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 Mediamarkt-
 geschenkbon

Winnaars

Jef Goossens (Beerse), Daisy Hubert (Loven-
degem), David Van Woensel (Aalst), Walter 
De Buyser (Antwerpen) en Johan Muytjens 
(Diepenbeek) winnen een prachtige ge-
schenkbon. Zij wisten dat EGIS de exploitant 
is van de Vlaamse regionale luchthavens 
Antwerpen-Deurne en Oostende-Brugge, 
dat ACOD een ‘Complete VRT’ wil en dat de 
postloopbaan van Chris Coucke van stapel 
liep op de Groenplaats in Antwerpen.

Nieuwe prijs:

Mediamarkt-geschenkbon

 Vragen

- Wie is momenteel gedelegeerd 
bestuurder van het GO!, het onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap?

- Hoe worden contracten met een kort 
werkregime (zoals De Lijn misschien zal 
invoeren) genoemd?

- Met hoeveel aanwervingen wil minister 
van Justitie Koen Geens de nijpende 
onderbezetting bij de griffies en parketten 
oplossen?

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

Gelieve je adres te vermelden
bij je antwoorden.

algemeenalgemeen 
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Als je het mij vraagt
Blijkbaar moet 
 alles op de schop
Weldra hebben de federale en Vlaamse regering er hun eerste 
beleidsjaar opzitten. Hoe evalueer je één jaar rechts besparings-
beleid?

Chris Reniers: “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die analyse 
voor zichzelf kan maken en dat we allen tot dezelfde conclusie 
zullen komen: de beslissingen die de federale en Vlaamse regering 
hebben genomen, werden ons door de strot geduwd en zijn beslist 
niet in het belang van de gewone man of vrouw. De drastische en 
ondoordachte besparingen kosten de burger veel geld en boven-
dien ziet die zijn openbare dienstverlening er flink op achteruit-
gaan. Let wel, niet iedereen wordt even zwaar geraakt door deze 
regeringen. Er is beslist sprake van een onevenwichtige verdeling 
van de besparingen: de doorsnee gezinnen moeten relatief gezien 
veel meer van de lasten dragen dan wie er warmpjes inzit. De 
taxshift die door de vakbonden gevraagd werd om de besparingen 
evenwichtiger te spreiden, is er hoegenaamd niet gekomen. Wat 
de federale regering nu voorstelt als een taxshift maakt de aanslag 
op het inkomen van de doorsnee werknemers, uitkeringsgerech-
tigden of gepensioneerden er alleen maar erger op. Moet er nog 
meer bewijs geleverd worden? Deze regering is er enkel en alleen 
voor de grote bedrijven, de hoge vermogens en de rijke zelfstandi-
gen.”

Opmerkelijk is ook dat er zowel op federaal als Vlaams niveau 
flink wordt ingehakt op de openbare sector.

Chris Reniers: “Dat is niet verwonderlijk, het ligt in de logica van de 
rechtse regeringen. Ze willen zo veel mogelijk de private sector en 
het zelfstandig ondernemen stimuleren. Daarvoor proberen ze re-
gels en vangnetten die instaan voor de bescherming van de werk-
nemers – of het nu om de private of openbare sector gaat – weg 
te nemen. Daarom moeten ook de eigen overheidsdiensten eraan 
geloven. De federale en Vlaamse regering besparen zó zwaar op 
de werkingsmiddelen en het personeel, dat de openbare diensten 
hun taken niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. De regering 
laat dus het gelag betalen door haar eigen ambtenaren. Ze worden 
bedreigd in hun job, hun carrière, hun statuut en hun pensioen. 
Alles moet blijkbaar op de schop! Uiteindelijk zal ook wie niet in de 
openbare sector werkt daar de gevolgen van voelen.”

Je verwees al naar de pensioenhervorming, die zeker voor wie 
werkt in de openbare sector bijzonder hard aankomt.

Chris Reniers: “Wat bijzonder stoort, is dat deze regering een 
aantal beslissingen neemt die contractbreuk betekenen en die 
bovendien vrijwel onmiddellijk van toepassing zijn. Niet enkel be-
ginnende personeelsleden van de openbare sector zullen daarvan 
de gevolgen ondervinden, maar ook ambtenaren die nu aan de 
vooravond van hun pensioen staan. Door het afschaffen van de 
diplomabonificatie zullen studiejaren in de toekomst niet langer 
meetellen voor de pensioenberekening. Contractuele jaren zullen 
in aanmerking genomen worden volgens het systeem van de pri-

vésector en dus niet meer als statutaire jaren beschouwd worden. 
De refertewedde wordt op een langere periode en dus minder 
gunstige basis berekend. De pensioenleeftijd wordt voor iedereen 
verhoogd en vervroegd uitstappen kan ook pas later. De pensioen-
bonus die mensen moest aanzetten om langer te werken, wordt 
afgeschaft. En als ik de echo’s mag geloven, moeten we ook nog 
beginnen te vrezen voor de perequatie van de pensioenen. Wie 
durft nog beweren dat dit geen afbraak is van het ambtenaren-
pensioen – dat overigens een waardig pensioen is en als voorbeeld 
mag dienen voor de pensioenen in de privésector?”

Voor het najaar hebben de vakbonden opnieuw acties aange-
kondigd. Hebben die nog zin, gezien de toch wel onverzettelijke 
houding van de federale en Vlaamse regering?

Chris Reniers: “Toen we vorig najaar en dit voorjaar manifesteer-
den, actie voerden en staakten, noemde men ons – het ABVV en 
de ACOD – onverantwoordelijk. Maar men vergeet dat we op die 
manier wel een aantal maatregelen konden laten aanpassen, ver-
tragen of zelfs terugschroeven. Daarmee is de strijd echter niet 
gestreden. We mogen ook niet naïef zijn en denken dat we met 
deze regeringen ons gelijk zullen halen door enkel aan het overleg 
aan te schuiven. Het voorbije jaar heeft aangetoond dat dat slechts 
eenrichtingsverkeer is en de regeringen toch niet naar onze be-
zwaren luisteren. Er wordt een asociaal beleid gevoerd en het ziet 
er niet naar uit dat er sociale correcties zullen komen. We moeten 
dus blijven wegen op de politiek en de publieke opinie blijven 
informeren over het regeringsbeleid en onze alternatieven – via 
manifestaties en acties.
Het ABVV en de ACOD blijven ijveren voor een sterke sociale zeker-
heid, waardige pensioenen, degelijke arbeidsvoorwaarden, duur-
zame openbare diensten en een rechtvaardige samenleving, waar 
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Eerste afspraak 
daarvoor op 7 oktober in Brussel, voor een manifestatie tegen 
één jaar besparings- en afbraakbeleid door de regering-Michel.”
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Interview met Raymonda Verdyck
“Onderwijs is meer dan leren alleen”
Bij het begin van het nieuwe school-
jaar legt Tribune zijn oor te luisteren 
bij Raymonda Verdyck, gedelegeerd 
bestuurder van het GO!, het onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap. Behalve 
de jaarlijkse uitdaging om voor elk kind 
een plaats op een school te vinden, zijn 
dit jaar ook de toepassing van het M-
decreet, de pensioenhervorming en het 
aangekondigde loopbaandebat brandend 
actueel. En dan zwijgen we nog over de 
besparingen. Voldoende stof voor een 
boeiend gesprek!

Eén van de grootste uitdagingen voor 
de onderwijssector bij de start van dit 
nieuwe schooljaar is de toepassing van 
het M-decreet. Wat houdt dat in?

Raymonda Verdyck: “Het M-decreet wil 
leerlingen van het buitengewoon onder-
wijs integreren in het gewoon onderwijs. 

Omdat die verschuiving de nodige aanpas-
singen vraagt en de gevolgen moeilijk in te 
schatten zijn, is het dus niet verwonderlijk 
dat het vele scholen zenuwachtig maakt. 
Vanuit het GO! hebben we echter gepro-
beerd onze scholen daar zo goed mogelijk 
voor klaar te stomen. Zelf denken we dat 
de verschuiving redelijk beheersbaar zal 
zijn. We zien voorlopig geen stormloop van 
leerlingen van het buitengewoon naar het 
gewoon onderwijs.”

Het zal er de komende weken weer om 
spannen om alle schoolgaande jonge-
ren een plaats te kunnen geven op onze 
Vlaamse scholen.

Raymonda Verdyck: “Dat is een uitdaging 
die jaar na jaar moeilijker wordt. Er wor-
den niet enkel meer kinderen geboren, er 
is ook een toename door migratie. Dat in 
combinatie met een gebrek aan capaciteit 

door onvoldoende investeringen in nieuwe 
scholen – en een afbouw van plaatsen 
in de decennia voordien – zorgt voor te-
korten. Bij het GO! merken we dat vooral 
in grote steden als Antwerpen, Gent of 
Leuven, maar ook in Vilvoorde en Halle. 
Daar ondervindt men immers ‘druk’ uit het 
Brusselse, waar er een flinke bevolkings-
groei is. Ondanks de extra capaciteit die we 
in die regio’s konden realiseren, blijft het 
onvoldoende. Soms moeten we dus kinde-
ren weigeren. Dat snijdt ons in het hart.”

Zet de overheid dan niet voldoende mid-
delen opzij om die groei op te vangen?

Raymonda Verdyck: “Helaas blijft het 
onvoldoende. De vraag is groter dan het 
aanbod en jaar na jaar blijft het voor ons 
behelpen. Er is nood aan structurele oplos-
singen, want over een tweetal jaren zal 
ook het secundair onderwijs die druk zien 
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toenemen. De extra leerlingen van het 
lager onderwijs van de voorbije jaren zul-
len immers doorstromen. Daarom is het 
belangrijk dat we nu al weten hoeveel mid-
delen we zullen hebben om ons daarop te 
kunnen voorbereiden. De overheid denkt 
hier wel over na, maar heeft nog niets 
concreet becijferd.”

Dé oplossing is uiteraard de bouw van 
extra scholen, maar daarvoor ontbreekt 
vaak het geld. Is publiek-private samen-
werking (PPS) een goede oplossing?

Raymonda Verdyck: “Het voordeel van 
PPS is dat het meer mogelijkheden ver-
schaft wanneer je zelf niet veel middelen 
hebt en omdat je sneller op de bal kan 
spelen. Het GO! is dus wel voorstander 
van PPS, al geven we wel toe dat het niet 
altijd eenvoudig is om te realiseren. Je zit 
immers rond de tafel met een private part-
ner die de investering vanuit een andere 
invalshoek bekijkt. Onderwijs heeft een 
eigen specificiteit. Een school is geen ge-
bouw als alle andere, het heeft een eigen 
dynamiek. Zeker in het verleden hadden 
de investeerders meer oog voor de bouw-
technische dan voor de pedagogische 
invalshoek. Uiteraard moet een school 
ook efficiënt en duurzaam zijn wat betreft 
bouw en onderhoud, maar er moet ook 
in geleerd, gespeeld en geleefd kunnen 
worden.”

