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Equal Pay Day
Na 10 jaar is er nog 
steeds een loonkloof

Als we dit niet 
aanvaarden,
waarom dan wel 
dat vrouwen
minder betaald 
worden voor
hetzelfde werk?
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 USB-sleutel
Winnaars verrassingsprijs

Patrick Decru (Sint-Eloois-Vijve), Lutgarde 
Horemans (Ramsel), Linda Meijers (Zoersel), 
Marleen Pauwels (Averbode) en Theo Bae-
lus (Kasterlee) wisten dat de nieuwe show 
van Joost Vandecasteele ‘In Onaanvaarbare 
Staat’ heet, dat de Hogere Zeevaartschool in 
Antwerpen in gevestigd en dat het program-
ma ‘Slagkrachtige overheid’ voor een meer 
efficiënte overheid zou moeten zorgen

Nieuwe prijs:

USB-sleutel

 Vragen

- Hoe heet het nieuwe boek waarin Koen 
Hostyn de verrechtsing in onze maat-
schappij onderzoekt?

- Welke minister uitte zijn teleurstelling dat 
hij, althans volgens hem, niet rechtstreeks 
met leerkrachten kon spreken en zich al-
leen tot de vakbonden kon richten?

- Vanaf welk jaar wordt het spoorverkeer in 
de EU-lidstaten ‘vrijgemaakt’?

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
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Als je het mij vraagt
Een gelijk loon is ook niet alles
Traditiegetrouw is maart de jaarlijkse afspraak voor Vrouwendag 
en Equal Pay Day. Goed nieuws is dat de loonkloof tussen man-
nen en vrouwen krimpt. Onmiskenbaar zijn we op de goede weg?

Chris Reniers: “Het hangt er vanaf hoe je dat bekijkt. Er is inder-
daad een verbetering merkbaar: het verschil in loon tussen mannen 
en vrouwen voor gelijk werk is kleiner geworden. Toch blijft het 
verschil nog schandalig groot. Tien jaar geleden verdienden vrou-
wen een kwart minder, nu nog altijd een vijfde. En dan spreken we 
alleen over België. De situatie voor vrouwen in ontwikkelingslanden 
en groeistaten is nog heel wat dramatischer.”

Een recente studie van Eurostat, het Europees bureau voor statis-
tiek, toont aan dat jonge vrouwen vaker een diploma hoger on-
derwijs hebben dan jonge mannen. Die evolutie is dé sleutel naar 
gelijk werk voor gelijk loon?

Chris Reniers: “Voor België zien de cijfers er op papier erg goed uit. 
50% van de Belgische vrouwen tussen de 30 en 34 jaar bezitten een 
diploma hoger onderwijs. Bij de mannen in dezelfde leeftijdsgroep 
is dat slechts 37%. Opmerkelijk, zou je dan denken. Tot je kijkt naar 
de tewerkstellingscijfers. Dan blijkt dat in België ruim 43% van de 
vrouwen deeltijds werkt, tegen slechts 9% bij de mannen. Dus ja, 
het is erg belangrijk om hogere studies te doen, maar net zo goed 
om erna een carrière uit te bouwen en voltijds te werken. Doe je 
dat niet, dan heeft dat grote gevolgen voor je pensioenopbouw en 
voor je zelfstandigheid en financiële mogelijkheden op latere leef-
tijd. Dus, dames, voltijds werken is de boodschap, maar wanneer je 
dan toch beslist om deeltijds te werken, maak daar dan goede en 
duidelijke afspraken over met je partner!”

We zijn nog een goede twee maanden verwijderd van de verkie-
zingen – het moment voor politici om deel te nemen aan debat-
ten om zichzelf en hun realisaties aan te prijzen. Wat steek je 
daar zoal uit op?

Chris Reniers: “Onlangs vertegenwoordigde ik de ACOD in zo’n 
debat. Het werd een zeer interessante avond. Wat ik daar vooral 
van onthouden heb, was dat alle partijen zich bijzonder gehecht 
verklaarden aan de openbare diensten en de ambtenaren – zelfs 
de N-VA. Toch blijkt voor die laatste partij dat in de praktijk vooral 
het spreekwoord ‘luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn 
daden’ van toepassing is. Getuige daarvan haar affiches en film-
pje waarin ze de neutraliteit van de ambtenaren in vraag stelt en 
haar onophoudelijk pleidooi voor de uitverkoop van de openbare 
diensten. Minister Geert Bourgeois – net als zijn federale evenknie, 
CD&V-staatssecretaris Hendrik Bogaert – pakt ook graag uit met 
besparingscijfers over het aantal ambtenaren. Ze kloppen zich bei-
den op de borst over hoeveel personeel ze wel hebben geschrapt. 
Ondertussen moet wie overblijft steeds meer werk verzetten met 
minder collega’s. Moet dat de gehechtheid aan de openbare dien-
sten aantonen?”

De druk neemt toe, dat blijkt ook uit de cijfers van het ziektever-
zuim.

Chris Reniers: “Steeds meer ambtenaren haken af onder de toe-
genomen stress. Dit is vooral het geval bij de oudere personeelsle-
den. Dan moet je besluiten dat alle politici weliswaar de mond vol 
hebben van langer werken, maar dat er in de praktijk weinig werk 
wordt gemaakt van leeftijdsgebonden tewerkstelling. Er bestaan 
eenvoudigweg de ‘tools’ niet voor bij de overheid. Dat is des te 
pijnlijker, omdat we de voorbije maanden verschillende voorstellen 
hebben gedaan rond kwaliteitsbevordering in de arbeidsorganisa-
tie, voor leeftijdsaangepast werken en voor de combinatie werk en 
gezin. Dat zijn stuk voor stuk elementen om het personeel van de 
overheid langer én gemotiveerd aan de slag te kunnen houden. We 
hoopten dat in een intersectoraal akkoord te kunnen gieten. Maar 
net zoals de voorbije jaren, is daar niets van in huis gekomen. De 
regering had er geen oren naar. Dat is een miskenning van de open-
bare sector.”

De ambtenaar is dikwijls kop-van-jut wanneer er iets fout 
loopt. Onterecht?

Chris Reniers: “Absoluut! Men schiet graag op de ambtenaar, ter-
wijl veel te maken heeft met de complexe regelgeving en het laby-
rint van overheidsinstellingen. Dat is de verantwoordelijk van de 
politiek, want die heeft dat gecreëerd. Wanneer daar iets aan ver-
betert, kan ook de ambtenaar performanter werken en de dienst-
verlening geven waar de burger recht op heeft.” ■
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Equal Pay Day 2014
Kaal, ros, dik, zwart of vrouw?
Dan moet je minder verdienen…
Naar jaarlijkse gewoonte klagen de progressieve vrouwenbe-
weging ‘zij-kant’ en het ABVV met de Equal Pay Day-campagne 
de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan. Equal Pay 
Day is de dag tot wanneer vrouwen gemiddeld langer moeten 
werken om hetzelfde te verdienen als mannen verdienden tij-
dens het afgelopen jaar. Is de loonkloof groot, dan valt Equal 
Pay Day laat in het jaar. Wordt de loonkloof kleiner, dan zal 
Equal Pay Day naar 1 januari opschuiven.

Om deze dag te berekenen, gebruiken ze de Equal Pay Day Indica-
tor. Deze is gebaseerd op officiële en betrouwbare statistieken, en 
vergelijkt de gemiddelde brutomaandlonen van mannen en vrou-
wen, voltijds en deeltijds samen, uit de privésector. We kiezen er 
bewust voor om de brutomaandlonen van voltijds en deeltijds 
werkenden samen te nemen. Alleen op die manier krijgen we een 
correct beeld van de inkomsten en financiële situatie van Belgi-
sche werknemers.

Deze tiende editie valt op 18 maart 2014, al 13 dagen vroeger 
dan de eerste keer in 2005. Hoewel er dus sprake is van een posi-
tieve evolutie, blijft 1 januari nog veraf.

Bezoek de Equal Pay Day-campagne online, met de vernieuwde 
website of gebruik de originele app voor Facebook, een ‘face 
swap’ die vrouwen transformeert, zodat ze eindelijk evenveel als 
een man kunnen verdienen. Of ze er écht op vooruit gaan, valt te 
bezien.

Daarnaast zijn er vier affiches en postkaarten met beelden van 
een kale, rosse, dikke of zwarte man, die minder moeten verdie-
nen omdat ze er zo uitzien. Bekijk zeker ook de twee confronte-
rende clips, waarin de verteller uitlegt waarom dikke en zwarte 
mensen minder moeten verdienen. Absurd en schandalig, net 
zoals de loonkloof een schande is. ■

Alle info en campagnemateriaal vindt u op www.equalpayday.be. 

Pensioenhervorming
Veel gestelde vragen
De pensioenexperts van de ACOD krijgen 
voortdurend vragen van leden over de 
mogelijkheden om met pensioen te gaan 
en over de eventuele gevolgen van de 
recente pensioenhervorming.

Omdat de vragen vaak gelijklopend zijn, 
hebben we er een aantal (en de antwoor-

den) gebundeld en online geplaatst. Zodra 
nodig, wordt de rubriek uiteraard ook 
aangevuld en geactualiseerd. Nu beant-
woorden we al deze vragen:
- Kan ik nog vervroegd met pensioen?
- Val ik onder de oude of nieuwe wetge-

ving?
- Is het nuttig om perioden van loopbaan-

onderbreking te valideren?
- Wat wordt er afgehouden van het bruto-

bedrag van het pensioen? ■

Wil je de antwoorden kennen? Bezoek dan 
onze rubriek ‘Nieuws’ op ACOD Online 
(publicatie op 10 maart 2014) of via de link 
http://ow.ly/upFaG.
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Gendercommissie vraagt dringend sociale correcties
Besparingen treffen vooral vrouwen
Met het oog op de volgende federale, 
regionale en Europese verkiezingen ver-
wacht de ACOD Gendercommissie van 
haar syndicale mandatarissen dat zij er 
bij de politieke verkozenen op aandrin-
gen om bij hun besluitvorming voorrang 
te geven aan de noden en de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Daarom 
stelde de Vlaamse gendercommissie van 
de ACOD een eisenbundel samen, die als 
leidraad moet dienen in onderhandelin-
gen met beleidsmakers.

Een studie van PSI (Internationaal Vakver-
bond voor de Openbare Diensten) toont 
aan dat de economische crisis en de stren-
ge besparingsmaatregelen de verworven-
heden van de vrouwen van de voorbije 30 
jaar van de kaart veegden. In tijden van 
crisis steken de stereotypen van de man 
als ‘kostwinner van het gezin’ en de vrouw 
als ‘aanvullende kostwinner’ opnieuw de 
kop op.
Vrouwen hebben vaker een minder hoog 
gekwalificeerde, onzekere baan (bijvoor-
beeld een overeenkomst van bepaalde 
duur), ze werken vaker deeltijds (43% van 
de actieve vrouwen), werken ook vaker in 
minder betaalde en minder sterke secto-
ren of in ondergeschikte functies (het gla-
zen plafond). Hoog tijd om een voorbeeld 
te nemen aan de Scandinavische landen, 
waar de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, én een goed evenwicht tussen 
werk en privéleven wel prioriteiten zijn.
Opvallend is ook dat de voortdurende 
afbouw van de openbare diensten de 
vrouwen het hardst treft. De meerderheid 
van de contractuele personeelsleden in 
de openbare diensten zijn vrouwen. Ze 
zijn dan ook de eerste slachtoffers van de 
besparingsmaatregelen. Bovendien maken 
vrouwen zeer veel gebruik van openbare 
diensten (bijvoorbeeld openbaar vervoer, 
kinderopvang en gezondheidszorg). Door 
de besparingen in de openbare dienst-
verlening zullen opnieuw vooral vrouwen 
de onbezoldigde verzorgings- en opvoe-
dingstaken op zich moeten nemen.

Onze voornaamste eisen

- Blijven strijden tegen de liberalisering, 
deregulering en commercialisering van de 
openbare diensten enerzijds en strijden 

voor de integratie van de genderdimensie 
in het overheidsbeleid anderzijds.
- Er moet voorrang verleend worden aan 
de voltijdse statutaire tewerkstelling, dus 
geen ‘mini-jobs’, ‘nul-uurcontracten’ of 
verplicht deeltijds werk.
- Kwaliteitsvolle openbare diensten en 
collectieve onthaalstructuren moeten 
versneld uitgebouwd worden (bijvoor-
beeld crèches, schoolse en buitenschoolse 
opvang, en de opvang van oudere en/of 
afhankelijke personen).
- Ook sociale balansen in de openbare sec-
tor en genderneutrale functieclassificaties 
zijn noodzakelijk.
- Kosteloos en openbaar onderwijs met 
een genderdimensie en gelijke kansen 
voor iedereen blijft noodzakelijk. Alle voor-
oordelen bij de schoolkeuze en beroeps-
oriëntatie moeten verdwijnen. Het lesma-
teriaal moet genderneutraal zijn.
- Iedereen moet een gelijkwaardige toe-
gang hebben tot kwaliteitsvolle gezond-
heidszorg, ongeacht de situatie van de 
hulpbehoevende. Elke systematische be-
sparing in dit budget om gaten in de fede-
rale en regionale begrotingen op te vullen, 

moet geweigerd worden.
- Het aanbod van het openbaar vervoer 
moet verbeteren: een betere frequentie 
en territoriale dekking voor een betaal-
bare prijs.
- Er moet ook een erkenning komen van 
de zware beroepen – zeker van die secto-
ren waar vooral vrouwen tewerkgesteld 
zijn – gekoppeld aan aangepaste werkbare 
omstandigheden en uitstapmaatregelen. 
Dit betekent onder andere rekening hou-
den met beroepsziekten en eindeloop-
baanproblematiek.
- Wij streven naar een algemene en collec-
tieve arbeidsduurvermindering met be-
houd van loon. Alleen op die manier wordt 
er een einde gemaakt aan elke discrimina-
tie van iedereen die door de gezinssituatie 
de keuze moet maken de werktijd indivi-
dueel te beperken ten koste van carrière, 
loon en pensioenrechten…  ■

Lees meer over de impact van de besparin-
gen op vrouwen op 
http://world-psi.org/austerity-women.

ACOD Gendercommissie
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Europa in essentie
De trojka, Trojaans paard voor sociale 
afbraak

Het Europees Vakverbond (EVV) onder-
zocht de resultaten en gevolgen van de 
programma’s die de trojka (de Europese 
commissie, de Europese Centrale Bank en 
het Internationaal Monetair Fonds, IMF) 
aan Cyprus, Griekenland Ierland en Por-
tugal oplegde. De democratisch verkozen 
regeringen werden ‘gekaapt’ en hadden 
geen andere keuze dan de eisenlijst van de 
trojka uit te voeren. Blijkt nu dat deze lan-
den hier economische en sociaal een heel 
hoge prijs voor betaalden.
De aanpassingsprogramma’s steunen op 
twee pijlers: enerzijds fiscale beperkin-
gen en anderzijds deregulering van de 
loonvorming en sociale dialoog, alsook de 
ontmanteling van de sociale zekerheid. In 
het kader van de gepreekte ‘soberheid’ 
werden ook de openbare diensten in de 

uitverkoop gezet. In de gevallen waar de 
sociale partners een akkoord bereikten, 
zoals in Griekenland en Portugal, werd dit 
door de trojka genegeerd en werden de 
opgelegde hervormingen simpelweg door-
gedrukt.
Dat resulteerde in een neergang van de 
economie, tewerkstelling, lonen en sociale 
bescherming, én een stijging van werk-
loosheid, armoede en ongelijkheid. Uitein-
delijk kregen de programma’s zelfs niet de 
stijgende schuldenlast onder controle, en 
konden de financieringskanalen, krediet-
mogelijkheden en intresten niet genorma-
liseerd worden.
Het EVV vraagt nu de herziening van de 
aanpassingsprogramma’s om te verzeke-
ren dat deze in overeenstemming zijn met 
de Europese sociale verworvenheden. ■

‘Right 2 Water’:
de burgers nemen het voortouw
Op maandag 17 februari hield het Europees Parlement een openbare hoorzitting rond 
het ingediende burgerinitiatief over water. De grootste zaal van het parlement – ruim 
400 zitplaatsen – zat afgeladen vol. Het burgerinitiatief ‘Recht op water’ is het eerste 
dat aan de criteria voldoet. 1,659 miljoen handtekeningen werden ingezameld. Het is nu 
wachten op het initiatief van de Europese Commissie.
Het burgerinitiatief heeft drie grote eisen:
- De EU-instellingen en lidstaten worden verplicht om ervoor te zorgen dat alle inwoners 

kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
- De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden worden niet aan de regels 

van de interne markt onderworpen en de waterdiensten worden van liberalisering 
uitgesloten.

- De EU moet zich meer inspannen om universele toegang tot water en sanitaire voor-
zieningen te bereiken en mag dus ook niet via handelsakkoorden aanzet geven tot libe-
ralisering van water in derde landen.■

Trans-Atlantisch 
vrijhandel- en in-
vesteringsverdrag: 
een dubbeltje op 
zijn kant
Sinds juli 2013 wordt tussen de EU en de 
Verenigde Staten een handelsverdrag on-
derhandeld – mogelijk het grootste han-
delsakkoord ooit tussen beide. Europees 
Commissaris voor Handel Karel De Gucht 
is hoofdonderhandelaar voor de EU.
Het geplande akkoord draait om het op 
elkaar afstemmen van de regelgeving voor 
de interne markten van de EU en de VS. 
Het arbitragemechanisme waarin voorzien 
wordt in investeringsbescherming geeft 
multinationals de macht staten aan te 
klagen voor regelgeving die dient om hun 
burgers of het milieu te beschermen. Dit 
is duidelijk een aantasting van de demo-
cratische beslissingsmacht. Het protest 
hierover, onder andere door het Europees 
Vakverbond, bewoog Karel De Gucht uit-
eindelijk tot een publieke raadpleging over 
het arbitragesysteem, waardoor de on-
derhandelingen gedurende drie maanden 
opgeschort worden.
Momenteel kan dit akkoord nog alle kan-
ten op. Gezien de trend op vlak van sociale 
afspraken, en klimaat- en energiebeleid 
alleen al binnen de EU, is het aangeraden 
waakzaam te blijven rond de volgende 
punten:
- Het verdrag mag geen impact hebben 

op het recht van staten om openbare 
diensten te reguleren en hierin te voor-
zien.

- De uitbouw van wetgeving rond tewerk-
stelling, sociale zekerheid, milieu- en 
gezondheidsbescherming mag door het 
handelsverdrag niet gehinderd worden.

- Duurzame ontwikkeling en arbeidsrech-
ten moeten door het verdrag gerespec-
teerd worden. ■
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Brusselse Intergewestelijke 
De inzet van de verkiezingen in Brussel
 

De Brusselse Intergewestelijke van de 
ACOD wijst nog eens op de bijzonder be-
langrijke inzet van de verkiezingen voor 
de openbare diensten en hun werkne-
mers in Brussel. Niet eenvoudig, gezien 
de unieke positie die Brussel inneemt in 
België, Europa en de wereld.
 
Tewerkstelling en opleiding

Van de 700.000 banen in het gewest 
wordt meer dan de helft uitgevoerd door 
pendelaars: ongeveer een derde uit Wal-
lonië en twee derden uit Vlaanderen. Pa-
radoxaal genoeg loopt de werkloosheid in 
Brussel op tot zo’n 20% (zelfs 35% onder 
de jongeren) doordat het evenwicht tus-
sen vraag en aanbod verstoord is. De Brus-
selse werkzoekenden zijn onvoldoende 
geschoold en hun taalkennis schiet tekort. 
Dat is een ontzettend probleem, omdat 
de helft van de banen in het gewest tot 
de dienstensector behoort en meestal om 
een hoog kennisniveau vraagt.

