet wegen voor het 
berekenen van de vroegst mogelijke datum 
van pensionering, is niet van toepassing op 
diensten gepresteerd als lokaal mandataris 
(brochure, p. 8).
- het is niet langer meer mogelijk om vol-
tijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking 
te valideren beneden de leeftijd van 50 jaar 
(brochure, p. 15). De ACOD zal dit overigens 
opnieuw op de onderhandelingstafel bren-
gen.

Nieuwe brochure pensioenbonus

Voorts publiceren we ook een nieuwe bro-
chure over de pensioenbonus online. Vanaf 

1 januari 2014 wordt de procentuele verho-
ging vervangen door een forfaitaire dagver-
goeding. De voornaamste verschillen zijn:
- de opbouw van de bonus start pas 1 jaar 

na de datum waarop men aan de algeme-
ne voorwaarden voldoet om op vervroegd 
pensioen te gaan. De opbouw kan dus 
nooit vóór de leeftijd van 61 jaar begin-
nen.

- de bonus wordt niet geperequateerd.

Veelgestelde vragen

Sinds de nieuwe pensioenwetgeving krij-
gen we steeds meer vragen van leden die 
bezorgd zijn over hun toekomstig pensioen. 
De meest voorkomende vragen en onze 
antwoorden daarop, zullen in een nieuwe 
rubriek FAQ (Frequently Asked Questions) 
op de website geplaatst worden.
Een veelgestelde vraag is of het nog nuttig 
is om loopbaanonderbreking (LO) te valide-
ren. Het antwoord hierop in enkele korte 
punten:
- beneden de 50 jaar is het niet meer mo-

gelijk om LO te valideren.
- enkel een equivalent van 20-25 procent 

van je werkelijk gepresteerde diensten aan 
gelijkgestelde diensten wordt meegeteld 
voor de berekening van het pensioen. 
Eenmaal boven deze grens is validatie 
weggesmeten geld.

- de validatie maakt enkel verschil voor de 
loopbaanduur bij de berekening van het 
pensioen.

- je moet voor jezelf het voordeel dat je 
ermee verwerft, afwegen tegenover de 
kosten van de validatie: 7,5 procent van 
het verschil tussen de bruto maandwedde 
die u zou genoten hebben indien u geen 
LO nam en de bruto maandwedde die u 
nog effectief ontvangt.

- er is een fiscaal voordeel: je hebt de mo-
gelijkheid het bedrag van je persoonlijke 
bijdragen in mindering te brengen van je 
bruto beroepsinkomsten.

Pensioenbrochure downloaden: op ACOD 
Online in het ‘Nieuws’ van de maand 
november of via de link http://ow.ly/
rClje. Je kan de pensioenbrochure en de 
nieuwe brochure over de pensioenbonus 
ook opvragen bij Ann Van Miegem, tel. 
02/508.57.31.
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Audiovisuele sector
Lancering Sociaal Charter en
Mediacademie
De mediasector is momenteel in volle 
evolutie. Enerzijds moet er voortdurend 
ingespeeld worden op constant vernieu-
wende technologieën, anderzijds krijgt 
de sector te maken met vele herstructu-
reringen en krimpscenario’s. Bij het Me-
diahuis vertrekken 200 mensen, waarvan 
67 journalisten. De fusie tussen Corelio 
en Concentra is er natuurlijk om nog er-
ger te voorkomen, maar het is duidelijk: 
journalisten en pluriformiteit staan onder 
druk. Minder mensen, minder middelen.

Te midden van deze evoluties binnen de 
mediasector, is het belangrijk dat de mens 
centraal blijft staan. In die moeilijke tijden, 
wil minister van Media Ingrid Lieten inzet-
ten op de werkomstandigheden van jour-
nalisten. Ze richtte de Mediacademie op, 
een plek waar freelancers en journalisten 
vast in dienst opleidingen kunnen volgen. 
Daarnaast ondertekende ze eerder deze 
week ook samen met de belangrijkste 
partners het eerste sociale charter voor de 
audiovisuele sector.

Sociaal Charter

Met een reeks gedragsregels in diverse 
sociale domeinen (opleiding, werkomstan-
digheden, verhouding werk-privé, …) en-
gageren verschillende vertegenwoordigers 
uit de audiovisuele sector zich om sociaal 
verantwoord te ondernemen. Dat maak-
ten ze hard door de ondertekening van 
een Sociaal Charter, in aanwezigheid van 
Ingrid Lieten, minister van Media. Via een 
permanent overlegplatform zullen sociale 
thema’s uit de sector blijvend besproken 
worden.

Met het Sociaal Charter willen de Vlaamse 
en regionale omroepen, individuele audio-
visuele bedrijven, beroepsverenigingen, 
koepelorganisaties en vakbonden:
- de spelers in de sector aansporen de 

geldende sociale wetgeving in de audio-
visuele sector te respecteren;

- eventuele tekortkomingen in de sociale 
wetgeving via een breed platform be-
spreekbaar maken;

- eerlijke concurrentie tussen de verschil-
lende spelers in de sector garanderen;

- de leefbaarheid voor de betrokkenen in 

de sector verbeteren;
- borg staan voor aantrekkelijke en duur-

zame loopbanen.

Mediacademie

Daarnaast werd vorige week ook de Me-
diacademie voor de audiovisuele sector 
boven de doopvont gehouden. In onze 
hoogtechnologische en snel evoluerende 
sector is bijscholing noodzakelijk. Met de 
Mediacademie voor de geschreven pers 
werd eerder al de eerste bouwsteen ge-
legd voor een innovatief opleidingsproject 
voor de gehele sector. Met de uitrol naar 
de audiovisuele sector, wordt er nu een 
volgende stap genomen. De Mediaca-
demie wordt beheerd door Mediarte en 
biedt een volwaardig platform voor oplei-
dingen voor de hele Vlaamse mediasector. 
Het doel van de Mediacademie is talenten 
managen en mensen stimuleren in hun 
professionele ontwikkeling. Dat is niet al-
leen vanuit sociaal oogpunt noodzakelijk, 
maar is ook een voorwaarde om te komen 
tot een duurzaam, kwaliteitsvol media-
landschap.
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Brusselse Intergewestelijke
Brusselse instellingen: van ingewikkeld 
tot creatief
Om de evolutie van de Brusselse instellin-
gen in het kader van de zesde staatsher-
vorming beter te begrijpen, organiseerde 
de Brusselse Intergewestelijke van de 
ACOD voor haar afgevaardigden een 
tweedaags seminarie. Jean-Pol Nassaux 
van het Centrum voor socio-politiek on-
derzoek en informatie (CRISP) schetste 
aan de hand van een historisch overzicht 
hoe het complexe Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest tot stand kwam. Nadien maak-
ten de aanwezigheid een balans op van 
20 jaar Brusselse instellingen.

Cultuurgemeenschappen
en gewesten

In 1970 ontstonden de Franstalige, Vlaam-
se en Duitstalige cultuurgemeenschappen, 
elk met een volksvertegenwoordiging die 

hoofdzakelijk het culturele beleid bepaalt. 
Tegelijk wordt het principe van de oprich-
ting van de gewesten in de grondwet op-
genomen, wat in 1980 realiteit werd met 
de invoering van het Vlaams en het Waals 
gewest. Bovendien krijgen ze de mogelijk-
heid samen te smelten met de gemeen-
schappen, wat in Vlaanderen ook gebeurt. 
De eerste institutionele asymmetrie is een 
feit. Intussen breiden de gemeenschappen 
hun bevoegdheden uit tot andere culturele 
domeinen en tot ‘persoonsgebonden’ ma-
teries, bijvoorbeeld sociale bijstand en ge-
zondheidszorg. In 1988 en 1989 verschui-
ven tal van bevoegdheden en het daarbij 
behorende budget van het federale naar 
het communautaire (onderwijs, hulp aan 
de geschreven pers, publiciteit op de radio 
en de televisie) en het gewestelijk niveau 
(openbare werken, openbaar vervoer).

Brussels gewest

In 1989 wordt het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest opgericht. De communautaire 
inzet is groot. De Vlamingen stellen twee 
eisen: de beperking tot de 19 gemeenten 
en betrokkenheid bij het beheer van de 
stad. Bijzondere financieringswetten voor-
zien verdeelsleutels op basis van het ‘juste 
retour’-principe: de entiteiten krijgen mid-
delen in functie van wat ze inbrengen. Het 
Brussels gewest krijgt een parlement en 
een regering waarin vertegenwoordigers 
van beide taalgroepen zetelen. De Franse, 
Vlaamse en gemeenschappelijke gemeen-
schapscommissies voltooien de institutio-
nele structuur.
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Opeenvolgende hervormingen en 
crisissen

Sinds 1993 stelt de grondwet dat België 
bestaat uit gemeenschappen en gewesten. 
De partijen die de Vlaamse beweging beli-
chamen, de Volksunie voorop, wilden nog 
verder gaan en de restbevoegdheden naar 
de gemeenschappen en gewesten verhui-
zen, zodat de federale staat enkel nog doet 
wat haar uitdrukkelijk wordt toegekend. 
Alle hervormingen en akkoorden van de 
afgelopen 20 jaar staan in het licht van 
deze logica.
In 1999 regelt het Lambermontakkoord 
de herfinanciering van de Franse gemeen-
schap en herziet het de wetgeving over de 
provincies en gemeenten. De Brusselaars 
passen het evenwicht tussen Nederlands-
taligen en Franstaligen aan in hun parle-
ment. 75 parlementsleden worden er 89, 
waarvan 17 ambtshalve afkomstig van 
Vlaamse lijsten.
In 2003 volgen nieuwe Vlaamse eisen 
voor een staatshervorming, met onder 
andere de splitsing van het arrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde, wat 
uiteindelijk in de zomer van 2012 wordt 
gestemd. Daarnaast worden de bijzondere 
financieringswetten herzien met nieuwe 
verdeelsleutels voor het federale niveau, 
de gemeenschappen en de gewesten. 
Daardoor wordt de federale solidariteit 
aan banden gelegd. In deze context heeft 
Brussel absoluut een herfinanciering van 
500 miljoen euro nodig om het hoofd te 
kunnen bieden aan zijn verplichtingen en 
uitdagingen, onder andere op het vlak van 
de demografie, het onderwijs en de mo-
biliteit. Het akkoord voorziet slechts 461 
miljoen euro.

Institutionele vereenvoudiging

De Brusselse machtsniveaus van gewest, 
gemeenschapscommissies en gemeenten 
overlappen elkaar. Aan de Brusselaars 
werd de opdracht toevertrouwd om een 
akkoord tot institutionele vereenvoudiging 
voor te leggen. Belangrijke thema’s zijn 
openbare netheid, de parkeer-, huisves-
tings- en mobiliteitsproblemen. Na een 
voorlopig akkoord volgt in oktober 2011 
constitutieve autonomie. Het Gewest kan 
nu zijn werkingsregels wijzigen voor zover 
de beide taalgroepen hierover een ak-
koord bereiken.

Nieuwe wankele evenwichten

De nieuwe bevoegdheidsverdelingen ma-
ken al vlug duidelijk dat de middelen voor 
het onderwijs in de Franse gemeenschap 
ontoereikend zijn. In tegenstelling tot het 
federale niveau en de gewesten heeft die 
geen fiscale bevoegdheid. Het Waalse 
gewest is bereid om te helpen, maar op 
voorwaarde dat het Brussels tweetalig 
gewest eveneens ter hulp komt. Om het 
onderwijs en de cultuur opnieuw beweeg-
ruimte te geven, stond de Franse gemeen-
schap een deel van haar bevoegdheden af 
aan het Waalse gewest, met behoud van 
een deel van de geldmiddelen die hieraan 
verbonden zijn. Volgens de logica van de 
institutionele symmetrie zullen diezelfde 
bevoegdheden worden toevertrouwd aan 
de Franse gemeenschapscommissie in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat mid-
delen kan gaan vragen bij het Gewest. Het 
Gewest zal overigens de Vlaamse gemeen-
schapscommissie hetzelfde moeten geven 
om het principe van gelijke behandeling 
van beide gemeenschappen in Brussel te 
respecteren.

Een specifieke werking

Omdat twee grote gemeenschappen 
bevoegdheden uitoefenen in Brussel en 
hervormingen elkaar opvolgen, moeten 
telkens opnieuw communautaire even-
wichten gezocht worden. De communau-
taire bevoegdheden hebben hoofdzakelijk 
betrekking op materies als onderwijs, 
cultuur, gezondheid en sociale bijstand en 
worden uitgeoefend door zowel Franse, 
Vlaamse als bicommunautaire instellingen 
of verenigingen.
De gewestmateries zijn dan weer gekop-
peld aan het grondgebied. Het gewestelij-
ke parlement vervult niet alleen een wet-
gevende rol, maar verkiest ook de regering 
en controleert de werking ervan. Om een 
verordening (wet) te laten stemmen, is 
een meerderheid in het parlement vereist. 
Om een wetgeving over de gemeenten te 
wijzigen, is in elke taalgroep een meerder-
heid vereist.
De regering bestaat uit een voorzitter, 
twee Franstalige ministers, twee Neder-
landstalige ministers en drie staatssecreta-
rissen, waarvan één Nederlandstalige. Het 
voltallige parlement verkiest de ministers, 
die door hun respectieve taalgroep zijn 
voorgedragen.
De gemeenschapscommissies zijn samen-

gesteld uit de volgens hun taalrol gewes-
telijke verkozenen en vallen onder de 
voogdij van hun gemeenschap. De staats-
secretarissen staan op voet van gelijkheid 
met de ministers.
De gemeenschappelijke gemeenschaps-
commissie beheert materies die beide 
gemeenschappen aanbelangen en is op 
dezelfde manier samengesteld als het 
gewestelijke parlement. De zesde staats-
hervorming zal de impact daarvan nog ver-
groten. Materies zoals gezondheidszorgen, 
sociale hulp en kinderbijslag worden im-
mers naar deze commissie overgeheveld 
en het budget stijgt van 87 miljoen naar 
1,5 miljard euro!

Een balans na 24 jaar

Met bijna 20 jaar op de teller als minister-
president is Charles Picqué een belangrijke 
figuur en getuige van de evolutie van het 
Brussels Hoofdstedelijk. Volgens hem heb-
ben zowel Vlamingen als Walen te lang 
enkel gekeken naar het nut dat Brussel 
voor hen kon hebben. Dankzij de oprich-
ting van het Gewest heeft Brussel zijn lot 
in eigen handen kunnen nemen en slaagt 
de stad erin een eigen coherent beleid te 
realiseren rond bijvoorbeeld stedenbouw, 
ruimtelijke ordening, onderwijs en zelfs 
toerisme. Zoals andere grote steden groeit 
Brussel en haar invloedzone overstijgt de 
administratieve grenzen. Vandaag is er 
sprake van een Brusselse stedelijke ge-
meenschap, waarin een overlegd beleid 
nodig is. Belangrijk is dat er een kwalitatief 
onderwijsaanbod komt om tegemoet te 
komen aan de demografische groei. Ook 
is een samenhangend tewerkstellingsbe-
leid nodig om te antwoorden op de hoge 
werkloosheidscijfers, ondanks het feit dat 
Brussel de economische long van het land 
is. De extra budgetten na de zesde staats-
hervorming zullen daar zeker bij helpen.

De ACOD wijst erop dat slechts 90 procent 
van de budgetten met de bevoegdheden 
zullen verhuizen. Dit zorgt voor een tekort 
aan middelen – niet eenvoudig wanneer je 
een groot aantal ambtenaren overneemt. 
Deze kwestie moet dan ook dringend ter 
harte worden genomen en de onderhan-
delingen moeten nu starten, zonder de 
verkiezingen van mei 2014 af te wachten.

Jean-Pierre Knaepenbergh
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Interview Dirk Van der Maelen
Gezocht: eerlijke belastingen
Ver weg van de media-aandacht, discus-
siëren politieke partijen in het parlement 
over een fiscale hervorming. Voor de sp.a 
volgt Dirk Van der Maelen dit dossier op. 
Zijn partij wil een eerlijker verdeling van 
de belastingen. Elke euro, verdiend door 
te werken of als interest of dividend uit 
kapitaal, moet op dezelfde manier belast 
worden. Bovendien moet wie meer inko-
men heeft, meer belastingen betalen.

Hoe zwaar wordt vermogen
momenteel belast in België?

Dirk Van der Maelen: “Momenteel wordt 
het nauwelijks belast en daarom is er in 
België ook geen sprake van eerlijke en 
progressieve belastingen. Liberale par-
tijen als Open VLD, MR en N-VA verzetten 
zich tegen een zwaardere belasting van 
vermogen, terwijl dit voor de sp.a juist dé 
inzet van het debat is. De rechterzijde zegt 
steeds dat de lasten op kapitaal in België 
hoog zijn. Hun bewijs: de belastingop-
brengst uit kapitaal bedraagt in België 9,2 
procent van het bruto nationaal product 
(BNP), wat ons Europees een derde plaats 
oplevert. Volgens de Nationale Bank is 
dat geen relevant uitgangspunt. Je kan 
de belastingdruk beter bepalen door de 
betaalde vermogensbelasting te vergelij-
ken met het totale vermogen of het totale 
inkomen uit vermogen in een land. Dan 
ziet het plaatje er heel anders uit, vooral 
omdat België in vergelijking met de andere 
landen een veel hoger vermogen heeft 
dan zijn BNP. België komt dan op de vierde 
plaats in de EU voor wat betreft totaal ver-
mogen en op de eerste plaats wat betreft 
het financieel vermogen. Het vermogen is 
niet alleen heel groot, maar het groeit ook 
veel sneller dan het BNP. Anders gezegd: in 
België word je niet rijk met werken maar 
wel met beleggen!”

Hoe zit het nu met de belastingdruk op 
vermogen in vergelijking met de andere 
landen?

Dirk Van der Maelen: “Uit een recente 
OESO-studie naar de belastingdruk op 
dividenden, interesten en meerwaarden 
op aandelen en onroerend goed blijkt 
dat België op deze vier domeinen bij de 
landen met de allerlaagste belastingdruk 

behoort. Wat betreft dividenden scoren 
alleen Slowakije, Mexico, Italië en Estland 
lager en voor meerwaarden op aandelen 
en vastgoed scoort niemand lager. Onze 
algemene score zit ruim onder het OESO-
gemiddelde.”

De rechterzijde stelt vaak dat een vermo-
gensbelasting vooral de hardwerkende 
midden inkomens zou treffen. Klopt dat?

Dirk Van der Maelen: “Er is weinig infor-
matie beschikbaar over het vermogen van 
de Belgen. Analyse van een onderzoek 
van de Europese Centrale Bank en van 
nationale bronnen leert ons echter dat het 
financieel vermogen sterk geconcentreerd 
is. Slechts 7,5 procent van de gezinnen 
bezit obligaties of kasbons, minder dan 
15 procent bezit aandelen en minder dan 
18 procent bezit beleggingsfondsen. Bo-
vendien is de verdeling ervan Europees 
gezien tot de meest ongelijke: het verschil 
tussen de armste en de rijkste 20 procent 
is alleen in Spanje groter dan in België. 
Het financiële vermogen van de rijkste 20 
procent is in België bijna 400 keer dat van 
de armste 20 procent. Wanneer N-VA’er 
Jan Jambon fulmineert dat de door de 
regering Di Rupo besliste verhoging van 
de roerende voorheffing de hardwerkende 
middengroep trof, zit hij er glad naast. 85 
procent van de bevolking heeft daar niets 
van gevoeld!”

