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colofon

Wedstrijd
''Megafon''

 Winnaars
'Overboord'

 Louis Ouderits (Balen), Emile Dieu 
(Borgloon), Albert Middendorp (Merk-
sem), André Meganck (Middelkerke) 
en Guido Devidt (Torhout) winnen een 
exemplaar van de gedichtenbundel 
'Overboord'. Zij wisten dat het nieuwe 
Vlaams Administratief Centrum van 
Brugge in het Jacob Van Maerlantge-
bouw huist, dat de gouverneur van 
West-Vlaanderen een kistje citroenen 
kreeg van het personeel van de nood-
centrale 101 in Brugge en dat er geen 
merkbaar verschil is tussen de gezond-
heidszorgen van onze gewesten vol-
gens een studie van het RIZIV.

Nieuwe prijs:
'Megafon'

 'Megafon or the art of resistance' is een 
cd vol met syndicaal geïnspireerde lie-
deren, gezongen door o.a. Arno, Sioen, 
Patrick Riguelle en The Tailors of Pana-
ma. Een aanrader!

Vragen
- Zijn postbeambten tijden de postbe-

deling verplicht om een veiligheids-
gordel te dragen in de wagen?

- Waarnaar streeft het project WIR (Wo-
men in Rail)?

- Hoeveel 'afvloeibootjes' liet men va-
ren tijdens een ludieke actie bij de 
VDAB in juni als symbool voor het 
aantal personeelsleden dat daar dient 
af te vloeien door de besparingen van 
de overheid?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be

of sturen naar Chris Camps,
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. 
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Als je het mij vraagt
We zijn geen eiland in de samenleving
Op 7 en 8 juni organiseerde de ACOD haar vierjaarlijks statutair 
congres. Hoe is het verlopen?

Chris Reniers: “Onze congressen zijn steeds een boeiende 
en verrijkende ervaring omdat je in contact komt met vele 
militanten, allen met hun eigen verhalen en problemen. We 
hebben de afgelopen jaren goed gewerkt. De ACOD telt 
meer leden dan ooit in haar geschiedenis en steeds meer 
werknemers van openbare diensten vinden hun weg naar 
onze vakbond. De voorbije vier jaar hebben we onszelf ook 
verbeterd op het vlak van communicatie, dienstverlening en 
ledenbeheer. We mogen dus best trots zijn op het afgelegde 
traject, maar dit mag geen reden zijn om op onze lauweren 
te rusten. We kunnen nog altijd beter!”

Zoals aangekondigd in de vorige editie van Tribune stond het con-
gres in het teken van ledenwerving en organiseren.

Chris Reniers: “Dat klopt. Onze militanten-congressisten 
kwamen samen in werkgroepen om over beide thema’s te 
debatteren en te brainstormen, en zo de toekomst van de 
ACOD uit te tekenen. Dat leverde vaak interessante discus-
sies op, met vooral veel nuttige informatie die we kunnen 
gebruiken in de komende jaren. Onze militanten hebben een 
aantal verbeterpunten voorgesteld om onze ledenwerving 
te versterken, de communicatie met onze leden en daar-
buiten te vergroten en de slagkracht van onze organisatie 
te verhogen. Die inbreng is een goede zaak, want we zijn 
geen vakbond die een congres houdt zonder onze leden in-
spraak te geven en we willen daar bovendien ook rekening 
mee houden. Het is duidelijk, de wil en inzet om altijd beter 
te doen, zijn aanwezig.”

Het luik ‘organiseren’ richt zicht specifiek op het vergroten van de 
impact van de ACOD op haar werkveld en op de bredere samen-
leving.

Chris Reniers: “De ACOD wil zich niet enkel richten op 
haar corebusiness van dienstverlening aan de leden, collec-
tief onderhandelen en belangenverdediging van de werkne-

mers in de openbare sector. Een vakbond moet steeds een 
belangrijke speler op het maatschappelijk middenveld zijn 
en daarom moeten we onze oogkleppen afleggen. Een visie 
op de vorm en invulling van de samenleving is voor ons 
cruciaal. Wanneer wij spreken over diversiteit, over de rol 
van de vrouw in onze vakbond en over solidariteit met de 
zwaksten, staan die interne vakbondsthema’s nooit los van 
een breder maatschappelijk geheel. Ze vormen samen met 
onze centrale thema’s de rode draad in onze vakbondswer-
king. In die zin sluiten maatschappelijke thema’s naadloos 
aan op onze vakbondsthema’s en overlappen ze elkaar. We 
zijn immers geen eiland in de samenleving.”

Belangrijk om de invloed en de impact van de vakbond te vergroten 
zijn dan vorming en opleiding.

Chris Reniers: “Vakbonden spelen een unieke rol in de op-
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“Een vakbond is een 
belangenverdediger. In die zin 
zijn onze eisen en acties normaal 
en gerechtvaardigd.”
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leiding en vorming van werknemers. Eigenlijk zijn we de 
enigen die zich daarmee bezighouden en daarmee spelen 
we in op een behoefte die bestaat bij de mensen. In onze vor-
ming geven we duiding bij de actualiteit en de maatschap-
pelijke evoluties. Onze meer technische opleidingen geven 
onze leden echt inzicht in socio-economische structuren en 
mechanismen. Neem bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Ie-
dereen heeft er wel de mond van vol dat die ‘goed’ en ‘sterk’ 
moet zijn, maar steeds minder mensen weten nog hoe die in 
elkaar zit, hoe die gefinancierd wordt, welke mechanismen 
er spelen, uit welke onderdelen die bestaat en hoe ze elkaar 
in evenwicht houden. Vooral jonge mensen krijgen die ken-
nis nauwelijks nog aangeboden. Hoe kan je de sociale zeker-
heid nog krachtig verdedigen als je dat allemaal niet weet? 
Daarom is het belangrijk dat de vakbond dergelijke vormin-
gen en opleidingen blijft geven.”

De voorbije maanden kwamen de vakbonden – niet voor het eerst 
– zwaar onder vuur te liggen. ‘Conservatief’ was een vaak gehoord 
woord. Terecht?

Chris Reniers: “Op ons congres kwam ook ons imago vaak 
ter sprake. Onze militanten worden daar op het terrein 
vaak mee geconfronteerd: de boodschap die we uitdragen 
en verdedigen komt niet altijd aan zoals bedoeld – noch bij 
onze leden, noch bij de bredere samenleving. Wanneer we 
wantoestanden aanklagen, bepaalde maatregelen niet aan-
vaarden en actievoeren, moeten we dat in de toekomst nog 
beter uitleggen. Dat is niet eenvoudig in een samenleving 
waarin je de dingen heel snel moet zeggen, waar je als vak-
bond niet altijd aan bod komt in bepaalde media of waar 
je standpunt onmiddellijk wordt afgedaan als conservatief. 
Wat is er trouwens mis met behouden wat we hebben? Het 
is tegenwoordig nogal makkelijk aanvaard dat iedereen de 
broeksriem moet aanhalen en bezuinigen. Iedereen gaat te 
snel mee in de logica van vermarkting en winstmaximalisa-
tie. Wanneer vakbonden daartegen protesteren, stuit dat op 
onbegrip.”

Wat plaats je daar tegenover?

Chris Reniers: “De ACOD is een vakbond voor de openbare 

diensten. Volgens ons spelen die openbare diensten een es-
sentiële rol in het leefbaar maken van de samenleving en het 
verhinderen dat de kloof groeit tussen arm en rijk, jong en 
oud, werkend en werkzoekend, hoog en laag opgeleid, enz. 
Als vakbond moeten we onze acties altijd maar rechtvaardi-
gen, terwijl een vakbond eigenlijk een belangenverdediger 
is. In die zin zijn onze eisen en acties normaal en gerecht-
vaardigd. Wat betreft de verdeling van de rijkdom vinden 
wij nu eenmaal dat andere maatregelen mogelijk zijn dan de 
knip zetten in de lonen, de lage uitkeringen, de pensioenen 
en de financiering van de openbare diensten. We moeten 
een besparingsbeleid waar geen echt relancebeleid tegen-
over staat, in vraag blijven stellen. De bankensector is nog 
steeds niet voldoende reguleert en ook de strijd tegen de fis-
cale fraude is nog verre van wat het zou moeten zijn. En on-
dertussen moeten de brave burgers maar blijven opdraaien 
voor de kosten? Waar is men dan mee bezig?”

“Wat is er mis met behouden 
wat we hebben?
Het is tegenwoordig nogal 
makkelijk aanvaard dat iedereen 
de broeksriem moet aanhalen en 
bezuinigen.”
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Op het statutair congres van de federale ACOD van 14 en 15 juni 
maakte je enkele bedenkingen over de onrechtvaardigheden in de 
eurozone.

Chris Reniers: “Ik hoop dat de verkiezing van François Hol-
lande en nu een meerderheid van links in het Frans parle-
ment, de koers van Europa kunnen bijsturen. Er moet een 
einde komen aan de Duitse arrogantie, enkel gericht op ei-
gen verrijking terwijl ze anderen een dictaat opleggen. Na 
WOII kreeg Duitsland zijn schulden kwijtgescholden, ter-
wijl hetzelfde land nu Griekenland in een wurggreep zonder 
voorgaande houdt. Kunnen wij een Europa accepteren waar 
kinderen ’s morgens thuis geen eten meer hebben en dus de 
school moet instaan voor een lunch? Waar geen jobperspec-
tieven meer zijn voor jongeren, waardoor ze gedwongen zijn 
terug bij hun ouders in te trekken om een dak boven hun 
hoofd te hebben? Waar gepensioneerden niet rondkomen 
met hun pensioen? Waar het aantal wanhoopsdaden stijgt 
omdat het de enige uitweg schijnt? Waar sommige landen 
op lange termijn lenen aan één à twee procent, terwijl an-
deren zeven procent  rente moeten ophoesten? Waar is dan 
de rol van de Europese Centrale Bank die perfect één lager 
rentetarief zou kunnen organiseren voor alle landen, ook al 
staan daar bepaalde maatregelen tegenover. Is het normaal 
dat Europa zegt dat ons sociaal zekerheidsstelsel te duur is, 
dat men aan onze index wil zitten en de financiering van 
onze openbare diensten in vraag stelt? Dat is voor ons on-
aanvaardbaar. Dat is niet het Europa dat wij willen!”
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Herinnering
Einde duplicaten
formulieren
syndicale premie
Vanaf 2012 kan de personeelsdienst waarvan u afhangt, u geen 
duplicaat meer bezorgen van het formulier syndicale premie, 
zelfs niet wanneer uw formulier is zoekgeraakt, u het nooit 
ontvangen heeft of het structurele vergissingen inhoudt.

Als u zich in een dergelijke toestand bevindt en wel degelijk 
recht hebt op uw vakbondspremie, zijn er twee mogelijkhe-
den:
- ofwel neemt u via mail of telefoon contact op met uw gewest/
afgevaardigde/sector of gaat u snel ter plaatse om de ACOD 
op de hoogte te brengen van het probleem.
- ofwel stuurt u een mail naar de vzw Vakbondspremie sec.
aslb-vzw@cgspacod.be met vermelding van uw naam, voor-
naam, geboortedatum, lidnummer ACOD als u dit kent, de 
referentie van uw werkgever(s) in 2011 en de eventuele data 
van in- en uitdiensttreding voor het referentiejaar.

In ieder geval ontvangt u van ons een vervangingsformulier 
dat u ons verbeterd en/of vervolledigd moet terugsturen. Zo-
dra we dit vervangingsformulier ontvangen, zetten we de no-
dige administratieve stappen bij het secretariaat van de Com-
missie Vakbondspremies voor de uitbetaling.

Statutair congres
federale ACOD
Op 14 en 15 juni organiseerde de fede-
rale ACOD haar statutair congres. Het 
vormde het sluitstuk van alle congres-
sen die de voorbije maanden plaats-
vonden in de sectoren, gewesten en in-
tergewestelijken.

Behalve de stemming van het activitei-
ten en financieel verslag, stond ook de 
verkiezing van het nieuwe algemeen 
secretariaat van de federale ACOD 
centraal. Karel Stessens volgt zichzelf 
op als federaal voorzitter, met Mi-
chel Meyer als vicevoorzitter aan zijn 
zijde. Die laatste volgt Alain Lambert 
op, die op dit congres zijn mandaat 
beëindigde. Verder zetelen ook in het 
secretariaat: Chris Reniers, algemeen 
secretaris van de Vlaamse Interge-
westelijke, Jean-Pierre Knaepenbergh, 

algemeen secretaris van de Brusselse 
Intergewestelijke (BIG) en Gilbert Lie-
ben, algemeen secretaris van de Waal-
se Intergewestelijke (IRW). Die laatste 
volgt daarin Francis Wégimont op, die 
op dit congres eveneens zijn mandaat 
beëindigde.

Het congres was gespreid over twee 
dagen, waarbij er de eerste dag vooral 
veel aandacht was voor de Europese 
(besparings)actualiteit, met toespra-
ken van Carola Fischbach (EPSU) en 
een zeer bevlogen Philippe Jennings 
(UNI). Op dag twee kwamen dan o.a. 
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en 
Gabriel Gaudy, algemeen secretaris 
CGT Forces Ouvrières, een syndicale 
groet brengen.
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Brussel, cultuur op kop
De Franstalige sector Culture van het 
ACOD-CGSP krijgt structuur. Tijdens 
zijn eerste congres op 22 mei werd de ba-
sis gelegd van de toekomstige acties voor 
de leden. Er werd een nieuwe dynamiek in 
gang gezet om tegemoet te komen aan de 
behoeften van alle Brusselse kunstenaars 
waarbij rekening gehouden werd met zowel 
de specifieke kenmerken van hun verschil-
lende disciplines, als met de institutionele 
realiteit van ons hoofdstedelijk gewest.

De ACOD-CGSP bekommert zich al 
lang om het lot van kunstenaars. Sinds 
het begin van de jaren ’70 heeft zij de 
organisatie van deze zo bijzondere 
sector op zich genomen. Dit was de 
logische keuze van de toenmalige kun-
stenaars omdat de overheid de grote 
culturele instellingen beheert zoals 
de VRT, RTBF, de Koninklijke Munt-
schouwburg, BOZAR, het Nationaal 
Orkest, de grote musea enz. Maar ook 
omdat de ACOD-CGSP geen onder-
scheid maakt tussen arbeiders, bedien-
den en kaderleden die als werknemers 
allemaal dezelfde aandacht verdienen.

Samenwerking

Om het hoofd te bieden aan de com-
plexe en gediversifieerde realiteit van 
de werknemers uit het artistieke milieu 
is het voor de ACOD-CGSP vanzelf-
sprekend dat er moet samengewerkt 
worden met andere actoren waarvan 
de actie complementair is. Tijdens een 
gemeenschappelijke persconferentie in 

het Maison de la Bellonne op 11 mei 
hebben de Union des Artistes du spec-
tacle, die zeer gericht is op de morele 
verdediging van het beroep van haar 
leden, de vzw Pro Spere (beroepsfe-
deratie die alle verenigingen groepeert 
die actief zijn in de audiovisuele pro-
ductie en creatie) en de ACOD-CGSP 
Culture hun visies en gedeelde pistes 
uiteengezet, zoals bijvoorbeeld de ver-
strenging van de werkloosheidsrege-
ling van kunstenaars door de RVA.

De toekomstvisie

Voor wat dit laatste punt betreft, wer-
den onze inspanningen beloond in die 
zin dat we erin geslaagd zijn de sociale 
dialoog te hervatten. Het was de be-
doeling dat onze voorstellen tot een co-
herente wetgeving zouden leiden met 
als resultaat een verbetering van de ar-
beidsomstandigheden, de verloning en 
een administratieve vereenvoudiging. 
Om hiertoe te komen is een ondub-
belzinnige definitie van de artistieke 
activiteit noodzakelijk, maar het is ook 
belangrijk dat de toegangsvoorwaar-
den tot afwijkende bepalingen verdui-
delijkt worden zoals looptijd en bedrag 
van de overeenkomsten, minimumbe-
drag van de vereiste sociale bijdragen, 
enz. Dit alles willen wij verkrijgen voor 
alle personeelscategorieën (beeldende 
kunstenaars, scheppende kunstenaars, 
spektakeltechnici) en voor alle onder-
sectoren van de activiteit (podiumkun-
sten, muziek, socioculturele actie).

Sector Culture structureert zich

Deze globale en geïntegreerde benade-
ring begint in onze syndicale structuur. 
Daarom werd de Brusselse sector Cul-
ture opgericht als tak van de Fransta-
lige gemeenschapssector met de wens 
om, voor wat betreft de kwesties die 
betrekking hebben op het federale en 
institutionele niveau, samen te werken 
met de Nederlandstalige kameraden. 
ACOD Cultuur kan als geruime tijd 
rekenen op een goede en performante 
structuur en dankzij de vernieuwe or-
ganisatie van Brusselse tegenhanger 
zal het voortaan mogelijk zijn om de 
belangen van zowel de Franstalige 
als Nederlandstalige leden in de vele 
(vaak tweetalige) instellingen in Brus-
sel optimaal te verdededigen. Cultuur 
is een openbaar goed en moet dat ook 
blijven.
Allerhande factoren zoals positieve 
initiatieven in harmonieuze samen-
werking, de noodzaak het actieveld te 
bepalen, akkoorden te formaliseren en 
duidelijke werkingsregels vast te leg-
gen, lagen aan de basis van het eerste 
congres ABVV-ACOD Culture op 22 
mei. Het was de ideale gelegenheid om 
onze toekomstvisie voor de personeels-
leden van de culturele wereld voor te 
stellen en statuten te bepalen om zo het 
hoofd te bieden aan de ingewikkelde 
realiteit van een sector die steeds moet 
evolueren in functie van de noden en 
wensen van haar leden. Dankzij deze 
laatste ontwikkelingen zijn wij in staat 
de meest specifieke diensten te verle-
nen aan onze leden uit de culturele en 
artistieke sector.

Jean-Pierre Knaepenbergh

www.cgsp-acod-bru.be



Tribune 68.07 - juli 20128 Algemeen 
Jobstudent, schoolverlater,
solliciteren en werken

Hoe begin ik er aan?
Ben je net afgestudeerd en op zoek naar de job van je leven? 
Of wil je wat geld verdienen met een al dan niet leuke va-
kantiejob? Bepaal eerst welke job je graag zou willen doen. 
Weet je niet welke taken die job inhoudt? Of welk diploma 
je nodig hebt? Spreek er dan vooraf over met iemand die dat 
beroep uitoefent. Een vriend, kennis of familielid kan jou 
misschien vertellen hoe zijn werkdag eruit ziet, welke taken 
hij moet doen. Hou er wel een beetje rekening mee dat wie 
té kieskeurig is, veelal van een kale reis thuiskomt.

Waar vind je vacatures?

Vacatures vind je op verschillende manieren en plaatsen. 
De lokale streekkranten, de websites van de bedrijven, de 
Werkwinkel, je vriendenkring, de VDAB-site, enz. Weet ook 
dat sommige bedrijven enkel werken met spontane sollicita-
ties, wat meteen betekent dat je hun vacatures in feite ner-
gens vindt, maar je ze zelf moet benaderen.