Onderwijs

Door de sterke bevolkingsgroei zal het 
aantal kinderen op schoolleeftijd enorm 
toenemen. Er zullen tegen 2015 zo’n 
23.000 extra plaatsen nodig zijn, en het zal 
heel wat organisatie en geld vergen om, 
in de eerste plaats in de kleuter- en basis-
scholen, kwaliteitsvol onderwijs mogelijk 
te maken. Willen we de sociale cohesie in 
de hand werken en de opgroeiende gene-
ratie vooruitzichten bieden, dan moet het 
onderwijs absoluut de nodige middelen 
krijgen, zodat het zijn rol van sociale lift 
kan spelen in plaats van de ongelijkheid te 
bestendigen.

Om voor een sociale mix te zorgen en 
de onderwijslat hoog te leggen, moet er 
komaf gemaakt worden met ‘gettoscholen’ 
en met de ongelijke en contraproductieve 
concurrentie tussen het officiële en het 
vrije onderwijsnet.
We moeten het opleidingsniveau ver-
beteren en tegelijk voor meer sociale 
samenhang zorgen, opdat gemeenschap-
pen en mensen zich niet zouden afsluiten 
– wat in extreemrechtse kaart zou spelen. 
Er is nood aan een betere omkadering. 
Ouders die hun kinderen niet zelf bij het 
schoolwerk kunnen helpen, moeten beter 
ondersteund worden. Er moeten ook bui-
tenschoolse cultuur- en sportactiviteiten 
komen.

Veiligheid, netheid en huisves-
ting

Terwijl uit de statistieken blijkt dat de cri-
minaliteit lichtjes daalt, blijft er een gevoel 
van onveiligheid heersen. Dat is deels te 
wijten aan het feit dat sommige stadsde-
len er niet netjes bij liggen en dat er soms 
fysiek geweld is. De ACOD is voorstander 
van een gewestelijk gecoördineerd veilig-
heids- en netheidsbeleid. Zo wordt een 
rationelere aanpak van deze problemen 
mogelijk en zullen de werknemers in de 
verschillende diensten op gelijke voet be-
handeld worden.
Een op preventie gericht integraal beleid, 
met meer beambten die deze aanpak 
concreet uitdragen op straat, zou tot heel 
wat meer burgerzin en beter samenleven 
leiden dan een louter repressieve aanpak. 
Het beleid moet absoluut dichter bij de 
burger staan.
Brusselse gezinnen hebben het ook als-

maar moeilijker om een degelijke woning 
te vinden door de groeiende kloof tussen 
de huurprijzen en hun inkomen. Om het 
hoofd te kunnen bieden aan de 32.000 
aanvragen op de wachtlijst, zou het aan-
bod sociale woningen zowat verdubbeld 
moeten worden.

Mobiliteit

De meer dan 350.000 werknemers die 
elke dag uit beide andere gewesten met 
de trein of de wagen naar Brussel komen 
werken, vergroten het steeds nijpender 
mobiliteitsprobleem. Het gewestelijk ex-
presnet dat ook dienst zal doen binnen 
de stad, komt er echter niet voor 2025! 
In afwachting daarvan moet het groeiend 
aantal reizigers worden opgevangen door 
het MIVB-aanbod uit te breiden, de rijfre-
quentie te verhogen en de doorstroming 
te verbeteren. Er zal dan ook meer perso-
neel moeten worden ingezet voor onthaal 
en onderhoud in de stations.

Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen 
waaraan we de verkiezingsprogramma’s 
zullen toetsen. We zullen hierop ook 
nauwlettend blijven toezien als de parle-
menten en uitvoerende machten aan het 
werk gaan. Altijd vanuit een constructieve 
instelling, maar met als eerste zorg toch 
het belang van de Brusselse burgers, van 
de openbare diensten en van de beamb-
ten die er werken. ■

Jean-Pierre Knaepenbergh
Algemeen secretaris BIG-ACOD
www.cgsp-acod-bru.be
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De juiste werkwijze
Uitbetaling syndicale premie 2013
Zoals ieder jaar dient u het aanvraagfor-
mulier voor de uitbetaling van de vak-
bondspremie in te vullen en op te sturen. 
We overlopen de juiste werkwijze.

Wie statutair of contractueel werkt voor 
een openbare dienst, ontvangt in januari, 
februari of maart 2014 het formulier voor 
de syndicale premie 2013. Het aanvraag-
formulier bestaat uit twee delen. Contro-
leer op het deel ‘in te vullen door de admi-
nistratie’ of de gegevens juist zijn. Op het 
deel ‘in te vullen door het personeelslid’ 
moeten de naam, het adres, de geboorte-
datum en het IBAN-rekeningnummer (te 
vinden in rubriek C op het aanvraagformu-
lier) verplicht worden ingevuld.
Vergeet niet het formulier te onderteke-
nen! Stuur het formulier op of geef het af 
aan de ACOD-militant op uw dienst, het 
secretariaat van de sector of het secreta-
riaat van het intersectoraal gewest. Doe 
dat zeker vóór 1 juli 2014. Hoe sneller het 
formulier in ons bezit is, hoe sneller de 
premie 2013 wordt uitbetaald.

Uitbetaald voor 30 september

De syndicale premie 2013 wordt uitbe-

taald vóór 30 september 2014 en bedraagt 
maximaal 90 euro. Voor eenzelfde referte-
jaar mag men slechts één aanvraagformu-
lier indienen, ook al ontvangt men meer-
dere formulieren. De syndicale premie 
wordt slechts eenmaal uitbetaald. Sinds 1 
januari 2007 zijn vakbondsleden verplicht 
hun lidmaatschapsbijdrage te storten op 
een bankrekening om te kunnen genieten 
van een vakbondspremie. Betalingen aan 
het loket van de vakbond of aan een afge-
vaardigde op het werk, kunnen dus niet 
meer.

Einde van de duplicaten

Vanaf 2012 kan de personeelsdienst, 
waarvan u afhangt, u geen duplicaat meer 
bezorgen, zelfs niet wanneer uw formu-
lier is zoekgeraakt, u het nooit ontvangen 
heeft of het structurele vergissingen 
inhoudt. Als u zich in een dergelijke toe-
stand bevindt, zijn er twee mogelijkheden, 
indien u wel degelijk recht heeft op uw 
vakbondspremie:
- Ofwel neemt u via mail of telefoon con-
tact op met uw gewest/afgevaardigde/
sector of gaat u snel ter plaatse om de 
ACOD op de hoogte te brengen van het 

probleem.
- Ofwel heeft u een computer en stuurt 
u een mail naar de vzw Vakbondspremie 
(adres: sec.asbl-vzw@cgspacod.be),
met vermelding van uw naam, voornaam, 
geboortedatum, lidnummer ACOD als u dit 
kent, de referentie van uw werkgever(s) in 
2013 en de eventuele data van in- en uit-
diensttreding voor het referentiejaar.

In ieder geval ontvangt u van ons een 
vervangingsformulier dat u ons – indien 
nodig – verbeterd en/of vervolledigd moet 
terugsturen. Zodra we dit vervangings-
formulier ontvangen hebben, zetten we 
de nodige administratieve stappen bij het 
secretariaat van de Commissie Vakbonds-
premies, zodat u kan worden betaald. ■

Let op: alleen aanvragen vervangings-
formulieren 2013! Als gevolg van de 
wettelijke bepalingen in verband met de 
uitbetaling vakbondspremies worden 
vervangingsformulieren 2012 niet langer 
aanvaard door de Commissie Vakbonds-
premies.
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NMBS
Overleg is meer dan een intentieverklaring
Als vakbond kennen we wel iets van 
overleg. Het is één van onze hoofdactivi-
teiten. We beseffen maar al te goed dat 
succesvol overleg vraagt dat alle betrok-
ken partijen vertegenwoordigd zijn in 
een degelijke structuur. Overleg binnen 
de nieuwe NMBS kan volgens ACOD 
Spoor dan ook niet anders verlopen.

De nieuwe NMBS-structuur zorgde voor 
een aantal stevige discussies op het 
kabinet-Mobiliteit. Dat mondde uit in een 
breed gamma van comités en commissies. 
ACOD Spoor streeft ernaar alle personeels-
categorieën vertegenwoordigd te zien in al 
die overlegniveaus.

Brede vertegenwoordiging
gevraagd

Per bedrijfseenheid tellen we vandaag één 
bedrijfscomité PBW, allen overkoepeld 
door een Nationaal Comité PBW, dat moet 
instaan voor onder andere de eenheid in 
veiligheid, reglementering en behandelde 
onderwerpen.
De plaatselijke comités PBW zullen geen 
grote wijzigingen ondergaan. De voor-
gestelde samenstelling van sommige 
bedrijfscomités PBW baart ons echter 
wel zorgen. Zeker als het gaat over Infra-
bel. Ze zien immers niet alleen toe op de 
veiligheid bij infrastructuurwerken, maar 
ook – in het verlengde ervan – op de vei-
ligheid van het bedieningspersoneel in 
de uitvoering van hun taken. Daarom is 

het belangrijk dat alle geledingen van het 
spoorwegnet vertegenwoordigd zijn in 
deze overlegcomités. Uit ervaring weten 
we immers welke spanningen er soms 
optreden op het terrein.
Hetzelfde geldt voor het gewestelijk 
paritair comité van Infrabel. Dat is niet 
alleen bevoegd voor welzijn, maar moet 
eveneens de dialoog ondersteunen – een 
niet te verwaarlozen opdracht. Ook hier 
is het cruciaal dat het personeel zo breed 
mogelijk vertegenwoordigd wordt, in over-
eenstemming met het door de wetgever 
opgesteld contingent dat bepaalt hoeveel 
vertegenwoordigers er moeten zijn per 
werknemers.

Stevige interne discussie

Overleg is één zaak, een syndicale tegen-
macht vormen is een andere. Daarom ook 
dat we de teksten geregeld teruggestuurd 
hebben. De discussie in de Nationale Pa-
ritaire Commissie was niet zelden bitsig. 
Dat liet zich ook voelen in het Nationaal 
Uitvoerend Bureau. De gewestelijk verant-
woordelijken maakten daar terecht tiental-
len opmerkingen. Zij kunnen het best de 
impact van de maatregelen in hun regio 
inschatten.
Tijdens het Nationaal Uitvoerend Bureau 
van 10 maart 2014 was er maar één agen-
dapunt: de nieuwe samenstelling van de 
overlegorganen in overeenstemming met 
het Koninklijk Besluit voor de oprichting 
van de nieuwe NMBS-structuur. Wie dacht 

dat het zou neerkomen op het eenvoudig-
weg overnemen van het K.B., was eraan 
voor de moeite. Over de teksten was er al 
meer dan eens overleg geweest met de 
gewesten, die hetzelfde hadden gedaan 
met hun militanten en leden. Bewust van 
zijn verantwoordelijkheid, gaf de meerder-
heid zijn goedkeurig, zij het onder voorbe-
houd. Als gevolg daarvan wordt de beslis-
sing uitgesteld tot 21 maart 2014.
De bijkomende gevraagde garanties:
- Een geschreven akkoord dat bij het Ge-

westelijke Comité van Infrabel alle ver-
vangers ook steeds aanwezig kunnen zijn 
op de vergadering.

- Een geschreven akkoord dat bij de Ge-
westelijke Overlegcommissie van Infrabel 
alle vervangers ook steeds aanwezig kun-
nen zijn op de vergadering.

- De NMBS mag geen probleem maken 
wanneer raadgevers de vergadering 
bijwonen.

- Er moet een evaluatie komen.

Het werk is dus nog niet af. De komende 
maanden zullen we toezien op de goede 
werking van deze overlegorganen en er-
over waken dat onze gesprekspartners van 
de directie ook echt geïnteresseerd zijn 
in de materie. Pas dan kan je spreken van 
een waardig en respectvol overleg. ■

Jean Pierre Goossens

spoor
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‘Vierde spoorwegpakket’
Waakzaamheid blijft geboden
Onder het credo ‘Meer concurrentie op 
het spoor voor een betere service aan 
treinreizigers’ stemde het Europees Par-
lement, in een eerste lezing, op woens-
dag 26 februari over een pakket wets-
ontwerpen. De plannen van de Europese 
Commissie om het spoor te liberaliseren, 
worden dus goedgekeurd, zij het in af-
gezwakte vorm. Wat is er beslist en hoe 
ziet de toekomst van het Europese spoor 
eruit?

Het spoor wordt niet ‘vrijgemaakt’ in 
2019, maar pas vanaf 2023. Concreet be-
tekent dit dat nationale overheden die nu 
contracten van openbare dienstverlening 
aan één exploitant toewijzen, zoals België 
met de NMBS, die contracten openbaar 
moeten aanbesteden. Doen ze dat niet, 
dan moeten ze rechtvaardigen waarom.

Hoeveel contracten?

De directe gunning aan één operator is 
wel gebonden aan een aantal EU-regels. 
De maximale duur en de omvang van de 
contracten worden vastgelegd en er moet 
voldaan worden aan een aantal voorwaar-

den, zoals punctualiteit, frequentie van de 
treinen en klantentevredenheid. Voldoen 
de autoriteiten niet aan deze voorwaar-
den, dan kunnen ze het recht op directe 
vergunning van de contracten verliezen en 
worden ze verplicht om openbaar aan te 
besteden.
De omvang van de contracten bepaalt 
door het Europese Parlement zou beteke-
nen dat het Belgische spoorwegnet moet 
worden opgesplitst in ten minste twee 
contracten. Enigszins afgezwakt, want het 
oorspronkelijke voorstel van de Europese 
Commissie liet vermoeden dat dit in drie 
of vier contracten zou moeten gebeuren.
Eén van die twee contracten zal maximaal 
75% van het totale spoorwegnet mogen 
omvatten. Men zal, bijvoorbeeld, de IC-
treinen in één contract kunnen onder-
brengen en de stoptreinen in een ander 
contract. Of men behoudt het hoofdstede-
lijk spoorwegnet en regionaal of lokaal kan 
men de concurrentie laten spelen.
Geïntegreerde spoorwegmaatschappijen 
blijven mogelijk, zij het onder strikte voor-
waarden. Het Europees Parlement gaat er-
mee akkoord dat er maatregelen moeten 
worden genomen om werknemers te be-

schermen tegen sociale dumping. Er moet 
ook controle komen op onder andere de 
rit- en rusttijden van treinbestuurders om 
bijvoorbeeld vermoeidheid te voorkomen 
en de veiligheid te garanderen. Maar over 
amendementen die de mogelijkheid cre-
eren tot het invoeren van controlesyste-
men (zoals een tacograaf) werd negatief 
gestemd.

Onzekere toekomst blijft

Weinig reden tot juichen dus! Hoewel het 
Europese Parlement, tot grote ergernis 
van Europees transportcommissaris Siim 
Kallas, de voorstellen van de Europese 
Commissie heeft afgezwakt, blijft de toe-
komst onzeker. Het Europese Parlement 
heeft dus wel het principe van de liberali-
sering van het binnenlandse reizigersver-
keer goedgekeurd. Dat druist in tegen pro-
tocol 26 van het ‘Verdrag over de werking 
van de Europese Unie’, dat duidelijk stelt 
dat de nationale overheden vrij zijn om 
zelf hun openbaar vervoer te organiseren.
Het Europees Parlement heeft dus wel de 
aanpassing van de reglementering ‘open-
bare-dienstencontracten’ goedgekeurd, 



Tribune 70.04 l april 2014 11

spoor

‘Vierde spoorwegpakket’
Geslaagde ETF-manifes-
tatie in Straatsburg
Tijdens de voltallige zitting van het Eu-
ropees Parlement in Straatsburg van 24 
tot 27 februari werd gedebatteerd en 
gestemd over het ‘vierde spoorwegpak-
ket’. Om onze standpunten nog maar 
eens duidelijk te maken, organiseerde 
de Europese Transportfederatie (ETF) 
op 25 februari een manifestatie voor de 
gebouwen van het Europees Parlement 
in Straatsburg.

Spoorvakbonden uit 17 lidstaten van de 
Europese Unie namen deel aan deze actie. 
Met zo’n 400 militanten was de Belgische 
delegatie één van de opvallendste aan-
wezigen. Bedoeling van deze actie was de 
Europese parlementsleden duidelijk te 
maken dat de Europese Transportfederatie 
(ETF) en de bij haar aangesloten vakbon-
den (waaronder ACOD Spoor / CGSP Che-
minots):
- Gekant blijven tegen een verdere libera-

lisering en fragmentering van de Euro-
pese spoorwegen.

- Spoorwegdiensten beschouwen als 
openbare dienstverlening en dit zo ver-
dedigen, dat de rechten van de spoor-
wegwerknemers altijd worden verdedigd 
om veilige, goed werkende en kwalita-
tieve spoorwegdiensten te verzekeren.

- Iedere inmenging in het stakingsrecht 
via minimumdienstverlening verwerpen. 
■

Rudy Verleysen

Senioren ACOD Spoor Brussel
Algemene ledenvergadering 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de gepensioneerdenwerking gewest Brussel vindt plaats op dinsdag 6 mei 2014 om 14 
uur in de Congresstraat 17-19 in Brussel, zaal B. Een nationaal secretaris (Nederlandstalig en Franstalig) zal er de actuele toestand 
toelichten. Een drankje en hapje worden aangeboden door het gewest. Deze algemene ledenvergadering vindt plaats samen met de 
Franstalige collega’s CGSP Cheminots Bruxelles. ■

waardoor meer concurrentie mogelijk 
wordt bij het toekennen van contracten.
ACOD Spoor blijft voorstander van het 
principe dat het binnenlandse reizigers-
verkeer een publieke dienstverlening is die 
door de overheid moet worden georgani-
seerd. Positief dan weer is het feit dat de 
verwijzing naar een minimale dienstverle-
ning bij stakingen geen meerderheid ge-
vonden heeft in het Europees Parlement.

De stemming is niet het einde

Theoretisch kan de Europese Commissie 
de voorstellen in het kader van het ‘vierde 
spoorwegpakket’ nog intrekken en met 
nieuwe voorstellen komen. Het nieuw 
samengestelde Europees Parlement, na 
de verkiezingen van 25 mei, kan ervoor 
kiezen om van voor af aan te herbeginnen 
of kan voortwerken op wat er nu gestemd 
is. En dan is er nog de Raad van Transport-
ministers, die samenkomt in juni. Ook zij 
kunnen nog gaan dwarsliggen en de dis-
cussie aangaan met de Commissie en het 
parlement.
Enkele Belgische Europarlementsleden (N-
VA, Open VLD) hebben zelfs al verklaard 
dat de liberalisering van het binnenlandse 
reizigersverkeer op de onderhandelings-
tafel moet komen bij de vorming van een 
nieuwe Belgische regering na de verkiezin-
gen van 25 mei. Met de Europese verkie-
zingen in zicht heeft een meerderheid van 
de Europarlementsleden trouwens terug-
houdend gestemd uit angst voor stem-
menverlies. Dit belooft met een tweede 
lezing en een definitieve goedkeuring van 
de voorstellen in het vooruitzicht, na de 
verkiezingen van 25 mei… Wij moeten dus 
waakzaam blijven. ■

Rudy Verleysen

CONTACT Rudy Verleysen l 02 508 59 18 l rudy.verleysen@acod-spoor.be
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Actie in Straatsburg
Fundamenteel vakbondsrecht
onaangetast
De Europese spoorbonden voerden op 
25 februari actie in Straatsburg tegen de 
voorstellen van de Europese Commissie 
om het reizigersvervoer verder te liberali-
seren. Gelukkig werd dit ‘vierde spoorpak-
ket’ daags nadien afgewezen door een 
stemming in de plenaire vergadering van 

het Europees Parlement.
Ook Rita Coeck van ACOD TBM was op de 
manifestatie – en niet uitsluitend om onze 
solidariteit met de ACOD-kameraden van 
ACOD Spoor te betuigen. De Commissie 
wilde immers een minimale dienstverle-
ning bij stakingen opleggen. Dankzij het 

niet mis te verstane protest en met steun 
van een aantal Europese PS- en SP.A-politi-
ci sneuvelde dit amendement ook tijdens 
de stemming. Zo blijft het fundamentele 
vakbondsrecht op staking in het openbaar 
vervoer onaangetast.

