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colofon

Wedstrijd
Jeton voor zor-

geloos winkelen
Eduard Nuyens (Mol), Norbert 
Lorrez (Oostende), Dany Depoutre 
(Wervik), Adelain Nĳs (Hasselt), 
Emiel Van Damme (Sint-Andries), 
Louis Savenay (Niel-bĳ-Sint Trui-
den), Daisy Luyten (Tessenderlo), 
Jacques Vanhauwaert (Rudder-
voorde), Kurt Rigole (Lier) en Jo-
sine Dewandeleer (Kampenhout) 
winnen de verrassingsschĳf. Zĳ 
wisten de juiste antwoorden op de 
wedstrĳdvragen:
- de nieuwe extreem-rechtse fractie 

in het Europees Parlement heet 
‘Identiteit, Traditie, Soevereini-
teit’ (ITS)

- Wapenstilstand (11 november) 
valt in 2007 op een zondag

- het Gemeenschapsonderwĳs tel-
de op 1 oktober 2006 164.959 leer-
lingen

Wegens succes herhaald: toen we 
in november de anti-stress-win-
kelkar-ACOD-sleutelhanger-met-
jeton weggaven, werden we over-
spoeld met reacties. Iedereen was 
blĳkbaar dol op deze prĳs.
Daarom gee� Tribune je deze 
maand nogmaals de kans in de 
toekomst boodschappen te doen 
zonder hopeloos te moeten zoeken 
naar een geschikt muntstuk voor 
het winkelkarretje.

Om kans te maken op het winnen 
van deze handige sleutelhanger, 
stuur je de juiste antwoorden op 
de volgende vragen naar Tribune 
– Wedstrĳd, Chris Camps, Fontai-
nasplein 9-11, 1000 Brussel of je 
mailt naar chris.camps@acod.be.

- Wie is algemeen secretaris van 
de eerste wereldvakbond en hoe 
heet die?

- Sinds wanneer is de nieuwe re-
geling omtrent werkkledĳ van 
kracht?

- Hoeveel procent van de VMM-
personeelsleden deed in 2005 aan 
carpooling?

Algemeen 
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De Vlaamse regering is de laatste tĳd weer 
vol investeringsdrang. Overal wil ze geld 
insteken. Een goede zaak, niet?

Karel Stessens: “Zo eenvoudig is het he-
laas niet. De Vlaamse regering wil wel 
overal in investeren, maar helaas kan 
ze dat niet zelf allemaal doen, omdat 
ze van Europa geen schulden mag ma-
ken. Daarom zoekt de regering haar 
toevlucht tot een publiek-private sa-
menwerking (PPS). In die constructie 
stappen private ondernemingen mee 
in een investering van de overheid, met 
de bedoeling daaruit maximaal profijt 
te halen. Ze nemen trouwens geen en-
kel risico, want door een contractuele 
verbintenis krĳgen ze de garantie dat 
ze hun centen zullen terugzien. In de 
praktĳk kost een PPS 20% meer aan de 
belastingsbetaler dan gewoonlĳk. Met 
andere woorden: als de overheid 100 
bussen aankoopt, zal ze de prĳs van 
120 bussen betalen. Het gevolg is dat, 
hoe de investering ook loopt – goed 
of slecht – de overheid altĳd de prĳs 
van die 120 bussen moet terugbetalen. 
Zo neemt de regering natuurlĳk een 
enorm risico. Toekomstige generaties 
zullen immers moeten betalen voor 
mislukte projecten. En wie is het kind 
van de rekening? De overheidsdien-
sten waarop bespaard zal worden en 
de belastingsbetaler die nog maar eens 
geld mag ophoesten.”

Bĳ De Lĳn staat er zo’n PPS-project op sta-
pel. Ook daar heb je dan geen goed oog in?

Karel Stessens: “Zeker niet! Normaal 
wordt voor een PPS eerst een private 
partner gezocht om die investering te 
doen. Omdat het bĳ De Lĳn echter over 
zo’n specifieke sector gaat, krĳg je voor 
de aankoop van de infrastructuur, zo-
als trams bĳvoorbeeld, te maken met 
een markt waarop er wereldwĳd nog 
maar enkele spelers zĳn. De facto zal 
de investeerder in deze publiek-priva-
te samenwerking een monopolieposi-
tie verwerven, volledig in tegenspraak 
dus met wat de voorstanders van een 
vrĳe markt willen. Merkwaardig toch? 
En als we niet uitkĳken, draait het uit 

op een langzame ontmanteling van de 
vervoersbedrĳven zoals we dat in het 
verre verleden ook al zagen. Via deze 
constructie worden de onderhouds-
diensten geprivatiseerd. Dat is onaan-
vaardbaar!”

België is één van de welvarendste landen 
ter wereld en Vlaanderen zowat de welva-
rendste regio ter wereld. Toch bleek uit een 
studie dat er ook hier heel wat armoede is.

Karel Stessens: “(ontevreden) Ja, ik slaap 
er al een aantal nachten niet goed van. 
Je zou het op het eerste gezicht niet 
zeggen, maar er is veel meer armoede 
rondom ons dan we denken. Vĳ�ien 
procent van de Belgen lee� in armoede. 
De oorzaak? Een gebrek aan jobs. Eén 
op zeven volwassen Belgen lee� in een 
gezin waar niemand een job hee�, dat 
is bĳ de slechte scores in Europa. Eén 
op de acht Belgische kinderen groeit 
op in een gezin waarin niemand een 
job hee�. Op Polen na is dat de slecht-
ste score van Europa. Ik vraag me af 
waar de beslissingsnemers nu zĳn om 
iets aan die toestand te doen. En wat 
met de bedrĳfsleiders? Knaagt het niet 
aan hun geweten wanneer ze nog maar 
eens hun bedrĳf afslanken terwĳl ze 
ondertussen superwinsten maken? 
Voor mĳ is dit één van de prioriteiten 
voor de komende maanden. Het is een 
probleem dat absoluut moet worden 
aangepakt.”

Dankzĳ Europese regelgeving mag er al een 
tĳdje niet meer gerookt worden in openbare 
ruimtes. Maar nu blĳkt dat het Europees 
Parlement zĳn eigen wetgeving aan zĳn 
laars lapt.

Karel Stessens: “Dat is toch verbĳste-
rend! Soms lĳkt het wel alsof beleids-
makers nieuwe regels opstellen die 
iedereen moet volgen, behalve zĳzelf. 
Begrĳp me niet verkeerd, ik vind het 
rookverbod in openbare ruimtes een 
goede zaak. Maar het is toch schanda-
lig dat de vele Europese parlements-
leden en hun medewerkers al weken 
ostentatief blĳven roken in de gebou-
wen van hun instellingen, bĳ wĳze van 

protest. En wat het nog erger maakt is 
dat het Europees Parlement er nu mee 
instemde om dan maar speciaal rokers-
ruimtes in te richten, omdat de nieuwe 
wetgeving ‘onafdwingbaar’ blĳkt te 
zĳn. Het legt verdorie een maatregel 
op aan een kleine 400 miljoen Europese 
burgers en zelf kan het niet het goede 
voorbeeld geven door de eigen parle-
ments- en personeelsleden het roken 
te ontraden. Dan moet je niet verbaasd 
zĳn dat er een kloof bestaat tussen Eu-
ropa en haar burgers!”

Beleidsmakers nemen soms inderdaad ei-
genaardige beslissingen. Vlaams minister-
president Yves Leterme spreekt altĳd van 
goed bestuur, maar op het vlak van buiten-
lands beleid stelden we ons onlangs toch 
serieuze vragen.

Karel Stessens: “Vlaanderen wil in New 
York blĳkbaar niet langer samenhok-
ken in hetzelfde kantoor als Wallonië 
en Brussel om aan toerismepromotie 
te doen. Op zich is er niets mis met 
de aparte profilering van Vlaanderen, 
maar als men weet wat kantoorruim-
te kost in New York, kan je dat toch 
nauwelĳks ‘goed’ of ‘efficiënt’ bestuur 
noemen. Hetzelfde met de ontwikke-
lingssamenwerking. Vlaanderen mag 
best een eigen ontwikkelingssamen-
werking hebben, maar waar gaat het 
eigenlĳk om? Het welzĳn van het Zui-
den of de profilering van een regio uit 
het Noorden. De opsplitsing maakt het 
voor ontwikkelingsorganisaties vaak 
heel moeilĳk om aan de nodige fond-
sen te geraken. Ze moeten een hele pa-
pierwinkel doorlopen. Dat duurt lang 
en werkt ontmoedigend.”

Als je het mij vraagt…
Beleidsmakers redeneren 
soms raar
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Karel Stessens (voorzi�er ACOD)
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John Monks is sinds 2003 voorzi�er 
van het Europees Vakverbond (EVV). 
Eind 2006 verraste Monks, die in zĳn 
thuisland Groot-Bri�annië bekend-
staat als een gematigd vakbondsleider, 
vriend en vĳand met een vlammende 
toespraak. Hĳ trok hard van leer tegen 
een nieuwe vorm van kapitalisme, dat 
hĳ het ‘casinokapitalisme’ noemt.

Wat is precies het verschil tussen het ‘klas-
sieke’ kapitalisme en wat u het ‘casinokapi-
talisme’ noemt?

John Monks: “Wat ik ‘casinokapitalisme’ 
noem, is wel degelĳk een nieuw soort 
kapitalisme. Vroeger waren grote be-
drĳven – zoals Ford, General Electric of 
het Belgische Solvay – de belangrĳkste 
spelers op de economische markt. Te-
genwoordig zĳn dat financiële instel-
lingen als Goldman Sachs, JP Morgan 
of zelfs Dexia en Fortis. We zien dus 
een machtsverschuiving, waarbĳ de 
nadruk komt te liggen op een soort fi-
nancieel kapitalisme.”

Wat is zo nefast aan deze nieuwe vorm van 
kapitalisme?

John Monks: “Het ‘klassieke’ kapitalis-
me is gericht op winst voor het bedrĳf, 
maar houdt steeds het voortbestaan van 
het bedrĳf en in zekere zin dus ook de 
werkgelegenheid in het achterhoofd. 
Dat is niet langer het geval bĳ het ca-
sinokapitalisme. De grote financiële in-
stellingen lenen geld aan investeerders, 
zodat die bedrĳven kunnen opkopen. 
Meestal krĳgt zo’n onderneming dan 
een nieuwe leiding, die als voornaam-
ste doel hee� zoveel mogelĳk geld te 
verdienen. Immers, op het einde van 
de rit wacht de financiële instelling hen 
op. Die wil een percentage van hun 
investering terugverdienen, liefst zo 
snel mogelĳk. Hoe de nieuwe bedrĳfs-
leiding aan dat geld komt, maakt hen 
niets uit, als hun rekening maar klopt. 
De nadruk ligt dus op winst op korte 
termĳn. Ik hoef er geen tekening bĳ 

te maken dat die winst vaak gemaakt 
worden op de ‘kap’ van de werkne-
mers, met lagere lonen, ontslagen en 
bedrĳfssluitingen tot gevolg.”

Het is ook vaak niet duidelĳk wie nu pre-
cies de eigenaar van een bedrĳf is.

John Monks: “Inderdaad, als je maar 
geld hebt, kan iedereen zich in een be-
drĳf inkopen. Dat is ook bĳ staalpro-
ducent Arcelor gebeurd. Toen de ge-
sprekken over de overname begonnen, 
dachten we dat Arcelor een Belgisch-
Luxemburgs-Frans bedrĳf was. Maar 
uiteindelĳk bleek dat het overgrote 
deel van de aandeelhouders uit de 
Amerikaanse financiële markt kwam. 
Het maakte hen helemaal niet uit van 
wie de staalindustrie hier was. Hen in-
teresseerde enkel wie de beste ‘return 
on invest’ kon realiseren.”

En hoe die ‘return on invest’ er komt, is 
helemaal bĳkomstig. De afstand tussen de 
eigenlĳke eigenaars van een bedrĳf en de 
werknemers wordt dus steeds groter.

John Monks: “We merken dat de werk-
nemers steeds 
meer opschuiven 
naar een positie 
onderaan de pri-
oriteitenladder. 
Voor casinoka-
pitalisten zĳn ze 
slechts een pro-
ductiefactor, een 
detail. Zo vervreemden werkgever en 
werknemers steeds meer van elkaar. 
Managers blĳven tegenwoordig ge-
middeld vier jaar in functie, als ze goed 
werk leveren. Indien niet, dan komt er 
iemand anders, die dan weer andere 
gewoontes hee� dan zĳn voorganger. 
Uiteindelĳk zĳn die managers niet 
meer dan tussenpersonen tussen de 
werknemers en degenen die eigenlĳk 
beslissen, namelĳk de financiële instel-
lingen. Het is de taak van de managers 
de financiële investeerders gelukkig te 

houden. Het welzĳn van het bedrĳf en 
de werknemers zĳn ondergeschikt.”

Dat levert wellicht ook voor vakbonden heel 
wat problemen op. Ze weten niet langer tot 
wie ze zich moeten richten.

John Monks: “Dat is zeker zo. Bĳ een 
sociaal conflict of een andere aange-
legenheid spreken ze wel met de be-
drĳfsleider, maar die hee� enkel als 
taak om eventuele sociale conflicten op 
zo’n manier op te lossen dat de ‘return 
on invest’ voor de financiële instelling 

niet in het ge-
vaar komt. Die 
financiële instel-
lingen proberen 
trouwens zoveel 
mogelĳk buiten 
schot te blĳven. 
Ze maken ge-
bruik van finan-

ciële constructies in belastingparadĳ-
zen om hun macht uit te oefenen. Op 
die manier vallen ze niet onder de nati-
onale wetgeving van het bedrĳf en ont-
lopen ze hun sociale verantwoordelĳk-
heden. Ondertussen kunnen ze rustig 
hun geld binnenrĳven.”

Hoe kunnen we iets ondernemen tegen het 
‘casinokapitalisme’?

John Monks: “Wel, het staat vast dat 
we naar een oplossing op grote schaal 

interview John Monks
“Voor casinokapitalisten 
zijn werknemers maar een 
detail”

“Openbare diensten
zĳn een indrukwekkend 
en waardevol deel van 

Europa”

Algemeen 

John Monks
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moeten zoeken. Eén land alleen kan de 
strĳd niet aan. De Europese Unie zou 
bĳvoorbeeld een reglementering kun-
nen uitwerken om het ‘casinokapita-
lisme’ aan 
banden te 
leggen. Ver-
der moeten 
we ook de 
werkne-
mersrechten op internationaal vlak 
versterken, want de werknemers zĳn 
de voornaamste slachtoffers. Als werk-
nemers lager op de ladder komen te 
staan binnen het bedrĳf, moeten wĳ 
ervoor zorgen dat ze weer in het beslis-
singscentrum terechtkomen. Alleen zo 
kunnen ze invloed uitoefenen op de 
werking van hun bedrĳf. Tot slot kun-
nen we nog iets doen, iets wat we als 
vakbond eigenlĳk altĳd doen: ons or-
ganiseren.”

Krĳgen we ook in de openbare sector af te 
rekenen met het ‘casinokapitalisme’?

John Monks: “Dat is volgens mĳ nu al 
het geval. De openbare uitgaven in de 
meeste Europese landen schommelen 
rond de 40% van de staatsinkomsten. 
Dat is het maximum, bepaald door de 
Maastrichtnormen. Ondertussen pro-
beren overheden de belastingen te ver-
lagen. Dat betekent minder inkomsten. 
Overheden zoeken dus naar goedko-
pere oplossingen voor de openbare 
diensten en komen uit bĳ privatisering. 
Het probleem is dat ze hun openbare 
diensten verkopen aan bedrĳven met 
een zogenaamd ‘respectabele naam’, 
maar in realiteit weten we niet wie die 
bedrĳven in handen hee�. Als dat een 
financiële instelling is, bestaat de kans 
dat de voormalige openbare dienst on-
der zware druk komt te staan. Er moet 
immers ‘return on invest’ zĳn en die 
wordt vaak gerealiseerd door kosten-
besparingen: lagere lonen, ontslagen, 
verkoop van minder winstgevende 
onderdelen en dergelĳke meer. ‘Casi-
nokapitalisme’ in de openbare sector 
is dus een erg kwalĳke evolutie, omdat 
niet duidelĳk is waar zoiets essentieels 
als een openbare dienst terechtkomt.”

Het zal dus niet eenvoudig zĳn om er een 
dam tegen op te werpen

John Monks: “Ik stel toch vast dat er 
steeds meer steun komt om openbare 
diensten openbaar te houden. Het be-

sef groeit dat privatisering en liberali-
sering niet zaligmakend zĳn – ook bĳ 
politici. Het blĳ� echter een voortdu-
rend gevecht. Op Europees vlak is het 

in elk geval 
cruciaal dat 
er binnen 
de Europese 
wetgeving 
een gebied 

wordt afgebakend ter bescherming van 
de diensten van algemeen en econo-
misch belang. Vrĳe concurrentie op de 
markt van de openbare diensten hee� 
een negatieve invloed op de arbeids-
omstandigheden van de werknemers 
en op de geleverde diensten.”

Maken de openbare diensten deel uit van 
het sociale weefsel van de Europese samen-
leving?

John Monks: “Dat denk ik wel, ja. Denk 
maar aan de nasleep van de orkaan Ka-
trina in New Orleans in de Verenigde 
Staten. Ik denk dat een Europees land 
daar heel anders op gereageerd zou 
hebben. Nu nog heerst in vele delen 
van de stad de wet van de jungle. Er is 
geen concreet plan voor hulp en com-
pensatie. Ik kan me echt niet voorstel-
len dat dat bĳ een Europees land zo 
lang zou achterblĳven. Toegegeven, 
het hangt ook samen met de regio waar 
de ramp plaatsvond – die is niet direct 
een economische en politieke prioriteit. 
Maar dat maak het juist nog meer teke-
nend. De welvaartsstaat, de openbare 
diensten en het sociaal overleg zĳn vol-
gens mĳ de pĳlers van het Europese so-
ciaal model. Ze verschillen van land tot 
land, maar bestaan wel overal. Open-
bare diensten zĳn een indrukwekkend 
en waardevol deel van Europa.”

“Werkgever en werknemers
vervreemden steeds meer

van elkaar”

 Algemeen          
John Monks, voorzi�er van het Europees Vakverbond (EVV)
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Op een historisch congres in Wenen in november 2006 werd het 
Internationaal Vakverbond (IVV) opgericht. Deze eerste we-
reldvakbond ontstond door de vereniging van het Internatio-
naal Verbond van Vrĳe Vakverenigingen (IVVV), het Wereld-
verbond van de Arbeid (WVA) en kleinere koepels zoals het 
Franse CGT. Guy Ryder, voormalig algemeen secretaris van 
het IVVV, is nu algemeen secretaris van het nieuwe IVV.

Is door de vereniging van de verschillende organisaties enkel een we-
reldvakbond ontstaan met veel leden, of is er nog een andere toege-
voegde waarde?
 
Guy Ryder: “De oprichting van de wereldvakbond is een heel 
belangrĳk politiek signaal. We hebben één stem, één beleidslĳn. 
Inderdaad, we zĳn groter geworden, maar het is meer dan dat. 
Nu hoeven vakbondskoepels elkaar niet meer te beconcurre-
ren en kunnen we een stuk efficiënter optreden. Meer dan ooit 
zĳn we het aan onze leden verplicht om goed werk te leveren, 
zeker nu we geconfronteerd worden met de globalisering.”

De globalisering vraagt dus om veel meer aandacht van de vakbon-
den?

Guy Ryder: “Zeker en vast! Weliswaar laat globalisering de 
grenzen niet verdwĳnen. Ook op nationaal vlak zĳn nog veel 
problemen op te lossen en soms gebruiken overheden de glo-
balisering als excuus om nationale problemen niet aan te pak-
ken. Toch worden vakbondsmedewerkers steeds meer gecon-
fronteerd met problemen die hun oorsprong vinden op het in-
ternationaal vlak, eerder dan op het nationaal vlak. Nationale 
oplossingen volstaan niet langer.”

Hebben vakbonden al aandacht voor dat internationale niveau?

Guy Ryder: “Te weinig, stel ik vast. Veel vakbonden beschou-
wen internationaal vakbondswerk nog veel te vaak als een bĳ-
komstigheid. Om te slagen moeten niet alleen voldoende geld 
en tĳd vrĳgemaakt worden, maar moeten zowel de vakbonds-
leiders als hun achterban het vakbondsinternationalisme altĳd 
in het achterhoofd houden. In veel gevallen is het internatio-
naal vakbondswerk nog een domein van experts en enthousi-
astelingen. Omdat die het niet graag uit handen geven, sĳpelt 
het internationale vakbondswerk zelden door naar de hele 
organisatie. Ik besef dus dat het niet eenvoudig is om de in-
ternationale reflex in de vakbondswerking te integreren. Toch 
wil ik dat stimuleren. Daarom 
hebben we ook de raad van in-
ternationale vakbonden opge-
richt: om nationale vakbonden 
en de internationale vakbond 
samen te brengen. We wisse-
len informatie uit en bekĳken 
hoe we zo efficiënt mogelĳk kunnen samenwerken in tal van 
dossiers. Het is eigenlĳk een soort middenniveau, waar natio-
naal en internationaal elkaar raken.”