Cv en sollicitatiebrief:
jouw visitekaartje voor
de buitenwereld

Een cv of curriculum vitae betekent letterlijk levensloop. Het 
is een apart schematisch overzicht van wie je bent en wat je 
kan en wil. Een sollicitatiebrief is niet helemaal hetzelfde als 
een cv: het is veeleer een brief, waarmee je je arbeid probeert 
te ‘verkopen’. Waarom ben jij de geschikte persoon voor die 
job? Zowel je cv als je sollicitatiebrief zijn van groot belang. 
Er is immers veel concurrentie op de arbeidsmarkt, zorg er 
dus voor dat ze volledig in orde zijn. Wees bondig, origineel 
en gebruik korte zinnen. En maak geen schrijffouten!

Sollicitatiegesprek zonder vrees

Je hebt een paar aanbiedingen gevonden, je cv en sollicita-
tiebrief verstuurd en nu mag je op sollicitatiegesprek. Dat is 
heel goed nieuws, want zo krijg je de gelegenheid om jezelf 
en je vaardigheden persoonlijk voor te stellen. Gebruik deze 
kans goed!
Maak een goede voorbereiding op dit gesprek. Zoek min-
stens wat informatie over de onderneming waar je sollici-
teert. De meest gestelde vraag is immers: "Wat weet je van 
ons bedrijf?" Inderdaad, als je staat te beweren dat jij de ge-
schikte persoon bent, moet je minstens weten waarvoor.
Je zorgt uiteraard voor gepaste kleding. Geen stijve hark-, 
noch party-outfit, maar wel netjes, en zeker iets waar je je 
goed in voelt.
De beste tips spreken voor zich: kom op tijd, beter een klein 
beetje te vroeg dan te laat. En bij het binnenkomen, geef 
liever een kalme, stevige handdruk dan een vochtig slap 
handje.
Tijdens het gesprek: blijf vooral jezelf. Doe je niet voor zoals 

je niet bent, anders val je toch door de mand. Spreek over je 
sterke kanten, blijf positief over je zwakke. Wees ontspan-
nen en zit niet te wiebelen van de zenuwen. Probeer oog-
contact te houden met je gesprekspartner(s), maar ook niet 
te veel. Geef antwoord in korte, bondige, duidelijke zinnen, 
zonder veel hapering.

Aangenomen?

Dat is heel goed nieuws. Maar voor je begint te werken neem 
je best contact op met de jongerenmedewerkers van ABVV-
jongeren. Zo kunnen ze jouw contract bekijken, je over je 
rechten en plichten op de werkvloer inlichten, allerhande 
tips geven. Adressen en telefoonnummers vind je op onze 
website www.magik.be.

Wil je meer informatie en handige tips rond solliciteren? Die 
vind je in de brochure 'Solliciteren, hoe doe ik dat'. Te bestel-
len via de website www.vlaamsabvv.be in de rubriek voor 
werkzoekenden.
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Schoolverlater in 2012?
De regelgeving rond de wachttijd voor schoolverlaters is 
vanaf 2012 helemaal veranderd. Die heet trouwens niet meer 
wachttijd, maar wel beroepsinschakelingstijd (BIT). Infor-
meer je dus grondig en vooraf, niet nadien!

Inschrijving als werkzoekende?

Als je uit school komt, ga je op zoek naar je eerste 'echte' job. 
Allerbelangrijkst is je officiële inschrijving als werkzoekende. 
Die inschrijving verhoogt immers je kans op een (passende) 
job en opent de deur naar het gebruik van allerlei tewerkstel-
lingsmaatregelen. Je inschrijving is ook een voorwaarde om 
je BIT te starten. Als je na verloop van tijd niet (meer) aan het 
werk bent, kun je recht hebben op inschakelingsuitkeringen. 
Dat is de nieuwe naam voor de werkloosheidsvergoedingen 
voor schoolverlaters. De BIT duurt 360 dagen, dus ongeveer 
12 maanden, en start ten vroegste op 1 augustus. Dit alles 
ongeacht je leeftijd.

Wanneer inschrijven?

Heb je je studies beëindigd op 30 juni: inschrijven ten laatste 
op 9 augustus. Dan begint je BIT te lopen vanaf 1 augustus. 
Inschrijving na 9 augustus betekent dat de BIT slechts begint 
op de dag van de inschrijving. Bij een tweede zit begint de 
BIT op de dag van de inschrijving, maar ten vroegste na je 
tweede zit. Stop je midden in het schooljaar of studeer je pas 
in september (of later) af? Of twijfel je? Schrijf je zo snel mo-
gelijk in. Beter te vroeg dan te laat.

Inschrijven voor je afgestudeerd bent?

Dat kan vanaf januari van je laatste schooljaar. Het voordeel 
is dat je cv in de databank komt en dat maakt je zichtbaar 
voor werkgevers die personeel zoeken. Het betekent echter 
niet dat je BIT vroeger begint te lopen.

Hoe en waar inschrijven?

In Vlaanderen bij de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling en Beroepsopleiding) of bij de Werkwinkel. In 
het Brussels Gewest bij Actiris, de Brusselse Gewestelijke 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Neem zeker je identiteits-
kaart en je sis-kaart mee.
Ook wie onmiddellijk werk vindt, schrijft zich best in, tenzij je 
direct de job van je leven vond, wat echter weinig waarschijn-
lijk is. Ga je deeltijds aan het werk, dan moet je zeker mel-
den dat je ingeschreven wil blijven als werkzoekende voor 
een voltijdse job. Dit is zeer belangrijk, want anders telt je BIT 
maar deeltijds!
Door je inschrijving word je officieel werkzoekende en be-
schikbaar voor de arbeidsmarkt. Dat geeft je een aantal rech-
ten en plichten. Vergeet zeker niet om alle wijzigingen door te 
geven, zoals adres, mailadres of gsm-nummer. Je inschrijving 
telt enkel en alleen als ze je kunnen bereiken. Heb je gewerkt 
en ben je terug werkloos? Laat hen iets weten. Bij twijfel: beter 
een keertje te veel inschrijven, dan een keer te weinig.
Tijdens de BIT moet een schoolverlater zeer actief meewer-

ken aan de zoektocht naar werk in het individueel inschake-
lingsproject. Een positieve beoordeling van je inspanningen 
is meteen ook een voorwaarde op latere uitkeringen.

Werken tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Je beroepsinschakelingstijd loopt gewoon door ongeacht je 
soort arbeidsovereenkomst, idem voor jobstudenten (voor 
schoolverlaters kan dat inderdaad nog tot en met eind sep-
tember). Is het een deeltijdse job, denk dan zoals gezegd aan 
je inschrijving als werkzoekende. En als je in juli met een ge-
wone arbeidsovereenkomst begint te werken, tellen die da-
gen in juli ook al mee voor je BIT.

Geen werk op het einde van je BIT?

Voor de meeste schoolverlaters van nu loopt hun BIT ten 
einde in juli 2013. Ten laatste op dat moment ga je langs op 
de werkloosheidsdienst van het ABVV. Onder andere om je 
aanvraag op uitkeringen te maken. Er wordt een dossier op-
gesteld waarvoor je verschillende documenten nodig hebt:
- attest inschrijving als werkzoekende, dat je van de VDAB of 
Actiris kreeg.
- formulier C109/36 aanvraag, dat door de VDAB werd inge-
vuld.
- formulier C109/36 attest, indien je de middelbare school 
hebt beëindigd of een kopie van je diploma indien je hoger 
onderwijs hebt beëindigd.

En dat is nog niet alles...

Zolang je studeert ben je tot 25 jaar verzekerd door de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering van je ouder(s). Dat kan tijdens de 
BIT zo blijven. Ga je aan het werk, of word je uitkeringsge-
rechtigd, sluit je dan zelf aan bij de mutualiteit.
En dan is er nog je kinderbijslag: je blijft hierop recht heb-
ben gedurende je BIT, behalve als je (betekenisvol) aan 't werk 
gaat. Vergeet niet het kinderbijslagfonds op de hoogte te hou-
den!
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Rio+20 in essentie

Strijd tegen armoede en
klimaatverandering gaan hand in hand
De eerste Top van de Aarde, de VN-
conferentie inzake Milieu en Ontwik-
keling, vond in 1992 plaats in Rio de 
Janeiro. Er werden conventies aange-
nomen (o.m. over klimaat en biodi-
versiteit) en actieplannen uitgewerkt 
om iets te doen aan de klimaatveran-
dering, de verwoestijning, de ontbos-
sing en het biodiversiteitsverlies. Er 
werd ook de eerste voorzet gegeven tot 
de uitwerking van het Kyotoakkoord.  
Nu, twintig jaar later, vond van 20 tot 
22 juni de VN-conferentie rond Duur-
zame Ontwikkeling opnieuw plaats in 
Rio. Terwijl het de bedoeling is tijdens 
deze ‘Rio+20’ de geboekte vooruitgang 
na te gaan en nieuwe prioriteiten uit 
te zetten, ziet het er naar uit dat deze 
top zal scheiden wat de eerste samen 
bracht: milieu en ontwikkeling. 

Dé grote uitdagingen van deze top: 
duurzame ontwikkeling heeft een so-
ciale dimensie en draait niet enkel om 
milieu en economie. Dit werd in het 
verleden wel reeds duidelijk gesteld, 
maar de vrees bestaat dat de sociale 
dimensie slechts tot een verklaring zal 
gereduceerd worden. Concrete enga-
gementen of de uittekening van spe-
cifieke doelstellingen en acties zouden 
daarbij achterwege blijven. Duurzame 
ontwikkeling wordt zo verengd tot 
‘groen kapitalisme’ waarbij multinatio-
nals zich gaan vergroenen. De private 
sector zou het klimaat dan als een nieu-
we investeringsmogelijkheid opvatten, 
zonder dat er gesproken wordt over 
taxering en regulering. 

Het laten spelen van marktmechanis-
men zal niet tot de nodige resultaten 
opleveren. Openbare investeringen en 

de uitwerking van een overheidsbeleid 
op verschillende niveau’s zijn cruciaal 
om de broodnodige bijsturingen en re-
sultaten te bekomen. Armoede uitroei-
en en het milieu beschermen zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden en 
kunnen niet afzonderlijk opgelost wor-
den. De armsten in de wereld, die nog 
altijd onvoldoende gezondheidszorg 
en kwalitatief onderwijs hebben, heb-
ben ook geen toegang tot water, land of 
propere lucht. Zij zullen de belangrijk-
ste verliezers zijn als Rio+20 er niet in 
slaagt tot een reeks universele doelstel-
lingen voor de planeet te komen. We 
hebben één leidend kader nodig dat 
als doel heeft armoede, werkloosheid 
en uitbuiting uit te roeien en de aarde 
terug in balans te brengen. 

Er wordt dan ook vurig gepleit voor 
de instelling van Duurzame Ontwik-
kelingsdoelstellingen (sustainable de-
velopment goals, SDG’s), die in 2015 
de Millennium Ontwikkelingsdoelen 
zouden opvolgen. Deze SDG’s moeten 
concreet, duidelijk een meetbaar gefor-
muleerd worden en moeten ook hun 
vertaling vinden op nationaal vlak via 
nationale strategieën voor Duurzame 
ontwikkeling. 

Ook de vakbonden, bij wie leefmilieu 
en klimaatverandering reeds geruime 
tijd hoog op de agenda staan, onder-
steunen deze SDG’s.  Zowel het Euro-
pese als Internationale vakverbond zul-
len deelnemen aan de VN-conferentie. 
Samengevat roepen we als vakbond re-
geringen op ambitieuze engagementen 
aan te gaan op volgende vlakken:
- de wereldwijde garantie van recht op 
voedsel, proper water en duurzame 

energie;
- groen en waardig werk: een verschui-
ving in investeringen moet resulteren 
in meer degelijke jobs gecreëerd door 
milieuvriendelijke investeringen en de 
omzetting van bestaande jobs in duur-
zame tewerkstelling;
- een engagement sociale bescherming 
te voorzien voor alle werknemers, zo-
dat zij en hun familie beschermd wor-
den tegen de veelvuldige ecologische 
en economische crisissen waar zij mee 
geconfronteerd worden. (De vloer voor 
sociale bescherming: zie kader)
- de lancering van een wereldwijde fi-
nanciële transactietaks zou de opbouw 
van een reservefonds mogelijk maken 
voor de financiering van ontwikke-
ling en de bestrijding van klimaatver-
andering, en is een onderdeel van de 
hervorming van het huidige financiële 
systeem dat aan de basis lag van de fi-
nanciële crisis. 
- de erkenning van de cruciale rol van 
vakbond en middenveld in de formu-
lering, implementatie en evaluatie van 
openbaar beleid op alle niveau’s. 

Social Protection Floor: Aan het begin 
van de 21ste eeuw stelde de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie vast dat het 
grootste deel van de wereldbevolking 
geen of ontoereikende toegang heeft 
tot sociale bescherming. Ze dacht na 
over de mogelijkheid om een soort mi-
nimumpakket van sociale bescherming 
in te voeren. Hun studies tonen aan dat 
de meeste landen deze vloer of sokkel 
kunnen invoeren met ‘slechts’ 3,6 tot 
10% van hun BNP. http://www.mo.be/
wereldblog/ilo-conferentie-2012/
social-protection-floor-een-keerpunt-
voor-sociale-bescherming-wereld 
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Aflossing van de wacht bij ACOD Spoor
Bedankt voor het vertrouwen
Op 22 mei bevestigde het nationaal 
congres van ACOD Spoor onze goede 
kameraad Jean Pierre Goossens in het 
mandaat van algemeen secretaris en 
voorzitter van de (Nederlandstalige 
vleugel van) ACOD Spoor. We wensen 
hem het allerbeste toe en twijfelen er 
niet aan dat hij met brio zal slagen in 
de moeilijke taak die hem te wachten 
staat.

Het congres nam nog enkele andere 
praktische beslissingen. Vorig jaar 
stelde Gerard Gelmini om persoonlijke 
redenen het voorzitterschap van onze 
(nationale) sector ter beschikking. In 
dat geval worden de vergaderingen 
van beide taalgroepen samen voorge-
zeten door de algemeen secretaris van 
de andere taalrol, dus ondergetekende. 
Gezien de lange duur van deze over-
gangsperiode, vroeg het congres mij 
om minstens tot eind oktober de taak 
van (nationaal) voorzitter voluit waar 
te nemen. Gegeven de moeilijke om-
standigheden en vooral in het belang 
van ACOD Spoor, kon ik niet anders 
dan hierop ingaan. Tegelijk kreeg ik de 
vraag werk te maken van een nieuwe 
vakbondsstructuur voor de sector, met 
daaraan verbonden een aanpassing 
van het huishoudelijk reglement. Daar-
aan wordt momenteel hard gewerkt 
met het oog op een beslissing tijdens 
het nationaal comité van 21 juni. Meer 
nieuws daarover in de volgende editie 
van Tribune.

Democratische inspraak

Het was een eer om gedurende acht 

jaar aan het hoofd van de Nederlands-
talige vleugel van ACOD Spoor te 
staan. Soms waren er meningsverschil-
len, soms beslissingen die een wrange 
nasmaak nalieten, maar we zijn erdoor 
geraakt. Meer zelfs, ons ledenaantal 
ligt nu merkelijk hoger dan acht jaar 
geleden, ondanks de almaar tanende 
tewerkstelling bij de NMBS-groep. Dit 
is de verdienste van heel onze ploeg, 
met als belangrijkste schakel de mili-
tanten op de werkvloer. Zij staan vrij-
wel belangeloos dag en nacht klaar 
om hun vrijgestelden bij te staan in het 
verkondigen van vakbondsstandpun-
ten. Zij denken ook kritisch na over 
de werking en evolutie van de NMBS-
groep en houden zo onze geesten wak-
ker en alert. In een gezonde democra-
tische vakbond komt men via gezonde 
discussies tot de juiste beslissingen. 
Dat betekent ook rekening houden met 
de mening van onze leden. Zich enkel 
omringen met 'ja-knikkers' die geen 
weerstand bieden, zorgt enkel voor 
kortstondig succes, alvorens te verval-
len in dictatoriaal gedrag dat door nie-
mand aanvaard wordt. Uiteraard is dit 
slecht voor de geloofwaardigheid van 
de vakbond.

Welke structuur voor de NMBS?

We staan aan de vooravond van alweer 
een cruciaal moment in de spoorge-
schiedenis. De huidige structuur werkt 
nauwelijks tot niet en dus wordt nage-
dacht over een nieuwe structuur. Voor 
sommigen is dat een structuur die de 
spoormensen nog verder uit elkaar 
drijft: een structuur die bestaat uit twee 

pijlers, de infrastructuurbeheerder en 
de exploitant. Dit ondanks het feit dat 
men in de aangrenzende landen en 
vrijwel overal in Europa uitschreeuwt 
dat beide niet mogen worden opge-
splitst. ACOD Spoor pleit duidelijk 
voor een geïntegreerde en kostenbe-
sparende structuur met één baas, één 
raad van bestuur en acht in plaats van 
tien directies onder leiding van een 
directeur in plaats van een directeur-
generaal. Na al die besparingen zullen 
er dan onmiddellijk voldoende mid-
delen vrijgemaakt zijn om bijvoorbeeld 
de openstaande posten aan te vullen en 
de service aan de klanten te optimali-
seren.

Wie het laatst lacht

Meer dan eens klaagde ik namens 
ACOD Spoor in de media aan dat de 
NMBS-groep het geld door deuren en 
vensters naar buiten smeet richting al-
lerlei overbodige consultants. Alle be-
leidvoerders ontkenden dit steeds met 
klem. Het Rekenhof maakte nu de of-
ficiële cijfers bekend. De laatste jaren 
soupeerden Infrabel, NMBS en NMBS 
Holding samen 837,5 miljoen euro op 
aan ingehuurde 'denktanks'. Dit terwijl 
bewezen is dat ze weinig zoden aan de 
dijk zetten, aangezien de resultaten op 
alle niveaus blijven tegenvallen. Als 
ware Raspoetins aan het hof van de 
Belgische spoorwegen...

Jos Digneffe
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Veiligheidsmaatregelen personenvervoer per spoor
Goede praktijken als voorbeeld
"De wereld is een gevaarlijke plaats. 
Niet vanwege diegenen die het kwa-
de doen, maar vanwege diegenen die 
het kwade zien gebeuren en zelf niets 
doen." (Albert Einstein)

Het Europese Comité van de Sociale 
Dialoog van de spoorwegsector, sa-
mengesteld uit de koepel van Europe-
se spoorwegondernemingen (CER) en 
de Europese Transportfederatie (ETF), 
startte op 23 en 24 februari een nieuw 
project op met als thema 'Onveiligheid 
en het gevoel van onveiligheid in het 
personenvervoer per spoor'.

Het project heeft drie hoofddoelen: de 
verzameling en uitwisseling van goede 
praktijken, het formuleren van geza-
menlijke aanbevelingen en de publica-
tie van een gids waarin deze praktijk-
voorbeelden en aanbevelingen worden 
aangereikt die kunnen bijdragen in de 
aanpak van onveiligheid en onveilig-
heidsgevoel in het openbaar vervoer. 
De nodige informatie wordt verzameld 
tijdens drie werkgroepen, waarbij de 
focus telkens op een specifiek aspect 
van onveiligheid en onveiligheidsge-
voel ligt.

Op 22 en 23 mei werd in Berlijn sa-
mengekomen in een eerste werkgroep. 
Deze werkgroep had als thema het 
verzamelen en bespreken van voor-
beelden van goede praktijken met vei-
ligheidsmaatregelen en procedures in 
verschillende lidstaten. De focus ligt 
daarbij op verbeteringen voor de vei-
ligheid en het gevoel van veiligheid 
voor medewerkers en klanten. Spoor-
wegmaatschappijen en vakbonden uit 
België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, 
Oostenrijk, Italië, Duitsland, Zweden, 
Luxemburg, Nederland en Roemenië 
waren aanwezig. De werkgroep werd 
aangevuld met enkele externe specia-
listen op het vlak van veiligheid.