Het vermogen is zeer ongelijk verdeeld, 
maar hoe zit het met de verdeling van 
het inkomen uit vermogen?

Dirk Van der Maelen: “Dat valt niet op 
te maken uit de beschikbare informatie. 
Daarvoor moeten we vergelijken met het 
buitenland – wellicht is Frankrijk het beste 
voorbeeld. Daar ontvangen de 10 procent 
hoogste inkomens 97 procent van de ge-
registreerde meerwaarden en 71 procent 
van de interesten en dividenden, terwijl 
ze maar 23 procent van de lonen hebben. 
Hun rijkdom komt dus niet uit arbeid. De 
cijfers wijzen er ook op hoe gesofisticeerd 
de moderne kapitaalmarkt is geworden. 
Vermogensinkomsten worden sneller om-
gezet in meerwaarden via ingewikkelde 
beurstransacties. De meeste mensen zijn 
daar niet toe in staat zonder financiële 
raadgever. Dit wijst er ook op dat de Belgi-
sche vrijstelling voor meerwaarden – vrij-
wel uniek in Europa – een achterpoortje 
in de fiscale regelgeving is dat vooral door 
dure adviseurs wordt benut. Niet meteen 
de middenklasse dus.”

Wat wil de sp.a concreet realiseren?

Dirk Van der Maelen: “We willen een her-
verdeling van de belastingdruk: minder op 
arbeidsinkomen en meer op vermogens-
inkomens. Meer evenwicht daarin zal een 
positieve invloed hebben op de economi-
sche groei en de modale gezinnen worden 
daar beter van.”



NMBS
Evaluatie van een rotjaar

Het jaar 2013 was op z’n minst een be-
wogen jaar. Het zal de toekomst van de 
spoorwerknemers bepalen en een nieuw 
hoofdstuk inluiden over hun verworven-
heden.

Wiens geld?

Het voorbije jaar woedde het debat over 
de financiering van de NMBS-Groep op het 
politiek niveau in alle hevigheid – een dis-
cussie waarin je de verkiezingskoorts voor 
2014 voelde opwakkeren. Uiteraard volgde 
het grote publiek dit debat met argusogen, 
het gaat hier immers over zeer veel geld. 
En zeg nu zelf, wanneer je met moeite de 
maand rondkomt zijn deze bedragen om 
van weg te dromen. Geen wonder dat de 
burger zich afvraagt waarvoor de budget-
ten worden gebruikt. Terecht, het gaat 
immers over belastinggeld.

Trein der traagheid

De NMBS-Groep beleefde een zwart jaar, 
geplaagd met steeds verder oplopende 
vertragingen. Het was zowel voor reizigers, 
als personeel een bron van ergernis en 
beslist geen goede publiciteit om de dota-
tie aan de NMBS-Groep te verantwoorden. 
De vertragingen voorstellen als de NMBS 
die het slachtoffer is van zijn eigen succes, 
is een beetje te kort door de bocht. Iedere 
spoorwegman en -vrouw weet beter. Als 

ervaren werknemer weet je waar het fout 
gaat. De fout ligt uiteraard niet enkel bij 
de NMBS. Ook bij Infrabel gaat men niet 
vrijuit.
In het voorjaar was ‘stofsneeuw’ voldoen-
de om de ganse uurregeling totaal in de 
war te sturen. Het leek net alsof die nooit 
had bestaan en nog moest gepubliceerd 
worden in het Staatsblad, zoals in de jaren 
’30 nog gebeurde. Bij Infrabel lijkt men 
tegenwoordig overgeleverd aan improvisa-
tie. Nochtans is er kennis en ervaring ge-
noeg aanwezig om op dergelijke toestan-
den in te grijpen en preventief voorzienin-
gen te treffen. Blijkbaar is de EBITA en EBT 
(dit is de winst) bij de eindbalansen in de 
boekhouding een belangrijker gegeven, 
dan de dienstverlening aan de reizigers.

Privatiseringsdrang

De politieke druk om ‘resultaten’ neer te 
zetten en te bewijzen dat je voor het alge-
meen belang staat, blijkt zich in de praktijk 
vooral te vertalen in besparingsmaatrege-
len. De openbare diensten afbouwen is in.
Er is iets niet pluis in het spoorvervoer; er 
heerst een verborgen agenda. Er zijn tak-
ken binnen de spoorwegsector waar geld 
te verdienen valt. Deze zijn gegeerd, maar 
ten koste van wat? De dienstverlening van 
de mondaine spoorgebruiker, het school-
gaande publiek? Of willen sommigen van 
het spoorvervoer een elitair vervoersmid-

del maken? En de rest van de bevolking 
moet dan maar z’n plan trekken?
Bij een syndicale actie vertellen de poli-
tieke tenoren graag wat het kost aan de 
bedrijfswereld, voor hoeveel miljoenen 
euro’s schade aangericht is. Hoe ze hun 
berekening maken is vooralsnog ondui-
delijk. Maar als de actie geld kost, kan 
het niet anders dan dat de spoorwegen 
normaal gezien een meerwaarde hebben 
en diezelfde bedrijfswereld dag na dag 
winst oplevert. De cijfers daarvan zouden 
we ook wel eens gepubliceerd willen zien. 
Helaas, dat zit er niet aan te komen. Het 
nut en het belang van een degelijk spoor-
beleid zou daarmee wel eens kunnen be-
wezen worden.

Meer eenheid, meer solidariteit

Voor 2014 zijn de uitdagen er niet minder 
om. We zullen dagelijks met het personeel 
moeten evalueren en syndicaal de kracht-
lijnen uitzetten. Die moeten het mogelijk 
maken de oude familiebanden binnen de 
spoorsector weer aan te halen. Dit bete-
kent: als één bedrijf georganiseerd te werk 
gaan en intern communiceren ongeacht in 
welk onderdeel je werkt. Het betekent ook 
waardering geven aan de mensen met de 
knowhow binnen het bedrijf en de kracht 
van de spoorkennis van alle spoorwerkne-
mers samen benutten.
ACOD Spoor wenst alle spoorwerknemers 
en hun familie een gezond 2014. Samen 
met jou hopen we terug een bedrijf te 
creëren waar we met plezier de dienstver-
lening kunnen verzekeren. Daarvoor moe-
ten voldoende middelen voorhanden zijn 
en moet die dienstverlening naar waarde 
geschat worden. Het spoorbedrijf is niet 
alleen een garantie op werk binnen de 
spoorwegen, maar ook voor de vele toele-
veringsbedrijven, de havenbedrijven en in 
het verlengde daarvan de hele economie.

Jean Pierre Goossens
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Herstructurering NMBS
ACOD Spoor geeft negatief advies
Het Nationaal Uitvoerend Bureau van 
de ACOD Spoor - CGSP Cheminots gaf op 
15 november een negatief advies in het 
dossier over de structuurhervorming van 
de NMBS-Groep, die op 1 januari 2014 
operationeel moet worden. Speciale aan-
dacht was er voor de evaluatie van het 
ontwerp van Koninklijk Besluit voor de 
oprichting van HR Rail. Op 15 november 
was nog steeds geen definitieve versie 
van dat Koninklijk Besluit voorhanden. 
ACOD Spoor - CGSP Cheminots is steeds 
gekant geweest tegen de beslissing van 
de regering om de NMBS-Groep op te 
splitsen in twee bedrijven, namelijk de 
NMBS en Infrabel.

Lange dialoog

Om de al gespannen sociale situatie niet 
te verhitten, heeft de sector gedurende 
meer dan een jaar geprobeerd via dialoog 
de gemeenschappelijke toekomst van het 
spoorwegpersoneel te waarborgen. Ge-
durende maanden heeft onze organisatie 
getracht de nodige garanties in de wacht 
te slepen om zo de personeelsleden te 
overtuigen dat hun wegen niet zouden 
scheiden. Het behoud van het statuut 
van het spoorwegpersoneel, de sociale 
verworvenheden, de kas van de sociale 
solidariteit, de kas van de geneeskundige 
verzorging en de hospitalisatieverzekering 
behoorden tot onze prioritaire doelstel-
lingen.

Ook wilden wij de garantie dat een ‘unieke 
werkgever’ verantwoordelijk is voor de 
totaliteit van het personeel. De bewerin-
gen dat de nieuwe vennootschap HR Rail 
de enige werkgever wordt die verantwoor-
delijk is voor het sociale overleg, worden 
tegengesproken door een hele reeks bepa-
lingen van het Koninklijk Besluit. Dit besluit 
kent duidelijk uitgebreide bevoegdheden 
toe aan de NMBS en Infrabel betreffende 
het personeel (evaluatie, tuchtmaatrege-
len, individuele gevallen,...). Het stelt zich 
eveneens in de plaats van de Nationale 
Paritaire Commissie om bepaalde wezen-
lijke bepalingen van het personeelsstatuut 
vast te leggen.

Onder deze omstandigheden en zolang de 
toekomst van HR Rail bedreigd is (vooral 
op financieel vlak) zal de ACOD-CGSP 
Spoor dit project nooit steunen.

Transfer van personeel

Op de Nationale Paritaire Commissie van 
19 november werden de documenten 
voorgelegd die een overzicht gaven van de 
al genomen stappen voor de herstructu-
rering. Daarnaast werd ook een document 
voorgelegd dat in grote lijnen de transfer 
van het personeel moest vastleggen. Voor 
een aantal beroepscategorieën was het 
nog onduidelijk hoe die transfer zou ver-
lopen en tot welke entiteit ze uiteindelijk 
zouden behoren. Over de eventuele gevol-
gen van die transfer (verloning, loopbaan-
mogelijkheden, behoud van premies,...) 
zal pas in een latere fase kunnen worden 
onderhandeld.

Het enige punt op de dagorde van de 
vergadering van de PSC van 26 november 
was de transfer van het personeel. Tijdens 
de vergadering werden de lijsten verdeeld 
van de personeelsleden die worden ge-
transfereerd naar een andere entiteit. Het 
gehanteerde principe is dat de personeels-
leden de activiteit volgen. De affectatie 

is gebaseerd op de reële benuttiging. De 
gestelde criteria zijn: de transfer gebeurt 
op 1 januari 2014; het personeelslid volgt 
de activiteit; de basis is de uitgevoerde 
prestatie gedurende de laatste zes maan-
den. In de meeste gevallen zal er geen 
probleem zijn aangezien de activiteit 'in 
blok' wordt overgeheveld.

De verkeersinfobedienden die de activiteit 
van speaker uitoefenen (voor 90 procent 
of meer) worden overgeheveld naar de 
NMBS. De anderen (minder dan 90 pro-
cent) blijven bij Infrabel. Een overgangs-
periode van drie maanden (van 1 januari 
2014 tot 31 maart 2014) is voorzien voor 
de opmaak van de diensttabellen.
De bedienden van ICTRA worden verdeeld 
over HR Rail, NMBS of Infrabel. Zij die een 
ICT-functie hebben, behouden deze inte-
graal. De verschillende entiteiten zullen 
nadien onderzoeken of het behoud van 
deze functies gerechtvaardigd is.
De NIT brigades worden integraal getrans-
fereerd naar de NMBS. De wettelijke keu-
ring gaat van de Holding naar de NMBS.
Ingeval er discussie ontstaat over de affec-
tatie van personeelsleden zal de PSC deze 
gevallen individueel onderzoeken.

Een dag eerder, op 25 november, was op 
vraag van de minister, een Sturingscomité 
samengekomen met de erkende organi-
saties en de gedelegeerd bestuurders Lal-
lemand (Infrabel) en Cornu (NMBS) met 
hetzelfde onderwerp op de agenda. Op de 
Nationale Paritaire Commissie van 27 no-
vember werd dan uiteindelijk het ontwerp 
van Koninklijk Besluit voor de oprichting 
van HR Rail voorgelegd. Analoog aan de 
beslissing van het Nationaal Uitvoerend 
Bureau van ACOD-CGSP van 15 november 
werd in beide commissies een negatief ad-
vies uitgebracht, zowel tegen de herstruc-
turering als tegen het Koninklijk Besluit ter 
oprichting van HR Rail.

Rudy Verleysen

CONTACT Rudy Verleysen l 02 508 59 18 l rudy.verleysen@acod-spoor.be
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Testen slaapapneu zorgen voor gegrom
De test voor slaapapneu die wordt afgenomen naar aanleiding 
van de medische onderzoeken voor de nieuwe certificering bij 
treinbestuurders, veroorzaakt ongenoegen. ACOD Spoor kreeg 
geregeld klachten van bezorgde treinbestuurders. We moeten 
er echter rekening mee houden dat ook andere categorieën in 
aanmerking (kunnen) komen voor testen op slaapapneu (o.a. 
seingevers, schildwachten,...).

Acht parameters

Om vast te stellen of iemand lijdt aan slaapapneu, wordt er 
rekening gehouden met acht parameters. Er zijn er drie subjec-
tieve (vragen gesteld aan de bestuurder, die te goeder trouw 
antwoordt): snurken, vermoeidheid en de vaststelling van slaap-
apneu. Verder zijn er nog vijf objectieve: bloeddruk, een BMI 
gelijk aan of hoger dan 35, een halswijdte gelijk aan of hoger dan 
40, een leeftijd gelijk aan of hoger dan 50 jaar en het mannelijk 
geslacht.
Oorspronkelijk werd een oxymetrie (monitoringcontrole gedu-
rende 24 uur) verricht als het resultaat van de test schommelde 
tussen 3 en 5. Indien het resultaat hoger dan 5 lag, werd de 
betrokken persoon onmiddellijk doorverwezen naar een slaap-
kliniek. Dit zijn de slaapklinieken in Charleroi of Antwerpen, twee 
ziekenhuizen waarmee CPS een overeenkomst heeft die voorrang 
garandeert voor de afspraken.

Meer soepelheid

Na onze verschillende tussenkomsten, zowel in het comité CPS 
van 27 augustus als in de NCPBW van 24 september en 27 ok-
tober, alsook op de verzoeningsvergadering van 4 november en 
tot slot nog op de vergadering van het NCPBW van 25 november, 
heeft CPS beslist om zijn manier van handelen grondig te herzien 
en meer soepelheid aan de dag te leggen alvorens over te gaan 
tot bijkomende onderzoeken. Voortaan worden de personeelsle-
den, die 5 of meer positief scoren op de hierboven aangehaalde 
parameters, aangeraden een huisarts te raadplegen, die dan zal 
beslissen over het eventuele verdere verloop.
Wanneer het resultaat gelijk is aan of hoger ligt dan 6, wordt het 
betrokken personeelslid onmiddellijk tijdelijk ongeschikt verklaard 
en verzocht de huisarts te raadplegen, die ook in dit geval zal 
beslissen welk gevolg hieraan dient te worden gegeven. Met dien 

verstande dat vanaf dit stadium iemand pas opnieuw geschikt kan 
verklaard worden na voorlegging van een getuigschrift waaruit 
blijkt dat al het nodige is gedaan om het probleem te verhelpen 
en dat het probleem inderdaad is opgelost.
De oxymetrietest valt dus weg en het aantal gevallen van tijdelijke 
ongeschikt verklaarden wordt tot minder dan 1 procent beperkt: 
momenteel kregen van de 526 geteste bestuurders er slechts 
twee een score 6 en maar één een score 7. Bovendien worden tal 
van parameters getest en kunnen de betrokken personeelsleden 
er zich dus eigenlijk alleen maar over verheugen dat de werkge-
ver waakt over hun gezondheid en welzijn.

Europees kader

Op de laatste vergadering van het Europees Comité voor de Soci-
ale Dialoog, waarin zowel de werkgevers als de vertegenwoordi-
gers van de werknemers (Europese Transportfederatie) zetelen, 
heeft ACOD Spoor gevraagd om via het Europese Spoorwegagent-
schap (ERA) een analyse te maken om na te gaan of de medische 
en psychologische testen die in de verschillende landen van de 
gemeenschap worden gedaan, overal dezelfde zijn. De bedoeling 
is om zo een soort van 'medische dumping' en een stijging van de 
psychosociale belasting van het betrokken spoorwegpersoneel 
te vermijden. Anders zou de door de bedrijfsgeneeskunde nage-
streefde doelstelling, namelijk het welzijn en de gezondheid van 
de werknemer, worden aangetast.

Rudy Verleysen

Militantenvorming in Nieuwpoort
Van 27 tot 29 november 2013 vond in Nieuwpoort de tweede 
sessie plaats van de sectorale militantenvorming 2013-2014. Er 
waren 40 deelnemers en een tiental begeleiders. Het thema van 
de vorming was Analyse-Doelstelling-Strategie (ADS). De deelne-
mers leerden onder andere werken met het systeem MUOPO. 
MUOPO is een instrument dat wordt gebruikt door preventiead-
viseurs. Het laat toe om op een gestructureerde wijze een ana-
lyse van bijvoorbeeld een welzijnsprobleem, op de werkzetel uit 
te voeren. Maar ook voor syndicalisten is het een goed analyse-
instrument.
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Conferentie ACOD-CGSP
Het vierde spoorwegpakket
In het kader van de actie ITF (Internationale Transportfedera-
tie) werd een belangrijke conferentie over het vierde spoorweg-
pakket gehouden te Brussel op 15 oktober.

Deze dag werd georganiseerd in gemeenschappelijk front met 
de hulp en steun van ETF (Europese Transportfederatie). Tijdens 
deze conferentie werd een stand van zaken gegeven over de par-
lementaire evolutie van het vierde spoorwegpakket, en de sociale 
en menselijke gevolgen ervan. Voor deze gelegenheid werden 
een aantal gastsprekers uitgenodigd van het politieke en syndi-
cale forum, alsook vertegenwoordigers van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Een uitvoerig verslag van deze conferen-
tie is terug te vinden op onze website www.acod-spoor.be.

Werkgroep treinbegeleidingspersoneel
Agressie en onveiligheid op de trein
Naar aanleiding van een vraag van het 
Nationale Uitvoerende Bureau is op 5 
november in Brussel een nationale werk-
groep van het begeleidingspersoneel 
bijeengekomen.

Niet minder dan 50 militanten namen deel 
aan deze werkgroep. De dag startte met 
een presentatie van mevrouw Isaac van 
B-MO, met statistieken over de agressie 
tegen het begeleidingspersoneel, gevolgd 
door een uiteenzetting van de heer Car-
lens van Corporate Security Service over 
de strategie en de resultaten van Securail. 
Tot slot hebben beiden samen een stand 

van zaken gegeven over de evolutie van 
het masterplan 'antiagressie'.