Communicatie is duidelĳk een prioriteit bĳ het IVV.

Guy Ryder: “Dat is een noodzaak, want op dit moment com-
municeren we veel te weinig over waarmee we bezig zĳn: 
zowel naar onze leden, als naar de media, als naar het grote 
publiek. We moeten iedereen duidelĳk maken waarom onze 
initiatieven en acties zo belangrĳk zĳn voor hen – waarom zíj 
er belang bĳ hebben. We moeten internationaal vakbondswerk 
beter verkopen.”

Verwacht u dat de rol van de internationale vakbondswerking be-
langrĳker wordt?

Guy Ryder: “Het zal wel moeten! Het belang van de interna-
tionale vakbond moet toenemen in het licht van de globalise-
ring. Globalisering is een realiteit die niet zomaar verdwĳnt. 
Het is een feit waar we niet omheen kunnen en waarop we 
verplicht zĳn te reageren. Daarmee bedoel ik niet dat we de 
globalisering moeten a�reken:het hee� immers ook zĳn voor-
delen. Ik beschouw het echter als onze taak ervoor te zorgen 
dat de globalisering goed geleid wordt en rechtvaardig is. Een 
internationale economie vraagt om internationale regulering. 
We�en, regels en sociaal overleg: het is allemaal nodig, ook op 
internationaal niveau. Als we dat niet kunnen realiseren, hee� 
de internationale vakbond gefaald.”

En om dat te realiseren, moet men samenwerken.

Guy Ryder: “Ja, want een sociale, rechtvaardige globalisering 
komt er niet als enkelen hun eigen zin doen. Dat is net zoals de 
opwarming van de aarde: het is een globaal probleem waaraan 
iedereen moet samenwerken. Overigens moeten ook vakbon-
den daarin een rol spelen, want de opwarming van de aarde 
staat niet los van werkgelegenheid. We zoeken naar oplossin-
gen waarbĳ de werkgelegenheid behouden blĳ� en bedrĳven 
blĳven bestaan, op een manier die niet schadelĳk is voor het 
milieu. Hoe komen we tot groene jobs en tot groene econo-
mieën? Ook dat zĳn vakbondsvragen.”

Is de globalisering in zekere zin ook niet bevorderlĳk voor de interna-
tionale vakbond? Een hele markt met allemaal potentiële leden opent 
zich.

Guy Ryder: “Dat klopt in zekere zin wel. We moeten in ieder 
geval rekening houden met een veranderende vakbondswe-

reld. In veel landen daalt de 
syndicalisatiegraad, omdat 
bedrĳven hun deuren sluiten 
door structurele economische 
veranderingen. Dat wil niet 
zeggen dat die jobs verdwĳ-
nen: meestal verhuizen ze naar 

andere landen. Het is dan ook de taak van het IVV om ze te vol-
gen en ons te organiseren in de landen waar ze terechtkomen. 
Vaak is dat niet eenvoudig, omdat een land als China veel jobs 

Algemeen 

Interview Guy Ryder
“Globalisering moet rechtvaardig zijn”

“Het IVV zelf hee� geen macht: die
ligt bĳ onze leden. Zonder hen zĳn
we als een generaal zonder leger.”
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aantrekt, maar ona�ankelĳke vakbonds-
werking is er onmogelĳk. Tegen zo’n as-
pect van de globalisering moet het IVV 
zeker optreden. In landen als Thailand, 
India, Pakistan en Bangladesh kunnen 
we wel aan de slag. Tegelĳk moeten we 
onze westerse economieën openhouden 
voor die landen en er ondertussen voor 
zorgen dat onze sociale wetgeving daar 
wordt toegepast.”

Wat doe je dan met de dalende syndicalisatie-
graad in de westerse samenleving?

Guy Ryder: “In West-Europa en Noord-
Amerika komen we terecht in een nieu-
we, postindustriële economie. De dien-
sten- en kennissectoren kennen er een 
grote opgang. De werknemers in die sec-
toren zĳn niet zo geïnteresseerd in vak-
bondswerking. Dat hee� niet direct met 
de inhoud van het werk te maken, maar 
wel met de manier waarop het georgani-
seerd is. Werknemers werken in kleinere 
groepjes, wisselen vaker van werk en het 
groepsgevoel is er minder aanwezig. Ze 
zien een vakbond eerder als iets wat hen 
in de problemen kan brengen, dan als 
een organisatie die hen helpt. Onze vak-
bondswerking daarop instellen is dus 
zeker niet eenvoudig en daar bestaan 
nog geen pasklare antwoorden voor.”

Hee� de openbare sector nog een toekomst in 
een geglobaliseerde wereld?

Guy Ryder: “Dat denk ik wel. Men bese� 
dat het verhaal van een kleine overheid 
niet werkt. De overheid hee� de plicht 
haar bevolking te verdedigen en te ver-
zorgen. Daarvoor is een overheid nodig 
die groter is dan nu in veel landen het 
geval is. De rol van de overheid en haar 
openbare diensten moet dus herbeves-
tigd worden in de nationale economie. 
Veel Europese regeringen zeggen dat ze 
de moderne welvaartsstaat niet langer 
kunnen betalen. Dat is onzin, volgens 
mĳ: we zĳn rĳker dan ooit. Het hangt 
er gewoon vanaf welke beslissingen je 
neemt.”

En die vallen momenteel meestal negatief uit 
voor de openbare sector?

Guy Ryder: “Precies. Er bestaat een ide-
ologische voorkeur voor privatisering 
en liberalisering. Wanneer een land in 
financiële problemen verkeert en de We-

reldbank en het Internationaal Monetair 
Fonds optreden om hun economie te 
saneren, privatiseren ze eerst alle open-
bare diensten. Het is een automatisme. 
Er wordt niet eens gekeken naar de ge-
volgen of de eigenheid van de openbare 
dienst. Ze gaan er vanuit dat privaat per 
definitie efficiënter is dan openbaar. Dat 
is onzin. Je moet zoiets geval per geval 
bekĳken. De overheid presteert via haar 
openbare diensten trouwens vaak een 
stuk beter dan de private sector. Boven-
dien richt ze zich meer op dienstverle-
ning dan op winst. Je kan niet alles af-
meten aan euro’s.”

Het IVV kiest dus voor openbare diensten.

Guy Ryder: “Daar mag je op rekenen. 
De openbare sector is een deel van een 
geglobaliseerde wereld. We willen trou-
wens ook dat de Wereldhandelsorgani-
satie essentiële openbare diensten vrĳ-
stelt van privatisering. Daarvoor hebben 
we de steun nodig van al onze leden. Het 
IVV zelf hee� immers geen macht: die 
ligt bĳ onze leden. Zonder hen zĳn we 
als een generaal zonder leger. We moeten 
onze leden leiden, maar soms moeten zĳ 
ons leiden. De Belgische vakbonden zĳn 
daarin een goede bondgenoot!”

 Algemeen          

Guy Ryder, algemeen secretaris van de nieuwe wereldvakbond IVV



Niet toevallig op 14 februari stelden de progressieve vrou-
wenbeweging Zĳ-kant en het ABVV de campagne ‘Equal 
Pay Day 2007’ voor. Voor het eerst is ook het Instituut voor 
de Gelĳkheid van Mannen en Vrouwen campagnepartner. 
De slogan luidt: “‘t Zĳn niet de hormonen, ‘t is het verschil 
in lonen”.

Vorig jaar viel Equal Pay Day (EPD) op 31 maart, dit jaar op 
30 maart. Voor vrouwen is dit een lichtpuntje: zĳ moeten 
immers drie maanden langer werken dan mannen om een 
even hoog loon te ontvangen voor hetzelfde werk. De cam-
pagnedatum van EPD is het ĳkpunt dat elk jaar aangee� of 
en in welke mate de loongelĳkheid tussen mannen en vrou-
wen evolueert. Vorig jaar moesten vrouwen tot 31 maart van 
het jaar erna werken om een gelĳk loon te ontvangen. Dit 
jaar is dat al één dagje minder. Zĳ-kant en ABVV hopen dat 
de EPD ooit op 31 december zal vallen, wat betekent dat de 
lonen gelĳk zĳn voor vrouwen en mannen.

Loonkloof

Equal Pay Day (EPD) is de dag waarop de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen wordt aangeklaagd. En dat is nog altĳd 
nodig: ondanks de wet, de loonevolutie en de gemiddelde 
loonstĳgingen is de gemiddelde loonkloof vrĳwel ongewĳ-
zigd gebleven sedert 1995. A�ankelĳk van de berekenings-
wĳze stellen studies een loonkloof vast van 13 tot 39%. Het 
Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA, KULeuven) analy-
seerde de loonenquête die de vakbonden tussen september 
2006 en maart 2007 hielden (59% mannen en 41% vrouwen). 
De analyse wees een loonkloof aan van 26% bĳ het bruto 
maandloon en 18 % bĳ het bruto uurloon. Een bĳkomend 
pervers effect van de loonkloof is dat de pensioenen van 
vrouwen: daardoor een stuk lager uitvallen.
Een gedeelte van die loonkloof is te verklaren. Vrouwen 
werken vaker in minder goed betaalde sectoren en beroe-
pen, het glazen plafond bestaat nog steeds, vrouwen werken 
meer deeltĳds en dergelĳke meer. Toch blĳ� de loonkloof 
ten dele onverklaarbaar. Vermoedelĳk speelt discriminatie 
een rol bĳ de manier waarop functies ‘gewaardeerd’ worden 
en de manier waarop die classificaties vertaald worden in 
salarissen.

Voorstellen

Samen met de actiedag en de campagne lanceren ABVV 
en Zĳ-kant een aantal beleidsvoorstellen. Er moet een ‘ge-
lĳk loon-observatorium’ opgericht worden, met participatie 
van de sociale partners. Een databank moet gegevens ver-
zamelen over de deelname van mannen en vrouwen aan 
de aanvullende pensioenstelsels. Er moeten vormingen ko-
men over sekseneutrale functiewaardering en loonvorming. 
Werkgevers moeten aangespoord en ondersteund worden 
om gendervriendelĳk te ondernemen. Er is dringend nood 

aan afdwingbare rechtsinstrumenten die werkgevers aan-
ze�en tot actie. Opleidingen en jobs die het rolpatroon 
doorbreken, moeten aangemoedigd worden. Dit is slechts 
een greep uit de voorstellen: het volledige overzicht staat op 
www.equalpayday.be. Op deze website is ook het inhoude-
lĳke dossier terug te vinden, kan campagnemateriaal wor-
den aangevraagd en staat een overzicht van de acties in de 
verschillende regio’s.
Zĳ-kant en ABVV willen met de campagne ‘Equal Pay Day’ 
het grote publiek bewust maken van deze problematiek, de 
lonen bespreekbaar maken en een aanzet geven voor be-
leidsmatige bĳsturing. Op 30 maart voeren beide organisa-
ties actie in bedrĳven en op openbare plaatsen.
Chris Reniers: “De affiche is niet mooi en de slogan is voor 
sommigen schokkend. Maar de campagne slaat wel in en 
dat is de bedoeling. Iedereen zal het geweten hebben: vrou-
wen worden nog altĳd ongelĳk behandeld. Ook in de open-
bare diensten is dat het geval: niet zozeer op het gebied van 
verloning, wel wat betre� carrièremogelĳkheden. Vrouwen 
werken harder – de combinatie werk-gezin-kinderen is niet 
te onderscha�en. Daar iets aan doen is een gedeelde verant-
woordelĳkheid, van vrouwen én mannen”

Algemeen  

Equal Pay Day 2007
“ ‘t Zijn niet de hormonen,
‘t is het verschil in lonen”
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Inkomensgarantie voor 
ouderen boven
armoedegrens
De Rĳksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgaran-
tie voor ouderen (IGO) toe aan personen ouder dan 64 
jaar die niet over voldoende bestaansmiddelen beschik-
ken. Voor samenwonenden wordt het maandelĳkse be-
drag nu met 60 euro verhoogd tot 530,30 euro. Wie al-
leen woont, krĳgt 90 euro meer en in totaal 795,42 euro. 
Gezien de armoedegrens officieel is vastgesteld op 777 
euro, ontvangen alleenwonenden voortaan een bedrag 
boven de armoedegrens.
Verder meldt de federale regering dat ze vanaf 2009 een 
budget voorziet om de IGO-uitkeringen welvaartsvast 
te maken.

 Algemeen          

In Memoriam
Louis Roth
Eind 2006 verloor de ACOD één van haar opmerkelĳkste 
leden. Louis Roth groeide op in Borgerhout in een vrĳ-
zinnig gezin. Tĳdens de Tweede Wereldoorlog maakte hĳ 
deel uit van het verzet en bevrĳdde hĳ met zĳn kamera-
den de drukkerĳ van de Volksgazet. Na de oorlog was 
Louis Roth actief in de politiek. De vakbond totaal toege-
wĳd – hĳ was één van de stichtende leden van de ACOD 
– bekleedde hĳ tĳdens zĳn actieve loopbaan verschillen-
de bestuursmandaten, onder meer in de sector Spoor. Na 
zĳn pensionering bleef hĳ actief in de vakbond en was hĳ 
een tĳdlang voorzi�er van gepensioneerdencommissie.
Louis Roth, een legendarisch vakbondsman, kwam tot 
het einde op voor zĳn standpunten. Hĳ deed dit met 
overtuigingskracht, debat, dialoog en op een wĳze die 
onze jongere leden tot voorbeeld strekt.
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Pensioenbonus voor
contractuele
ambtenaren
Wie langer blĳ� werken, kan vanaf januari 2007 een pen-
sioenbonus bĳeen sparen. Dat is een van de maatregelen 
genomen in het kader van het generatiepact, met de be-
doeling werknemers langer aan het werk te houden. De 
pensioenbonus geldt in openbare diensten enkel voor 
contractuele ambtenaren, niet voor statutaire.
In de praktĳk werkt het zo: wie 62 jaar is of al 44 loop-
baanjaren achter de rug hee�, kan aanspraak maken 
op zo’n pensioenbonus. Per langer gewerkt jaar stĳgt 
het maandelĳkse pensioen met ongeveer 52 euro. Wan-
neer men tot zĳn 65ste aan de slag blĳ�, ontvangt men 
maandelĳks 156 euro extra pensioen. Dat bedrag wordt, 
net zoals het gewone pensioen, geïndexeerd. Bovendien 
wordt de bonus van de overleden partner toegevoegd 
aan het overlevingspensioen van de langstlevende echt-
genoot.

Laat je stem horen!
Petities om de openbare 
diensten te beschermen
De openbare diensten zĳn van essentieel belang voor de 
sociale, economische en regionale samenhang van Eu-
ropa. Deze diensten moeten kwaliteitsvol en voor alle 
burgers toegankelĳk zĳn. Tot nu toe waren privatiserin-
gen en liberaliseringen de enige opties die voor de ont-
wikkeling van de openbare diensten ter sprake gebracht 
werden. Het is hoog tĳd om andere oplossingen aan te 
bieden.
Daarom zĳn er nu twee petities die de Europese Com-
missie, het Europees Parlement, de regeringen, lidstaten 
en Europese burgers oproepen om de openbare dien-
sten beter te beschermen. De eerste petitie gaat uit van 
het EVV, dat de Europese Unie uitdrukkelĳk vraagt een 
wetgeving uit te werken die de openbare diensten be-
schermt tegen de concurrentieregels. De tweede petitie, 
SOSPOSTE.EU, bestrĳdt het voorstel van de Europese 
Commissie om de postsector volledig te liberaliseren.
Voor ACOD en ABVV vullen deze twee initiatieven el-
kaar aan en dragen ze bĳ aan de uitbouw van een echt 
sociaal, solidair Europa dat gelĳkheid hoog in het vaan-
del draagt. Surf dus nu naar www.abvv.be en teken bei-
de petities. Laat je stem horen!
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Spoor

NMBS
Mensen zijn geen machines
De ACOD-delegatie legde de volgende verklaring af tĳdens de Nationale Paritaire Commissie van 8 februari 2007. Deze 
tekst spreekt voor zich en vervangt het commentaar van Jos Digneffe.

Mĳnheer de voorzi�er,

Naast het gevoelige dossier ‘Het gewĳ-
zigde statuut’ dat vandaag op de dagor-
de van de Nationale Paritaire Commis-
sie staat, zĳn wĳ verplicht de aandacht 
van de gezamenlĳke spoorweggroep te 
vestigen op dossiers die - zo beweert 
men toch - door toedoen van de vakbon-
den geen meter zouden opschieten. Het 
betre� de dossiers Cargo, New Passen-
gers en I-Netwerk. Dat men de verant-
woordelĳkheid voor dit zéér langzaam 
vooruitgaan bĳ de vakbonden probeert 
te leggen, kan duidelĳk opgemaakt wor-
den uit een nota die gisteren (nvdr. 7 fe-
bruari) vertrok van bĳ B-Cargo en waar-
in men het zeer duidelĳk hee� over de 
‘houding van de vakbonden’ tĳdens de 
Paritaire Subcommissie van 7 februari.

Mĳnheer de voorzi�er, wĳ willen nog-
maals benadrukken dat het niet voor-
uitgaan in de genoemde dossiers op de 
allerlaatste plaats bĳ de vakbonden kan 
worden gelegd.
Er is steeds duidelĳk gesteld dat voor-
aleer er aan het dossier Cargo kon wor-
den begonnen, er voorafgaandelĳk een 
diepgaande evaluatie diende gemaakt 
te worden van alles wat met Cargo te 
maken had. Ook diende de inhoud van 
de beroepen die later tot graden moeten 
leiden, aan een grondig onderzoek te 
worden onderworpen. Op gebied van 
veiligheid en risicoanalyses moesten de 
nodige studies worden gedaan.

Wat stellen wĳ vandaag vast? De dossiers 
worden in de Paritaire Subcommissie 
‘gesmeten’ zonder dat er ook maar één 
le�er of daad geëvalueerd werd. Erger 
nog, rond het beroep ‘operator bestu-
ring’ gebeurde tot op vandaag helemaal 
niets. In het ganse Cargo-gebeuren is dit 
beroep nochtans van cruciaal belang. De 
operator besturing van vandaag is in de 
toekomst niet meer te vergelĳken met de 
bestuurder-rangeringen van gisteren.

Zĳn we tegen een polyvalentie voor de 
bestuurders rangeringen? Nee, wĳ en 

onze leden zĳn ervan doordrongen dat 
werkwĳzen moeten worden bĳgestuurd 
om concurrentieel te zĳn. Maar wĳ zĳn 
van oordeel dat het onze gezamenlĳke 
plicht is ervoor te zorgen dat dit op een 
verantwoorde manier gebeurt. Omkade-
ring is één zaak, opvolging een andere. 
Momenteel stellen we vast dat in deze 
het ene ‘goed onderbouwde’ afgebouwd 
wordt, om iets anders ‘helemaal niet 
onderbouwd’ te verwezenlĳken… een 
droom van enkelingen misschien. Wat 
dit betre� hebben we al meerdere malen 
gewezen op ‘negatieve’ ervaringen in de 
buurlanden.

Men dreigt door het onnodig in leven 
roepen van de beroepen 2 1/2 jaar gele-
den, nu die beroepen dienen omgezet te 
worden in graden, in een ongelooflĳke 
impasse verzeild te raken. Om het stran-
dende schip toch varende te kunnen 
houden, hee� men bĳ de werknemers, 
zo blĳkt nu, valse hoop aangewakkerd 
en loze belo�en gedaan. Net op het 
ogenblik dat de laatste 450 werknemers 
Cargo zullen moeten verlaten, herinnert 
blĳkbaar niemand zich wat er destĳds 
allemaal is gezegd en vooral door de 
NMBS is toegezegd. We zullen elkaar in 
de nabĳe toekomst hier nog vaak over 
spreken, geloof me.

Wĳ hebben nochtans ook hier onze goe-
de ingesteldheid getoond door binnen 
een overhaaste en onder druk samen-
geroepen, werkgroep ons principieel 
akkoord te verklaren met het opstellen 
van een actieplan waarin alle tekorten 
en onduidelĳkheden bĳ Cargo zouden 
worden samengevat. Door aan dit actie-
plan te werken zou Cargo ons kunnen 
overtuigen van zĳn goede bedoelingen. 
Want laat ons eerlĳk zĳn, de enige posi-
tieve tekenen die er tot op vandaag bĳ 
Cargo op te vangen zĳn, gaan uit van het 
personeel dat ondanks alle onzekerheid, 
alle onveilige toestanden, alle onduide-
lĳkheid inzake verdere tewerkstelling 
bĳ Cargo, zich altĳd optimaal is blĳven 
inze�en.