Dr. Leon Hempel van het Centrum 
voor Technologie en Samenleving aan 
de Technische Universiteit van Berlijn 
leidde de werkgroep in met een weten-
schappelijk onderzoek naar de rol van 

communicatie in de ontwikkeling van 
onveiligheidsgevoel. Dit onderzoek 
trachtte te begrijpen hoe reizigers en 
personeel (on)veiligheid ervaren. De 
media spelen hierin ook een grote rol. 
De berichtgeving over onveiligheid op 
zich heeft minder impact dan een over-
dreven voorstelling van de problema-
tiek. Uit onderzoek blijkt dat de aan-
wezigheid van personeel in de grote 
stations en vooral in de kleine stations 
maakt dat 65 procent van de reizigers 
zich veiliger voelt. In de grote stations 
is niet zozeer de aanwezigheid, maar 
wel de beschikbaarheid van het perso-
neel een belangrijk gegeven. In kleine-
re stations is de fysieke aanwezigheid 
van personeel voor de reiziger belang-
rijk en geeft die meer aanleiding tot een 
groter gevoel van veiligheid. Camera-

bewaking speelt geen rol in het voorko-
men van het gevoel van onveiligheid, 
omdat er slechts kan worden opgetre-
den na het plegen en vaststellen van 
het delict. Beschikken over goede com-
municatiekanalen, meer solidariteit en 
sociale controle in de samenleving zijn 
drie belangrijke elementen om het ge-
voel van onveiligheid te voorkomen.

Extra inleidende onderwerpen waren 
bijvoorbeeld de ondersteuning voor 
slachtoffers van geweld door derden 
en een studie over het gevoel van on-
veiligheid bij personeel en klanten in 
de SNCF-treinen en -stations. Maat-
regelen dringen zich op omdat perso-
neelsleden die het slachtoffer worden 
van geweld, de plaats van de aanval 
niet kunnen mijden omdat het hun 
werkplek is. Het gevoel van onveilig-
heid wordt gebouwd op de perceptie 

dat men mogelijk een slachtoffer kan 
zijn en de perceptie van de ernst ervan.

Het beveiligingsconcept in het open-
baar vervoer van het Veiligheids-
Competentiecentrum in Noordrijn-
Westfalen werd uiteengezet door Dirk 
Kuhnert. Deze uiteenzetting bevestig-
de opnieuw het feit dat de aanwezig-
heid van personeel het veiligheidsge-
voel verhoogt.

Volgens Armin Kindler van het depar-
tement veiligheid van Deutsche Bahn 
AG is de aanwezigheid van personeel 
in de stations (ook en vooral kleinere 
stations) en de treinen een van de pri-
maire vragen van de klanten. Er dient 
wel opgemerkt dat op het vrijgemaakte 
Duitse spoorwegnet de aanwezigheid 
van personeel sterk afhankelijk is van 
de aangeboden offertes op vraag van 
de lokale opdrachtgever of de private 
operator.
Het eerste gedeelte werd afgesloten 
met een bezoek aan het DB Lagezen-
trum in Berlijn, dat te vergelijken is 
met het Security Operations Centre bij 
de NMBS-Holding maar met minder 
mogelijkheden.

Het tweede gedeelte van de werk-
groep besteedde vooral aandacht aan 
de veiligheidsprocedures bij de SNCF 
in Frankrijk, Deutsche Bahn AG, de 
NMBS-Holding (met een uiteenzetting 
door Corporate Security Services), Ne-
derlandse Spoorwegen en bij MÁV in 
Hongarije. Partnerschappen in beveili-
ging, controlecentra, beveiligingsper-
soneel, videobewaking, maatregelen 
voor renovatie, management van cash 
geld en rehabilitatie van slachtoffers 
van geweld waren enkele van de be-
langrijkste onderwerpen die aan bod 
kwamen.

De volgende werkgroep vindt plaats 
in Wenen op 26 en 27 juni en focust op 
goede praktijkvoorbeelden in HR-be-
leid voor de aanpak van geweld door 
derden in het openbaar vervoer.

Rudy Verleysen

Contactpersoon spoor: Rudy Verleysen - GSM: 0479/86.25.56  - e-mail: rudy.verleysen@acod-spoor.be
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Telewerk binnen de NMBS-Groep?
Tijdens de paritaire subcommissie van 
7 maart werd door de Maatschappij 
een eerste maal een document voorge-
legd over telewerken. De bedoeling is 
om een pilootproject op te starten dat 
volgens de Maatschappij tegemoet-
komt aan de vraag van een aantal be-
dienden en dat moet toelaten het imago 
van aantrekkelijke moderne werkgever 
te promoten. In eerste instantie zou het 
gaan om een beperkt aantal diensten 
en personeel.

Wij zijn er ons van bewust dat deze 
moderne arbeidsorganisatievorm per-
spectieven opent voor een aantal per-
soneelsleden in het zoeken naar een 
betere balans werk-privé. Omdat dit 
om een totaal nieuwe arbeidsorganisa-
tievorm gaat binnen de NMBS-Groep, 
willen wij dit debat dan ook ten gronde 
voeren.

Telewerken kan niet zomaar worden 
ingevoerd zonder dat het voldoet aan 
enkele voorwaarden. Die voorwaar-
den waren niet terug te vinden in het 
document dat door de Maatschappij 

werd voorgelegd. Voor die voorwaar-
den beroepen wij ons op de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr.85 van 9 no-
vember 2005 die uitvoering geeft aan 
de Europese raamovereenkomst over 
telewerk van 16 juli 2002. Daarnaast 
brengt een evaluatie bij de diensten 
van de FOD Sociale Zekerheid enkele 
belangrijke aandachtspunten naar vo-
ren.

Het document telewerken werd voor-
eerst niet besproken in het Nationaal 
Comité Preventie en Bescherming op 
het Werk, terwijl er nochtans verschil-
lende maatregelen moeten worden ge-
nomen volgens de wet. Bijvoorbeeld 
het bezoek van een preventieadviseur 
bij het personeel thuis, het aanbieden 
van een bureaustoel op wieltjes met 
armleuningen, het controleren of er een 
branddetector aanwezig is enz. Verder 
is er de vraag wie zal tussenkomen in 
de eventuele kosten om een lokaal aan 
te passen en wat de mogelijke fiscale 
impact is van het gebruik van een deel 
van de privéwoning voor professionele 
doeleinden.

We moeten er op toezien dat telewerk, 
in tegenstelling tot de beoogde betere 
combinatie werk-privé, niet leidt tot 
het risico dat het werk meer en meer 
intervenieert in het privéleven omdat 
het dan alomtegenwoordig is in de 
thuissituatie. Er moeten dus duidelijke 
afspraken worden gemaakt over de in-
houd en duur van het telewerk en de 
na te streven doelstellingen die aan het 
personeelslid worden opgelegd.

Een aangepast document na onze eer-
ste opmerkingen in de paritaire sub-
commissie van 7 maart, werd opnieuw 
voorgelegd tijdens de paritaire sub-
commissie van 6 juni. We hebben er bij 
de Maatschappij op aangedrongen dat 
het dossier telewerken deel zou uitma-
ken van een nog nieuw te onderhande-
len protocol van sociaal akkoord. Dit 
moet ons toelaten, om in het belang van 
onze leden, de nodige tijd te nemen om 
de discussie ten gronde te voeren.

rudy.verleysen@acod-spoor.be.
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Vrouwen bij het Spoor, een Europees project
De Europese sociale partners, namelijk 
de Europese koepel van spoorwegon-
dernemingen (CER), de Europese Infra-
structuurmanagers (EIM)en de Euro-
pese Transportfederatie (ETF), willen 
de nodige initiatieven nemen voor een 
betere vertegenwoordiging en integra-
tie van vrouwen in de spoorwegsector. 
Hiervoor moet een beleid van gelijke 
kansen worden gevoerd rekening hou-
dend met de demografische ontwikke-
ling en de attractiviteit van de sector 
voor vrouwen.

Het project Women in Rail (WIR)  on-
derzocht de evolutie van de vertegen-
woordiging van vrouwen in de spoor-
wegsector sinds 2003. In de loop van 
2011 werden drie werkgroepen gehou-
den met vertegenwoordigers van de 
werkgeversorganisaties aangesloten 
bij CER en EIM en vakbonden aan-
gesloten bij ETF. Een sturingscomité, 
waarvan ook ACOD deel uitmaakte, 
zorgde samen met het Austrian Insti-
tute for SME Research voor de uitwer-
king en de logistieke ondersteuning 

van het project.

Het project WIR wordt opgebouwd 
rond drie thematische werkgroepen:
- werkgroep 1. Hoe vrouwen aantrek-
ken en behouden in de spoorwegsec-
tor, vooral in technische beroepen?
- werkgroep 2. De werkorganisatie en 
de combinatie van werk en gezin/soci-
aal leven.
- werkgroep 3. Loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen en de carrièremo-
gelijkheden voor vrouwen in de spoor-
wegsector.
Op 18 en 19 april 2012 wordt uitein-
delijk in Brussel de finale conferentie 
gehouden met de voorstelling van de 
resultaten van het project.

Een beknopt verslag van de werkzaamhe-
den van de werkgroepen is te vinden in 
de vorm van een brochure op www.acod-
spoor.be.

Sociale Werken
Vestigingslening 
wordt gift
In 2002 werd een vestigingslening ingevoerd voor be-
dienden jonger dan 35 jaar wanneer ze het ouderlijk huis 
verlaten om alleen te gaan wonen of een gezin te stich-
ten (huwen of samenwonen) terwijl ze voorheen alleen 
woonden.

Na evaluatie blijkt nu dat de toekenning van een vesti-
gingslening niet meer voldoet aan de verwachtingen van 
de jonge spoorwegbedienden, omdat een groot aantal 
onder hen al het ouderlijk huis hebben verlaten bij toetre-
ding tot de NMBS-Groep. Weer anderen huwen of gaan 
wettelijk samenwonen na hun indiensttreding.
Tijdens het Nationaal Subcomité Sociale Werken van 21 
mei werd daarom voorgesteld om de vestigingpremie 
aan jonge bedienden te vervangen door een gift bij huwe-
lijk of wettelijk samenwonen van een statutaire bediende 
in actieve dienst. Het bedrag van de premie wordt vast-
gelegd op 186 euro en wordt slechts eenmaal aan de be-
diende toegekend.
De nieuwe maatregel werd goedgekeurd en gaat in voege 
vanaf 1 juli 2012.
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Besparingen De Lijn
stuiten op algemeen protest
De Lijn moet dit jaar – alweer – 60 miljoen besparen. Dit 
betekent drastische vermindering van het aanbod aan bus-
sen en trams in quasi heel Vlaanderen voor de reiziger, en 
voor het personeel een verlies van tewerkstelling van 600 
voltijdsen. Minder aanbod heeft voor gevolg minder reizi-
gers en dus minder inkomsten. En dit op het ogenblik dat 
de minister van De Lijn verwacht haar reizigersinkomsten 
te verhogen en een reizigerswinst (in aantal) van 10 procent 
te maken. Bovendien wenst de Vlaamse regering een hogere 
kostendekkingsgraad.

In landelijke gebieden zal De Lijn de dienstverlening meer 
en meer beperken tot school- en woon-werkvervoer, ten-
minste indien je tussen 9 en 17 uur werkt. In Mechelen wor-
den alle stadslijnen afgeschaft en vervangen door een cen-
trumpendel. In Antwerpen verdwijnen er maar liefst 1000 
busritten per dag van en naar het centrum. Ook in West-, 
Oost-Vlaanderen en Limburg wordt duchtig de schaar gezet 
in dienstritten, waarbij de logica ver zoek is.

Brouwerij als openbare dienstverlener

Het laatavondvervoer wordt sterk afgebouwd en voor het 
behoud van het nachtnet worden oplossingen gezocht waar-
bij de grenzen van de deontologie worden overschreden. 
Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking werden 
aangegaan om het nachtnet te behouden, onder meer met 
brouwerij Duvel-Moortgat.
In dit kader een opmerkelijk citaat van directeur-generaal 
Roger Kesteloot: "Ik juich toe dat de maatschappelijke rol en 
duurzame mobiliteit bij vrijetijdsbesteding verzorgd wordt 
door brouwerij De Koninck." De ACOD TBM juicht dit niet 
toe, integendeel zelfs. De bevoegde minister ontloopt eens 
te meer haar verantwoordelijkheid om haar maatschappe-
lijke rol te vervullen, en laat dit nu gemakshalve over aan 
het initiatief van een cafébaas. Dit is onverantwoord.
Voorlopig neemt de brouwerij nog genoegen met het recht 
om als publiciteit het uitzicht en interieur van de bussen 
naar eigen smaak te bepalen als ruil voor haar geleverde 

diensten, maar wat zal het volgende zijn? Dat een brouwerij 
het traject en de halteplaatsen gaat bepalen in functie van de 
cafés waar het eigen bier geleverd wordt?

Creatieve acties stimuleren debat

Gelukkig komt het verzet tegen de besparingen vanuit di-
verse hoeken zeer goed op gang. De ACOD TBM lanceerde 
eerder een opgemerkte affichecampagne, een stickeractie en 
diverse petities, al dan niet in gemeenschappelijk vakbonds-
front.

Maar her en der laten ook de reizigers duchtig van zich ho-
ren. Zo was er onder meer in Dendermonde een actie aan de 
gemeenteraad en werd een comité opgericht met het oog op 
verdere initiatieven.

In Mechelen organiseerden de vakbonden samen met tien-
tallen Mechelse busgebruikers een recordpoging 'busvullen' 
om de te kleine capaciteit van de pendelbussen in de verf te 
zetten.

In Antwerpen zette het burgerinitiatief 'Antwerpenaars te-
gen de besparingen bij De Lijn' een ludieke actie op touw 
onder de slogan 'Langer wachten op bus en tram? Dan ma-
ken we het best gezellig!' Een bushalte werd voor de gele-
genheid omgebouwd tot een knus salon.

In Limburg en elders knokken de openbaarvervoergebrui-
kers voor het behoud van de snelbuslijnen, maar ook in het 
Waasland en de Kempen waren er acties van reizigers, al 
dan niet in samenwerking met het Lijnpersoneel. Kortom, 
de belastingbetaler verweert zich in heel Vlaanderen.

Het meest opvallende initiatief tot nu toe was ongetwijfeld 
de optocht in Gent van het collectief 'Gentenaars tegen Be-
sparingen' (GtB), met meer dan 400 aanwezigen. Ook de 
ACOD had haar medewerking verleend aan deze actie. GtB 
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kon rekenen op heel wat media-aandacht en zet haar cam-
pagne verder met opvallende ludieke acties. Het leverde 
hen alvast gesprekken op met het Gents stadsbestuur. De 
Antwerpse tegenhanger 'Antwerpenaars tegen de besparin-
gen bij De Lijn' werkt momenteel aan een platformtekst om 
in september samen met andere organisaties – waaronder 
de vakbonden – een optocht te organiseren.

Als de bus een bank was, dan was hij al gered

Er zal natuurlijk meer nodig zijn om de verantwoordelijke 
overheden zodanig onder druk te zetten dat de besparings-
plannen herzien worden. Maar de verschillende actievor-
men en -comités die in Vlaanderen de voorbije maanden zijn 
ontstaan, tonen wel aan dat alerte bus- en tramgebruikers in 
samenwerking met de vakbonden in staat zijn om de publie-
ke opinie wakker te schudden. Dit is de voorbode van meer.

Dit artikel is een samenwerking van ACOD TBM en Jan Vlegels, 
ACOD Onderwijs -'Antwerpenaars tegen de besparingen bij De 
Lijn'

Sociale verkiezingen De Lijn
ACOD-jongeren scoren zeer goed
Op 29 mei werden bij De Lijn de sociale verkiezingen 2012 
voor de jongerenzetel CPBW Antwerpen herdaan, wegens 
een ernstige procedurefout door de werkgever tijdens de ver-
kiezingen van 10 mei. Na de herverkiezing werd deze laatste 
jongerenzetel behaald door de ACOD TBM!

De eindstand van de sociale verkiezingen 2012 bij De Lijn 
voor de te verdelen jongerenzetels is ronduit schitterend. 
Voor de ondernemingsraad waren er in totaal vier jonge-
renzetels te verdelen, die alle vier werden ingenomen door 
ACOD TBM kandidaten. Voor het CPBW waren er eveneens 
vier jongerenzetels te verdelen, waarvan ACOD TBM er drie 
op haar naam wist te zetten. De toekenning van de vierde ze-
tel werd bepaald na een gelijkstand van de ingediende stem-
men, waarbij uiteindelijk de leeftijd van de kandidaat beslis-
send was om de jongerenzetel toe te wijzen aan een andere 
vakorganisatie.

Rita Coeck

Contactpersoon TBM: Rita Coeck - Tel.: 02/508.58.84 - e-mail: tbm@acod.be
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Jean Van Mechelen roept op:
"Als senioren
moeten wij onze 
stem nog meer laten 
horen"
De vertegenwoordiger voor de Vlaamse ACOD in de seni-
orencommissie ABVV is Jean Van Mechelen, ex-nationaal 
secretaris van de ACOD TBM. Gezien zijn beroepsverleden 
werd hij tevens aangeduid om voor het ABVV in de Vlaamse 
Ouderenraad het mandaat op te nemen in de commissie Wo-
nen, Mobiliteit en Veiligheid. Jean Van Mechelen roept op 
dat senioren nog meer hun stem moeten laten horen.

In een Europa dat geregeerd wordt door politici van over-
wegend conservatieve signatuur, heeft niet alleen de wer-
kende klasse het alsmaar moeilijker maar is de grote groep 
gepensioneerden er ook slecht aan toe. Een groot deel van 
de ouderenpopulatie moet rondkomen met een gezinsinko-
men dat lager ligt dan 1000 euro per maand. Omdat het wet-
telijk pensioen ontoereikend is en niet in verhouding staat 
met de reële levenskosten, belanden steeds meer ouderen 
onder hun normale levensstandaard.

In de ABVV seniorencommissie wordt de ganse problema-
tiek van de gepensioneerden besproken. Het ABVV heeft 
ook een mandaat in de Vlaamse Ouderenraad, een over-
koepelend orgaan waarin verschillende commissies over 
hun domein adviezen verstrekken aan voogdijminister Jo 
Vandeurzen. De commissie Wonen, Mobiliteit en Veiligheid 
behelst wel drie domeinen, maar mobiliteit stond de laatste 
maanden permanent op de agenda. Daarbij kwamen vooral 
twee actuele mobiliteitsvraagstukken aan bod.

Afschaffing gratis abonnement

Er werd gezocht naar een standpunt over de mogelijke af-
schaffing van het gratis abonnement voor 65-plussers op 
tram en bus van De Lijn. Vooral Open VLD en NVA zijn 
voorstander. Wij blijven beklemtonen dat het gratis abon-
nement een compensatie is voor de te lage pensioenen in 
ons land en dat de afschaffing ervan het probleem van de 
60 miljoen besparingen voor 2012 niet zal oplossen. Meer 
ouderen zullen weer naar de auto grijpen en dit maakt van 
de maatregel in het kader van duurzame mobiliteit een on-
verantwoorde politieke keuze. Bovendien speelt het open-
baar vervoer een belangrijke rol in de sociale integratie en 
het tegengaan van vereenzaming bij ouderen.