ACOD TBM solidair
Serene manifestatie voor de deuren van 
het Justitiepaleis
Het personeel van De Lijn heeft in februari, samen met iedereen 
die in het openbaar vervoer werkt, met verbazing en verslagen-

heid moeten kennisnemen van een vonnis dat de Brusselse cor-
rectionele rechtbank geveld heeft. De dader die de agressie met 
dodelijke afloop pleegde op collega Iliaz Tahiraj van de MIVB, 
kwam er met een verwaarloosbare straf vanaf. De uitspraak stuit-
te op bijzonder veel onbegrip bij onze achterban, die haar gevoel 
van onrechtvaardigheid niet kon en wou wegsteken.
Uit respect voor de familie van de overleden collega en om onze 
solidariteit te betuigen met alle werknemers van de MIVB, nam 
een ACOD-delegatie van De Lijn Vlaams-Brabant deel aan de 
manifestatie voor de deuren van het Justitiepaleis in Brussel, om 
onze algemene afkeuring te uiten van die rechtspraak.■

Rita Coeck

V.l.n.r.: Mohsine Rachik (voorzitter ACOD TBM Brussel), Rita Coeck, 
(federaal secretaris ACOD TBM), Claudy Vickevorst (regionaal se-
cretaris CGSP TBM), Jean Pierre Knaepenbergh (algemeen secreta-
ris ACOD Brusselse Intergewestelijke).
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MIVB
Goed nieuws voor MIVB-agenten
geboren in 1957
Na lange onderhandelingen ligt er eindelijk een ontwerp van 
cao op tafel voor de MIVB-agenten geboren in 1957.

De moeilijkheid zat voornamelijk in de wil om een systeem te 
behouden dat voordelig is voor de zware beroepen en de lange 
loopbanen buiten de zware beroepen. Maar tevens in het feit dat 
dit MIVB-systeem tegen de wil van de regering indruist om de 
oudere werknemers langer in het arbeidscircuit te houden. De fi-
losofie die hierachter schuilt, is om elke categorie de mogelijkheid 
te bieden te vertrekken op 58, 60 of 62 jaar met verschillende 
CRI-voorwaarden.

Doelgroep

Voor wie is dit nu bedoeld? De agenten geboren in 1957 die de 
leeftijd van 58 jaar bereiken in 2015 en die aan de volgende cate-
gorieën en criteria beantwoorden:

Categorie Leef-
tijd

Dienstja-
ren MIVB 

Rentes

Zware beroepen* 58 25 100%

Zware beroepen 60 25 125%

Zware beroepen 62 25 150%

Buiten zware beroepen* 58 40 100%

Buiten zware beroepen 60 40 125%

Buiten zware beroepen 62 40 150%

Buiten zware beroepen* 58 38 - 4000 -75%

Buiten zware beroepen 60 38 - 4000 -100%

Buiten zware beroepen 62 38 - 4000 -125%

Buiten zware beroepen* 58 35 (38 jaar 
loopbaan)

50%

Buiten zware beroepen 60 35 (38 jaar 
loopbaan)

75%

Buiten zware beroepen 62 35 (38 jaar 
loopbaan)

100%

CAO 17* 58 30 100%

CAO 17 60 30 150%

CAO 17 62 30 175%

CAO 17* 58 25 100%

CAO 17 60 25 140%

CAO 17 62 25 160%

Als gevolg van de uniformisering van het statuut arbeiders/be-
dienden, moet rekening gehouden worden met nieuwe opzegter-
mijnen sinds 1 januari 2014. In grote lijnen komt het hierop neer:
- Voor de arbeiders: voor 1 januari 2014 worden 112 kalenderda-

gen in aanmerking genomen voor een loopbaan van 20 jaar of 
meer, vermeerderd met 2 weken voor het eerste trimester van 
2014.

- Voor de bedienden moet men een maand per aangevat dienst-
jaar tellen tot 31 december 2013, met een minimum van 3 
maanden, aangevuld met 2 weken voor het eerste trimester 
van 2014 voor een bruto jaarinkomen boven 32.254 euro (op 
31 december 2013).

Deze cao wordt afgesloten voor een periode van twee jaar (2014-
2015) en loopt af op 31 december 2015.

Agenten van 56 jaar

Anderzijds werd de cao over de einde-loopbaan voor de agen-
ten die 56 jaar bereikt hebben en een 40-jarige loopbaan tellen 
(waarvan 30 jaar MIVB of 25 jaar zwaar beroep) eveneens met 
een jaar verlengd. We onderstrepen dat in dit geval de ontslagen 
werknemer opnieuw beschikbaar blijft op de arbeidsmarkt vol-
gens de geldende wettelijke bepalingen.

Onze bestendigen en plaatselijke afgevaardigden staan volledig 
tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie in dit ver-
band. ■

Dario Coppens
Regiosecretaris ACOD TBM Brussel

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.be
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Interview met Koen Van Gerven
“Ik vind het belangrijk om goed te
luisteren en elkaar echt te willen
begrijpen”
De kogel is door de kerk: Koen Van Ger-
ven volgt Johnny Thijs op als CEO van 
bpost. Tijd voor een korte kennismaking 
met de man die de volgende jaren het 
postbedrijf wil versterken en vernieuwen.

De regering ging de nieuwe CEO niet 
buiten bpost zoeken. Welk parcours hebt 
u afgelegd bij het overheidsbedrijf?

Koen Van Gerven: “Ik ging zeven jaar 
geleden van start – toen nog bij De Post 
– als verantwoordelijke van RFS, dus 
het kantorennetwerk, de back office, 
de ‘679-rekeningen’ en de Bank van De 
Post. Op dat moment stonden al belang-
rijke projecten in de steigers. In de jaren 
die erop volgden, hertekenden we het 
postkantorennetwerk en werkten we 
een ‘multikanaalstrategie’ uit. Daardoor 
kan de klant nu niet alleen terecht in een 
postkantoor, maar ook bij een postpunt, 
een contactcenter, een e-shop en zelfs in 
gewone winkels. Zo is bpost meer dan ooit 
beschikbaar voor haar klanten, met grote-
re tevredenheid als resultaat. En ondanks 
al die veranderingen, die aanvankelijk voor 
de nodige onrust zorgden, is ook de tevre-
denheid en de fierheid bij onze medewer-
kers toegenomen. Ze geloven opnieuw dat 
het een bedrijf is met toekomst.”

Hebt u het gevoel dat u alle aspecten van 
het bedrijf hebt leren kennen?

Koen Van Gerven: “Toch wel, ja. Ik was 
ook gedurende drie jaar verantwoorde-
lijk voor alle informatica tussen 2009 en 
2012 en sinds begin 2013 overzag ik ook 
alle commerciële activiteiten rond Mail-
producten, Retail en Solutions. Sinds 2007 
ben ik ook voorzitter van bpost-bank. Die 
heeft zich de laatste jaren voort ontwik-
keld en ze heeft zeer goed de financiële 
orkaan van 2008-2010 doorstaan. We 
kunnen stellen dat die haar plaats gevon-
den heeft in het bankenlandschap, al is het 
niet de bedoeling daar de grootste bank 
van België van te maken. Dus ja, ik heb wel 
het gevoel dat ik beslagen op het ijs kom.”

Hoe ziet u bpost zich de komende jaren 
ontwikkelen? Bent u van plan wijzigin-
gen aan te brengen aan het Strategisch 
Plan ontwikkeld onder uw voorganger 
Thijs?

Koen Van Gerven: “De toekomst kunnen 
we uiteraard nooit perfect voorspellen, 

maar ik zie grote mogelijkheden voor 
bpost. We mogen niet bang zijn die te grij-
pen. We moeten uitgaan van onze eigen 
sterktes. Waarin onderscheidt bpost zich 
van andere postbedrijven? Ik denk dan 
vooral aan onze aanwezigheid, elke dag en 
overal in België. Dat moet de hoeksteen 
blijven van onze ‘unique selling proposi-
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tion’. Daar mogen we echter niet op teren. 
We moeten die blijven moderniseren, 
zodat we relevant blijven. Daar ligt onze 
toekomst. Dit wordt ook weerspiegeld in 
het Strategisch Plan dat vorig jaar door het 
management is gemaakt en door de raad 
van bestuur is goedgekeurd.”

Wat stelt dat plan voor?

Koen Van Gerven: “Er zitten tal van zaken 
in: projecten als Visie 2020, een kantoren-
net van 650 postpunten, de groeitrajecten 
rond pakketten, financiële dienstverlening 
en nieuwe ‘solutions’. Het plan is opge-
bouwd rond vier assen.
Uiteraard zullen we onze basisactiviteit 
– de brievenpost – verdedigen, zodat we 
de bestaande volumes zo goed mogelijk 
kunnen behouden. Tevens zijn we van 
plan te groeien in nieuwe domeinen zoals 
pakketten, financiële dienstverlening, in-
ternationale activiteiten en ‘solutions’. Zo 
willen we het verlies van de brievenpost 
compenseren en als bedrijf groeien.
Ook willen we de kwaliteit en de efficiëntie 
voortdurend en stapsgewijs verbeteren. 
De lat moet elke dag hoger liggen. Onze 
klanten verwachten dat van ons en we zul-
len daarop moeten inspelen om relevant 
te blijven.
Tot slot zal bpost er ook alles aan doen om 
alle stakeholders aan boord te houden: 
onze klanten, onze aandeelhouders en de 
samenleving als een geheel.”

U onderschrijft dat plan?

Koen Van Gerven: “Ik heb het mee ont-
wikkeld en sta er volledig achter. Ik ben 
van plan het beleid zoals uitgetekend 
voort te zetten. Natuurlijk kan ik me voor-
stellen dat dit plan over de duurtijd van vijf 
jaar hier en daar bijgestuurd zal worden 
op basis van de veranderingen in onze 
wereld. Maar ik streef naar een evolutie, 
niet naar een revolutie.”

Vormt de vrijgemaakte postmarkt 
momenteel een grote bedreiging voor 
bpost?

Koen Van Gerven: “De markt is al open 
sinds januari 2011. In België zijn er nu 
enkele nieuwe spelers op de postmarkt, 
maar we zien hier – net als in het buiten-
land – dat het niet zo evident is om zich te 
installeren op een markt. In de Scandina-
vische markt zijn er enkele spelers, maar 
die bedekken slechts een beperkt gebied. 

In Nederland waren er enkele kleinere 
spelers, maar die zijn gefusioneerd, net 
als in Duitsland. We volgen onze concur-
renten op de Belgische markt en spelen in 
op eventuele uitdagingen. Maar het is een 
realiteit dat een postbedrijf zeer veel fi-
nanciële en logistieke middelen vereist om 
zijn activiteit te kunnen opstarten.”

Welke dossiers liggen de komende maan-
den bovenaan op uw stapel?

Koen Van Gerven: “Heel belangrijk is de 
aanbesteding voor de verdeling van de 
kranten en de tijdschriften vanaf begin 
2016. Hieraan wordt hard gewerkt en alle 
betrokkenen realiseren zich dat het over 
een uitermate belangrijk dossier gaat voor 
bpost. Dit mogen we niet verliezen. Zoveel 
is zeker.”

Johnny Thijs stond erom bekend dat hij 
een goed contact had met de vakbonden. 
Kunnen we dat van u ook verwachten?

Koen Van Gerven: “bpost heeft een goede 
reputatie opgebouwd rond sociaal overleg. 
Ik wil deze manier van werken voortzetten. 
bpost is één van de grootste werkgevers 
in België en tienduizenden families zijn 
afhankelijk van dit bedrijf. Wij hebben niet 
alleen een grote verantwoordelijkheid, 
maar spelen ook een voortrekkersrol. 
Onmiddellijk na mijn benoeming heb ik 
samengezeten met de nationale secreta-
rissen van de vakbonden om het belang 
dat ik hecht aan goed sociaal overleg te 
benadrukken. Hierbij vind ik het belangrijk 
om goed te luisteren en elkaar echt te 
willen begrijpen. Je moet je kunnen inle-
ven – wat ik probeer te doen – en elkaar 
met respect behandelen. Zo bouw je een 
constructief kader om tot oplossingen te 
komen. Als ieder zijn verantwoordelijkheid 
neemt, zie ik ons toekomstig overleg met 
veel vertrouwen tegemoet.” ■

Psychosociale 
belasting
Een groot 
risico
Werknemers zijn het grootste kapitaal 
van een organisatie. Werkgevers moe-
ten ervoor zorgen dat het welzijn van 
hun werknemers gewaarborgd is. Het 
psychosociaal welzijn is hier een essenti-
eel onderdeel van. Gelet op het continu 
veranderingsproces dat bpost ondergaat 
en de inspanningen die in dat verband 
van het personeel gevraagd worden, wil 
ACOD Post haar leden informeren over 
de rol en de taken van psychosociale 
preventie.

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij de uit-
voering van hun werk, beter bekend als 
‘de welzijnswet’, vormt de basis op het 
vlak van de veiligheid en de gezondheid 
op het werk. Deze wet werd verschillende 
keren gewijzigd. Zo werd er in 2002 een 
hoofdstuk ingelast met bijzondere bepa-
lingen betreffende geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
In 2007 kwam er een Koninklijk Besluit be-
treffende de ‘voorkoming’ van psychoso-
ciale belasting veroorzaakt door het werk. 
Hierbij moet de werkgever rekening hou-
den met situaties waarin stress, conflicten, 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag op het werk aanwezig zijn en dient 
hij preventiemaatregelen te nemen om 
psychosociale belasting te voorkomen. 
Psychosociale belasting is elke belasting 
die haar oorsprong vindt in de uitvoering 
van het werk, die schadelijke gevolgen 
heeft voor de lichamelijke of psychische 
gezondheid van de persoon.

Dienst Psychosociale Preventie

Conform aan deze welzijnswet, is bij bpost 
de dienst Psychosociale Preventie het 
aanspreekpunt voor medewerkers die een 
belasting ondervinden naar aanleiding 
van de uitvoering van hun werk. Hiervoor 
staat een team van 12 sociaal assistenten 
ter beschikking (6 Nederlandstaligen en 6 
Franstaligen) met als hun verantwoordelij-
ken preventieadviseurs in de psychosociale 
aspecten.
De maatschappelijk assistenten zijn op-
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geleid en aangesteld als de vertrouwens-
personen bij bpost in het kader van de 
welzijnswet om te bemiddelen bij geweld, 
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag 
op het werk, discriminatie en conflicten. 
Ze luisteren, geven advies en opvang, en 
leggen mits toestemming van de mede-
werker contacten binnen een informele 
procedure om een einde te maken aan het 
probleem of het conflict te neutraliseren.
Wanneer dit niet tot het gewenste resul-
taat leidt, kan er overgegaan worden tot 
een formele procedure bij de preventie-
adviseur in de psychosociale aspecten. 
Na onderzoek van het dossier geeft de 
preventieadviseur dan een advies aan de 
werkgever om het welzijn te herstellen. 
De preventieadviseur kan ook overgaan 
tot het uitvoeren van risicoanalyses om de 
psychosociale belasting binnen een be-
paalde entiteit te meten.

Slachtofferhulp

Een andere kernopdracht is de hulp aan 
slachtoffers van schokkende gebeurtenis-
sen die potentieel traumatiserend zijn. We 
denken hierbij aan hold-ups, overvallen op 
postbodes, gijzelingen, overlijden op weg 
van en naar het werk en op de werkvloer, 
zware of dodelijke arbeidsongevallen, zelf-
dodingen of zelfmoordpogingen. Voor deze 
incidenten kan er opvang geboden worden 
aan het slachtoffer, de familie of aan de 
collega’s. Hiervoor is er een wachtdienst, 
zeven dagen op zeven, 24 uur op 24. Over-
dag (7-19 uur) en op zaterdag (7-15 uur) is 
er interventie ter plaatse (kantoor, zieken-
huis, politie). Buiten deze uren is er telefo-
nische opvang en coaching de dag zelf.
In het verlengde hiervan wordt er aan-
dacht besteed aan verbale agressie van 
klanten ten aanzien van loketbedienden en 
postmannen. Naast het bieden van opvang 
door de sociaal assistenten bij ernstige 

feiten (zoals doodsbedreigingen, escalatie 
naar fysiek geweld,…), werken zij mee met 
de preventieadviseur aan preventieve ac-
ties en aan sensibiliseringen op het terrein.

Sensibilisering

Nog op het vlak van preventie nemen zij 
deel aan de comités voor preventie en be-
scherming (waar zij informatie geven over 
psychosociale thema’s) en aan sommige 
bedrijfsbezoeken. In het preventief alco-
hol- en drugbeleid van bpost worden zij 
ingeschakeld om begeleiding aan te bieden 
aan personeelsleden die geconfronteerd 
worden met psychosociale problemen op 
het werk ten gevolge van een alcohol- of 
drugproblematiek. Op vraag geven zij sen-
sibiliseringen rond de thematiek.

Overige taken

In de loop van dit jaar worden de sociaal 
assistenten ook ingeschakeld in een pro-
ject rond stressbeheersing, dat ontwikkeld 
is in de context van bpeople. Momenteel 
worden zij opgeleid tot stresscoach.
Tevens kan men een beroep doen op Psy-
chosociale Preventie voor psychosociale 
ondersteuning bij financiële problemen, 
ziekte, overlijden, relationele en andere 
persoonlijke moeilijkheden die het functio-
neren op het werk bemoeilijken.
Met deze diversiteit aan opdrachten 
spreekt het voor zich dat elke dag er 
anders uitziet bij de medewerkers van 
Psychosociale Preventie. Maar er is één 
constante, namelijk het leveren van een 
bijdrage tot het welzijn van het personeel 
van bpost.

Contact

- Psychosociale Preventie: 02/276.76.25 
(tijdens de kantooruren).

- Security-line: 0800/32580 (voor schok-
kende gebeurtenissen, 24u/24).

- Leiding Psychosociale Preventie: An Van 
Beek (nationaal preventieadviseur psy-
chosociale aspecten) en Karine Daelman 
(regionaal preventieadviseur psychosoci-
ale aspecten Vlaanderen).

- Nederlandstalige social assistenten: 
Freddy Calcoen, Yannick De Smet, Chan-
tal Lefrancq, Marc Maes, Willy Maes, 
Philip Scherpereel. ■

Jean-Pierre Nijns
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Sectorale uitstapregeling herbevestigd
Onze rechten herwonnen
ACOD Gazelco en haar leden voerden 
succesvol actie aan de centrale van Ti-
hange, aan de gebouwen van Electrabel 
M&S in Gent en aan de centrale van Les 
Awirs. Tijdens een verzoeningsbureau 
van het paritair comité op maandag 10 
maart 2014 werden de rechten inzake de 
sectorale uitstapregeling voor ‘oude ar-
beidsvoorwaarden’ alsnog bevestigd tot 
het einde van de Waarborg-cao in 2041.

Hierdoor kunnen de rechthebbenden hun 
rechten uitoefenen in een verschoven 
tijdskader, in afstemming met de gewij-
zigde pensioenwetgeving. Dit resultaat is 
volledig te danken aan ACOD Gazelco, die 
steeds en in tegenstelling tot andere vak-
bonden, op zijn strepen bleef staan. Hier-
onder lees je wat er in het paritair comité 
overeengekomen werd.

Het paritair comité bevestigt unaniem zijn 
wil om de bepalingen van de Waarborg-
cao integraal te respecteren tot wanneer 
deze afloopt in 2041.
De huidige toepassingsmodaliteiten betref-
fende de vervroegde uitstap zoals hieron-
der vermeld worden, stemmen overeen 
met de huidige regelgeving. De impact van 
een toekomstige wijziging in de regelge-
ving zal geëvalueerd worden door de soci-
ale partners op basis van de principes ter 
zake van de Waarborg-cao.
De uitstapformule wordt berekend met 
respect van artikel 13 van de cao van 30 
oktober 2003 met betrekking tot de Sociale 
Programmatie 2003-2004 voor de werkne-
mers Waarborg-cao. Dit betekent concreet 
dat de werknemers Waarborg-cao één tot 
drie jaar voor de wettelijke, vervroegde 
pensioenleeftijd in uitstap ‘59 jaar’ kunnen 
vertrekken indien:

- Ze voldoen aan de voorwaarden om ten 
laatste op 62 jaar met vervroegd wettelijk 
pensioen te vertrekken.
- Ze zich ertoe verbinden om hun ver-
vroegd pensioen op te nemen op de eerste 
mogelijke datum, rekening houdend met 
de wetgeving. Het is de eerste opportuni-
teit voor de werknemer om te vertrekken 
met vervroegd pensioen.