De NMBS-top moet ervan doordron-
gen zĳn dat de drie dossiers, hierboven 
vernoemd, onontkoppelbaar met elkaar 
verbonden zĳn. Een aantal mensen (on-
geveer 450 naar onze inscha�ingen) die 
vandaag nog bĳ Cargo werken, zul-
len daar overmorgen niet meer nodig 
zĳn. Wat gebeurt er met hen? Vandaag 
wer� men bĳ Netwerk à volonté onder-
stationschefs aan, terwĳl er bĳ Cargo 
misschien bewegingspersoneel zit dat 
graag bĳ Netwerk gebleven was, maar 
verplicht werd overgeheveld naar de 
goederendiensten.

Passengers kent zĳn kaders, maar niet 
het aantal mensen dat het uiteinde-
lĳk ter beschikking zal hebben  Het 
lĳkt erop dat het ‘uithangbord van de 
NMBS’, namelĳk zĳ die moeten instaan 
voor het dagelĳks vervoer van een paar 
honderdduizend mensen, een tweede-
rangsbehandeling krĳgt. De anderen 
stellen immers doodleuk eerst Oompie 
en dan Oompies kinderen.

Mĳnheer de voorzi�er, u zult begrĳpen 
dat wĳ als vakorganisatie niet ongelimi-
teerd in dit volledig ongecontroleerde 
verhaal kunnen meestappen. Vooraleer 
wĳ ons akkoord kunnen verklaren, zal 
het een en ander toch veel duidelĳker 
moeten worden. Wat zich nu afspeelt 
hee� wat ons betre� niets van doen met 
slechte wil, het is een logisch gevolg van 
het ‘doorrammen’ en ‘altĳd beter weten’ 
van sommige verantwoordelĳken. ‘s 
Morgens verklaren dat er 100 mensen te 
veel zĳn (Cargo) en ‘s middags dossiers 
negatief adviseren waardoor mensen 
hun aanstelling niet krĳgen of hun over-
plaatsing weer zien uitgesteld worden, is 
voor ons de vergrotende trap van op het-
zelfde ogenblik warm en koud blazen.

Blĳkbaar bese� men niet dat theorie één 
zaak is en de praktĳk een andere. Men-
sen zĳn nu eenmaal geen machines die 
men eventjes aan en uit zet als het de 
‘gebruiker’ past. Hopelĳk zien zĳ nog 
op tĳd in dat alles logischer en veel sim-
peler zou gekund hebben.
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Tĳdens de Nationale Paritaire Commissie van 8 februari be-
leefden we een historisch moment. Het vernieuwde ‘Statuut 
van het personeel’ werd goedgekeurd. Het statuut diende 
immers aangepast te worden aan de nieuwe structuur van 
de NMBS-groep.

Verder werden een aantal teksten bĳgewerkt of gewĳzigd 
zodat ze beter aan de huidige actualiteit voldoen, zoals bĳ-
voorbeeld de uitbreiding tot we�elĳke samenwonenden bĳ 
het begrip ‘gezin’.
Er werden eveneens een aantal nieuwe, voor het personeel 
belangrĳke hoofdstukken, toegevoegd zoals onder andere 
opleiding, overplaatsingen, arbeidsongevallen en medische 
diensten. Ook werden de conventies die opgesteld zĳn tus-
sen NMBS-Holding, Infrabel en NMBS en die de beschik-
kingstelling van het personeel regelen, als bĳlage opgeno-
men.

Een heikel punt vormde de discussie over de nieuwe ‘be-
oordelingsprocedure’. Daarom legde de ACOD een verkla-
ring af dat we ons enkel akkoord kunnen verklaren met de 
wĳzigingen aan het statuut mits de volgende opschortende 
clausule over de beoordeling: “uitwerking van een duidelĳk 
reglement, in paritair overleg, dat op een strikte manier de 
procedures omkadert betreffende toekenning van de beoor-
delingen, de beroepsprocedures”.
Dit reglement moet onder andere voorzien:
- de invoering van een omkaderingsploeg (onder leiding 
van een HR-ambtenaar) met als opdracht de tekortkomin-
gen van een personeelslid met een negatieve beoordeling op 
te sporen en de middelen te formuleren die moeten worden 
voorzien om deze tekortkomingen weg te werken, de opvol-
ging te verzekeren.
- een opleiding voor zĳ die beoordelen, die aangepast is aan 
hun nieuwe opdracht.
- de beroepscommissie ‘beoordeling’, die een paritair or-

gaan is, moet worden voorgezeten door hetzĳ een externe 
magistraat (zie raad van beroep), hetzĳ door de directeur-
generaal HR, behalve als het personeelslid tewerkgesteld is 
bĳ HR.
- in geval van staking van stemmen wordt het advies van de 
beroepscommissie als gunstig voor de eiser (het personeels-
lid) beschouwd.
Verder moet dit reglement eveneens de mogelĳkheid voor-
zien voor een personeelslid met een negatieve beoordeling 
om het volgende in te dienen:
- een aanvraag om van betrekking te veranderen (met aan-
vaarding van weddevermindering) als het gaat om een be-
trekking die zonder proef wordt toegekend.
- een aanvraag om te worden teruggezet in de graad voor 
een betrekking die wordt toegekend via een proef.
Verder werd gevraagd om de vroegere negatieve beoorde-
lingsvermeldingen te neutraliseren op de uitvoeringsdatum 
van het nieuwe reglement.

Het nieuwe statuut is te raadplegen op de website acod-
spoor.be.

 Spoor

Vernieuwd personeelsstatuut
Duidelijkheid beoordelingsprocedure
gevraagd

ACOD blokkeert niet
De laatste tĳd krĳgen we vaak te horen dat sommigen het 
aanslepen van het dossier Passengers in de schoenen van 
ACOD Spoor proberen te schuiven. Dat werd blĳkbaar op 
de werkvloer verteld. ACOD Spoor ontkent dit ten stellig-
ste.

We zĳn er juist voorstander van dat zowel de dossiers Net-
werk, Passengers als Cargo afgehandeld en uitgevoerd wor-
den, zoals overeengekomen in het protocol van akkoord van 
april 2006. De enige terechte eis die we stellen is dat er vol-
ledige duidelĳkheid komt in het dossier Cargo, alvorens aan 
de afrondende fase wordt begonnen.

Bĳ Cargo werken op dit moment ongeveer 500 personeelsle-
den die binnenkort hetzĳ bĳ Netwerk, hetzĳ bĳ Passengers 
worden ingeschoven om daar uiteindelĳk onderdak te vin-
den. Bovendien zĳn er bĳ Cargo nog veel vragen over de 
nieuwe graden.
ACOD wil dus eerst weten wie die 500 werknemers zĳn, wel-
ke graad ze hebben, in welke werkzetels ze werken, welke 
voorwaarden de Maatschappĳ wil koppelen aan die nieuwe 
graden, enzovoort.
Kortom, voor ons staat of valt alles met een voor alle betrok-
kenen correcte afwikkeling van het Cargo-dossier. Daar kan 
niemand iets op tegen hebben, toch?

Jos Digneffe
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Depanneerder 
rollend materieel
Dossier
eindelijk
goedgekeurd
Op de Nationale Paritaire Commissie 
van 8 februari 2007 werd het dossier 
over de oprichting van de graad van 
depanneerder rollend materieel einde-
lĳ k goedgekeurd.

Reeds op de paritaire subcommis-
sie van 4 oktober 2006 kreeg dit dos-
sier de goedkeuring, nadat het reeds 
een aantal malen ter bespreking was 
voorgelegd. Volledig buiten de wil van 
ACOD om, werd het dossier van de 
agenda gehaald van de Nationale Pa-
ritaire Commissie, die deze goedkeu-
ring moet bekrachtigen. Uiteindelĳ k 
gebeurde dit dan toch op 8 februari, 
zodat de nieuwe graad kan worden 
opgericht.

Overgangsproeven tijdelijke bedienden
Nieuwe categorieën
aan de beurt
Voor de derde opeenvolgende maand kwam op de Paritaire Subcommissie de 
organisatie aan bod van eenmalige gesloten proeven voor de toegang tot een 
statutaire betrekking. Ditmaal werden de volgende categorieën goedgekeurd: 
schrĳ nwerker-meubelmaker, lasser, schilder, verpleger (verpleegster) en boek-
houdkundig secretaris(esse).
Meer info is te vinden op de website acod-spoor.be.

Selectieproeven 2006
Toekenning toeslag statutairen

Op 18 januari vond te Brussel een bĳ -
zonder congres van de sector Spoor 
plaats. Tĳ dens dit congres werd er druk 
gedeba� eerd over het nieuwe statuut 
van het personeel. Dit statuut dient im-
mers aangepast te worden aan de nieu-
we structuur van de NMBS-groep.
Tĳ dens dit congres werden ook twee 

nieuwe nationale secretarissen verko-
zen ter vervanging van openstaande 
mandaten. Aan Franstalige zĳ de is dit 
Claudy Deschaepmeester, aan Neder-
landstalige kant Marcel Vertongen (zie 
foto) die voordien actief was als be-
stendig secretaris van het gewest Me-
chelen.

Vervanging bestendig
afgevaardigde
gewest Mechelen

Spoor

Nieuwe nationale 
secretarissen Spoor

Bundel 520 voorziet dat een vaste selectietoeslag wordt toe-
gekend aan laureaten van een selectieproef voor de toegang 
tot de hogere graad vanaf de eerste dag van het semester 
volgend op dat waarin het proces-verbaal van de selectie-
proef wordt afgesloten. Op dat ogenblik moet de laureaat 
aanspraak kunnen maken op een bevordering in dezelfde 
graad. Indien hĳ  laureaat is van de 2’de groep, kan hĳ  een 
benoeming in de graad van de eerste groep verkrĳ gen.

De organisatie van de selectieproeven van de sessie 2006 
liep vertraging op. Dit hee�  tot gevolg dat de processen-
verbaal pas in de eerste hel�  van 2007 worden afgesloten. 
Op de Paritaire Subcommissie van 7 februari werd een do-
cument goedgekeurd dat moet toelaten de selectietoeslag 
toe te kennen aan de laureaten van de sessie 2006 vanaf 1 
januari 2007.

Vanaf 1 maart wordt Wilfried Bogaert aange-
steld als bestendig afgevaardigde van het ge-
west Mechelen. Hĳ  vervangt Marcel Vertongen, 
die verkozen werd tot nationaal secretaris.

Wilfried Bogaert

Marcel Vertongen

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



Voor de gepensioneerden District Noord-Oost (Antwer-
pen, Mechelen, Leuven, Hasselt) is er een vergadering 
op 12 maart om 14 uur in het ACOD-gebouw te Leuven.
De thema’s zĳn:
- hospitalisatieverzekering. Wat moeten we doen bĳ op-
name in het ziekenhuis? Spreker is de heer Smets van 
Ethias.
- pensioenen, door algemeen secretaris Chris Reniers.
Graag uw aanwezigheid doorgeven aan uw gewestelĳk 
secretaris of aan Jean Theunis 0486/12.63.20.

Geslaagde
militantenvorming
Van 24 tot 26 januari vond in de Barkentĳn te Nieuwpoort, 
de tweede sessie plaats van de militantenvorming ACOD 
Spoor. 62 deelnemers werkten er drie dagen lang rond het 
thema ‘Analyse-Doelstelling-Strategie’.
Op 24 januari was er een druk bĳgewoonde debatavond 
met voorzi�er Jos Digneffe. Er werden vragen gesteld 
over en gedeba�eerd rond de vakbond en diverse actu-
ele thema’s.

Interessante bijeenkomst 
gepensioneerden
Op 22 januari kwamen de gepensioneerden van het dis-
trict Noord-West samen in het ACOD-gebouw te Roese-
lare. Lugil Verschaete, onderbureauchef dienst KGV en 
voorzi�er Spoor West-Vlaanderen gaf een uiteenze�ing 
over de hospitalisatieverzekering. Nationaal secretaris 
Rudy Verleysen verstrekte uitleg over de perequatie.

 Spoor        

Gepensioneerden Spoor 
District Noord-Oost
Uitnodiging
vergadering

Niet-universitaire graden 
rang III 2de trap

Wijziging toe-
gangsvoorwaarden

Op de Paritaire Subcommissie van 7 februari 2007 werd 
een document goedgekeurd dat de toegangsvoorwaar-
den tot de niet-universitaire graden van rang III 2de trap 
wĳzigt. De graden worden toegekend, per bevorderings-
afdeling, aan de titularissen van de graden van de 2de 
groep 1ste trap, die de aanschrĳvingsvermelding ‘zeer 
goed’ hebben en ten minste 8 jaar graadanciënniteit be-
zi�en. Wat betre� rangschikking en bevordering blĳven 
de bepalingen van bundel 501 van toepassing.
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In memoriam Maurice Vergracht

Vlaams minister van Mobiliteit Ka-
thleen Van Brempt hield half febru-
ari een persconferentie, waarop ze met 
veel bombarie – en terecht – bekend-
maakte dat De Lĳ n 540 miljoen euro 
extra krĳ gt voor investeringen.

Die investering in het openbaar ver-
voer is volgens haar nodig, omdat 
door haar beleid het aantal reizigers 
bĳ  De Lĳ n verdubbelde tussen 1999 en 
2005. Door radicaal te kiezen voor de 
kwaliteit van het openbaar vervoer wil 
zĳ  de klanten nog meer comfort geven 
en ook nieuwe reizigers aantrekken. 
Volgens de minister kan dit enkel door 
extra te investeren in nieuwe projec-
ten. De vernieuwing van het openbaar 
vervoer is dan ook een absolute nood-
zaak. Ze gebruikt de 540 miljoen euro 
voor nieuwe tramprojecten, nieuwe 
stelplaatsen, nieuwe trams en bussen 
en voor het verfraaien van stationsom-
gevingen.

Normaal gezien zouden we als vak-
bond zo’n investeringen bejubelen en 
toejuichen. Zeg nu zelf, wanneer werd 
voor het laatst zo fors geïnvesteerd in 
het openbaar vervoer? Helaas zi� en 
we met een dubbel gevoel. We zĳ n wel 
tevreden met de fi nanciële injectie in 
het stads- en streekvervoer, maar tege-
lĳ kertĳ d zĳ n we teleurgesteld en ver-
ontrust over de fi nancieringmethode.
We zĳ n verontrust omdat de verlen-

ging van tramlĳ nen, de aankoop van 
nieuwe trams en autobussen, en de 
bouw van nieuwe stelplaatsen zal ge-
beuren via alternatieve fi nanciering 
– lees publiek-private samenwerking. 
Dat ruikt dus naar privatisering.
We zĳ n teleurgesteld omdat we volop 
in de onderhandelingen zi� en over de 
cao 2007-2008. Die onderhandelingen 
zĳ n trouwens van meet af aan gestart 
onder een slecht gesternte, en dit door 
een brief van minister Van Brempt aan 
Ingrid Lieten. De minister wees daarin 
de directeur-generaal op de afspraken 
gemaakt door de Vlaamse regering en 
de directie bĳ  het afsluiten van de cao 
2002-2006:

- de totale enveloppe bedraagt 
22.968.792 euro voor de periode 
2005-2009. Voor de cao 2005-2006 
werd hiervan reeds 1,049 miljoen 
euro toegekend voor 2005 en 13,436 
miljoen euro voor 2006.

- de koopkracht is voor de periode 
2005-2009 geplafonneerd op 1,76%. 
Zoals afgesproken bĳ  het afsluiten 
van de cao 2005-2006 wordt er geen 
koopkrachtstĳ ging voorzien in 2007 
en kan er enkel nog een koopkracht-
stĳ ging plaatsvinden voor de res-
terende periode van max. 0,76% (= 
3,355 miljoen euro).

- de kwalitatieve maatregelen omvat-
ten onder meer de rĳ - en rus� ĳ den 
en de functieclassifi catie. Wat die 
functieclassifi catie betre� , kunnen 
de vakbonden in de nieuwe cao on-
derhandelen over een alternatieve 
aanwending van de daarvoor in te 
ze� en budge� aire middelen.

De inhoud van deze brief is duidelĳ k. 
Opmerkelĳ k is echter dat de vakbon-
den bĳ  geen van die gemaakte afspra-
ken werden betrokken. We voelen er 
ons dan ook niet verantwoordelĳ k voor. 
En alsof die brief nog niet genoeg was, 
wist de directie ons zonder schroom te 
vertellen dat er in 2007 geen fi nanciële 
middelen zĳ n om de ons destĳ ds door 
de strot gejaagde functieclassifi catie te 
honoreren.

Kortom, voldoende redenen om zwaar 
teleurgesteld te zĳ n in de houding van 
de Vlaamse regering. Als er dan toch 
zoveel geld geïnvesteerd wordt in het 
openbaar vervoer, dan zou men toch 
verwachten dat ook het personeel van 
De Lĳ n een graantje mag meepikken 
onder de vorm van een menswaardige 
cao. Het zĳ n tenslo� e toch de perso-
neelsleden die voor een zeer groot deel 
meegewerkt hebben aan het huidige 
succes van het openbaar vervoer in 
Vlaanderen.

Jean Van Mechelen

Investeringen bij De Lijn
Dubbel gevoel

Met grote spĳ t hebben wĳ  afscheid 
genomen van Maurice Vergracht, ge-
wezen algemeen secretaris van ACOD 
Tram Bus Metro. Maurice Vergracht 
was een groot syndicalist, die van me-
taalarbeider opklom tot algemeen se-
cretaris van de sector TBM.
Toen hĳ  zĳ n syndicale loopbaan begon, 
was deze sector nog een zelfstandige 
centrale binnen het ABVV. Samen met 
de legendarische vakbondsleider Ge-

orges Debunne, leidde Maurice Ver-
gracht de sector binnen bĳ  ACOD. In 
zĳ n carrière deed hĳ  veel om de fi nan-
ciële situatie van de werknemers bin-
nen sector TBM te verbeteren. Hĳ  was 
trouwens ook een van de eersten die 
sprak over een nauwere samenwer-
king tussen de ACOD-sectoren Spoor 
en TBM. Nu, zoveel jaren later, zĳ n wĳ  
weer op datzelfde punt aangekomen.

Contactpersoon TBM: Jan Van Mechelen - Tel.: 02/508.58.84 - e-mail: tbm@acod.be
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Er beweegt wat rond De Post, zowel in België als in Europa. 
In eigen land worden steeds meer postkantoren gesloten en 
vervangen door postpunten. Ondertussen maakt Europa 
werk van de vrĳmaking van de Europese postmarkt. De 
consumenten en de postmannen zullen het geweten hebben. 
We voelden staatssecretaris Bruno Tuybens (verantwoorde-
lĳk voor Overheidsbedrĳven) en Jef De Doncker (algemeen 
secretaris ACOD Post) aan de tand over de huidige ontwik-
kelingen.

Staatssecretaris Tuybens, wat is uw visie op De Post zoals ze nu is 
en op de toekomst die ze tegemoet gaat?

Bruno Tuybens: “Het is duidelĳk dat De Post momenteel een 
overheidsbedrĳf in transitie is – noodzakelĳk in transitie. 
De Post hee� als openbare dienst een taak van universele 
dienstverlening. In de huidige Europese context, waarbĳ 
markten worden vrĳgemaakt en concurrentie moet spelen, 
is de positie van een overheidsbedrĳf dat zich volop moder-
niseert niet eenvoudig. Versterkende maatregelen zĳn dus 
nodig opdat we onze Post als openbare dienst kunnen blĳ-
ven behouden.”

Jef De Doncker: “Ik wil daarbĳ toch benadrukken dat er bĳ De 
Post zeer veel veranderd is tegen vroeger. Vroeger had De 
Post een taak van universele dienstverlening – de postbede-
ling – en inderdaad, naar de kosten daarvan werd minder 
gekeken. De laatste jaren is de slinger echter de hele andere 
richting uitgegaan. Het lĳkt er sterk op dat er enkel nog ge-
keken wordt naar de bedrĳfsresultaten. De taak van univer-
sele dienstverlening en de tewerkstelling van vele duizenden 
werknemers zĳn daaraan volledig ondergeschikt. Volgens 
mĳ ligt de nadruk bovendien te veel op de meer winstge-
vende bedrĳvenmarkt, dan op die van de consumenten. Er 
is meer evenwicht nodig, waarbĳ zowel particuliere consu-
menten, bedrĳven als werknemers gebaat zĳn!”

Bruno Tuybens: “Het is inderdaad juist, dat de slinger niet te 
veel in de ene of de andere richting mag overslaan. Ik wil 
benadrukken dat het een ‘en-en’-verhaal moet zĳn. Vroeger 
was er nauwelĳks aandacht voor de bedrĳven, nu is dat veel 
meer het geval en dat is een goede zaak. De Post hee� wel de-
gelĳk nood aan diversificatie, wil ze blĳven overleven. Con-
sumenten zĳn de voorbĳe jaren steeds minder postdiensten 

gaan gebruiken door de nieuwe communicatiemiddelen. 
Dat is ook bĳ de bedrĳven voor een deel zo. Toch merk ik dat 
beiden nog steeds het bestaan van De Post als een universele 
dienstverlening wensen. Ik wil dus De Post behouden, maar 
om haar kwetsbaarheid te verminderen in Europese context 
is meer diversiteit in het aanbod noodzakelĳk.”