Structurele besparingen

Het tweede actuele thema ging over de structurele besparin-
gen van 60 miljoen bij De Lijn. Tijdens een toelichting deelde 
De Lijn mee dat de regelgeving inzake basismobiliteit geres-
pecteerd blijft, maar dat het decreet wel strikter geïnterpre-
teerd zal worden. Begrijpe wie kan. De ACOD TBM stelt dat 

minister Crevits door haar opgelegde besparingen de dui-
delijke wetgeving niet respecteert en hiervoor een flauwe 
uitleg verzint.
Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer zou 
maximaal ontzien worden. De Lijn kiest voor het 'overstap-
model' waarbij de bus niet meer tot in de stadskern rijdt 
maar stopt aan de rand of aan een station, waar de reizigers 
dan moeten overstappen op een ander vervoermiddel zoals 
de tram. Vroeger was overstappen voor De Lijn een vloek, 
nu een zegen. Dat is het echter niet voor reizigers en zeker 
niet voor ouderen.

Onze kritiek

Tijdens de tussenkomsten verklaarden we dat de minister 
het niet al te ernstig neemt met een correcte toepassing van 
de beheersovereenkomst. In het verleden werden prijsstij-
gingen waarop de directie van De Lijn geen enkele impact 
heeft, altijd financieel gecompenseerd. Eerlijke compensa-
ties blijven nu vaak uit.
Het actieplan 2012 voor de ouderen is ook nog niet volledig 
duidelijk of inschatbaar. Het advies naar de minister is dan 
ook: iets meer politieke goodwill tonen.
Door onze tussenkomst en die van de andere commissiele-
den kan de Vlaamse Ouderenraad een gefundeerd stand-
punt opstellen met de eis om de beperking van het open-
baar vervoer in Vlaanderen te stoppen. Blijft de vraag wat 
de voogdijminister met dit advies doet.

Daar waar de slagkracht van de actieve bevolking op het ter-
rein nog reëel is, is dat van de gepensioneerden in sommige 
gevallen bijna nihil. Daarom leveren een seniorencommissie 
en een Vlaamse Ouderenraad dan ook nuttig werk. Senioren 
en gepensioneerden moeten echter hun stem nog meer laten 
horen.

Jean Van Mechelen, Rita Coeck
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Overzicht van je contactpersonen
in de gewesten
Na de afgelopen congresperiodes werden in verschillende gewesten nieuwe verantwoordelijken aangesteld. Om je als lid 
en/of militant bij te staan, kan je in eerste instantie een beroep doen op de volgende vrijgestelden.

Antwerpen
Gewestelijk secretaris:
Erwin Verstappen
0486/03.24.28
Sectorafgevaardigde:
Ben De With 0475/20.82.73
Kantoor: 03/213.69.50,
Ommeganckstraat 47/49,
2018 Antwerpen

Oost-Vlaanderen
Gewestelijk secretaris:
Claudine Baltzar
0473/81.67.07
Adjunct-gewestelijk
secretaris: Henk Van Hamme
0495/12.07.17
Kantoor: 09/269.93.56,
Bagattenstraat 158, 9000 Gent

Vlaams-Brabant
Gewestelijk secretaris:
Alfons Timmermans
0485/36.49.62

Limburg
Gewestelijk secretaris:
Heidi Kruppa
0479/32.09.06 

West-Vlaanderen
Gewestelijk secretaris:
Chris Coucke
0479/44.80.86
Kantoor: 051/20.97.97 
St. Amandsstaat 112
8800 Roeselare

Brussel
Intergewestelijk secretaris Brussel:
Pierre Van Brussel
0475/90.77.78
Adjunct-intergewestelijk
secretaris: Michel Bourton 
0478/44.02.20
Kantoor 02/226.13.59,
Congresstraat 17/19,
1000 Brussel

In tweede instantie kan je je wenden tot de ondersteunende Intergewestelijke secretarissen:

Lucien Van den Broeck
(Antwerpen, Limburg en Vlaams- 
Brabant voor Vilvoorde, Leuven, 
Aarschot en Tienen)
0479/75.99.65

Marc Lasseel
(Oost- en West-Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant voor Halle en 
Dilbeek)
0474/31.69.59
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Vrijstellingen veiligheidsgordel
Moeten beambten van de Post tijdens 
de postbedeling hun veiligheidsgordel 
dragen of zijn zij hiervan vrijgesteld? 
We publiceren hieronder de uitzonde-
ringen zoals vermeld in het verkeersre-
glement.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg 
stelt in artikel 35.2.1:
"Worden evenwel vrijgesteld van het 
verplicht gebruik van de veiligheids-
gordel en het kinderbeveiligingssy-
steem:
1. de bestuurders die achteruitrijden.
2. de bestuurders van taxi's wanneer zij 
een klant vervoeren.
3. de bestuurders en de passagiers van 
de prioritaire voertuigen, bedoeld in 
artikel 37, wanneer de aard van hun 
opdracht het rechtvaardigt.
4. de personen die in het bezit zijn van 
een vrijstelling op grond van gewich-
tige medische tegenindicaties afgele-
verd door de minister bevoegd voor 
verkeersveiligheid, of zijn gemach-
tigde, of, indien zij in het buitenland 
wonen, door de bevoegde instanties 
van dat land. De minister bevoegd 
voor verkeersveiligheid stelt de moda-
liteiten van afgifte en het model van de 
vrijstelling vast. Deze vrijstelling moet 
worden vertoond op elk door een be-
voegd persoon gedaan verzoek.
5. de beambten van de Post, wanneer 
zij, in het kader van de postbedeling 
en postophaling, achtereenvolgens, 
op plaatsen die op korte afstand van 
elkander gelegen zijn, postzendingen 
uitreiken of ophalen."

Contactpersoon De Post:
Jef De Doncker

e-mail:
jozef.de_doncker@acod.be
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Productiecapaciteit van België in gevaar?
Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Ener-
gie en Mobiliteit, stelde in het begin van dit jaar een alge-
mene beleidsnota op. Bevoorradingszekerheid, prijscontro-
le, hernieuwbare energie en de sluiting van de kerncentrales 
zijn de vier pijlers waarop dit beleid is gebaseerd.

Het beleid dat in de nota wordt uitgestippeld, heeft als 
doel om zekere, duurzame en voor iedereen toegankelijke 
energie te waarborgen. Alle beslissingen in functie hiervan 
worden volgens de nota genomen in nauw overleg met alle 
actoren (administratie, regulator, ondernemingen), met res-
pect voor hun respectievelijke rollen en in een gestabiliseerd 
en duidelijk reglementair en juridisch kader dat investerin-
gen bevordert.

De vier pijlers

Via prijscontrole zouden verbruikers moeten kunnen genie-
ten van gunstigere prijzen.
Hernieuwbare energie zou gestimuleerd worden op een ko-
stenefficiënte wijze met o.a. Noordzee-windenergie, evalu-
atie en herziening van de wet op biobrandstoffen in 2012, 
aanmoediging van elektrische voertuigen, eenvoudiger en 

sneller vergunningsbeleid.
De wil om de kerncentrales te sluiten conform de wet van 
2003 wordt bevestigd, maar de definitieve sluitingsdata 
worden gekoppeld aan de aansluiting van nieuwe produc-
tiecapaciteit op het net. Hierbij wordt absolute prioriteit 
gegeven aan de veiligheid en beveiliging van de nucleaire 
installaties.
Zoals onderstreept in de regeerverklaring wordt de bevoor-
radingszekerheid gewaarborgd door de energiebronnen 
maximaal te diversifiëren en door prioriteit te geven aan 
hernieuwbare energie zoals wind-, zon- en waterkracht 
waarbij discriminerende effecten zullen worden vermeden. 
Tegen het midden van 2012 wordt een uitrustingsplan uit-
gewerkt voor een nieuwe gediversifieerde energieproduc-
tiecapaciteit, dat op korte, middellange en lange termijn de 
elektriciteitsbevoorrading van België moet verzekeren. Lo-
caties voor nieuwe eenheden worden geselecteerd, onder 
andere door de beschikbaarheid van onbenutte sites te on-
derzoeken.

Stilleggen en sluiten centrales

Op 16 mei kondigde Electrabel haar intentie aan om de klas-
sieke productiecentrale van Ruien volledig te sluiten tegen 
ten laatste 1 september 2013. Hetzelfde lot zou ook groep 
5 van Les Awirs ondergaan. De opgegeven impact op het 
gezamenlijke personeelsbestand zou een vermindering van 
132 collega’s inhouden. Nergens is echter sprake van de 
bijkomende impact die dergelijke sluitingen hebben op on-
deraannemers en toeleveranciers. De opgegeven reden voor 
de sluitingen is dat deze niet langer rendabel zijn. De opge-
vraagde cijfers hierover worden echter niet verstrekt.
Een biomassacentrale van Electrawinds te Mouscron ligt al 
maanden volledig stil, met gevolgen voor het voltallige per-
soneel. Andere klassieke productiecentrales worden lang-
durig en regelmatig stilgelegd. Tussen de regels door begrij-
pen wij uit patronale verklaringen dat nog andere centrales 
stilgelegd zouden kunnen worden in de nabije toekomst.
Meerdere vergunningen zijn verleend om nieuwe centrales 
te bouwen, maar geen enkele investeerder begint er echter 
aan.

Bewust creëren van schaarste

Er heerst nog steeds grote onzekerheid over de tijdslijn 
waarbinnen nucleaire eenheden in ons land zouden worden 
gesloten. Electrabel en EDFLuminus hebben de Belgische 
nucleaire productie in handen en zij hebben er alle belang 
bij dat deze afgeschreven centrales zo lang mogelijk ope-
rationeel blijven. Er is immers voor hen geen goedkopere 
manier van produceren momenteel voorhanden in België: 
lage productiekosten + hoge verkoopprijs = grote winst. Zij 
zullen dan ook niet nalaten om de regering onder druk te 
zetten om de nucleaire sites zo lang mogelijk operationeel te 
houden, zelfs door het bewust creëren van een schaarste in 
de andere productiecapaciteit.
Er zijn steeds meer klanten in ons land, verspreid over een 
gewijzigd leverancierslandschap, en er wordt steeds meer foto: Ad Meskens
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verbruikt. Toch wordt momenteel hierop niet geanticipeerd 
door voldoende bijkomende productiecapaciteit met bij-
horende tewerkstelling te verankeren in België. In de ons 
omringende landen wordt wel degelijk productiecapaciteit 
bijgebouwd, zelfs ook op basis van brandstoffen die hier bij 
ons als te vervuilend of te gevaarlijk worden bestempeld.

Een productiepark voor de toekomst

Er moet dan ook absoluut geïnvesteerd worden in een vol-
doende performant en gediversifieerd productiepark dat 
afgestemd is op de vraag en op netstabiliteit. Zon- en wind-
energie kunnen immers niet altijd zorgen voor voldoende 
basiscapaciteit. Bovendien moet deze productie ook veran-
kerd worden in België. Deze onafhankelijkheid tegenover 
het buitenland is cruciaal, want anders dreigen er grote 
prijsonzekerheid en een groot bevoorradingsrisico. Nie-
mand wil immers onderhevig zijn aan een importpolitiek en 
het risico lopen van een grootschalige 'black-out'. Dat zou 
immers pas een nationaal rampscenario zijn van ongekende 
omvang. Tot slot moet ook gekozen worden voor diverse 
productiemethodes met een verankering van de tewerkstel-
ling in België te verankeren.

Een vernieuwd investeringsklimaat

De overheid mag beslissingen hierover niet overlaten aan 
multinationals zoals EDF, GDFSuez, ENI, Vattenfall, RWE of 
EON want dit zou de miljardenstromen naar het buitenland 
enkel versterken. De overheid moet de nucleaire rente ten 
goede laten komen aan alle verbruikers in dit land door bij-
voorbeeld deze verplicht te doen herinvesteren in produc-
tiemiddelen die ten dienste staan van iedereen, waarbij een 
rol voor de overheid zelf niet mag ontzegd worden. Een ver-
nieuwd investeringsklimaat moet dit mogelijk maken door 
een stabiel wettelijk kader op langere termijn, een gecoör-
dineerd vergunnings- en taxeringsbeleid in een Europese 
context en een subsidiebeleid voor hernieuwbare energie 
dat niet bedoeld is om winsten te financieren. Het Belgische 
energiebeleid moet gericht zijn op haar openbare dienstver-
plichting op maatschappelijk en economisch vlak voor de 
Belgische verbruikers. Momenteel is dat duidelijk niet het 
geval.

De oproep van Gazelco aan de beleidsmakers van ons land 
klinkt luider dan ooit tevoren: geef de Belgische verbruiker 
een doordacht uitrustingsplan voor elektriciteitsproductie 
in en voor België en stop met de uitverkoop hiervan. Voer 
een globaal energiebeleid in functie van onze hele maat-
schappij en dat stopt niet bij de productie van elektriciteit 
alleen. Wij weten wie het gelag zal betalen indien dit niet 
dringend gebeurt: de ganse maatschappij, waartoe al onze 
collega’s ook behoren. Gazelco, gesteund door het ABVV en 

haar centrales, spant zich dagelijks in om onze beleidsma-
kers op hun verantwoordelijkheden in dit dossier te wijzen.

Jan Van Wijngaerden

Sociale verkiezingen
Voor de resultaten van Gazelco bij de sociale verkiezingen: zie onze website www.gazelco.be.

foto: Hans Hillewaert

Contactpersoon Gazelco: Jan Van Wijngaerden 
GSM: 0476/54.13.18 - Tel.: 02/508.58.67

e-mail: jan.vanwijngaerden@acod.be
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Statutair congres Telecom Vliegwezen
Actie-Samen-Visie
Het 23'ste vierjaarlijks statutair con-
gres van ACOD Telecom Vliegwezen 
werd gehouden op 23 en 24 mei, samen 
met 260 enthousiaste militanten. Tien 
resoluties werden goedgekeurd.

Strijd tegen fraude

Na de opening van het congres zette 
John Crombez, staatssecretaris voor 
fraudebestrijding, de zaal in lichter-
laaie met een uiteenzetting over zijn 
doelstellingen inzake fraudebestrij-
ding. In zijn betoog was hij heel dui-
delijk: we moeten af van grote fraud-
ezaken die verzanden in ellenlange 
procedureslagen. De FOD Sociale Ze-
kerheid stelde op 19 april de resultaten 
voor van een nieuwe pilootstudie naar 
de omvang van de fraude in België. 
Volgens de enquête scoren we slechter 
dan het Europese gemiddelde. Crom-
bez wil meer gerichte controles: meer 
controles waar nodig, minder waar de 
zaken in orde zijn. We citeren:

"Fraude is de meest flagrante schen-
ding van het gelijkheidsbeginsel. Wie 
correct zijn fiscale en sociale bijdragen 
betaalt, draait op voor de bijdragen die 
fraudeurs niet willen betalen en voor 
de sociale voordelen die ze onterecht 
genieten. Er is niets eerbaar aan frau-
deren. Fraude is marktverstorend en 
concurrentievervalsend. Ondernemers 
die geconfronteerd worden met frau-
derende concurrenten komen onder 
druk te staan om zich eveneens aan 
fraude te bezondigen om te kunnen 
overleven.
Fraude ondermijnt het draagvlak 
voor solidariteit, net als de geloof-
waardigheid en de financiering van 
de overheid en de sociale zekerheid. 
Als staatssecretaris voor de bestrijding 
van de sociale en fiscale fraude ben 
ik belast met de coördinatie van de 
fraudebestrijding. Het regeerakkoord 
voorziet in een groot aantal antifrau-
demaatregelen die geconcretiseerd 
zullen worden in samenwerking met 
de ministers van Financiën, Werk, Eco-
nomie, Sociale Zaken en Justitie. In het 
kader van mijn opdracht zal ik verder 
een beroep kunnen blijven doen op de 
twee instanties, namelijk het college en 

het ministerieel comité ter bestrijding 
van de fiscale en sociale fraude."

John Crombez sloot zijn betoog af met 
een dankwoord voor de sector om aan-
wezig te zijn op het congres en bena-
drukte dat hij sinds de kabinetten van 
Johan Vande Lanotte en Freya Van den 
Bossche steeds goede banden met de 
sector heeft gehad.

Verleden en toekomst

Vervolgens werd het bestendig secre-
tariaat met handgeklap geïnstalleerd: 
voorzitter André Vandekerkhove, vice-
voorzitter Michel Denys en federaal se-
cretaris Eric Halloin. De leden van het 
federaal bureau en de verificateurs van 
de rekeningen werden in hun mandaat 
bekrachtigd.
Federaal ACOD-voorzitter Karel Stes-
sens had het over de toekomst van 
de ACOD. Er zijn wijzigingen van de 
staatsstructuren, waarbij de ACOD 
tegen elke politieke macht een syn-
dicale macht wil tegenover zetten. 
Ook de ACOD moet dus denken aan 
structuurwijzigingen. Daartoe wordt 
de aanzet gegeven in de volgende con-
gresperiode.

Vicevoorzitter Michel Denys bracht de 

belangrijkste realisaties van de voor-
bije vier jaar onder de aandacht. Een 
indrukwekkend parcours met slechts 
één domper: onze verhouding met 
ACV-Transcom. Sedert 1 januari 2006 
kiezen zij voor een conflictmodel in 
plaats van een sociaal model dat streeft 
naar consensus. In de publicaties van 
ACV is er nooit een positieve noot te 
vinden. Ze zijn onbetrouwbaar ge-
worden en de verzuring is zeer groot. 
Daarom vraagt de sector aan het con-
gres om het eisencahier zonder hen in 
te dienen.

De sector streeft ernaar om in de an-
dere ondersectoren een gemeenschap-
pelijk front af te sluiten met het VSOA 
of met de ACLVB. Bij Belgacom is er 
al een gemeenschappelijk front met 
VSOA. Het is duidelijk dat de sector 
een visie heeft. Ja, zelfs een visie op 
lange termijn met een brede kijk op de 
problemen waarmee we geconfron-
teerd worden. En als het nodig mocht 
blijken, schrikken we zeker niet terug 
om actie te voeren, maar uiteraard sa-
men.

Felicitaties en huldiging

Voorzitter André Vandekerkhove 
maakte van de gelegenheid gebruik 
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om de militanten van TBAC van harte 
te feliciteren met de behaalde resulta-
ten. Hoewel de krachtsverhoudingen 
in de ondernemingsraad niet gewij-
zigd zijn (5 voor ACV, 3 voor ACOD en 
2 voor ACLVB) zijn we wel de morele 
winnaars.
Michel Denys, Eric Halloin en André 
Vandekerkhove huldigden de volgen-
de kameraden:
- Bruxelles-Brussel: Nicolas Costa en 
Guy Petiau.
- Waalse Intergewestelijke: Jean Scail-
let, Jean-Claude Baudoux, Christian 
Smal, Alain Haubruge en Albert Cor-
manne.
- Vlaamse Intergewestelijke: Joël Hul-
laert, Toon Van Poele, Jan De Potter, 
Louis Lardaux, Fons Bosman en Diane 
Caudron.
Namens de gehuldigden bedankte 
Diane Caudron de sector en nodigde 
iedereen uit verder te gaan op de inge-
slagen weg.
De secretaressen Annie Pollet en Isa-
belle Bruyr werden eveneens in de 
bloemetjes gezet.