Na afloop van deze uiteenzettingen 
volgde de traditionele ronde vragen en 
antwoorden, en werden twee gescheiden 
werkgroepen samengesteld: de ene over 
de verwachtingen van het boordpersoneel 
ten aanzien van B-MO en de andere over 
de verwachtingen van datzelfde boordper-
soneel ten aanzien van Securail. Volgens 
de twee gastsprekers, die bereidwillig aan 
deze werkgroepen hebben deelgenomen, 
werden hoogstaande en opbouwende 
debatten gevoerd.

Al deze werkzaamheden leidden uiteinde-
lijk tot de vaststelling dat het heel moeilijk 
is om de agressie tegen het boord- en 
perronpersoneel zomaar te overwinnen. 
De debatten waren dan ook toegespitst op 
wat kan veranderd worden en zo kwamen 
verschillende voorstellen tot stand, die de 
treinbegeleiders graag uitgewerkt zouden 
zien.

Rudy Verleysen

Het verslag van de werkgroep is te raad-
plegen op onze website www.acod-spoor.
be.
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De Lijn
Big brother is watching you
Onlangs kreeg een klacht tegen een 
chauffeur bij De Lijn volop media-aan-
dacht. Een schoolgaand kind had met z’n 
gsm een filmpje gemaakt van het rijge-
drag van een chauffeur die een overtre-
ding maakte. De beelden werden door-
gestuurd naar Het Belang van Limburg 
en de vader van het kind diende klacht in 
tegen De Lijn.

Over hoe erg De Lijn en ACOD TBM tillen 
aan de overtreding op zich, laten wij bij 
dit artikel even in het midden. Uiteraard 
kan zo’n rijgedrag niet door de beugel. 
Wat bij het rollend personeel van De Lijn 
echter geweldig in het verkeerde keelgat 
schoot, was het krantenartikel waarin de 
woordvoerster van De Lijn Limburg werd 
geciteerd. Volgens de krant roept de 
openbare vervoersmaatschappij De Lijn de 
reizigers op dergelijk gedrag te melden via 
de klantendienst. Zodra de woordvoerster 
de woorden 'ontoelaatbaar gedrag van de 
chauffeur' in de mond nam, bedacht haast 
elke chauffeur dat het eveneens hoogst 
ongepast en ontoelaatbaar is dat De Lijn 
zo'n onzinnige oproep via de media lan-
ceert.

Veilig op weg

ACOD TBM deed hierover dan ook haar 
beklag tijdens de raad van bestuur en 

tijdens een syndicaal overleg met de direc-
tie. De stuurgroep 'Veilig op weg', waarbij 
een grote rol is weggelegd voor de vak-
bonden bij De Lijn, doet al jaren alles wat 
in haar macht ligt om elk conflict tussen 
reiziger en chauffeur te vermijden. De ge-
lanceerde oproep gaat daar recht tegenin! 
Het publiek uitnodigen om chauffeurs in 
de uitvoering van hun taak te controleren 
is helemaal niet verstandig en kan alleen 
maar leiden naar makkelijk vermijdbare 
spanningen. Bovendien beschikt De Lijn 
over een uitgebreid en zeer goed opgeleid 
corps van Lijncontroleurs, dat met ken-
nis van zaken overtredingen kan en zal 
vastleggen. Daarbij gaat het dan zowel om 
gedrag van personeel, als van reizigers die 
hun boekje te buiten gaan.

Eigen boontjes doppen

Het ware raadzaam geweest van de 
woordvoerder van De Lijn om duidelijk te 
maken dat De Lijn haar eigen boontjes op 
dit vlak zeer goed kan doppen en dat zij 
daarvoor geen hulp van het publiek nodig 
heeft. Jammer genoeg bleef deze bood-
schap uit, een gemiste kans dus.
ACOD TBM is er zeer van overtuigd dat de 
overgrote meerderheid van de chauffeurs 
zijn voertuig verkeersveilig bestuurt. Wij 
hebben bovendien zeer ernstige twijfels 
over de rechtsgeldigheid van de filmpjes 

of foto’s die via de sociale media worden 
binnengestuurd bij De Lijn. Over het ge-
bruik van beeldopnamen via de officiële 
camera’s geïnstalleerd op de voertuigen, 
bestaan strikte protocols die voor ieder-
een bekend en duidelijk zijn. Dit moet 
volstaan.

In tegenstelling tot wat de pers schrijft, 
antwoordt de directie vandaag op onze re-
actie, om helemaal geen oproep te lance-
ren om bellende chauffeurs aan te geven. 
Dat klaart alles uit, al is het kwaad na-
tuurlijk wel geschied. De uitspraken in de 
media zijn onomkeerbaar en zullen blijven 
hangen bij de reizigers. ACOD TBM vindt 
dit zeer betreurenswaardig en de chauf-
feurs van De Lijn uiten dan ook via deze 
weg hun verontwaardiging over het hele 
voorval. De Lijn draagt mede verantwoor-
delijkheid in de algemene beeldvorming 
over de chauffeurs. Wij zijn het beu dat 
de grote meerderheid van het personeel 
het moet bekopen, omdat af en toe een 
opvallende overtreding van een enkeling 
openlijk in de verf wordt gezet.

Rita Coeck

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.be
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De Lijn
Beter voorkomen dan genezen
De sociale programmatie 2013-2014 bij 
De Lijn voorziet de invoering van niet-re-
currente resultaatsgebonden voordelen. 
Hiervoor is een bonus voorzien van 140 
euro bruto (bij voltijdse tewerkstelling) 
bij het behalen van de beoogde doelstel-
ling. Die bestaat uit een daling van de 
frequentiegraad van de arbeidsongeval-
len in de referteperiode van januari 2014 
tot en met juni 2014. Deze periode zal 
vergeleken worden met dezelfde periode 
het jaar voordien. Bij De Lijn bestaat 
uiteraard al langer dan vandaag een 
preventieplan voor de bevordering van 
veiligheid op de werkvloer. Maar dit zal 
niet meer volstaan. Hoog tijd dus voor 
extra acties.

Bij het ondertekenen van de cao hebben 
wij duidelijk aan de directie gesteld dat het 
aan De Lijn zelf is om de werkomstandig-
heden in 2014 in die zin te verbeteren dat 
een daling van het aantal arbeidsongeval-
len in het bereik ligt. ACOD TBM heeft 
haar leden duidelijk gemaakt dat wij bij 
het ondertekenen van de cao, voor het 
verkrijgen van deze premie echt afhanke-
lijk zijn van de inspanningen die de werk-
gever hiervoor zal doen. Door de aanvaar-
ding van het resultaatsgebonden bonus-
systeem onderschreef het personeel dus 
het vertrouwen op dit vlak in de directie, 
en meer bepaald in de verantwoordelijke 
preventieadviseur en zijn medewerkers.

Werk aan de winkel

Met het oog op de daling van het aantal 

ongevallen is er dus duidelijk een preven-
tiecampagne nodig. ACOD TBM heeft er in 
de maanden voor het verstrijken van 2013 
al regelmatig naar geïnformeerd hoever 
deze campagne al staat, en hoe De Lijn dit 
grootscheeps zal aanpakken. De directie 
verzekerde ons dat men daar op brede 
schaal mee bezig is binnen het bedrijf. 
Helaas hebben wij daar nog niets concreet 
van opgemerkt.
ACOD TBM heeft ook duidelijk gesteld dat 
een papieren plan opgemaakt in de cen-
trale diensten, niet zal volstaan om het op 
de werkvloer effectief veiliger te maken. 
Niet alleen is het aan de centrale diensten 
om dit plan uit te werken, maar ook om 
erop toe te zien dat de uitvoering ervan 
gerespecteerd wordt door iedereen die 
daarvoor verantwoordelijkheid draagt tot 
in de kleinste stelplaats, werkhuis, onder-
houdscentrum, bureau, Lijnwinkel en bui-
tendiensten toe.
Bij het ter perse gaan van dit artikel kon 
de ACOD TBM nog geen enkel spoor van 
preventiecampagne opmerken en wij be-
ginnen ons daar redelijk ongerust over te 
maken. Wij lieten dan ook niet na dit punt 
op de agenda te zetten op de onderne-
mingsraden en comités voor veiligheid en 
preventie op het werk.

Vooruit met de geit

Met de wintertoestanden in het vooruit-
zicht stellen wij ons nu al bijvoorbeeld de 
simpele vraag of er nu eindelijk strooizout 
zal zijn om de stelplaatsterreinen ijsvrij te 
houden. Of moet het personeel ondanks 

een beloofde grootscheepse preventie-
campagne nog steeds het risico lopen 
op ongelukken groot of klein? Vallen bij 
het op- en afstappen van een voertuig is 
namelijk de nummer 1 in de top tien van 
ongevallen bij De Lijn. ACOD TBM heeft 
al in volle zomerperiode de aandacht 
getrokken op dit probleem en erop aan-
gedrongen om voor 2014 eindelijk het 
nodige te doen. Dit is maar een van de 
meest sprekende voorbeelden over wat de 
werkgever, en dan vooral een stelplaats-
verantwoordelijke kan doen. Hoe dan ook, 
onze mandaten in de CPBW’s zullen het 
preventieplan 2014 met de nodige extra 
aandacht opvolgen.

Wij wensen iedereen bij De Lijn voor het 
nieuwe jaar dan ook een gezond en veilig 
2014. Als blijkt dat de directie hiervoor 
naar onze mening niet voldoende inspan-
ningen doet, zullen wij hierop gepast rea-
geren.

Rita Coeck

MIVB
Akkoord sociale programmatie 2014
Vorige maand informeerden wij u al 
uitvoerig over de onderhandelingen bij 
de MIVB in verband met de sociale pro-
grammatie 2014. Dankzij de inzet van 
onze bestendigen en de steun van onze 
afgevaardigden en militanten, hebben 
deze ondertussen een definitief karakter 
gekregen. Al bij al mogen we zeggen dat 
het resultaat positief is.

Zo werd een cao afgesloten voor de ver-
koopagenten van de kiosken. Ook werd 
een protocolakkoord bereikt over de so-
ciale voordelen en werd het bedrag van 
de ecocheque zelfs opgetrokken tot 110 
euro voor dit jaar en 160 euro voor de 
volgende jaren. Tevens hebben we kunnen 
afdwingen dat de dekking voor de hospi-
talisatieverzekering ongewijzigd bleef met 
inbegrip van de eenpersoonskamer zonder 
franchise.

Natuurlijk zullen we nu niet op onze lau-
weren rusten. We zijn al volop bezig met 
de voorbereiding van de onderhandelin-
gen van de cao voor het vertrek van de 
agenten geboren in 1957. Wij houden u 
op de hoogte van de evolutie van dit dos-
sier in de volgende edities van Tribune.

Dario Coppens
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Dienstorganisatie 2014
Naar jaarlijkse gewoonte geven we de dienstorganisatie weer voor het volgend jaar. Het is belangrijk om te weten welk verlof of 
rust kan opgelegd worden (en welke ook niet) in functie van de dienstorganisatie. ACOD Post merkt dat sommige leidinggevenden 
deze afgesproken regelgeving met de voeten treden, wat niet de bedoeling mag zijn.

De types verlof of rust die mogen worden opgelegd in functie van 
de dienstorganisatie zijn:
- overdracht verlof van het voorgaande jaar, op te nemen tegen 

31 maart.
- rust voor taakoverschrijding en meerprestaties.
- saldo verlof voorgaande jaren (2001-2004).

De verlofbeheerder mag nooit de volgende verloftypes opleggen:
- het wettelijk verlof van het lopende jaar.
- de extrawettelijke verlofdagen van het lopende jaar.
- de dagen pensioenverlofsparen.

Wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen in 2014 zijn:

Datum Dag Feestdag

1 januari woensdag Nieuwjaar

21 april maandag Paasmaandag

1 mei donderdag Feest van de Arbeid

29 mei donderdag Hemelvaartsdag

9 juni maandag Pinkstermaandag

21 juli maandag Nationale feestdag

15 augustus vrijdag O.L.V. Hemelvaart

1 november zaterdag Allerheiligen

11 november dinsdag Wapenstilstand

25 december donderdag Kerstmis

Voor het jaar 2014 is er geen enkele opnieuw vastgelegde wet-
telijke feestdag.

Hierna wordt het aantal wettelijke feestdagen vermeld dat sa-
menvalt met een dag van inactiviteit voor het personeelslid dat 
gedurende het volledige jaar dezelfde dienst verzekert, namelijk 
een LM of LS 12/12e dienst:

Dag van inactiviteit Vrij te nemen wettelijke feestdagen

maandag 3

dinsdag 1

woensdag 1

donderdag 3

vrijdag 1

zaterdag 1

Belangrijke opmerking: het personeelslid dat wijzigt van arbeids-
regime, heeft recht op vrij te nemen wettelijke feestdagen voor 

de wettelijke feestdagen die vallen op de inactiviteitsdagen van 
het op dat ogenblik effectief uitgevoerd arbeidsregime.

Extrawettelijk verlof

Voor het jaar 2014 werd beslist om voor het RSS Fysiek Netwerk, 
de RSS Contact Centers en de betrokken Cleaning diensten, een 
dag extrawettelijk verlof vast te leggen op vrijdag 26 december. 
Belangrijk: de personeelsleden die hun dag van inactiviteit op 
deze vastgelegde dag hebben en zij die prestaties leveren op deze 
dag, behouden een dag vrij te nemen extrawettelijk verlof.

Organisatie in 2014

In 2014 worden in de verschillende entiteiten specifieke organi-
saties toegepast op de wettelijke feestdagen en de vastgelegde 
extrawettelijke verlofdagen.

Organisatie centrale en regionale diensten
De activiteiten in de centrale en de regionale diensten worden op 
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2 januari, 2 mei, 30 mei, 10 november en 
26 december normaal verzekerd.

Organisatie in RSS Fysiek Netwerk en RSS 
Contact Centers
De loketten en RSS Contact Centers zijn 
gesloten op vrijdag 26 december, maar 
zij zijn open op zaterdag 27 december. De 
Cluster Managers zullen, in overleg met 
de sociale partners, een lijst opstellen van 
de kantoren die zich bevinden op locaties 
waar:
- de plaatselijke feestdag een reële weer-
slag heeft op de economische activiteit 
(kantoor onbereikbaar, alle winkels geslo-
ten,...)
- de veiligheid van de kantoren of van 
de personeelsleden in het gedrang kan 
komen op de dag van de plaatselijke feest-
dag.
Op deze locaties zullen de loketten naar 
keuze totaal of gedeeltelijk (een halve dag 
of een beetje vroeger dan het normale 
uur) gesloten zijn.

Organisatie in MSO kantoren Sorting en 
Masspost Centers
De activiteiten worden op 2 januari, 2 mei, 
30 mei, 10 november en 26 december 
zoals normaal verzekerd in:
- de uitreikingskantoren en Logistieke 

Platformen (met inbegrip van financiële 
verrichtingen, buslichtingen, afhalingen 
ten huize en afhalingen in de PostPun-
ten)

- de Masspostcentra
- de Masspost Hypercentra.

Organisatie voor Cleaning diensten
De Cleaning diensten worden niet ver-
zekerd in de kantoren waar de activiteit 
wordt opgeschort, namelijk in de kantoren 
in het RSS Fysiek Netwerk en de RSS Con-
tact Centers die gesloten zijn op vrijdag 
26 december. In de gemengde entiteiten 
waar de activiteit niet volledig wordt op-
geschort, geldt een specifieke organisatie.

Jef De Doncker

Jef De Doncker, algemeen secretaris van ACOD Post en zijn ploeg wensen hun 
leden een sterk, solidair en sociaal jaar toe. Zoals steeds zullen we ook in 2014 

ten dienste staan van onze leden, militanten en gewesten.

CONTACT Jef De Doncker l jozef.de_doncker@acod.be

Leerplatformen MSO
Voorlopig nog geen
succesverhaal
Bpost is vastberaden verder te bouwen 
aan de toekomst. ‘Visie 2020’ is hierin 
een essentiële bouwsteen met een dub-
bel doel: de klassieke brievenpost ver-
dedigen en het bedrijf voorbereiden om 
nieuwe diensten te kunnen aanbieden. 
De uitdaging hierbij is de organisatie van 
de uitreiking vanuit een 60-tal locaties 
met een centrale voorbereiding in de 
sorteercentra. 

Om dit project voor te bereiden heeft het 
Paritair Comité van maart 2013 besloten 
om 11 leerplatformen op te starten en te 
bepalen hoe het toekomstig distributie-
model vorm moet gegeven worden.  De 
eerste leerplatformen werden opgestart 
in mei en werden tijdens de afgelopen 
maanden van nabij opgevolgd door MSO 
en door de vakbonden. 

Op het Strategisch Comité bpost-vakbon-
den van 3 december werd de nodige tijd 
genomen om een evaluatie te maken van 
de eerste maanden van functioneren.  In 
deze vergadering legden de sociale part-
ners de nadruk op een aantal dringende 

verbeterpunten. Tijdens de vele kantoor-
bezoeken en contacten met onze leden 
konden onze regionale vertegenwoordi-
gers immers vaststellen dat er nog heel 
wat pijnpunten in de testkantoren zijn. 
Onder andere de voorbereidingstijden 
voor de diensten die in een ‘transitpunt’ 
vertrekken werden zwaar onderschat. De 
sortering loopt zelfs na een aantal maan-
den nog niet vlot, en de communicatie van 
en naar de ‘transitpunten’ verloopt op zijn 
minst gebrekkig of onvoldoende.

MSO heeft zich geëngageerd om op basis 
van de ervaring uit deze eerste maanden 
te bepalen welke structurele maatrege-
len moeten genomen worden opdat het 
nieuw distributiemodel verder kan uitge-
rold worden. Wij wachten de voorstellen 
van het bedrijf af en blijven de toestand 
verder op de voet volgen.

Jef De Doncker
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gazelco

Kort nieuws
Syndicale premie 2013

Zoals elk jaar, hebben alle rechthebbenden recht op de uitbeta-
ling van een syndicale premie, die voor dit jaar werd vastgelegd 
op 135 euro. Om hierop aanspraak te maken moet uiteraard 
voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De voornaamste 
voorwaarden voor de referteperiode 1 juli 2012 - 30 juni 2013 
zijn: voldoen aan de minimale bijdragevoorwaarde, minimum 3 
maanden gewerkt hebben (uitzonderlijke gelijkstellingen zijn ook 
van toepassing) in een bedrijf van de sector (PC326) en het syndi-
caal attest terugbezorgen aan de betrokken syndicale organisatie. 
Voor meer uitleg hierover kan u steeds terecht bij de syndicale 
afvaardiging in uw onderneming of bij het Federaal Secretariaat 
van Gazelco op het telefoonnummer 02/508.58.68. Voor recht-
hebbenden die momenteel hun attest nog niet zouden ingeleverd 
hebben, vragen wij met aandrang om dit zo snel mogelijk te doen 
en zeker vóór 31 maart 2014, zodat Gazelco ook zo snel mogelijk 
kan overgaan tot de uitbetaling van de premie, indien voldaan 
werd aan de voorwaarden.