Met het oog op het versterken van De Post ontstond er een tĳd 
terug de alliantie met de Deense partner. Hoe verloopt die samen-
werking?

Bruno Tuybens: “Het samengaan met de Deense partner en 
CVC hee� de modernisering bĳ De Post in een hogere ver-
snelling gebracht en zorgt voor een sterkere financiële struc-
tuur van de onderneming. Dat was nodig en in die zin is het 
samengaan dus zeker een goede zaak. Bovendien bracht de 
Deense partner ook heel wat knowhow mee.”

Interview Bruno Tuybens en Jef De Doncker
Gevolgen liberalisering nefast

 Post    

Links: Bruno Tuybens (staatssecretaris Overheidsbedrĳven)
Rechts: Jef De Doncker (algemeen secretaris ACOD Post)

Bruno Tuybens:
“De sp.a zal alleszins met 

ACOD verder strĳden tegen
het ontwerp van de Europese 

postrichtlĳn. We zullen
niet a�aken.”
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Jef De Doncker: “Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Het 
is niet zo dat alles beter is geworden bĳ De Post na de instap 
van de Denen. Ze brachten wel andere werkwĳzen binnen 
bĳ De Post, maar daarom waren die niet altĳd afgestemd 
op de Belgische postmarkt. Je kan die niet zomaar kopiëren 
van één land naar een ander. Bovendien vraag ik me af of 
de Deense partner wel voor meer transparantie zorgt in het 
sociaal overleg. Ik stel vast dat die vaak als excuus wordt ge-
bruikt om bepaalde zaken al dan niet uit te voeren. Ik hoor 
dan wel eens: ‘Ja, maar de partner wil…’.”

Bruno Tuybens: “In elk geval moeten we blĳven vasthouden 
aan de sociale dialoog. Die is noodzakelĳk omdat hĳ veel 
antwoorden biedt op de talrĳke problemen die bestaan en 
kunnen ontstaan. Het is de basis voor de goede werking van 
een overheidsbedrĳf als De Post. Transparantie is daarbĳ 
inderdaad essentieel: alle partners moeten over voldoende 
info beschikken om op een gelĳke basis met elkaar te kun-
nen spreken.”

De Post maakte onlangs haar bedrĳfsresultaten bekend. De reac-
ties daarop waren overwegend positief. Maar uit die cĳfertjes kan 
je niet altĳd aflezen hoe het er bĳ De Post écht aan toe gaat en of de 
resultaten wel positief zĳn voor iedereen.

Bruno Tuybens: “In het behalen van haar bedrĳfsresultaten 
moet De Post altĳd vĳf doelstellingen voor ogen houden. We 
gaan De Post niet afrekenen op enkel het financiële aspect: 
winst en groei op zich zĳn niet voldoende. Ook met de sco-
res op het vlak van de sociale dialoog, de consument, het 
personeel en het milieu zullen we rekening houden in de 
evaluatie.”

Jef De Doncker: “Die aspecten bestaan wel op papier, maar ik 
vind dat het sociale te weinig doorweegt in de huidige resul-
taten. Inkrimpen van banen, verdwĳnen van postkantoren, 

verhogen van portkosten,... het zĳn weinig sociale maatre-
gelen. Zowel de consumenten als het personeel voelen daar 
maar al te goed de gevolgen van. De goede financiële resul-
taten zĳn trouwens voor een deel te danken aan de bespa-
ringen op de kap van het personeel.”

Bruno Tuybens: “Toch is er wel degelĳk aandacht voor al 
die aspecten. Johnny Thĳs, als topman van De Post, moet ze 
bĳvoorbeeld wel degelĳk in het oog houden. Zĳn variabel 

loon is a�ankelĳk van hoe De Post scoort op elk van die 
vĳf aspecten. Ik geef toe dat de verloning van de rest van 
het personeel wel anders loopt – ik ben dan ook voorstan-
der van meer transparantie in verloning op alle niveaus. Los 
daarvan vind ik het belangrĳk dat ieder personeelslid die 
vĳf aspecten voor ogen houdt: het is in het belang van De 
Post, haar klanten en dus van het personeel.”

Jef De Doncker: “Ik heb trouwens nog een vraagje. Een aantal 
jaren terug, nog onder Frans Rombouts, begon De Post te 
investeren in de overname van allerlei bedrĳ�es. Het ging 
dan om de aanmaak van brieven, archivering, en dergelĳke 
meer. Wat was de meerwaarde van die overnames? Wordt er 
ook effectief iets aan verdiend? En wordt dat voortgezet?”

Bruno Tuybens: “Het moet inderdaad onderzocht worden of 
die nevenbedrĳven een toekomst hebben, of ze iets aanbren-
gen.”

Jef De Doncker haalde het daarnet al aan: de tewerkstelling bĳ De 
Post daalt. Er zĳn dankzĳ reconversies en reaffectaties wel geen 
naakte ontslagen, maar hoe lang valt dat nog vol te houden?

Bruno Tuybens: “De Europese factor is in dit vraagstuk niet 
te onderscha�en. Europa is bezig met de vrĳmaking van de 
postmarkt. Nu al staat de markt van post boven de 50 gram 
open voor concurrentie uit de private sector. Als het aan de 
Europese Commissie ligt, zal De Post in 2009 ook concur-
rentie krĳgen op de markt waarop ze nu nog een monopolie 
hee�, die onder de 50 gram.”

Jef De Doncker (hierop inpikkend): “We zullen geconfronteerd 
worden met het fenomeen ‘cherry picking’. Private bedrĳ-
ven hebben oog voor wat winstgevend is en richten zich 
dus op dat deel van de markt. De Post zal zich, om haar rol 
van universele dienstverlener te blĳven waarmaken, moeten 
richten op het verlieslatende deel van de markt. Dan vraag 
ik me af: hoelang De Post daarmee zal kunnen doorgaan en 
wat gebeurt er dan met het personeel?”

Bruno Tuybens: “Inderdaad, de vrĳmaking van de markt zo-
als de EU-commissie ze op dit ogenblik voorstaat, is slecht 
voor het bedrĳf, de consumenten en het personeel. Daarom 
zoek ik zoveel mogelĳk steun in andere Europese lidsta-
ten om de richtlĳn te wĳzigen of uit te stellen, en te zorgen 
voor een maximale bescherming voor De Post als openbare 

Jef De Doncker:
“Ik pleit voor gelĳke sociale re-

gels in heel de Europese
postmarkt. Er moet een

volwaardige, eerlĳke en veilige 
tewerkstelling zĳn voor iedere 

postman en postvrouw.”

Bruno Tuybens:
“In elk geval moeten we blĳven 

vasthouden aan de sociale
dialoog. Het is de basis voor de 

goede werking van een
overheidsbedrĳf als De Post.”



Tribune 63.03 - maart 2007 17 Post        

dienst. Als de markt onder de 50 gram 
wordt vrĳgemaakt en De Post verplicht 
is haar rol van universele dienstverle-
ning op te nemen, moet daar ook iets 
tegenover staan. Maar de vrĳmaking 
van de postmarkt in Italië hee� al dui-
delĳk gemaakt dat een compensatie-
fonds niet veel uithaalt. De plannen 
van de Europese Commissie zoals ze 
nu voorliggen, zĳn voor mĳ onvol-
doende.”

Jef De Doncker: “Ruim onvoldoende! 
Het gaat niet enkel om steun aan De 
Post, maar ook om oneerlĳke concur-
rentie. Nu al merken we hoe private 
postbedrĳ�es werken met schĳnzelf-
standigen en dat de arbeidsomstan-
digheden er allesbehalve zĳn. Ik pleit 
daarom voor gelĳke sociale regels in 
heel de Europese postmarkt, zowel 

voor private als openbare dienstverle-
ners. Er moet een volwaardige, eerlĳke 
en veilige tewerkstelling zĳn voor ie-
dere postman en postvrouw.”

Bruno Tuybens: “Daar sluit ik me hele-
maal bĳ aan.”

Het zag er lange tĳd naar uit dat het pro-
test tegen de Europese postrichtlĳn moei-
lĳk was. Enkele grotere landen, waaronder 
Duitsland, zĳn de richtlĳn niet ongenegen 
omwille van de perspectieven voor hun ei-
gen postoperator. Nu groeit dan toch pro-
test. Ziet men nu eindelĳk in dat liberalise-
ring niet zaligmakend is?

Bruno Tuybens: “Wanneer ik met men-
sen van de VLD discussieer, hoor ik 
steeds dezelfde argumenten: liberali-
sering is goed en zorgt voor meer ef-

ficiëntie en lagere prĳzen. Wel, volgens 
mĳ is dat allerminst bewezen. Kĳk naar 
de energiemarkt: zien we daar meer 
efficiëntie en lagere prĳzen? Zien we 
daar echte concurrentie? Ik heb dus 
de discussie met de VLD niet dogma-
tisch willen voeren over wat de moge-
lĳke langetermĳneffecten zullen zĳn. 
Die zĳn immers onduidelĳk. Wel is 
duidelĳk dat op korte en middellange 
termĳn de gevolgen nefast zĳn. Als 
we nu niets ondernemen, is de kans 
niet onbestaande dat de postprĳzen de 
hoogte inschieten. We hebben de VLD 
kunnen overtuigen en nu stelt België 
de postrichtlĳn Europees in vraag. Ook 
internationaal is er een platform voor 
protest mogelĳk. Volgens mĳ hee� ons 
protest dus wel degelĳk kans op sla-
gen.”

Jef De Doncker: “Het is waar dat het be-
sef over de impact van de postrichtlĳn 
en de groei van het protest ertegen heel 
gestaag op gang kwamen. Zelfs nu nog 
beseffen veel werknemers bĳ De Post, 
zowel op de lagere niveaus als binnen 
het management, niet wat de impact 
zal zĳn. Maar ik ben wel tevreden te 
kunnen vaststellen dat dit een dossier 
is waar vakbonden, de top van De Post 
en de socialistische partĳ schouder aan 
schouder in staan – zĳ het om verschil-
lende redenen.”

Bruno Tuybens: “De sp.a zal alleszins 
met ACOD verder strĳden tegen het 
ontwerp van de Europese postrichtlĳn. 
We zullen niet a�aken.”

Contactpersoon De Post:
Jef De Doncker

e-mail: jef.de_doncker@acod.be



Gazelco

Begin februari werd aangekondigd dat Essent en Nuon fu-
sioneren om samen het grootste Nederlandse energiebedrĳ f 
te vormen, dat actief zou zĳ n in Nederland, Duitsland en 
België. Spĳ tig genoeg hee�  dit wellicht ook gevolgen voor 
de personeelsleden.

Voor de fusie is de instemming nodig van de aandeelhou-
ders, het advies van de Centrale Ondernemingsraden en de 
toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. 
De beide bedrĳ ven zien hun heil in deze schaalvergroting, 
vooral in functie van kostenreducties.
Als vakbond weet Gazelco dat dergelĳ ke kostenbesparingen 
meestal gepaard gaan met een afslanking van de tewerk-
stelling. En dit werd dan ook samen met het persbericht 
bevestigd: verwacht wordt dat 1350 arbeidsplaatsen als 
gevolg van de fusie zouden verdwĳ nen. Het is momenteel 
onduidelĳ k waar deze arbeidsplaatsen verloren gaan, maar 
het is mogelĳ k dat ook in België jobs verdwĳ nen. Momen-
teel werken in ons land ongeveer 150 personen rechtstreeks 
voor Nuon en ongeveer 108 voor Essent. Veel activiteiten 
van beide bedrĳ ven worden nu al uitbesteed aan onderaan-
nemers, zoals bĳ voorbeeld het callcenter en de verkoop.
De hoofdzetel van het gefusioneerde bedrĳ f in België zou 
in Vilvoorde komen, waar nu Nuon België gevestigd is. De 
beide directies hebben aan de Belgische vakbonden beloofd 
dat ze ditmaal wel de geldende regels voor het sociaal over-
leg zouden respecteren bĳ  een eventuele afslanking. Dit ge-
beurde immers niet bĳ  de ontslagen van Nuon België eind 
vorig jaar. Hopelĳ k hebben zĳ  toen - om het met de eigen 
woorden van de directie te zeggen - hun les geleerd. Wĳ  zĳ n 
ervan overtuigd dat onder andere de geslaagde actie van 
Gazelco en CNE op 22 december 2006 aan de gebouwen van 
Nuon België, hierbĳ  een belangrĳ ke rol speelde.

Filip Baeckelandt

Cao Sociale Programmatie 2007-2008
Sectorale onderhandelingen starten
Na de ondertekening van het Interprofessioneel Akkoord kan nu ook in de sector Gas en Elektriciteit gestart worden 
met de sectorale onderhandelingen. Dit gebeurt vanaf 8 maart. Uiteraard zal Gazelco rapporteren over het verloop 
ervan.

Fusie Essent en Nuon
Personeel nogmaals 
slachtoffer?

Vastheid van betrekking
blijft bestaan
In het verleden hebben enkele directies van bedrĳ ven uit de 
sector Gas en Elektriciteit een aanval ingezet op de vast-
heid van betrekking. Deze werd nochtans reeds in 1962 
overeengekomen voor de sector en blĳ �  nog steeds geldig.

Telkens opnieuw wordt door de een of andere directie 
beweerd dat de vakbonden deze overeenkomst verkeerd 
begrĳ pen. Gazelco blĳ �  stellen dat de vastheid van be-
trekking bestaat en dat er enkel een functionele en geo-
grafi sche mobiliteit aan kan worden gekoppeld. Dit is een 
van de fundamenten van de tewerkstelling in de sector en 
hieraan zal Gazelco niet laten raken.

De recente ontslagen bĳ  Nuon waren het laatste voorbeeld 
van een dergelĳ ke aanval op onze verworvenheden. Na 
een actie van Gazelco, gesteund door CNE, en een aan-
tal tussenkomsten in het Paritair Comité over dit confl ict, 
werd door de sectorale werkgeversorganisatie FEBEG het 
volgende verklaard: alle in het Paritair Comité 326 afge-
sloten cao’s moeten worden nageleefd door de bedrĳ ven 
die in deze sector actief zĳ n en vooraf zal overleg worden 
gehouden op het niveau van het betrokken bedrĳ f.

We leggen hierbĳ  nogmaals de nadruk op ‘alle in het Pari-
tair Comité 326 afgesloten cao’s’. ACV Elektriciteit en Gas 
meende immers dat hierbĳ  ook de cao’s die zĳ  afgesloten 
hebben in 2001 buiten het Paritair Comité, van toepassing 
moeten zĳ n. Nochtans laat één daarvan toe dat de vast-
heid van betrekking op de helling komt te staan, zoals dit 
nu het geval was bĳ  Nuon. Onverantwoord, maar helaas 
zĳ n wĳ  reeds meermaals geconfronteerd geweest met de 
houding van deze vakbond. In de communicatie naar hun 
leden verklaren zĳ  ook niet precies wat de ware toedracht 
is van de recente gebeurtenissen. Gazelco tracht aan haar 
leden wel zo duidelĳ k mogelĳ k uit te leggen wat er precies 
op het spel stond.

Telkens opnieuw blĳ kt dat de ontplooiing van krachtsver-
houdingen nodig is om deze aanvallen op het personeel 
af te wenden. Een solidaire aanpak van dergelĳ ke funda-
mentele zaken zal dan ook nodig blĳ ven in de toekomst.

Filip Baeckelandt
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Contactpersoon Gazelco:
Filip Baeckelandt - GSM: 0475/52.58.01

Tel.: 02/508.58.67 - e-mail: fi lip.baeckelandt@acod.be



 Telecom    

De onderhandelingen rond de Topconferentie verlopen niet 
vlot, maar voor ACOD primeert uiteindelĳk het resultaat. 
In principe zal een federaal comité zich op 16 maart over de 
cao uitspreken. We belichten de gevolgen van de uitspraak 
van de Raad van State over de structurele disponibiliteit.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State schorste een aantal artikels van de Top-
conferentie die betrekking hebben op de structurele dispo-
nibiliteit. Er was bezwaar tegen:
- de discriminatie door het vastleggen van een datum uit het 

verleden als criterium voor het in disponibiliteit plaatsen 
en het niet in acht nemen van de verschillen in reconversie-
duur

- het niet voorzien van een mogelĳkheid tot terugkeer in ac-
tieve dienst voor het personeel in disponibiliteit

- het naast elkaar bestaan van een eenmalige regeling en een 
generieke disponibiliteit volgens modaliteiten en financi-
ele voorwaarden die aanzienlĳk verschillen.

De disponibiliteit van 249 statutaire personeelsleden werd 
geschorst met ingang van 1 december 2006. Zĳ moeten in 
hun oorspronkelĳke administratieve situatie hersteld wor-
den.

Aanpassing HR-regels

Er wordt een punctuele aanpassing van de HR-regels uitge-
werkt om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de 
Raad van State:
-  geen eenmalige regeling
- het criterium mag niet gebonden zĳn aan een datum uit 

het verleden. Een nieuw reconversieproces wordt vanaf 
nul voor elkeen opgestart.

- personeelsleden in disponibiliteit moeten toegang blĳven 
hebben tot de arbeidsmarkt van Belgacom.

Topconferentie Belgacom
Herziening nodig van structurele
disponibiliteit
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Professioneel profiel

Voor alle personeelsleden in reconversie wordt door het 
Job Center een Professioneel Profiel (PP) opgemaakt met 
het oog op reconversie in Belgacom. Dit PP vervangt de Be-
kwaamheidsbalans en is een indicator van de competenties 
van het personeelslid. Het PP gee� een beeld van de loop-
baan, kennis, vaardigheden, bekwaamheden, opleidbaar-
heid en opleidingsverzoeken van de kandidaat. Het gee� 
ook de lacunes weer voor de uitoefening van een functie in 
de eigen functiefamilie van de betrokkene of in een andere 
functiefamilie.
Het PP wordt opgemaakt op basis van vragenlĳsten, inter-
views en testen. Het bevat tevens een luik over diverse per-
soonlĳke aspecten in het kader van de tewerkstelbaarheid, 
zoals onder meer sociale en familiale aangelegenheden, mo-
biliteitsaspecten, par�ime opties of medische ongeschikthe-
den.

Beroep aantekenen

De vakbonden hebben het recht aanwezig te zĳn bĳ de vast-
legging van het PP. Het PP wordt ter aanvaarding of ter in-
leiding in het kader van het recht op beroep ondertekend 
door de betrokkene. Het PP wordt gearchiveerd en maakt 
deel uit van het personeelsdossier. De datum van opmaak 
van het PP (na eventueel gebruik te hebben gemaakt van het 
recht om beroep aan te tekenen) is de effectieve begindatum 
van het reconversieproces. Bĳ elke belangrĳke wĳziging van 
een element uit het PP kan elk personeelslid vragen zĳn PP 
te herzien. Tegen het PP kan bezwaar aangetekend worden 
bĳ het begeleidingscomité, dat het dossier voor herziening 
kan verwĳzen naar het hoofd van het Job Center. Nadien is 
voor de statutaire personeelsleden een beroep mogelĳk bĳ 
de Raad van Beroep, voorgezeten door een magistraat, die 
zich uitspreekt bĳ gemotiveerde beslissing.
Het begeleidingscomité komt zo nodig wekelĳks samen. De 
Job Center consultant die het dossier beheert, legt het dos-
sier voor. Een weigering tot herziening of niet correct ge-
achte aanpassing is vatbaar voor een beroep. In het kader 
van deze nieuwe aanpak zal in een technische werkgroep 
een overleg voorzien worden over de inhoud van het PP, de 
werking en de rol van het Job Center, de rol en de opleiding 
van de vakbondsvertegenwoordiging. Hierbĳ moet door 
het Job Center bĳzondere aandacht besteed worden aan de 
communicatie.

Bijkomende engagementen

We geven een beknopt overzicht van enkele bĳkomende en-
gagementen van Belgacom:
- Belgacom zal aan de vakbonden een transparante presen-
tatie geven van het wervingsbeleid met de visie waarop 
die gebaseerd is, de feiten en cĳfers, de vooruitzichten.

- Belgacom en de vakbonden zullen het beleid inzake mobi-
liteit en problematische mobiliteit herzien, met de nadruk 
op het vastleggen van een mobiliteitsnorm.

- Belgacom en de vakbonden zullen over een punctuele aan-
passing van de HR-regels onderhandelen met het oog op 
onder andere de herlancering van een El@n aanpak, de 
vermindering van interne barrières voor de toegang tot 
andere functies.

- Belgacom en de vakbonden engageren zich om met de 
verantwoordelĳken van de arbeidsgeneeskunde een pro-
cedure uit te werken met het oog op de punctuele aanpas-
sing van risicoprofielen, indien deze verzoenbaar is met de 
arbeidsorganisatie.

Zodra de CAO goedgekeurd is door het paritair comité 
zullen we iedereen hierover uitgebreid informeren. Wie 
momenteel in structurele disponibiliteit is, kan meer infor-
matie krĳgen op het federaal secretariaat: tel. 02/508.59.19. 
Algemene info is steeds te vinden op www.acodonline.be

Contactpersoon Telecom:
André Vandekerkhove - Tel.: 02/508.59.19

e-mail: andre.vandekerkhove@acod.be
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ACOD besliste samen met het gemeenschappelĳk vak-
bondsfront om het personeel van FOD Financiën op te roe-
pen tot een nationale betoging op 23 januari in Brussel. Een 
duidelĳk signaal was nodig om onze eisen kracht bĳ te zet-
ten. Het vertrouwen tussen de vakbonden en de leiding van 
het departement is volledig verdwenen.