De congresresoluties

De tweede congresdag was voorbe-
houden voor de goedkeuring van alle 
gemandateerden. Het eisencahier Bel-
gacom en de problematiek bij Belgo-
control kwamen uitgebreid aan bod.
Het eisencahier Belgacom 2013-2014 
werd met unanimiteit goedgekeurd. 
Er werd beslist om het eisencahier in 
gemeenschappelijk front ACOD-VSOA 
in te dienen tijdens het paritair comité 
van 31 mei 2012. Tot slot werden door 
het congres de volgende 10 resoluties 
goedgekeurd:

1. Geen privatisering
Het congres bevestigt de congresre-
solutie goedgekeurd door het buiten-
gewoon congres van de sector op 16 

september 2011. Daarin wordt gesteld 
dat Belgacom, een sterkhouder is. Als 
bedrijf van publiek recht bezit het 
daarenboven alle operationele troe-
ven (gemotiveerde medewerkers en 
voldoende flexibele operationele mid-
delen) om de concurrentiestrijd met 
succes verder te zetten. Het feit dat de 
Staat hoofdaandeelhouder is, komt de 
burger nog eens extra ten goede via de 
dividenden.
Daarom spreken wij ons met klem uit 
tegen een verdere privatisering van 
Belgacom. Het vierjaarlijks statutair 
congres roept alle democratische en 
progressieve politieke partijen op om 
Belgacom in Belgische handen te hou-
den. Elke aanzet tot verdere privati-
sering zal een hevige reactie van de 
ACOD Telecom Vliegwezen tot gevolg 
hebben en de sociale vrede in gevaar 
brengen. Een eventuele verdere priva-
tisering van Belgacom zal worden ge-
volgd door ongemeen harde acties.

2. Tweejaarlijkse collectieve arbeidsover-
eenkomsten
In onze ondersectoren moeten twee-
jaarlijkse collectieve arbeidsovereen-
komsten worden afgesloten die het 
cement vormen tussen de personeels-
leden in actieve dienst en de gepensi-
oneerden. Wat de pensioenen betreft, 
onderschrijft Telecom Vliegwezen het 
standpunt van de ACOD, dat:
- de overheidspensioenen betaalbaar 
blijven, ondanks de vergrijzing van de 
bevolking.
- de rustpensioenen verder moeten 
beschouwd worden als een uitgesteld 
loon, perequatie inbegrepen.
- de intersectorale en sectorale akkoor-

den als basis moeten blijven dienen om 
de werknemers van de publieke sector 
te laten delen in de stijging van de wel-
vaart.

3. Eisencahier en onderhandelingen collec-
tieve overeenkomst
Voor Belgacom eist de sector:
- de verhoging van de maxima van de 
statutaire weddeschalen
- dat er bij het afsluiten van elke twee-
jaarlijkse collectieve overeenkomst fi-
nanciële middelen worden voorzien 
voor het sociaal nivelleringsfonds en 
dit in het kader van de gezondheids-
zorgdekking voor de niet-actieve me-
dewerkers.
Daarom zal in elk eisencahier voor-
afgaandelijk een absolute eis worden 
opgenomen over de dotatie aan het so-
ciaal nivelleringsfonds. Er zullen geen 
onderhandelingen over een collectieve 
arbeidsovereenkomst bij Belgacom 
worden gestart als er geen dotatie aan 
het sociaal nivelleringsfonds wordt 
voorzien.

4. Gezondheidszorgen
We onderschrijven ten volle het stand-
punt van het ABVV waarin het wijst 
op zijn onwrikbare gehechtheid aan 
een consequente financiering van het 
federale niveau om een kwaliteitsvolle 
dienstverlening te kunnen verzorgen 
en het hoofd te bieden aan de vergrij-
zing.
De belastingen die de burgers betalen 
moeten besteed worden aan hun ge-
zondheidszorg, aan de betaling van 
hun pensioen, hun brugpensioen en 
eventuele werkloosheidsuitkeringen 
en niet aan het herstellen van het op 
mislukken gedoemde beleid van de fi-
nanciële wereld.

5. Outsourcing
Wij moeten vaststellen dat Belgacom 
meer en meer een beroep doet op zo-
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Telecom Vliegwezen
Gemeenschappelijk front
Sedert het statutair congres hebben we niet enkel bij Belgacom, maar ook bij Belgocontrol en het BIPT een gemeenschap-
pelijk front met het VSOA afgesloten. Bij TBAC hebben wij een gemeenschappelijk front met ACLVB. Dat betekent echter 
geenszins dat het gemeenschappelijk front niet kan worden verruimd voor punctuele dossiers met ACV.

Belgacom
Eisencahier 2013-2014 ingediend
Tijdens het paritair comité van 31 mei 
heeft het gemeenschappelijk front van 
ACOD-VSOA bij Belgacom zijn eisen-
cahier 2013-2014 ingediend.

Het gemeenschappelijk front bena-
drukte dat het de bedoeling is om de 
onderhandelingen te starten in de 
week van 17 september. Er dient een 
vergadering te worden gepland met 
de gedelegeerd-bestuurder om onze 

krachtlijnen uiteen te zetten.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront 
wijst er verder op dat het rekening ge-
houden heeft met de financieel-econo-
mische crisis en met enkele elementen 
over de eindeloopbaanplanning opge-
nomen in de regeringsverklaring Di 
Rupo I. We hebben eveneens de proble-
matiek van de perequatie van de pen-
sioenen aangehaald. Mocht er ondanks 
alles geen perequatie mogelijk zijn, dan 

moet er eerst een akkoord afgesloten 
worden over een extra financiering van 
het sociaal nivelleringsfonds vooraleer 
de onderhandelingen kunnen aanvat-
ten.

Het eisencahier Belgacom van het ge-
meenschappelijk vakbondsfront is 
beschikbaar op onze website en het 
wordt aan alle leden overgemaakt.

genaamde ‘consultanten’ voor het 
uitoefenen van taken die niet kunnen 
beschouwd worden als taken die een 
kennis of ervaring op hoog niveau 
vereisen. Daarom eist de ACOD de ac-
tualisering van het raamakkoord met 
betrekking tot outsourcing en dus geen 
sluipende filialisering van activiteiten.

6. Arbeidsvoorwaarden
Betere arbeidsvoorwaarden moeten 

worden afgedwongen: een kwaliteits-
volle job in een kwaliteitsbedrijf.

7. Arbeidorganisatie
De arbeidsorganisatie en het daaraan 
gekoppelde arbeidsvolume moet ont-
wikkeld worden op basis van duide-
lijke en transparante regels.

8. Arbeidsvolumes
De vastlegging van het personeelska-
der behoort tot de bevoegdheid van 
de representatieve vakorganisaties 
op basis van artikel 34 §2 van de wet 
van 21 maart 1991. Wij eisen dat er een 
systematiek wordt ontwikkeld om op 
een meer adequate wijze aan de perso-
neelsbehoeften te voldoen.

9. Overwerk
Overwerk kan, mits het strikt respecte-
ren van de bepalingen van de Arbeids-
wet. Dit betekent dat we bereid moeten 
zijn om sociaal aanvaardbare krijtlijnen 
te trekken waarbinnen de flexibiliteit 

kan worden georganiseerd.

10. Artikel 29 van de wet van 21 maart 
1991
De toepassing van artikel 29 van de wet 
van 21 maart 1991 moet het voorwerp 
uitmaken van een gemeenschappelijke 
interpretatie om tijdelijke behoeften 
meer efficiënt te kunnen opvangen.

Contactpersoon Telecom: André Vandekerkhove - Tel.: 02/508.59.19 - e-mail: andre.vandekerkhove@acod.be
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Belgocontrol
Stand van zaken
Terbeschikkingstelling
luchtverkeerleiders

De weerslag van de pensioenhervor-
ming heeft ook gevolgen voor de terbe-
schikkingstelling van de luchtverkeer-
leiders. Ondanks de geruststellende 
verklaringen van de CEO eerder dit 
jaar moeten we vaststellen dat het KB 
van 14 september 1997 nietig is tegen 
begin juli. Dit besluit omvatte de toe-
kenningsvoorwaarden van een terbe-
schikkingstelling wegens functionele 
ongeschiktheid als gevolg van de recht-
streekse en effectieve uitoefening van 
de luchtverkeerleiding bij de regie der 
luchtwegen.

Op 30 mei hadden de vakbonden in ge-
meenschappelijk front een ontmoeting 
met de kabinetschef van minister Van 
Quickenborne, echter zonder succes. 
Ondanks dat de pensioenhervorming 
voor Belgocontrol in de komende 10 
jaar een extra kostenplaatje van 10 tot 13 
miljoen euro meebrengt, verklaarde de 
kabinetschef over geen enkel mandaat 
te beschikken om de luchtverkeerlei-
ders uit te sluiten van het toepassings-
veld. Hij kan hoogstens proberen om 
de budgettaire weerslag te beperken 
door gedurende de overgangsperiode 
de jaren van disponibiliteit te verreke-
nen in de coëfficiënt. Dus zonder iets 
te wijzigen aan de loopbaanvoorwaar-
den die toegang verlenen tot vervroegd 
pensioen, zoals vermeld in de nieuwe 
wet. Deze minimaatregel zou 300.000 
tot 400.000 euro aan besparingen ople-
veren, op de voorziene 13 miljoen euro.

Op 7 juni vond een nieuwe vergadering 
plaats met de gedelegeerd-bestuurder 
van Belgocontrol. Ondertussen verna-
men we dat de regeringsmeerderheid 
op 6 juni een akkoord bereikte over de 
pensioenhervorming. Het is de rege-
ring die het overleg in Comité A met 

de vakbonden moet organiseren. Zodra 
we de definitieve teksten hebben, be-
zorgen we aan staatssecretaris Wathelet 
een voorstel om het KB van 14 septem-
ber 1997 aan te passen.

Dit wordt ongetwijfeld een moeilijke 
oefening, want ook al verzekert de CEO 
van Belgocontrol ons dat de 5 jaren van 
disponibiliteit een verworven recht zijn 
en het vertrek naar 57 jaar wordt ver-
schoven, dan nog kunnen de betrokken 
personeelsleden niet automatisch op 
62 jaar met vervroegd pensioen. Deze 
pensioenhervorming houdt dus een in-
dividuele, en niet langer een collectieve 
benadering van de loopbaan in.

Herstructureringsplan Horizon 
2014

Sinds 8 maanden vraagt de directie van 
Belgocontrol om terug over het Mas-
terplan te onderhandelen. De ACOD 
heeft haar standpunt heel duidelijk 
verwoord in haar Memorandum. De 
nieuwe maatregelen voor de loopbaan-
onderbreking wijzigen bijvoorbeeld de 
manier waarop een vervroegde uitstap 
mogelijk is, zoals opgenomen in het 
Masterplan.

De CEO wil een 'menselijke' benade-
ring van dit dossier en overweegt geen 
financieel debat. Hij vindt immers dat 
dit bedrijf onmogelijk de vertrouwe-
lijkheid kan waarborgen, zelfs in een 
beperkt onderhandelingscomité. Hij 
wil de onderhandeling hervatten door 
het Masterplan om te dopen tot Hori-
zon 2014 en beweert open te staan voor 
amendementen op het oorspronkelijke 
plan. Hij vraagt of eerst theoretisch 
kan onderzocht worden welke impact 
een vervroegde uitstap heeft in FTE’s, 
rekening houdend met de nieuwe pen-
sioenwetgeving.

Gemeenschappelijk
vakbondsfront

Op 1 juni werd een akkoord bereikt om 
een gemeenschappelijk front ACOD-
VSOA op te richten. In verband met 
het Masterplan herbevestigt het ge-
meenschappelijk front aan de directie 
dat dit plan in de huidige staat onaan-
vaardbaar is en dat we het eerst willen 
hebben over de algemene principes. 
Ook de financiële benadering van deze 
herstructurering mag niet uit het oog 
worden verloren.

Invoering terugroepsysteem

Door de pensionering van meerdere 
personeelsleden volstaat het perso-
neelsbestand niet langer om het hui-
dige werkrooster te verzekeren. De 
invoering van een terugroepsysteem 
voor de dienst ARO/NOF tijdens de 
nachtdienst is een alternatieve oplos-
sing om de permanentie tijdens die 
dienst te garanderen. Het vakbondsco-
mité keurde dit dossier goed en legde 
het voor op 14 juni aan het paritair 
comité. Bij een akkoord wordt het sy-
steem op 1 november van kracht.

Invoering FABEC

Het verdrag FABEC wordt volop be-
krachtigd in alle betrokken landen en 
biedt een wettelijke en juridische basis 
om samen te werken. Het gaat hierbij 
over een samenwerkingsakkoord tus-
sen de bewakingsoverheden; een be-
heerschema op het niveau van de sta-
ten en de dienstverleners, waarbij het 
beslissingsprincipe stoelt op consen-
sus; synergieën voor de oorspronkelij-
ke opleiding van verkeerleiders; gelei-
delijke invoering van free-routevolume 
in de zone FABEC; een comité voor 
sociale dialoog en performancebeheer 
over veiligheid, capaciteit en milieu.
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FOD Volksgezondheid, Sociale Zekerheid,
Sociale Integratie, Duurzame Ontwikkeling
Prachtig resultaat kandidaten Sociale 
Dienst
De personeelsleden van de vzw Sociale 
Dienst kozen eind mei hun vertegen-
woordigers die de volgende vier jaar 
in de Ondernemingsraad (OR) en het 
Comité voor Preventie en Bescherming 
op het Werk (CPBW) zetelen. De vzw 
overschreed de kaap van 100 perso-
neelsleden waardoor het aantal toe te 
kennen zetels werd opgetrokken van 
vier naar zes.

In tegenstelling tot vier jaar geleden 
toen ACOD/ABVV geen enkele zetel 
behaalde, haalden we nu twee zetels 
binnen voor de OR en twee voor het 
CPBW. Magali Lenaerts behaalde de 
enige zetel voor de bedienden en dit 
zowel voor de OR als het CPBW, en bo-
vendien behaalde zij de meeste voor-
keursstemmen van alle vakbonden. 
Haar plaatsvervanger is Dominique 

Mambré. Voor de arbeiders werd Ann 
Simoens verkozen als effectief lid voor 
de OR en Michael Petit als plaatsver-
vanger. Voor het CPBW werd Michael 
Petit verkozen als effectief lid en Mina 
Ferdaoui als plaatsvervangend lid. Al 
onze vijf kameraden zijn dus gekozen 
als effectief of als plaatsvervangend 
lid. Een prachtig resultaat voor hen en 
voor de ACOD/ABVV, zeker als men 
weet dat vier onder hen voor de aller-
eerste keer kandidaat waren voor de 
sociale verkiezingen.

Dit  jonge, gemotiveerde team heeft de 
aanbevelingen van het ABVV inzake 
pariteit steeds nageleefd waardoor 
zowel vrouwen als mannen, Walen, 
Vlamingen en Brusselaars vertegen-
woordigd zijn. Op die manier slaagden 
ze erin om tijdens de campagne, die in 

een uiterst moeilijke context gevoerd 
werd, tal van personeelsleden van de 
vzw ervan te overtuigen dat het tijd is 
voor verandering en dat de kandidaten 
van de ACOD als enigen hun belangen 
behartigen in plaats van onrealistische 
en niet-realiseerbare beloftes te doen.

Wij danken het personeel van de vzw 
voor dit vertrouwen. Onze verkozenen 
staan nu al klaar om hen actief te verte-
genwoordigen in de OR en het CPBW, 
maar ook in de syndicale afvaardiging 
waarvoor de ACOD aan de vzw, als 
werkgever, officieel gevraagd heeft 
deze zo snel mogelijk op te richten. 
Oprechte felicitaties aan heel het team!

Jean-Pierre Van Autrève, François André
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Langer werken dan 65 jaar?
De staatssecretaris van Ambtenaren-
zaken onderhandelde met ons op Co-
mité B over een voorstel om ambte-
naren op vrijwillige basis toe te laten 
langer te werken dan 65 jaar. Men doet 
een aanvraag bij de leidend ambtenaar 
voor telkens een periode van 1 jaar, 
hernieuwbaar. De beslissing, toestaan 
of weigeren, moet gemotiveerd zijn. 
Wij gingen niet akkoord.

Waarom niet akkoord?
- Men moet jongeren werven en geen 
ouderen langer in dienst houden.
- Mensen langer in dienst houden blok-
keert promotiemogelijkheden van jon-
geren.
- Dit is bedoeld voor slechts enkele lei-
dinggevenden die zo lang als mogelijk 
willen blijven. Is het de bedoeling om 
de administraties te laten leiden door 

mensen van 80 jaar of ouder?
- De kosten zullen hoog zijn, zeker als 
de best betaalden zullen blijven en dat 
terwijl men spaart op wervingen van 
starters waarvan de loonlast veel lager 
is.
- In wezen is dit een discriminerende 
maatregel ten aanzien van jongeren, 
vrouwen en lagere niveaus als men de 
cijfers van vandaag bestudeert.
- Het is niet op deze manier dat men 
de sociale zekerheid bijkomende mid-
delen moet geven.
- Als iemand zich nog wil inzetten, zijn 
er kansen genoeg in de maatschappij.
- We hebben nood aan aangepaste 
maatregelen die werknemers steunen 
op het einde van hun loopbaan en geen 
maatregelen die sommigen nog langer 
in dienst houden.

Wat zegt de staatssecretaris?
- We moeten meer mensen in dienst 
houden.
- Langer werken is goed voor de soci-
ale zekerheid.
- Een werknemer is niet afgeschreven 
als hij 65 jaar is, geef de vrije kans om 
langer te werken.
- Het is niet ideologisch bedoeld, maar 
dit is een positieve maatregel voor zij 
die het willen.
- Op deze wijze blijven ze statutair en 
moeten ze niet uitwijken naar een con-
tract; ze bouwen een beter pensioen op.
- Tot slot: hij voert uit wat in het regeer-
akkoord staat.

ACOD en ACV gaven een niet-ak-
koord. VSOA ging wel akkoord.

Guido Rasschaert

De federale cartografie wordt uitgebreid
Met het Koninklijk Besluit van 4 au-
gustus 2004 werd binnen de federale 
overheid gestart met de classificatie 
van de verschillende functies binnen 
niveau A, de zogenaamde cartografie. 
Binnenkort stappen ook de niveaus B, 
C en D in dit systeem.

Alle functies binnen niveau A werden 
ingedeeld in functiefamilies. De vast-
gestelde functiefamilies werden sa-
mengesteld op basis van gelijkenissen 
op het gebied van de te verrichten ta-
ken en van de verantwoordelijkheden 
die opgenomen moeten worden, en op 
basis van de te ontwikkelen generieke 
competenties inzake het gedrag en de 
gedragsindicatoren die nodig zijn voor 
de uit te voeren functie. Bij Koninklijk 
Besluit werden vervolgens alle functies 
van niveau A ingedeeld in een klasse. 
Sindsdien gebeuren de aanwervingen, 
de mobiliteit en de bevorderingen uit-

sluitend in één van die functies.

Ten slotte werden alle functies geklas-
seerd op basis van vijf verschillende 
kenmerken, ook wel competenties ge-
noemd. Deze vijf competenties zijn: 
technische expertise, omgaan met in-
formatie, omgaan met taken, leiding-
geven en interpersoonlijke relaties. Zo 
ontstond een lange lijst met honderden 
functies. Men kan deze lijst terugvin-
den op www.federalecartografie.be.