Hospitalisatieverzekering gepensioneerden

Onder bepaalde voorwaarden, die verkrijgbaar zijn bij uw syndi-
cale afvaardiging, kunnen ook rechthebbende gepensioneerde 
gebaremiseerden aanspraak maken op een hospitalisatieverze-
kering, mits de betaling van eigen bijdragen. In deze polis zijn 
momenteel twee opties van toepassing inzake dekking en bijdra-
gen, namelijk de basisformule en de uitgebreide formule. Het 
voornaamste verschil is dat in de uitgebreide dekking ook sup-
plementen die aangerekend worden in individuele kamers gedekt 
worden (onder voorwaarden), weliswaar mits hogere bijdragen.
Ethias heeft recent een voorstel gedaan om de eigen bijdragen 
aan te passen. Ook hierin waren twee opties mogelijk. In grote 
lijnen bestond optie 1 erin dat de bijdragen vanaf 1 januari 2014 
jaarlijks zouden aangepast worden aan het werkelijke risico in 
onze sector, met een jaarlijkse indexering vanaf 1 januari 2015. 
Optie 2 bestond erin dat de bijdragen ongewijzigd zouden blijven 
voor 2014, 2015 en 2016 en daarna ook zouden aangepast wor-
den op basis van het sectorrisico en een indexeringsmechanisme.
Na consultatie van gepensioneerde afgevaardigden van Gazelco 
en aangezien enkel een collectieve keuze mogelijk was, kozen wij 
voor optie 1. Voornaamste reden hiervoor was dat de bijdragen 
direct vanaf 2014 zouden dalen met bedragen tot -15 procent. 
Helaas hebben andere syndicale organisaties hierover anders 
geoordeeld, waardoor geen consensus bestond en waardoor de 
huidige bijdragen van 2013 ongewijzigd zullen toegepast worden 
in 2014.
Ook in naam van onze gepensioneerden vindt Gazelco dit alweer 
een onverklaarbare houding van de andere syndicale organi-
saties, die nu rechtstreeks voelbaar is in de portefeuille van de 
betrokkenen.

Onderhandelingen en problematiek sector

Momenteel zijn nog steeds volop onderhandelingen bezig op 
sectorvlak inzake de sociale programmatie 2013-2014. Verdere 
details zullen wij in volgende edities van Tribune uitvoeriger toe-
lichten. Het blijft ook in deze context voor Gazelco zeer belangrijk 
dat voor niemand afbreuk gedaan wordt aan sectorale verwor-
venheden en dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Zoniet 
zullen nieuwe onderhandelingen waarschijnlijk onmogelijk zijn.
Ook inzake bedrijfsgebonden onderhandelingen zullen gemaakte 
afspraken en regels moeten gerespecteerd worden. Bedrijven of 
entiteiten die in de problemen gekomen zijn, voornamelijk door 
het falend overheidsbeleid ter zake, moeten ook de verplichte 
regels toepassen. We denken op dit moment dan bijvoorbeeld 
aan E.ON en Electrawinds.

Jan Van Wijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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Belgacom
Nieuw Supply Chain Management
afgerond
In de vorige editie van Tribune gaven 
we een stand van zaken over het nieuwe 
Supply Chain Management bij Belgacom. 
We vermeldden toen dat er nog eindon-
derhandelingen moesten plaatsvinden. 
Deze zijn nu afgerond en bij het lezen van 
dit artikel is het dossier, als alles normaal 
verloopt, goedgekeurd. We geven een 
overzicht van de voornaamste aanpas-
singen.

De LSP’s

De LSP’s worden bemand met 81 perso-
neelsleden in plaats van 74. Deze aanpas-
sing is het gevolg van de mogelijkheden 
die geboden worden aan de personeelsle-
den van Coucelles en Flawinne om te pos-
tuleren voor een betrekking bij een LSP.

Specifieke initiatieven
De werkwijze is de volgende:
- voorafgaande gesloten oefening voor de 
chauffeurs van SCM/OPS Courcelles, Brus-
sel, Jemelles, Kortrijk, Mechelen naar de 
functiecode 3X06X026 met keuze uit maxi-
maal drie standplaatsen. Hierbij is geen 
stageperiode voorzien. Indien de gemaak-
te standplaatskeuzes niet overeenstem-
men met de aangeboden opportuniteiten, 
wordt de indeling op basis van anciënniteit 
toegewezen.
- tweede voorafgaande gesloten oefe-
ning voor de medewerkers 3X06X024 
en 3X06X025 uit SCM/OPS Charleroi 
(Courcelles) en Namur (Flawinne) voor 7 
functies als 3X06X026 adjunct-technicus 
magazijnier-chauffeur in volgende LSP's: 
Anderlecht, Marcinelle, Mons, Tournai, 
Namur, Libramont, Liège en voor 1 functie 
als 3X06X024 in Evere.

Personeelsleden COP en NEO
- Wijziging van functiecode voor de COP 
en NEO medewerkers die reeds voor de 
goedkeuring van het FMS dossier werk-
zaam waren in de magazijnen (op basis 
van artikel 12bis) naar de functiecodes 
4X17X008, 3X06X026 en 2A06X023 en dit 
mits akkoord van de betrokken medewer-
kers en mits ze over een rijbewijs B be-
schikken. De wijziging in functiecode gaat 
pas door na de bevestiging door AristA 
dat ze voldoen aan het risicoprofiel van de 
nieuwe functie.
- Indien de medewerkers niet akkoord 
gaan, niet beschikken over een rijbewijs B 
of indien ze niet voldoen aan het risicopro-
fiel, keren ze terug naar hun oorspronkelijk 
theoretische functie.
- Voor deze personeelsleden zal SCM 
analyseren of er een mogelijkheid is om 
betrokkenen tijdelijk tewerk te stellen in 
een LSP als magazijnier via een missie van 
6 maanden (eventueel te verlengen met 6 
maanden), aan te vragen aan de vakbon-
den, dit om de opstart van de LSP’s moge-
lijk te maken.
-Volledige transfer van entiteit met be-
houd van standplaats naar SCM/OPS 
(Reglement aangaande de algemene prin-
cipes van de functionele en geografische 
mobiliteit).

De overblijvende gaps (hier worden aan 
toegevoegd: de gaps in Courcelles en/of 
Flawinne die zullen ontstaan na stap 2) 
worden ingevuld via een specifiek initia-
tief. Het kan gaan om reconversie, mutatie, 
jobinfo of een specifiek initiatief voor alle 
medewerkers van SCM/OPS.

IWT Magazijn Haasrode:
impact op het personeel

De personeelsbehoeften voor de 
Projectstock zijn: 1 FTE met functie-
code 2B06X013, 2 FTE met functiecode 
2A06X023 en 7 FTE met functiecode 
3X06X024.
De personeelsbehoeften voor de Re-
pairstock zijn: 1 gap van 1 FTE wordt open-
gesteld (functiecode 3X06X024) specifiek 
om magazijnactiviteiten te voorzien voor 
de repair stock in Evere.

Invulling personeelsbehoeften
Indien de transfer van entiteit de duur van 
de woon-werkverplaatsing verlengt tot 
boven de bovengrens en de ondergrens 
van de mobiliteit, kan het personeelslid 
opteren voor de in reconversiestelling. 
Alle personeelsleden van de magazijnen 
van Haasrode worden over de transfer van 
de entiteit geïnformeerd ten laatste in de 
week na de goedkeuring van dit dossier. 
De personeelsleden met een negatieve 
impact op de mobiliteit zullen op hetzelfde 
ogenblik gevraagd worden om hun keuze 
– de transfer aanvaarden of opteren voor 
de in reconversiestelling – over te maken 
aan GHR binnen de week die volgt op de 
communicatie over het dossier. Bijgevolg 
zullen zij die opteren voor de in reconver-
siestelling in aanmerking kunnen komen 
voor de invulling van de eventueel nog 
openblijvende gaps in de LSP’s (zie hierbo-
ven de derde fase).

We gaan ervan uit dat hiermee een be-
langrijke stap wordt gezet naar een sta-
biele structuur van onze magazijnen en 
alle ondersteunende diensten.

André Vandekerkhove
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Belgacom
Kort nieuws
Wetsvoorstel privatisering Belgacom en bpost

Na het debacle met Didier Bellens hebben de kruistochters Van 
Quickenborne en Battheus van Open Vld een wetsvoorstel ingediend 
dat de verplichte deelname afschaft van de Belgische Staat van 50 
procent van de aandelen plus 1 aandeel in Belgacom en bpost. Men 
motiveert deze privatisering opdat de overheid daardoor efficiënter 
kan inspelen op de voortdurend evoluerende omstandigheden van 
de vrijgemaakte markt. Maar dat is juist de sterkte van Belgacom NV 
van publiek recht!
Sedert 1992 heeft het bedrijf nog niet anders gedaan dan zich aan-
gepast aan de wijzigende markt, hetzij door de concurrentie, hetzij 
door de regelgeving op nationaal of op Europees niveau. ACOD Tele-
com houdt eraan hulde te brengen aan alle personeelsleden die hun 
steentje hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan dit 'voort-
durend efficiënt inspelen op de evoluerende marktomstandigheden'.
Bij een verdere privatisering van Belgacom NV van publiek recht zal 
de sector met acties reageren en daarmee uitvoering geven aan 
ons eerste en belangrijkste congresbesluit: ons met kracht en daad 
verzetten tegen de verdere privatisering van ons bedrijf. We zijn er-
van overtuigd dat we daarvoor kunnen rekenen op de ACOD en het 
ABVV.

Specifiek initiatief COP/CFO

De elektriciens binnen COP/CFO gaan deelnemen aan een speci-
fiek initiatief. Dit is een gesloten oefening die exclusief is voorbe-
houden voor alle elektriciens van COP/CFO. Het biedt de mogelijk-
heid aan 30 elektriciens om te promoveren (6 per Area). Uiteraard 
wordt er voorrang verleend aan personeelsleden van niveau 3a 
in reconversie. De proef bestaat uit een schriftelijke test en een 
mondelinge/praktische test. De procedure is alsvolgt: reconversie, 
mutatie, specifiek initiatief (de test) en job info. Medewerkers die 
een geldig krediet hebben van vorige selecties krijgen voorrang 
zoals bepaald in het reglement aangaande de interne selecties. De 
stage kan ingekort of afgeschaft worden en tijdens de stage moet 
men voltijds werken. Toch nog even ter herinnering: sedert 2011 
werden er reeds 196 betrekkingen van 2ax34x004 geopend, waar-
van er 118 toegankelijk waren voor medewerkers van niveau 3a.

Area Standplaats Aantal

Area 1 Gent 3

Brugge 3

Area 2 Antwerpen 3

Hasselt 3

Area 3 Brussel/Anderlecht 6

Area 4 Marcinelle 3

Mons 3

Area 5 Libramont 3

Liège 3

Totaal 30

Specifiek initiatief NEO/IPP

Er worden 27 kansen geboden aan medewerkers van NEO/IPP die 
behoren tot de categorie elektriciens. Het gaat hier, net zoals bij 
COP/CFO, over een gesloten oefening die exclusief openstaat voor 
de elektriciens van NEO/IPP. De procedure is alsvolgt: reconversie, 
mutatie, specifiek initiatief (de test) en job info. Medewerkers die 
een geldig krediet hebben van vorige selecties krijgen voorrang 
zoals bepaald in het reglement aangaande de interne selecties. 
De stage kan ingekort of afgeschaft worden en tijdens de stage 
moet men voltijds werken.  Het gaat over 11 betrekkingen in Area 
1 en 2, 5 betrekkingen in Brussel en 11 in Area 4 en 5. De lance-
ring is voor begin 2014.

DIV/DEP/FDO Functiecode Standplaats Area Aantal

NEO/IPR/IPP 2a35x021 Brugge A1 3

NEO/IPR/IPP 2a35x021 Antwerpen A2 6

NEO/IPR/IPP 2a33x066 Antwerpen A2 2

NEO/IPR/IPP 2a35x021 Brussel A3 3

NEO/IPR/IPP 2a33x066 Brussel A3 2

NEO/IPR/IPP 2a35x021 Mons A4 2

NEO/IPR/IPP 2a33x066 Marcinelle A4 2

NEO/IPR/IPP 2a35x021 Namur A4 3

NEO/IPR/IPP 2a34x004 Liège A5 2

NEO/IPR/IPP 2a35x021 Libramont A5 2

André Vandekerkhove
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Brussels Airport
Ryanair landt op Zaventem
De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschap-
pij Ryanair wordt vanaf februari actief 
op Brussels Airport. De luchthaven van 
Zaventem wordt de tweede Belgische 
basis voor Ryanair, met tien nieuwe rou-
tes en vier vliegtuigen. Dat heeft Ryanair-
topman Michael O'Leary op 27 november 
meegedeeld.

Vanuit Zaventem zal Ryanair vliegen naar 
Alicante, Barcelona, Ibiza, Lissabon, Ma-
laga, Palma, Porto, Rome, Valencia en Ve-
netië. Wekelijks gaat het om 200 vluchten. 
Ryanair maakt zich sterk dat dit 1500 nieu-
we banen kan opleveren voor Zaventem. 
Vanaf september 2014 kan volgens O'Leary 
ook nagedacht worden over vliegen naar 
Londen en Dublin.

O'Leary mikt tijdens het eerste jaar op 1,5 
miljoen passagiers. Zaventem wordt de 
62'ste basis voor Ryanair. De topman be-
nadrukt dat Charleroi evenwel de grootste 
basis van de Ierse lagekostenluchtvaart-
maatschappij zal blijven in het noorden van 
Europa. Ryanair wil groeien in Zaventem, 
maar ook verder in Charleroi, zo luidt het.

De ACOD nam akte van deze plannen en 
reageerde samen met de BBTK en de BTB 
in een persbericht. We geven de tekst 
hiervan weer:

"Ryanair is niet enkel bekend als lagekos-
tenmaatschappij. Hetzelfde Ryanair staat 
bij de Europese Transport Federatie (dit 
is de Europese Tranportvakbond) bekend 
als ronduit vakbondsvijandig. De voorbije 
jaren bouwde Ryanair zich een stevige re-
putatie op als vakbondbasher. Wie opkomt 
voor de personeelsrechten, gaat er zonder 
pardon uit.

Dat Ryanair zijn prijzen laag kan houden, 
realiseert het onder andere door handig in 
te spelen op de gebrekkige sociale Europe-
se regelgeving. Piloten en cabinepersoneel 
worden in Ierland ingeschreven tegen lage 
kosten, maar ingezet in de rest van Euro-
pa. Basis in Ierland, werkplek in België. Dit 
heeft een naam: sociale dumping. Op die 
manier worden andere luchtvaartmaat-
schappijen, die wel de sociale regels van 
ons land naleven, in de tang genomen.

Dat deze neerwaartse prijzenspiraal niet in 
het belang is van het personeel is duide-
lijk, en niet alleen van de luchtvaartmaat-
schappijen zelf. Ook andere luchthavenbe-
drijven zullen in deze spiraal meegezogen 
worden. Recente voorbeelden (zoals de 
staking bij Swissport in mei) tonen immers 
aan dat dezelfde luchtvaartmaatschap-
pijen onder druk van deze concurrentie-
slag ook hun leveranciers (zoals handlers 
die de bagage laden en lossen) zo onder 
druk zetten dat deze zelf ook de loon- en 
arbeidsvoorwaarden voorzien in de cao’s 
niet meer kunnen of willen respecteren. 
Sociale onrust is het gevolg...

Alle bedrijven die werk verschaffen in ons 
land zijn welkom. Cowboys die het per-
soneel willen laten werken onder onaan-
vaardbare omstandigheden en die de so-
ciale dialoog ondermijnen, bedenken zich 
best twee keer. Zij moeten de Belgische 
wetgeving toepassen."

André Vandekerkhove

CONTACT Andre Vandekerkhove l 02 508 59 19 l andre.vandekerkhove@acod.be
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federale overheid

Belastingdiefstal
Grote
diefstallen zijn meestal 
klein nieuws
Zoals beloofd in de vorige editie van 
Tribune geven we deze maand 
enkele concrete voorbeelden van 
fiscale fraude en belastingontwij-
king.

Zelfs wie meerdere kranten leest, is zelden 
op de hoogte van wie in onze zakken zit. Als 
er dan toch fraudenieuws is, staan de werk-
gevers en de rechtse politieke partijen met-
een klaar om te huilen dat het op het vlak 
van belastingen in ons land onleefbaar is en 
de fortuinen zullen vluchten, enz. Nochtans 
is België een fiscaal paradijs. Je kan perfect 
wettelijk het betalen van belastingen om-
zeilen en de loontrekkende voor de kosten 
laten opdraaien. Als je iets onwettelijk doet, 
heb je veel kans dat de rechter je na een 
jarenlange procedureslag vrijuit laat gaan. 
Kortom, ‘win for life’ zonder te krabben.

Enkele belastingschandalen die 
wel in de pers kwamen

Toppleiter Jan De Man schuldig aan fraude
Deze assisenadvocaat had ooit al eens een 
verwittiging gekregen; hij pleit niet in al-
leen in een zwarte toga maar hij betaalde 
ook een personeelslid in het zwart. Hij 
verweerde zich door te stellen dat het een 
slordigheid was, maar hij kreeg in beroep 
zes maanden met uitstel en zijn witte was 
ten belope van 321.370 euro werd verbeurd 
verklaard. Het is opmerkelijk en zeer uit-
zonderlijk dat zijn proces plaatsvond achter 
gesloten deuren.

La Rocca
De dancing kwam in 2012 in nauwe schoen-
tjes toen de speurders van de federale 
politie berekenden dat bijna de helft van de 
omzet in  het zwart gebeurde. Het zou gaan 
om meer dan 9 miljoen euro. Ondertussen 
werden uitbater en BVBA veroordeeld. De 
rechter was zeer hard in zijn vonnis: "De 
financiële solidariteit in ons land moet een 
dekking zijn voor de overheidsuitgaven. 
Door u hieraan te onttrekken zorgt u voor 
een verstoring van de markt en een aan-
tasting van de concurrentiekracht van onze 
staat."

Zure melk voor Inex
Deze zuivelfabrikant zou ja-
renlang belastingen hebben 
ontdoken en had goede ban-
den met andere belastingpa-
radijzen. Uiteindelijk werd een 
schikking getroffen en werd 12 
miljoen euro betaald aan de 
fiscus. Men draait een jaarlijk-
se omzet van 150 miljoen euro.

HSBC
Deze internationale bank bood in Zwitser-
land onderdak aan zwart geld van hon-
derden diamantairs en toonde 2500 rijke 
Belgen de weg naar fiscale paradijzen. Het 
is opmerkelijk dat er begin 2012 vooral on-
derzoek was naar het werk van de speur-
ders. Recent verklaarde de procureur-
generaal in Antwerpen dat de diamantairs 
maar beter een schikking zouden treffen.

Andere voorbeelden van schikkingen zijn 
Omega Diamonds (160 miljoen euro), Mc 
Tree Carpets (4 miljoen euro) en de zaken-
familie Hendrickx (100 miljoen euro). Dat 
is dan ook dikwijls de trend in veel fraud-
ezaken: jarenlange ontduiking en als men 
betrapt wordt jarenlang onderzoek vooral-
eer men misschien vrijuit gaat, ofwel doet 
men een schikking en valt het resultaat 
voor de fraudeur al bij al mee.