Voor wat meer specifiek de oorspronkelijke 
cao’s van 12 maart 1985 en 17 januari 
1991 betreft, is de vervroegde uitstap van 
de werknemer ‘oude arbeidsvoorwaarden’ 
op 59 jaar gelinkt aan de opname van 
het vervroegd wettelijk pensioen op 60 
jaar (dit was tot 2012 de wettelijke mini-
mumleeftijd voor het vervroegd wettelijk 
pensioen). De pensionering op 60 jaar was 
alleen mogelijk als de werknemer op de 
leeftijd van 60 jaar een loopbaan kon aan-
tonen van 35 jaar. Met andere woorden, 
de werknemers die niet voldeden aan de 
voorwaarde van 34 jaar loopbaan op de 
leeftijd van 59 jaar, voldeden nooit aan de 
voorwaarde van 35 jaar loopbaan om op 
de leeftijd van 60 jaar met vervroegd wet-
telijk pensioen te kunnen vertrekken. Ze 
konden dan ook nooit vervroegd in uitstap 
vertrekken in de oorspronkelijke toepassing 
van de uitstap ‘59 jaar’.
Het basisprincipe opgenomen in de cao’s 
is dus dat alleen de werknemers die aan 
de wettelijke voorwaarden van leeftijd en 
van loopbaan voldoen om op de vroegste 
mogelijke leeftijd met vervroegd pensioen 
te gaan kunnen, effectief genieten van een 
vervroegde uitstap van één jaar.

De RSZ heeft ondertussen ook bevestigd 
dat de aanvullende vergoedingen alleen 
vrijgesteld blijven van sociale-zekerheids-

bijdragen als de doelgroep en het niveau 
van tussenkomst van de werkgever niet 
worden uitgebreid. Door de gewijzigde 
pensioenwetgeving verschuift echter de 
vervroegde pensioenleeftijd en verhoogt 
het aantal vereiste loopbaanjaren.
Vanaf 2016 heeft dit tot gevolg dat de 
werknemers van de uitstap ‘59 jaar’ kun-
nen genieten op voorwaarde dat zij ten 
laatste op de leeftijd van 62 jaar met ver-
vroegd wettelijk pensioen kunnen gaan.
De loopbaanvoorwaarden voor vervroegd 
pensioen in 2016 zijn:
- 40 jaar op de leeftijd 62 jaar.
- 41 jaar op de leeftijd 61 jaar.
- 42 jaar op de leeftijd 60 jaar.

De werknemers die aan deze combinaties 
van voorwaarden voldoen, kunnen één 
jaar voor hun vervroegd wettelijk pensioen 
genieten van de verschuiving van het uit-
stapregime ‘59 jaar’. Naar analogie hier-
van kunnen de werknemers die in continu 
gewerkt hebben de datum van hun ver-
vroegd vertrek met een maand vervroegen 
per jaar dat ze gewerkt hebben in continu 
(met een maximum van 24 maanden).
Dit betekent dat de werknemers die in 
continu gewerkt hebben, ook hun recht op 
vervroegde uitstap behouden zoals in het 
verleden, op voorwaarde dat ze op 62, 61 
of 60 jaar met vervroegd wettelijk pensi-
oen kunnen vertrekken. ■

Jan Van Wijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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Belgocontrol
Ontwerp nieuwe beheersovereenkomst 
onaanvaardbaar
In het huidige stadium is het ontwerp 
van een nieuwe beheersovereenkomst 
voor Belgocontrol onaanvaardbaar voor 
ACOD Telecom Vliegwegen. Tijdens het 
paritair comité van 25 februari 2014 
kwamen we duidelijk tussenbeide om 
de krachtlijnen van het ontwerp, die de 
ministerraad van 14 februari 2014 heeft 
goedgekeurd, aan de kaak te stellen.

Voor de jaren 2015 tot 2018 worden de 
performancedoelstellingen voor Belgo-
control via een bijlage van de beheers-
overeenkomst vastgesteld op basis van 
het toekomstige performanceplan FABEC. 
De nieuwe directie van Belgocontrol heeft 
dus beslist zich vast te klampen aan de 
‘oekazes’ en ‘deskundigen’ van de lidstaten 
van het eengemaakte luchtruim, die een 
besparing van 15% eisen.
Bovendien stelt de Commissie Vervoer 
van het Europees Parlement voor om de 
ondersteunende diensten van de lucht-
vaart (de meteorologische dienst, de tech-
nische diensten,…) open te stellen voor 
de concurrentie. De ACOD is hiertegen 
gekant en herhaalt dat Belgocontrol al een 
kostenvermindering van 10,5%, gespreid 
over drie jaar, heeft ondergaan. In vier jaar 
tijd is het aantal medewerkers terugge-
schroefd van 1080 naar 850.

Verdere privatisering?

De overheid kiest ervoor een Belgische 
dienstverlener voor de luchtvaart te be-
houden, maar behoudens gemeenschap-
pelijke beslissing van meerdere staten om 
te opteren voor een geïntegreerd ANSP, 
biedt de beheersovereenkomst het bedrijf 
de nodige flexibiliteit om zich te kunnen 
aanpassen aan de internationale verande-
ringen.
De ACOD kan niet instemmen met een 
mogelijke integratie of fusie, terwijl we 
sinds de toepassing van FABEC een bena-
dering op basis van samenwerking tussen 
ANSP ervaren en geen integratie. Deze 
tekst biedt vooral meer flexibiliteit voor 
een verdere privatisering van Belgocontrol 
en totaal geen zekerheid voor de dienst-
verlening en tewerkstelling.
De overheid zal de nodige schikkingen 
treffen, opdat de door Belgocontrol in de 
terminalzones geleverde diensten volledig 
betaald zouden worden door heffingen 
voor de gebruikers van deze diensten en/
of andere inkomsten.
Het minste wat we van deze tekst kunnen 
zeggen, is dat hij niet echt duidelijk is. De 
financiering is reeds vele jaren de achil-
lespees van Belgocontrol. Zal voorrang 
worden gegeven aan een gewestelijke fi-
nancieringsbron? Aan een heffing ten laste 

van de gebruikers? Of aan een krediet op 
kosten van de federale staat?

Geen werkzekerheid?

Naast de doelstellingen inzake economi-
sche doeltreffendheid, zoals vastgelegd 
in de performanceplannen, verbindt 
Belgocontrol zich ertoe om in de komende 
vijf jaar het gewogen gemiddelde van de 
unitaire tarieven voor de terminalzones 
jaarlijks met 2,5% te verminderen. 
De ACOD vreest dat zo wordt toegegeven 
aan het gelobby van de gebruikers, die 
vinden dat ze jarenlang te veel hebben be-
taald voor de controle van het luchtruim. 
De tewerkstelling wordt in kaart gebracht 
zonder dat de werkzekerheid kan worden 
gegarandeerd.

Besluit

In deze fase van het overleg en gelet op 
het feit dat we over slechts weinig con-
crete en geruststellende elementen be-
schikken, kan de ACOD zich niet akkoord 
verklaren met deze principes, die voorlo-
pig deel uitmaken van het nieuwe ontwerp 
van beheersovereenkomst. ■

Eric Halloin
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Belgacom
Wat heeft het paritair comité
besproken en goedgekeurd?
Het paritair comité van 14 maart 2014 
keurde een aantal dossiers goed. Een 
korte toelichting bij zeven belangrijke 
punten.

1. Optimalisatie NEO/OPE

Al vanaf begin 2015 moeten de eerste 
alternatieven voor onze oude-generatie-
koperproducten klaar zijn om een ‘stop-
selling’ te kunnen afroepen. Daarom moet 
het MANTRA+-project nu formeel opge-
start worden.
Om MANTRA+ succesvol te realiseren, is 
er een sterk team nodig dat zich hierop 
volledig kan focussen. Een aantal mede-
werkers van NBE/OPE (Network Planning 
Budget/Operational Excellence) zal het 
nieuwe team voor MANTRA+ vervoegen. 
De andere NBE/OPE-medewerkers worden 
getransfereerd naar andere teams binnen 
Network Engineering & Operations (NEO), 
maar behouden hun functie en jobinhoud. 
De opsplitsing van OPE is zo georgani-
seerd, dat deze medewerkers op een 
optimale manier versterking geven aan de 
teams waarin ze terechtkomen.
De OPE-medewerkers die het nieuwe 
team Transformation Rollout & Modelling 
(het TRM-team) vervoegen, zijn allemaal 
van niveau 1 en krijgen een opdracht in 
het kader van de MANTRA+-netwerktrans-
formatie en de netwerkvereenvoudiging. 
Hun nieuwe job sluit volledig aan bij hun 
kerncompetenties.
Voor de andere OPE-medewerkers, die 
geïntegreerd worden in bestaande NEO-
departementen, ziet de impact er als volgt 
uit: hun jobinhoud wijzigt niet, ze krijgen 
alleen een andere N+1, ze behouden hun 
huidige standplaats en functiecode en ze 
wijzigen van departement (NBE/OPE > 
Infrastructure Program Roll-out=IPR).

2. Ondersteuning door DIS-
 medewerkers aan CCA

In juli 2013 presenteerden CCA en DIS het 
dossier ‘Ondersteuning door DIS-mede-
werkers aan CCA’, waarin een oproep werd 
gedaan naar vrijwilligers voor een deta-
chering “in het belang van de dienst” van 
5 FTE’s naar de Nederlandstalige Contact 

Centers van CCA (Hasselt, Antwerpen en 
Brugge) voor een periode van 6 maanden, 
drie keer verlengbaar. Aan medewerkers 
van niveau 3X werd eveneens het Contact 
Center van Gent voorgesteld. Sinds1 sep-
tember 2013 zijn 11 medewerkers tewerk-
gesteld in die CCA-diensten.  De detache-
ring wordt met 6 maanden verlengd.

3. Prestatiebeheerproces
 kaderleden en
 verkoopmedewerkers

Omdat een deel van de evaluatiescores 
laattijdig werd ingegeven in de Reflex-tool 
en de voorgestelde scores sterke verschil-
len vertoonden tussen de business units, 
werd beslist om de voorgestelde scores 
ten vroegste op 10 februari vrij te geven. 
Om de kaderleden en de verkoopme-
dewerkers en hun teamleaders binnen 
deze context voldoende tijd te geven om 
het evaluatiegesprek tijdig te kunnen in-
plannen en goed voor te bereiden, werd 
voorgesteld om de evaluatieperiode te 
verlengen tot en met 7 maart. De uitwer-
kingsdatum van de evaluatie blijft 1 maart 
van het lopende jaar.

4. Prestatiebeheerproces 2b

De prestatiecyclus 2013 werd voor de 
2b-medewerkers gekenmerkt door een 
paar uitzonderlijke gebeurtenissen, met 
name de lancering van de vernieuwde 
prioriteitenfiches en een latere start van 
de prestatiecyclus. Het evaluatiereglement 
voor 2b-medewerkers voorziet in een 
evaluatieperiode die loopt van 1 februari 
tot en met 31 maart. Om hen en hun 
teamleaders meer tijd te geven om de 
evaluatie degelijk voor te bereiden en het 
evaluatiegesprek te laten plaatsvinden, 
werd voorgesteld om de evaluatieperiode 
te verlengen tot en met 18 april. De uit-
werkingsdatum van de evaluatie blijft 1 
april van het lopende jaar.

5. Wijziging van de collectieve  
overeenkomst voor 2013 en 
2014

Dit dossier handelt over de wijziging van 

de procedure in geval van afwezigheden 
wegens ziekte goedgekeurd in het kader 
van de collectieve overeenkomst voor 
de jaren 2013 en 2014, alsook over de 
afschaffing van de ‘tweede telefonische 
oproep’ voor de afwezigheden zonder 
medisch getuigschrift. Die laatste wijziging 
werd geëist door de representatieve vak-
organisaties en werd al in werking gesteld 
op 1 juli 2013. De teksten werden nu 
opgelijnd met de aangepaste versie in het 
arbeidsreglement.

6. Outsourcing CCA

Aangezien het gepland was dat CCA op 6 
maart een dossier over zijn outsourcingbe-
leid voor de Front- End zou voorstellen, is 
beslist om de outsourcing uit het dossier 
After Sales-evolutie (dossier 145) te lich-
ten en het aan het algemene beleid inzake 
outsourcing bij CCA te koppelen.  Dit heeft 
als gevolg dat de structurele maatregelen 
bepaald in het dossier BU_CCA_MST/
SOC130418/CP130919/BOD131024/061 
worden verlengd tot 6 maart 2014.

7. Balans WLU 2013

Dit dossier gaat over de afsluiting van het 
Work-Life-boekjaar 2013. Het budget be-
droeg 15.021.791 euro en het totale be-
drag van de uitgaven was 13.088.119 euro. 
Er was dus een overshot van 1.933.672 
euro, waarvan 1.186.515 op het budget 
van de actieven en 747.156 euro op het 
budget van de niet-actieven. Op het einde 
van 2013 was de stand van de geblok-
keerde rekening 6.858.926 euro. In 2013 
werd er in totaal 4.742.261 euro gestort 
naar het nivelleringsfonds. ■

André Vandekerkhove
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Belgacom
Neen aan de verdere privatisering
De laatste tijd spuiden de media diverse berichten van verschil-
lende democratische partijen over de privatisering van Belga-
com en bpost. Samen met de collega’s van ACOD Post zullen we 
ons daartegen verzetten.

Er is geen twijfel mogelijk. Het statutair congres van ACOD Tele-
com Vliegwezen van 23 en 24 mei 2012 heeft unaniem de vol-
gende congresresolutie goedgekeurd: “Geen privatisering.” Het 
congres bevestigt de congresresolutie goedgekeurd door het bui-
tengewoon congres van de sector op 16 september 2011. Daarin 
wordt gesteld dat Belgacom een sterkhouder is. Als bedrijf van 
publiek recht bezit het daarenboven alle operationele troeven 
(gemotiveerde medewerkers en voldoende flexibele operationele 
middelen) om de concurrentiestrijd met succes voort te zetten. 
Het feit dat de staat hoofdaandeelhouder is, komt de burger nog 
eens extra ten goede via de dividenden.
Daarom spreken wij ons met klem uit tegen een verdere priva-
tisering van Belgacom. Het vierjaarlijks statutair congres roept 
alle democratische en progressieve politieke partijen op om Bel-

gacom in Belgische handen te houden. Elke aanzet tot verdere 
privatisering zal een hevige reactie van ACOD Telecom Vliegwezen 
tot gevolg hebben en de sociale vrede in gevaar brengen.
Een eventuele verdere privatisering van Belgacom zal gevolgd 
worden door ongemeen harde acties. Wij roepen al onze leden 
op tot waakzaamheid. Ten gepaste tijde zullen we de democrati-
sche partijen een memorandum bezorgen waarin we een duide-
lijk standpunt vragen over de toekomst van Belgacom. Dan weet 
je meteen welke politieke partij je stem verdient.

André Vandekerkhove

Contact met Bart Neyens
Je kan Bart Neyens, de nieuwe federaal secretaris van ACOD 
Telecom Vliegwezen, bereiken via:
■ bart.neyens@acod.be
■ neyens.bart@skynet.be
■ 0496 77 08 75

BAC
Sociale onrust houdt niet op
Diverse dossiers geraken niet afgerond 
omdat er geen overeenstemming is tus-
sen de BAC-directie en de vakbonden. 
Het ontbreken van een cao over de eva-
luatie van de kaderleden is er één van. 
Hierbij alvast de problemen die we aan-
kaartten in een mail aan de gedelegeerd 
bestuurder van BAC.

De ACOD-sector Telecom Vliegwezen eist 
een cao over de evaluatie van de kader-
leden en het vastleggen van een aantal 
basisrechten.
BAC heeft een evaluatiesysteem ingevoerd 
voor onder andere de kaderleden. Via 
periodieke gesprekken en met als doel 
de bekwaamheden, het professioneel 
gedrag en de resultaten te meten. Men 
bepaalt zo bepaalde looncomponenten 
en de bonus(sen). De sociale wetgeving 
spreekt zich hierover helemaal niet uit. 
Alleen syndicale controle kan misbruiken 
voorkomen.
Wij eisen een doorzichtig evaluatiesy-
steem en evaluatiedoelstellingen die geba-
seerd zijn op objectieve evaluatiecriteria 
aangepast aan de context van het bedrijf 
en de functie. Dat moet gebeuren met het 

akkoord van de syndicale organisaties. Met 
andere woorden: wij eisen dat de evalu-
atie transparant en objectief is én dat de 
feedback die leidt tot de score aanvecht-
baar is. Zeg maar, minimale rechten.
Naast de werkzekerheid eisen wij dat de 
kaderleden basisrechten toegekend krij-
gen. Wij verwijzen hiervoor naar de ‘code 
of conduct’, waar er niet alleen plichten 
worden vermeld, maar ook engagementen 

van het bedrijf (lees: de directie) voor al 
het personeel.
Indien tegen uiterlijk 20 maart er door het 
bedrijf geen duidelijk standpunt is ingeno-
men, dan gaan wij onze leden consulteren 
en sluiten wij acties niet uit. ■

André Vandekerkhove

CONTACT Andre Vandekerkhove l 02 508 59 19 l andre.vandekerkhove@acod.be
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Zesde staatshervorming
De gevolgen voor het personeel
Eind februari was er een tweede ronde in de onderhandelingen 
over de overheveling van personeel van het federale naar het 
Vlaamse niveau. In deze onderhandelingen ging het alleen over 
de FOD’s. Voor de parastatalen moet een andere wetgeving on-
derhandeld worden. Die volgt later, maar hoogstwaarschijnlijk 
zullen daar dezelfde mechanismen toegepast worden.

Er is eindelijk een tekst die meer duiding geeft aan het Koninklijk 
Besluit van 25 juli 1989 en vooral aan artikel 4. Hoewel, wat is de 
waarde van een dergelijke interpretatieve tekst die in Comité B 
wordt toegevoegd aan een protocol? Uiteindelijk heeft de fede-
rale overheid geen instructies te geven aan de deelstaten.
ACOD Overheidsdiensten is voorstander van een rondzendbrief, 
zodat het personeel meer zekerheden heeft bij de transfer. We 
kunnen enkel hopen dat we er voorzichtig van mogen uitgaan dat 
teksten, opgemaakt op federaal niveau en gekend – en niet ge-
contesteerd – door de deelstaten, als leidraad kunnen dienen.

Verloning

Bij de overgang behoudt men zijn graad of klasse, anciënniteit en 
weddeschaal. De ontvangende overheid kent dan een gelijkwaar-
dige graad en weddeschaal toe. De belangrijkste passage uit de 
bijlage is: “Men kent een gelijkwaardig verloningspakket toe.”
Alleen de Vlaamse Gemeenschap is op dat vlak zeer duidelijk: op 
de dag van de overheveling zelf mag men niet verliezen, maar 
ook niet winnen. Men steekt alle voordelen in een zak en weegt 
de waarde. De deelstaat zorgt voor een netto compensatie in 
overeenkomst met de eigen reglementering. Algemeen gespro-
ken bestaat het pakket uit salaris, toelagen en premies.
De premie voor competentie-ontwikkeling loopt voort tot het ein-
de van de geldigheidsduur. De daaraan verbonden bevordering 
in weddeschaal blijft behouden. Een bonificatie in 2017 indien er 
geen slechte evaluatie is, komt er zeker niet.