Vermits de werking van de admini-
straties steeds evolueert, wijzigen ook 
de inhoud en de competenties van de 
functies binnen de overheid. Sommige 
functies verdwijnen, andere zijn dan 
weer nieuw en in bepaalde gevallen 
worden vergelijkbare functies geclus-
terd. Bij P&O wordt de lijst met func-
ties daarom regelmatig bijgeschaafd. 
Op 22 mei verscheen er een Koninklijk 

Besluit met de achtste onderhoudsgolf 
voor de verschillende functiebeschrij-
vingen binnen niveau A.

In toepassing van het sectoraal akkoord 
2009-2010 Fiche 13, zullen binnenkort 
ook de niveaus B, C en D in het systeem 
stappen. De voorbereidingen daarvoor 
zijn volop bezig. De overheid heeft be-
loofd om de federale cartografie te ont-
wikkelen en in te voeren in overleg met 
de vakbonden. Dit overleg gebeurt on-
dermeer in een raadgevende commis-
sie die regelmatig samenkomt bij P&O. 
Uw afgevaardigden van ACOD nemen 
deel aan de vergaderingen van deze 
commissie. ACOD zal erop toezien dat 
de uitbreiding van de cartografie op 
een correcte en eerlijke manier gebeurt.

Eddy Plaisier
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Federaal congres AMiO
Takenpakket bestendige secretarissen 
werd herschikt
Het congres dat plaatsvond op 25 mei 2012 heeft enkele taken moeten herschikken. Voor de volledigheid geven we hier het 
nieuwe overzicht. Dit is ook te raadplegen op onze website.

Patrick Minet
- FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- FOD Personeel en Organisatie
- FOD Budget en Beheerscontrole
- FOD Informatica en Communicatietechnologie
- Regie der Gebouwen
- Interfederaal Korps Inspectie van Financiën
- FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- POD Duurzame Ontwikkeling
- Congressenpaleis
- TC Buitenlandse zaken + overzee
- IBDT
- BTC
- NGO’s

Jean-Pierre Van Autreve
- POD Wetenschapsbeleid
- Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
- Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie
- Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
- Koninklijke Sterrenwacht van België
- Algemeen Rijksarchief
- Plantentuin Meise
- Koninklijke Bibliotheek van België
- Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse  

Maatschappij
- Koninklijk Legermuseum
- CERVA/CODA
- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- Instituut voor de Gelijkheid Vrouwen en Mannen
- FOD Volksgezondheid
- Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
- FOD Sociale Zekerheid
- POD Maatschappelijke Integratie
- Nationale Loterij

Roland Vansaingèle
- Coördinatie, beheer en vertegenwoordiging van de
 federale sector
- Ministerie Van Financiën (voor Administratie Pensioenen)
- FOD Financiën
- PD Activabeheer
- Nationale Loterij
- Federale Commissie Gepensioneerden
- Comité B

Gino Hoppe (in team met Michel Jacobs)
- FOD Justitie en de Griffies en Parketten met inbegrip van 

FTC Centraal Bestuur, FTC Belgisch Staatsblad, FTC Grif-
fies en Parketten, FTC Justitiehuizen, FTC Gevangenissen, 
FTC Veiligheidskorps, Staatsveiligheid (enkel centrale ad-
ministratie) en NICC

- Federaal Parlement
- Rekenhof
- Internationale Instellingen
- FOD Mobiliteit

Guido Rasschaert
- Coördinatie, beheer en vertegenwoordiging van de
 federale sector
- FOD Binnenlandse Zaken
- Raad van State
- Commissaris-Generaal Vluchtelingen
- Vaste Beroepscommissie
- Preventiebeleid
- Asiel en Migratie
- Civiele Bescherming
- Centra Illegalen
- Provinciale  Gouvernementen
- Raad van State
- Dienst 112
- Burgerpersoneel Defensie
- Fort van Breendonk
- Nationaal Geografisch Instituut 
- Militair Personeel Defensie (bijgestaan door vier militaire 

vaste afgevaardigden)
- Federale Commissie Gepensioneerden
- Comité B
- Comité FEDASIL bij Overheidsdiensten
- Werkzetels Federale Parastatalen in Vlaanderen (in coördi-

natie met sectoren Parastatalen en Admi)

Contactpersoon Federale Overheid:
Guido Rasschaert 

Tel.: 02/508.58.63 - 02/508.58.64
e-mail: guido.rasschaert@acod.be
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Selectie staatsambte-
naren stuit op verzet
Het voorstel van staatssecretaris Hendrik Bogaert om rekrute-
ring, mobiliteit en promotie in één pot te gooien, is voor ACOD 
niet aanvaardbaar. Niettegenstaande de staatssecretaris bij zijn 
aantreden in december 2011 plechtig beloofde om alle ingrijpende 
veranderingen vooraf informeel te bespreken, heeft men geprobeerd 
ons een serieuze verandering van het statuut CAMU door de strot 
te duwen.

Iedereen weet welk belang wij hechten aan het feit dat het perso-
neel dat in dienst is, maximale kansen moet krijgen om te kunnen 
doorstromen. Mobiliteit, promotie of statutarisering, het zijn alle-
maal belangrijke wegen die de loopbaan kunnen maken of kraken. 
Het is juist dat de interne markt een lege doos is en de overgang 
van contractueel naar statutair verloopt ook niet zoals iedereen het 
wenst. De selectieprocedures in het federale openbare ambt ver-
eenvoudigen en versnellen is dan ook een lovenswaardige doel-
stelling. Dit is dan ook een gemiste kans.

Het was dus te verwachten dat de ACOD zich radicaal verzet te-
gen het ontwerp dat weloverwogen of onbezonnen:
- de overheden de mogelijkheid biedt om op te leggen dat de per-
soneelsleden in alle fases van de loopbaan moeten slagen in de se-
lecties, door middel van herhaalde examens die betrekking hebben 
op dezelfde bekwaamheden.
- negeert dat de oversten de verdiensten van de personeelsleden 
kunnen waarderen op basis van de ervaring en de deskundigheid, 
die ze opbouwen door hun functies uit te oefenen.
- impliceert dat de ambtenaren zich voortdurend moeten meten 
met kandidaten van buiten de administratie.
- opnieuw tal van mogelijkheden invoert om betrekkingen op een 
willekeurige manier toe te wijzen.

De ACOD kan niet begrijpen dat de federale regering ook maar 
denkt aan een ontwerp dat zo ontmoedigend en onrechtvaardig 
is voor het personeel. Een werkgever van 80.000 personeelsleden 
is verplicht om de voorwaarden glashelder uit te schrijven in een 
solide regelgeving. Het herhaald gebruik van het woord 'kan' in 
het ontwerp en dan rekenen op de goodwill van de 'beslissers', is 
geen waarborg op een objectief verhaal. De voorbeelden van nega-
tieve interpretaties van reglementen zijn te talrijk om te geloven in 
mensen van goede wil. ACOD doet er alles voor dat dit besluit er 
alsnog niet komt.

Guido Rasschaert

Congres ACOD 
Overheids-
diensten op
10 en 11 mei
Elk congres brengt de nodige stress mee, want 
zelfs een ervaren ploeg moet op heel veel zaken 
letten. Het was dan ook alle hens aan dek toen, 
een week voor de aftrap, ons congrescentrum niet 
langer beschikbaar was. Dankzij de inspanning 
van vele vrijwilligers werd de Hangar in Oost-
ende 'congresrijp' gemaakt. Een sector van over-
heidsdiensten in een oude loods, het is eens wat 
anders. Al bij al viel het nog allemaal mee.

De eerste dag werden onze nieuwe verkozenen 
voorgesteld en de uittredende gemandateerden 
bevestigd. Wij verwelkomen als nieuwe gezich-
ten Chris Moortgat en Gino Hoppe als algemeen 
secretarissen, maar eveneens Gaby Duerinck als 
federaal voorzitter. De stellingen rond het thema 
syndicaal statuut werden nogmaals toegelicht en 
het werk van de gewesten werd bevestigd.

De tweede dag werden de kameraden die ons 
verlaten, maar ook het personeel even in de bloe-
metjes gezet. Ivan Vandecasteele was niet langer 
verkiesbaar en Bruni Bogaerts, secretaris Overzee, 
gaat deze maand met rust. Onze federaal voorzit-
ster Marie-José Wellens gaat eveneens op pen-
sioen. Zij was ook vele jaren het gezicht van de 
vrouwencommissie, nu gendercommissie.

Hilaire Berckmans kreeg een aparte hulde. Hij 
gaat pas op 1 december met rust, maar er komt nu 
reeds een herverdeling van de taken. Hilaire gaat 
zich de komende maanden verdiepen in de pro-
blematiek van het eindeloopbaanbeleid, want het 
is inderdaad zeer noodzakelijk dat we een expert 
de tijd geven om voor onze sector een diepteana-
lyse en een geargumenteerd syndicaal standpunt 
over werkbaar werk op het einde van de loopbaan 
klaar te stomen.

In een volgend nummer van de Tribune gaan we 
uitgebreid in op de syndicale loopbaan van Hi-
laire Berckmans. Dat wordt gegarandeerd een 
schitterend artikel!

Guido Rasschaert
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EVC biedt meer mogelijkheden
om te werven buiten diploma
Het Vlaams personeelsstatuut bevat 
momenteel al de mogelijkheid om bij 
werving af te wijken van de diploma-
voorwaarden bij schaarste op de ar-
beidsmarkt en zo toch mensen toe te 
laten tot de eigenlijke selectieproce-
dure.

Als vakbond zijn we niet blind voor het 
feit dat voor sommige beroepen er niet 
altijd voldoende kandidaten zijn om de 
vacatures in te vullen. Toch stellen we 
vast dat sommigen door ervaring de 
job wel zouden aankunnen. Soms heb-
ben ze het beroep uitgeoefend in het 
buitenland maar is het diploma niet 
erkend, soms hebben ze de stiel 'on the 
job' geleerd. Daarover wilden we wel 
duidelijke afspraken met de Vlaamse 
regering.

We zijn al zeer ver gevorderd in de on-
derhandelingen. Een mogelijk akkoord 
is in de maak en zal vermoedelijk voor 
het zomerreces door de Vlaamse re-
gering worden goedgekeurd. Dit ak-
koord zal mogelijk bereikt worden na 
vallen en opstaan.

Bij werving blijft het gewenste diploma 
de regel. In het kader van het compe-
tentiegericht werven kunnen in een 
aantal gevallen kandidaten op basis 
van EVC’s (Elders Verworven Com-
petenties) toegelaten worden tot de 
eigenlijke selectieprocedure. We over-
lopen deze situaties.

Relevant ervaringsbewijs

Een eerste groep zijn de kandidaten 
die beschikken over een voor die func-
tie relevant ervaringsbewijs, zoals ver-
meld in het decreet van 30 april 2004 
betreffende het verwerven van een titel 
van beroepsbekwaamheid. Het betreft 
hier de functies vermeld in het protocol 
269.880 van 9 februari 2009 Uitvoering 
Sectoraal Akkoord 2008-2009 - Functies 
die in aanmerking komen voor een er-
varingsbewijs:
- voorstellen van beroepen vanuit de 
Vlaamse overheid die in aanmerking 
komen voor een ervaringsbewijs: die-
renverzorger, specialist databeheer, 
GIS-medewerker deskundige en ex-

pert, functioneel applicatiebeheerder, 
ICT-ondersteuning, landmeterhulp, 
onderhoudsarbeider elektromechani-
sche installaties, onderhoudstechnicus 
elektromechanische installaties, pro-
grammeur, poetshulp in meerlingen-
gezin, kinderverzorgster in meerlin-
gengezin, gezinsondersteuner, polyva-
lent assistent.
- beroepen waarvoor de SERV reeds 
een standaard uitwerkt en waarbij de 
Vlaamse overheid zich kan aansluiten: 
arbeidsconsulent, industrieel elektro-
technisch installateur, internetontwik-
kelaar, pc- en netwerktechnicus.
Periodiek wordt nagegaan of er onder-
tussen voor de Vlaamse overheid rele-
vante nieuwe ervaringsbewijzen zijn 
of in ontwikkeling zijn, en dan wordt 
de lijst aangepast. Dit gebeurde echter 
nog niet sedert 2009.

Knelpuntfuncties

Een tweede groep betreft kandidaten 
voor knelpuntfuncties (andere dan de 
beschermde beroepen waarvoor het 
vereiste diploma noodzakelijk blijft) 
die een getuigschrift uitgereikt door de 
VDAB dat toegang geeft tot de selectie-
procedure voor de betrokken functie, 
bezitten of verkrijgen naar aanleiding 
van de betrokken vacature. Het getuig-
schrift van de VDAB is zeven jaar gel-
dig voor dezelfde functie bij de dien-
sten van de Vlaamse overheid.
De lijst van de knelpuntfuncties werd 
in uitvoering van het sectoraal akkoord 
2008-2009 vastgelegd bij ministerieel 
besluit van 15 juni 2009. Dit zijn func-
ties met als diplomavereiste master in 
de ingenieurswetenschappen, master 
in de industriële wetenschappen, di-
ploma van arts of doctor in de genees-, 
heel- of verloskunde, gebrevetteerde 
en gegradueerde verpleegkundige, so-
ciaal verpleegkundige, opvoeder, vak-
leraar, informaticus, databeheerder, 
programmeur, werfcontroleur, GIS-
specialist, boekhouder/accountant, 
fiscalist, auditor, gezinsondersteuner, 
arbeidsconsulent, IWT-adviseur, kin-
derverzorgster in meerlingengezinnen, 
preventieadviseur, toezichter bagger-
werken, rededienstcoördinator met 
standplaats Vlissingen, loodsdienstco-

ordinator met standplaats Vlissingen, 
(hoofd)scheepstechnicus, nautisch 
verkeersleider, siteverantwoordelijke 
(internetontwikkelaar), technisch web-
master, bouwtechnisch keuringsagent, 
datawarehouseontwerper, ICT-busi-
nessanalist.

Vermoeden van meerwaarde

Aanvullend wordt aanvaard om EVC’s 
uitzonderlijk toe te laten wanneer uit 
de motivering van de lijnmanager 
blijkt dat er een redelijk vermoeden 
van meerwaarde bestaat. Dit zal het ge-
val zijn wanneer de lijnmanager op een 
overtuigende wijze aantoont dat zon-
der toelating van kandidaten die over 
het EVC-getuigschrift van de VDAB 
beschikken, er hetzij te weinig goede 
en gemotiveerde kandidaten mogen 
verwacht worden. Dit zou kunnen 
omdat bijvoorbeeld eerdere oproepen 
voor de betrokken functie tot kandi-
daten met het vereiste diploma geen 
of onvoldoende geschikte kandidaten 
hebben opgeleverd om de betrekking 
ook effectief in te vullen, of omdat uit 
de arbeidsmarktgegevens voor de be-
trokken functie in de betrokken stand-
plaats een krapte naar voren komt.

Een tweede situatie bestaat erin dat 
meerdere (al dan niet allochtone) kan-
didaten met belangrijke EVC-ervaring 
die een meerwaarde voor de functie-
invulling en de samenstelling van het 
personeelsbestand kunnen betekenen, 
niet kunnen deelnemen. Dit kan door 
dit te linken aan de diversiteitsdoel-
stellingen en de ervaringen naar aan-
leiding van concrete acties in het kader 
van het diversiteitsbeleid van de be-
trokken entiteit.
Dit zou ook kunnen voor het aantrek-
ken, in het kader van de doelstellingen 
voor de tewerkstelling van allochtonen, 
van personen die houder zijn van een 
buitenlands diploma dat (nog) niet of 
op een lager niveau is erkend. Op deze 
wijze wordt een oplossing geboden 
voor de moeilijkheid die de Vlaamse 
overheid ondervindt om voldoende al-
lochtone kandidaten aan te trekken.

De Vlaamse overheid heeft voor al-
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lochtonen een streefcijfer vastgelegd 
van 4 procent tegen 2015, maar in de 
praktijk blijkt dat heel wat allochtonen 
niet in aanmerking komen omdat ze 
hun diploma hebben behaald in het 
buitenland en dit diploma door NA-
RIC niet wordt aanvaard, of dat de 
NARIC-procedure nog lopende is op 
de uiterste inschrijfdatum voor een va-
cature, waardoor de allochtone kandi-
daat niet in aanmerking komt.

Dit zou eveneens kunnen voor het 
aantrekken, inzonderheid in het kader 
van het doelgroepenbeleid van de be-
trokken entiteit, van kandidaten met 
relevante praktijkervaring bij andere 
overheden of de private sector zonder 
het specifieke diploma, maar die door 
jarenlange bijzondere beroepservaring 
voor de betrokken functies de vereiste 
basiscompetenties verworven hebben. 
Of door dit te linken aan het doorstro-
mingsbeleid van de betrokken entiteit 
voor personeelsleden van de Vlaamse 
overheid tewerkgesteld in een ander 
niveau die over relevante ervaring 
voor de vacante functie beschikken.

VDAB-getuigschrift

Om het VDAB getuigschrift inzake 
EVC voor een bepaalde functie een gro-
tere bruikbaarheidswaarde te geven, 
stelde de Vlaamse regering eveneens 
voor dat, ook als de lijnmanager voor 
een niet-knelpuntfunctie zelf niet uit-
drukkelijk motiveert om een beroep te 
doen op EVC, de potentiële kandidaten 
die voor deze functie beschikken over 
een geldig EVC-getuigschrift afgele-
verd door de VDAB, zich toch kunnen 
aanmelden en in dat geval ook toege-
laten worden tot de eigenlijke selectie-
procedure. M.a.w. een kandidaat die 
beschikt over een diploma, studiege-
tuigschrift, ervaringsbewijs als vermeld 
in het selectiereglement of over een gel-
dig VDAB getuigschrift inzake EVC’s 
voor de betrokken functie, krijgt steeds 
toegang tot de selectieprocedure.

Om het objectief karakter te bewaken zul-
len de betrokken selectiereglementen met 
bijhorende motivering van de lijnmana-
ger vóór publicatie ervan ter bespreking 
voorgelegd worden aan het Sectorcomité 
XVIII. Deze werkwijze wordt toegepast 
bij zowel de entiteiten die vallen onder 
het VPS, als die erbuiten.
Zoals eerder gesteld zijn de onder-

handelingen hierover quasi rond en 
verwachter we een mogelijk akkoord 
op 25 juni en een beslissing van de 
Vlaamse regering tegen het zomerre-
ces. Er moeten nog enkele punten be-
sproken worden. Meer mensen kansen 
geven, daar kunnen we niet tegen zijn. 
We zijn er ons wel van bewust dat we 
de leidend ambtenaren goed in het oog 
moeten houden, zodat ze de nieuwe 
procedure toepassen volgens de goede 
bedoelingen waarvoor ze is gemaakt.

Jan Van Wesemael

Contactpersoon Vlaamse Overheid:
Chris Moortgat - Tel.: 02/508.58.70

e-mail: chris.moortgat@acod.be
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Afvloeibootjes bij de VDAB
Succesvolle actie tegen besparingen

In juni voerde het VDAB-personeel een ludieke actie om te 
protesteren tegen de besparingen en de jobafvloeiingen. De 
VDAB is als grote instelling een van de belangrijkste slacht-
offers van de Vlaamse besparingen: 288 personeelsleden die-
nen af te vloeien en men dient 10 miljoen euro te besparen. 
Hoog tijd dus om te reageren met een meeting en een actie.

Vele andere instellingen, departementen en agentschappen 
kregen ook afvloeiings- en besparingscijfers opgelegd. De 
meeting en actie bij de VDAB werd dan ook opengetrokken 
naar alle departementen, agentschappen en instellingen.