Toestanden die niet in de pers 
komen

Ons fiscaal paradijs telt 170.000 vermo-
gensvennootschappen. Dit zijn perfect 
wettelijke constructies waarbij één per-
soon zijn vermogen toedekt en dan allerlei 
kosten aftrekt van de belastingen. Met 
andere woorden: de werknemer zonder 
zo’n vennootschap betaalt op dat moment 
het speelgoed van de rijken. Zo was er 
recent een tandarts die zijn sportvliegtuig 

afschrijft op zijn vennootschap. De belas-
tingdiensten vonden dit echt niet kunnen 
en de tandarts mocht het komen uitleggen 
voor de rechter. In beroep kreeg hij gelijk 
van de rechter omdat hij zijn vliegtuig ook 
tweemaal, zogezegd, verhuurd had. Terwijl 
de werknemer braaf zijn belastingen be-
taalt, trekt de arts niet alleen tanden maar 
ook veel geld van de samenleving.

Wat ook nooit het nieuws zal halen, is 
het feit dat als je een huis bouwt met een 
vermogensvennootschap je dat 167.000 
euro minder kost dan zonder dat vehikel. 
Aangezien veel volksvertegenwoordigers 
en ook journalisten zelf hun vermogen 
hebben ondergebracht in een vennoot-
schap, is de kans nihil dat iemand dat aan 
de kaak stelt of deze achterpoort door het 
parlement gesloten wordt. Een arts kreeg 
gelijk toen hij zijn zwembad aftrok van de 
belastingen, want het bad was zichtbaar 
vanuit de wachtkamer en hij verdedigde 
zich door te stellen dat dit rustgevend 
overkwam op zijn patiënten. Eens je in 
het geld kunt zwemmen, mag je blijkbaar 
alles.

Ondertussen blijft de propagandama-
chine van de rijken 24 uur op 24 draaien 
en speelt die continu hetzelfde deuntje: 
weg met de belastingregeringen, minder 
middelen voor ambetante openbare dien-
sten, stop met het zwaar belasten van de 
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Don’t worry, Go YEW!
De jongeren van ACOD Overheidsdiensten hebben zich verzameld 
onder de naam Go YEW ACOD (Government Young Ecologic Wor-
kers). De leden van Go YEW zijn afkomstig uit verschillende plaatsen 
van Vlaanderen, elk uit een andere sector binnen de Vlaamse over-
heid. Ze willen een aanspreekpunt zijn voor zowel jongere als oude-
re werknemers. Je kan bij hen onder andere terecht voor informatie, 
voor advies bij actuele problemen op het werk en voor interessante 
voordelen. Uiteraard hebben ze speciale aandacht voor de jongste 
werknemers. Bovendien staat Go YEW ACOD voor duurzaamheid 
en respect ten aanzien van de omgeving, de leefwereld en de 
werkvloer. Alles wat aangekocht wordt binnen de vakbond moet 
ecologisch verantwoord zijn en de richtlijnen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie dienen gerespecteerd te worden.

Mocht je denken 'Hey, dat wil ik ook!', laat dan van je horen. We zijn 
nog steeds op zoek naar dynamische jongeren die zich geroepen 
voelen hieraan mee te werken. Stuur een mailtje naar goyew@
hotmail.com.

Sofie Blokken

Staatssecretaris scoort own goal
Een weinig ernstige klant
In het begin van het jaar vernam de 
ACOD dat de staatssecretaris voor Amb-
tenarenzaken door de ministerraad een 
ontwerp van omzendbrief had laten 
goedkeuren over de 'klantgerichtheid in 
de federale administraties'. Wij eisten 
vervolgens een bespreking van dat ont-
werp in Comité B.

Tijdens de vergadering voerden de ACOD 
(en wij alleen) aan dat een openbare 
dienst geen klanten heeft: niet in de ge-
bruikelijke zin van het woord, die zuiver 
commercieel is, en nog minder in de 
Romeinse betekenis van 'persoon die 
zich onder de bescherming van een baas 
plaatste'. Een openbare dienst kent alleen 
gebruikers; hen goed dienen moet de trots 
zijn van de dienst en zijn personeel.

De overheid veegde onze argumenten 
arrogant van tafel met als uitleg dat geen 
enkele wettelijke tekst de term 'gebruikers' 
oplegt en dat bovendien de Nederlandse 
vertaling 'gebruikers' gewoonlijk verwijst 
naar gebruikers van verdovende middelen. 

De rondzendbrief nr. 626 van 14 maart 
2013 verscheen dus zonder amendement 
op 22 maart in het Staatsblad.

Zeven maanden later maakte de fede-
rale overheid de rondzendbrief onwettig 
door in het Staatsblad van 4 oktober het 
Koninklijk Besluit van 24 september 2013 
betreffende de evaluatie in het federaal 
openbaar ambt te publiceren. Onder de 
criteria die het mogelijk maken de vermel-
ding 'voldoet aan de verwachtingen' toe te 
kennen vermeldt artikel 13, §1, 3° van dit 
besluit: “was beschikbaar voor de gebrui-
kers van de dienst”.

Tenzij de tekst voorziet dat men beschik-
baar moet zijn voor de drugverslaafden 
van de dienst bestaat er dus wel degelijk 
een reglementaire bepaling die de term 
'gebruikers' en niet 'klanten' oplegt. Indien 
u nooit eerder getuige was van een own 
goal, moet u dit schitterende doelpunt van 
de staatssecretaris zien.

Jean Jacqmain

bedrijven en nog meer van die leugens. In 
België betalen de grote ondernemingen 
nauwelijks belastingen. Het zijn de KMO’s 
en de loontrekkenden die alle rekeningen 
betalen. Gelukkig hebben de werknemers 
sterke vakbonden die blijven hameren 
op deze ongelijkheid. Het blijft wel merk-
waardig dat de vakbonden van de kleine 
ondernemingen – Unizo, om maar één te 
noemen – blijven zwijgen over deze oneer-
lijke concurrentie.

Guido Rasschaert

Bronnen: De Tijd, ACOD ondersector Fi-
nanciën, Dirk Van der Maelen (fractieleider 
sp.a federaal parlement)

Lees ook het interview met Dirk Van der 
Maelen op de algemene pagina’s van deze 
editie.

CONTACT Guido Rasschaert l 02 508 58 63 l guido.rasschaert@acod.be



Tribune 70.01 l januari 2014 25

vlaamse overheid

CONTACT Chris Moortgat l 02 508 58 64 l chris.moortgat@acod.be

Hertekening Vlaamse entiteiten
De puntjes op de i
In onze oktobereditie gaven we al mel-
ding van de intentie van de Vlaamse 
regering om het aantal entiteiten te ver-
minderen. Hoe voorzichtig we ook willen 
zijn bij het geven van de juiste en tijdige 
informatie, toch worden we nog af en 
toe gevat door beperkte miscommunica-
tie en soms door wijzigingen in de plan-
nen van de Vlaamse regering.

Wat verkeerdelijk werd bepaalde puntjes 
in het deel over Onderwijs anders weer-
gegeven. Het AKOV (het Agentschap voor 
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) 
blijft als entiteit bestaan en gaat dus niet 
op in het departement. Het AOC (Agent-
schap voor Onderwijscommunicatie) 
wordt opgenomen in andere entiteiten 
van het beleidsdomein Onderwijs en Vor-
ming. De intentie is om de fusie nog deze 
regeerperiode te laten plaatsvinden.

Ook op de inkrimping van het aantal Stra-
tegische Adviesraden (SAR) kregen we 

reactie omdat we als ACOD, samen met de 
andere vakorganisaties, menen dat als er 
bij personeel bespaard wordt, dit eerder 
op structuren moet. Tevens zijn wij van 
oordeel dat te veel adviezen van sommige 
SAR’s niet ernstig worden genomen en 
soms straal worden genegeerd, waardoor 
men zich vragen kan stellen over het nut 
van sommige adviezen of over de ernst 
van de politiek.

Ook besliste de Vlaamse regering in haar 
zitting van 29 november 2013 tot de 
integratie van het agentschap Centrale 
Accounting in het Departement Financiën 
en Begroting. Ze wijzigt principieel de re-
gelgeving waarin verwezen wordt naar het 
agentschap. De overdracht van het perso-
neel werd uiteraard onderhandeld op het 
sectorcomité XVIII van 9 december.

Een andere beslissing is de fusie en/of in-
tegratie van het agentschap VAIS (Vlaams 
Agentschap voor Internationale Samen-

werking) in het departement Internati-
onaal Vlaanderen. Op het sectorcomité 
XVIII van 9 december werden ook hierover 
de onderhandelingen afgesloten.
Voorts is er de opname van het Vlaams 
subsidieagentschap WSE en het ESF-
agentschap in het departement WSE 
(Werk, Sociale Economie) en de VDAB 
(nog deels te bepalen wat en hoe). In de 
steigers staat verder de opname van de 
agentschappen sociaal-cultureel werk voor 
Jeugd en Volwassenen, Kunsten en Erf-
goed en KMSKA in het departement CJSM 
(Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat
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Uitbestedingen bij VDAB
Niet efficiënter en niet effectiever
Een tijdje geleden verscheen in de pers een artikel onder de titel 'Partners VDAB helpen u minder snel aan een job - meer budget 
voor externen ondanks kleiner succes'. Er was heel wat commotie rond de vaststellingen die werden gemaakt: het VDAB-uitbe-
stedingsbeleid naar de privésector is niet altijd beter dan wat de overheidsdienst zelf doet. Dat blijkt uit de cijfers die minister van 
werk Muyters ter beschikking stelde aan het parlement.

Opmerkelijke cijfers

De VDAB heeft een jaarbudget van meer dan 640 miljoen euro. 
Daarvan gaat nu 111 miljoen euro per jaar naar uitbestedingen. 
Van de door de VDAB begeleide werkzoekenden stroomt 80 
procent door naar werk, terwijl dat bij de externe partners op 70 
procent ligt. De minister is sterk geschrokken van de resultaten 
van de uitbestedingen aan de markt, waarbij deze minder scoren 
en soms duurder zijn dan de eigen VDAB-begeleidingen/oplei-
dingen. Groot was de consternatie toen de minister probeerde 
om dan maar iedereen mee in bad te trekken en liet uitschijnen 
dat de sociale partners (waaronder de koepelvakbonden), die de 
VDAB mee besturen, akkoord zijn met dit uitbestedingsbeleid.
Die stelling is echter veel te kort door de bocht. Onze koepelvak-
bond ABVV heeft zelf gereageerd bij monde van hun delegatie in 
de raad van bestuur van de VDAB. Als ACOD Overheidsdiensten 
hebben wij de voorbije jaren regelmatig aan de alarmbel getrok-
ken en duidelijk gemaakt dat het uitbestedingsbeleid niet beter 
is dan het eigen beheer. Wij krijgen als personeelsvakbond nu, zij 
het wat laat, gelijk: uitbestedingen zijn niet altijd efficiënter en 
effectiever, maar wel soms duurder.

Peiling

Al in november 2012 peilden we samen met het ABVV via een 
enquête naar hoe het VDAB-personeel kijkt naar de besparin-
gen die de Vlaamse regering de VDAB oplegt, welke impact die 
besparingen hebben op de dienstverlening, en wat de effecten 
zijn van de uitbesteding van de begeleiding van werkzoekenden. 
Het personeel was niet altijd tegen uitbestedingen op zich, maar 
vond dat deze gerichter en beperkter moeten worden ingezet om 
betere resultaten te boeken. Het personeel en de vakbonden zijn 
wel tegen uitbestedingen in functie van besparingen bij de VDAB. 
Tegelijk trok men aan de alarmbel in verband met de kernop-
drachten van de VDAB: deze komen in gevaar, luidde het toen al.

Foute beleidskeuzes

De voorbije jaren werd de VDAB – net als andere instellingen/
departementen/agentschappen – systematisch en continu onder-
worpen aan de eis om 'meer te doen met minder'. Er kwamen tal 
van extra taken bij. Het personeelsaantal van de VDAB bleef intus-
sen echter constant. Sterker nog, de recente besparingen leiden 
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Modern HR-beleid werd 
fors afgezwakt
De voorbije maanden hebben we als 
sector Vlaamse overheidsdiensten heel 
wat tijd en energie gestopt in informele 
en formele gesprekken en uiteindelijk in 
de onderhandelingen op het sectorco-
mité XVIII rond het zogenaamde modern 
HR-beleid van de Vlaamse overheid. In 
september 2012 had minister Bourgeois 
immers (op aangeven van het CAG-Colle-
ge Ambtenaren-Generaal) een nota laten 
goedkeuren door de Vlaamse regering, 
die het kader uitzette om een modern 
HR-beleid uit te tekenen. De aanpassing 
van het Vlaams Personeelsstatuut stond 
hierin centraal.

Afbraak- in plaats van HR-beleid

Op tafel lagen 72 voorstellen en maatre-
gelen die fors ingrepen op de verworven-
heden in het personeelsstatuut. Terecht 
spraken wij toen als ACOD over een 
modern Afbraakbeleid in plaats van HR-
beleid. Verschillende voorstellen waren er 
immers op gericht om de vaste benoeming 
en het statutair ambt als basisprincipe 
sterk uit te hollen.
Tijdens de toelichtingsvergaderingen en 
het daaropvolgende informele overleg 
met de overheid hebben we duidelijk 
laten weten dat forse ingrepen absoluut 
onaanvaardbaar waren. Een modern HR-
beleid dient immers uit te gaan van een 

win-winsituatie voor de overheid én voor 
het personeel. Een HR-beleid dat in functie 
staat van besparingen en afbraak van te-
rechte en werkbare verworvenheden, kon 
absoluut niet voor ons. ACOD heeft toen, 
samen met de andere vakbonden, een 
duidelijk signaal gegeven dat er echte en 
stevige onderhandelingen moesten komen 
waarbij er serieuze aanpassingen nodig 
waren aan de 'modern HR'-voorstellen.

Forse bijsturingen

Sinds september 2012 hebben verschil-
lende toelichtingvergaderingen, informele 
overlegmomenten en formele onderhan-
delingen plaatsgevonden rond de nota en 
de aanpassing van het Vlaams Personeels-
statuut bij de Vlaamse overheid. Belangrijk 
daarbij is dat er nu na de onderhande-
lingsrondes forse bijsturingen, aanpassin-
gen en schrappingen zijn gebeurd op de 
oorspronkelijke tekst en op de oorspron-
kelijke voorstellen. Van de 72 maatregelen 
zijn er nu nog een 21-tal overgebleven.

Positieve tegemoetkomingen

Er zijn positieve tegemoetkomingen aan 
de vakbonden gedaan in verband met o.a.
- het volledige behoud van de statutaire 

tewerkstelling en het statutair ambt als 
basis van het Vlaams Personeelsstatuut.

ertoe dat VDAB het met zo’n 300 perso-
neelsleden minder moet doen. De werk-
druk en werkstress zijn enorm gestegen. 
Terwijl er aan de andere kant en gelijktijdig 
het equivalent van 300 voltijdse equiva-
lenten in middelen wordt uitbesteed aan 
de private sector. Meer dan 110 miljoen 
euro gaat per jaar naar uitbesteding aan 
de markt, terwijl de VDAB miljoenen moet 
besparen. Dit is een blinde keuze die niet 
gestoeld is op efficiëntie en effectiviteit. 
Het gaat hier over een politiek dogmati-
sche rechtse keuze voor minder overheid 
ten voordele van meer vrije markt, terwijl 
die vrije markt soms duurder is en minder 
resultaat geeft. Uitbestedingen mogen in 
geen geval raken aan de kernopdrachten 
van de overheid en de VDAB. Momenteel 
is de kritische grens meer dan overschre-
den!

Evaluatiekader

Met de invoering van de personeelsstop 
en -afvloeiing voor de VDAB heeft de 
Vlaamse regering gekozen om, zelfs als de 
VDAB het werk zelf beter en goedkoper 
zou doen, zij dit niet mogen doen omwille 
van de personeelsstop en -afvloeiing. De 
uitbestedingen dienen minstens te worden 
bevroren en stapsgewijs teruggeschroefd. 
De beslissing of een dienstverlening uit-
besteed wordt of niet, is niet gebaseerd 
op criteria van goed beleid, want deze is 
vaak duurder, de kwaliteit wordt niet altijd 
gegarandeerd en niet opgevolgd volgens 
eenduidige criteria. Bovendien is er nog 
nooit een degelijke evaluatie of audit ge-
beurd om het uitbestedingsbeleid te eva-
lueren. Er dient dan ook een echt evalua-
tiekader te worden opgesteld waarmee de 
relevantie en noodzaak van uitbestedingen 
kan worden nagegaan.

ACOD Overheidsdiensten zal tevens de 
Vlaamse overheid herinneren aan de af-
spraken in het raamakkoord, waarbij een 
evaluatie werd afgesproken van de uitbe-
stedingen en waar een kosten-batenanaly-
se werd bepleit.

Chris Moortgat
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- de rol en het behoud van de Raden van 
Beroep (gunstverloven, negatieve evalu-
atie proeftijd).

- de toezegging van informele betrokken-
heid van de vakorganisaties bij de ver-
dere uitwerking van het loopbaanbeleid 
en het ver/beloningsbeleid.

- het behoud van de valorisatie van alle 
ervaring in de publieke sector.

- het voorzien van de versoepelde opna-
memogelijkheid van verlof voor bijstand 
aan of verzorging van een zwaar ziek 
gezins- of familielid.

- het schrappen van de aanpassing naar 
verminderde verloning bij herplaatsing 
(om welke reden ook) naar gelijke of 
lagere graad/schaal,...

- het schrappen van het streven naar her-
plaatsing in de private sociale economie 
(met al dan niet behoud van hun statu-
tair dienstverband) …

Compromis ontslagregeling
statutairen en contractuelen

Toch blijven er nog enkele voorstellen over 
die geen akkoord kunnen krijgen.
In de huidige context van de Vlaamse 
overheid en binnen de huidige organi-
satiecultuur is de voorgestelde versoe-
pelde ontslagregeling voor statutairen 

onaanvaardbaar. Dit hypothekeert een 
protocol van akkoord en dient dus nog 
bijkomend bijgestuurd te worden op de 
eindonderhandeling in het sectorcomité 
van 9 december. ACOD wil het behoud 
van de bestaande regeling in het Vlaams 
Personeelsstatuut. Indien dit niet haalbaar 
is, dan hebben wij nog twee bijkomende 
aanpassingen aan de laatst voorgestelde 
wijziging.

Omstreden aanpassing

De techniek om contractuelen, geslaagd 
voor een objectief wervingssysteem met 
algemene bekendmaking, toe te laten tot 
bevordering en meteen de eerste statu-
taire aanstelling, is een piste die wij niet 
volledig verwerpen. Wij vrezen echter dat 
de andere contractuelen die niet kunnen 
bevorderen een grote meerderheid vor-
men die dit niet zullen appreciëren. Daar-
naast dient het principe van de 'gelijke 
toegang tot het openbaar ambt' behouden 
te blijven.