Opleidingen

Er wordt bevestigd dat men bij OFO voort de gecertificeerde 
opleiding zal kunnen volgen, maar volgens de regels van de deel-
staat. Indien je een examen hoger niveau aflegt, dan kan je dat 
voortzetten volgens de regels van de deelstaat. Ben je pas over-
gegaan naar een hoger niveau en in een aanpassingsperiode, dan 
loopt deze periode voort.

Evaluaties

Men start met de allerlaatste evaluatie van het federaal niveau en 
dan volgt men de regels van de deelstaat.

Vergoedingen

Iemand heeft vandaag een vergoeding voor een hogere functie. 
Die zal alleen behouden blijven als men ook een hogere functie 
bekleedt in de deelstaat.

Vakantie en verlof

Niet-opgenomen vakantiedagen (bijvoorbeeld langdurig ziek door 
arbeidsongeval en hervatten met of na transfer) moeten opgeno-
men worden. Indien niet mogelijk, zal men ze uitbetalen. De deel-
staat zorgt alleen voor rechten van het lopend en toekomstig jaar. 
Dit is in strijd met de Europese reglementering, maar de overheid 
legt het naast zich neer. Als je in een verlof bent dat niet bestaat 
in een deelstaat, moet men dat intrekken en zich aanpassen aan 
het verlofbesluit van de deelstaat.

Pensioenen

Over de pensioenen, preferentiële tantièmes, de gevolgen van 
de schrapping van de bijzondere graden en de korfperequatie 
bestaat nog veel onduidelijkheid. Elke deelstaat is in Comité B 
afzonderlijk met de vakbonden aan tafel gaan zitten. De bijeen-
komst met de Vlaamse overheid gaf iets meer duidelijkheid, maar 
wellicht zal nog niet alles afgerond zijn bij de overheveling.

Besluit

Het blijft een moeilijke oefening en verassingen blijven steeds 
mogelijk. Wel blijkt dat alle voordelen die niet op reglementaire 
wijze zijn toegekend nooit door de Vlaamse overheid zullen mee 
gewogen worden voor de rugzak. Plaatselijke mondelinge over-
eenkomsten mag men vergeten.
Voor een loopbaanonderbreking die lopende is, is men bereid 
om met de RVA een overgangsbepaling te sluiten. Voor verloven 
die niet bestaan, moet men een ander verlof kiezen of voltijds 
hervatten.
Wellicht zal je niet minder verdienen na de overheveling. Behalve 
voor niveau B, zijn de schalen in Vlaanderen beter. De toekom-
stige maaltijdcheques zorgen ook voor een extraatje. Maar je 
krijgt alleen maaltijdcheques per effectief gewerkte dag, dus het 
surplus is niet volledig. ■

Meer info: www.bestuurszaken.be/zesdestaatshervorming.
Vragen aan de ACOD: 6destaatshervorming@acod.be.

Guido Rasschaert
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Nieuwe evaluatieprocedure voor federale ambtenaren
Eerste problemen duiken op
In toepassing van het Koninklijk Besluit 
van 24 september 2013 werd de nieuwe 
evaluatieprocedure van kracht op 1 
januari 2014. Nu al zijn er problemen 
opgedoken.

De nieuwe evaluatieperiode loopt in prin-
cipe gedurende één jaar. Deze periode 
vangt aan met een functiegesprek. Het is 
de bedoeling om daarin tot een consensus 
te komen tussen de evaluator en de ge-
evalueerde over diens functiebeschrijving. 
Tijdens het functiegesprek kan men zich 
laten bijstaan door een ACOD-afgevaar-
digde.
Aansluitend volgt normaal een plannings-
gesprek, waarbij de kwalitatieve, kwanti-
tatieve en persoonlijke ontwikkelingsdoel-
stellingen van het personeelslid worden 
vastgelegd voor de evaluatieperiode. De 
evaluator maakt nadien een verslag op 
waarin de afgesproken doelstellingen wor-
den opgenomen.

Onderhandelen over doelstellingen

Het is belangrijk dat je geen doelstellingen 
aanneemt die niets te maken hebben met 

je functiebeschrijving. Als je zwijgt, kan 
het nadien te laat zijn. Let op: een aantal 
factoren kan een invloed hebben op de te 
behalen doelstellingen. Men kan daarom 
onderhandelen over deze doelstellingen.
Het personeelslid heeft ook het recht om 
een aantal opmerkingen te laten toevoe-
gen aan het verslag van het functiege-
sprek. Wanneer je objectieve argumenten 
kan toevoegen, is het zeer belangrijk dat 
je dit ook effectief doet. Want eenmaal je 
hebt getekend voor akkoord, dienen de 
afgesproken doelstellingen ook effectief 
behaald te worden om uiteindelijk tot een 
goede evaluatie te komen.
Enkele voorbeelden van opmerkingen die 
je kan toevoegen:
- Ik werk deeltijds en ik wil dat hiermee 

rekening wordt gehouden bij de beoor-
deling van mijn prestatiedoelstellingen.

- Ik heb een syndicaal mandaat. In toepas-
sing van Art 8 § 4 van het K.B. van 24 
september 2013 wens ik dat hiermee 
rekening wordt gehouden bij de beoor-
deling van mijn prestatiedoelstellingen.

- Ik ben in mijn plaats van tewerkstelling 
lid van de vriendenkring/het keukenco-
mité/… Ik wens dat hiermee rekening 

wordt gehouden bij de beoordeling van 
mijn prestatiedoelstellingen.

In bepaalde administraties weigerden 
sommige evaluatoren recentelijk om der-
gelijke opmerkingen toe te voegen. Men 
vond het bijvoorbeeld niet nodig om het 
K.B. toe te passen aangaande de syndicale 
prerogatieven. ACOD heeft hierop onmid-
dellijk gereageerd. Deze situatie werd in-
middels opgelost.

Nieuwe loopbanen

Op 1 januari 2014 werden ook de nieuwe 
loopbanen van kracht. Evaluaties en loop-
banen werden aan elkaar gekoppeld. Om 
een ‘normaal’ loopbaanverloop met de 
bijhorende bonificaties en tussenverhogin-
gen te krijgen, dien je minstens “voldoet 
aan de verwachtingen” te scoren. Alle 
factoren die kunnen meehelpen om een 
goede evaluatie te krijgen, zijn daarom 
uitermate belangrijk. ■

Eddy Plaisier, Guido Rasschaert
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Federale Wetenschappelijke Instellingen
Flink onweer op komst in het
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Donkere wolken trekken zich samen over 
het KMI. De meteorologen van de Dienst 
Voorspellingen zijn het meer dan beu. De 
onvrede betreft de toepassing, sinds 1 ja-
nuari 2014, van het Koninklijk Besluit van 
11 februari 2013 tot toekenning van een 
toelage aan de personeelsleden van het 
federaal administratief openbaar ambt 
die bepaalde prestaties verrichten.

Van de ene dag op de andere zijn de ver-
goedingen voor de doorlopende prestaties 
(7 dagen op 7, 24 uren op 24) teruggeval-
len tot zowat de helft, wat voor de mees-
ten ongeveer 200 euro minder inkomen 
per maand betekent. Die premie wordt nu 
berekend op het aantal uren gepresteerd 
per maand, maar houdt geen rekening 
meer met de uren gewerkt in het week-
end, de feestdagen en tijdens de nacht.

Een ander pervers effect van de toepas-
sing is een gevoelige afname van de 
kwaliteit van de werkomstandigheden en 
de negatieve gevolgen ervan op de kwa-
liteit van de weersvoorspellingen. Omdat 
het voor de weervoorspellers niet meer 
mogelijk is de recuperatie om te zetten in 
een financiële vergoeding, krijgen we een 
explosie van rusturen, wat zou betekenen 
dat er heel wat minder personeel aanwe-
zig kan zijn in de weerkamer.
De toepassing van dit Koninklijk Besluit op 
de weervoorspellers van het KMI is zeer 
omstreden, omdat de toepassing ervan 
bedoeld is voor de administratieve dien-
sten van de federale overheid waar de 
leidend ambtenaar beslist over het opleg-
gen van een doorlopende dienst. Maar bij 
het KMI, de civiele bescherming en het 
crisiscentrum van de federale overheid 

werd een doorlopende permanentie door 
de uitvoerende macht ingevoerd die de 
veiligheid en de informatie aan de bevol-
king moet waarborgen.
De klachten, overgemaakt aan de directie 
van het KMI, hebben tot nu toe geen en-
kel resultaat opgeleverd. ACOD heeft de 
laarzen aangetrokken en is naar de POD 
Wetenschapsbeleid gestapt. We werden er 
door de voorzitter van het directiecomité 
ontvangen op 13 februari. Verder overleg 
met Belspo is gepland op 11 maart. Er 
bestaat momenteel een zeer grote actie-
bereidheid onder het personeel die het 
wachten meer dan beu wordt. Als daar 
maar geen gedonder van komt! ■

Pascal Mailier, Jean-Pierre Van Autrève
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Werknemers van de ‘rechtspersoonlijkheden’
Welk statuut?
Al ettelijke jaren vestigen onze afge-
vaardigden onze aandacht op het lot 
van de werknemers van de drie federale 
wetenschappelijke instellingen die voor 
het beheer van hun eigen patrimonium 
over een rechtspersoonlijkheid (RP) be-
schikken: het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV), het Centrum 
voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 
Agrochemie (CODA) en de Nationale 
Plantentuin. Wat is er aan de hand en 
wordt er gezorgd voor een oplossing?

In maart 2010 namen we contact op met 
de toenmalige eerste minister die Sector-
comité I voorzit. Helaas werd er tijdens de 
542 dagen lopende zaken van de regering-
Leterme geen enkele vooruitgang geboekt.
Na onze tussenkomst nam de regering-
Di Rupo deze problematiek in 2013 over, 
waarbij al onze vragen genoteerd werden. 
Tijdens een nieuwe vergadering van Sec-
torcomité I op 14 februari 2014 presen-

teerde de overheid, vertegenwoordigd 
door de kabinetten van de minister van 
Volksgezondheid en de staatssecretaris 
voor Wetenschapsbeleid, ons haar denkpi-
stes om het statuut van het personeel van 
de twee resterende RP’s (CODA en WIV) 
gelijk te stellen met die van het federale 
niveau.

Grijze zone

Het is nog te vroeg om ze hier uiteen te 
zetten, de overheid heeft ons immers la-
ten werden dat andere pistes nog worden 
onderzocht. Onze vaststelling is evenwel 
verdeeld, het personeel van de RP’s be-
vindt zich immers in een grijze zone tussen 
de privé- en openbare sector. Ze zijn geen 
contractuele personeelsleden van een 
openbare dienst, maar kunnen ook niet 
gelijkgesteld worden met een werknemer 
uit de privésector. Bovendien is de over-
heid van mening dat de huidige werking 

van de RP’s voor onzekerheid zorgt op het 
vlak van budgettaire en boekhoudkundige 
controle door de federale instanties (zoals 
Rekenkamer en Inspectie van Financiën).

Prioriteit

Tijdens deze vergadering konden ook be-
paalde punten verduidelijkt worden. De 
overheid erkent dat de RP’s gehouden zijn 
aan de naleving van de wet van 1965 op 
de arbeidsovereenkomsten, de wet van 
1974 op het syndicaal statuut en de wet 
van 2000 tot vaststelling van sommige as-
pecten van de organisatie van de arbeids-
tijd in de openbare sector. We zullen er 
dus op toezien dat dit dossier de prioriteit 
krijgt van de volgende federale regering en 
dat alle pistes uiteindelijk leiden tot een 
echte verbetering voor de werknemers. ■

François André, Jean-Pierre Van Autrève
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DG Luchtvaart
Vakbonden schrijven open brief aan de 
directie
ACOD AMiO en het VSOA stuurden een 
open brief aan de directeur van het DG 
Luchtvaart om antwoord te krijgen op 
een aantal pertinente vragen die voort-
vloeien uit de aanslepende malaise bij de 
instelling. Een selectie uit de vragen (met 
duiding) over de luchtvaartbeveiliging.

 Wie is de echte titularis van de reke-
ning die voorgesteld wordt als rekening 
van het EASTI en waarop sinds drie jaar 
500.000 euro aan overheidsgeld staat?

Het EASTI wordt in verschillende Konink-
lijke Besluiten aangeduid als het Nationaal 
Opleidingscentrum Luchtvaartbeveiliging, 
en als de enige en verplichte toegang 
(opleiding en examen) tot een mandaat 
voor verschillende functies die te maken 
hebben met luchthaveninspectie. Elke 
poging om een duidelijk zicht te krijgen 
op het statuut van het EASTI, dat onder 
uw bevoegdheid werd opgericht toen u 
directeur-inspectie was van het DGLV, stuit 
blijkbaar op een gebrek aan wettelijke 
basis van dit centrum. Nochtans beweert 
het verbonden te zijn aan het DGLV en 
de ICAO. Vandaag, drie jaar later, is het 
juridisch statuut van het EASTI nog steeds 
niet geregeld en blijkbaar staat er sinds 
drie jaar een half miljoen aan overheids-
geld op een privérekening zonder dat 
haar titularis(sen) het minste rekenschap 
aflegt(gen) aan de officiële instanties die 
er eigenaar van zouden moeten zijn.
- Is het juist dat deze fondsen, die eigenlijk 
de staat toebehoren, zich in realiteit op 
de privérekening van een privépersoon 

bevinden? Wat gebeurt er bijvoorbeeld in 
geval van vertrek of overlijden van deze 
persoon?
- Hoeveel bedragen deze fondsen? Welke 
perso(o)n(en) beschikt(ken) over toegang 
tot de rekening om geld af te halen en/of 
intresten te innen?
- Welke verrichtingen zijn er sinds de ope-
ning van de rekening gebeurd?
- Wie controleert de boekhouding van het 
EASTI in het algemeen, met inbegrip van 
het beheer van de bankrekening?

Heeft u tussen eind 1996 en 2010 boven-
op uw loon vergoedingen ontvangen van 
de FOD Mobiliteit en Vervoer voor lessen 
en deelname aan examenjury’s inzake 
luchtvaartbeveiliging, en dit voor een 
totaal bedrag van 122.183,07 euro?

- Hoeveel ontving u sinds 2010 voor gelijk-
aardige prestaties? 
- Welke opleidingen heeft u gegeven in ruil 
voor deze vergoedingen? 
- Is het waar dat de meeste van deze op-
leidingen bestaan uit opleidingen van ca-
binepersoneel (stewards, stewardessen,…) 
die niet verplicht zijn volgens de internati-
onale regelgeving? 
- In functie van de antwoorden die u geeft 
op de voormelde vragen en 1) aangezien 
één van de opdrachten van het DGLV 
erin bestaat criteria te bepalen, opdat de 
opleidingen en certificaten van het veilig-
heidspersoneel in België voldoet aan de 
internationale regelgeving 2) aangezien 
deze criteria voor opleiding en certifi-
catie sinds verschillende jaren door de 

sector gevraagd worden en nog steeds 
ontbreken: vindt u het dan normaal dat u 
vergoed wordt voor de opleidingen die u 
geeft bij het EASTI? Is er geen sprake van 
belangenconflict, zelfs organisatie van een 
monopolie?

Wat rechtvaardigt, rekening houdend 
met de vorige vragen, een budget van 
7.325.000 euro voor de renovatie van het 
gebouw van het EASTI, zoals vermeld in 
bijlage 11 van het jaarverslag 2012 van 
Beliris?

Merken we tevens op dat in bijlage 11 van 
het jaarverslag van Beliris, dat sindsdien 
werd getekend en gepubliceerd, er nog 
slechts 500.000 euro overblijft. Heeft Be-
liris afgezien van deze werken? Waarom? 
Op basis waarvan? Betreft het slechts een 
eerste schijf?

Bestaat er vandaag in België een Na-
tionaal Plan of Programma voor de 
Beveiliging van de Luchtvaart (BVP), dat 
duidelijk meegedeeld werd aan de ver-
antwoordelijken van de luchtvaartveilig-
heid, luchtvaartmaatschappijen en alle 
relevante actoren van de sector?

Onze militanten, zowel binnen de FOD 
als in de externe organisaties, hebben 
ons laten weten dat een dergelijk docu-
ment niet bestaat, dat het al minstens 
tien jaar geleden gevraagd werd door de 
veiligheidsverantwoordelijken van deze 
organisaties en dat het ontbreken van een 
dergelijk document voor ernstige proble-
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men zorgt. U beweert dat een dergelijk 
document bestaat en dat het voldoet aan 
de verwachtingen van de organisaties die 
actief zijn in de sector. Kan u ons het ma-
teriële bewijs leveren van het bestaan van 
een dergelijk plan of programma en kan 
u bewijzen dat het de voorbije jaren wel 
degelijk werd meegedeeld aan de organi-
saties die het moeten toepassen en dat zij 
de afgelopen jaren hierover hun tevreden-
heid hebben geuit?

Waarom is er nog steeds geen pro-
gramma inzake opleiding en certificatie, 
gevalideerd door het DGLV, voor het 
personeel van de luchtvaartbeveiliging 
in België en dit desondanks de onophou-
delijke vragen die de sector de afgelopen 
jaren formuleerde?

Ik verwijs opnieuw naar de retour van de 
militanten op het terrein, meer bepaald 
dat dit gebrek voor ernstige problemen 
zorgt voor de sector. Hoe verklaart u dat 
België, ondanks de stappen die u onder-
nam om dit op te lossen, na al die jaren 
nog niet beschikt over een dergelijk pro-
gramma inzake opleiding en certificatie?

Is het waar dat u, tussen 20 en 23 mei 
2011, willens nillens het negatief advies 
van het personeel van de Directie Licen-
ces (zowel mondeling als schriftelijk) 
genegeerd hebt betreffende de vlucht 
van een Boeing 737 met aan boord pas-
sagiers die overgelaten waren aan de 
bevelen van een journalist (Tom Waes) 
die niet gemachtigd was om te vliegen?

Ondanks de waarschuwingen die uw per-
soneel u voor de vlucht had overgemaakt 

en ondanks hun voorstel de zogenaamde 
“lacune in de regelgeving”, waarop de ad-
vocaten van de betrokken luchtvaartmaat-
schappij zich beriepen om deze vlucht te 
rechtvaardigen, behoorlijk te bestuderen, 
heeft de vlucht wel degelijk plaatsge-
vonden op 23 mei 2011. De EASA heeft 
nadien de onwettelijkheid van deze vlucht 
bevestigd, wat u eveneens deed, maar dan 
wel na de feiten. Ontkent u dus dat u door 
derden en door uw personeel voor de 
vlucht op de hoogte bent gebracht van de 
mogelijkheid van deze vlucht waardoor u, 
logischerwijs, aan de betrokken luchtvaart-
maatschappij had kunnen laten weten dat 
deze vlucht onwettig zou zijn?

Is het waar dat de OCAD en de vliegha-
vens van het land, naar aanleiding van 
herhaaldelijke communicatieproblemen 
met u, onderling een rechtstreeks infor-
meel communicatiecircuit hebben moe-
ten opzetten dat parallel loopt met het 
officiële circuit?

U bent momenteel immers de enige per-
soon binnen het DGLV die gemachtigd is 
vertrouwelijke informatie van de OCAD 
te ontvangen en over te maken aan de 
vlieghavens. De meeste vlieghavens klagen 
over problemen die door deze situatie 
ontstaan. Stel dat het antwoord op deze 
vraag ja is, hoe kan het DGLV deze situatie 
tolereren? Welke risico’s vloeien hieruit 
voort? Wat is het materiële bewijs van de 
stappen die u heeft ondernemen om deze 
situatie op te lossen?

Gelet op de vorige vragen, hoe verklaart 
u het gebrek aan een duidelijk en trans-
parant beheer en communicatie met uw 

eigen personeelsleden en de organisaties 
van de sector? Wie of welke organisaties 
profiteren, in voorkomend geval, volgens 
u rechtstreeks of onrechtstreeks van deze 
situatie?