De besparingen in het onderwijs maken 
het er wellicht ook niet makkelijker op?

Raymonda Verdyck: “Het GO! kan zich 
niet verzoenen met besparingen in het 
onderwijs. We zien te veel de efficiëntie-
benadering het onderwijs binnensluipen. 
Daardoor krijgen secundair onderwijs en 
lager onderwijs nu respectievelijk 4,5 en 
3 procent minder werkingsmiddelen. Niet 
alleen renovaties en investeringen worden 
uitgesteld, er zijn ook heel wat andere 
onzekerheden. Zullen er voldoende mid-
delen zijn voor bijvoorbeeld verwarming 
indien we een strenge winter met hoge 
olieprijzen krijgen? Moeten we dan de 
extra kosten doorschuiven naar de ouders? 
Dat zie ik liever niet gebeuren. Die wor-
den nu al geconfronteerd met een hogere 
maximumfactuur. Het is voor ons onaan-
vaardbaar dat financiële drempels studie-
mogelijkheden in de weg staan. Dat stemt 
niet overeen met de visie van het GO!: 
elk kind alle kansen geven om zijn of haar 
talenten te ontplooien.” We zien te veel de 

efficiëntiebenadering het onderwijs bin-
nensluipen, onderwijs moet zorgen voor 
ontwikkeling en fungeren als maatschap-
pelijke hefboom.

Vlaanderen kent verschillende onderwijs-
verstrekkers. De katholieke koepel is het 
grootst, gevolgd door het GO! Heb je het 
gevoel dat politici meer rekening houden 
met hun mening?

Raymonda Verdyck: “Ik heb regelmatig 
overleg met de minister en dat is niet 
het gevoel dat ik krijg. Als het zo zou zijn, 
zouden we onze stem wel laten horen. De 
media nemen wel iets vaker contact op 
met onze collega’s uit het vrije net.
Ik ga trouwens uit van de kracht van ons 
eigen net en ons kwalitatief hoogstaand 
pedagogisch project. We mogen daar trots 
op zijn en ook steeds meer ouders geven 
ons vertrouwen. Dat blijkt uit de stijgende 
leerlingenaantallen.”

Tussen het katholiek onderwijs en het 
GO! bestaat een concurrentiestrijd. Zelf 
heb je al vaker laten horen dat je liever 
één onderwijsnet zou zien. Waarom?

Raymonda Verdyck: “Ik denk dat vooral 
de kinderen daar de vruchten van zouden 
plukken. Een schrijnend voorbeeld – en 
een gevolg van die concurrentie – is dat 
we in Vlaanderen het inschrijvingsdecreet 
hebben. Dat verplicht scholen tot diversi-
teit. Zo voorkomen we dat bepaalde scho-
len enkel inzetten op leerlingen van een 
bepaald niveau, achtergrond of origine en 
‘ongewenste’ leerlingen weigeren. Dat zou 
niet nodig moeten zijn. Eén onderwijsnet 
zou dat kunnen voorkomen. Je kinderen 
zouden gewoon naar een school in de 
buurt gaan, waarbij je mag verwachten dat 
je kind kwalitatief hoogstaand onderwijs 
krijgt. Ieder kind heeft daar recht op en we 
moeten zorgen dat we hen behandelen 
vanuit de talenten en mogelijkheden die 
ze hebben. Een concurrentieel landschap 
wordt steeds gekenmerkt door vormen van 
segregatie.”

Het Scandinavisch onderwijs is volgens 
jou een goed voorbeeld? Waarom?

Raymonda Verdyck: “In die landen  waar 
één onderwijsverstrekker is, wordt ingezet 
op de leerling., Bovendien hebben ze ook 
meer aandacht voor het beroep van leraar, 
dat een veel hogere status heeft dan hier. 
Zo maakt men in Finland een grondige 
screening om te bepalen wie mag deel-
nemen aan de lerarenopleiding; Men wil 
immers leerkrachten die zeer gemotiveerd 
zijn en topkwaliteit bieden. Volgens hen 
zijn mensen het grootste kapitaal van  een 
land. Enkel een goede opleiding door goe-
de leerkrachten zorgt ervoor dat iedereen 
volwaardig kan deelnemen aan de samen-
leving. Dat weerspiegelt onze standpunt 
dat onderwijs meer  is dan leren alleen. 
Het is ook het vormen van het individu tot 
een sociaal wezen dat deel uitmaakt van 
een samenleving.”

Intussen wordt er in Vlaanderen volop 
nagedacht over de hervorming van ons 
onderwijs. Er moet meer evenwicht ko-
men tussen het opdoen van kennis en 
ervaring. Wat vind je van die plannen?

Raymonda Verdyck: “De hervorming is 
een stap in de goede richting, al denk 
ik niet dat we daarop moeten wachten. 
Kinderen die nu geboren worden, zullen 
een heel hoge levensverwachting hebben. 
Belangrijk is dus dat we hen ‘leergoesting’ 
meegeven, zodat ze hun leven lang zullen 
willen leren. Dat is nodig als je ziet hoe de 
wereld evolueert. Momenteel beschouwen 
we een diploma nog te vaak als voldoende. 
Kennis is uiteraard ook belangrijk, maar 
die heeft tegenwoordig een grotere halve-
ringswaarde.”

Het aantal spijbelaars en ook het aantal 
jongeren dat de school verlaat zonder 
diploma neemt toe. Hoe kunnen we dat 
voorkomen?

Raymonda Verdyck: “Jonge mensen 
moeten de keuze krijgen om hun talent te 
ontwikkelen en ontplooien. We moeten 
stoppen hen te leiden naar opleidingen die 
niet overeenstemmen met hun talenten. 
Het huidige watervalsysteem ontmoedigt 
leerlingen en doet hen afhaken. Ik kijk 
uit naar de brede invulling van die eerste 
graad, met een uitgestelde studiekeuze. Zo 
krijgen jongeren de tijd om hun talenten te 
ontdekken. Niet elke twaalfjarige weet wat 
hij met zijn of haar leven aan wil. Sommige 

Het GO! kan zich 
niet verzoenen 
met besparingen 
op onderwijs
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wel, maar dan zal twee jaar uitstel hen niet 
hinderen. En misschien ontdekken ze toch 
nog andere interesses.”

Hoe dan ook hecht onze samenleving nog 
een groot belang aan een diploma. Er 
geen hebben, heeft grote gevolgen.

Raymonda Verdyck: “Uiteraard willen we 
alle leerlingen helpen de eindmeet te ha-
len. Het biedt immers een bredere waaier 
aan kansen op de arbeidsmarkt. Maar zelfs 
indien jongeren geen einddiploma halen, 
zouden ze de kwalificaties moeten krijgen 
van wat ze behaald hebben. Niemand 
verlaat het onderwijs immers ongekwali-
ficeerd. Iedere jongere heeft iets geleerd 
wat waardevol kan blijken. Men zou deze 
competenties kunnen valoriseren.”

Hoe speelt het GO! nu al in op de vernieu-
wing en modernisering van het onder-
wijs?

Raymonda Verdyck: “We werken steeds 
vaker met open leerruimtes, waar leerlin-
gen via pc opzoeken en in overleg kunnen 
samenwerken. Ze variëren we op lesgeven 
in typisch klassikaal verband. Via nieuwe 
technologieën kunnen de leerlingen ook 
nieuwe inzichten en capaciteiten verwer-
ven. Voorts testen we projecten met leren 
op afstand en virtuele leeromgevingen.”

Wat is er nodig om ons onderwijs nog 
beter af te stemmen op toekomstige 
maatschappelijke en economische uitda-
gingen?

Raymonda Verdyck: “Het GO! wil haar 
leerlingen kansen bieden, zodat zij, onge-
acht hun achtergrond, hun mogelijkheden 
volwaardig kunnen ontplooien. Een sa-
menleving heeft immers alle soorten men-
sen en alle beroepen nodig. Een leerling 
in het beroepsonderwijs is voor ons even 
belangrijk als een leerling in het algemeen 
vormend onderwijs. Voor ons staan de 
talenten van de leerlingen centraal. We 
moeten hen toerusten met vaardigheden 
en competenties, maar ook met bekwaam-
heden als individu. Zo krijgen we mondige, 
kritische, realistische en gelukkige jonge 
mensen. Dat is een groot geschenk voor de 
samenleving.”

De regering-Michel maakt werk van een 
grondige pensioenhervorming. In de 
praktijk betekent dit voor de meesten 
langer werken. Ook de leerkrachten zul-

len daar niet aan ontsnappen, zo lijkt. 
Hoe kijkt het GO! daartegen aan?

Raymonda Verdyck: “Voor ons kadert de 
evolutie naar langer werken in het bre-
dere loopbaandebat dat binnenkort start. 
Wij vragen een correcte analyse van de 
loopbaan van de leerkracht en hoe die 
er in de toekomst zou moeten uitzien. 
Alleen zo kunnen we bepalen hoe zwaar 
een loopbaan van een leerkracht is en op 
welke punten die flexibeler kan worden om 
leerkrachten langer aan het werk te kun-
nen houden. Een voor de hand liggende 
keuze – die overigens al succesvol toege-
past wordt – is het peter- en meterschap. 
Leerkrachten met een lange carrière die 
het niet meer zien zitten om voltijds voor 
de klas te staan, kunnen op die manier 
beginnende leerkrachten begeleiden met 
hun ervaring en expertise. Begrijp me niet 
verkeerd: ik wil geen leerkrachten uit de 
klas jagen. Wie wil blijven lesgeven, mag 
dat gerust doen.”
Hoe kunnen we leerkrachten overtuigen 
om langer voor de klas te blijven staan?

Raymonda Verdyck: “Vorming van het 
begin tot het einde van de carrière is de 
sleutel om leerkrachten blijvend te stimu-
leren. Lesgeven nu is niet meer hetzelfde 
als 20 jaar geleden. Er komt veel meer bij 
kijken dan enkel lesgeven. Ook de etnisch-
culturele en sociale achtergrond van de 
leerlingen is diverser dan ooit.
In die evolutie moet je je leerkrachten 
begeleiden als je wil dat ze langer aan de 
slag willen en kunnen blijven. Een gemoti-
veerde leerkracht garandeert immers beter 
onderwijs. We moeten dus blijven inzet-
ten op leerkrachten. Zelfs met alle nieuwe 
technologieën die we hebben, blijft on-
derwijs een mensenzaak. Leerkrachten 
blijven nodig om leerlingen te begeleiden. 
Daarvoor hebben we voldoende goede en 
gepassioneerde mensen nodig.”