Geen akkoord voor bepaalde
punten

De toelage voor en techniek van tijdelijke 
functieverzwaring is een verregaand expe-
riment en is eigenlijk een voorafname op 
een nieuw beloningsbeleid. De tijdelijke 
functieverzwaring koppelen aan het nieu-
we beloningsbeleid kan pas als alle func-
ties gewogen zijn. Hier dient een vergelijk 
te worden gezocht. Wij willen niet dat heel 
de oefening van functieclassificatie hier-
mee zou worden ondergraven.

De projectleiderstoelage voor contractue-
len ligt moeilijk. Eigenlijk dienen contrac-
tuelen zo vlug als mogelijk toegelaten te 
worden tot het statutair ambt aangezien 
alle permanente taken ook statutaire 
tewerkstelling dienen te zijn. Zo krijgen 
contractuelen ook kans op projectleiders-
toelage. 

De ACOD kan niet volledig gelukkig zijn 
met het eindresultaat, maar het zijn fors 
afgezwakte maatregelingen en aanpas-
singen geworden. Aan de fundamenten is 
niet geraakt.

Chris Moortgat, Jan Van Wesemael

Studiedag eerlijke fiscaliteit
Op vrijdag 22 november organiseerde 
de sector Overheidsdiensten een studie-
dag over eerlijke fiscaliteit. Dirk Van der 
Maelen, fiscaal specialist van sp.a, gaf 
aan de hand van een goede presentatie 
een heldere uitleg over fiscaliteit. Hieruit 
blijkt duidelijk dat er nog veel werk aan de 
winkel is om tot een eerlijk fiscaal systeem 
te komen. Fiscale constructies door grote 
bedrijven, notionele intrest,... zorgen er 
vandaag nog steeds voor dat grote multi-
nationals geen belastingen betalen. Zelfs 
met een kleine verschuiving richting een 
eerlijkere bijdrage van deze bedrijven 
zouden nochtans veel problemen opgelost 
worden. Lees ook het interview met Dirk 
Van der Maelen vooraan op de algemene 
pagina’s in deze Tribune.

Jan Van Wesemael, Tessa Van Buggenhout
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Politie
Optimalisatie van de politiediensten
Het optimalisatieplan voor de politie-
diensten werd op 28 november 2013 
goedgekeurd door de Ministerraad. Aan-
sluitend keurde de Ministerraad ook al 
twee voorontwerpen van wet goed met 
betrekking tot de optimalisatie. Deze 
werden op de agenda geplaatst van het 
onderhandelingscomité van 4 december 
2013. Daarnaast werd het optimalisatie-
plan ook al voorgesteld aan de mandaat-
houders van de federale politie door de 
minister van Binnenlandse Zaken en door 
de commissaris-generaal. De krachtlijnen 
zijn dus uitgetekend. De weerslag naar 
het personeel is nog vaag. De ACOD zal 
dan ook dit dossier verder opvolgen en 
waken over de belangen van het perso-
neel.

Het optimalisatieplan dat in de Minis-
terraad van 28 november 2013 werd 
goedgekeurd, heeft als doelstelling de 
doeltreffendheid en de modernisering van 
de politie op te voeren, de operationele 
capaciteit en beschikbaarheid van de po-
litiediensten te vergroten alsook de kwa-
liteit van hun prestaties, en dit via nieuwe 
maatregelen en een vereenvoudigde, 
geoptimaliseerde en gedeconcentreerde 
organisatie.

Het plan bevat maatregelen die zowel een 

weerslag zullen hebben op de federale 
politie, als op de lokale politie. Hiertoe 
werden twee ontwerpen van wet goedge-
keurd die op het onderhandelingscomité 
van 4 december 2013 met de vakorganisa-
ties werden besproken. Deze ontwerpen 
dienden vervolgens in het parlement 
gestemd te worden. Mogelijks is dit ook al 
rond. De wetsvoorstellen hebben betrek-
king op principes voor de geïntegreerde 
en federale politie die een wettelijke be-
paling vereisten. De andere principes en 
de reorganisatie van de directies zullen 
gebeuren via Koninklijk Besluit of andere 
initiatieven. Het optimaliseringsplan voor 
de politiediensten is terug te vinden op 
onze website www.acod-lrb.be.

Om dit alles te realiseren zal een team 
de commissaris-generaal bijstaan. Dit 
team zal naast het optimalisatieplan ook 
rekening houden met het nationaal vei-
ligheidsplan en de opdrachtbrief van de 
commissaris-generaal. De commissaris-
generaal maakt zich sterk om op regelma-
tige basis de vakbonden te betrekken in dit 
veranderingsproces. De ACOD zal alles in 
het werk stellen om de belangen van het 
personeel in deze te verdedigen. De no-
dige overgangsmaatregelen dienen zeker 
te worden voorzien.

Wettelijke en
reglementaire 
feestdagen in 2014

In 2014 vallen de wettelijke feestdagen 
op 1 januari, 21 april (Paasmaandag), 
1 mei, 29 mei (Hemelvaartdag), 9 juni 
(Pinkstermaandag), 21 juli, 15 augustus, 
1 november, 11 november en 25 decem-
ber.

De reglementaire feestdagen zijn 2 no-
vember, 15 november, 26 december en 
2 dagen naar keuze van de commissaris-
generaal of de korpschef. Voor de federale 
politie besliste de CG om die twee dagen 
toe te voegen aan de verloffiche. Voor de 
lokale politie dient dit in de diverse BOC’s 
besproken te worden.

In 2014 vallen één wettelijke feestdag (1 
november) en twee reglementaire feest-
dagen (2 en 15 november) op een zater-
dag of een zondag. De personeelsleden 
hebben dus recht op drie vervangende 
verlofdagen. Deze drie dagen worden voor 
alle personeelsleden vastgelegd op 2 mei, 
30 mei en 10 november, zodat drie brug-
dagen worden gecreëerd.
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Gemeenschapswachten
Meer vragen dan antwoorden
Recentelijk kregen we een uitnodiging voor een vergadering 
van het federale Comité C over de valorisatie van de gemeen-
schapswachten. Andermaal werden wij door Binnenlandse 
Zaken voor schut gezet en werd dit dossier bij hoogdringend-
heid behandeld.

Het opzet van het wetsontwerp is onder meer om de gemeen-
schapswachten meer bevoegdheden toe te kennen en de kwa-
liteit van de dienstverlening te verhogen. Deze wijziging dient 
tevens bekeken te worden binnen de werking van de lokale 
politiediensten. Het wetsontwerp beoogt duidelijk om de lokale 
politiediensten van een aantal taken te ontlasten en hen zo de 
mogelijkheid te verlenen meer op het terrein aanwezig te zijn. 
Het wetsontwerp wijzigt dus fundamenteel de organieke wet van 
15 mei 2007 houdende de instelling van gemeenschapsdiensten.

Ingezet waar nodig

Nieuw in het voorstel is tevens dat gemeenschapswachten kun-
nen tewerkgesteld worden binnen de zogenaamde 'meerge-
meentelijke diensten gemeenschapswachten'. Door het opheffen 
van de grens van de politiezone als beperking van het actiegebied 
van de gemeenschapswachten, kunnen deze worden ingezet 
waar nodig. Dit laatste roept heel wat vragen op. Volgens het 
ontwerp blijft de gemeente de juridische werkgever, maar ont-
staat er een systeem van feitelijke tewerkstelling voor anderen. 
Syndicaal vragen wij ons af met wie we de arbeidsorganisatie van 
de personeelsleden kunnen bespreken?
Het ontwerp bepaalt tevens dat de gemeenschapswachten-vast-
stellers in de toekomst moeten geslaagd zijn voor de kwalificatie 
hoger secundair onderwijs. Onze vraag om tevens het geldelijk 
statuut te regelen bleef onbeantwoord, waardoor ook in de toe-
komst het personeel totaal afhankelijk blijft van lokale invulling op 
het geldelijke vlak.

Brug naar politieopleiding

Om het opleidingsniveau te verbeteren en het slagen voor de 
selectieproeven van politieagent aan te moedigen, heeft de rege-
ring de opleiding voor de gemeenschapswachten aangevuld met 
aandacht voor redactievaardigheden, conditietraining en weer-
baarheid. Heeft dit gevolgen voor de huidige agenten van politie? 
Zullen deze laatsten tevens de kans krijgen om door te schuiven 
naar de functie van inspecteur? Dit zijn heel wat vragen die on-
beantwoord bleven, maar die ongetwijfeld in de onmiddellijke 
toekomst nog aan bod komen.

Identificatiekaarten

Tot vandaag wordt er op een nogal diverse manier omgegaan 
met de legitimatiekaarten van de gemeenschapswachten. Het 
wetsontwerp voorziet een harmonisatie van de situatie, waarbij 
Binnenlandse Zaken belast wordt met het vervaardigen en uitrei-
ken van de kaarten op basis van dossiers die door de gemeenten 
worden binnengebracht.

ACOD besliste om een protocol van niet-akkoord te onderschrij-
ven. Dit om twee redenen: ook in 2007 gingen we niet akkoord 
omdat het statuut van het personeel ontbrak en nu verstrengt 
men de administratieve voorwaarden, maar regelt men ander-
maal het geldelijk statuut niet. Het wetsontwerp en de memorie 
van toelichting kan verkregen worden door een mailtje naar lrb@
acod.be of telefonisch naar het secretariaat 02/508.58.25.

Mil Luyten

CONTACT
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Brandweerhervorming
Van 38 naar 48 uren?
De hervorming van de brandweer begint 
hoe langer hoe meer vorm te krijgen. 
Ondertussen zijn heel wat uitvoerings-
besluiten over de werking van de brand-
weerzones gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. Momenteel onderhandelen 
we nog steeds over het administratief en 
geldelijk statuut. Minister van Binnen-
landse Zaken Milquet vond het nodig bij 
hoogdringendheid Comité C bij mekaar 
te roepen over het wetsontwerp tot 
vaststelling van bepaalde aspecten van 
de organisatie van de arbeidstijd van de 
operationele beroepsleden van de hulp-
verleningszones. Andermaal werd dit 
besluit bij hoogdringendheid voorgelegd 
aan het Comité C.

Dit wetsontwerp is gebaseerd op drie fun-
damentele elementen:
- de Europese richtlijn 2003/88/EG
- de bestaande situatie inzake arbeidstijd 
in de huidige korpsen
- het principe van de 38-uren werkweek.

Met de verwijzing naar de Europese richt-
lijn wil minister Milquet tegemoetkomen 
aan de vraag van sommige zones om 
brandweerlieden langer te laten werken 
dan 38 uren, zonder evenwel de 48 uur te 
overschrijden binnen een referentieperi-
ode van 4 maanden. Blijkbaar zouden er in 
België 7 dergelijke zones zijn, waarvan 6 in 
Vlaanderen. Niets is echter minder waar. 
Het ontwerp voorziet immers behalve de 
38-uren werkweek eveneens het principe 
van de opt-out. Dit laat toe dat perso-
neelsleden van de brandweerdiensten 
mits een onderschreven akkoord met de 
zone, 10 uur langer kunnen werken dan de 
38 uur, dus maximum 48 uur.

Dit betekent dat in principe 38 uur gemid-
deld per week wordt gewerkt. 48 uur per 
week werken is mogelijk, indien op het 
moment van de inwerkingtreding van deze 
wet meer dan de helft van de werknemers 
van de hulpverleningszone in een arbeids-
regime van meer dan 38 uren gemiddeld 
per week werkt en indien er overleg wordt 
gepleegd met de vakbonden.
In alle gevallen is het systeem van de 
opt-out cumulatief toe te passen, zonder 

evenwel het maximum van 48 uren te 
overschrijden. 

Enkele voorbeelden

- Men werkt vandaag 38 uur gemiddeld, 
dan blijft dit 38 uur maar kan er individu-
eel 10 uur bijgewerkt worden, mits een 
geschreven individuele overeenkomst. 
Het totaal komt zo op 48 uren.

- Men werkt vandaag 40 uur gemiddeld, 
dan kan men maximaal 8 uur bijkomend 
werken.

- Slechts in uitzonderlijk geval kan er 
afgeweken worden van de 48 uren ge-
middeld per week, indien men op het 
moment van de inwerkingtreding van 
deze wet beroepslid en vrijwillig lid was 
in twee brandweerdiensten binnen het 
grondgebied van dezelfde brandweerzo-
ne. Het uitdrukkelijk maximum is dan 54 
uur. Bijvoorbeeld: iemand werkt vandaag 
48 uur als beroeps en was tevens vrijwil-
liger in een ander korps, maar nu binnen 
dezelfde zone. Die persoon kan dan uit-
zonderlijk maximum 4 uur langer werken 
en dan komt het totaal op 54 uren.

Standpunt ACOD LRB

Na lang debat hebben we binnen de 
sector beslist om een protocol van niet-
akkoord af te sluiten om de volgende 
redenen:
- de vrijwilligers werden uitgesloten van de 
wet, die kunnen dus onbeperkt bijklussen.
- bij de toepassing van de Europese richt-
lijn in België in 2000, is de ACOD erin ge-
slaagd om de 38 uur per week te vrijwaren 
en dit in tegenstelling tot de 48 uur die de 
richtlijn voorzag.
- wij weigeren te aanvaarden dat de ar-
beidstijd van het personeel niet voor ie-
dereen 38 uur omvat over een gemiddelde 
van 4 maanden.
Zodra het protocol ondertekend is, wordt 
dit voorgelegd voor advies aan de Raad 
van State en vervolgens neergelegd in 
het parlement. Uiteraard zijn deze niet-
definitieve teksten ter beschikking op ons 
secretariaat en te verkrijgen na mail of 
telefoon.

Mil Luyten

CONTACT Mil Luyten l 02 508 58 25 l mil.luyten@acod.be
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Interview Fred Braeckman en
Hugo Van Cant
Dit schooljaar hebben zowel Fred Braeck-
man als Hugo Van Cant hun loopbaan bij 
ACOD Onderwijs stopgezet. Fred heeft 
een lange staat van dienst in het Gentse 
sociaal-culturele en vrijzinnige leven. Hij 
heeft een professionele loopbaan achter 
de rug als onderwijzer in concentratie-
scholen in Gent en sinds 2003 als gede-
tacheerde van ACOD Onderwijs. Hij hield 
zich bezig met gelijke kansen en lokale 
onderwijsplatforms. Hugo Van Cant is 
industrieel ingenieur. Hij was lesgever in 
het stedelijk hoger onderwijs te Antwer-
pen en op verschillende manieren actief 
voor ACOD: als lid van overlegcomités, 
als voorzitter van de Commissie Hoger 
Onderwijs en sinds 2006 als stafmede-
werker voor het hoger onderwijs.

Jullie zijn beiden personeelslid van het 
stedelijk onderwijs. Heeft het stedelijk 
onderwijs nog een plaats naast het an-
dere officieel net, het gemeenschapson-
derwijs?

Hugo: “Als je het mij vraagt, dan mogen 

alle netten opgedoekt worden en opgaan 
in één officieel, neutraal net. Of je dat dan 
gemeenschapsonderwijs noemt of iets 
anders, dat heeft geen belang.”

Fred: “Het stedelijk net is binnen het offi-
cieel onderwijs misschien wel het kleinere 
broertje van het gemeenschapsonderwijs, 
maar vooral in de grotere steden zoals 
Antwerpen en Gent, speelt het zeker een 
belangrijke rol en is het zelfs het grootste 
onderwijsnet.
De sterkte van het stedelijk en gemeen-
telijk onderwijs ligt vooral in het buurtge-
bonden aspect: de school als afspiegeling 
van de buurt. Bovendien is het in een 
aantal steden sterk aanwezig in wijken met 
veel allochtonen – en autochtone – kans-
armen. Gewild of ongewild heeft het daar 
een zeer belangrijke taak op zich genomen 
en blijft het kwalitatief hoogstaand onder-
wijs aanbieden in vaak zeer moeilijke om-
standigheden, wat voor de leerkrachten 
van die scholen zeker geen gemakkelijke 
opdracht is.
Het stedelijk onderwijs gaat zich hier en 

daar ook steeds meer specificeren. Zo 
heeft een belangrijk deel van de Gentse 
stedelijke basisscholen zich sinds geruime 
tijd toegespitst op het methodeonderwijs, 
voornamelijk op het Freinetonderwijs. Er 
zijn ook scholen die volgens de Jenaplan- 
en de Daltonmethode werken. En net die 
methodescholen blijken een zeer grote 
aantrekkingskracht te hebben op zowel 
autochtonen – zelfs van buiten de stad – 
als allochtonen. Dat is blijkbaar een grote 
troef van het stedelijk onderwijs.”

Hugo, het hoger onderwijs kent in tegen-
stelling tot het leerplichtonderwijs een 
hoge mate van deregularisatie. Is dat 
goed veeleer voor de instellingen of voor 
het personeel? 

Hugo: “In het algemeen is het beter voor 
de instelling dan voor het personeel. Het 
maakt het vakbondswerk ook onnoemlijk 
veel moeilijker. Door de uniforme regel-
geving in het leerplichtonderwijs kan een 
secretaris van Hasselt zonder veel moeite 
onmiddellijk presteren in Brugge. In het 
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hoger onderwijs is dat niet waar, de kennis van de lokale situatie 
is daar onontbeerlijk wat het werk veel moeilijker maakt. In ie-
dere instelling moet gevochten worden om essentiële rechten te 
verkrijgen. En die instelling die voor wat de personeelsvertegen-
woordiging het zwakst staat, bepaalt voor de werkgever vaak de 
norm. Een voorbeeld: als in een bepaalde instelling aan de leden 
van het onderwijzend personeel slechts negen weken vakantie 
gegeven worden, dan staat een andere instelling waar er nog elf 
weken vakantie toegekend worden, onder druk om er ook negen 
van te maken. Andersom is dat niet zo...”

Het landschap van het hoger onderwijs is voortdurend in bewe-
ging. Er zijn fusies en er ontstaan samenwerkingsverbanden. Is 
dat een goede zaak voor de studenten en voor het personeel?

Hugo: “Voor de studenten kan dit een goede zaak zijn. Zeer dik-
wijls gaat dit alles gepaard met een beperking van de wildgroei 
van het studieaanbod, zodat de studenten opnieuw het bos door 
de bomen zien. Door een betere onderlinge afstemming van de 
verschillende opleidingen is het ook gemakkelijker over te stap-
pen van het ene op het andere. Maar het kan er ook toe leiden 
dat de lesgevers voor veel grotere groepen komen te staan, wat 
dan weer minder interessant is voor hen.
Voor het personeel zou dit een goede zaak kunnen zijn, indien 
het ganse onderwijsaanbod rationeler en efficiënter aangepakt 
zou worden zonder het aantal personeelsleden te verminderen. 
Dit zou dan kunnen leiden tot een verlaging van de werkdruk, 
een verhoging van de specialisatiegraad en een grotere focus op 
datgene wat de hoofdtaak is: het vormen en begeleiden van stu-
denten. Helaas is mijn ervaring anders: de werkdruk stijgt en de 
ondersteuning van de studenten vermindert.”