Het personeel van het DGLV kan spijtig 
genoeg alleen maar vaststellen dat de 
problemen die aan de basis liggen van de 
voormelde vragen, dezelfde problemen 
zijn als degene waarmee ze dagelijks 
geconfronteerd wordt en dat ze vooral 
te wijten zijn aan het feit dat u niet com-
municeert. De dossiers die uw kantoor 
binnenkomen, verlaten het niet of in een 
gewijzigde vorm, zonder dat het personeel 
dat belast is met het dossier erover werd 
geïnformeerd.
U neemt op eigen houtje beslissingen in 
dossiers zonder dat de mensen die belast 
zijn met deze dossiers ervan op de hoogte 
worden gebracht. Vragen van de organisa-
ties van de sector worden nooit of alleen 
door u beantwoord, alweer zonder dat u 
de medewerkers die met dergelijke dos-
siers zouden moeten worden belast ervan 
op de hoogte zijn.
Dat geldt voor alle activiteiten van het 
DGLV en meer nog voor de ‘veiligheidsdos-
siers’ die u blijkbaar beschouwt als ‘zuiver 
privédomein’ (deze uitdrukking wordt , 
zowel door de personeelsleden van het 
DGLV als onze militanten van de organi-
saties die actief zijn in de sector, gebruikt 
om te schetsen hoe bijzonder uw relatie is 
met de veiligheidsactiviteiten). ■

Gino Hoppe, Karimeddine Mosbah

Melding van bevallingsverlof aan de 
werkgever
Sinds 1 februari 2014 is het niet meer 
nodig om bij zwangerschapsrust een 
medisch attest naar Medex op te sturen. 
Zwangerschap is immers geen ziekte.

Toch moet het personeelslid nog altijd:
- Via een medisch attest aan zijn werkge-

ver de datum meedelen van het begin van 
het zwangerschapsverlof en de vermoede-
lijke bevallingsdatum, zodat de juiste duur 
kan worden berekend, en de administra-
tieve en geldelijke toestand kan worden 
geregeld.
- Na de bevalling de geboorteakte naar zijn 

dossierbeheerder sturen.

We bevelen je ten zeerst aan deze richtlij-
nen te volgen om moeilijkheden te vermij-
den. ■

Jean Pierre Van Autrève

CONTACT Nadine Marechal l 03 213 69 21 l nadine.marechal@acod.be
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Interview met Koen Hostyn
‘Het Vlaanderen van De Wever’
In zijn boek ‘Het Vlaanderen van De 
Wever’ onderzoekt Koen Hostyn van wie 
de N-VA nu eigenlijk de grote vriend is: 
de hardwerkende Vlaming, de kapitaal-
krachtige ondernemer of arme senior? 
Vast staat dat de standpunten van de 
partij een kluwen vormen. Misschien kan 
de auteur ze helpen ontwarren?

Waarom hebt u ‘Het Vlaanderen van De 
Wever’ geschreven?

Koen: “Aangezien er verkiezingen aan-
komen, was het een uitgelezen moment 
om dit boek over de N-VA te schrijven. 
De dieperliggende reden is evenwel om 
aan te tonen dat de N-VA als populaire 
populistische partij erin slaagt opvattingen 
die mensen hebben over een aantal grote 
thema’s (zoals sociale zekerheid, migratie, 
vakbonden of solidariteit) te beïnvloeden 
en naar zich toe te trekken. Mensen staan 
daar nu anders tegenover dan tien jaar 
geleden. Er is een verrechtsing gekomen in 

het denken en de N-VA van Bart De Wever 
heeft daar met haar dominante positie 
een belangrijke rol in gespeeld. Eigenlijk 
gaat het boek eerder over die verrechtsing 
dan over de N-VA specifiek. Al vormt de 
partij wel het uitgangspunt. Met het boek 
wil ik ook de vakbonden en het sociaal 
middenveld hierover sensibiliseren.”

Is de verrechtsing de oorzaak van de 
opkomst van de N-VA of een gevolg?

Koen: “Mensen stemmen om vele – en 
volgens mij vaak legitieme redenen – op 
de N-VA. Het zijn niet allemaal fascisten. 
Velen hebben gewoon sympathie voor 
de Vlaamse zaak of zijn teleurgesteld in 
de nationale politiek. Wil je die mensen 
terughalen, dan moet je onderzoeken 
waarom ze precies op de N-VA stemmen. 
De populariteit van N-VA zorgt er wel voor 
dat mensen steeds rechtser gaan denken. 
Die verschuiving is ook erg duidelijk bij 
opiniemakers, studiediensten en zelfs we-

tenschappers. Steeds meer van hen bren-
gen een dominant discours waaruit moet 
blijken dat België niet werkt.
De banden tussen N-VA, denktanks en lob-
bygroepen zijn ook opvallend. Zo put de 
N-VA voor haar studies gretig uit het cijfer-
materiaal van VIVES, een onderzoeksinsti-
tuut van de KU Leuven. Dat instituut vormt 
zowat de officieuze denktank van de N-VA 
en wordt onder andere gesubsidieerd 
door Voka, de Vlaamse werkgeverskoepel. 
Dat is een lobbygroep die ook politiek per-
soneel voor de N-VA levert. Dat is slechts 
één voorbeeld van de vele netwerken die 
de N-VA en haar ideologie genegen zijn.”

De N-VA promoot zich als ‘de partij van 
de hardwerkende Vlaming’. Is ze dat?

Koen: “Zeker en vast niet. Tegenwoordig 
spreken ze trouwens meer over ‘iedereen 
die werkt, spaart en onderneemt’. De fis-
cale politiek van de N-VA is er niet op ge-
richt om wie zijn inkomen uit arbeid haalt, 
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te verbeteren. Tegenwoordig wordt in 
België veel meer inkomen uit kapitaal ge-
haald dan uit arbeid. De N-VA ondersteunt 
die evolutie. Ze mogen dan wel pleiten 
voor een algemene belastingvermindering 
voor werkende mensen en voor vennoot-
schappen, uiteindelijk zijn het vooral die 
laatsten, die daar het meeste profijt mee 
doen. Ze willen de werkgeversbijdragen 
voor vennootschappen afschaffen. Dat 
gaat om 13 miljard euro, meer dan het 
dubbele van wat de notionele interest nu 
kost. Volgens de N-VA zou dit meer jobs 
moeten opleveren, maar ze verplichten de 
werkgevers tot niets. Kortom, het is een 
fiscaal cadeau dat de sociale zekerheid 
alleen maar geld kost.”
 
Kortom, een partij van de kapitaalbezit-
ter?

Koen: “Dat moet je wel besluiten. Ze 
verdedigen, bijvoorbeeld, ook het recht 
om de belastingen te ontduiken. Kamerlid 
Steven Vandeput heeft dat letterlijk zo 
gezegd. Dat lijkt misschien sociaal, maar is 
het niet, aangezien vooral de grote kapi-
taalbezitters er de grootste voordelen uit 
halen. Wanneer de N-VA pleit voor de ver-
hoging van de minimumlonen, maakt dat 
wel deel uit van een fiscale hervorming die 
vooral de hoogste inkomens ten goede zal 
komen. Dat geld verdwijnt uit de sociale 
zekerheid, die net voor de herverdeling 
tussen arm en rijk moet zorgen. Zo gaan 
de laagste inkomens er toch op achteruit.”

Heeft de N-VA een probleem met de soci-
ale zekerheid?

Koen: “De N-VA heeft geen probleem met 
de geldstroom van rijk naar arm, maar wel 
met het verplicht, geautomatiseerd, geïn-
stitutionaliseerd solidariteitsmechanisme 
dat nu via de sociale zekerheid bestaat. 
De N-VA ziet meer in een soort van vrij-
blijvende liefdadigheid zoals in het begin 
van de twintigste eeuw. Ze gaat ervan uit 
dat dit geen probleem zal vormen, want ze 
beschouwt de Vlaming als sociaal. Die zal 
mensen dus niet laten verkommeren.”

Wat is de N-VA van plan met de pensioe-
nen?

Koen: “De N-VA wil af van het huidige 
herverdelingssysteem, met een maximum- 
en minimumpensioen. Volgens die partij 
moet iemand die meer heeft bijgedragen, 
ook automatisch meer pensioen ontvan-

gen. Ze wil het pensioenplafond afschaf-
fen, maar zo verdwijnt ook de herverdeling 
en solidariteit met de laagste pensioenen.”

Tussen vakbond en N-VA zit het er boven-
arms op. Waarom vallen ze de vakbon-
den aan?

Koen: “Vakbonden gaven werkende 
mensen een stem en konden een aantal 
sociaaleconomische minima afdwingen. 
Hun rol in de ontwikkeling van ons sociaal 
model is onmiskenbaar. Volgens de N-VA 
echter verdedigen vakbonden enkele de 
passieven in de samenleving, niet de ‘wer-
kenden’. Ze hebben niets tegen vakbonden 
op zich, maar wel tegen strijdbare vakbon-
den die iets kunnen afdwingen.
De N-VA vindt een sociaal weefsel waar-
binnen overleg gepleegd kan worden geen 
slechte zaak, maar dan wel met een ander 
doel. Volgens hen kan er maar één volk 
zijn, waarbinnen geen tegenstellingen 
kunnen bestaan. Tegenstellingen bestaan 
alleen in taal, cultuur en gewoonten, 
met andere bevolkingsgroepen. De N-VA 
gelooft niet in de tegenstelling tussen 
kapitaal en arbeid binnen één volk. Vak-
bonden kunnen dus alleen bestaan als die 
bijdragen tussen beter overleg tussen de 
‘elite’, die het voortouw moet nemen in de 
maatschappij, en de ‘werkende mens’, die 
ook zijn taak heeft in de maatschappij.
Hun visie op de maatschappij weerspie-
gelt ook die van een klassenmaatschappij, 
waarin ieder zijn taken vervult. Wijzigingen 
daarin moeten voorkomen worden. Teke-
nend is ook dat Bart De Wever niet langer 
gelooft in het sociaal overleg zoals het nu 
bestaat. Hij noemt het een blokkeringsme-
chanisme.”

De N-VA heeft een sociaaleconomische as 
en een nationalistische. Hoe verhouden 
die zich ten opzicht van elkaar?

Koen: “Het is een moeilijk huwelijk. Ener-
zijds is de N-VA voorstander van de vrije 
markt en het individu. Anderzijds hangen 
ze de gemeenschap aan. Toegepast op de 
Belgische situatie, vinden die elkaar. De 
neoliberalen willen strenge en drastische 
hervormingen en besparingen. Het nati-
onalisme biedt daar een uitkomst voor, 
omdat het pleit voor het verbreken van 
het Belgisch model. Dat zou immers het 
probleem vormen. Vandaar ook dat vele 
werkgevers nogal N-VA-gezind zijn, omdat 
hun oplossingen in hun liberale kraam 
passen. Hun visie loopt gelijk met die van 

Open VLD, maar is radicaler.”

U stelt ook vragen bij het democratisch 
gehalte van de N-VA. Waarom?

Koen: “Wanneer ze 30% van de stemmen 
halen, pretenderen ze te spreken voor 
alle Vlamingen. In hun visie mag wie aan 
de macht is gedurende de beleidsperiode 
volledig autonoom beslissen. Kritiek van 
de oppositie, inspraak van de burgers of 
protest is uit den boze. De houding van de 
N-VA in het Oosterweel-referendum was 
daar een duidelijk voorbeeld van. Mensen 
die zich organiseren of op straat komen, 
daar weten ze liever niet van. Dat vinden 
ze problematisch.”

Wat is de visie van de N-VA op de over-
heid en de ambtenaren?

Koen: “De N-VA spreekt over het ‘over-
heidsbeslag’, een eigenlijk onbestaand 
economisch principe dat de kostprijs van 
de overheid moet uitdrukken. De N-VA 
rekent dat beslag uit in aantallen ambte-
naren. Privatiseringen of PPS’en doen het 
overheidsbeslag dus dalen, want het aan-
tal ambtenaren vermindert. Dat de kost-
prijs van de dienst blijft of zelfs toeneemt, 
vertellen ze er niet bij. Bovendien is bespa-
ren op ambtenaren zeer problematisch, 
denk maar aan de wachtlijsten in de zorg, 
lerarentekorten in het onderwijs en min-
der openbaar vervoer. En dan zwijgen we 
nog over het extra werk dat met minder 
gedaan moet worden.”

De N-VA lijkt liever in de privé te investe-
ren dan in de openbare sector. Een cor-
recte analyse?

Koen: “Zeker, kijk maar naar Antwerpen. 
Er verdwijnen 1420 ambtenaren, omdat 
de kosten en de pensioenen te hoog zou-
den oplopen. Nochtans was die kostprijs 
begroot en was er geen probleem. Het 
vrijgekomen geld investeert de N-VA dan 
liever in prestigieuze vastgoedprojecten, 
dan in hoognodige extra sociale woningen. 
De partij voert liever een heksenjacht op 
wat ze sociale fraudeurs noemt om zo de 
‘goede’ Vlamingen aan een sociale woning 
te helpen. Tja, zo zetten ze zelfs armen 
tegen elkaar op!” ■

Chris Moortgat
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Een betere bijzondere jeugdzorg?
Een kind zonder naam,
maar met een nummer
 Op 16 september 2013 begon, na 15 
jaar theoretische voorbereiding, de 
integrale jeugdzorg te proefdraaien in 
Oost-Vlaanderen. Het ‘Comité voor bij-
zondere jeugdzorg’ werd omgevormd 
tot ‘Ondersteuningscentrum jeugdzorg’, 
terwijl de ‘Bemiddelingscommissie’ op-
gedoekt werd. De jeugdhulp wordt nu 
georganiseerd via een intersectorale 
toegangspoort.
 
Dit theoretisch-filosofisch model is ge-
stoeld op de idee dat schaarste van wer-
kingsmiddelen beter kan functioneren als 
de betrokken sectoren (onderwijs, Kind 
en Gezin, geestelijke gezondheidszorg, 
Vlaams fonds, vertrouwensartsencentra 
en jongerenwelzijn) beter met elkaar zou-
den samenwerken.
De aanmelding in het nieuwe systeem 
verloopt elektronisch. De minderjarigen 
krijgen hierbij een nummer toegewezen 
en komen op vrijwel eindeloze wachtlijs-
ten te staan. Ten gevolge van de chaos kan 
niemand daar het overzicht in bewaren. 
Het e-mailverkeer onder de hulpverleners 
gaat niet meer over ‘cliënt X’, maar over 
een ellenlang nummer.
Het jeugdhulpverlenerslandschap is op 
6 maanden tijd in Oost- Vlaanderen een 
versnipperd maanlandschap geworden. 
Het is onleefbaar, omdat iedereen verst(r)
ikt raakt in ingewikkelde procedures. De 
cliëntgesprekken zijn nu ondergeschikt 
aan de urenlange noodzakelijke elektroni-
sche administratie. De rechtszekerheid van 
de jongeren wordt dagelijks geschonden. 
Bovendien blijven de jongeren vastzitten 
op wachtlijsten. Indien er toevallig toch 
hulp beschikbaar is, kan die niet worden 

toegewezen door chronische technische 
mankementen aan het systeem.
ACOD Overheidsdiensten wijst erop dat 
bovenop al deze problemen in de bijzon-
dere jeugdzorg nog steeds een chronisch 
plaatsgebrek heerst. Volgens ons is het 
onverantwoord dit inefficiënte, bureau-
cratische systeem uit te breiden naar het 
volledige jeugdhulpverleningslandschap in 
Vlaanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat 
indien men het gespendeerde belasting-
geld aan de integrale jeugdzorg had geïn-
vesteerd in meer werkingsmiddelen, het 
jeugdhulpverleningslandschap er vandaag 
anders en menselijker had uitgezien.
 
Geen gehoor

Op 26 februari 2014 voerde ACOD Over-
heidsdiensten een geslaagde sensibilise-
ringsactie bij het Vlaams Parlement. De 
respons van de politiek was helaas be-
droevend. Vele prominente politici, onder 
wie Mieke Vogels en Bart Caron (Groen), 
minister-president Kris Peeters en minister 
Hilde Crevits (CD&V), Fathma Pehlivan en 
Else De Wachter (sp.a) en Bart Tomme-
lijn (Open VLD) kregen een persoonlijke 
uitleg van onze militanten over waar het 
schoentje knelt. Zelfs uit de mond van een 
parlementslid van Vlaams Belang en van 
één van de N-VA kregen we te horen dat 
het probleem zit in een tekort aan perso-
neel. Het is schrikken als dit uit hun mond 
komt…
Later op de dag volgde echter een koude 
douche. Persagentschap Belga berichtte 
dat Vlaams minister van Welzijn Jo Van-
deurzen (CD&V) niet van plan is de invoe-
ring van het decreet integrale jeugdhulp 

uit te stellen. “Het decreet op drie dagen 
van de invoering terugschroeven, zou 
onverantwoord zijn”, antwoordde de 
CD&V-minister op een vraag van Else De 
Wachter. Samen met de oppositie drong 
De Wachter er bij Vandeurzen op aan re-
kening te houden met de signalen uit de 
sector. De minister liet weten dat te zullen 
doen, maar meent dat de invoering van 
het decreet geen sinecure is en dat de 
hervorming van de sector gepaard gaat 
met een ‘leerproces’.

Teleurstelling

De inzet van onze militanten was ontzet-
tend groot, de teleurstelling begrijpelijk 
nog groter. Temeer omdat de inzet vooral 
in het belang van het kind was en niet van 
het personeel! Onze militanten strijden 
voor een nobel doel, het welzijn van jon-
geren die bijna altijd het slachtoffer zijn 
van een gebrekkige of geen opvoeding. 
Deze actie gaat in hoofdzaak over hen en 
minder over het personeel. Het is een 
halszaak dat we als vakorganisatie aan 
meer denken dan aan onszelf.
Dat we de volle steun kregen van sp.a-
parlementslid Else De Wachter, is zeer 
lovenswaardig en niet evident als lid van 
een meerderheidsfractie. Dit benadrukt 
nog meer de onbegrijpelijke houding van 
minister Vandeurzen, die liever heeft dat 
jongeren verkommeren dan zelf gezichts-
verlies te moeten lijden om een foute 
inschatting te moeten toegeven. Is dat dan 
een minister van Welzijn? ■

Jan Van Wesemael

Militanten Vera Vernaeve en Kate Buckinx 
in gesprek met Else De Wachter.
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EGIS
Cao voor contractueel personeel
De nieuwe cao voor de contractuele 
personeelsleden van de regionale lucht-
haven mag echt wel gezien worden. Wat 
vinden we erin terug?

In een eerdere editie van Tribune meldden 
we dat de Vlaamse regering had beslist 
om de regionale luchthavens van Oost-
ende en Antwerpen naar de privé over te 
brengen in een LOM-LEM-structuur. Het 
contractueel personeel heeft de keuze om 
mee te gaan of om via een begeleidings-
traject de mogelijkheid te krijgen elders 
binnen de Vlaamse overheid aan de slag te 
gaan. Dit is ondertussen gebeurd, de keu-
zes zijn gemaakt en een meerderheid van 
het personeel gaat mee.
We vinden het echter schandalig dat 
de Vlaamse overheid niet alleen de in-
frastructuur gratis ter beschikking stelt, 
maar ook financieel blijft bijdragen om de 
lonen van het beveiligingspersoneel en 
de brandweer te betalen! Helaas kunnen 

we alleen maar lijdzaam toezien op zoveel 
politiek geklungel.

Forse cao

We wilden zeker niet dat het personeel 
dat overgaat in de kou zou staan en qua 
loopbaan op ‘0’ moeten beginnen met 
arbeidsvoorwaarden die minder zouden 
zijn dan voorheen. De vakbonden hebben 
nog voor de zomer een ‘verwittigingsactie’ 
gevoerd in de luchthaven van Antwerpen 
om de overnemer diets te maken dat er 
met ons niet gesold wordt.
De nieuwe cao voor de contractuele per-
soneelsleden mag gezien worden. Niet 
alleen krijgen de contractuele personeels-
leden hun anciënniteit mee, ze krijgen ook 
dezelfde voorwaarden als nu, gaande van 
eenzelfde verlofstelsel met 35 verlofdagen 
(in privé 21), dezelfde salarisvoorwaarden, 
dezelfde vergoedingen en toelagen, alsook 
dezelfde sociale voorwaarden. Het verliep 

niet zonder slag of stoot, maar het resul-
taat is een pareltje! De statutaire perso-
neelsleden zijn ter beschikking gesteld van 
EGIS, maar blijven ressorteren onder het 
Vlaams Personeelsstatuut. Dit is de reden 
waarom ACOD het syndicaal overleg zal 
blijven volgen.