Blijft de vaste benoeming voor het GO! 
belangrijk?

Raymonda Verdyck: “We stellen vast dat 
veel leerkrachten de vaste benoeming nog 
zeer waardevol vinden. Voor ons prime-
ren echter waardige jobs met voldoende 
loopbaanperspectief en met voldoende 
diversifiëring voor wie wil. We hopen dan 
ook dat het loopbaandebat een einde kan 
maken aan situaties waarbij beginnende 
leerkrachten in drie of vier verschillende 
scholen moeten lesgeven om hun uurroos-

ter vol te krijgen. En ja, de vaste benoe-
ming laat ook veel te lang op zich wachten. 
Verbetering op al die punten zou meer 
mensen voor het onderwijs doen kiezen.”

Wat is het belang van de vakbonden in 
het onderwijs?

Raymonda Verdyck: “Bij de beleidskeuzes 
die de politiek maakt voor het onderwijs, 
worden de mensen die dagelijks in het 
veld actief zijn niet maximaal betrokken. 
Dat mondt soms uit in keuzes waar we 
ook als GO! niet altijd gelukkig mee zijn. 
We proberen dat op te vangen via tal van 
overleg- en participatie-organen. Zo pro-
beren we de stem van het veld maximaal 
te horen. Ook de vakbonden spelen hierin 
een zeer nuttige rol. Ze houden de vinger 
aan de pols, ze weten wat er leeft bij leer-
krachten. Bovendien vernemen we via hen 
vaak zaken die leerkrachten niet altijd dur-
ven of willen zeggen. Zo zorgen ze ervoor 
dat er op een constructieve manier wordt 
nagedacht over de werkomstandigheden 
en het persoonlijk functioneren van de 
leerkrachten.”

We moeten 
 jongeren 
‘leergoesting’ 
meegeven, zodat 
ze hun leven lang 
willen leren
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Vakbondspremie 2014
Duplicaat nodig om vakbondspremie 
aan te vragen?
Sinds 2012 kan de personeelsdienst waar-
van u afhangt, u geen duplicaat meer 
bezorgen, zelfs niet wanneer uw formulier 
is zoekgeraakt, u het nooit ontvangen hebt 
of het structurele vergissingen bevat. Is 
dat toch het geval, dan zijn er twee moge-
lijkheden om de vakbondspremie alsnog 
aan te vragen:

- Ofwel neemt u via e-mail of telefoon 
contact op met uw gewest/afgevaardig-

de/sector of gaat u snel ter plaatse om 
de ACOD op de hoogte te brengen van 
het probleem.

- Ofwel stuurt u een e-mail naar de vzw 
Vakbondspremie (adres: sec.asbl-vzw@
cgspacod.be) met vermelding van uw 
naam, voornaam, geboortedatum, lid-
nummer ACOD, de referentie van uw 
werkgever(s) in 2014 en de eventuele 
data van in- en uitdiensttreding voor het 
referentiejaar.

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

Contactgegevens 
ACOD-gewesten
Antwerpen-Kempen-Mechelen
Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen
gwantwint@acod.be
03/213.69.20

Limburg
Koningin Astridlaan 45, 3500 Hasselt
limburg@acod.be
011/30.09.70

Oost-Vlaanderen
Bagattenstraat 158, 9000 Gent
oost_vlaanderen@acod.be
09/269.93.33

Vlaams-Brabant
Maria Theresiastraat 121, 3000 Leuven
vlaams_brabant@acod.be
016/21.37.20

West-Vlaanderen
Sint-Amandsstraat 112, 8800 Roeselare
west_vlaanderen@acod.be
051/20.25.70

Brussel
Congresstraat 17-19, 1000 Brussel
brussel@acod.be
02/226.13.11

Bericht aan onze leden
Hou je ACOD-
ledenfiche
up-to-date!
Elk ACOD-lid heeft een persoonlijke ledenfiche, die niet alleen 
gegevens bevat over uw tewerkstelling, maar ook persoonlijke 
informatie. De ACOD probeert die ledenfiche zo nauwkeurig 
mogelijk bij te houden. Ook u kunt daar een handje bij toeste-
ken.
Verandert er iets op uw werk (bijvoorbeeld nieuwe tewerk-
stelling, ander arbeidsregime) of verandert u van adres of 
rekeningnummer, laat het ons weten. Dan passen wij dit on-
middellijk aan in uw ledenfiche. Wijzigingen kunt u doorgeven 
aan uw ACOD-gewest. De contactadressen vindt u op deze 
pagina.
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Brusselse Intergewestelijke
Meer dan ooit strijden
voor een sociaal Europa

We mogen ons niet neerleggen bij de 
dictaten van een Europese Unie die ultra-
liberaal gekleurd zijn en de afbouw van 
het solidaire sociale model inluiden.

Voortdurend worden Europa en ‘Brussel’ 
– de zetel van de Europese instellingen 
– aangehaald als verklaring voor de maat-
regelen die de lidstaten tegen wil en dank 
worden opgelegd. Voorbeelden zijn de 
strenge afspraken die Griekenland moet 
volgen of het besparingsverdrag dat voor 
alle lidstaten geld. Zo dicteert de Europese 
supranationale macht een groot deel van 
het economisch beleid van haar lidstaten, 
zonder zich al te veel aan te trekken van 
de sociale gevolgen. Voor vakbonden 
wordt het zo steeds moeilijker om de be-
langen van de burgers en werknemers te 
verdedigen. De Brusselse Intergewestelijke 
boog zich in haar tweede van vier semina-
ries dit jaar over deze problematiek.

Te veel aandacht voor de 
 economie

Het Europa van de economische doelstel-
lingen klampt zich vast aan zijn ‘ordolibe-
rale’ standpunten. De rol van de overheid 
wordt zo beperkt tot het scheppen van 
een wettelijk en institutioneel kader om 
‘onvervalste vrije mededinging’ mogelijk 
te maken in overeenstemming met de 
marktwetten. Voor de sociale dimensie 
heeft ze geen oog.
Op het vlak van de harmonisering inzake 

fiscaliteit, pensioenleeftijd, loonbeleid, ge-
zondheidszorgen of migratiebeleid stellen 
we grote verschillen vast tussen de lidsta-
ten. Deze voeden de concurrentie tussen 
gebieden en werknemers. Terwijl we ver-
wachten dat Europa verenigt en harmoni-
seert, verdeelt het vreemd genoeg.
Bovendien zijn de instellingen niet demo-
cratisch genoeg, gaan ze ondoorzichtig 
te werk en zijn ze te veel onderworpen 
aan het machtige financiële lobbywerk. 
Het Europees Parlement moet zo macht 
inboeten, ten voordele van een almachtige 
Commissie, die de lidstaten haar beleid 
dicteert.
Eerst werden al Spanje en Portugal vrijwel 
verpletterd onder strikte besparingsplan-
nen en nu is ook Griekenland aan de 
beurt. Ondertussen voert de Commis-
sie geheime onderhandelingen met de 
Noord-Amerikanen om ondanks alle verzet 
de Trans-Atlantische Vrijhandelsovereen-
komst (TAFTA) in te voeren.

Europese vakbondsactie

De Europese vakbonden zijn verenigd in 
het Europese Vakverbond (EVV) om de 
belangen van de werknemers te vertegen-
woordigen en een sociaal tegengewicht te 
vormen. Meer specifiek voor de openbare 
sector volgt EPSU, de Europese Vakfede-
ratie der publieke diensten, de Europese 
actualiteit op. Ze omvat vier commissies: 
Europese en nationale administraties, 
lokale en regionale besturen, sociale ge-

zondheidsdiensten en openbare diensten. 
EPSU verricht ook actief lobbywerk, met 
succes, zoals blijkt uit haar strijd om water 
als een openbaar goed te blijven beschou-
wen.
De grootste moeilijkheid van EPSU ligt in 
feit dat de vakbonden van de verschillende 
landen de zaken op een verschillende ma-
nier benaderen. De vakbondstraditie in de 
Engels-Germaanse en noordelijke landen 
kent bijvoorbeeld geen machtsverhouding 
en wordt dus eerder gekenmerkt door 
lobbywerk. Soms zijn de standpunten ook 
heel uiteenlopend. Zo zijn er bijvoorbeeld 
vakbonden die voorstander zijn van de 
privatisering van de openbare diensten!

Belangrijke kwesties

De Europese eenheidsgedachte is niet ver-
keerd, maar moet wel anders uitgewerkt 
worden. Zo is er een andere aanpak nodig 
inzake het saneringsbeleid en de bespa-
ringen in de openbare diensten, de strijd 
tegen aanvallen tegen de werknemers-
rechten (bijvoorbeeld het stakingsrecht), 
het minimumloon, de wettelijke pensioen-
leeftijd, de fiscaliteit, de privatisering van 
de gezondheidszorgen, handelsovereen-
komsten die de deregulering in de hand 
werken, de strijd tegen de belastingpara-
dijzen en dergelijke.
De vakbonden van Europa moeten zich 
blijven verenigen en de thema’s aankaar-
ten die mensen kunnen mobiliseren. We 
moeten gemeenschappelijke eisen bepa-
len waarachter we ons kunnen scharen. 
Daarnaast moeten we blijven ijveren voor 
meer democratische instellingen en een 
verdere sociale harmonisering bevorde-
ren.
Wat zich vandaag voor ons in Europa 
afspeelt, betekent de afbouw van het soli-
daire sociale model waarvoor de openbare 
diensten borg staan. Samen moeten we 
strijden om deze ontmanteling te verhin-
deren en (opnieuw) solidariteit tot stand 
te brengen.

Jean-Pierre Knaepenbergh



ACOD Spoor Antwerpen
Algemene ledenvergadering
Het gewest Antwerpen organiseert op donderdag 17 september een algemene ledenvergadering, die kadert in de voorbereiding op 
de komende congresperiode 2016-2020. Met dit bericht worden alle leden, actieven en gepensioneerden, die lid zijn in het gewest 
Antwerpen, van harte uitgenodigd. De algemene ledenvergadering heeft plaats in het Bondsgebouw, Ommeganckstraat 47/49 in 2018 
Antwerpen op donderdag 17 september om 18.00 uur.