De bedrijven schreeuwen al decennia om technisch geschoolde 
werknemers, of het nu om lassers en schrijnwerkers of om in-
genieurs gaat. Toch kiezen jongeren zelden (onmiddellijk) voor 
een technische opleiding. Hoe komt dat? Wat kan men daaraan 
doen?

Hugo: “Wie ben ik om daar iets over te zeggen. Al jaren zijn er 
zeer veel geleerde mensen met dit vraagstuk bezig, tot nu toe 
zonder resultaat. Als je van mij toch een antwoord verwacht, dan 
wijs ik naar het secundair onderwijs. De voorstellen om de schot-
ten tussen de verschillende onderwijsvormen weg te halen en in 
plaats ervan tot 14 jaar een brede algemene opleiding – inclusief 
technische vakken – te geven, is volgens mij een oplossing. Nu 
kiezen ze niet voor techniek, enerzijds omdat die hun onbekend 
is – en onbekend is onbemind – anderzijds omdat die techniek 
in onderwijsvormen zit die in de ogen van velen weinig attractief 
zijn. Een zeer hoogwaardige opleiding als techniek-wetenschap-
pen wordt amper gekozen, omdat ze in het TSO zit. Haal de 
schotten weg en we krijgen een ander verhaal. We zien dit keu-
zegedrag ook nu bij de opname van de masteropleidingen in de 
universiteit. Zonder dat er iets gewijzigd is, zien we een toename 
van het aantal studenten in de opleidingen industrieel ingenieur. 
Ik kan alleen maar concluderen dat dit komt omdat de opleidin-
gen nu verbonden zijn aan de universiteit. Je kan dan zeggen dat 
je naar de universiteit gaat in plaats van naar de hogeschool. Het-
zelfde gebeurt in het secundair onderwijs: de druk om voor het 
ASO te kiezen, is zeer groot.”

Fred, jij houdt je al een tijd bezig met het gelijkekansenbeleid. 
Hoe beoordeel jij het eindresultaat?

Fred: “We kunnen op dit moment nog niet spreken van een 
eindresultaat, het is en blijft een proces van lange adem. Vóór de 
invoering van het GOK-beleid in 2002 kon iedere school doen of 
laten waar ze zin in had. In de zogenaamd betere, elitaire scholen 
(zoals de St.-Bavo’s, de St.-Barbara’s,...) zag men de allochtone en 
kansarme ouders liever niet binnen de schoolgemeenschap. Het 
behouden van het ‘wit’ imago was van primordiaal belang – hier 
en daar is dat trouwens nog steeds zo. Het is onder meer aan 
deze discriminerende toestanden te wijten – of te danken? – dat 
er een transparant, voor iedereen geldend inschrijvingsrecht is 
gekomen.
Ik zou op dit moment het Gelijke Onderwijskansenbeleid voor-
zichtig positief durven evalueren. Er is inmiddels heel wat gerea-
liseerd. Binnen de scholen werd de voorbije jaren hard gewerkt 
aan de realisatie van de GOK-plannen, de LOP’s (Lokale Over-
legplatforms) werden opgericht en vervullen sindsdien een heel 
belangrijke taak, er is sinds september 2012 een nieuw decreet 
inschrijvingsrecht van kracht, enz.
Maar we moeten tegelijk vaststellen dat het wegwerken van de 
segregatie niet gelukt is: kansarme kinderen, zowel autochtone 
als allochtone, blijven naar dezelfde scholen gaan. Het welslagen 
van de sociale mix – waarover het voorbije jaar zoveel te doen 
was – hangt af van heel wat factoren en is, denk ik, nog niet voor 
vandaag of morgen. Bovendien probeert een minderheid van 
zogenaamd elitaire scholen nog steeds het inschrijvingsbeleid te 
omzeilen en wil ze de beschikbare plaatsen vrijhouden voor een 
select publiek. Zo zijn er nog wel enkele negatieve punten, maar 
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moeten we daarom zeggen dat het GOK-beleid gefaald heeft? Ik 
denk het niet.
Het GOK-beleid heeft wel geleid tot heel wat positieve verwe-
zenlijkingen. Onderzoek, onder meer van Prof. Ides Nicaise (KU 
Leuven, wiens belangrijkste onderzoeksdomeinen armoede en 
sociale ongelijkheid zijn) wees bijvoorbeeld uit dat er in GOK-
scholen minder racistisch pestgedrag aanwezig is, dat het welbe-
vinden en de zelfwaardering van de leerlingen er hoger ligt en dat 
de leerwinst er (bijna) even groot is als in een gemiddelde school. 
Er is dus hoop!”

Het (stedelijk) onderwijs in Gent maakt een goede indruk: er 
is een effectief LOP-beleid, men heeft oog voor onderwijsver-
nieuwing en voor de onderwijsnoden van iedereen, ook van 
‘nieuwe’ Belgen enz. Is deze indruk juist?

Fred: “Ik zit zelf sinds 2003 voor ACOD Onderwijs in de coördina-
tievergadering of stuurgroep van het Gentse LOP Basisonderwijs 
en ik stel vast dat daar, onder de sterke leiding van de voorzitter 
Jean-Pierre Verhaeghe (UGent Vakgroep Onderwijskunde), maar 
vooral door de contacten en het overleg tussen de verschillende 
partners in het LOP – zowel de onderwijsverstrekkers als de niet-
onderwijspartners – heel veel bespreekbaar is geworden. Boven-
dien zijn er verdere stappen gezet naar de effectieve realisatie 
van het inschrijvingsrecht in de scholen binnen het Gents grond-
gebied en houden de (meeste) partners zich aan de afspraken. 
Die goede indruk is dus juist.
Door die voortrekkersrol heeft het beleid van het LOP Gent Basis 
navolging gekregen elders in Vlaanderen. Maar er is natuurlijk 
voor onze eigen afgevaardigden in de LOP’s een heel belangrijke 
taak weggelegd: zij moeten erop toezien dat afspraken nageleefd 
worden en dat ze haalbaar zijn voor het personeel.
Daarnaast mogen we natuurlijk blijvend oog hebben voor de sta-
biliteit binnen het onderwijs en moeten we vermijden dat de zo 
broodnodige expertise verloren gaat. Door sommige beslissingen 
van het LOP aangaande het inschrijvingsbeleid heerst er soms 
onzekerheid over de beschikbare lestijden, vooral op scholen met 
anderstalige nieuwkomers. Het blijft moeilijk om de expertise van 
ervaren directies en leerkrachten te behouden op scholen met 
een hoge concentratie indicatorleerlingen of anderstalige nieuw-
komers. Daarom moet er vanuit de overheid ook verder worden 
geïnvesteerd in de vaste benoeming en de permanente bijscho-
ling van het personeel, want net die scholen hebben behoefte 
aan de meest ervaren directies en leerkrachten.”

Met welk gevoel kijken jullie terug op jullie loopbaan bij ACOD? 
Wat is jullie mooiste realisatie?

Fred: “Wat de LOP- en diversiteitwerking betreft, zou ik in eerste 
instantie niet spreken van een realisatie, maar veeleer van een 
geboden kans die ik dankbaar en met beide handen heb aange-
grepen: het contact en het overleg met externe partners, zoals de 
organisaties van etnisch-culturele minderheden, de integratiesec-
tor, de verenigingen waar armen het woord nemen, de organisa-
ties rond schoolopbouwwerk, de ouderverenigingen enz.
Vroeger was er vanuit de vakbonden vooral of zelfs enkel contact 
met de vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, maar door 
de invoering van de LOP’s werd het noodzakelijk om gezamenlijk 
met alle partners – zowel de inrichtende machten als de niet-
onderwijsparticipanten – te overleggen hoe we de verschillende 
elementen uit het gelijke onderwijskansenbeleid concreet konden 
realiseren. Dat is voor mij één van de meerwaarden die de enga-
gementsverklaring 'Diversiteit als meerwaarde' van de Vlaamse 
onderwijswereld uit 2003 heeft voortgebracht.
Maar ook de positieve samenwerking met de collega’s-diversi-
teitbegeleiders van de andere onderwijsvakbonden – los van alle 
ideologische achtergronden en standpunten – is voor mij een 
verrijking geweest. We konden gezamenlijk standpunten innemen 
betreffende de LOP-werking, infobrochures voorbereiden en zelfs 
samen vormingsmomenten organiseren, wat voordien niet zo 
evident was binnen onze sector. Ik kijk daar dus met enige nostal-
gie op terug...
Als mooie realisatie zie ik vooral de heropstart en de verdere uit-
bouw van de Commissie Diversiteit van ACOD Onderwijs. Sinds 
jaren bestond binnen ACOD een Commissie Interculturalisme, die 
heel degelijk werk heeft verricht, maar na een aantal jaren spijtig 
genoeg ter ziele ging. Samen met enkele ‘strijders’ van het eerste 
uur heb ik deze commissie in 2004 nieuw leven ingeblazen. Ik ben 
enkele jaren voorzitter geweest en heb daarna de fakkel door-
gegeven aan Pol De Grave, ook een zeer gemotiveerde ACOD-
militant. Ik ben wel lid gebleven van de commissie en bracht er 
regelmatig verslag uit over alles wat te maken had met gelijke 
onderwijskansen, LOP’s of diversiteit. Sinds 2012 is de Commissie 
Diversiteit eindelijk een vaste ACOD-commissie geworden. Een 
van de belangrijke actiepunten is de jaarlijkse organisatie van de 
Dag tegen Racisme, telkens op 21 maart.
Ik kijk hoe dan ook met een tevreden gevoel terug op die tien jaar 
bij ACOD Onderwijs, op de vele contacten met onze LOP-afge-
vaardigden, op de fijne samenwerking met de ACOD-collega’s in 
de verschillende provincies en vooral op de kameraadschap die ik 
gedurende de voorbije jaren binnen ACOD Onderwijs mocht on-
dervinden. Het is een periode in mijn loopbaan en leven waarop 
ik altijd met zeer veel genoegen terug zal kijken!”

Hugo: “Voor mij is iedere realisatie een mooie realisatie, hoe 
klein ze ook is. Ik maak daar geen onderscheid in. Voor elk perso-
neelslid dat hulp nodig heeft, is zijn probleem zeer belangrijk. Die 
persoon helpen is dus belangrijk en mooi. Hetzelfde geldt als je 
iets verwezenlijkt voor een groep personeelsleden. In ieder geval 
kijk ik met zeer goed gevoel terug op mijn carrière bij ACOD en 
ben ik zeer tevreden over wat ik allemaal heb kunnen betekenen 
voor onze leden. Ik vind werken voor ACOD en voor onze leden 
een job die zeer veel voldoening schenkt en ik heb absoluut geen 
spijt van de overstap van het lesgeven naar ACOD.”
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Verlof verminderde prestaties wegens ziekte
Hoe werkt het?
U bent in ziekteverlof en samen met uw 
behandelende geneesheer voelt u aan 
dat voltijds hervatten nog niet lukt, maar 
deeltijds wel. Dit kan door middel van 
het verlof verminderde prestaties we-
gens ziekte.

Nieuw systeem

Sinds 1 september 2011 is er een nieuw 
systeem in voege. Zowel vastbenoemde 
als tijdelijke personeelsleden kunnen na 
een periode van ziekte deeltijds hervatten 
(minimaal 50 procent van een voltijdse 
opdracht) met het oog op de terugkeer 
naar hun oorspronkelijke tewerkstellings-
volume.
Opgelet: als u van dit systeem wil gebruik-
maken, dan mag uw recht op bezoldigd 
ziekteverlof nog niet uitgeput zijn.
De procedure die opgelegd wordt, gaat 
ervan uit dat de behandelde geneesheer 
een plan opstelt. Dit plan moet aangeven 
binnen welke termijn de oorspronkelijke 
opdracht opnieuw opgenomen kan wor-
den. Na goedkeuring van dit plan door de 
controlegeneesheer mag het personeelslid 
hervatten in het systeem verlof verminder-

de prestaties wegens ziekte. Vervolgens is 
er een tweemaandelijkse controle.

Een voorbeeld

Een personeelslid is in ziekteverlof van 
1 september 2013 tot en met 20 okto-
ber 2013. Samen met de behandelende 
geneesheer is deze persoon van oordeel 
de prestaties voor 60 procent te kunnen 
hervatten. De geneesheer meent boven-
dien dat na 5 maanden (tot 20 maart) een 
volledige opname van de oorspronkelijke 
opdracht mogelijk zou moeten zijn. Tijdens 
de eerste controle van Mensura zal het 
volledige plan (= 5 maanden) al dan niet 
goedgekeurd worden. Dit moet gebeuren 
vooraleer het verlof ingaat. Vervolgens 
zullen er nog twee controles plaatsvinden 
– een in december en een in februari – om 
na te gaan of de situatie zich ontwikkelt 
zoals verwacht.

Evaluatie nieuwe systeem

Bij een eerste beperkte evaluatie van het 
nieuwe systeem kwamen twee belangrijke 
pijnpunten naar voren. Ten eerste beper-

ken de behandelende geneesheren zich 
systematisch tot plannen die slechts twee 
maanden omvatten. Dit is niet de bedoe-
ling. De geneesheer moet een inschatting 
maken van de duur van het verlof, los van 
het principe van de tweemaandelijkse con-
trole. Ten tweede zijn er blijkbaar nogal 
wat personeelsleden die niet aanwezig zijn 
bij de controle die ze zelf aanvragen om 
goedkeuring te krijgen. Men kan nochtans 
via een gratis nummer (0800/94994) een 
afspraak maken en aldus zinloze controles 
vermijden.

Wij raden personeelsleden die overwegen 
dit verlofstelsel te nemen aan om contact 
op te nemen met het regiosecretariaat 
of het provinciaal secretariaat van ACOD 
Onderwijs en samen met de secretaris de 
belangrijkste bepalingen uit de omzend-
brief door te nemen.

raf.deweerdt@acod.be
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Wegwijs in het Onderwijs
Ook personeelsleden zijn klanten
Om wat wegwijs te geraken in het beleids-
domein onderwijs en vorming, is het goed 
om te weten dat zes autonome organisa-
ties samen de Vlaamse onderwijsadmini-
stratie vormen.

Ten eerste is er het Departement Onderwijs 
en Vorming dat het Vlaams onderwijsbeleid 
uitstippelt. Daarnaast zijn er vijf agent-
schappen die het beleid uitvoeren:
- Agentschap voor Hoger Onderwijs, Vol-

wassenenonderwijs en Studietoelagen 
(AHOVOS)

- Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs (AGIOn)

- Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onder-
wijs en Vorming (AKOV)

- Agentschap voor Onderwijscommunicatie 
(AOC)

- Agentschap voor Onderwijsdiensten 
(AgODi).

De titel boven dit artikel wordt ook door 
AgODi zelf gebruikt in zijn jaarverslag van 

2012. We publiceren enkele belangwek-
kende passages uit dit verslag.

Inrichtende machten

De inrichtende machten fungeren als 
werkgever van de personeelsleden in het 
onderwijs: dit zijn de scholengroepen (GO!), 
de gemeente- en provinciebesturen (OGO) 
en de vzw’s (VGO). De inrichtende machten 
staan in voor het personeelsbeleid en zijn 
verantwoordelijk voor het werven, benoe-
men, ontslaan,... van hun personeelsleden. 
AgODi betaalt via het zogenoemde 'derde-
betalersysteem' de salarissen en andere 
vergoedingen rechtstreeks uit aan deze 
personeelsleden, voor zover aan een aantal 
voorwaarden is voldaan: dit zijn de financie-
rings- en subsidiëringsvoorwaarden.

De werkstations

Een werkstation is verantwoordelijk voor 

de personeelsdossiers van de scholen van 
één onderwijsniveau binnen één regio. Per 
school – en steeds vaker ook per scholen-
gemeenschap – is er zo één aanspreekpunt 
voor alle aspecten van het personeelsbe-
heer. Elk werkstation bestaat uit een groep 
van dossierbeheerders. De werkstations 
streven ernaar om, in partnerschap met de 
scholen, de salarissen van het onderwijs-
personeel dat voor de Vlaamse Gemeen-
schap werkt correct en tijdig uit te betalen. 
Maar daarnaast heeft een werkstation nog 
heel wat andere opdrachten uit te voeren.
De werkstations verzorgen het dossierbe-
heer en staan in voor de salarisberekening 
en uitbetaling van de personeelsleden. Ze 
ontvangen en verwerken de opdrachten tot 
betaling, ze behandelen personeelszaken 
als ziekteverlof, bevallingsverlof, diverse ver-
lofstelsels, arbeidsongevallen, vaste benoe-
mingen en beheren het personeelsdossier.
De werkstations gaan na of de aanstelling 
van de personeelsleden valt binnen de om-
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kadering waarop een school recht heeft en/
of de personeelsleden voldoen aan de voor-
waarden voor financiering of subsidiëring.
Steeds vaker ondersteunen de werkstations 
de scholen bij de toepassing van de com-
plexe personeelsreglementering en treden 
zij op als actieve informatieverstrekkers.

Advies en Ondersteuning
Onderwijspersoneel en ICT

Vanaf 1995 is het informatiseringsproces 
volop van start gegaan. Via het communica-
tiepakket EDISON (Elektronisch Doorgeven 
van Informatie tussen Schoolinstellingen 
en Onderwijsadministratie) komen de 
persoonsgegevens, betalingsopdrachten, 
dienstonderbrekingen,... van de personeels-
leden gestructureerd in het elektronisch 
personeelsdossier (EPD) terecht en niet 
langer via papieren formulieren. Ook de 
verwerking van de gegevens gebeurt gro-
tendeels automatisch. Gegevens als ba-
rema’s, noemers, hoofdambt, anciënniteit, 
dienstonderbreking,... worden vertaald in 
betalingsparameters en opgeslagen in het 
elektronische dossier (EPD).
Op basis van de gegevens van het EPD of 
van de manuele input berekent het salaris-
systeem (een oude maar cruciale informati-
catoepassing) de bruto- en nettowedde, het 
vakantiegeld en de eindejaarstoelage. Het 
salarissysteem genereert de verschillende 
noodzakelijke bestanden zoals die voor 
de uitbetaling aan de personeelsleden, de 
salarisbrief, de aanrekening van deze uitga-
ven op de loonkredieten en de stortingen 
aan andere overheidsinstanties (Financiën, 
RSZ, RKW,...).
Twee ondersteunende afdelingen, name-
lijk de afdeling Advies en Ondersteuning 
Onderwijspersoneel en de afdeling ICT, van 
AgODi staan in voor het onderhoud van het 
salarissysteem en het EPD en de verwerking 
van de output van het salarissysteem (ver-
sturen van betalingsuittreksels, aanrekening 
op de begroting, opmaak betalingsopdrach-
ten, vervullen van de fiscale en sociale ver-
plichtingen zoals DMFA en DIMONA).