2500 jobs minder

De actiedag werd in gang gezet met een meeting in de VDAB 
waarbij 150 afgevaardigden en militanten informatie kregen 
en tevens konden reageren. De Vlaamse overheid zet via 
besparingen het mes op de keel van de overheidsdiensten 
en nekt de dienstverlening aan de bevolking. Onder impuls 
van de voltallige Vlaamse regering is er bij de Vlaamse over-
heidsdiensten een politiek van werkgelegenheidsafbraak en 
het vernietigen van arbeidsplaatsen aan de gang. De Vlaam-

se regering heeft namelijk beslist dat tegen eind juni 2014 
er 6 procent minder personeelsleden moeten zijn en dat er 
bijkomend 60 miljoen euro dient bespaard te worden in de 
Vlaamse overheidsdiensten, bovenop de al in 2009 besliste 
inleveringen op de werkings- en personeelskredieten. Voor 
de volle regeringstermijn komt dit in totaal neer op één mil-
jard euro besparingen. Deze besparingen treffen vooral de 
personeelsleden van de overheidsdiensten zeer zwaar. De 
vermindering van het aantal ambtenaren/contractuelen zal 
vooral gebeuren via afvloeiingen en resulteert in 2500 jobs 
minder. Als een privé-bedrijf van die omvang zoveel jobs 
laat afvloeien, dan staat het land in rep en roer, maar als 
dezelfde jobafbouw gebeurt in de overheidsdiensten dan is 
er vaak weinig medeleven. Dit is een zware kaakslag voor 
de Vlaamse departementen, agentschappen en instellingen 
en hun personeel.

Meer stress,
minder dienstverlening

Dezelfde (en meer) taken en dienstverlening zullen dus 
moeten gebeuren met minder personeel. Wie overblijft zal 
dus nog harder moeten werken, waardoor werkdruk en 
stress zullen stijgen. Daarnaast is deze jobafvloeiing een 
aanslag op de dienstverlening aan de bevolking. Niet alle 
taken zullen immers nog uitgevoerd kunnen worden. Dit 
is koren op de molen van diegenen die de overheidsdienst-
verlening willen afbouwen, maar langs de andere kant wel 
extra geld uittrekken om via outsourcing , uitbesteding en 
tendering de dienstverlening aan de private sector en vzw’s 
door te spelen, terwijl dit meestal meer kost en vaak min-
der kwalitatief is. De Vlaamse regering en het College van 
Ambtenaren-Generaal (CAG) nemen dus een zeer zware 
verantwoordelijkheid op zich door de besparingslasten af 
te wenden op de rug van het overheidspersoneel, waardoor 
een kwalitatieve dienstverlening naar onze bevolking in het 
gedrang komt.

Verzamelen aan de VDAB

Chris Moortgat spreekt

Het personeel luistert aandachtig
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Agentschap Jongeren-
welzijn
Afslanken,
maar wel nieuwe 
topfuncties?
Het ambtenarenkorps moet worden afgeslankt, eerst 
met vijf en nu met zes procent. Maar men creëert wel 
nieuwe topfuncties bij Jongerenwelzijn. Het departe-
ment WVG wil tegen 2014 in het agentschap Jongeren-
welzijn een bijkomende structuur oprichten.

Het agentschap Jongerenwelzijn heeft twee afdelingen: 
de afdeling Gemeenschapsinstellingen en de afdeling 
Preventie- en Verwijzersbeleid (vroeger Bijzondere 
Jeugdbijstand). Deze laatste afdeling wordt afgeslankt. 
De preventieteams worden afgeschaft en het personeel 
zal men gedeeltelijk elders inpassen in het agentschap. 
Contractuele personeelsleden krijgen hun opzeg en de 
afdeling rekent op enkele pensioneringen. Bemidde-
lingscommissies en comitéleden verdwijnen voorgoed.

De comités Bijzondere Jeugdbijstand worden om-
gevormd tot een team Indicatiestelling en een team 
Jeugdhulpregie. Deze beide teams vallen onder een 
nieuwe structuur of afdeling: de Integrale Toegangs-
poort. Aan het hoofd komt een algemeen directeur, met 
een stafdienst (beleidsmedewerkers en secretariaat). 
De algemeen directeur beschikt over vijf bijkomende 
regioverantwoordelijken. Elke regioverantwoordelijke 
zal de teams indicatiestelling en jeugdhulpregie leiden. 
De nieuwe constructie zorgt er voor dat de jeugdhulp-
verleners blijven, maar dat andere en nieuwe bazen 
hen zullen leiden. ACOD vreest dat hiervoor functies 
worden afgebouwd en zullen sneuvelen.

Sedert 2002 vragen we regelmatig naar bijkomende se-
cretariaatsmedewerkers, dit om terug op het peil van 
voor 2002 te geraken. Het agentschap Jongerenwelzijn 
kreunt onder het gebrek aan secretariaatsmedewerkers. 
Daarvoor is geen geld, maar de overheid heeft dus wel 
geld voor nieuwe topfuncties. Dit is echt niet te ver-
klaren met om het even welke argumentatie, ook niet 
in deze crisisperiode. De hulpzoekenden zal het worst 
wezen hoe de structuren zijn, als ze maar hulp krijgen. 
Als ze niet weten waar naartoe, zullen politiemensen 
en procureurs meer werk krijgen om hen te gidsen in 
de doolhof van vrijwillige hulpverlening.

Meer doen met minder ambtenaren, is de leuze van de 
Vlaamse regering. Maar meer doen met nog meer top-
ambtenaren lijken we er dan te moeten bijnemen. Voor 
de ACOD is dit onaanvaardbaar.

Marc Ternest, Jan Van Wesemael

Mes op de keel

Wij verwachten van de Vlaamse regering dat ze haar eigen per-
soneelsleden steunt en niet laat afvloeien. Wij verwachten van de 
leidend ambtenaren dat ze loyaal het personeel van hun depar-
tementen, agentschappen en instellingen verdedigen. Ze kunnen 
hierbij een voorbeeld nemen aan hun federale topcollega die het 
opneemt voor het personeel en de overheidsdiensten en protes-
teert tegen verdere besparingen.
Het personeel zal met minder meer moeten doen. Vele Vlaamse 
overheidsdiensten krijgen nu al hun werk niet meer rond. Dit 
is een droomscenario voor hen die pleiten voor verdere priva-
tisering en vinden dat de overheid nog meer dient afgeslankt te 
worden. De Vlaamse regering bewijst hiermee dat ze haar eigen 
diensten en personeelsleden wil nekken en zet ze het mes op de 
keel. De jobafvloeiing is dan ook onaanvaardbaar voor de vak-
bonden en de personeelsleden.

Jobafvloeibootjes

De ludieke VDAB-actie rolde geen rode loper uit, maar integen-
deel een blauwe waterloper waarop 288 jobbootjes symbolisch 
afvloeien van de VDAB naar de RVA. Ondertussen werd op de 
achtergrond de Afvloeimars gespeeld, zoals ook het orkest op 
de Titanic vrolijke muziek bleef spelen zodat iedereen dacht dat 
er niets verkeerd liep. Deze ludieke actie van de vakbonden is 
slechts een eerste stap naar een breder protest. Wij houden onze 
handen vrij om te reageren en zullen ons beraden over de ver-
dere aanpak. Dit zal ook zijn gevolgen hebben op de dossiers 
waarover de komende weken en maanden nog moeten worden 
onderhandeld met de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering is 
dus gewaarschuwd.

Chris Moortgat

De bootjesactie
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Diversiteit is geen hol woord in lokale 
besturen
Het stadsbestuur van Sint-Truiden be-
sliste in het voorjaar 2009 samen met 
het OCMW aan een instap-diversi-
teitsplan voor toekomstgericht per-
soneelsbeleid te werken. Een dergelijk 
beleid vergroot immers de kans op 
behoud van kennis en ervaring in het 
bestuur.

Alle diensthoofden namen deel aan 
een intern onderzoek naar de leeftijd 
van het totale personeelsbestand en de 
uitstroom voor de komende tien jaar. 
Daaruit bleek dat maar liefst 40 pro-
cent van het stads- en OCMW-perso-
neel tegen 2019 pensioengerechtigd is. 
Prompt werd er een werkgroep opge-
richt met medewerkers van de diensten 
sociale tewerkstelling, integratie en de 
personeelsdienst. Zij moesten een in-
stapplan rond diversiteit uitwerken. 
De nadruk ligt op menselijk kapitaal, 
competenties, integratie en behoud 
van kansengroepen in het personeels-
bestand, probleemloos uitstromen van 
ouderen en interne doorstroming.

Met de professionele ondersteuning 
van een externe projectontwikkelaar 
en een consultant werd een scenario 
voor het instapplan opgesteld. De eer-
ste actie was een seminarie voor alle 
diensthoofden en leidinggevenden met 
als titel 'Werkgoesting en een leeftijds-
bewust personeelsbeleid' waarin de 
toekomstige uitdagingen met concrete 
cijfergegevens werden toegelicht. Een 

grote betrokkenheid van diensthoof-
den verbreedt immers het draagvlak 
voor toekomstige acties en werkt moti-
verend op andere personeelsleden.

In een inleiding schetste professor Hil-
da Martens het belang van werkgoes-
ting en het blijvend binden van werk-
nemers aan de organisatie op een ma-
nier die beide partijen ten goede komt. 
Een deel van de oplossing ligt volgens 
haar bij de organisatie: "Werkgevers 
kunnen de arbeidsvreugde van hun 
medewerkers verhogen door ervoor te 
zorgen dat ze zich goed voelen binnen 
de organisatie. Zo blijven ze langer aan 
het werk. Organisaties moeten tijdig 
aan loopbaanbegeleiding doen en niet 
wachten tot hun personeel uitgeblust 
en oud geworden is."

Daarna volgde een brainstorming met 
alle deelnemers via een doorschuifsy-
steem aan vier thematafels: werkgoes-
ting verhogen, interne kennisdeling, 
interne mobiliteit, toekomst. Door 
deze interactieve werkwijze voelen 
de medewerkers zich aangesproken 
en worden uitdagingen bespreekbaar 
en concreet. Elke deelnemer gaf na af-
loop zijn individuele voorkeuren aan 
verschillende prioritaire acties. In een 
rapport bundelde het begeleidend ad-
viesbureau alle informatie van de deel-
nemende diensthoofden. Dit rapport 
omvat de belangrijkste uitdagingen 
die het personeel zelf opmerkt. Het 

zal als leidraad gebruikt worden voor 
toekomstige acties. Doordat het de in-
spanningen van alle deelnemers aan 
het seminarie toont en de cijfergege-
vens aan reële behoeften en aandachts-
punten koppelt, is het een bijzonder 
nuttig instrument om het diversiteits-
beleid te ontwikkelen.

In het najaar van 2011 organiseerde Di-
verscity, het samenwerkingsverband 
van de VVSG en de drie vakbonden 
ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB 
en VSOA-LRB, samen met de regio-
naal socio-economische overlegcomi-
tés (Resoc) vijf bijeenkomsten. Tijdens 
deze bijeenkomsten stonden goede 
praktijken in verband met divers per-
soneelsbeleid centraal. Deze en andere 
ingezonden inspirerende praktijken 
van lokale besturen worden nu gebun-
deld in de brochure 'Diversiteit is meer 
dan een kleur'. De publicatie beschrijft 
vijftien voorbeelden en helpt lokale be-
sturen beter om te gaan met het steeds 
diverser wordende personeelsbestand 
en personeelsaanbod. Op www.divers-
city.be onder het thema 'Personeelsbe-
leid & Diversiteit' kan men in het na-
jaar online de brochure doorbladeren.

Info leeftijdsbewust personeelsbeleid:
www.diverscity.be.
Info diversiteitsplannen: www.werk.be/
online-diensten/diversiteitsplannen.

Mil Luyten
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Gemandateerden statutair congres LRB
Op 3 en 4 mei werd door de sector in 
Oostende het statutair congres geor-
ganiseerd. Op dit congres werden vier 
thema’s besproken die uiteindelijk 
leidden tot congresresoluties voor de 
komende vier jaar: politie, brandweer, 
gezondheidsdiensten en onze inter-
nationale werking. De teksten zijn te 
verkrijgen: telefonisch naar het secre-
tariaat 02/508.59.12 of via mail lrb@
acod.be.

Op het congres werd verslag uitge-
bracht van onze werking van de afgelo-
pen vier jaar en het financieel verslag. 
Tevens werden overeenkomstig artikel 
10 van de statuten de verschillende ge-
mandateerden verkozen.

Leden van het secretariaat
voorzitter: Rik Cappelle
vicevoorzitter: Sabinne Descamps
regiosecretaris: Mil Luyten

Leden controlecommissie
Daniel Duyck, Ria Labeeuw, Alain Ter-
wingen

Bestendig secretarissen
Antwerpen: Gerard Van der Elst
Oost-Vlaanderen: Dirk Van Himste

Secretarissen-propagandisten
Limburg: Marc Willems
Vlaams-Brabant: Paul Scherens
West-Vlaanderen: Gratienne Alderwei-
reldt

De leden van het regionaal uitvoerend 
bureau:
- Antwerpen: Eddy Cool, Herman 
D’Ardenne, Marc Dewael, Dierckx Sas-
kia, Yves Fromont, Ludo Gerardts, Rick 
Martens, Jean-Pierre Metdepenningen, 
Germa Ryan, Gina Serneels, Viviane 
Simons, Sonja Steurs, Paul Tombeur, 
Fons Van Cleempoel, Marc Vanhauter, 
Jan Van Heurck, Patrick Van Laken, 

Henri Van Pee, Ronny Van Peteghem, 
Linda Van Trijp, Koen Verhofstadt.

- Limburg: Peter Martens, Eric Opde-
nacker, Guy Graulus, Erik Remans, 
Rudi Schils, Josly Tilkin

- Oost-Vlaanderen: Geert D’Hondt, 
Johan De Baets, Guy De Loor, Patrick 
De Rudder, Sandra De Smett, Gunther 
Everaert, Peter Haegeman, Freddy Van 
Cauteren, Dirk Caprasse, Annie Ver-
donck

- Vlaams-Brabant: Martine Dewancke-
le, Bruno Jansen, Willy Van den Berge, 
Robby Verbiest

- West-Vlaanderen: Patrick Bauwens, 
Luc Timmerman, Danny Pintelon, 
Steven Hannes, Patrick Huysentruyt, 
Ronny Villeirs.

Contactpersoon LRB: Mil Luyten - Tel.: 02/508.58.25 - e-mail: mil.luyten@acod.be
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Tijdelijke personeelsleden
Uitgestelde bezoldiging of werkloosheids-
uitkeringen tijdens zomervakantie
Heb je recht op werkloosheidsuitkering 
of krijg je een uitgestelde bezoldiging tij-
dens de zomervakantie? Hoe zorg je dat 
je in orde bent bij de VDAB om achteraf 
moeilijkheden met de RVA te voorko-
men? Hier volgen de belangrijkste regels 
voor tijdelijke personeelsleden, afhanke-
lijk van hun prestaties tijdens het afge-
lopen schooljaar.

Deze regeling is niet van toepassing op 
het CLB-personeel, het administratief 
personeel en contractuelen (bijvoorbeeld 
personeelsleden CBE’s). Deze regeling is 
ook niet van toepassing op tijdelijke per-
soneelsleden die vastbenoemd werden 
op 1 januari 2012. Zij hebben geen recht 
meer op een uitgestelde bezoldiging, 
omdat zij als vastbenoemden hun salaris 
doorbetaald krijgen tijdens de zomerva-
kantie.

Voltijdse opdracht

De tijdelijke personeelsleden die het vol-
ledige schooljaar 2011-2012 gewerkt heb-
ben in een voltijdse opdracht ontvangen 
tijdens de maanden juli en augustus een 
uitgestelde bezoldiging van het Depar-
tement Onderwijs. Vanaf 1 september 
2012 hebben zij recht op werkloosheids-
uitkeringen. Hiervoor dienen zij zich de 
eerste week van september bij de VDAB 
in te schrijven als werkzoekende, tenzij 
ze in een voltijdse betrekking worden te-
werkgesteld. Indien ze in een deeltijdse 
opdracht worden aangesteld, dienen ze 
dit onmiddellijk te melden op de ABVV-
werklozendienst.

Onvolledige opdracht of geen vol-
ledig schooljaar

Tijdelijke personeelsleden die het volle-
dige schooljaar 2011-2012 werkten in een 
onvolledige opdracht en tijdelijke per-
soneelsleden die geen volledig school-
jaar werkten, maar aangesteld waren tot 

einde schooljaar, hebben recht op een ge-
deeltelijk uitgestelde bezoldiging en een 
aantal dagen werkloosheidsuitkering. 
De berekening van de uitgestelde bezol-
diging voor de maand juli 2012 wordt ge-
baseerd op de tewerkstellingsperiode(n) 
van september tot en met december 2011. 
De tewerkstellingsperiode(n) van janu-
ari tot en met juni 2012 gelden voor de 
uitgestelde bezoldiging van de maand 
augustus 2012. De werkloosheidsdienst 
van het ABVV berekent het aantal dagen 
waarop deze personeelsleden nog recht 
hebben op werkloosheidsuitkering. Dit 
aantal dagen wordt berekend met de 
volgende formule:

aantal bezoldigde vakantiedagen = aan-
tal dagen, behalve de zondagen, van de 
tewerkstellingsperiode x 0,2 x Q/S waar-
bij Q = aantal uren die men wekelijks 
presteert en S = minimum aantal uren 
vereist voor een volledige opdracht.

Voor de berekening van deze vakantie-
dagen wordt het aantal dagen uitgezon-
derd de zondagen in aanmerking ge-
nomen, men rekent dus zes bezoldigde 
dagen per week. Deze bezoldigde dagen 
moeten steeds opgenomen worden van-
af 1 juli.

Een voorbeeld
Een personeelslid  heeft tijdens het voor-
bije schooljaar de volgende opdrachten  
uitgeoefend in de eerste graad S.O.:
- 22/22 van 5 september 2011 tot 18 no-
vember 2011 = 65 dagen 
- 16/22 van 9 januari 2012 tot 27 januari 
2012  = 17 dagen
- 11/22 van 1 maart 2011 tot 30 juni 2011 
= 105 dagen.
Aantal bezoldigde vakantiedagen:
- 65 x 0,2 x 22/22 = 13
- 17 x  0.2 x 16/22 = 2,47
- 105 x 0,2 x  11/22 = 10,50
Totaal: 25,97 = 26.
Vanaf 1 augustus 2012 heeft dit perso-

neelslid recht op werkloosheidsuitkerin-
gen.

Deze personeelsleden dienen zich de 
dag na de uitdiensttreding aan te mel-
den bij de ABVV-werklozendienst. Begin 
september 2011 moeten ze zich herin-
schrijven bij de VDAB, tenzij ze in een 
voltijdse betrekking worden aangesteld.

Voor einde schooljaar uit dienst

Tijdelijke personeelsleden die vóór het 
einde van het schooljaar uit dienst wer-
den gemeld, stelden zich in orde voor de 
werkloosheid tot 30 juni. Daarnaast heb-
ben ze recht op een gedeeltelijke uitge-
stelde bezoldiging volgens het principe 
zoals hierboven beschreven en op een 
bijkomend aantal dagen werkloosheids-
uitkering. Op de ABVV-werklozendienst 
berekent men het aantal dagen waarop 
ze nog recht hebben op werkloosheids-
uitkering.