Onze eisen

De eisen zĳn samen te va�en in vĳf punten:
- een efficiënte FOD Financiën, met voldoende middelen 
voor een fiscale rechtvaardigheid.
- een goed georganiseerde FOD Financiën, waarin benoe-
mingen, bevorderingen en mutaties gebeuren volgens ob-
jectieve regels.
- een opleidingsaanbod dat bruikbaar is voor het dagelĳkse 
werk van alle personeelsleden.
- concrete aandacht voor het welzĳn van het personeel.
- het herstel van de sociale dialoog en respect voor de regels 
van overleg en onderhandeling.

Een manipulerend persbericht

De betoging was een succes. Duizenden personeelsleden van 
Financiën stapten op tussen het Noord- en het Zuidstation. 
Minister Didier Reynders probeerde ons zo snel mogelĳk 
van de straat weg te krĳgen door ons op de middag bĳ hem 
uit te nodigen. Vermoedelĳk had hĳ de pers al opgeroepen 
om getuige te zĳn van de grote verzoening. Toen wĳ daar 
echter niet op ingingen, verspreidde hĳ een manipulerend 
persbericht dat totaal naast de kwestie was. Hĳ had het over 
nieuwe gebouwen en loonsverhogingen die het personeel 
gekregen hee�, iets waarover wĳ met geen woord gerept 
hadden. Geen reden om te demobiliseren dus.

Strijden beter dan praten?

Een week later was het opnieuw prĳs. Op de luchthaven 
van Zaventem hielden de douaniers gedurende twee uur 
een stiptheidsactie. Het ging daar om een dossier waarin wĳ 
al een paar jaar geen enkele vooruitgang hadden geboekt. 
Een duidelĳk voorbeeld dat de sociale dialoog bĳ Financiën 
hoegenaamd niet werkt. En wonder boven wonder, dezelf-
de dag al was er blĳkbaar een oplossing gevonden. Voor ons 
het bewĳs dat we meer bereiken door te strĳden dan door 
te praten.
Er zullen dus ongetwĳfeld nog acties volgen, tenzĳ de lei-
ding van het departement Financiën snel een andere koers 
zal varen.

Het dagelĳks bestuur ACOD Financiën
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RVA
Stress-enquête
veroorzaakt... stress!
In juni 2006 organiseerde de RVA samen met ISW Limits een grootscheepse enquête over welzĳn op het werk. Deze enquête 
kwam er op uitdrukkelĳke en jarenlang herhaalde vraag van ACOD. Het is pas op basis van een dergelĳke uitgebreide 
enquête dat men de werkelĳke situatie van het ‘welzĳn in de RVA’ in beeld kan brengen om daarna een écht welzĳnsbeleid 
uit te stippelen.

Verontrustende
enquêteresultaten

Begin november werden de enquêteresultaten meegedeeld. En 
deze resultaten sloegen in als een bom: meer dan de hel� van 
de personeelsleden hee� lichamelĳke klachten, is zenuwachtig, 
angstig, gespannen of geïrriteerd door zĳn job en doet zĳn werk 
minder enthousiast dan vroeger. Ongeveer de hel� voelt zich in 
het algemeen ongelukkig, neerslachtig of opgebrand door het 
werk! Meer dan de hel� oordeelt dat er geen rekening wordt 
gehouden met zĳn mening en vindt dat de hiërarchie weinig 
begrip toont. Iets minder dan de hel� hee� geen vertrouwen 
in het beleid van de RVA en iets meer dan de hel� maakt zich 
zorgen over de toekomst van zĳn job. Bĳna vier op vĳf perso-
neelsleden vinden dat het succes van een dienst te veel gelinkt 
is aan de cĳfers en de te behalen normen.
Deze resultaten zĳn zeer verontrustend, maar voor ons waren 
ze slechts een bevestiging van wat wĳ reeds jaren zeggen: de 
overheid weigert de nodige (financiële) middelen om alle op-
drachten de�ig uit te voeren. De RVA-top denkt dit probleem 
op te lossen door de druk op de medewerkers op te voeren. 
Gevolg: stress en burn-out. De administratie hee� alleen maar 
oog voor de cĳfers. Het vertrouwen van de personeelsleden in 
het beleid smelt dan ook zienderogen weg.

Verbetervoorstellen

Elke organisatie die het goed meent, zou op basis van deze re-
sultaten een grondig gewetensonderzoek doen bĳ zichzelf. Het 
management zou op zoek gaan naar de eigen verantwoordelĳk-
heid en op basis daarvan een concreet beleidsplan opstellen. De 
RVA-top stelt echter zonder overleg met de vakbonden enkele 
vage projecten voor. Uiteraard neemt de ontevredenheid, en ja, 
zelfs de woede, bĳ het personeel dan nog meer toe. Na lang aan-
dringen hee� ACOD uiteindelĳk op het vorige tussenoverleg-
comité kunnen verkrĳgen dat we op de volgende vergadering 
onze eigen verwerking van de enquête én de verbetervoorstel-
len van onze leden naar voren mogen brengen.

Een eerlijk antwoord

Het is uiteraard de bedoeling dat de RVA op basis van de door-
lichting een écht welzĳnsbeleid uitwerkt in overleg met de 
vakbonden. Dit beleid mag niet enkel curatief, maar moet ook 
preventief zĳn. Voorkomen blĳ� immers nog altĳd beter dan 
genezen.
De RVA-top moet nu dringend zĳn verantwoordelĳkheid opne-
men. Met het houden van een enquête is de kous niet af, inte-
gendeel. Het échte werk moet nog beginnen. De personeelsle-
den verwachten nu van de administratie dat er een eerlĳk ant-
woord komt op de gestelde vragen en problemen.

22 Tribune 63.03 - maart 2007



Tribune 63.03 - maart 2007 Federale overheid       

Defensie
Schoolstages krijgen
nieuw elan
Defensie biedt studenten stagekansen 
aan tĳdens of bĳ de afronding van hun 
studie. Logisch, want Defensie is een 
prestatiegerichte onderneming met een 
veelvoud aan mogelĳkheden.

Het is niet altĳd gemakkelĳk voor stu-
denten om een bedrĳf te vinden waar 
ze hun stage kunnen doen. Ofwel is 
het bedrĳf geen vragende partĳ, ofwel 
maakt de specificiteit van de stage de 
keuze heel beperkt. Soms moeten zelfs 
lange afstanden worden afgelegd naar 
de stageplaats. In ons tweede sectoraal 
akkoord hadden we de aandacht ge-

vestigd op dit punt en Defensie leek de 
nodige maatregelen te hebben getrof-
fen.
Toch lag het aantal stages dat in de pe-
riode 2005-2006 werd doorlopen, ab-
normaal laag. Dit resultaat valt des te 
meer te betreuren, omdat de stagiaires 
heel tevreden waren over het onthaal 
en de bekwaamheden van het perso-
neel. Een peiling bĳ de hogescholen 
maakte vlug duidelĳk wat de proble-
men zĳn. De studenten en de inrichtin-
gen blĳken weinig op de hoogte te zĳn 
van de bestaande mogelĳkheden. Ook 
moesten de korpsoversten een militaire 

richtlĳn respecteren die tot verwarring 
kon leiden wat betre� de verantwoor-
delĳkheid.
Aan de minister van Defensie werd ge-
vraagd om de richtlĳn te herzien, zodat 
de omzendbrieven juist worden geïn-
terpreteerd, de eenheden beter bĳ deze 
aangelegenheid worden betrokken en 
de communicatie met de schooldirec-
teurs wordt verbeterd.

De samenwerking tussen het ministerie 
van Defensie en de verschillende FOD 
hee� vruchten afgeworpen. De stage-
aanvragen om een specifiek brevet te 
behalen, zĳn aanzienlĳk toegenomen, 
waardoor Defensie haar sociale rol bĳ 
de jongeren kan vervullen.
Elk jaar worden 1500 betrekkingen 
voorgesteld; het aantal stageplaatsen is 
dus beperkt. Het succes is zo groot, dat 
jongeren best wordt aangeraden geen 
tĳd te verliezen met zich kandidaat 
te stellen. Voor alle inlichtingen over 
richtlĳnen, omzendbrieven of contact-
adressen: bel naar 02/508.58.62, surf 
naar h�p://www.mil.be/ipr/student-
stage/carte-student-stage.asp?lan=nl

Patrick Descy

23

Welzijn op het werk
Aankoop en onderhoud werkkledij
Het koninklĳk besluit van 6 juli 2004 regelt grotendeels de 
aankoop, reiniging, herstelling en het onderhoud van de 
werkkledĳ. Voor alle duidelĳkheid: werkkledĳ is geen be-
schermingskledĳ. Werkkledĳ is de kledĳ die bestemd is om 
te vermĳden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard 
van zĳn werk. Het gaat dan bĳvoorbeeld over een overall, 
een broek met jas, een windpak, een kiel of een sto�as.

De voorschriften

Werkkledĳ moet aan bepaalde voorwaarden beantwoorden:
- alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen 

bieden.
- aan de te voorkomen risico’s aangepast zĳn, zonder zelf 

een toegenomen risico in te voeren.
- aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten door 

de werknemers en aan de geldende arbeidsvoorwaarden 
aangepast zĳn.

- met de ergonomische eisen rekening houden.
- aan de maten van de werknemer aangepast zĳn.
- uit niet-allergeen materiaal vervaardigd zĳn, slĳtvast en 

niet scheurbaar, en aangepast aan de seizoenen.
- aan de buitenkant geen opschri�en vertonen, behalve 

eventueel de benaming van de onderneming, de naam 
van de werknemer, de merktekens van zĳn functie en een 
streepjescode.

Verplichting werknemer

De werknemer is verplicht werkkledĳ te dragen behalve in-
dien de risicoanalyse, waarmee het Comité voor Preventie 
en Bescherming op het Werk zich akkoord verklaarde, hee� 

lees verder p.24
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Op de vergadering van het Hoog Overlegcomité van 18 december 2006 hee�  de 
overheid ons de resultaten van de BPR Justitiehuizen voorgesteld. De implemen-
tatie van de BPR wordt in drie fases voorzien en moet in oktober 2007 rond zĳ n. 
Specifi eke vergaderingen zĳ n verder noodzakelĳ k.

Elektronisch toezicht

Op de vergadering van 18 december hee�  de overheid ons informeel meege-
deeld dat de minister van Justitie beslist hee�  de afdeling Elektronisch toezicht, 
die a� ing van de Algemene Directie Uitvoering van de Straff en en Maatregelen, 
over te hevelen naar de nieuwe Algemene Directie Justitiehuizen. De monde-
linge mededelingen van de directeur-generaal P&O waren allesbehalve gerust-
stellend. De dag nadien werd een algemene personeelsvergadering gehouden, 
waarop een schri� elĳ k voorstel van de overheid werd besproken. Het personeel 
verwierp dit voorstel. Het gemeenschappelĳ k vakbondsfront werd gemanda-
teerd om bĳ  de minister van Justitie een stakingsaanzegging in te dienen met de 
vraag om vanaf begin januari 2007 te onderhandelen.

De overheidsvoorstellen

Wat zĳ n nu de voorstellen van de overheid?
- de mobiele ploeg: behoud binnen de ADUSM, in een in Brussel gecentraliseerde 
en gestructureerde dienst.
- overgang AD Justitiehuizen: te bepalen nieuw statuut, behoud van het huidige 
systeem zolang de nieuwe toestand niet rond is. De loonneutraliteit wordt be-
loofd.
- sociale assistenten: keuze van een algemene directie, de statutaire personeelsle-
den die opteren voor de AD Justitiehuizen behouden de huidige verworvenhe-
den ten persoonlĳ ken titel. De contractuele personeelsleden die opteren voor de 
Justitiehuizen, worden onder de administratieve toestand van de justitieassisten-
ten geplaatst. De keuze ADUSM betekent behoud van de huidige verworvenhe-
den met integratie in de psychosociale diensten van de gevangenissen.
De onderhandelingen gaan verder.

Jean Lizen, Guido Rasschaert
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aangetoond dat de aard van de activi-
teit niet bevuilend is.

Verplichting werkgever

De werkgever is verplicht om de werk-
kledĳ  gratis ter beschikking te stellen 
van zĳ n werknemers. Bovendien moet 
hĳ  ook de kosten voor de reiniging, 
de herstelling, het onderhoud en de 
hernieuwing van de kledĳ  dragen. De 
werkgever mag de werknemer niet 
toelaten zĳ n eigen werkkledĳ  aan te 
schaff en, zelf voor de reiniging, de her-
stelling, het onderhoud of de hernieu-
wing ervan te zorgen, zelfs niet tegen 
de betaling van een premie of vergoe-

ding, tenzĳ  dit wordt toegelaten in een 
algemeen bindend verklaarde cao (zie 
ook verder). Een dergelĳ ke cao mag 
enkel afgesloten worden indien de ri-
sicoanalyse uitgewezen hee�  dat de 
werkkledĳ  geen risico vormt voor de 
gezondheid van de werknemer en van 
zĳ n directe omgeving.

Nieuwe regeling

In het Belgisch Staatsblad van 15 janu-
ari 2007 werd een wĳ ziging op het vo-
rige koninklĳ k besluit van 2004 gepu-
bliceerd. Het gee�  een we� elĳ ke basis 
aan de vergoedingen die in bepaalde 
bedrĳ fssectoren worden betaald aan 

de werknemers voor de aankoop en/of 
het onderhoud van werkkledĳ . Dit kan 
nu worden geregeld in een algemeen 
bindend verklaarde cao. Deze nieuwe 
regeling is in werking getreden op 25 
januari 2007.

Richard De Winter

Nieuws over de Justitiehuizen

Contactpersoon Federale
Overheid:

Guido Rasschaert
Tel.: 02/508.58.63 - 02/508.58.64

e-mail: guido.rasschaert@acod.be



We geven een korte samenva�ing van 
het aantal vakantiedagen waarop sta-
tutair en contractueel personeel van 
het federaal openbaar ambt recht hee�. 
De cĳfers hebben betrekking op vol-
tĳdse personeelsleden. Voor deeltĳds 
werk wordt het verlof verhoudingsge-
wĳs verminderd.

Jaarlijkse vakantie

De duur van de jaarlĳkse vakantie 
wordt bepaald volgens de lee�ĳd van 
het personeelslid:

Minder dan 45 jaar 26 werkdagen
Van 45 tot 49 jaar 27 werkdagen
Vanaf 50 jaar 28 werkdagen

Voor de personeelsleden die ouder zĳn 
dan 60 jaar wordt bĳkomend verlof 
toegevoegd aan de jaarlĳkse vakantie. 
De duur ervan hangt samen met de 
lee�ĳd:

Op 60 jaar 1 werkdag
Op 61 jaar 2 werkdagen
Op 62 jaar 3 werkdagen
Op 63 jaar 4 werkdagen
Op 64 jaar 5 werkdagen

Wettelijke feestdagen

De personeelsleden krĳgen op de vol-
gende we�elĳke feestdagen verlof:
Maandag 1 januari 2007
Maandag 9 april 2007
(Paasmaandag)
Dinsdag 1 mei (Feest van de arbeid)
Donderdag 17 mei 2007
(Hemelvaart)
Maandag 28 mei 2007
(Pinkstermaandag)
Zaterdag 21 juli 2007
(Nationale feestdag)
Woensdag 15 augustus 2007
Donderdag 1 november 2007
(Allerheiligen)
Zondag 11 november 2007
(Wapenstilstand)
Dinsdag 25 december 2007
(Kerstmis)

Reglementaire feestdagen

Aan deze we�elĳke feestdagen moeten 
de volgende reglementaire feestdagen 
als verlofdagen worden toegevoegd:

Vrĳdag 2 november 2007
Donderdag 15 november 2007
(Dag van de Dynastie)
Woensdag 26 december 2007

Als compensatie voor de feestdagen 
die samenvallen met een niet-werkdag 
zĳn de personeelsleden met verlof in de 
periode van 27 december tot en met 31 
december 2007. De personeelsleden die 
verplicht zĳn te werken op feestdagen 
of tĳdens de periode van 27 december 
tot 31 december krĳgen verlofdagen 
ter compensatie die ze onder dezelfde 
voorwaarden kunnen opnemen als de 
jaarlĳkse vakantie.

Dienstvrijstellingen

In 2007 zĳn er 4 feestdagen die vallen 
op een dinsdag of donderdag en daar-
om hee� de minister van Ambtenaren-
zaken 4 dagen dienstvrĳstelling voor 
2007 toegekend op maandag of vrĳ-
dag, zodat het mogelĳk is de diensten 
voor een langere periode te sluiten. Het 
gaat hier over: maandag 30 april (brug 
met 1 mei), vrĳdag 18 mei (brug met 17 
mei), vrĳdag 16 november (brug met 
15 november) en maandag 24 decem-
ber (brug met 25 december).

 Federale overheid

Jaarlijkse vakantie- en feestdagen
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In 1999 liet ACOD Overheidsdiensten door de VUB een 
onderzoek uitvoeren bĳ  het personeel van de parastatalen 
in Vlaanderen. De bedoeling was te weten te komen hoe de 
vakbondswerking van ACOD Overheidsdiensten werd ge-
evalueerd en welke verwachtingen de personeelsleden koes-
terden voor de toekomstige dienstverlening. In 2006 werd 
het onderzoek ‘De publieke opinie en het optreden van de 
overheidsvakbonden’ nog eens overgedaan, maar nu waren 
ook personeelsleden van andere overheidsdiensten daarbĳ  
betrokken.

14.000 vragenlĳ sten werden verspreid onder het personeel 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de instel-
lingen van de Vlaams overheid, de onderwĳ sinstellingen, 
de federale overheidsinstellingen en de federale overheids-
diensten. Ongeveer een kwart van de vragenlĳ sten kwam 
terug. Hoewel de ACOD-leden oververtegenwoordigd zĳ n 
in het onderzoek – en het dus bĳ  uitstek geschikt is om 
conclusies te trekken over ACOD Overheidsdiensten – ver-
scha�  het onderzoek ook indicatieve gegevens over leden 
van andere vakbonden, voormalige leden en niet-leden.

Het overheidspersoneel verwacht van een vakbond vooral 
dat die de openbare diensten effi  ciënt verdedigt en klantge-
richt maakt. Het informeren en verdedigen van het perso-
neel moet zich volgens de vakbondsleden in de eerste plaats 
richten op de eigen vakbondsleden en minder op het overige 
personeel. Toch ziet twee derde graag een dienstverlening 
voor iedereen. Niet-leden vinden dan weer dat ook zĳ  door 
de vakbonden moeten geïnformeerd en verdedigd worden. 
Dat is zeker het geval voor jongere, hooggeschoolde ambte-
naren. Hun scores verschillen over het algemeen sterk van 
de oudere, laaggeschoolde personeelsleden. Zo verwachten 
de jongeren ook veel minder dat een vakbond de openbare 
diensten in het algemeen ondersteunt of de strĳ d tegen de 
privatisering aangaat – in tegenstelling tot de oudere, laag-
geschoolden.

Tot de opdrachten van de vakbond horen vooral het ver-
schaff en van informatie, een goede syndicale afvaardiging, 
juridische bescherming, verdediging van collectieve belan-
gen en confl ictbemiddeling. Individuele steun is minder 
belangrĳ k.

Over de huidige werking van ACOD Overheidsdiensten 
zĳ n de eigen leden heel tevreden. Vooral de dienstverle-
ning, het verschaff en van informatie en de confl ictbemidde-
ling scoren goed. Aan de bescherming van de werking van 
de openbare diensten en de dienstverlening aan niet-leden 
kan nog wat gewerkt worden. De tevredenheid is overi-
gens ook toegenomen ten opzichte van 1999. Vooral oudere 
laaggeschoolden zĳ n tevreden. Jongere hooggeschoolden 
verwachten minder zaken van de vakbond, maar zĳ n ook 
minder snel tevreden. Over het algemeen hebben de per-
soneelsleden liever een vakbond die degelĳ ke oplossingen 

aanbrengt na een bezinningsperiode, dan een vakbond die 
heel snel maar veel minder doordacht reageert.

Iedereen is het er roerend over eens dat de rol van de syn-
dicale afgevaardigde cruciaal is voor de goede werking van 
een vakbond. Het is belangrĳ k steeds hetzelfde aanspreek-
punt te hebben. De meeste leden zĳ n overigens zeer tevre-
den over hun eigen afgevaardigde.