Internationale FIP-verkeersvoordelen rijtuigklas
Wie mag nog reizen in eerste klasse?
Het aantal rechthebbende personeels-
leden die volgens het FIP-reglement in 
eerste klasse mogen reizen, heeft het 
vastgelegde quotum ruimschoots over-
schreden. Hoe moet het nu verder? Wie 
kan in 2016 internationaal nog in eerste 
klasse reizen?

Momenteel heeft 20,39 procent van het 
effectief personeelsbestand in actieve 
dienst recht op eerste klasse verkeers-
voordelen in internationaal verkeer. In 
2012 werd, na onderhandelingen, het 
quotum opgetrokken van 7 naar 15 pro-
cent. Tevens werd afgesproken om een 
overgangsperiode tot 31 december 2015 
in te stellen om te voldoen aan de nieuwe 
afspraken. Om de doelstelling van 15 pro-

cent te halen tegen 1 januari 2016, moet 
de bestaande reglementering dus worden 
aangepast.
Op 21 april vergaderde een werkgroep 
over deze problematiek. ACOD Spoor was 
absoluut niet akkoord dat slechts de ran-
gen 3 en hoger toegang zouden hebben 
tot verkeersvoordelen in eerste klasse. 
Daarom werd toen een alternatief voorstel 
gedaan: wie volgens de huidige regle-
mentering recht heeft op eerste klasse, 
zou een maakloon moeten betalen om 
een FIP-kaart eerste klasse te krijgen. Dit 
voorstel werd echter afgewezen door de 
hogere instantie binnen de maatschappij.
Tijdens de paritaire subcommissie van 1 
juli werd een document voorgesteld dat 
vanaf 1 januari 2016 de volgende regels 

voor de toekenning van de rijtuigklasse in 
internationaal verkeer zou toepassen:
- De personeelsleden met een graad van 

rang 3 of hoger: eerste klasse.
- De personeelsleden met een graad be-

horend tot rang 4+  die tenminste 4 jaar 
anciënniteit in een graad van deze rang 
en 10 jaar dienstanciënniteit tellen: eer-
ste klasse.

- Alle andere personeelsleden: tweede 
klasse.

ACOD Spoor kon zich ook in dit voorstel 
niet vinden. In een werkgroep buigen we 
ons nu over de uitwerking van een nieuw 
voorstel.

Ludo Sempels
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Moderniseringsplan NMBS
Ambitie kan gebrek aan visie niet 
 verbergen
Bijna een jaar na het aantreden van de 
regering-Michel heeft minister Galant 
eindelijk haar langverwachte moderni-
seringsplan voor de NMBS voorgesteld. 
Criticasters van de Belgische spoorwe-
gen hoopten dat ze daarmee een einde 
zou maken aan wat ze een ‘inefficiënt 
en geldverslindend’ bedrijf noemen. Als 
vakbond wilden we vooral dat de minis-
ter verstandige en duurzame keuzes zou 
maken om de toekomst van de NMBS als 
openbaar vervoersbedrijf te verzekeren. 
Wat is het geworden?

Tijdens de maanden die de presentatie 
van het moderniseringsplan voorafgingen, 
werden tal van bliksemafleiders gelan-
ceerd in de pers. Zo doken verschillende 
studies op die, naar aanvoelen van ACOD 
Spoor, de plannen van federaal minister 
van Mobiliteit Jacqueline Galant moesten 
helpen kaderen. Een studie over de ef-
ficiëntie van het personeel en een externe 
audit van de filialen klaagden – al dan niet 

terecht – problemen aan. Het mag niet 
verwonderen dat dergelijke smeuïge ver-
halen er bij het grote publiek ingingen als 
zoete koek.

Lui of juist te veel en te lang 
werken?

NMBS-topman Jo Cornu zwaaide met 
een studie over de efficiëntie van het 
personeel, die moest aantonen de spoor-
mannen en –vrouwen te weinig werken. 
Uiteraard duurde het niet lang vooraleer 
het NMBS-personeel bestempeld werd 
als ‘luiaards’. Daarmee ging de CEO wel 
voorbij aan de problematiek van de open-
staande vakantiedagen van de voorbije 
jaren. En aan het feit dat er momenteel in 
bepaalde diensten gewoonweg te weinig 
personeel is, waardoor moet overgewerkt 
worden en de extra recuperatiedagen zich 
op die manier opstapelen. Een debat daar-
over hebben we nog niet gehoord, louter 
enkele vage oneliners. Ondertussen was 

het grote publiek wel mee in het verhaal 
van het ‘luie’ personeel.

Overbodige of waardevolle 
 filialen?

Niet veel later volgde een externe audit 
van de NMBS-filialen. Besluit: de filialen 
zijn overbodig. Ook ACOD Spoor heeft 
steeds gepleit voor een beperking van 
het aantal filialen. Sommigen hebben hun 
verdienste, andere veel minder. Waarom 
telefonie- en ICT-diensten uitbesteed 
moesten worden aan een filiaal, hebben 
we nooit begrepen.
Andere filialen waren dan weer door hun 
structuur een belangrijke inkomstenbron 
voor de NMBS. Zo keerde EuroStation 
tijdens 10 jaar 151 miljoen euro uit aan 
de NMBS en gaf ze werk aan 350 werk-
nemers, die een dynamisch onderdeel 
vormen bij het bouwen van nieuwe stati-
ons. Dit filiaal bezit waardevolle expertise 
waarop vele buitenlandse spoorwegbedrij-
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ven jaloers zijn. Het is dan ook geen won-
der dat de Franse spoorwegmaatschappij 
SNCF stond te springen om het EuroSta-
tion-project in India over te nemen. Zij 
zagen er blijkbaar wel brood in.
Al bij al was ACOD Spoor weinig verrast 
door deze externe audit. Het was niet 
meer dan een opgepoetste versie van 
2005.

Een plan zonder garanties

Beide studies gaven minister Galant een 
mooie voorzet om haar moderniserings-
plan te lanceren. Maar welke richting ze 
precies uit wil met de NMBS, blijft ook 
vandaag nog altijd onduidelijk. Belangrijke 
vragen blijven immers onbeantwoord. Hoe 
moet de nieuwe beheersovereenkomst 
tussen de Belgische staat en de NMBS 
eruitzien? Wat zal de nieuwe tweeledigde 
NMBS-structuur worden? Het modernise-
ringsplan geeft enkel aan dat Infrabel de 
stations zal bouwen en dat het bestaans-
recht van HR-Rail niet verzekerd is.
Infrabel stations laten bouwen is niet 
onlogisch, maar het betekent wel extra 
uitgaven voor de NMBS voor het gebruik 
ervan. Net zoals het voor het gebruik van 
de sporen een rijpadvergoeding zal moe-
ten betalen, zal de NMBS ook voor het 
gebruik van stations moeten bijdragen. 
Naar inkomsten uit de commercialisering 
van de openbare ruimtes in en rond de 
stations zal het spoorwegbedrijf kunnen 
fluiten. Door deze strategie wordt de fi-
nanciële toekomst van de NMBS op losse 
schroeven gezet.
HR-Rail zou men liefst schrappen, omdat 
daarmee ook het statuut en de bijkomen-
de voordelen van het personeel zouden 
verdwijnen. Dit is de natte droom van vele 
rechtse partijen en investeerders, maar 
het betekent een nachtmerrie voor wie nu 
bij de NMBS en Infrabel werkt. Bovendien 
gaat op die manier ook de aantrekkelijk-

heid van de Belgische spoorwegen als 
werkgever op de schop. Kijk maar naar 
B-Logistics, dat het bijzonder moeilijk 
heeft om contractueel aangeworven per-
soneel in dienst te houden. ACOD Spoor 
beschouwt het einde van HR-Rail als een 
zuivere contractbreuk.

Reizigers: tevreden met een 
dode mus?

Aan de reizigers belooft het plan de hemel 
op aarde: meer zitplaatsen, meer stiptheid 
en wifi. Hoe de minister dat wil realiseren, 
is echter niet duidelijk. De extra zitplaat-
sen zijn beslist door de vorige regering 
en dit plan houdt geen rekening met de 
maximumlengte van de treinen. Het inzet-
ten van langere treinen – indien mogelijk 
– vraagt ook om langere perrons, zodat 
de reizigers comfortabel kunnen in- en 
uitstappen. We hebben nog geen woord 
gehoord over investeringen hiervoor.
Minister Galant stelt tevreden te zijn met 
90 procent van de treinen die volgens het 
boekje rijden. Dit is een achteruitgang 
ten opzichte van 2005. Maar ach, wellicht 
houdt ze rekening met de leeftijd van het 
verouderde wagenpark. Oude stellen wor-
den almaar opgelapt, maar de kwaliteit en 
de betrouwbaarheid blijven wel achter-
wege.
Het gros van de reizigers droomt al jaren 
van wifi op de trein. Een prachtig plan, 
maar hoe gaat de minister daarvoor zor-
gen nu er sinds het begin van haar man-
daat zwaar in de investeringsbudgetten 
is gesnoeid? Geplande werken moeten al 
uitgesteld worden. Of moet het geld daar-
voor gezocht worden door een flexibele 
tariefverhoging, waardoor reizen tijdens 
de spits duurder wordt? Of zal het geld ge-
vonden worden via een vermindering van 
het loketpersoneel? Wifi op de trein lijkt 
overigens belangrijker dan een modern en 
proper station…

Personeel: efficiënter werken

Volgens het moderniseringsplan moet 
het personeel ‘efficiënter’ werken. Hoe 
dat moet gebeuren en met welke mid-
delen, blijkt bijzaak. Wat er moet gebeu-
ren met anomalieën, met verouderde 
werkplaatsen, met werkprocedures rond 
nieuw materiaal en met het respecteren 
van dienst- en rusttijden – daarop komt 
geen antwoord. Heeft de regering een 
verborgen agenda? Wil ze het personeel 
uitbesteden? Alleen de tijd zal hier meer 
duidelijkheid over verschaffen.

ACOD Spoor wil duidelijkheid

Het moderniseringsplan van minister Ga-
lant laat vele vragen open. ACOD Spoor 
wil antwoorden en garanties onder de 
vorm van een protocol van Akkoord. Nu 
het moderniseringsplan er eindelijk is, 
kunnen we misschien werk maken van 
echt overleg. Tot nu toe werd dat immers 
uitgesteld. We vrezen echter dat we nog 
langer geduld zullen moeten oefenen. De 
beheersovereenkomst wordt pas in het 
voorjaar uitgerold, waardoor ook in dat 
dossier vertragingsmanoeuvres dreigen op 
te duiken.
ACOD Spoor moet dus vaststellen dat 
minister Galant geen visie heeft en dat 
de CEO’s zich in allerlei bochten wringen 
om haar ter wille te zijn. De dienstverle-
ning aan de reizigers gaat intussen verder 
achteruit en het publiek smult van nega-
tieve verhalen en ‘schandaaltjes’ rond de 
Belgische spoorwegen. En het personeel? 
Dat zal in de komende maanden hard van 
zich moeten afbijten om zijn toekomst te 
verzekeren.