Eerste indruk

We hadden echter liever gehad dat de 
Vlaamse overheid haar regionale luchtha-
vens zelf zou zijn blijven uitbaten. Gelukkig 
zijn de personeelsleden opgelucht dat ze 
eindelijk van het wanbeheer van algemeen 
directeur Vanspauwen af zijn. En, eerlijk 
gezegd, de eerste indruk over de contac-
ten met de nieuwe CEO Marcel Buelens 
geven een goede indruk. Hopelijk is deze 
indruk de juiste. ■

Jan Van Wesemael

CONTACT Chris Moortgat l 02 508 58 64 l chris.moortgat@acod.be
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Politie
Sectoraal akkoord 2013
eindelijk afgerond
De onderhandelingen over het sectoraal 
akkoord 2013 werden afgerond op 26 
februari 2014. Jawel, welgeteld negen 
maanden heeft het geduurd om de eind-
streep te halen. Als enige vakbond heeft 
de ACOD geen akkoord gegeven. Eens te 
meer dienden we vast te stellen dat de 
overheid niet bereid was om onze eisen-
bundel in de besprekingen te betrekken.

Bij aanvang van de besprekingen op 29 
mei 2013 stelde de voorzitter van het on-
derhandelingscomité dat uitvoering moest 
gegeven worden aan eerder afgesloten 
protocollen. Om niet in hetzelfde schuitje 
te geraken als het sectoraal akkoord 2013, 
zou er gedurende de onderhandelingen 
overlegd worden met de staatssecretaris 
Bogaert van Ambtenarenzaken. Om die re-
den nam een medewerker van zijn kabinet 
ook deel aan de onderhandelingen.

Waarover gaat het?

- De personeelsleden (Ops en Calog, 
statutair en contractueel) die 13 jaar 
graadanciënniteit hebben, mogen aan 
de benaming van hun graad het adjectief 
‘eerste’ toevoegen. De visualisering op 
het uniform gebeurt door middel van een 
graadsymbool dat zal worden aangebracht 
op het uniformstuk dat de graad weer-
geeft. Deze erkenning genereert geen bij-
komende geldelijke valorisering en behelst 
een autonoom concept.
- De inspecteurs aangewezen voor de lo-
kale recherche en voor een ambt binnen 

de federale gerechtelijke zuil zullen de 
bevoegdheid van officier van gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de Procureur des 
Konings (OGP/HPK) verkrijgen. De func-
tionele opleiding zal in die zin worden 
aangepast.
Op basis van vrijwilligheid kan een inspec-
teur met 6 jaar kaderanciënniteit zich ook 
inschrijven voor de opleiding OGP/HPK. 
Voorwaarde is wel dat de inspecteur geen 
evaluatie "onvoldoende" heeft en een 
positief advies krijgt van de korpschef. We 
merken hierbij op dat men vergeet dat er 
ook inspecteurs met 6 jaar kaderanciën-
niteit zijn bij de diverse diensten van de 
federale politie.
Het verwerven van de hoedanigheid van 
OGP/HPK zal in aanmerking genomen 
worden voor de verdere loopbaanontwik-
keling. De overheid stelt hierbij dat dit zal 
opgenomen worden in de ontwikkeling 
van een concept van ‘eerder verworven 
competenties’ (EVC).

- Het stelsel van de verminderde presta-
ties wegens medische redenen (artikelen 
VIII.X.12-16bis RPPol) zal worden aange-
past in die zin, dat bij uitputting van de 
duur van het stelsel verlenging mogelijk 
zal zijn, overeenkomstig de in het statuut 
van het federaal openbaar ambt voorziene 
verlengingen in het raam van het stelsel 
van de verminderde prestaties wegens 
een langdurige medische ongeschiktheid.

- De overheid engageert er zich toe de 
proeven voor sociale promotie Calog op 

een regelmatige basis te organiseren, 
meer bepaald om de twee jaar, beginnend 
in 2014 met een duidelijke examenkalen-
der. Of we hier kunnen spreken van een 
verbetering, valt te betwijfelen. De regel-
geving bepaalt immers dat die proeven 
jaarlijks worden georganiseerd.

- De geldigheidsduur van de brevetten 
sociale promotie Calog wordt ‘onbepaalde 
duur’. Dat zal ook het geval zijn voor de 
al behaalde brevetten. De overheid en-
gageert zich om een navolgend debat te 
voeren over de andere brevetten.

- De overheid neemt het engagement op 
zich om de proeven voor het directiebre-
vet op een regelmatige basis te organise-
ren. De beoogde frequentie is om de twee 
jaar, tenzij de kaderbehoeften voldaan zijn.

- Een aanvulling aan de GPI 36 zal worden 
gemaakt met betrekking tot gedeeltelijk 
tijdelijk arbeidsongeschikt zijn na een 
arbeidsongeval. Twee systemen zijn moge-
lijk. Toepassing van artikel 11 van Wet van 
26 augustus 2003 (verminderde prestaties 
via gerechtelijk geneeskundige dienst) 
of toepassing van artikel VIII.X.12-16 van 
het Koninklijk Besluit van 30 maart 2003 
(verminderde prestaties via raadgevende 
geneesheer van de medische dienst). Er 
zal rekening gehouden moeten worden 
met de bemerkingen hierboven gemaakt 
over de verminderde prestaties wegens 
medische redenen. 
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- De noodzaak wordt onderschreven om 
een reglementair kader te scheppen be-
treffende de ordemaatregelen. Dit moet 
de geldigheid van de procedures, als-
ook de eerbiediging van de wederzijdse 
rechten en plichten ten goede komen. 
Onderhandelingen daartoe zullen worden 
aangeknoopt.

- Bij de optimalisatie van de geïntegreerde 
politie zal rekening worden gehouden 
met de welzijnsaspecten en begeleidende 
maatregelen.

- Met betrekking tot het syndicaal statuut 
zal een omzendbrief worden uitgevaar-
digd. Deze omzendbrief maakt deel uit van 
de onderhandelingen.

- Binnen het federaal ambt is een uitzon-
derlijk verlof voorzien voor begeleiding 
van bepaalde personen. De bepalingen 

dienaangaande van toepassing binnen het 
federaal openbaar ambt zullen worden 
opgenomen in het RPPol (Koninklijk Besluit 
van 30 maart 2003).

- De overheden bevestigen hun respectie-
velijke engagementen aangegaan in het 
kader van het project ‘geweld tegen poli-
tieambtenaren’. Een stand van zaken zal bij 
het protocol worden gevoegd.

Besluit

De overheid verbindt er zich toe de uit-
voeringsteksten zo snel mogelijk op te 
stellen, ter onderhandeling voor te leggen 
en vervolgens te finaliseren. Nu al kunnen 
we melden dat uitvoeringsteksten werden 
voorgelegd over verminderde prestaties 
wegens medische redenen, herneming na 
arbeidsongeval, geldigheidsduur brevetten 
sociale promotie Calog en het uitzonderlijk 

verlof voor de begeleiding van bepaalde 
personen.
Zodra we in het bezit zijn van de defini-
tieve teksten van het sectoraal akkoord, 
zullen ze raadpleegbaar zijn op de website 
www.acod-lrb.be onder de rubriek politie.
Het valt niet te ontkennen dat het onder-
handelde sectoraal akkoord een aantal 
kwalitatieve maatregelen bevat die positief 
zijn voor het personeel. Helaas wilde de 
overheid ook nu niet ingaan op het door 
de ACOD ingediende eisencahier. Daarom 
hebben we dan ook als enige vakbond een 
niet-akkoord gegeven.

De lijst van publicaties in het Belgisch 
Staatsblad waarop het akkoord zich ba-
seert, kan je krijgen bij eric.picqueur@
acod.be. ■

Eric Picqueur

Stad Maaseik
Actie na ontslag vakbondsafgevaardigde
De stad Maaseik heeft een vakbondsafgevaardigde ontslagen 
die er al 25 jaar aan de slag is en steeds op grote waardering 
kon rekenen. Wat is er aan de hand in Maaseik?

De stad Maaseik heeft, zoals iedere gemeente, te lijden onder de 
besparingsdruk van de Vlaamse overheid. Het bestuur startte het 
overleg met de vakbonden op met een toelichting over de finan-
ciële informatie. Die zag er rampzalig uit, temeer omdat de stad 
zware schulden heeft door het afstoten van het ziekenhuis. De 
pensioenen van de statutaire medewerkers bleven ten laste van 
het bestuur en de gevolgen waren voorspelbaar in de politieke 
besluitvorming over de afstoting.
De administratie maakte een plan tot afslanking op in over-
leg met het managementteam, waarbij de ACOD-afvaardiging 
voorstellen deed om toch enkele jobs te redden en financiële 
compensaties voor de poetsdienst van het OCMW te bekomen. 
Intussen debatteerden de overheid en het management over het 
kerntakendebat zonder de vakbonden. Ondanks dat de dienst van 
onze afgevaardigde niet in het debat betrokken was, kwam het 
bericht dat ze halftijds ontslagen zou worden en groot was onze 
verwondering dat ze thuis plots een voltijds ontslag ontving.
Massa’s uitvluchten later weigert het bestuur, maar ook de sp.a-
fractie, om terug te komen op een foute beslissing. Intussen 
wordt onze afgevaardigde ondanks goede evaluatie afgeschilderd 
als incompetent, terwijl ze de dienst waar ze werkt, ooit mee 
opstartte en in haar 25-jarige loopbaan soms alleen voor het hele 
werk stond.
Overheid en administratie hebben elkaar gevonden in het be-

knotten van onze vakbondsvrijheid. Dit kunnen we niet toestaan. 
We zullen alle middelen gebruiken om de beslissing aan te vech-
ten. De actie is nog maar het begin. Op 25 februari vonden we 
het als sector meer dan verantwoord om actie te voeren voor de 
gemeenteraad en onze mening te formuleren op deze laatste. Dit 
ontslag gaat immers over fundamentele waarden binnen onze 
organisatie. Afgevaardigden ontsla je niet en je gaat zeker syndi-
caal werk niet aangrijpen als bijkomend motief om een ontslag te 
verrechtvaardigen. ■

Mil Luyten

CONTACT Mil Luyten l 02 508 58 25 l mil.luyten@acod.be
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Film
‘Man tegen macht’

Tussen april en september 2013 geraakte 
Sint-Niklaas in de ban van de vraag: 
moet de huisvuilophaling een openbare 
dienstverlening van de stad blijven? Het 
was een voorbode van wat moest komen 

in heel deze regio over de privatisering 
van de openbare dienstverlening. Een 
docufilm brengt deze veelzeggende ge-
beurtenissen in beeld.

De bevolking van Sint Niklaas sprak zich 
uit in een referendum. 84% of zo’n 9000 
stemmen wilden de stadsdienst behou-
den. Nog dezelfde dag liet het stadsbe-
stuur weten hier geen rekening mee te 
willen houden. Wat eerst leek op een 
lokale gebeurtenis, groeide uit tot een 
nationaal nieuwsitem.
Over deze gebeurtenis is een docufilm 
gemaakt, ‘Man tegen macht’. De docu-
mentaire schetst een beeld van de strijd 
door de ogen van de mannen van de ‘vuil-
kar’ en de indieners van het referendum. 
De makers van de film vertrekken van dit 
lokale gebeuren om een aantal vragen in 
een breder perspectief te plaatsen. Is pri-
vatiseren de oplossing voor de financiële 

problemen van de lokale besturen?
De film ‘Man tegen Macht’ verschijnt in 
première op 4 april 2014 in ‘De klavers’ in 
Belsele (Sint-Niklaas) en is vanaf dan ver-
krijgbaar op dvd. Wie de film wil vertonen 
in zijn lokale afdeling, neemt contact op 
met het secretariaat van ACOD LRB Oost-
Vlaanderen op tel 09 269 93 50 of stuurt 
een e-mail naar rudy.slabbaert@acod.be.
Op 6 mei 2014 om 19 uur wordt de film 
vertoond in Gent (New Zebra, Zebrastraat 
in 9000 Gent). ACOD LRB Oost-Vlaanderen 
organiseert daarop een debat over de 
privatisering van onze openbare dienstver-
lening met ondr andere Mil Luyten (fe-
deraal secretaris ACOD LRB), Kurt Deloor 
(sp.a), Tom de Meester (PVDA+), Stefaan 
Van Hecke (Groen) en Stefaan Vercamer 
(CD&V). De toegang is gratis. Plaatsen 
reserveren kan door inschrijven op het 
secretariaat op 09/269 93 50 of met een 
e-mail naar rudy.slabbaert@acod.be. ■

Oproep tot kandidaturen
Vrijgestelde TMVW
ACOD LRB Oost-Vlaanderen
Vanaf 1 juni 2014 komt het mandaat van vrijgestelde voor de in-
tercommunale TMVW  vrij. Hierbij doen we een oproep tot kandi-
daatstelling. De kandidaten dienen aan de volgende voorwaarden 
te voldoen:
- Statutair personeelslid zijn van de intercommunale.
- Ten minste 3 jaar bijdragebetalend lid zijn van ACOD Oost-Vlaanderen.
- Lid zijn van het technisch comité ACOD-TMVW.
- Al vorming gevolgd hebben bij de ACOD is een pluspunt.

De kameraden die aan deze oproep voldoen en de syndicale wer-
king in de TMVW verder gestalte willen geven, worden gevraagd 
hun kandidatuur samen met een beknopte motivering in te stu-
ren voor 30 april 2014 om 12 uur bij:

Dirk Van Himste, Bestendig Secretaris ACOD LRB Oost–Vlaande-
ren, Bagattenstraat 158, 9000 Gent. ■

Meer info via 09 269 93 51, 0473 840 449 of
dirk.vanhimste@acod.be.

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Jobverlies
Zoals in de meeste lokale besturen, 
schrapt ook de VGC in haar personeels-
kader. Het gaat om een verlies van 55 
voltijdse jobs op 747, en dit overwegend 
binnen het niveau D.

Het VGC-College gaat hiermee bewust 
voorbij aan de Brusselse realiteit van 
torenhoge werkloosheid bij de jeugd en 
laaggeschoolden.
ACOD LRB kant zich tegen deze afbouw 
van de publieke dienstverlening, die zowel 
de modale burger treft, als de efficiënte 

werking van de VGC. Uitbesteden van deze 
taken is immers duurder. Daarom heeft 
de ACOD van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie verschillende acties gevoerd, 
waaronder deze bij de nieuwjaarsreceptie 
van de VGC-Raad. ■



Tribune 70.04 l april 2014 33

onderwijs

Minister Smet en vakbonden
Einde verhaal?

Op weg naar de verkiezingen en dus in 
de laatste maanden van de regering 
plaatst Vlaams minister van Onderwijs 
Pascal Smet een wel heel bizar orgelpunt 
aan zijn beleidsperiode.

“Ja, ik had misverstanden kunnen voorko-
men door rechtstreeks met leerkrachten 
te communiceren. Maar het systeem laat 
dat niet toe: de onderwijskoepels en de 
vakbonden willen dat de minister met hen 
overleg pleegt, en niet met de leerkrach-
ten. Ik had toch mijn wil moeten doordu-
wen: we hadden een oplossing moeten 
vinden.”
Zo luidde het antwoord van Vlaams mi-
nister van Onderwijs Pascal Smet op de 
vraag ‘hebt u spijt van iets, de afgelopen 
vijf jaar?’ in De Zondag van 23 februari 
2014. Vijf jaar lang heeft ACOD Onderwijs 
getracht op een correcte en constructieve 
manier met deze minister te werken. Het 
waren geen makkelijke vijf jaar, een klein 
overzicht illustreert dat...

Het begin: besparingen

We zijn gestart in volle bankencrisis met 
besparingen. Als vakbond hebben we 
ernaar gestreefd die zo ver mogelijk weg 
te houden van de leerkracht in de klas. 

Door ons toedoen zijn er nauwelijks jobs 
gesneuveld. Deze realisatie maakte de 
besparingsoefening natuurlijk niet minder 
moeilijk, maar liet wel toe om de rust in de 
scholen te behouden.
Nadien moest een cao afgesloten worden 
zonder budget. Wij hebben maximaal in-
gezet op kwalitatieve maatregelen. Onze 
achterban kon dit eenmalig aanvaarden.
Vervolgens kwam de uitstapregeling onder 
vuur te liggen, maar via overgangsmaatre-
gelen werd de pil nog een beetje verguld. 
De kostprijs hiervan werd echter verre-
kend op het toekomstige cao-budget.

Het vervolg: vervlogen kans

Alsof dat alles niet volstond, was minister 
Smet niet in staat om in de Vlaamse re-
gering de andere ministers ervan te over-
tuigen dat een blinde besparing van 100 
miljoen op de ambtenarenlonen – inclu-
sief het onderwijspersoneel – niet alleen 
een slecht idee was, maar ook nog eens 
overbodig. Er was immers het overschot 
van 174,6 miljoen euro, waarmee minister 
Muyters met meer dan misplaatste trots 
uitpakte.
Niets van dit alles! Waarschijnlijk wilde de 
minister, met het citaat boven aan de tekst 
in het achterhoofd, iedere leerkracht er 

persoonlijk van gaan overtuigen dat het 
inleveren van 1% loon een goed idee was. 
Dat dankzij ACOD Onderwijs een manier 
gevonden werd om de besparing voor 
2013 te realiseren zonder aan de koop-
kracht van de personeelsleden te raken, 
werd naar de achtergrond verdrongen.

Het besluit: behoorlijk cynisch

De uitspraken van de minister zijn niet 
alleen een miskenning van de verant-
woordelijkheid die we in deze legislatuur 
hebben opgenomen, ze zijn bovendien 
een miskenning van ons sociaal overleg-
model. Dat ultraliberale politici de rol 
van de vakbonden als storend ervaren, is 
genoegzaam bekend. Van een politicus in 
een partij die zichzelf socialistisch noemt, 
verwachten we iets anders.
Als ledenorganisatie vertegenwoordigen 
we meer dan 25.000 personeelsleden 
uit de onderwijssector. Het was voor de 
eerste keer dat we een minister hadden 
die veel minder stemmen behaalde bij de 
verkiezingen dan wij leden hebben. Dat 
net deze minister vervolgens onze repre-
sentativiteit in vraag stelt, is niet alleen 
grof, maar ook behoorlijk cynisch. ■

raf.deweerdt@acod.be

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



De activiteit werd in-
geleid door Hugo Dec-
kers. Georges Achten 
gaf een uitgebreide 
terugblik op het ont-
staan en de inhoud van 
het M-decreet.

Jean-Luc Barbery 
schetste de problemen 
die op het buiten-
gewoon onderwijs 
afkomen. Walter Hens 
wees op de gevaren 
die het gewoon onder-
wijs en de centra voor 
leerlingbegeleiding 
bedreigen.

Tussendoor werden 
interviews met leden 
op de werkvloer ver-
toond. Zij vertolkten 
de onwetendheid, de 
verwachtingen en de 
vrees die in de scholen 
en CLB’s leven.
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M-decreet
Militantenconcentratie
Op de militantenconcentratie van 12 februari 2014 bleek dat onze leden zich zorgen blijven maken over de impact van het M-decreet. 
Dat kwam duidelijk naar voren in hun vragen en bezorgdheid.



De conclusie die Raf 
De Weerdt (foto) 
trok, was duidelijk: 
het personeel is niet 
voorbereid op de 
invoering van het 
M-decreet.