Wat het onderzoek van ACOD Overheidsdiensten vooral 
aantoont, is dat er een tweedeling is bĳ  het overheidsper-
soneel. Enerzĳ ds zĳ n er oudere, laaggeschoolde ambtena-
ren die vaker gesyndiceerd zĳ n, veel verwachten van een 
vakbond, over het algemeen zeer tevreden zĳ n en het be-
lang van de openbare diensten benadrukken. Anderzĳ ds 
zĳ n er jongere, hooggeschoolde ambtenaren die een stuk 
kritischer staan ten opzichte van vakbonden en openbare 
diensten (hoewel ze er zelf werken) en minder snel tevre-
den zĳ n. Het is dan ook noodzakelĳ k dat in de komende ja-
ren ACOD Overheidsdiensten haar werking richt op beide 
groepen en oog hee�  voor de noden, wensen en vragen van 
beide.

Enquête ACOD Overheidsdiensten
Overheidspersoneel tevreden over ACOD
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Op de ochtend van 5 februari was het 
even schrikken voor de directieleden 
van het agentschap Waterwegen en Zee-
kanaal. Omstreeks middernacht was er 
een spontane staking uitgebroken bĳ de 
bedienaars van de bruggen en de sluizen 
langs de drukste vaarroutes in Oost- en 
West-Vlaanderen.

De staking begon om middernacht op de 
Gentse Ringvaart. Heel snel volgden de 
collega’s werkzaam langs andere vaar-
routes. Vanaf zes uur ‘s morgens was 
alle scheepverkeer op de Leie, de Boven-
schelde en de Gentse Ringvaart geblok-
keerd. De staking werd onmiddellĳk 
door ACOD erkend en ondersteund. De 
andere vakbonden weigerden om mee 
te gaan. Nochtans waren het niet enkel 
ACOD-leden die het werk neerlegden.

De grieven

Alhoewel de staking spontaan begon, 
was ze zeker niet onverwacht. Al sinds 
maanden is er onvrede bĳ de binnen-
vaartbegeleiders van Waterwegen en 
Zeekanaal. Vooral de laatste weken had-
den we de directie meermaals gewaar-
schuwd voor de explosieve situatie. 
Tĳdens een vergadering op 29 januari 
verklaarden we formeel de sociale vre-
de niet langer te kunnen waarborgen. In 
plaats van naar ons te luisteren, ‘vergat’ 
men om de ACOD-verklaring op te ne-
men in het verslag van de vergadering.
De spontane staking legde de grieven 
bloot die al lange tĳd bestaan. Salaris-
fiches en prestatiestaten worden ver-
keerd opgemaakt. Personeelsleden met 
300 overuren hebben volgens de pres-
tatiefiches een tekort van 200 uren. Het 
nieuwe systeem om dagen om te ze�en 
naar uren kan in theorie mooi zĳn, maar 
blĳkt in de praktĳk niet te werken.
Afspraken gemaakt in het basisover-

legcomité worden niet gerespecteerd. 
Daardoor komt men tot fouten bĳ het 
berekenen van de maandprestatienorm, 
waardoor de binnenvaartbegleiders 
minder feestdagen (inclusief dagen 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar) zouden 
hebben dan andere personeelsleden. 
Het systeem kan er bovendien toe lei-
den dat de binnenvaartbegeleiders wor-
den benadeeld bĳ de toekenning van 
maaltĳdcheques.

Geen twee maten

De personeelsleden zĳn ook de slinkse 
privatiseringen beu. De bediening van 
sommige bruggen of sluizen wordt uit-
besteed, zelfs als deze bediening door 
eigen personeel probleemloos en goed-
koper kan.
Door de raad van bestuur werd beslist 
om enkel voor de personeelsleden van 
niveau A een pc-privéproject op te star-
ten. Wĳ hebben er geen enkel probleem 
mee dat aan de personeelsleden de mo-
gelĳkheid wordt geboden om tegen be-
tere voorwaarden informaticamateriaal 
aan te schaffen, integendeel. Wĳ zĳn 
echter wel van mening dat die kansen 
aan alle personeelsleden moet worden 
geboden en niet alleen aan die van ni-
veau A. Hetzelfde twee maten en twee 
gewichten personeelsbeleid doet zich 
voor bĳ het reglement voor de toeken-
ning van dienstwagens.

Directe stakingsaanleiding

Was het tot deze opgesomde grieven ge-
bleven, dan was er misschien geen werk-
onderbreking geweest. De week vooraf-
gaand aan de staking kwam de directie 
echter op de proppen met een nieuwe 
dienstregeling voor de betrokken per-
soneelsleden. Een dienstregeling met 
tal van nadelen ten opzichte van wat tot 
nu bestond. Er dreigt financieel nadeel 
door het eventueel verlies van perma-
nentietoelage. Het gezinsleven wordt 
overhoopgehaald, met daardoor ook ex-
tra kosten (meer verplaatsingen, kinder-
opvang,...). Overuren dreigen niet meer 
te kunnen worden gerecupereerd, maar 
uitbetaling is financieel nadelig.
Het we�elĳk verplicht voorafgaandelĳke 
syndicaal overleg werd daarbĳ genegeerd. 
Enkel op aandringen van ACOD kwam er 

op 2 februari een soort overlegvergade-
ring. Dit was echter een schĳnoverleg: de 
directie luisterde niet naar onze opmer-
kingen en nadien moesten we zelfs horen 
dat we (= ACOD, en dus ook onze leden) 
te dom zĳn om het te begrĳpen.

Opgeschort, niet beëindigd

Het gevolg is bekend. Hoofdzakelĳk 
door toedoen ven ACOD-leden brak er 
een spontane staking uit, die door onze 
vakbond onmiddellĳk werd onder-
steund. Niet wĳ of onze leden zĳn niet 
slim genoeg om de toestand te begrĳ-
pen, maar wel de directie van Waterwe-
gen en Zeekanaal. Het is duidelĳk dat zĳ 
geen voeling hebben met wat er lee� bĳ 
de personeelsleden.
Reeds tegen de middag van de stakings-

dag was er overleg tussen de directie en 
de vakbonden. ACOD had erop aange-
drongen om alle vakbonden uit te nodi-
gen. Na bĳzonder moeilĳke gesprekken 
werd een principieel voorakkoord be-
reikt. De binnenvaartbegeleiders gaven 
gehoor aan onze vraag om het werk te 
herva�en, wat in de loop van de namid-
dag dan ook gebeurde.
De staking werd dan wel opgeschort, 
maar de dreiging ervan is niet beëin-
digd. Op 8 februari legden we de tekst 
van het voorakkoord voor aan onze le-
den. De unanieme stelling was dat het 
voorstel nog moet worden verbeterd. Er 
wordt momenteel onderhandeld tussen 
de verschillende vakbonden en de direc-
tie van waterwegen en zeekanaal. Onze 
verdere houding hangt af van het resul-
taat van dat overleg. We verwĳzen naar 
Sign@@l+ voor verdere berichtgeving

We feliciteren onze leden voor deze ge-
slaagde actie en danken ook de niet-le-
den voor hun steun.

Hilaire Berckmans

Waterwegen en Zeekanaal
Spontane staking binnenvaartbegeleiders
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OPZ Geel en Rekem
Zorgcentrum in plaats van ziekenhuis

Contractueel AMVD-personeel
Supplement vakantiegeld uitbetaald
Ondanks alle inspanningen hebben 
niet alle contractuele AMVD-perso-
neelsleden het eerste supplement va-
kantiegeld nog vóór het einde van 2006 
ontvangen. Normaal gezien zou dit in-
tussen al wel moeten gebeurd zĳn. We 
lichten de gang van zaken toe.

Al half november vorig jaar rondden 
de vakbonden en de vertegenwoordi-
gers van het Gemeenschapsonderwĳs 
de onderhandelingen over de verho-
ging van het vakantiegeld van de con-
tractuele personeelsleden AMVD suc-
cesvol af. Op 17 november 2006 wer-
den de stukken doorgestuurd naar het 
kabinet van de Vlaamse minister van 
Onderwĳs. Ook daar werd gedaan wat 
nodig was: het dossier met opdracht 
tot uitvoering werd onmiddellĳk be-
zorgd aan de administratie. Bĳ de ad-
ministratie liepen de zaken echter fout. 
Het dossier bleef liggen en werd niet 

onmiddellĳk verder verwerkt. Het 
gevolg was dat de scholengroepen de 
budge�en niet tĳdig ontvingen die 
noodzakelĳk zĳn voor de uitbetaling 
van het supplement vakantiegeld voor 
het kalenderjaar 2006.

Aangezien we het dossier van nabĳ 
opvolgen, zagen we al snel de bui han-
gen. Nog vóór Kerstmis belden we ver-
schillende malen naar het kabinet van 
de minister van Onderwĳs en de be-
voegde administrateur-generaal. On-
middellĳk na Nieuwjaar stuurden we 
een boze brief naar minister Frank Van-
denbroucke. Afgevaardigd bestuurder 
Lavigne deed hetzelfde. Blĳkbaar hee� 
dat geholpen. Op 18 januari 2007 wer-
den de budge�en doorgestort naar de 
rekeningen van de 28 scholengroepen, 
die het supplement vakantiegeld uit-
betalen aan alle contractuele AMVD-
personeelsleden. Enkele scholengroe-

pen deden zelfs de inspanning om het 
supplement uit te betalen nog vóór ze 
de budge�en vanuit de centrale over-
heid ontvingen.

Voor de personeelsleden die in 2005 
een heel jaar voltĳds hebben gepres-
teerd, schommelt het supplement va-
kantiegeld rond de 250 euro ne�o. 
Uiteindelĳk hebben de contractuele 
personeelsleden hoogstens een maand 
langer op die centen moeten wach-
ten. We danken iedereen die geholpen 
hee� voor deze goede afloop en hopen 
dat alle betrokkenen er mee voor zor-
gen dat het supplement vakantiegeld 
voor 2007 nog vóór het einde van dit 
jaar wordt uitbetaald.

Hilaire Berckmans

Vanaf 1 januari 2007 werden de Openbare Psychiatrische 
Ziekenhuizen (OPZ’s) van Geel en Rekem extern verzelf-
standigde agentschappen, met een naamswĳziging als ge-
volg.

Alle entiteiten binnen Bestuurlĳk Beleid kregen al in de 
loop van vorig jaar het statuut van departement of agent-
schap. Voor de OPZ’s van Geel en Rekem duurde de beval-
ling langer. Pas op 8 december 2006 kwam het besluit van 
de Vlaamse regering voor de formele start van hun nieuwe 
structuur. Daardoor werden deze OPZ’s pas vanaf 1 januari 
2007 extern verzelfstandigde agentschappen. Dit betekent 

dat vanaf die datum het raamstatuut als personeelsstatuut 
van toepassing is voor de personeelsleden van de beide zie-
kenhuizen.
Deze operatie brengt ook een naamswĳziging mee. Voortaan 
spreken we van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
Geel en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem.
Tegelĳkertĳd werden ook de raden van bestuur samenge-
steld. Voor het OPZ Geel is intussen de procedure gestart 
tot aanstelling van een nieuwe leidend ambtenaar ter ver-
vanging van Jan Van Rensbergen.

Hilaire Berckmans
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De doelstelling van het actieplan mo-
biliteit voor de Vlaamse Milieumaat-
schappĳ is duidelĳk: het aantal per-
soneelsleden dat gebruikmaakt van de 
eigen wagen voor het woon-werkver-
keer moet dalen ten opzichte van meer 
milieuvriendelĳke verplaatsingsmid-
delen. Als milieumaatschappĳ wil de 
VMM ook op dit vlak haar voorbeeld-
functie waarmaken.

Enquêteresultaten

Uit een analyse van de cĳfers blĳkt dat 
zo’n 54% van de personeelsleden met 
de auto naar het werk komt. Ongeveer 
30% gebruikt voor woon-werkverkeer 
de trein, de bus of de tram en 12% fietst 
naar het werk. Het aantal personeelsle-
den dat aan carpooling doet, is met 2% 
bĳzonder laag.
Deze cĳfers zouden er vandaag in feite 
nog slechter uitzien. De enquête da-
teert immers van 2005 toen de Afde-
ling Water nog niet was geïntegreerd 
in de VMM. Bĳ die Afdeling zĳn de 

ra�envangers verplicht om hun ver-
plaatsingen met de auto te doen, wat 
het percentage inzake autogebruik nog 
fors zou verhogen.

Geplande maatregelen

Dit jaar wil de VMM werk maken van 
veilige fietsroutes voor de buitendien-
sten Mechelen Antwerpen. De infor-
matie over fietsvriendelĳke routes voor 
alle VMM-vestigingen komt op het in-
tranet.
In juni 2007 start VMM een sensibilise-
ringscampagne rond carpooling. Om 
het gebruik van de eigen auto te ont-
moedigen geldt de parkeernorm van 1 
parkeerplaats per 10 personeelsleden, 
en dit ondanks de vraag van de perso-
neelsleden naar bĳkomende parkeer-
plaatsen.
Tevens is de aanstelling van een ver-
voerscoördinator gepland, die zal fun-
geren als centraal aanspreekpunt voor 
alle vragen in verband met mobiliteit. 
Naast een centrale vervoerscoördina-

tor zullen op alle locaties ook lokale 
vervoerscoördinatoren worden aange-
steld.
Door de VMM-directie wordt eveneens 
onderzocht of het aanbod van niet-be-
drĳfsgerelateerde diensten kan bĳdra-
gen tot het terugdringen van koning 
auto. Men denkt hierbĳ aan de collec-
tieve bestelling van broodjes ‘s mid-
dags en het gebruik van dienstfietsen 
voor privéverplaatsingen.

In het verleden werden reeds verschei-
dene initiatieven ontwikkeld die het 
gebruik van het openbaar vervoer en 
de fiets moeten stimuleren. Met het 
actieplan mobiliteit is duidelĳk dat de 
VMM-directie niet om de drie jaar als 
verplicht nummertje een mobiliteitsen-
quête wil organiseren, maar daaraan 
ook de nodige actieplannen wil verbin-
den om het personeel aan te ze�en tot 
milieusparend gedrag. 

Richard De Winter

Tribune 63.03 - maart 2007 29

Vlaamse Milieumaatschappij
Actieplan mobiliteit op de sporen
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Het verbruik van leidingwater als 
drinkwater ondervindt steeds meer 
concurrentie van het flessenwater, 
maar ook van het water a�omstig 
uit eigen bronnen zoals bĳvoorbeeld 
regenwater. Door de stĳgende water-
factuur proberen verbruikers immers 
hun waterafname te beperken met een 
dalend verbruik per aansluiting als re-
sultaat. Om deze inkomstenverliezen 
op te vangen, is de VMW verplicht om 
de tarieven te verhogen.

Door het decreet van 24 december 2004 
werd aan de Vlaamse drinkwatermaat-
schappĳen de saneringsverplichting 
opgelegd, waardoor de totale water-
factuur in belangrĳke mate steeg:

Gewestelĳke directie stĳging factuur
Limburg  + 130%
West-Vlaanderen + 102%
Vlaams-Brabant + 114%
Oost-Vlaanderen + 112%

Meer kosten, minder personeels-
leden

Een belangrĳke kostenfactor zĳn de 
personeelskosten (38,7%). Bovendien 
is de VMW bĳ decreet van 17 december 
1997 verplicht om de we�elĳke pensi-
oenen van de statutaire personeelsle-
den te verzekeren. Hiervoor moeten de 
nodige patronale reserves worden aan-
gelegd. Sedert 1 januari 2006 werd de 
patronale bĳdrage verhoogd van 21,5 
tot 25%, wat uiteindelĳk een meeruit-
gave betekent van 1,7 miljoen euro per 

jaar. De pensioenuitgaven vertegen-
woordigen 2,38% van de totale perso-
neelskosten. Daartegenover staat reeds 
enkele jaren een constante daling van 
het aantal personeelsleden. In 1993 wa-
ren nog 1688 personeelsleden aan de 
slag, in 2005 daalde het aantal tot 1517. 
De VMW-bestuurders kiezen dus dui-
delĳk voor een beperking van het per-
soneelsbestand en een systematische 
verhoging van de productiviteit.

Provinciale waterdiensten

Op 9 juni 2006 besliste de algemene 
aandeelhoudersvergadering (= de ge-
meentelĳke vennoten) om de structuur 
van de VMW in de bestaande geweste-
lĳke directies om te vormen tot provin-
ciale waterdiensten en deze een grotere 
operationele en financiële autonomie 
toe te kennen. Deze P-diensten zĳn se-
dert 1 januari 2007 verzelfstandigd en 
kregen een volledige autonomie over 
het eigen personeelsbeleid, de inves-
teringspolitiek in de distributie, het 
tarievenbeleid en de dividendenpoli-
tiek. Dit laatste werd vooral gevraagd 
door de gemeentelĳke vennoten. Deze 
verzelfstandiging impliceert uiteraard 
ook een volledige verantwoordelĳk-
heid inzake de eigen resultatenreke-
ning en de winst(?)-verdeling.

Bedreiging personeelsbestand

De gemeentelĳk vennoten zi�en vooral 
te azen op de uitkering van een bonus 
of dividend. Als we rekening houden 

met de huidige cĳfers, vragen wĳ ons 
echter af wie uiteindelĳk de rekening 
zal betalen. Een prĳsverhoging van de 
drinkwatertarieven is slechts mogelĳk 
na instemming van de Federale Over-
heidsdienst Economie, Middenstand 
en Energie, dienst Regulering en Or-
ganisatie van de Markt, dit wil zeggen 
de Prĳzencommissie. Dit is niet zo van-
zelfsprekend. Het personeel is dus een 
makkelĳker prooi. Een verdere a�ouw 
van het personeelsbestand en een uit-
besteding van taken is op het eerste ge-
zicht bĳzonder aanlokkelĳk.

Onze eisen

ACOD hee� een duidelĳk verlanglĳst-
je:
- het publiek karakter van de VMW 
moet worden gevrĳwaard.
- het personeelsbestand moet objectief 
worden afgestemd op de uit te voeren 
taken, zowel wat betre� aantallen als 
kwalificaties.
- de provinciale verzelfstandiging mag 
niet leiden tot de a�ouw van het thans 
geïntegreerde personeelsstatuut, dus 
géén vier soorten statuten.

De onderhandelingen over het sociaal 
akkoord vanaf 2007 beloven een moei-
lĳke evenwichtsoefening te worden 
tussen de belangen van de maatschap-
pĳ en zĳn vennoten enerzĳds, en de 
terechte verwachtingen van het perso-
neel anderzĳds.

Richard De Winter

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Leidingwater ondervindt concurrentie
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In 2005 werd er tussen de sociale partners 
uit de privé en de overheid een globaal 
akkoord afgesloten voor de Vlaamse non-
profitsector. Opmerkelĳk was dat de vak-
bonden die het personeel van de publieke 
sector vertegenwoordigen, niet uitgeno-
digd werden op de gevoerde besprekingen. 
Als sector konden we enkel akte nemen 
van deze miskenning door het kabinet van 
Vervo�e, de minister van Welzĳn in Vlaan-
deren. Ondertussen hebben we echter niet 
stilgezeten.

Het budget dat de Vlaamse regering voor-
opstelde voor de financiering van het ak-
koord, voorziet eveneens een duidelĳk con-
tingent voor de publieke sector. We vroegen 
daarover tekst en uitleg aan de minister. Het 
enige wat we tot nu toe te horen kregen, is 
dat de verschillende beginselen die de rode 
draad vormen van het akkoord met de privé 
eveneens binnen de publieke sector dienen 
gerespecteerd te worden.
Het gaat hierbĳ over de volgende principes:
- een uitbreidingsbeleid
- de verhoging van de koopkracht
- de verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening.
Op zich hebben we hier geen probleem 
mee.

Tĳdens een van de vergaderingen die we 
hadden met het kabinet Vervo�e, werden 
we echter geconfronteerd met twee zaken. 
Het was niet zo duidelĳk voor het kabinet 

wie van de instellingen of diensten bĳ de 
lokale besturen echt ressorteert onder het 
akkoord, zoals bĳvoorbeeld kinderdag-
verblĳven, gehandicaptenzorg, geestelĳke 
gezondheidszorg of algemeen welzĳns-
werk. We stelden daarnaast ook vast dat 
de werkgevers, vertegenwoordigd door de 
VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten) voor zichzelf al hadden uit-
gemaakt dat er geen sprake kon zĳn van 
een verhoging van de koopkracht van het 
personeel. De voorziene middelen konden 
enkel dienen om vroegere sectorale akkoor-
den te financieren.

Als vakbond hebben we echter een andere 
mening. Wĳ gaan er vanuit dat de voor-
ziene middelen terecht moeten komen bĳ 
diegenen waarvoor ze bestemd zĳn, name-
lĳk het personeel. Wĳ wensen de voorziene 
middelen te gebruiken om een aantal voor-
delen die vandaag enkel aan het personeel 
tewerkgesteld in federaal gesubsidieerde 
instellingen worden toegekend, uit te brei-
den tot de door Vlaanderen gesubsidieerde 
instellingen.
Begin februari vernamen we, na andermaal 
een interpellatie van de sector bĳ het kabi-
net van Welzĳn, dat het betreffende dossier 
geblokkeerd blĳ� zolang de werkgevers 
geen concrete voorstellen doen aan de vak-
bonden.