Jean Pierre Goossens

ACOD Spoor Antwerpen
Ledenvergadering senioren
Op 5 mei vond in het gewest Antwerpen een geslaagde algemene ledenvergadering voor de gepensioneerde leden plaats. Raymond 
Duval, gewestelijk verantwoordelijke ACOD Senioren, gaf er een heldere uiteenzetting over het huidige pensioenstelsel en de voorstel-
len in het regeerAkkoord van Michel I. Nadien kregen de aanwezigen uitgebreid de kans om vragen te stellen.
De gewestelijke beroepsgroep ‘Senioren’ van het gewest Antwerpen vergadert maandelijks, telkens op de eerste dinsdag van de 
maand. Heb je als gepensioneerd lid interesse om hierop ook aanwezig te zijn? De eerstvolgende vergadering heeft plaats op dinsdag 
1 september 2015 om 14.30 uur. Je bent van harte welkom!
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Maaltijdscheques
Een kaart vervangt het papier

Door een wetswijziging zullen de maal-
tijdcheques vanaf 1 oktober 2015 afge-
leverd worden in elektronische vorm. De 
papieren maaltijdcheques die in 2015 
nog afgeleverd werden, zullen uitzonder-
lijk een beperkte geldigheid hebben tot 
31 december 2015. Alle praktische bepa-
lingen over de invoering van de elektro-
nische maaltijdcheques wordt opgeno-
men in een omzendbrief. We geven hier 
de belangrijkste zaken ervan weer.

De toekenning

De maaltijdcheques worden maandelijks 
toegekend aan statutaire en niet-statutaire 
personeelsleden in actieve dienst en aan 
stagiairs aangeworven in het kader van 
een beroepsinlevingsovereenkomst met 
uitzondering van jobstudenten.
Iedere dag waarop een effectieve prestatie 
wordt geregistreerd, ongeacht de duur, 
komt in aanmerking voor de toekenning 
van een maaltijdcheque. Enkele afwezig-
heden worden gelijkgesteld aan effectieve 
prestaties en openen het recht op de toe-
kenning van een maaltijdcheque:

- Normale dienstvrijstellingen waarvoor 
een productiviteitspremie toegekend 

wordt van 50 of 100 procent.
- Bezoldigd educatief verlof indien de 
gevolgde opleiding heeft plaatsgevonden 
tijdens de normale werkuren en het per-
soneelslid de opleiding effectief gevolgd 
heeft op die dag.

De elektronische 
maaltijdchequerekening

Ieder begunstigd personeelslid zal over 
een individuele maaltijdchequerekening 
beschikken. De laatste werkdag van elke 
maand zullen de toegekende maaltijd-
cheques op de individuele maaltijdche-
querekening staan.
Elk personeelslid krijgt een magnetische 
maaltijdchequekaart, die beveiligd wordt 
met een pincode. De kaart lijkt op een 
traditionele bankkaart met chip en zal 
naar je thuisadres opgestuurd worden. 
Nadien krijg je eveneens op je thuisadres 
de activatiecode.
Op een website kan je (gratis) de toestand 
van het aantal maaltijdcheques raadple-
gen. Dat aantal kan ook opgevraagd wor-
den via sms (tegen betaling) en het saldo 
(eventueel) zal tevens op je kassaticket 
vermeld staan.

Het gebruik

De elektronische maaltijdcheques kunnen 
vanaf de datum van storting als betaalmid-
del gebruikt worden. Ze hebben een gel-
digheidsduur van één jaar vanaf de datum 
van storting op de magnetische kaart.
Bij elke transactie wordt er contact ge-
maakt met je account en gaat het juiste 
bedrag van je rekening. De maaltijd-
cheques worden gebruikt in volgorde van 
geldigheid, de oudste cheques worden 
eerst uitgegeven.

Eventuele kosten

Het beheer van de maaltijdchequereke-
ning, evenals de terbeschikkingstelling van 
de magnetische kaart zijn gratis voor alle 
begunstigde personeelsleden.
In geval van verlies, diefstal of beschadi-
ging van de magnetische kaart zal, tegen 
betaling, een nieuwe kaart verzonden wor-
den aan het personeelslid (voor een maxi-
mumbedrag ter waarde van een maaltijd-
cheque van 5,50 euro). De kostprijs van de 
vervanging zal worden afgetrokken van de 
bezoldiging.

De waarde van een 
maaltijdcheque

Aan de waarde van de maaltijdcheque 
verandert er momenteel niets. Deze blijft 
op 5,50 euro, waarvan 1,12 euro ten taste 
van het personeelslid en 4,38 euro ten 
laste van de werkgever. De verhoging van 
het bedrag van de maaltijdcheques is een 
punt dat mee opgenomen werd in ons ei-
sencahier voor een nieuw sociaal akkoord 
dat dit jaar nog moet worden afgesloten.

Ludo Sempels

CONTACT Lugil Verschaete l 02 508 59 18 l lugil.verschaete@acod-spoor.be



tram bus metro

Tribune 71.08 l september 2015 13

Vragen bij het aanwervingsbeleid van De Lijn
ACOD TBM verzet zich tegen
hamburgerjobs
ACOD TBM maakt zich grote zorgen 
over het aanwervingsbeleid bij De Lijn. 
Niet alleen is er duidelijk sprake van een 
groei van het aantal interim-krachten, 
straks wil de directie ook contracten met 
een kort werkregime (mini-jobs of ham-
burgerjobs) introduceren. Daar worden 
zowel de huidige als toekomstige perso-
neelsleden het slachtoffer van.

De cijfers van de jaarbalans bij De Lijn 
bewijzen dat het aantal interim-krachten 
blijft toenemen. Dit ondanks het voortdu-
rend aandringen van ACOD TBM om deze 
piste te verlaten en terug over te gaan 
naar vaste indiensttreding en volwaardige 
contracten – zowel uit sociale als financi-
ele overwegingen.
Voor De Lijn is interim-arbeid duurder 
dan personeel in vast dienstverband. In 
tijden van besparingen is het dus onaan-
vaardbaar. De Lijn vindt het evenwel een 
interessante oplossing omdat de Vlaamse 
regering beslist heeft het aantal perso-
neelsleden bij de overheid te verminde-
ren. Dit kan door vaste aanwervingen te 
vervangen door interim-krachten. Zo zijn 
er op papier minder personeelsleden, al 
duiken die uiteraard in de boekhouding 
opnieuw op onder de vorm van ‘goede-

ren en diensten’. Daarover wordt wijselijk 
gezwegen. Missie voltooid en iedereen 
gelukkig – behalve de interim-kracht, want 
die zit op de wip.

Interim als pasmunt

Voorstanders van interim-arbeid halen 
tal van argumenten pro aan: nodig voor 
de economie, De Lijn wordt ermee uit de 
nood geholpen, je doet ervaring op, het 
geeft uitzicht op vast werk of het is alvast 
beter dan niets. Al die argumenten zijn 
echter geen enkel excuus om mensen te 
behandelen als pasmunt.
De aanwervingsplicht die bij De Lijn in 
principe bestaat, wordt door de dienst 
Personeel handig omzeild. De toekomst 
van de interim-krachten blijft zo de hele 
tijd heel onzeker. Zij hebben het gevoel 
een ‘product’ te zijn dat nuttig is voor de 
werkgever, maar niet omgekeerd. Vaak 
durven interim-krachten ook niet aandrin-
gen op een vast contract, uit angst om op 
het einde van de week aan de deur gezet 
te worden. En daarvoor kan je dan weer 
scheef bekeken worden door je omgeving 
of in je zoektocht naar een nieuwe job.
Interim-krachten bouwen geen anciën-
niteit op, kunnen sneller en onverwacht 

ontslagen worden – zeker bij ziekte – en 
hebben grotere problemen om een wo-
ning te huren of te kopen. Verhuurders 
en bankinstellingen hebben immers geen 
vertrouwen in interim-contracten.
Enkel en alleen het inzetten van interim-
arbeid bij de De Lijn waarvoor het bedoeld 
is – tijdelijke vervangingen of het opvan-
gen van onvoorziene piekmomenten – is 
voor ACOD TBM aanvaardbaar. Hen inzet-
ten voor langere perioden – soms zelfs 
jaren – kan voor ons niet door de beugel. 
Dergelijke praktijken moeten stoppen. 
ACOD TBM wil hierover duidelijke afspra-
ken tijdens de onderhandelingen over de 
sociale programmatie 2015-2016.

En straks ook mini-jobs

De inventiviteit om meer flexibiliteit te 
eisen van personeel in ruil voor minder 
goede arbeidsvoorwaarden kent geen 
grenzen – ook bij De Lijn. Zo wil het bedrijf 
in de toekomst deeltijdse werknemers 
aanwerven.
Op dit moment zijn er bij De Lijn uitslui-
tend volwaardige voltijdse contracten, die 
op vraag van het personeelslid omgezet 
kunnen worden in verschillende vormen 
van deeltijdse arbeid. Dat kan een uit-
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komst zijn om tijdelijk voor een korte of 
langere periode van arbeidsregime te wij-
zigen, in de wetenschap dat het recht op 
terugkeer naar de oorspronkelijke voltijdse 
baan gegarandeerd blijft.
De Lijn ziet in haar voorstel om mini-jobs 
te introduceren niets dan voordelen. De 
directie wil deeltijdse contracten aan-
bieden om personeel in te zetten tijdens 
piekmomenten. Het voordeel voor De Lijn 
zit in minder gesplitste diensten, een nog 
hogere productiviteit en minder wachttij-
den, en uiteraard een grote flexibiliteit en 
inzetbaarheid. Ze wil een minimale dage-
lijkse prestatie voor deeltijdsen invoeren 
van twee uur per prestatie.
De Lijn kopieert met haar plannen het 
Duitse model, dat overigens bewezen 
heeft dat het niet werkt. Het leidt alleen 
maar tot een groep ‘working poor’ – wer-
kenden die arm blijven. Bovendien worden 
steeds meer reguliere, voltijdse jobs op die 
manier versnipperd in mini-jobs, ook wel 
hamburgerjobs genaamd.