Stappen uitbetalingsproces loon

Stap 1: AgODi controleert enkele voor-
waarden
Wie heeft recht op een loon? Een perso-
neelslid moet voldoen aan de financierings- 
of subsidiëringsvoorwaarden op het gebied 
van nationaliteit, medische geschiktheid, 

taalwetgeving, burgerlijke en politieke 
rechten en bekwaamheidsbewijs. Ook het 
correct naleven van de reaffectatiever-
plichtingen is een betalingsvoorwaarde. 
De functie van het personeelslid moet zijn 
voorzien binnen de personeelsformatie (de 
omkadering) of binnen de mogelijkheden 
tot vervanging.

Stap 2: AgODi gaat na op welke salaris-
schaal het personeelslid recht heeft
AgODi gaat na onder welke bekwaamheids-
categorie het personeelslid valt voor de 
uitgeoefende opdracht. De reglementering 
daarover is uitgebreid en zeer complex. De 
uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse rege-
ring (de zogenaamde 'telefoonboeken') be-
palen voor elke opdracht (ambt, vak, onder-
wijsvorm en graad,...) welk bekwaamheids-
bewijs vereist of voldoend geacht is of welk 
ander bekwaamheidsbewijs gevaloriseerd 
kan worden. Het bekwaamheidsbewijs is 
ook bepalend voor de regels rond de tijde-
lijke aanstellingen van doorlopende duur, 
de vaste benoemingen en de inzetbaarheid 
van het personeelslid. In 2012 telde het 
onderwijs 183 verschillende salarisschalen! 
De meerderheid van deze salarisschalen zijn 
van toepassing op een zeer beperkt aantal 
personeelsleden.

Stap 3: AgODi bepaalt het brutosalaris 
conform de anciënniteit en de beta-
lingsnoemer
De vorige beroepservaringen binnen en 
eventueel buiten het onderwijs bepalen de 
anciënniteit van een personeelslid. Verder 
stelt AgODi ook de betalingsnoemer van 
een opdracht vast. Die verschilt naargelang 
het onderwijsniveau, het ambt, het vak, de 
onderwijsvorm of de graad. Daarbij gaat 
AgODi na of een personeelslid meer pres-
teert dan een voltijdse betrekking en op die 
manier cumuleert.

Stap 4: Afhoudingen en uitbetalingen
Het salarissysteem past correcte afhoudin-
gen toe en zorgt voor de effectieve uitbeta-
ling.

De loonketting bestaat uit vier stappen:
- de aanlevering van de gegevens door de 

schoolsecretariaten via EDISON en WebE-
DISON naar het elektronisch personeels-
dossier (het EPD)

- het beheer van de personeelsgegevens in 
het EPD

- de salarisberekening

- de naverwerking: de aanrekening van de 
uitgaven in de begroting en de boekhoud-
kundige verwerking, de datatransfer naar 
Dexia tot en met februari 2012 en naar 
ING vanaf maart 2012.

De activiteiten van de schoolsoftwareleve-
ranciers, de scholen zelf, de externe infor-
maticapartner en de verschillende entitei-
ten binnen het beleidsdomein Financiën 
en Begroting behoren niet tot de interne 
doorlooptijden van AgODi.

Om onze leden optimaal van dienst te zijn 
staan de regiosecretaris en de provinciaal 
secretarissen van ACOD Onderwijs steeds 
klaar om de contacten met AgODi optimaal 
te laten verlopen.

onderwijs

Brochure
loopbaan-
onderbreking
Nieuwe
editie
De vierde, herziene editie van onze bro-
chure 'Loopbaanonderbreking' is versche-
nen. Leden kunnen ze bestellen bij hun 
regio- of provinciaal secretaris of via on-
derwijs@acod.be.

CONTACT de auteur van het artikel l 02 508 58 80 l raf.deweerdt@acod.be
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Kunstenaars
De nieuwste ontwikkelingen

Het kunstenaarsstatuut omvat twee lui-
ken. Het luik werkloosheid valt onder de 
bevoegdheid van minister De Coninck, 
terwijl minister Onkelinx verantwoor-
delijk is voor het luik sociale zekerheid. 
Beide luiken staan los van elkaar en mis-
sen tot op heden afstemming. Dit artikel 
schetst kort het wettelijk kader en de 
belangrijkste knelpunten. Daarna gaan 
we dieper in op enkele voorstellen die 
door de Nationale Arbeidsraad (NAR) ge-
formuleerd werden en de basis vormen 
van het werk dat nu door de bevoegde 
kabinetten wordt gedaan.

Wettelijk kader

Kunstenaars kunnen aan de slag als zelf-
standige, als werknemer of als ambtenaar. 
Deze laatste categorie – de kunstenaar-
ambtenaar – laten we hier verder buiten 
beschouwing. De kunstenaar die als 
werknemer werkt, kan zijn professionele 
artistieke activiteit op drie manieren orga-
niseren:
- met een arbeidsovereenkomst.
- via een SBK (een daartoe erkend interim-
kantoor).
- op basis van het vermoeden van werk-
nemerschap. Dit is de zogenaamde 1bis, 
wanneer er in opdracht artistieke presta-

ties worden geleverd, zonder dat er een 
arbeidsovereenkomst is.
Enkel voor deze kunstenaars-werknemers 
zijn er specifieke maatregelen uitgewerkt. 
Dit is wat men doorgaans bedoelt als men 
het heeft over het ‘sociaal statuut van de 
kunstenaar’. Voor de kunstenaar die als 
zelfstandige aan de slag gaat, bestaan er 
nog geen specifieke maatregelen. Hier is 
nog werk aan de winkel.

Knelpunten

Vermoeden van werknemerschap (artikel 
1bis)
Hier geldt dat een artiest die artistieke 
prestaties levert in opdracht en hiervoor 
een vergoeding ontvangt, ook al is er geen 
arbeidsovereenkomst, vermoed wordt 
werknemer te zijn in het stelsel van de 
sociale zekerheid. Zonder duidelijke op-
drachtgever kunnen artiesten zich echter 
niet op dit vermoeden beroepen om in 
aanmerking te komen voor een werkne-
mersstatuut. Probleem is dat heel wat 
artiesten er desondanks van uitgaan dat 
artikel 1bis speelt, ook wanneer er geen 
opdrachtgever is. Onder meer hierdoor 
ontstond het zogenaamde oneigenlijk 
gebruik van deze bepaling en kwam het 
systeem onder druk te staan.

De werkloosheidsreglementering
Kunstenaars die als werknemer aan de slag 
zijn, kunnen desgevallend genieten van 
bepaalde voordeelregels in de werkloos-
heidsregeling. Deze specifieke voordeel-
regels werden ontwikkeld omwille van de 
atypische manier van werken: wisselende 
werkgevers, vaak zeer kortlopende en/of 
tijdelijke opdrachten. De RVA beperkt deze 
voordeelregels tot artiesten die werken in 
het spektakelbedrijf. Daarnaast wordt een 
aantal bepalingen enkel toegepast op de 
zogenaamde uitvoerende kunstenaars of 
schouwspelartiesten. Er zijn evenwel heel 
wat kunstenaars aan de slag in andere 
sectoren of scheppende kunstenaars, die 
door deze beperkende interpretatie niet 
in aanmerking komen voor de gunstige 
regels in verband met de werkloosheidsre-
glementering.

Het sociaal statuut
Dit beperkt zich tot kunstenaars-werk-
nemers. Voor zelfstandige artiesten, die 
nochtans ook een atypische manier van 
werken hebben met grote fluctuaties in 
hun inkomsten, bestaan nog geen speci-
fieke sociale maatregelen die inspelen op 
deze situatie.

Oplossingen

Het advies van de NAR focust op de kun-
stenaars-werknemers, dus op de eerste 
twee knelpunten. Voor de zelfstandige 
artiesten dringen zich ook aangepaste 
maatregelen op, maar deze maken geen 
deel uit van de voorstellen die nu op tafel 
liggen.
Om het gebruik van artikel 1bis beter af 
te lijnen, wordt een visum voor kunste-
naars ingevoerd. Enkel diegenen die zich 
op dit vermoeden willen beroepen, zullen 
een dergelijk visum moeten aanvragen. 
Kunstenaars die dus werken met een ar-
beidsovereenkomst of via een SBK, zullen 
dat kunnen blijven doen en hebben geen 
visum nodig om bijvoorbeeld in de werk-
loosheid als kunstenaar erkend te worden.
Dit visum onderscheidt zich ook van de 
kunstenaarskaart, die al ingeschreven was 
in de bestaande reglementering, maar nog 
niet werd ontwikkeld. De kaart is bedoeld 
om het systeem van de kleine vergoeding 
uit te voeren. Dit systeem geldt voor klein-
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schalige artistieke prestaties waarbij geen onderwerping aan de 
sociale zekerheid voorzien is, omwille van de beperkte omvang 
ervan. De NAR vraagt dat deze kaart wordt ingevoerd, omdat 
ze een specifieke garantie biedt aan zowel de opdrachtgever als 
de kunstenaar dat er geen onderwerping aan de sociale zeker-
heid is en dat het vermoeden van 1bis niet speelt.
Zowel het visum als de kaart zouden worden uitgereikt door de 
commissie kunstenaars. De werking van deze commissie moet 
daartoe worden aangepast: zij moet meer aansluiting vinden 
bij de praktijk en een ruime vertegenwoordiging van het veld 
omvatten.
Over de werkloosheidsreglementering suggereert de NAR om 
het onderscheid tussen scheppende en uitvoerende kunste-
naars op te heffen en ze op een gelijke manier te behandelen.

Het advies van de NAR vormt een doordachte en goede basis 
voor een goede afstemming tussen het sociaal zekerheids-
statuut en het werkloosheidsstatuut. De toepassing ervan zou 
garanderen dat de huidige ongelijkheden worden weggewerkt 
(tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars in de werk-
loosheidsreglementering). En dat het regime dat werd ontwik-
keld om tegemoet te komen aan de noden van de artiesten, 
beperkt wordt tot deze groep. Met andere woorden dat de 
kwetsbare kunstenaars kunnen blijven gebruikmaken van deze 
voor hen zo noodzakelijke regels.

Laurette Muylaert

Infovergaderingen 
over statuut
kunstenaars
en technici

- ACOD-gebouw Gent, Bagattenstraat 160: 17 februari 2014, 10 
uur, 1'ste verdieping.

- ACOD-gebouw Antwerpen, Ommeganckstraat 47-49: 3 febru-
ari 2014, 10 uur (zaal te bepalen).

Congres Euro FIA 
en UNI MEI Europa 
bij ACOD
Euro FIA

Van 13 tot 15 november 2013 congresseerde de Fédération 
Internationale des Acteurs Europa (Euro FIA) in het ACOD-
gebouw op het Fontainasplein. Op het programma stonden de 
vele problemen die zich stellen als artiesten en andere werkne-
mers in verschillende landen van Europa werken.

Op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit is de regelgeving 
verre van transparant. Belastingen worden vaak dubbel betaald. 
De afhoudingen voor de sociale zekerheid moeten gebeuren in 
het land van tewerkstelling, maar indien iemand meer dan 25 
procent tewerkgesteld is in een van de Europese landen, dan 
moeten de bijdragen doorgestort worden naar dat land.
Er werd verder een volle agenda afgewerkt over sociale en fiscale 
problemen en eisen op Europees niveau. Ook de verschillende 
richtlijnen over naburige rechten werden besproken.

Meer info is te vinden op www.fia-actors.com.

UNI MEI Europa

Op 27 en 28 november was er een vergadering van het vier-
jaarlijks congres van UNI MEI Europa. MEI staat voor Media, 
Entertainment and arts International. De aanwezigen bogen 
zich over de vele problemen van de openbare omroepen.

Zo sloot in Griekenland de ERT een deal met de regering. De per-
soneelsleden blijven actievoeren en uitzendingen verzorgen. Ze 
hebben al onze steun en alle steun van de Europese vakbonden. 
Tijdens de vergadering werd de openbare omroep van Valentiä 
met sluiting bedreigd. Het is een omroep die uitzendt in de lokale 
taal en het is onaanvaardbaar dat deze zou opgedoekt worden.

Tijdens de tweedaagse werd een actieplan uitgewerkt voor UNI 
MEI Europa voor de komende vier jaar. De focus ligt op sociale 
rechten, auteursrechten en akkoorden op Europees niveau. Ook 
ging het over de opvolging van de Europese wetgeving en de 
onderhandelingen met de verschillende politieke actoren.

We hebben heel wat werk voor de boeg. Het verder ontwikkelen 
van de Europese sociale dialoog en vooral het versterken van de 
Europese werking van de vakbonden is aan de orde. Meer en 
meer beïnvloedt Europa het beleid van de nationale staten en 
daarom hebben wij nood aan een sterke Europese tegenmacht in 
de vakbond.

Alle info op www.uniglobalunion.org.

CONTACT Laurette Muylaert l 0477 32 38 61 l laurette.muylaert@acod.be
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Antwerpen
Kempen-Mechelen
Nieuwjaarsreceptie senioren

Op 5 februari 2014 nodigt de seniorencom-
missie Antwerpen-Kempen-Mechelen haar 
leden uit om samen een nieuw en hopelijk 
positief jaar te vieren. Vanaf 14.30 uur kan je 
terecht in het Bondsgebouw, Ommeganck-
straat 47-49 te 2018 Antwerpen. Nadine 
Marechal, provinciaal algemeen secretaris 
ACOD, heeft John Crombez, staatssecretaris 
voor Fraudebestrijding, en Chris Reniers, 
algemeen secretaris ACOD, uitgenodigd voor 
een toelichting van de politieke en socio-
economische actualiteit. Schrijf je op tijd in 
via maurice.hauspie@acod.be of telefonisch 
op ACOD 03/213.69.20 (Antwerpen) of 
015/41.28.44 (Mechelen). Voor meer info 
over activiteiten van de seniorencommissie 
Antwerpen-Kempen-Mechelen kan je ook 
terecht op dat e-mailadres en die nummers.

Hoe krijg ik mijn energiefactuur naar beneden?

De seniorencommissie van ACOD Overheids-
diensten Antwerpen organiseert op dinsdag 
4 februari 2013 een informatieve namid-
dag over manieren om je energiefactuur 
te beperken. Inga Verhaert (gedeputeerde 
Provincie Antwerpen) spreekt over groeps-
aankopen, Tom De Meester geeft toelichting 
bij zijn boek “Opgelicht” en Jan Van Wijn-
gaerden (ACOD Gazelco) geeft uitlegt over de 
Belgische energieproblematiek. Je kan vanaf 
13u30 
terecht in het ACOD-gebouw (Ommeganck-
straat 47-49, Antwerpen). Iedereen welkom

Limburg 
Nieuwjaarsreceptie senioren

Op dinsdag 21 januari 2014 organiseren de 
senioren van ACOD Limburg hun nieuw-
jaarsreceptie. Alle gepensioneerden van het 
gewest Limburg en hun partner zijn welkom 
vanaf 13 uur in Zaal Kermeta, Diestersteen-
weg 204, 3510 Kermt-Hasselt. Je kan er ge-
nieten van een fijn wijntje en lekker hapje in 
aanwezigheid van o.a. Jenny Peeters (voorzit-
ster ACOD Senioren Limburg), Karel Stessens 

(ACOD-voorzitter), Chris Reniers (algemeen 
secretaris ACOD) en Freddy Stox (provinciaal 
secretaris ACOD Limburg).
Inschrijven doe je door je naam, voornaam, 
adres en aantal deelnemers door te geven 
aan Freddy Stox via 011/30.09.76 tijdens de 
kantooruren of via mail aan freddy.stox@
acod.be.

Oost-Vlaanderen 
afdeling Sint-Niklaas
Nieuwjaarsfeest

Het bestuur van de afdeling Sint-Niklaas no-
digt haar leden uit op haar nieuwjaarsfeest 
op zaterdag 25 januari 2014 om 19 uur in 
het Volkshuis, Vermorgenstraat 11, 9100 
Sint-Niklaas. Op het programma staan ver-
welkoming en aperitief, gevolgd vanaf 20 uur 
door een uitgebreid koud, warm en desser-
tenbuffet. Trio de Janeiro zorgt voor de mu-
zikale omlijsting. Deelname kost 23 euro per 
persoon voor leden en hun partner, 40 euro 
per persoon voor niet-leden. Inschrijving 
kan door storting op rekeningnummer 000-
1567598-78 met vermelding 'Nieuwjaars-
feest 2014' en het aantal personen. Inschrij-
ven kan tot 22 januari 2014. Meer info via 
0470/980.397 of ellen.nicque@acod.be.

Algemene ledenvergadering senioren
overheidsdiensten

De afdeling Seniorenwerking Overheidsdien-
sten (voormalige Ministeries en Parastatalen) 
nodigt al haar gepensioneerde leden uit tot 
het bijwonen van haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op donderdag 16 januari 
2014 om 10 uur, in het ACOD-gebouw (eer-
ste verdieping), Bagattenstraat 158, 9000 
Gent. Op de agenda: toelichting bij de ac-
tuele syndicale toestand en informatie over 
de activiteiten voor senioren die worden 
georganiseerd in 2014. Ter gelegenheid van 
het nieuwe jaar wordt de aanwezigen een 
drankje en hapje aangeboden. Om praktische 
reden wordt gevraagd vóór 14 januari uw 
aanwezigheid te bevestigen aan Marc Van de 
Velde, tel. 0479/31.58.30 of mail naar hel-
dervelde@skynet.be.

Vlaams-Brabant
Nieuwjaarshappening ABVV Seniorenwerking

De senioren aangesloten bij ACOD Vlaams-
Brabant worden uitgenodigd deel te nemen 
aan de nieuwjaarshappening van het ABVV 
op vrijdag 7 februari 2014 om 13 uur in 
ons ACOD-gebouw te Leuven. Op het pro-
gramma staan aperitief, toespraken, koude 
schotel met dessert en dansgelegenheid. 
Deelname kost 15 euro per persoon (5 
drankbonnetjes inbegrepen), te betalen via 
overschrijving op rekeningnummer BE34 
0014 5894 7290 van ABVV-Senioren Vlaams-
Brabant. Inschrijvingskaarten te verkrijgen bij 
Winnie Van Nerum (ABVV Vlaams-Brabant) 
via 016/27.18.89.

Nieuwe telefoonnummers

ACOD Vlaams-Brabant is bereikbaar via 
nieuwe telefoonnummers:
- algemeen telefoonnummer 016/21.37.20
- algemeen faxnummer 016/22.32.23
- gewestelijk intersectoraal secretariaat 
016/21.37.22
- sector Spoor 016/21.37.29
- sector LRB 016/21.37.24
- sector Onderwijs 016/21.37.28
- sector Post 016/21.37.23
- sector TBM: 016/21.37.41
- sector Overheidsdiensten (Vlaams) 
016/21.37.26
- sector Overheidsdiensten (federaal) 
016/21.37.27.

West Vlaanderen 
afdeling Roeselare
Algemene ledenvergadering en nieuwjaars-
receptie

Op 16 februari organiseert de afdeling Roe-
selare haar jaarlijkse ledenvergadering en 
bijhorende nieuwjaarsreceptie. Vanaf 11 
uur kan je terecht in het ACOD-gebouw, St.-
Amandstraat 112, 8800 Roeselare. Inschrij-
ven vooraf is verplicht, via luc.deschepper@
skynet.be of via 0471/97.04.46.