Ondertussen kwamen de verschillende be-
trokken paritaire comités in de privésector 

wel tot akkoorden voor de besteding van 
de middelen. Door de houding van de 
VVSG is het personeel van de publieke sec-
tor een tweede maal de dupe. Dit gebeurde 
immers reeds met het federale non-profit-
akkoord, maar nu ervaren we dit nogmaals 
op het Vlaamse niveau. Indien de werkge-
vers deze starre houding blĳven aannemen, 
dan vrezen we dat we als sector het samen-
werkingsverband met de werkgeversorga-
nisaties in twĳfel moeten trekken.

Er werd ons duidelĳkheid beloofd door 
het kabinet Vervo�e tegen begin maart. We 
wachten af.

Mil Luyten

Vlaams akkoord voor
non-profit blijft lege doos
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Het mandaat van ondervoorzi�er van de sector LRB ge-
west West-Vlaanderen wordt vacant verklaard conform 
het Huishoudelĳk Reglement van de sector LRB West-
Vlaanderen, art. 2 – 2.3. Kandidaturen vergezeld van cur-

riculum vitae moeten uiterlĳk tegen 15 april 2007 gestuurd 
worden aan de voorzi�er LRB West-Vlaanderen, t.a.v. 
Ronny Villeirs, St.-Amandsstraat 112, 8800 Roeselare.

LRB gewest West-Vlaanderen

Kandidaturen mandaat ondervoorzitter

Contactpersoon LRB: Mil Luyten - Tel.: 02/508.58.25 - e-mail: mil.luyten@acod.be
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In memoriam
Guido Wouters
Op 31 januari overleed heel plotseling Guido Wouters, 
hoofdafgevaardigde en voorzi�er van ACOD Politie 
Antwerpen. ‘Guy’ was meer dan 20 jaar actief bĳ onze 
vakbond. Hĳ sprong steeds in de bres voor zĳn collega’s. 
Als lid van het grootste korps van dit land was het hem 
ook niet te min om met zĳn afgevaardigden de nodige 
syndicale steun te verlenen aan collega’s van kleine korp-
sen die het moeilĳk hadden. Guy had nog veel plannen 
om met de politie optimaal ten dienste te staan van de 
bevolking. Het hee� niet meer mogen zĳn. Aan zĳn naas-
ten en vrienden, en in het bĳzonder zĳn twee kinderen, 
bieden wĳ onze innige deelneming aan.

In memoriam
Simon Gommers
Op 19 januari overleed veel te vroeg 
Simon Gommers. Hĳ was al van jongs 
af lid van het ABVV en meer dan 30 
jaar lid van de ACOD. Voor onze or-
ganisatie was hĳ maar liefst 20 jaar ge-
westelĳk secretaris voor sector LRB in 
Limburg.

ACOD verliest met Simon een even bescheiden volksmens, 
als een overtuigde voorman. Hĳ stond mee aan de wieg van 
de sector LRB en ze�e zich jarenlang in voor de militanten 
en leden van ACOD, en in breder opzicht voor de gemeen-
ten, OCMW’s, intercommunales en andere lokale en regio-
nale besturen. Zĳn overlĳden is echter vooral tragisch voor 
zĳn familie. Simon Gommers was een echte familieman. Hĳ 
laat een vrouw en drie dochters na.

Hoe kan een contractueel personeelslid 
dat deeltĳds werkt, de 10 dagen omstan-
digheidsverlof voor de geboorte van zĳn 
kind opnemen?

Iedere werknemer hee� recht op een 
omstandigheidsverlof van 10 dagen 
naar aanleiding van de geboorte van zĳn 
kind, te nemen binnen de 30 dagen na 
de bevalling. Het concrete werkrooster 
van het contractuele personeelslid dat 
deeltĳds werk dient hiervoor te worden 
nagegaan, waarbĳ men rekening houdt 
met het feit dat:
- het omstandigheidsverlof per volledige 

dag moet worden opgenomen, onge-
acht het aantal uren dat het contractu-
eel personeelslid moet presteren over-
eenkomstig zĳn werkregime.

- de dagen omstandigheidsverlof slechts 
kunnen worden toegekend op de dagen 
dat het personeelslid zou gewerkt heb-
ben overeenkomstig zĳn werkregime.

Werkt het contractueel personeelslid 3 
dagen gedurende de 1ste week en 2 da-
gen gedurende de 2de week, dan stemt 
het opnemen van de 10 dagen overeen 
met een afwezigheid van 4 weken. Werkt 
het personeelslid 5 halve dagen per 
week, dan komt het omstandigheidsver-
lof neer op een afwezigheidsperiode van 
2 weken.

Kan een personeelslid van een uitzonderlĳk 
verlof wegens overmacht genieten tĳdens het 
weekend?

De verloven waarbĳ men geacht wordt 
zich in dienstactiviteit te bevinden - 
waaronder dus ook het uitzonderlĳk 
verlof wegens overmacht - worden voor 
de aanrekening als dienstprestaties in 
aanmerking genomen voor de forfaitaire 
duur van 7 uur 36 minuten of 3 uur 48 
minuten per werkdag. Een werkdag is 
elke dag behalve zaterdag en zondag, 
waarop het personeelslid verplicht is te 
werken volgens de opgelegde arbeids-
regeling. Uitzondering hierop vormen 
de continudiensten van de korpsen van 
de lokale politie van categorie 4 of 5, die 
ervoor opteren een dergelĳk systeem toe 
passen. De andere personeelsleden van 
de politie kunnen dus in het weekend 
niet van een uitzonderlĳk verlof wegens 
overmacht genieten. Zĳ kunnen wel een 
vrĳ weekend verkrĳgen door een aan-
passing van de dienstregeling of door te 
wisselen van dienst met een collega.

Blĳven functioneringsnota’s geklasseerd in 
het persoonlĳk dossier?

Over het functioneren van een perso-
neelslid kan een functioneringsnota (po-
sitief of negatief) worden opgesteld, al 
dan niet voorafgegaan door een gesprek. 
Onder welke vorm die nota wordt opge-
steld, is van geen belang. Het is wel zo 
dat die nota samen met de bemerkingen 
van het personeelslid, wordt opgenomen 
in het persoonlĳk dossier, dit wil zeggen 
in het evaluatiedossier van de lopende 
evaluatieperiode. Bĳ het eerstvolgende 
evaluatiegesprek vormt die nota dan een 
van de elementen waarvan de evaluatie 
vertrekt. Na afloop van een tweejarige 
evaluatieperiode wordt dat evaluatie-
dossier afgesloten en een nieuw evalu-
atiedossier geopend voor de komende 
twee jaar. In dat nieuw evaluatiedossier 
worden de functioneringsnota’s die ver-
band houden met de vorige evaluatiepe-
riode, niet hernomen. Die nota’s blĳven 
wel deel uit maken van het persoonlĳk 
dossier, maar kunnen enkel een weerslag 
hebben op de evaluatieperiode waarin 
ze werden opgesteld.

Politie
Vraag en antwoord
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Wetenschappelĳk onderzoek, de loonstudie van de Hay-
groep (2001) en het project ‘Waardering van de leraar’ vorm-
den de aanzet tot de discussie over het loonbeleid in Vlaan-
deren. Vorige maand bracht Tribune reeds een eerste bĳdrage 
hierover.

Liever extra tijd

Een van de conclusies luidde dat de financiële kant van 
het beroep niet prioritair is voor leerkrachten; de te grote 
taakbelasting staat wel bovenaan de lĳst. Compensaties van 
extra inspanningen ziet men liever beloond via extra tĳd, 
dan via financiële beloning. Het proberen vastleggen van de 
vereisten van een professionele leerkracht is volgens Roland 
Vandenberghe (‘Motiveren van leerkrachten: op zoek naar 
integraal beloningsbeleid’, 2004) een tendens die in veel lan-
den wordt vastgesteld. Hĳ wĳst er echter op dat uit voorlo-

pige resultaten van andere landen blĳkt dat de invloed van 
het gebruik van deze criteria op de klaspraktĳk gering is. 
Bovendien reageren leerkrachten meestal niet positief op 
het gebruik van basiscompetenties als evaluatiecriteria.

Controle versus collegialiteit

Vandenberghe ziet twee functies voor evaluatie: informe-
rend-ondersteunend en controlerend-sanctionerend. Infor-
merend-ondersteunend, bĳvoorbeeld in de vorm van feed-
back of een functioneringsgesprek, is een belangrĳk middel 
in scholen om de professionalisering van leerkrachten te be-
vorderen. Een evaluatie waaraan bevordering of weddever-
hoging zĳn gekoppeld, kan echter niet anders dan controle-
rend en sanctionerend worden beleefd door de leerkracht. 
Het risico bestaat dus dat de directie een controle-instantie 
wordt binnen de school, waardoor het moeilĳk wordt om 

Differentiële beloning deel 2
Loon naar werken?
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collegiaal samen te werken.
Vandenberghe vindt bovendien dat men in het Hay-rapport 
onvoldoende uitgaat van een benadering waarbĳ men zoekt 
naar professionalisering van de begeleiding van scholen en 
leerkrachten, die inhoudelĳk gericht is op de kerntaken, na-
melĳk leren en onderwĳzen. Een gevolg is dat er veel aan-
dacht, tĳd en energie zal uitgaan naar secundaire taken. Als 
men competente leerkrachten wil aantrekken en behouden, 
aldus Vandenberghe, is een differentieel beloningssysteem 
niet het juiste middel.

Motivatiebronnen

Uit zĳn eigen onderzoek naar de redenen om vroeg het on-
derwĳs te verlaten is er nergens sprake van ontevredenheid 
over het loon. Vroeger en recent onderzoek komt tot andere 
motivatiebronnen om te blĳven kiezen voor een baan in het 
onderwĳs, zoals de open en positieve sociale interactie tus-
sen leerling en leerkracht met het oog op het bĳbrengen van 
kennis en vaardigheden.
De meeste leerkrachten hebben veel contact met collega’s, 
zowel formeel als informeel. Ze achten dit belangrĳk om 
zich thuis te voelen op school, voor een goede samenwer-
king en bevordering van de werksfeer, maar ook om ideeën 
uit te wisselen en vragen te kunnen stellen. De relatie met 
de directie is voor hen belangrĳk in die zin dat dit contact 
nodig is voor het geval er zich problemen voordoen in de 
school, om op de hoogte te blĳven van het reilen en zeilen op 
school, voor het opbouwen van vertrouwen en het krĳgen 
van waardering.
Leerkrachten onderling vergelĳken met het oog op evalu-
atie en daaraan gekoppeld verschillende lonen toekennen is 
dan ook contraproductief, want dat werkt negatief in op de 
collegialiteit.

Effectiviteit

Willy Wielemans (‘Stuurbaarheid van onderwĳs’, 2004) 
benadrukt de vraag rond differentiële verloning van leer-
krachten op twee manieren: de vraag naar effectiviteit en de 
vraag naar legitimiteit.
De vraag naar de effectiviteit van deze mogelĳke onder-
wĳsinnovatie is voor hem een eerste aandachtspunt. De be-
oogde objectieven van een differentiële verloning van leer-
krachten zĳn onder andere de kwaliteit van onderwĳs ver-
hogen en leerkrachten motiveren. Maar wat verstaat men 
onder kwaliteitsvol onderwĳs. Wielemans stelt dat de defi-
nitie voor kwaliteitsvol onderwĳs ook beïnvloed wordt door 
een heersende ideologie. Hĳ spreekt over ‘economisme’ als 
de huidig heersende ideologie. Dit houdt bĳvoorbeeld in dat 
het onderwĳs beter moet afgestemd worden op de arbeids-
markt, het vrĳe marktdenken centraal komt te staan en men 
zich voornamelĳk richt op output. Wanneer men zich bĳ dif-
ferentiële beloning laat leiden door de kwaliteitsopva�ing 
van het economisme, kan dit tot gevolg hebben dat men zich 
enkel gaat richten op meetbare resultaten van leerlingen.
Dan bestaat echter het gevaar dat leerkrachten zich uitslui-
tend inze�en voor het bereiken van goede leerprestaties bĳ 
hun leerlingen. Men spreekt ook van ‘teaching to the test’. 
Op die manier worden niet-meetbare resultaten minder be-
langrĳk geacht. Deze onbedoelde neveneffecten van het eco-
nomisme in de onderwĳswereld doen dus a�reuk aan de 
meerwaarde van het onderwĳs. Niet-meetbare of moeilĳk 
meetbare resultaten zoals socio-economische ontwikkeling 
en welbevinden behoren immers ook tot de taak van de leer-
kracht.

Legitimiteit

De vraag rond legitimiteit is: mag de regering beslissen om 
differentiële beloning in te voeren en op welke gronden 
mag ze dat beslissen? Door te differentiëren gee� men im-
pliciet de boodschap wat de overheid belangrĳk acht in het 
onderwĳs. Wanneer men bĳvoorbeeld zou differentiëren 
naar meetbare leerlingenresultaten, zullen de leerkrachten 
vooral werken aan deze elementen. Scholen en leerkrachten 
zullen zich aanpassen aan de eisen van de beleidsmakers, 
want niemand wil extra gelden mislopen.

Laten we niet vergeten dat het de OESO is die differentiële 
verloning hoog op de agenda hee� staan en op die manier 
een bepaald klimaat van onvermĳdelĳkheid in stand kan 
houden. Als ACOD Onderwĳs zĳn we niet van plan het 
hoofd op hol te laten brengen en we roepen onze politieke 
verantwoordelĳken op hetzelfde te doen. We zullen er onze 
leerkrachten, ons onderwĳs en dus ook de leerlingen een 
enorme dienst mee bewĳzen.

Hugo Deckers

34 Tribune 63.03 - maart 2007

Contactpersoon Onderwijs: de auteur van het artikel - Tel.: 02/508.58.80 - e-mail: hugo.deckers@acod.be



Tribune 63.03 - maart 2007 35 Onderwijs    

Hogescholen:
laat je stem
horen!
Sedert het hogescholendecreet van 
1994 het onderwĳslandschap gron-
dig wĳzigde, hebben we reeds heel 
wat bĳkomende hervormingen zien 
passeren. Een constante in dit ver-
haal is het systeem van medezeggen-
schap.

Er wordt met de vakbonden onder-
handeld op het niveau van de hoge-
school zelf in het hogeschoolonder-
handelingscomité (HOC) en op het 
niveau van het departement in het 
departementaal onderhandelingsco-
mité (DOC).
Voor de Vlaamse autonome hoge-
scholen en de gesubsidieerde officië-
le hogescholen worden afgevaardig-
den door de vakbonden aangeduid 
in de comités, waarbĳ de vertegen-
woordiger van het personeel ook 
voldoende draagvlak moet hebben 
bĳ de collega’s.
In de gesubsidieerde vrĳe hogescho-
len ligt de situatie anders. De derde 
mandaatsperiode voor de gekozen 
afgevaardigden loopt af op het einde 
van het academiejaar. De vrĳe hoge-
scholen zullen dus nieuwe verkie-
zingen organiseren om zo te komen 
tot een nieuwe samenstelling van de 
onderhandelingscomités.

In het verleden hebben ACOD-leden 
met succes deelgenomen aan deze 
verkiezingen. Om dit succes te her-
halen of zelfs te verbeteren, roepen 
we alle collega’s op zich degelĳk 
voor te bereiden op deze verkiezin-
gen. De personeelsleden aan deze 
hogescholen nemen best contact op 
met het provinciaal secretariaat of 
met de regio Brussel, met Dany Bol-
lens of Hugo Van Cant, om samen 
met het algemeen secretariaat de 
verkiezingen tot een goed einde te 
brengen.

Hugo Deckers

Enkele gedachten van Rik Torfs
In ‘De Standaard’ van 25 januari 2007 ontfermde professor Rik Torfs zich over het 
beroep van leraar. We willen u enkele interessante bedenkingen niet onthouden.

“Vandaag is voor leraren doceren niet langer hoofdzaak. Belangrĳk is blĳkbaar 
wat aan de les voorafgaat, en nog meer wat er op volgt. De leraar moet eerst uit-
leggen wat hĳ zoal van plan is tĳdens de les te ondernemen. Gaat hĳ spreken? Of 
hult hĳ zich in een diep stilzwĳgen, terwĳl hĳ anderen stimuleert om het woord 
te nemen.”
Rik Torfs snelt over de eigenlĳke les heen en stelt: “Daarna begint het echte werk. 
De ware meester is niet wie doceert, maar die de docent beoordeelt, zoals de 
recensent belangrĳker is dan de schrĳver. Hoe gewichtig de beoordeling van het 
verstrekte onderwĳs wel is, verraden volgende drie termen: kwaliteitszorg, eva-
luatierapporten, doorlichtingsverslagen.”
Torfs gaat verder en stelt: “Soms denk ik, maar ik vergis mĳ ongetwĳfeld, dat 
mensen leraar worden omdat ze graag lesgeven. Maar lesgeven, dat lukt niet al-
tĳd meer zo goed, toch niet als je leraar bent. Leraren moeten papieren invullen, 
terwĳl ze niet van administratie houden. Ze moeten op school de orde handha-
ven, zonder dat zĳ de vereiste politietechnieken onder de knie hebben.” En tot 
slot: “Hun roeping ontglipt hen, achteloos en zonder woorden, zoals het leven 
de stervende verlaat. Wat echt belangrĳk is, geschiedt altĳd in de marge van iets 
anders.” Tot zover Rik Torfs die met milde ironie tot de kern van de zaak komt.

Hugo Deckers
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Vanaf 1 januari 2007 werden de grensbedragen van de be-
roepsinkomsten gecombineerd met een overlevingspensi-
oen, aangepast.

Een beroepsactiviteit uitoefenen die onder toepassing valt 
van de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten (privésec-
tor) of van een soortgelĳk we�elĳk of reglementair statuut 
(overheidsdienst) is toegelaten voor zover het bruto be-
roepsinkomen per kalenderjaar een toegelaten grensbedrag 
niet overschrĳdt.
Indien het een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar 
of mandaathouder betre�, moet onder bruto beroepsinko-
men worden verstaan: alle elementen die deel uitmaken 
van de bezoldiging, zoals het salaris, de voordelen in natura 
(met uitsluiting van de maaltĳdcheques), het vakantiegeld 
en de eindejaarspremie en dit voor elke inhouding inzake 
sociale zekerheid of belastingen.
Indien het een activiteit als zelfstandige betre�, moet on-
der beroepsinkomen worden verstaan de bruto inkomsten 
verminderd met de beroepsuitgaven, a�oudingen sociale 
zekerheid en dergelĳke meer.

Jaargrens toegelaten beroepsinkomen 2007

Dit zĳn volgens lee�ĳd en kinderlast de jaarbedragen van 
het toegelaten beroepsinkomen 2007:

- voor de personen die van een overlevingspensioen van de 
openbare sector of in een ander pensioenregime genieten 
en een uitgeoefende beroepsactiviteit als werknemer, amb-
tenaar of mandaathouder uitoefenen

  jonger dan 65 jaar 65 jaar zĳn of ouder
zonder kinderlast 16.000 euro 17.149,20 euro
met kinderlast 20.000 euro  20.860 euro

- voor de personen die een overlevingspensioen van de 
openbare sector of in een ander pensioenregime cumule-
ren met een activiteit als zelfstandige

 jonger dan 65 jaar 65 jaar zĳn of ouder
zonder kinderlast 12.800 euro 13.719,36 euro
met kinderlast 16.000 euro 16.687,99 euro

- voor de personen die een overlevingspensioen van de 
openbare sector of in een ander pensioenregime cumule-
ren met een rustpensioen

 jonger dan 65 jaar 65 jaar zĳn of ouder
zonder kinderlast 7.421,57 euro 17.149,20 euro
met kinderlast 11.132,37 euro 20.860 euro

Het onderwĳspersoneel dat momenteel gebruikmaakt van 
een verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties om 
zo de grensbedragen niet te overschrĳden, hebben de moge-
lĳkheid met ingang van 1 september 2007 hun opdracht aan 
te passen om alsnog de grensbedragen voor kalenderjaar 
2007 te benaderen.
Het onderwĳspersoneel dat momenteel van een wacht-
geld bĳ TBS 55+/58- geniet en gedeeltelĳk afstand deed van 
wachtgeld, hee� reeds van het departement Onderwĳs een 
brief ontvangen om het percentage afstand van wachtgeld 
te wĳzigen. Ontving u dit schrĳven niet, neem dan onmid-
dellĳk contact op met uw provinciaal of regiosecretaris.

Georges Achten

Overlevingspensioen
Grensbedragen cumulatie aangepast
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Na het eerste jaar van het proefproject 
met korte vervangingen hee� de stuur-
groep (administratie onderwĳs, vak-
bonden en inrichtende machten) een 
tussentĳdse evaluatie gehouden. Gege-
vens uit de databank van het departe-
ment werden geanalyseerd en een aan-
tal samenwerkingsverbanden werden 
bevraagd, zowel in het basisonderwĳs 
als in het secundair onderwĳs.