Geen wettelijke
arbeidscontracten

ACOD TBM kan hoegenaamd niet akkoord 
gaan met het invoeren van dergelijke ham-
burgerjobs. De arbeidswet bepaalt ove-
rigens dat de duur van een werkperiode 
niet korter mag zijn dan drie uur. Het idee 
van De Lijn is dus niet eens wettig, maar 
door haar besparingsdrift is het niet ver-
wonderlijk dat de directie de arbeidswet-
ten het liefst gewoon aan haar laars lapt.
Iedereen moet met het loon dat hij ver-
dient via zijn job op zijn minst zijn rekenin-
gen kunnen betalen. Daarom verzet ACOD 
TBM zich tegen dergelijke jobs bij De Lijn 
én in andere sectoren.

Een voltijdse baan moet de norm 
blijven

ACOD TBM wil voor onze huidige en al 
onze toekomstige collega’s garanties voor 
een volwaardige en kwaliteitsvolle job. Wij 
willen respect voor onze statuten en kun-
nen niet aanvaarden dat onze toekomstige 

kameraden niet voor dezelfde arbeids-
voorwaarden zouden kunnen werken.
De Lijn stelt dat de invoer van dergelijke 
mini-jobs zou beantwoorden aan een 
reële vraag van sollicitanten. Volgens ons 
slaat De Lijn daar de bal volledig mis. In de 
huidige tijden kijkt het gros van de werk-
nemers uit naar een volwaardige, voltijdse 
baan. Een korte prestatie van een tweetal 
uur, waarbij een groot deel van de werk-
voorwaarden wordt opgegeven, is beslist 
niet de natte droom van de werknemers 
van De Lijn.
ACOD TBM zal zich blijven verzetten tegen 
de aanwerving van deeltijdse werknemers 
bij De Lijn. Niemand is daarbij gebaat, 
behalve de werkgever. We raden toekom-
stige sollicitanten (zowel mannen als vrou-
wen) dan ook aan om voluit te gaan voor 
een voltijdse, kwaliteitsvolle job. Indien 
een tijdelijke periode van deeltijdse arbeid 
voor bepaalde problemen een uitkomst 
biedt, kan dat perfect aangevraagd wor-
den tijdens de actieve (voltijdse) dienst.

Rita Coeck

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.be
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De fabeltjes binnen bpost
“Het is zo afgesproken met de 
 vakbonden”
Bij bpost bestaat er een overlegstruc-
tuur tussen de vakbonden en het bedrijf. 
Daarin wordt zowat alles vastgelegd wat 
kan en niet kan in een kantoor of in de 
hele organisatie. Toch worden de laatste 
tijd wel eens heel andere, vreemde za-
ken opgevangen, waarbij de zwartepiet 
steevast doorgeschoven wordt naar de 
vakbonden. Wat is er aan de hand?

De MCM’s zijn ‘baas’ over hun MC en het 
daarbij horende budget. De MCM’s willen 
dan ook bepaalde maatregelen doorvoe-
ren op de werkvloer die hen helpen zich 
aan dat budget te houden en op die ma-
nier zelfs ‘platte’ besparingen door te voe-
ren. Vaak stoten die maatregelen, terecht, 
op protest van het personeel. We stellen 
vast dat het management in dat geval re-
gelmatig zijn verantwoordelijkheid tracht 
te ontlopen door zich heel gemakkelijk te 
verschuilen achter… de vakbonden!

Geen terugroep-vergoeding: 
schuld van de vakbond?

In een bepaald MC zijn er problemen met 
de verdeling van de ZZA. Het is de taak van 
de TL om problemen van die aard op te 
lossen. Dit gebeurt niet, integendeel. De 
TL veroorzaakt onmin tussen de postman-
nen door de ene postman een model 9 
te geven en anderen dan weer niet. Met 

andere woorden, hij kan het probleem 
niet de baas en er komt geen oplossing in 
het kantoor.
Onze militanten kaarten het probleem 
aan bij het management en vragen een 
structurele oplossing voor dit probleem. 
Resultaat: op de volgende operationele 
meeting kondigt de TL boudweg aan dat 
de onvrede te wijten is aan de houding 
van… de vakbonden.
In het arbeidsreglement (overeengekomen 
met alle vakbonden) staat dat iedereen 
die om om het even welke reden niet 
moet werken en dan opgeroepen wordt, 
recht heeft op een terugroep-vergoeding. 
Iedereen weet ondertussen dat het ma-
nagement van de MC ’s dit om budgettaire 
redenen op alle mogelijke manieren pro-
beert te omzeilen. Als iemand in verplichte 
rust gezet wordt en bij terugroeping die 
vergoeding niet krijgt, geeft de TL als enige 
uitleg dat dit zo is afgesproken met… de 
vakbonden.
Eind december stuurden we de jaarplan-
ning, met daarop alle geplande dagen so-
ciale promotie, ter info door naar de Mail 
Center Manager. Plots krijgen we bericht 
van een militant dat ze niet aanwezig mag 
zijn, omdat er heel wat verlof toegekend 
is. Na enig onderzoek blijkt dat het toe-
gekende verlof opgelegd was door de TL. 
De betrokken personeelsleden hadden die 
dag niet nodig, maar stonden nog met te 

veel ongepland verlof op hun tellers. Intus-
sen hebben deze mensen natuurlijk acti-
viteiten voor dit opgelegd verlof gepland. 
Omdat ACOD Post niet akkoord gaat en wil 
dat de militant op onze vorming aanwezig 
is, trekt men vervolgens het opgelegd ver-
lof alsnog in. Het personeelslid dat moet 
terugkeren, is hoogst ongelukkig en vraagt 
wat uitleg aan de TL, die dan doodleuk 
meegeeft dat het door… de vakbond is dat 
hij zijn verlof kwijt is.

Halve dienst niet vervangen: 
schuld van de vakbond?

In een bepaald MC is er een halve dienst 
(iemand die halftijds werkt). Bij afwezig-
heid en tijdens de zomermaanden wordt 
deze dienst gewoon niet vervangen. Bij 
een reactie van het personeel werd er 
meegedeeld dat dit zo was afgesproken 
met… de vakbonden.

Bpost misbruikt dus maar al te veel de 
constructieve houding van de vakbonden 
om moeilijke boodschappen te verkondi-
gen en de eigen verantwoordelijkheid te 
ontlopen. ACOD Post eist een correctere 
houding van bpost in de toekomst. En 
hoor je intussen nog dergelijke voorbeel-
den, laat het ons meteen weten!

Jean-Pierre Nyns



post 

Tribune 71.08 l september 201516

Nieuws uit het paritair comité
Eindelijk Akkoord over project Alpha

Tijdens het paritair comité werden enkele even delicate als fun-
damentele dossiers besproken. Zo kwamen onder meer het pro-
ject Alpha, de levering van pakjes (ook buiten de normale werk-
tijden) en flexibel werken aan bod. De problemen met batterijen 
van e-bikes werden evenmin vergeten.

Op het paritair comité van 28 mei 2015 heeft ACOD Post een 
krachtig negatief advies gegeven voor het hele dossier Alpha in 
de ondersteunende departementen. Ons negatief advies sloeg op 
de algemene principes dat:
- het project Alpha hoe dan ook een zware besparing inhoudt in 

een tijd dat er al veel werkdruk en stress was en is (zie hiervoor 
onder meer de resultaten van de jongste bpeople-enquêtes).

- Alpha het eerste dossier in de postale geschiedenis is met naak-
te ontslagen.

Ondanks dit negatief advies, heeft bpost een gemotiveerde be-
slissing genomen om het project Alpha toch door te drukken. Op 
23 juli 2015 werd er na wekenlange moeizame onderhandelingen 
alsnog een Akkoord (*) voorgelegd aan de sociale partners om 
het verlies aan betrekkingen te begeleiden. Dit Akkoord beperkt 
de negatieve impact voor een deel en vangt het banenverlies 
gedeeltelijk op met specifieke uitstapregelingen.

Hierdoor kan ACOD Post een positief advies aan dit Akkoord ge-
ven, weliswaar onder de beperkende voorwaarden dat:
- dit Akkoord enkel en alleen van kracht is voor de invoering en 

begeleiding van de nieuwe Next-Gen-organisatie ten gevolge 
van het project Alpha in de ondersteunende diensten. Dit Ak-
koord mag geen precedent scheppen voor andere departemen-
ten. In zo’n geval moet project per project onderhandeld kun-
nen worden.

- er een regelmatige evaluatie met de sociale partners zal plaats-
vinden. Daarmee bedoelen we onder andere dat er transparant 
gecommuniceerd moet worden over de selectieprocessen. We 
zullen erop toezien dat de afgesproken objectieve criteria nauw-
gezet toegepast worden.

Daarnaast zal ACOD Post zich krachtig blijven verzetten tegen 
iedere vorm van naakte ontslagen bij bpost.

(*) Wie geïnteresseerd is in de integrale versie van dit Akkoord, 
kan dit op eenvoudig verzoek toegestuurd krijgen.

MSO: levering van pakjes

De pakjesmarkt is enorm belangrijk voor bpost om de daling van 
de postvolumes op te vangen en voor het behoud van jobs. Daar 
zijn we ons ten zeerste bewust van. Daarom hebben we ook alle 
ACOD Post-militanten de kans geboden om informatiesessies te 
volgen over die harde concurrentiële markt. De leveringen op 
zaterdag, zondag en tijdens de avond van pakjes zijn cruciaal om 
de klant te bereiken. Zij kunnen in de toekomst goed zijn voor het 
veiligstellen van honderden betrekkingen.
Nu stellen we vast dat bepaalde MC’s al te gemakkelijk zelfstan-
digen op zaterdag inzetten onder het mom dat er onvoldoende 
vrijwilligers zouden zijn. Hetzelfde argument wordt gebruikt 
voor de opstart van laatavondleveringen, een project dat vanaf 
augustus 2015 loopt. Hiervoor heeft bpost alvast onvoldoende 
pogingen ondernomen om vrijwilligers te vinden. En waar er wel 
vrijwilligers waren, hebben ze hen vakkundig afgeblokt.
Al te gemakkelijk zelfstandigen inzetten om op zaterdag de leve-
ring van pakjes te verzekeren, is een blijk van weinig respect voor 
onze personeelsleden. ACOD Post is ervan overtuigd dat bpost 
niet creatief genoeg is en niet voldoende inspanningen doet om 
personeelsleden te vinden. Daarenboven moet bpost de hand in 
eigen boezem steken. De reden waarom er onvoldoende vrijwil-
ligers zouden zijn, ligt in de eerste plaats bij bpost. Postmannen 
moeten maandenlang vragen naar de uitbetaling van de uren 
gepresteerd op zaterdag, om dan uiteindelijk te horen te krijgen 
dat de ze die prestaties in rusturen gekregen hebben.
ACOD Post blijft formeel eisen om vanaf het ogenblik dat er struc-
tureel voldoende pakjes zijn, deze activiteiten met eigen perso-
neel te laten uitvoeren. Voor de levering van pakjes op zaterdag is 
dat nu al het geval.