De aanwezige mili-
tanten gaven lucht 
aan hun bezorgd-
heid om de werk-
gelegenheid en om 
de expertise die in 
het buitengewoon 
onderwijs verloren 
zouden gaan.

Hebben onze be-
leidsmakers wer-
kelijk oog voor de 
belangen van de 
kinderen? Zijn de 
personeelsleden in 
het gewoon on-
derwijs voldoende 
voorbereid? Wan-
neer zullen de per-
soneelsleden bijge-
schoold worden?

onderwijs
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Interview met Tony Van den Heurck en Chico Detrez
“Laten we van de vakbond een plek van 
‘tegen-denken’ maken”
Tony Van den Heurck en Chico Detrez 
geven op dit ogenblik in Vlaanderen vor-
ming over onze laatste congresteksten. 
Het algemeen secretariaat dankt hen 
voor hun inzet en biedt hen hier een fo-
rum om erover te reflecteren.

Waaruit bestaat jullie opdracht precies? 
Hoe is ze tot stand gekomen?
Chico Detrez: “Op het congres van 2012 
werd het hoofdstuk ‘Gewijzigde functies 
van het onderwijs’ uit de congrestekst ge-
licht en verwezen naar een buitengewoon 
congres. De tekst was te moeilijk en moest 
herschreven worden. Als reactie hierop 
vroeg de provincie Antwerpen om aan het 
algemeen secretariaat de opdracht te ge-
ven een vorming over de congresteksten 
van 2008 en 2012 te organiseren, ook over 
het hoofdstuk dat naar het buitengewoon 
congres doorverwezen was.”

Tony Van den Heurck: “Chico en ik heb-
ben de taak gekregen om deze vorming 
te realiseren. We hebben de twee laatste 
congresteksten in elkaar geschoven om ze 
als één geheel aan te bieden. We hebben 
geoordeeld dat het nodig was om daar-
voor twee halve dagen per provincie of 
regio uit te trekken en we hebben ervoor 
gekozen om op elke vormingsdag ieder 
een deel voor onze rekening te nemen.”

Wat is hierin jullie persoonlijke drijfveer?

Tony Van den Heurck: “Sinds begin jaren 
‘80 is in gans Europa een neoliberaal of-
fensief ingezet om de democratische ver-
worvenheden in het onderwijs onderuit 
te halen. Onze congresteksten hebben tot 
doel de mechanismen  van dit neoliberale 
offensief bloot te leggen en er een socia-
listisch, emancipatorisch en democratisch 
alternatief tegenover te stellen. Ik wil hier-
aan mijn bijdrage leveren.”

Chico Detrez: “Voor mij speelt hierin een 
bezorgdheid. Bezorgdheid omwille van het 
ontbreken van een noodzakelijk inzicht 
in de maatschappelijke positie van het 
onderwijs en de school bij mensen die 
tewerkgesteld zijn in het onderwijs en bij 
militanten van onze vakbond. De vakken 

Historische Pedagogie en Onderwijssocio-
logie zijn uit de lerarenopleiding verdwe-
nen. Dat maakt dat binnen de vakbond 
ideologische vorming  meer dan ooit – of 
mag ik zeggen: opnieuw – noodzakelijk is.”

Welke reacties krijgen jullie in het veld 
op de inhoud van de vorming?

Chico Detrez: “We zitten midden in de 
reeks vormingen, die uit twee halve dagen 
bestaan, waarbij we de verschillende pro-
vincies en de regio Brussel aandoen. Tot 
nu kregen we positieve reacties. Een aan-
tal leden kan deze ideologische vorming 
echt wel smaken. Het is nog vroeg om een 
conclusie te trekken, maar ik raak er meer 
en meer van overtuigd dat deze vorming 
beantwoordt aan de nood aan ideologi-
sche onderbouwing van onze standpunten 
bij de leden.”

Tony Van den Heurck: “Een aantal militan-
ten was blijkbaar verrast door de inhoud 
van de vorming. Die stemt niet overeen 
met wat verwacht wordt van een syndi-
cale vorming. De vorming die Chico en ik 
brengen, behelst geen technische materie, 
maar heeft betrekking op de politiek-syn-
dicale standpunten van onze organisatie.”

Bestaat ook buiten onze vakbond – bij-
voorbeeld bij de andere onderwijsvak-
bonden – interesse voor deze materie?
Chico Detrez: “Als ik de laatste congres-
tekst van COC – ‘Werkbaar werk voor 
Onderwijspersoneel’ van oktober 2013 
– lees, ben ik aangenaam verrast door de 
onderbouwing van de tekst. Ook uit de 
bibliografie blijkt dat zij zich beroepen op 
dezelfde ‘kritische bronnen’. Ik denk aan 
een Verhaeghe, een Masschelein en Si-
mons, een Wildemeersch. Ik veronderstel 

Tony Van den Heurck studeerde aan de Stedelijke Normaalschool Antwerpen af als 
onderwijzer. Daarna behaalde hij ook het diploma van licentiaat in de Psychologische 
en Pedagogische Wetenschappen.  Na een korte passage in enkele PMS-centra werd 
hij aangesteld als lector aan de toenmalige Rijksnormaalschool Gent, nu het depar-
tement lerarenopleiding van de Hogeschool Gent. In 2010 ging hij met pensioen. Hij 
heeft een lange staat van dienst bij ACOD: afgevaardigde in zijn instellingen, bestuurs-
lid in Gent en in de provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter van ACOD Onderwijs van 
2008 tot 2011. Hij is één van de geestelijke vaders van de congresteksten van 2008 en 
2012.
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dus dat er ook bij hen interesse is voor 
deze materie.”

Jullie gaan al een tijdje mee binnen 
ACOD. Is er een verschil tussen de vak-
bond van vroeger (jaren ’70) en die van 
nu?

Chico Detrez: “Een lastige vraag om bin-
nen dit tijdsbestek op een genuanceerde 
manier te beantwoorden. De vakbond 
is veranderd, ongetwijfeld. Maar ook de 
maatschappelijke context is veranderd. 
Het neoliberale gedachtegoed en de greep 
van het economisch subsysteem op de 
andere maatschappelijke (sub)systemen 
was in de jaren zeventig minder sterk. De 
maatschappelijke krachtsverhoudingen 
lagen anders en waren gunstiger voor de 
georganiseerde arbeidersbeweging.”

Tony Van den Heurck: “De algemene 
verrechtsing die zich met het neoliberaal 
offensief heeft doorgezet, maakt het vak-
bondsmilitanten vaak moeilijk om de col-
lega’s te sensibiliseren en te mobiliseren. 
Dat geldt bij uitstek wanneer hetgeen 
wij te bieden hebben, vaak neerkomt 
op het behouden van verworvenheden 
in plaats van het realiseren van nieuwe 
veroveringen. Dit is zeker zo in een maat-
schappij waarin de massamedia in steeds 
minder handen terechtkomen en zich tot 
monopolies dreigen te ontwikkelen. Dit 
antwoord mag volstaan om nog maar eens 
het belang van vorming te onderstrepen.”

Wat is jullie idee van de komende gene-
ratie syndicalisten?

Tony Van den Heurck: “Ik ben er absoluut 
van overtuigd dat er een nieuwe generatie 
syndicalisten nodig is en er ook zal komen, 
omdat in een kennis- of informatiemaat-
schappij de nood aan hooggeschoolde 
arbeidskrachten zich steeds sterker zal 
laten gevoelen. Als dit evenwel gebeurt 
in een maatschappij waarin de heersende 
klasse steeds minder bereid is daar de 
nodige middelen tegenover te stellen, zal 
dit in het onderwijs voor steeds grotere 

spanningen zorgen. Dereguleren, decen-
traliseren en responsabiliseren zullen deze 
spanningen niet oplossen, wel integen-
deel. Alleen krachtdadige vakbonden en 
gedreven syndicalisten zullen op termijn 
kunnen verhinderen dat er een onderwijs 
ontstaat waarin een beperkt aantal elite-
scholen tegenover een massa volksscholen 
zal komen te staan. Om dat te verhinde-
ren, is zeker nog heel wat syndicale strijd 
noodzakelijk. Die moet gevoerd worden 
door grondig opgeleide en goed gevormde 
militanten.”

Chico Detrez: “Ik merk, in Antwerpen 
althans, dat er opnieuw een jongere gene-
ratie actief wordt binnen de vakbond. Een 
aantal jonge leden neemt een bestuurs-
mandaat op en houdt dat engagement 
ook vol. Dat is op zich hoopgevend. De 

grote uitdaging wordt echter de continu-
iteit te verzekeren op politiek-syndicaal 
vlak. Hoe gaan we de ervaring en de les-
sen uit het verleden, met andere woor-
den het syndicaal-historisch bewustzijn, 
doorgeven? Het bewustzijn van de jonge 
generaties wordt op dit moment zwaar 
aangetast door het dominante neolibe-
rale discours. Er zijn op dit moment bitter 
weinig plekken over waar ‘tegen-denken’ 
nog werkelijk bestaat. Waar vanzelfspre-
kendheden niet bestaan. Laten we van de 
vakbond zo’n plek  maken. Dat lijkt me één 
van de grote uitdaging voor de vakbonden 
vandaag. Ik hoop dat het vormingsinitiatief 
dat nu loopt binnen ACOD Onderwijs daar 
een bijdrage aan levert.” ■

Chico Detrez behaalde het diploma van regent Aardrijkskunde, Wetenschappen en 
Niet-Confessionele Zedenleer aan de Stedelijke Normaalschool Antwerpen. Op twee 
korte aanstellingen in het toenmalige Rijksonderwijs na, was hij zijn ganse loopbaan 
verbonden aan het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Hij begon zijn loopbaan als leraar 
in TSO, KSO en BSO en eindigde ze als adjunct-directeur van het Stedelijk Instituut voor 
Sierkunsten en Ambachten. Tussendoor was hij voor langere perioden gedetacheerd 
in nascholingsprojecten. Hij is één van de geestelijke vaders van de congresteksten van 
2008 en 2012.
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Besparingen lokale besturen laten zich voelen
Samenlevingsopbouw onder druk
Via Samenlevingsopbouw organiseren 
buurtwerkers en opbouwwerkers maat-
schappelijk kwetsbare groepen. Ze pak-
ken gemeenschappelijke problemen aan 
die te maken hebben met grondrechten 
of met de leefbaarheid in hun buurt, 
stad, dorp of streek. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met noden en behoeften 
van deze groepen. De bedoeling is het 
(samen)leven te verbeteren. 

In Vlaanderen en Brussel telde Samenle-
vingsopbouw eind 2013 260 werknemers. 
Van hen hebben 170 een vast contract, 
85 werknemers werden gefinancierd via 
lokale convenanten en een tiental via 
projectfinanciering allerhande. Kortom, 
voor bijna 40% van de normale werking 
is Samenlevingsopbouw aangewezen op 
tijdelijke financiering, maar die staat onder 
druk. In 2014 telt Samenlevingsopbouw 
bijna 15 werknemers minder. 17% van de 
tewerkstelling binnen lokale convenanten 
ging verloren.

Onzeker beleidskader

Het geoormerkte geld waarmee de 
Vlaamse overheid het sociaal beleid van 
steden en gemeentes financierde, maakte 
de jongste decennia plaats voor een ver-
sterkte lokale autonomie. Het Vlaams 
Fonds voor Integratie van Kansarmen 
(1990) en het Sociaal Impulsfonds (1996) 
boden garanties dat Vlaamse middelen 
lokaal werden ingezet voor sociaal beleid. 
Het SIF ging op in het gemeente- en ste-
denfonds en het decreet Lokaal sociaal 
beleid (2004).
De Vlaamse middelen verschoven naar de 
gemeentes. Het decreet Lokaal sociaal be-
leid bood nog het kader voor een inbreng 
en participatie van de lokale welzijnssector 
en maatschappelijk kwetsbare groepen. 
Maar vanaf 2014 moeten gemeenten een 
meerjarenplan maken en vervalt het Lo-
kaal sociaal beleidsplan.
Samenlevingsopbouw hangt vanaf 2014 
voor zijn lokale convenanten volledig af 
van lokale keuzes. Ook aan de provincies 
ontneemt het Vlaams beleidsniveau mid-
delen en mogelijkheden tot het ontwik-
kelen en ondersteunen van sociaal beleid. 

Dat dwingt gemeentes en provincies in 
een strikt financieringskader. Samen met 
de onzekere financiële positie van de 
gemeentes dringen besparingen zich op, 
waar sociale organisaties, zoals Samenle-
vingsopbouw, het slachtoffer van zijn.
Ondertussen dreigt ook de juridische 
grond voor gebruikelijke langdurige lokale 
convenanten van zes jaar weg te smelten 
door onduidelijkheid over Europese regels 
over openbare aanbestedingen.

Gevolgen blijven niet uit

Bijna 15 werknemers die in lokale con-
venanten waren tewerkgesteld, kregen 
als nieuwjaarscadeau dit jaar het bericht 
dat hun contract niet werd verlegd. 17 
arbeidsplaatsen gingen er verloren, 2,5 
kwamen erbij (Antwerpen Stad -6,5, Ant-
werpen provincie -3, Oost-Vlaanderen -1, 
West-Vlaanderen -3 en RISO-Vlaams Bra-
bant -1).
Van de overige 72 zal op zijn minst de 
helft alleen kunnen rekenen op jaarcon-
tracten. Hoe kunnen ze op die manier 
een duurzame relatie met hun doelgroep 
opbouwen? Welke jobzekerheid hebben 
ze? De werknemers van de sector Samen-
levingsopbouw maken zich grote zorgen 
over de tewerkstelling in de sector. Welke 
besparingsplannen zal de nieuwe Vlaamse 
regering nog in petto hebben?

Nood aan Vlaams en sociaal Beleid

Samen met de maatschappelijk kwetsbare 

groepen, organisaties en overheden slaagt 
Samenlevingsopbouw erin doeltreffende 
beleidsmaatregelen uit te werken voor 
een sterk sociaal beleid. Om deze op-
dracht ook in toekomst op een effectieve 
manier te kunnen opnemen, vragen de 
vakbonden dat:
- Elke gemeente in Vlaanderen en Brussel 

moet blijven investeren in sociaal beleid 
en mag haar maatschappelijk kwetsbare 
inwoners niet in de kou laten staan. Het 
beleid moet duidelijk zijn: op sociaal 
beleid wordt niet bespaard. Punt.

- Een gegarandeerd deel van het gemeen-
tefonds moet naar lokaal sociaal beleid 
gaan, zoals gebeurd is bij het Sociaal 
Impulsfonds.

- De Vlaamse regering stopt met het 
uitschrijven van projectsubsidies voor 
de inzet van personeel en voegt deze 
middelen toe aan de basissubsidiëring 
van de Vlaamse Welzijnssector. Zonder 
gevolgen voor de begroting wordt de 
decretale financiering zo versterkt.

- De wetgeving op openbare aanbesteding 
mag niet gelden voor convenanten die 
sociale organisaties sluiten met lokale 
besturen.

- Als recept tegen de crisis investeert de 
volgende Vlaamse regering in haar wel-
zijnssector. We vragen hier vooral aan-
dacht voor de basissubsidiëring van de 
sector samenlevingsopbouw. ■

Laurette Muylaert

CONTACT Laurette Muylaert l 0477 32 38 61 l laurette.muylaert@acod.be
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West-Vlaanderen
Veurne
Leven in armoede is niet fijn

Op zaterdag 19 april verwelkomt de afde-
ling Veurne op een namiddag over armoe-
de in Vlaanderen. Henk Termote van het 
steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
zal tijdens deze interactieve namiddag het 
fenomeen armoede belichten.
Deze namiddag over armoede vindt plaats 
in OC Callicannes in de Zuidkapelweg in 
Veurne en vangt aan om 14 uur. De fede-
raal volksvertegenwoordiger en burge-
meester van De Panne zal aanwezig zijn. 
Iedereen is van harte welkom. De toegang 
is gratis. Info bij Alex Platteeuw: alex.plat-
teeuw@skynet.be.

Torhout
Verkiezingsspel

Op zaterdag 3 mei 2014 om 14 uur kan je 
in het vergaderlokaal van het ziekenfonds 
Bond Moyson in Torhout (Lichtervel-
destraat 39, ingang achterzijde van het 
gebouw) deelnemen aan het ‘Verkiezings-
spel’. Daarbij kan je te weten komen welke 
partij voor welke waarden staat. Soms 
leidt dit tot verrassende antwoorden! Dit 
alles voor de luttele prijs van twee euro 
(koffie inbegrepen)!

Veurne
9de Coberghertocht op 8 juni

Wandelteam Veurne (Aktivia 407) orga-
niseert de negende Coberghertocht op 
zondag 8 juni 2014. De wandelaars knopen 
weer hun schoenen aan om de rustige 
Moeren te verkennen. Vanaf 7 tot 15 uur 
kan van start gegaan worden voor diverse 
afstanden (6, 12, 17, 20, 25 en 30 km) door 
en rond het charmante Veurne. Je moet ten 
laatste de aankomst bereiken om 18 uur.
De inschrijving gebeurt in de kantine van 
voetbalclub KSV Veurne in de Noordstraat 
142, waar een ruime parking is. Ook de 
mensen die het openbaar vervoer gebrui-
ken, zijn van harte welkom. Met de trein of 
de bus stapt u af in het station van Koksijde, 
op loopafstand van de inschrijvingstafel.
Inschrijving kost 1,50 euro (leden: 0,40 
euro korting). Meer info bij Joel Hullaert 
(058/31.26.40).

Oost-Vlaanderen
Senioren bezoeken nieuw Gerechtshof

Op donderdag 17 april 2014 brengen de 
senioren van ACOD Overheidsdiensten 
(voormalige sectoren Ministeries en Para-
statalen) een geleid bezoek aan het nieuw 
Gerechtshof van Gent, Opgeëistenlaan 401, 
9000 Gent. Samenkomst om 9u45 u aan de 
balie in de inkomsthal. De rondleiding duurt 

ongeveer anderhalf à 2 uur. Er is ook gele-
genheid om een zitting bij te wonen. Het 
Gerechtshof is gemakkelijk te bereiken met 
tram 4: komende van het Sint-Pietersstation 
de halte na het Rabot, komende van Mos-
cou de halte vóór het Rabot. Kostprijs be-
draagt 5 euro, over te schrijven op rekening 
nr BE39 0003 2515 5619 (BIC-code BPOT-
BEB1) op naam van Gepensioneerden Over-
heidsdiensten Gent, Filips De Goedekaai 
34, 9000 Gent. De groep wordt beperkt tot 
25 personen. Tijdig inschrijven is de bood-
schap. De inschrijving wordt genoteerd 
na overschrijving van genoemd bedrag. 
Verdere informatie bij Marc Van de Velde, 
09/2243184 of heldervelde@skynet.be.

Antwerpen
Senioren naar Gent

Op donderdag 15 mei 2014 gaan de seni-
oren van Antwerpen-Kempen-Mechelen 
naar Gents. Ze bezoeken er de Vooruit, 
gevolgd door een middagmaal, om in de 
namiddag een rondleiding te krijgen door 
de stad. Eindpunt is het STAM op de Bij-
lokesite. Afspraak om 10u aan het ACOD-
gebouw Oost-Vlaanderen, Bagattenstraat 
158 te Gent. Alle verdere inlichtingen  kan 
je bekomen op de ACOD-secretariaten in 
Antwerpen (Ommeganckstraat 47/49 -03 
213 69 35) en in Mechelen (Stationstraat 
50 – 015 41 34 25) of per e-mail (maurice.
hauspie@acod.be). ■

1000 km voor Kom op tegen kanker
Steun de ACOD-renners
De 1000 km voor Kom op tegen kanker wordt dit jaar gereden van 29 mei 2014 tot 1 
juni 2014. De ACOD zet 3 ploegen in. Wil je de ACOD-renners steunen, dan kan je een bijdrage storten op rekeningnummer BE14 7331 
9999 9983 van Kom op tegen kanker, met vermelding van volgend identificatienummer 170-031-496 (om aan te geven dat de gift voor 
de ACOD-ploegen is). Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. ■