De evaluatie hee� betrekking op het 
eerste werkingsjaar van het nieuwe sy-
steem. Deze korte vervangingen laten 
toe dat personeelsleden ook bĳ minder 
dan 10 werkdagen afwezigheid kun-
nen worden vervangen.

Een eerste opvallende vaststelling is 
dat in het basisonderwĳs 39,79% van 
de beschikbare middelen daadwerke-
lĳk gebruikt werden; in het secundair 
onderwĳs is dit slechts 22,62%. In het 
basisonderwĳs is slechts één samen-
werkingsverband op 352 erin geslaagd 
al zĳn vervangingseenheden op te 
gebruiken. Deze lage aanwendings-
percentages worden vooral verklaard 
door het gebrek aan kandidaten. De 
gebrekkige verloning, vooral bĳ zeer 
korte vervangingen, wordt als een be-
langrĳke parameter ervaren om het ge-
brek aan kandidaten te duiden.

Het vervangen van personeelsleden 
met ziekteverlof maakt het grootste 
deel van de vervangingen uit: onge-

veer 60% in het basisonderwĳs en 70% 
in het secundair onderwĳs. Daarnaast 
worden de vervangingen vooral ge-
hanteerd voor afwezigheden omwille 
van nascholing, omstandigheidsver-
loven en arbeidsongevallen. Het valt 
op dat een belangrĳk aandeel van de 
vervangingseenheden gebruikt wordt 
voor afwezigheden die niet vooraf 
voorzien kunnen worden.

Het grootste deel van de vervangin-
gen (meer dan 85%) wordt uitgevoerd 
door personeelsleden met minder dan 
5 jaar anciënniteit. Dit zĳn jonge per-
soneelsleden die nog geen voltĳdse 
aanstelling hadden in de school of die 
nog geen aanstelling hadden. We kun-
nen stellen dat de korte vervangingen 
voor een deel(tje) het verdwĳnen van 
de vervangingspool hebben opgevan-
gen. Jammer genoeg biedt het huidige 
systeem voor de personeelsleden niet 
dezelfde stabiliteit op financieel en sta-
tutair vlak.

In de bevraging komt duidelĳk tot 
uiting dat het systeem van korte ver-
vangingen in het basisonderwĳs te-
gemoetkomt aan de behoe�e van een 
meerderheid van de ondervraagde 
scholen. Dit in tegenstelling tot het se-
cundair onderwĳs waar een meerder-
heid van de scholen het proefproject 
negatief beoordeelt. De verschillende 
problematiek om vervangers te zoeken 
tussen basisonderwĳs en secundair on-

derwĳs is de waarschĳnlĳke oorzaak 
van dit verschil in appreciatie. In het 
secundair onderwĳs is het moeilĳker 
om voor bepaalde vakken een vervan-
ger te vinden.

Het systeem wordt door een kleine 
meerderheid als makkelĳk hanteer-
baar ervaren. Een centraal beheer van 
de vervangingseenheden wordt als een 
voordeel beschouwd. De zware admi-
nistratie is een negatief element.

ACOD Onderwĳs is van mening dat het 
veralgemenen van het systeem voorba-
rig is vóór een volledig werkingsjaar 
geëvalueerd kan worden. Een van de 
pĳnpunten blĳ� de problematische 
verloning bĳ (zeer) korte vervangin-
gen. De stuurgroep stelde voor om dit 
probleem nader te onderzoeken. Ver-
der is het duidelĳk dat er een verschil 
is tussen het basis- en het secundair 
onderwĳs, dit zowel in aanwending 
als appreciatie van het systeem. Dit zal 
onze houding bĳ de definitieve evalu-
atie mee bepalen.

Het uitgebreide verslag is te raadple-
gen op het ledengedeelte van onze 
website. Om toegang te krĳgen vraagt 
men een paswoord aan via de website 
www.acodonderwĳs.be.

Raf De Weerdt

Korte vervangingen gewikt en gewogen
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Cultuur

ACOD Cultuur is binnen de vakbond 
verantwoordelĳk voor de kunsten, de 
media en het sociaal-cultureel werk. 
Laure�e Muylaert, al 20 jaar secreta-
ris van de sector, gee� een stand van 
zaken.

Wat beschouwt u als de belangrĳkste ver-
wezenlĳkingen in die periode van 20 jaar?

Laure�e Muylaert: “Toen ik aan de slag 
ging, was er nog maar weinig gerea-
liseerd op het vlak van collectieve ak-
koorden. Er bestond maar één cao, die 
voor de muzieksector. Deze dateerde 
nog uit 1969 en werd bovendien he-
lemaal niet toegepast op het terrein. 
We moesten echt strĳden voor nieuwe 
cao’s: podiumkunsten kreeg er pas één 
in 1997 en voor een nieuwe cao in de 
muziek was het wachten tot 1999. In 
de sector sociaal-cultureel werk heb-
ben we met de werkgeversfederatie 
geĳverd voor de oprichting van een af-
zonderlĳk paritair comité 329. Onder-
tussen zĳn ze daar wel helemaal mee in 
de beweging van de social profit en de 
Vlaamse Intersectorale akkoorden.”

ACOD Cultuur hee� ook veel gedaan voor 
het kunstenaarsstatuut. Hoe staat het daar 
nu mee?

Laure�e Muylaert: “Sinds 1 juli 2003 
hebben alle kunstenaars voor de socia-
le zekerheid in principe het statuut van 
werknemer. Ze kunnen ook het statuut 
van zelfstandige aanvragen, maar dan 
moeten ze voldoen aan bepaalde cri-
teria, ofwel zaakvoerder van een ven-
nootschap zĳn. Door de nieuwe wet is 
er meer duidelĳkheid, minder zwart-
werk en bestaat de mogelĳkheid om 
aan een sociaal statuut te bouwen. Spĳ-
tig genoeg is er te veel misbruik van 
de zogenaamde ‘kleine vergoeding’, 
een soort vrĳwilligersvergoeding voor 
artiesten van iets meer dan 2000 euro 
per jaar. De artiesten bouwen er geen 
sociale rechten mee op en de werkge-
vers vinden die vergoeding makkelĳk 
en goedkoop. Verder moet ook het 
fiscaal statuut nog verder uitgewerkt 
worden.”

Wat zĳn de belangrĳkste projecten voor de 

volgende jaren?
Laure�e Muylaert: “In de audiovisu-
ele sector zĳn we bezig met een func-
tieclassificatie. Deze sector groeit elk 
jaar en biedt veel tewerkstelling. Bĳ de 
VRT bestaat al jaren een systeem van 
functieclassificatie met zogenaamde 
‘loonvorken’ voor contractuelen. He-
laas is dit niet zo’n goed systeem. Wĳ 
zĳn voorstander van een duidelĳke 
loopbaan met loonsverhogingen naar-
gelang het aantal dienstjaren.
Het dossier van de auteursrechten en 
naburige rechten is ook belangrĳk. 
Uradex is een regelrechte catastrofe en 
staat nu onder toezicht van voorlopige 
bewindvoerders. Ondertussen moeten 
nog miljoenen euro’s verdeeld worden. 
De ACOD werkt aan een nieuwe struc-
tuur ‘Art-Ard’ en zal een beroep doen 
op de expertise van zustervennoot-
schappen. De bedoeling is om daarmee 
in de lente van start te gaan. Parallel 
daarmee hee� de sp.a een wetsvoorstel 
ingediend in verband met de fiscale be-
handeling van de rechten. Er zou een 
aparte belastingsvoet komen, waar-
door de situatie veel duidelĳker wordt 
voor de kunstenaars.”

Hoe zit het ondertussen met de beeldende 
kunsten?

Laure�e Muylaert: “We proberen al ge-
ruime tĳd tot een ondersector beelden-
de kunsten te komen. Verschillende ge-
sprekken met beroepsverenigingen en 
individuele kunstenaars leveren echter 
niets op. Veel beeldende kunstenaars 
geven ook les en vallen onder de sector 
onderwĳs. Weinig plastische kunste-
naars leven alleen van hun kunst. Een 
ondersector beeldende kunsten is dus 
niet evident. Toch blĳven we probe-
ren, want betere voorwaarden voor de 
kunstenaars zĳn echt wel nodig, onder 
meer in de musea.”

Is de situatie bĳ de Vlaamse Opera, het 
Ballet van Vlaanderen en de andere grote 
Vlaamse instellingen al rooskleuriger?

Laure�e Muylaert: “De Vlaamse Opera 
wordt een vzw in 2008. In principe 
hee� dat weinig gevolgen voor het 
personeel, maar we blĳven waakzaam. 

Er zĳn immers theorieën over fusies en 
de vorming van een ‘pool’ van musici. 
We willen dat best bekĳken, maar het 
mag niet ten koste gaan van de tewerk-
stelling. Nu al zĳn er te weinig plaatsen 
voor musici die afstuderen. In de grote 
theaters is er trouwens al helemaal 
geen sprake meer van werkzekerheid 
voor de artiesten: ze gaan echt van het 
ene korte contract naar het andere. 
Daar hebben we nog veel werk.
Bĳ het Ballet van Vlaanderen onder-
handelen we over een nieuwe cao. We 
willen vooral de situatie van de dan-
sers verbeteren door middel van loons-
verhogingen. Dat is nodig, want hun 
carrière is erg kort. We gaan ook hun 
statuut en het probleem van de transi-
tie na hun carrière weer opnemen.”

En hoe zit het met de toekomst van ACOD 
Cultuur in het algemeen?

Laure�e Muylaert: “Wel, onze sector 
staat voor grote uitdagingen. We moe-
ten ons bezinnen over de toekomst en 
kĳken hoe we het best kunnen samen-
werken en efficiënte structuren ui�eke-
nen. We moeten dat bespreken binnen 
de sector zelf en in overleg met de lei-
ding van de centrale.”

Interview Laurette Muylaert
Stand van zaken bij ACOD Cultuur
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Gepensioneerden op uitstap naar 
Mechelen
Op donderdag 19 maart organiseren 
het seniorenbestuur van de afdeling 
Kortrĳk en Achturen Cultuur Kortrĳk 
een daguitstap naar Mechelen voor 
de gepensioneerden. Deelnemers be-
zoeken de centrale werkplaats van de 
Belgische Spoorwegen, lunchen in het 
NMBS-restaurant en brengen ‘s mid-
dags een geleid bezoek aan Plancken-
dael. De kostprĳs bedraagt 25 euro, in-
clusief de bezoeken, lunch en een con-
sumptie in Planckendael. De treinreis 
heen en terug naar Mechelen is niet in 
de prĳs inbegrepen. De groep vertrekt 
aan het station van Kortrĳk om 7u45. 
Terugkeer is voorzien rond 19u.
Inschrĳven kan tot 4 maart bĳ Gilbert 
De Mullie (Overheulestraat 175, 8560 
Moorsele, 056/50.21.85). Vergeet niet je 
lee�ĳd, sector en het aantal personen 
te vermelden. Betaling gebeurt door 
storting op het rekeningnummer 979-
3591127-95. Wie met meerdere perso-
nen komt, kan het best verwi�igen, zo-
dat we voor een zo goedkoop mogelĳk 
treinticket kunnen zorgen.

 Agenda

Vrouwencommissie
De Vrouwencommissie van ACOD Limburg 
en de vzw De Rode Phoenix organiseren een 
informatievergadering over ‘De vakbond 
gezien vanuit een vrouwelĳk perspectief’. 
De bĳeenkomst gaat door op donderdag 15 
maart om 19u30 in het gebouw van ACOD 
Limburg, Koningin Astridlaan 45 in Has-
selt.
Na de inleiding door Raymond Duval (GIBS) 
spreekt Marie-Josée Wellens, voorzi�er van 
de Vrouwencommissie ACOD, over ‘Waar-
om een vrouwencommissie in een progres-
sieve vakbond’. Daarna komen Gi�a Van Pe-
borgh (departement Gendermainstreaming 
federaal ABVV) en Wendy Verheyden 
(stafmedewerker ACOD) aan het woord. 
Zĳ spreken respectievelĳk over ‘Sociaal Pact 
Gendermainstreaming’ en ‘Diversiteit op de 
werkvloer en in de vakbeweging’.

Seintjes
Mechelen LimburgNaar het Witloofmuseum en milieu-

boo�ocht
Op woensdag 18 april 2007 organiseert 
de vzw Eduard Meys voor de gepen-
sioneerden een daguitstap naar het 
Witloofmuseum, met ‘s namiddags 
een milieuboo�ocht. In het Witloof-
museum is een rondleiding voorzien, 
gevolgd door een warme maaltĳd met 
allerlei witloofspecialiteiten. In de na-
middag staat een drie uur durende 
milieuboo�ocht tussen Kampenhout 
en Mechelen op het programma, met 
informatie over het leven in en rond de 
waterloop en de waterkwaliteit, in het 
kader van duurzame ontwikkeling.
Het vervoer naar elke locatie gebeurt 
per bus. We verzamelen om 9u15 aan 
het ACOD-gebouw in Mechelen (Sta-
tionsstraat 50) en keren terug rond 
16u30. De deelnameprĳs is 34 euro.
Schrĳf in vóór 5 april op het ACOD-
secretariaat in Mechelen (015/41.28.44) 
door afgi�e van een strookje met 
daarop naam, adres, telefoonnummer 
en het aantal personen. Geef ook aan 
of je ‘s middags het liefst witloof op 
Noorse of op Perkse wĳze eet. Het in-
schrĳvingsgeld moet overgeschreven 
worden op het rekeningnummer 878-
1171901-36.

Boek ‘Partizaan Storms’
Zopas verscheen het boek ‘Partizaan 
Storms’ van Ward Adriaens, conser-
vator van het Joods Museum van De-
portatie en Verzet in Mechelen. Daarin 
vertelt Adriaens over de ervaringen van 
Frans Storms en zĳn verzetsmakkers 
in hun strĳd tegen de beze�er tĳdens 
de Tweede Wereldoorlog. Het boek is 
een kroniek van de Partizanendetache-
menten van Boortmeerbeek, Hofstade, 
Muizen, Kampenhout en Pu�e. Het 
boek kost 20 euro en kan besteld wor-
den door storting op rekeningnummer 
001-2252965-22 van de uitgeverĳ A-
Editions met de vermelding ‘Partizaan 
Storms’. Meer inlichtingen bĳ het Joods 
Museum van Deportatie en Verzet 
(015/29.06.60).

Pensioenvergadering voor
gepensioneerden
Op donderdag 29 maart spreekt alge-
meen ACOD-secretaris Chris Reniers 
op een infovergadering over de pen-
sioenen. De bĳeenkomst start om 14u 
in het ACOD-gebouw aan de Koningin 
Astridlaan 45 in Hasselt. Inschrĳven 
kan bĳ Jean Theunis (011/30.09.81 of 
0486/12.63.20).

Busuitstap Ro�erdam voor gepensio-
neerden
Op donderdag 22 maart maken de gepensi-
oneerden van ACOD Limburg een uitstap 
naar Ro�erdam. De bus vertrekt om 7u 
aan het station van Hasselt. Terugkeer is 
voorzien rond 17u. In Ro�erdam staan een 
rondleiding met een plaatselĳke gids, een 
middagmaal en wat vrĳe tĳd om de stad 
te verkennen op het programma. De uit-
stap kost 25 euro per persoon. Inschrĳven 
kan door storting op het rekeningnummer 
878-3022001-55 van ACOD Limburg ge-
pensioneerden, met de vermelding ‘uitstap 
Ro�erdam’.Telefonisch inschrĳven is ook 
mogelĳk bĳ Jean Theunis (0486/12.63.20).

Nieuwe telefoonnummers
Sinds 15 februari zĳn bĳ het gewest 
Antwerpen een aantal telefoonnum-
mers veranderd. De sectoren zĳn 
voortaan bereikbaar op hun nieuwe 
nummer, dat hieronder in het vet 
wordt vermeld. Voor de volledigheid 
vermelden we tussen haakjes ook nog 
eens de oude nummers.
Algemeen 03/213.69.20 (03/231.51.63), 
LRB 03/213.69.25 (03/232.79.72), 
Overheidsdiensten ex-ministeries 
03/213.69.30 (03/232.85.33), Over-
heidsdiensten ex-parastatalen 
03/213.69.31 (03/226.58.17), Onderwĳs 
03/213.69.35 (03/231.11.72), Gazelco-
Brabo 03/213.69.38 (03/232.86.06), 
TBM 03/213.69.40 (03/233.71.72), Tele-
com 03/213.69.48 (03/231.30.30), Post 
03/213.69.50 (03/232.67.67), Spoor 
03/213.69.55 (03/232.84.03), Cultuur 
03/213.69.58 (03/231.10.00).

Antwerpen
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Agenda 

Praktische regelingen voor
bereikbaarheid
Straks bestaat de Brusselse Intergewes-
telĳ ke (BIG) één jaar. Die verjaardag 
gaat gepaard met enkele veranderin-
gen. We kregen nieuwe lokalen en in 
vele sectoren zĳ n enkele medewerkers 
van functie veranderd. Op de website 
ACOD Online (www.acodonline.be) 
staat een overzicht van de bestendigen 
en technici en hun telefoonnummers.
Sinds kort beschikt de BIG over lokalen 
op de 7de verdieping van het ACOD-
gebouw op het Fontainasplein 9-11 in 
Brussel. Je kan ons daar bereiken op 
het telefoonnummer 02/508.58.01, fax 
02/508.58.40 of via brussel@acod.be.
Op de gelĳ kvloerse verdieping van het 
gebouw in de Congresstraat bevindt 
zich een permanent onthaal, dat bĳ -
draagt tot een nog betere dienstverle-
ning op het vlak van lidmaatschap, ori-
entering, advies en werkloosheid.
Onze kantoren zĳ n open van maandag 
tot donderdag van 8u tot 16u30 en op 
vrĳ dag van 8u tot 12u.

Lentefeest afdeling Dendermonde
De afdeling Dendermonde organiseert 
op zaterdag 21 april haar 14de lente-
feest. Naar jaarlĳ kse gewoonte gaat het 
feest door in het K.A. in Dendermon-
de. De activiteiten beginnen om 14u30. 
Alle leden van de ACOD-afdeling Den-
dermonde worden persoonlĳ k uitge-
nodigd en kunnen zich via die uitnodi-
ging inschrĳ ven vóór 16 april 2007.

Infonamiddag pensioenen
Op donderdag 8 maart 2007 gee�  alge-
meen ACOD-secretaris Chris Reniers 
uitleg over de concrete wĳ zigingen in 
het pensioenstelsel voor de openbare 
diensten. De bĳ eenkomst vindt plaats 
in het gebouw van de ACOD, Baga� en-
straat 158-160 in Gent en begint om 14u.

Gourmetparty We� eren
Op 17 maart organiseert de afdeling 
We� eren haar jaarlĳ kse gourmetpar-
ty in café ‘t We� eraarke op de markt 
van We� eren. Iedereen is welkom 
vanaf 19u. Inschrĳ ven kan via marc.
vanhauwermeiren@skynet.be, via het 
nummer 09/369.43.21 of bĳ  een van de 
bestuursleden.

Gepensioneerden naar Brugge
De ACOD-gepensioneerden bezoeken 
Brugge op 12 maart om de prestigieu-
ze tentoonstelling ‘De schoonheid en 
de waanzin’ in de O.L.V.-kerk te bekĳ -
ken. Vervolgens staat een bezoek aan 
het Volkskundemuseum op het pro-
gramma. De kostprĳ s voor inwoners 
van Brugge is 12 euro (op vertoon van 
identiteitskaart), voor niet-Bruggelin-
gen 17,50 euro. Voor een middagmaal 
wordt gezorgd. Inschrĳ vingen en infor-
matie bĳ  Jan Samson (050/67.59.20 of 
0473/86.17.22, samson.jan@telenet.be).

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen Brabant

Senioren afdeling Kortrĳ k
Daguitstap naar Mechelen
Het bestuur der senioren afdeling Kort-
rĳ k, organiseert in samenwerking met 
Achturen Cultuur Kortrĳ k, een daguit-
stap naar Mechelen voor het Steunpunt 
Zuid op 29 maart.
Bĳ eenkomst in het station van Kort-
rĳ k om 7.45 uur, terugkomst voorzien 
rond 19 uur. De bĳ drage per deelne-
mer bedraagt 25 euro per persoon. In 
deze prĳ s zĳ n inbegrepen: een begeleid 
bezoek aan de Centrale werkplaats 
NMBS, middagmaal + consumptie in 
het NMBS-restaurant, vervoer heen en 
terug met geleid bezoek ‘Planckendael 
achter de schermen’ + consumptie. In 
deze prĳ s is de verplaatsing van en naar 
Mechelen per trein niet inbegrepen.
Deelnemers die niet in het bezit zĳ n 
van gratis bilje� en of vrĳ kaart bellen 
naar 0475/81.23.01 om een zo goed-
koop mogelĳ ke reisformule samen te 
stellen.
Deelnamebedrag vóór 11 maart over-
schrĳ ven op rekeningnummer 979–
3591127-95 van Gilbert De Mullie, 
Overheulestraat 175, 8560 Moorsele 
met vermelding van sector, aantal per-
sonen en lee� ĳ d.

O.L.V.-kerk Brugge