MSO: batterijen van e-bikes

Sinds de invoering van e-bikes zijn er met de regelmaat van een 
klok problemen met de levering van batterijen. Er zijn diverse 
redenen waarom er in sommige kantoren te veel batterijen en in 
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Brief aan minister De Croo
Nieuwe regels voor de Belgische 
 postmarkt?
Naar aanleiding van de WIK-studie van 27 februari 2015 (zie 
vorige Tribune) en het initiatief van minister De Croo om de wet 
van 1991 op de autonome overheidsbedrijven te laten aanpas-
sen, heeft ACOD Post samen met de andere vakbonden een 
brief geschreven naar Alexander De Croo, vice-eerste minister 
en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 
Telecommunicatie en Post.

Het belangrijkste thema van deze brief was onze bezorgdheid 
over de toekomstige regulering van de universele dienstverlening 
(UD) op de Belgische postmarkt en de mogelijke verkoop van 
overheidsaandelen, met de privatisering van bpost als mogelijk 
gevolg.
De WIK-studie werd uitgevoerd in opdracht van de Belgische 
regulator voor de postdiensten en de telecommunicatie, het 
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). 
Volgens ons is er een duidelijk verband tussen deze studie en het 
recente initiatief van onze voogdijminister. Meer specifiek heb-
ben we de minister gevraagd om voor het nieuwe wetsvoorstel 
de resultaten van de WIK-studie zeker niet klakkeloos als basis te 
nemen, omdat de studie heel eenzijdig is.

Onze bezwaren:
- Onder het mom van een studie van de evolutie van de Belgische 

postmarkt en een vergelijking met negen andere Europese lan-
den, komen de auteurs tot zeer liberale conclusies.

- De studie houdt te weinig rekening met het feit dat alle Belgen 
mogelijke postgebruikers zijn, en recht hebben op communica-
tie en dezelfde dienstverlening. Waar ze ook wonen en tegen 
dezelfde prijs.

- Er ligt te veel nadruk op maximale concurrentie. Ongeacht de 
negatieve sociale impact die dat als gevolg kan hebben.

- We denken dat een mogelijke privatisering van bpost de burger 
zal schaden, en de opdrachten van openbare dienstverlening en 
het algemeen belang in het gedrang zullen brengen.

- Anderzijds vinden we dat er voor de universele dienstverlening 
absoluut een ‘sociaal gelijk speelveld’ moet zijn. Dit betekent 
dat alle spelers op de postmarkt dezelfde sociale regels moeten 
respecteren. Zo kan het niet dat concurrenten, die met zelfstan-
digen werken, alleen maar de winstgevende activiteiten van 
bpost zouden inpikken.

Zoals je merkt, blijft ACOD Post op alle niveaus strijden tegen 
sociale achteruitgang, zowel voor de bpost-medewerkers als voor 
alle burgers.

Jean-Pierre Nyns

andere kantoren te weinig voorhanden zijn. Na al die jaren gaat 
het om een structureel probleem. Het is onaanvaardbaar dat 
bpost er niet in slaagt om de problematiek van de batterijen te 
beheren. Het zijn immers onze postmannen en jobstudenten die 
met een loodzware fiets zonder trapondersteuning de baan op 
moeten.

MRS: flexibel werken

Op het paritair subcomité MRS hebben we een verklaring afge-
legd over de stand van zaken bij de ‘pilootfase Klant Gerichte 
Organisatie’ en de ‘laatavondopenstellingen’. We hebben onze 
ongerustheid uitgesproken over de toenemende flexibiliteit die 
aan de commerciële medewerkers wordt gevraagd/opgelegd.
Het gebrek aan respect van het management van MRS leidt tot 
onbegrip, en zorgt voor ontmoediging en demotivatie onder het 
personeel. Dit komt tot uiting via de bpeople-enquêtes, waar het 
gebrek aan analyse van de ontoereikende participatiegraad en de 
stress waaronder het personeel gebukt gaat, naar boven komen. 
Uit KGO-enquêtes blijkt daarenboven ontevredenheid over uur-
roosters, afstand, trajecttijd, het geprogrammeerde aantal kanto-
ren per week, last-minute-veranderingen en dergelijke meer.
Na deze verklaring – die gesteund werd door het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront – hebben de sociale partners de vergadering 
verlaten, zij het niet zonder MRS de opdracht te geven om over 
de eisen na te denken en ons tegen september 2015 construc-
tieve voorstellen te doen.

Jean-Pierre Nyns

CONTACT Jean-Pierre Nyns l jean-pierre.nyns@acod.be
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Interview met Pieter Vandenbroucke
“De toekomstige 
 postmarkt heeft  weinig 
aandacht voor haar 
 gebruikers of personeel”
Aansluitend op de analyse van het stu-
diebureau WIK-consult over de Belgische 
postmarkt, waarover we in de vorige Tri-
bune al schreven, hadden we een gesprek 
met Pieter Vandenbroucke, medewerker 
bij de studiedienst van de sp.a. Waarheen 
met de postdiensten in de (zeer) nabije 
toekomst?

De studie van WIK-consult – die duidelijk 
liberaal geïnspireerd is – is erg negatief 
over de huidige organisatie van de Bel-
gische postmarkt. Moeten we daar een 
bepaalde strategie in zien?

Pieter: “Het valt op dat de studie heel een-
zijdig is en zich toespitst op de economische 
aspecten. Alles wordt bekeken vanuit het 
standpunt van de aandeelhouders, de hui-
dige concurrenten en de mogelijke nieuwe 
spelers op de markt.
Het standpunt van de gebruiker of consu-
ment komt nauwelijks aan bod. Het is im-
mers opvallend hoe er gehamerd wordt op 
het teveel aan afscherming van de markt, 
waardoor er onvoldoende concurrentie mo-
gelijk zou zijn. Hierbij wordt gesuggereerd 
dat meer concurrentie automatisch beter 
zou zijn voor de gebruikers. Het aspect 
‘kwaliteit van de dienstverlening’ wordt he-
lemaal uit het oog verloren. Ook alle sociale 
elementen worden geminimaliseerd.”

Een punt in de studie dat ons – ACOD 
Post – heel erg stoort, is het pleidooi om 
de mogelijkheid uit te breiden om met 
zelfstandigen te werken. Moeten we ons 
ernstig zorgen maken?

Pieter: “Volgens mij valt stabiele contrac-
tuele tewerkstelling bijna altijd te verkiezen 
boven het werken met zelfstandigen. Men 
laat het hier uitschijnen dat het werken met 
zelfstandigen een soort economische ‘must’ 
zou zijn. Dat is niet correct. Het gaat veeleer 
om een maatschappelijke keuze met econo-
mische consequenties.
Bovendien is er altijd het gevaar van de 
schijnzelfstandigheid, waarbij mensen for-

meel het statuut van zelfstandige hebben, 
maar in werkelijkheid gewoon onder het ge-
zag van een werkgever werken, zij het dan 
onder zeer ongunstige condities. De sp.a 
heeft hierover trouwens een tijdje geleden 
nog een studie gemaakt, met als conclusie 
een aantal voorstellen om de criteria in dat 
kader aan te passen.”

Er worden ook vergelijkingen gemaakt 
met de Europese situatie om te pleiten 
voor een grotere liberalisering.

Pieter: “Dat toont aan dat de recente in-
spanningen binnen de Europese politiek om 
ook sociale thema’s op de agenda te zetten, 
nog niet echt resultaten boeken. Alle aan-
dacht, ook van de media, blijft op het eco-
nomische gericht. Deze studie maakt van 
dit eenzijdige beeld handig gebruik om haar 
eigen uitgangspunten te bewijzen.”

Alsof het zo bedoeld was, volgde enkele 
maanden na de WIK-studie een initiatief 
van minister De Croo voor een wet waarbij 
het mogelijk wordt dat de overheid haar 
meerderheidsaandelen in overheidsbedrij-
ven zou kunnen verkopen. Wat zouden de 
gevolgen zijn?

Pieter: “Of dit zo bedoeld was, weet ik niet, 
maar ik heb wel enkele bedenkingen bij dit 
voorstel. Vooreerst zou de overheid bij een 
verkoop in haar eigen vlees snijden, omdat 
ze momenteel nog altijd ongeveer 128 mil-
joen euro per jaar opstrijkt aan dividenden, 
van bpost alleen al.
Ten tweede maak je op die manier ook 
maatschappelijke keuzes. Je geeft dan im-
mers de controle uit handen over de te-
werkstelling van bijvoorbeeld bij bpost zo’n 
30.000 mensen, van wie een groot deel het 
moeilijk zou krijgen op een extreem concur-
rentiële arbeidsmarkt. Mensen zijn nu een-
maal geen beursproducten waarmee je vrij 
kan speculeren.
Bovendien verliest de overheid daarbij 
een instrument waarmee ze een aantal 
maatschappelijke fenomenen kan sturen of 

ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
debat over de digitale communicatie tussen 
burger en staat: moet je als overheid stre-
ven naar 100 procent elektronische com-
municatie met je burgers? Als socialisten 
vinden we dat je hier nog ruimte moet laten 
om bepaalde groepen die nog niet hele-
maal mee zijn op de digitale snelweg – vaak 
zijn dit maatschappelijk zwakkeren – niet uit 
de boot te laten vallen.
Ook de steun aan de uitreiking van tijd-
schriften en kranten is hier een voorbeeld 
van. Hiermee geef je immers ook aan de 
minder gefortuneerde burgers op een be-
taalbare manier toegang tot de informatie 
van de geschreven pers.”

Hoe zie jij binnen de socialistische familie 
de samenwerking tussen partij en vak-
bond?