Meldingsplicht

Alle tijdelijke personeelsleden zoals 
hierboven vermeld, moeten zich de dag 
na de uitdiensttreding en uiterlijk begin 
juli aanmelden op de ABVV-werklozen-
dienst met het lidboekje van ACOD On-
derwijs, het door de school of de instelling 
ingevulde C4-onderwijsformulier(en), 
een lijst met al de geleverde prestaties 
tijdens het schooljaar 2011-2012 ( eventu-
eel zelf opstellen).

Gedeeltelijk vastbenoemd

Personeelsleden die gedeeltelijk vast-
benoemd zijn en nog recht hebben op 
de inkomensgarantie-uitkering moeten 
eind augustus een formulier C131B-On-
derwijs indienen op de werklozendienst 
van het ABVV. Wanneer zij bijkomende 
tijdelijke opdrachten hebben uitgeoe-
fend, gelden voor dit gedeelte van de op-
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dracht dezelfde regels als voor tijdelijke 
personeelsleden.

Tijdelijke personeelsleden in 
loopbaanonderbreking

Tijdelijke personeelsleden die gewone 
loopbaanonderbreking hebben geno-

men, blijven in loopbaanonderbreking 
tot 31 augustus. Concreet betekent dit 
dat de personeelsleden die een volledige 
loopbaanonderbreking hebben geno-
men, in juli en augustus geen uitgestelde 
bezoldiging zullen ontvangen maar wel 
de onderbrekingsuitkering van de RVA 
uitbetaald krijgen. Personeelsleden die 

een gedeeltelijke loopbaanonderbreking 
hebben genomen, krijgen uitgestelde be-
zoldiging pro rato hun prestaties. Ook 
zij krijgen voor de niet-gepresteerde 
prestaties verder de onderbrekingsuit-
kering van de RVA uitgekeerd.

georges.achten@acod.be

Kinderarbeid: een wereldwijde plaag
Door de focus op de eigen onderwijs-
problemen dreigen we wel eens te ver-
geten wat er wereldwijd gaande is op 
onderwijsvlak. De wereldorganisatie 
Education International heeft daarom 
vorige maand de aandacht gevestigd 
op kinderarbeid als wereldwijde plaag. 
2012 is reeds de tiende verjaardag van 
dit initiatief. De leerkrachten van alle 
landen worden opgeroepen om zich nog 
meer bewust te zijn van dit probleem.

Voor Education International moeten 
we de strijd blijven voeren voor de 
rechten van kinderen om kwalitatief 
hoogstaand openbaar onderwijs te ge-
nieten. Wat in Vlaanderen vanzelfspre-
kend is, is dat immers wereldwijd he-

lemaal niet. De oproep van Education 
International bestaat erin om tijdens 
de lessen onze leerlingen bewust te 
maken van dit recht op onderwijs, in 
vergelijking met miljoenen leeftijdsge-
noten die dit recht niet hebben. Onze 
zusterorganisaties in Albanië, Brazi-
lië, Ghana en Marokko hebben in het 

verleden reeds succesvolle campagnes 
gelanceerd. In deze landen hebben 
onderwijsvakbonden aangetoond dat 
hun prioriteiten ook bij de rechten van 
kinderen liggen.

Nu de schoolvakantie voor iedereen 
een welgekomen rustpunt is, is het 
goed eens stil te staan bij het feit dat in 
september het voor miljoenen kinde-
ren geen eerste schooldag zal zijn. Mis-
schien een tip om het schooljaar eens 
mee te starten? Bezoek de site www.
ilo.org en er een wereld zal voorje open 
gaan.

hugo.deckers@acod.be

Volwassenenonderwijs
Moeten cursisten opdraaien voor
structurele onderfinanciering?
De Vlaamse regering heeft in de tweede 
begrotingscontrole een maatregel inge-
schreven die het volwassenenonderwijs 
rechtstreeks treft: het inschrijvingsgeld 
wordt met 15 procent verhoogd. Mo-
menteel bedraagt het inschrijvingsgeld 
1 euro per lestijd, dat wordt nu 1,15 
euro. De overheid verantwoordt deze 
verhoging door te stellen dat het in-
schrijvingsgeld sinds 2007 ongewijzigd 
bleef. De ware reden is, zoals zo vaak, 
heel wat ingewikkelder.

Voor de financiering van het volwasse-
nenonderwijs voorziet de overheid niet 
in werkingsmiddelen; deze worden ge-
genereerd door het inschrijvingsgeld. 
Van iedere euro die het CVO ontvangt, 
moet het echter 0,25 euro doorstorten 
aan een fonds, dat op zijn beurt de 
CVO's uitbetaalt voor de cursisten die 
geheel of deels vrijgesteld werden van 

inschrijvingsgeld. Bij de start van dat 
fonds werd voorzien dat ook de over-
heid jaarlijks meer dan 6 miljoen euro 
zou bijdragen. Onder druk van de be-
sparingen heeft de overheid dit enga-
gement de laatste jaren niet gehouden 
en droeg zij slechts de helft van het 
voorziene bedrag bij. Nu wordt aan de 
noodrem getrokken en moeten de cur-
sisten een hoger inschrijvingsgeld be-
talen om het fonds van voldoende mid-
delen te voorzien. Dit is ongehoord.

Naast deze specifieke problematiek 
van het fonds is ook het maatschap-
pelijk signaal dat de Vlaamse regering 
geeft intriest. In de ronkende verkla-
ringen van de ministers en de minister-
president worden de grote woorden 
niet geschuwd: 'wij zijn een kennis-
economie', 'iedereen moet levenslang 
leren', enz. Er worden pacten afgeslo-

ten die het einde van onze beschaving 
voorspellen indien de vooropgestelde 
doelstellingen van meer flexibiliteit en 
verhoging van de competitiviteit niet 
gehaald worden. Maar als er budget-
taire problemen optreden, zijn deze za-
ken plotsklaps minder belangrijk.

Door het inschrijvingsgeld te verhogen 
maakt men duidelijk dat er slechts één 
visie dominant is en dat deze alle ande-
re overheerst: deze van de budgettaire 
orthodoxie. Daarbij komt dat de goed 
verdiende middenklasser deze verho-
ging wel zal kunnen dragen, maar de 
minder goed verdienende cursisten 
zullen moeten afhaken. Waar is de tijd 
dat het volwassenenonderwijs nog on-
derwijs voor sociale promotie was?

raf.deweerdt@acod.be
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Sociale verkiezingen hoger onderwijs
ACOD Onderwijs boekt weer 
winst in de vrije hogescholen

In de vrije hogescholen werd er enkel 
gestemd voor de Comités voor Pre-
ventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW’s). Er werden dus bewust geen 
lijsten ingediend voor de onderne-
mingsraad, want dan zouden de vorig 
jaar al verkozen hogeschoolonderhan-
delingscomités (HOC's) automatisch 
ontbonden worden.

Ondanks het feit dat ACOD Onder-
wijs slechts in enkele vrije hogescholen 
lijsten indiende, werd er overal forse 
winst geboekt. Zo werden onze vier 
kandidaten in de Brusselse vestigingen 
van de Hogeschool voor Wetenschap 
en Kunst allemaal verkozen. Vier van 
de vijf zetels gaan dus naar de ACOD 
(zie kaderstuk). Ook in de HUB (Brus-
sel) scoren we heel goed: twee van 
onze drie kandidaten zijn als effectief 
CPBW-afgevaardigde verkozen. In de 
Campus Zuid van de Karel de Grote-

Hogeschool (Antwerpen) verwerft 
ACOD Onderwijs vier van de zeven 
zetels, het ACV twee en de ACLVB 
één. Ook op de arbeiderslijst haalt het 
ABVV de enige zetel binnen (zie kader-
stuk). In de KAHO Sint-Lieven (Gent) 
is één van onze twee kandidaten effec-
tief verkozen. Ook in Groep T - Inter-
nationale Hogeschool Leuven is onze 
enige kandidate verkozen.

ACOD Onderwijs blijft de
grootste op de VUB

Op de Vrije Universiteit Brussel waren 
er ook verkiezingen voor de onderne-
mingsraad. Voor de lijst van de bedien-
den halen we 64,12 procent (+ 2 pro-
cent), voor de kaderleden 78,95 procent 
(+ 2 procent) en voor de lijst van het 
CPBW 65,11 procent (- 1 procent). On-
danks dit klein verlies voor het CPBW, 
blikt ACOD Onderwijs toch tevreden 
terug op deze uitslag.
Ten opzichte van 2008 was er voor de 
ondernemingsraad één zetel minder 

te verdelen bij de kaderleden (voltijds 
ZAP en directeuren). Deze zetel werd 
toegevoegd aan het kiescollege bedien-
den (alle overige personeelscategorie-
en). Ondanks stemmenwinst haalde de 
ACOD deze zetel niet binnen. We kwa-
men slechts zes stemmen tekort.
2012 was echter een keerpunt. Een 
oude generatie is er niet meer wegens 
pensionering en het ACOD-team is bij-
gevolg sterk verjongd, vervrouwelijkt 
(45 procent van onze verkozenen) en 
heeft ook een goede aanwezigheid on-
der het academisch personeel (AP). Op 
één na werden alle AP-kandidaten ver-
kozen en daarmee is de ACOD de eni-
ge vakbond met gemandateerden die 
werken in de onderzoekssector. Bij de 
jongeren halen we met twee derde van 
de stemmen alle zetels. Voor 13 van de 
38 ACOD-verkozenen is dit hun eerste 
mandaat. Een vernieuwd, verjongd, 
vervrouwelijkt en gemotiveerd team 
kan nu aan de slag!

dany.bollens@acod.be

Uitzonderlijke
uitslag Karel de
Grote-Hogeschool
Peter Cootjans: "Bij de arbeiders haalt 
het ABVV de enige zetel binnen. En bij 
de bedienden hebben we vier van de 
zeven zetels. Ik denk dat deze verkie-
zingsoverwinning twee oorzaken heeft. 
Onze militanten hebben zich steeds 100 
procent ingezet in de voorbije periode 
voor hun collega's. We hebben ons be-
ter geprofileerd door korter op de bal 
te spelen bij allerlei problemen. Ook het 
sociale karakter van de opleidingen bin-
nen de studiegebieden sociaal agogisch 
werk, gezondheidszorg en lerarenoplei-
ding hebben wellicht 
een versterkend effect 
gehad. Bovendien heeft 
de kritische instelling 
van onze ACOD-leden 
binnen deze opleidin-
gen de verkiezingen 
positief beïnvloed."

4 kandidaten verkozen Hogeschool 
voor Wetenschap en Kunst

Hoofdafgevaardig-
de John Devos: "Het 
werd een overwel-
digende overwin-
ning voor de ACOD. 
Waarom is niet zo 
moeilijk te begrij-
pen: de basis van 
een goede campag-

ne is informatiespreiding. Voor heel 
wat collega’s was het helemaal niet 
duidelijk waarom we nu weer naar de 
stembus trokken. Correcte, heldere in-
formatie op het juiste moment appre-
cieert men sterk, en dat werpt vruch-
ten af. Verder wordt de W&K dras-
tisch herschikt. Sinds het hogescho-
lendecreet in 1995 van kracht werd, is 
het personeel al wat verschuivingen 
gewoon, maar de hervormingen wa-
ren bevattelijk, bij ons zelfs veeleer 
kleinschalig. Vandaag echter volgen 
de ingrepen elkaar in sneltempo op. 
Om te komen tot één School of Arts 

worden instellingen – die jarenlang el-
kaars zachte concurrent waren – gefu-
sioneerd, de zogenaamde inkanteling 
in de universiteit is praktisch een feit, 
statuten en protocollen zullen wor-
den heronderhandeld, én – niet in het 
minst – de greep van de Associatie KU 
Leuven wordt steeds nadrukkelijker. 
Het personeel ziet op tegen een im-
mense hervorming. Ze worden hierbij 
niet of weinig geïnformeerd, laat staan 
geconsulteerd. Het oude 'decentrale' 
bestuur verschuift naar een centraal 
dirigisme, kortom een gevoel van on-
mondigheid is steeds nadrukkelijker 
aanwezig. Vandaar dat de collega’s 
ons een duidelijk mandaat gegeven 
hebben bij deze laatste verkiezing. 
Aan ons om de objectieven voor ogen 
te houden en onze opdracht zo goed 
mogelijk in te vullen!"
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Congres ACOD VRT
Het imago van de vakbond
Op de eerste dag van het congres van 
ACOD VRT, de discussiedag, werd 
een workshop georganiseerd over het 
imago van de vakbond. Het idee en de 
aanpak van deze workshop kwam van 
ACOD-jong, de jongerenafdeling van 
ACOD VRT.

De workshop begon met een speedda-
te. De deelnemers, jong en oud, zaten 
aan twee kanten van een lange tafel en 
daarop lagen een tiental stellingen over 
de vakbond. De twee deelnemers die 
tegenover elkaar zaten, discussieerden 
enkele minuten over de voorgelegde 
stelling. Van deze kleine meningswis-
seling werd een conclusie genoteerd en 
dan was het weer tijd om door te schui-
ven, op naar een volgende stelling. Uit 
de discussies over de verschillende 
stellingen kwam één thema duidelijk 
naar voren: vakbond en communicatie. 
Tijdens dit debat werd duidelijk dat 
we de opsplitsing moeten maken tus-
sen de inhoud, dus wat wordt gecom-
municeerd, en de vorm, namelijk hoe 
wordt gecommuniceerd. We kwamen 
tot enkele conclusies, die op de be-
slissingsdag van het congres werden 
goedgekeurd.

Vorm van communicatie

De laatste 15 jaar is de vorm van com-
municatie meer op de voorgrond ge-
treden. Internet, sociale media zoals 
twitter en facebook zijn middelen die 
de vakbond moet gebruiken om een 
boodschap over te brengen. Hiermee 
wordt vaak een ander publiek bereikt 
dan via de gewone media zoals radio 
en tv, of voor de vakbondscommunica-
tie via pamfletten en brochures.
Wordt er ook genoeg geïnformeerd 
naar niet-leden? Er is zeer veel vraag 
om de communicatie naar niet-leden te 
verbeteren.
De manier van communiceren kan po-
sitiever: denk maar aan het beeld 'het 
glas halfleeg versus halfvol'. Je kan 
dezelfde informatie verstrekken, maar 

met een positieve noot, als die er is.
Soms wordt er gestruikeld over de 
vakbondsterminologie. Hier kan men 
helaas niet altijd omheen om zaken te 
verduidelijken. Een basiskennis van 
dit jargon is dus een must om alles op-
en-top te begrijpen. Flyers, brochures, 
pamfletten... soms word je achterover 
geslagen door een 'muur van tekst'. Dit 
schrikt mensen af om alles te lezen en 
zich goed te informeren. Een mogelijke 
oplossing is om via slogans of kracht-
zinnen de lezer nieuwsgierig te maken. 
Men kan dan daarna meer info aanbie-
den via website of de achterkant van 
een pamflet.

Inhoud van communicatie

Wat de inhoud betreft wordt er veel en 
meestal goed gecommuniceerd. Hope-
lijk met het kiezen van de juiste vorm 
kan de boodschap nog beter overko-
men. Een punt van kritiek was hier dat 
er nog iets te veel negatieve inhoud op 
het menu staat, genre 'wij tegen zij'. 

Graag horen we ook de positieve din-
gen die bereikt zijn of waar de vakbond 
achter zit, zoals bijvoorbeeld de 'wor-
kers run'.

Dit was een zeer inspirerende work-
shop met frisse ideeën en vooral eer-
lijke meningen. We gaan hierop verder 
werken om het 'hoe' en het 'wat' van 
de vakbondscommunicatie beter op el-
kaar af te stemmen. Zo werd er begon-
nen aan een verklarend ACOD-woor-
denboek en recent verscheen er al een 
pamflet in aangepaste vorm. Hierdoor 
kunnen we misschien meer mensen 
juist informeren. En wie weet, zal een 
frisse wind het kleine laagje stof van 
onze schouders blazen?

Luk Vandenhoeck en ACOD-jong

Contactpersoon: Luk Vandenhoeck - Tel.: 0486/23.21.57 - e-mail: acod@vrt.be
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Seintje ACOD Antwerpen-Kempen-Mechelen
Senioren naar “de Biesbosch” en Dordrecht

Op donderdag 4 oktober 2012 bezoeken de 
senioren van Antwerpen-Kempen-Mechelen 
het natuurpark “de Biesbosch”, met aan-
sluitend een bezoek aan de stad Dordrecht. 
Op het programma staan een koffiestop, een 
boottocht op de Biesbosch (ong. 2 uur) ge-
volgd door middagmaal (groentesoep, kal-
koenschnitsel met champignonsaus, twee 
soorten warme groenten, gemengde sla en 
appelmoes, gekookte aardappelen of frieten, 
vanille ijs met slagroom en chocoladedres-
sing), gevolgd door een stadswandeling in 
Dordrecht (ong. 1½ uur) met aansluitend 
vrije (shopping)tijd. ‘s Aavonds is er een 
broodmaaltijd met volkoren-, bruin-, wit- en 
krentenbrood, kadetjes en tarwebollen, boter, 
kaas en jam, diverse vleeswaren en koffie en 
thee naar believen. Vertrek aan het Konink-
lijk Atheneum Antwerpen, F.Rooseveltplaats, 
kant Van Stralenstraat om 07h00. Indien er 
voldoende inschrijvingen zijn, kunnen de 
deelnemers uit het Mechelse opstappen aan 
het ACOD-secretariaat, Stationsstraat 50 om 
6h30. Terugreis met aankomst in Antwerpen 
en/of Mechelen omstreeks 21h00. Prijs: 50 
euro pp. voor ACOD-leden en partner, an-
deren betalen 55 euro. In de prijs is alles in-
begrepen, behalve de drank bij het middag-
maal. Inschrijven: ACOD, Ommeganckstraat 
47/49 in 2018 Antwerpen (03 213 69 20) en in 
de Stationstraat 50 in 2800 Mechelen (015 41 
34 25),  of per e-mail aan maurice.hauspie@
acod.be of bob.velleman@skynet.be. De in-
schrijvingen worden afgesloten op 28 sep-
tember 2012 of vroeger indien volzet.  Ze 
worden slechts definitief na ontvangst van 
het inschrijvingsgeld op rekeningnummer 
BE14-8778-0015-0383 van ACOD Antwerpen 
met met de vermelding S12DO en de naam 
van de deelnemer(s). Let wel op: de opstap-
plaats in Mechelen wordt door de busmaat-
schappij enkel bediend mits voldoende in-
schrijvingen ! 

Antwerpen West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

afdeling Brugge
Fiets-barbecue

Op donderdag 26 juli organiseert de Seniorenwerking van ACOD Brugge 
voor het eerst een fiets-barbecue. Verzamelen om 13 uur aan het lichtschip 
Mayflower, onder de hoge brug (Katelijnebrug) nabij het station Brugge 
voor een ontspannende fietstocht richting Beernem. Deze fietstocht wordt 
vanaf 17.30 uur afgesloten met een heerlijke barbecue in de kantine van de 
jachthaven nabij de Mayflower. Kostprijs: 15 euro per persoon, met ver-
plichte inschrijving ten laatste 23 juli. Niet-sportievelingen kunnen zich 
eveneens inschrijven, maar dan enkel voor de barbecue. Afrekenen gebeurt 
ter plaatse. Info en inschrijving via samson.jan@telenet.be, 050/67.59.20 of 
0473/86.17.22.

Expo Jules Van Biesbroeck
Van 14 tot 23 juli van 14u tot 20u in Ons Huis, Fernandezzaal,
Vrijdagmarkt 9, Gent. Gratis Toegang