Pieter: “Als socialisten hebben we uiteraard 
in de eerste plaats een gemeenschappelijke 
visie en gelijklopende doelstellingen. Toch 
hebben we ook elke onze eigen rol en ver-
antwoordelijkheden. Ik vind het belangrijk 
dat we deze verantwoordelijkheid opne-
men. Zo is de verdediging van de rechten 
van de eigen leden een eerste prioriteit 
voor de vakbonden. Ook is het streven naar 
maximale tewerkstelling voor een syndicaat 
van primordiaal belang. Uiteraard is dit voor 
de sp.a ook uiterst belangrijk, maar als poli-
tieke partij is onze opdracht altijd breder.
In elk geval zal de sp.a in samenspraak met 
ACOD Post de politieke ontwikkelingen op 
het gebied van de overheidsbedrijven van 
dichtbij blijven opvolgen.”

post 



post
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Marc Lasseel
Sterk en gerespecteerd syndicalist
gaat met pensioen
Op 1 september 2015 gaat Marc Lasseel, 
intergewestelijk secretaris van ACOD 
Post, met pensioen. Tijd voor een terug-
blik.

Marc Lasseel begon in mei 1972 te werken 
bij wat toen nog de Regie der Posterijen 
heette. Ruim 30 jaar heeft hij als bediende 
in een groot aantal kantoren gewerkt. 
Tijdens die periode was hij onder andere 
lange tijd waarnemer voor verschillende 
functies in de Brusselse agglomeratie.
Van bij het begin was hij ACOD-lid. Op 1 
juli 2005 werd Marc Lasseel sectorafge-
vaardigde voor ACOD in Oost-Vlaanderen, 
om dan na de structuurwijziging aan de 
top van ACOD Post in september 2012 in-
tergewestelijk secretaris te worden, samen 
met zijn collega en goede vriend Lucien 
Van den Broeck.
Als kroon op zijn syndicale loopbaan werd 
hij sinds april 2013 als afgevaardigde voor 
ACOD Post lid van het paritair comité van 
bpost, waar hij dankzij zijn jarenlange ter-
reinervaring met kennis van zaken mee 
kon onderhandelen over de grote dossiers.
Als overtuigd vakbondsmedewerker was 
Marc altijd een fervent verdediger van de 

syndicale waarden en verworvenheden. 
Toch bleef hij ook altijd oog hebben voor 
het belang van bpost zelf, omdat hij ervan 
overtuigd was dat het overleven van bpost 
als autonome overheidsdienst cruciaal is 
voor het behoud van de tewerkstelling van 
de bpost-medewerkers onder aanvaard-
bare omstandigheden.
Leden en hun belangen waren voor ka-
meraad Marc altijd prioritair. In eerste 
instantie betekende dit voor hem een 
inzet van 100 procent voor persoonlijke 
tussenkomsten voor individuele leden. 
Rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid 
waren daarbij steeds zijn ‘leitmotiv’.
Daarnaast was hij ook gedurende heel zijn 
periode bij de ACOD betrokken bij de be-
hartiging van de collectieve belangen van 
de leden, eerst op gewestelijk en later op 
nationaal niveau. Zijn grondige kennis van 
de belangrijke dossiers, gebaseerd op zijn 
kennis van het terrein en de situatie op de 
werkvloer, zijn gedrevenheid en zijn rus-
tige onderhandelingscapaciteiten maakten 
van hem een gerespecteerd onderhande-
laar, die meer dan eens belangrijke zaken 
voor het personeel uit de brand wist te 
slepen.

ACOD Post is Marc bijzonder dankbaar 
voor zijn jarenlange trouwe inzet en hoopt 
dat hij nog vele jaren samen met zijn 
vrouw mag kunnen genieten van zijn wel-
verdiend pensioen. Ook hopen we hem 
nog vaak te mogen ontmoeten op vak-
bondsactiviteiten.

Jean-Pierre Nyns

Draagplicht veiligheidsschoenen
Vele personeelsleden bij bpost zijn verplicht om veiligheidsschoe-
nen te dragen omdat ze een risicofunctie uitoefenen. Het gaat 
onder meer om medewerkers die instaan voor de behandeling 
van zware stukken of die werken in een sorteercentrum, bij trans-
port, in nachtwerk, bij city-logistics en combo.
Sommige collega’s kunnen deze veiligheidsschoenen om ortho-
pedische redenen niet dragen. Daarom stelt bpost een aangepast 
type orthopedische veiligheidsschoenen en/of orthopedische 
zolen ter beschikking. Deze orthopedische veiligheidsschoenen 
mogen worden vervangen indien ze versleten zijn. De orthopedi-
sche steunzolen mogen om de twee jaar opnieuw worden aange-
vraagd. Er wordt een financiële bijdrage ten laste gelegd van het 
personeelslid indien die zelf verantwoordelijk is voor verlies of 
beschadiging.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan iemand vrijstellen 
van het verplicht dragen van de veiligheidsschoenen. Let wel: op 
dat ogenblik mag de betrokkene zijn huidige risicofunctie niet 
voortzetten.

Contacteer je afgevaardigde als je hierover meer informatie wil.

Jean-Pierre Nyns
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gazelco 

Onderhandelingen sectorale cao 2015-2016
Wat is voor Febeg en Synergrid 
 bespreekbaar?
Op 25 juni antwoordden de werkge-
versfederaties Febeg (niet-gereguleerde 
bedrijven) en Synergrid (gereguleerde 
bedrijven) tijdens het paritair comité 326 
op de syndicale eisenbundel, die we op 
28 mei indienden ter voorbereiding van 
een nieuw af te sluiten cao voor de peri-
ode 2015-2016. Tijd voor een stand van 
zaken.

Zoals gewoonlijk gaven de werkgevers-
federaties eerst een bloemlezing van de 
moeilijke omstandigheden waarbinnen 
volgens hen de sectorale onderhande-
lingen kaderen. Ze gaven ook hun visie 
op economische beperkingen en op de 
loonnorm. De werkgevers willen vier grote 
thema’s bespreken: koopkracht en sociale 
maatregelen, flexibiliteit en werkgelegen-
heid, eindeloopbaan en pensioenen. Op-
vallend is dat voor sommige onderdelen 
van deze thema’s Febeg en Synergrid niet 
op één lijn zitten. Voor het overige kunnen 
ze zich wel vinden en over die elementen 
willen ze onderhandelen als één pakket.
We vermelden alvast de voornaamste 
elementen van hun antwoord, met telkens 
een vermelding van welke federatie dit 
bespreekbaar vindt of niet.

Koopkracht en sociale 
 maatregelen

- Bespreekbaar voor alle werkgevers: de 
verhoging van de waarde van de maaltijd-
cheque, de verhoging van de fietsvergoe-
ding en het externaliseren van de ambu-
lante gezondheidszorgen (wat de huidige 
fiscalisatie ervan kan doen wegvallen).

- Bespreekbaar voor Synergrid: de ver-
hoging van de lonen, de herziening van 
de tussenkomst van de werkgevers in de 
woon-werkverplaatsingen (sociaal abon-
nement).
- Niet-bespreekbaar voor alle werkgevers: 
de afschaffing van de negatieve indexatie, 
de invoering van sociale voordelen voor 
niet-actieven met arbeidsvoorwaarden > 
2002, de uitbreiding van de terugbetaling 
voor ambulante zorgen, de uitbreiding van 
de populatie die kan genieten van de ge-
zondheidszorgen en de verhoging van de 
patronale bijdrage aan de sociale fondsen.

Flexibiliteit en werkgelegenheid

- Bespreekbaar voor alle werkgevers: de 
invoering van grotere flexibiliteit (uurroos-
ters, arbeidsduur) en de uitbreiding van 
mogelijkheden op het gebied van tijdskre-
diet (voor Synergrid alleen mogelijk in het 
kader van een eindeloopbaanbeleid).
- Niet-bespreekbaar voor alle werkgevers: 
de uitbreiding van de bevoegdheid van 
de tewerkstellingscel, de progressieve 
invoering van getrouwheidsverlof voor 
arbeidsvoorwaarden > 2002, de verhoging 
van de drempel inzake tijdskrediet en de 
afschaffing van proratisering van extrale-
gale verlofdagen.

Eindeloopbaan

- Bespreekbaar voor alle werkgevers: de 
verlenging van alle bestaande eindeloop-
baanstelsels voor arbeidsvoorwaarden 
voor 2002 en de toekenning van landings-
banen vanaf 55 jaar met RVA-uitkeringen 

via een sectorale cao.
- Niet-bespreekbaar voor alle werkgevers: 
de uitbreiding van bestaande eindeloop-
baanstelsels naar arbeidsvoorwaarden 
na 2002 en de uitbreiding van de lijst van 
zware beroepen.

Pensioenen

- Bespreekbaar voor alle werkgevers: de 
globale herziening van de aanvullende 
pensioenstelsels.
- Niet-bespreekbaar voor alle werkgevers: 
de aanpassing van het kapitaal in het pen-
sioenplan Elgabel aan de levensduur en de 
perequatie van de rentes in pensioenplan 
Regime B.

Opmerkingen van Gazelco

ACOD Gazelco merkt op dat in dit over-
zicht een aantal patronale wensen toe-
gevoegd werden (flexibiliteit, globale 
herziening pensioenstelsels) waarover de 
syndicale organisaties niets vermeld heb-
ben in hun eisenbundel. Bovendien werd 
geen antwoord geformuleerd op de syn-
dicale vraag naar een verbetering van het 
personeelstarief voor arbeidsvoorwaarden 
na 2002 en nog andere zaken. Uiteraard 
zullen wij de werkgeversfederaties hierop 
wijzen.
Verschillende data werden vastgelegd om 
hierover te onderhandelen op sectoraal 
vlak. ACOD Gazelco zal ernaar streven om 
voor het einde van het jaar tot een globaal 
akkoord te komen.

Jan Van Wijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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Brussels Airport Company
Horen, zien en zwijgen
De voorbije maanden schreef ACOD Tele-
com Vliegwezen drie brieven naar minis-
ter van Mobiliteit Galant. We brachten 
haar ook twee bezoekjes om de penibele 
veiligheidssituatie van de luchthaven van 
Zaventem aan te kaarten. Is de situatie 
inmiddels verbeterd?

De beloftes (zoals het schrijven van een 
brief door de minister aan het Directoraat-
Generaal van de Luchtvaart DGVL) bleven 
uit en er werden heel andere pistes be-
sproken dan aan ons gecommuniceerd 
werden. Tijdens de zomer ontvingen we 
bovendien nog meer verontrustende infor-
matie uit de vergadering van luchthaven-
uitbater Brussels Airport Company (BAC) 
en de betrokken ministeriële kabinetten. 
Net als de temperaturen, liep de spanning 
de voorbije weken dan ook flink op.

Veiligheidssituatie loopt uit de 
hand

Intussen stapelden de veiligheidsinci-
denten op de luchthaven zich op. Ook de 
media hadden daarvan lucht gekregen en 
schreven: “De veiligheid op de luchthaven 
is zo lek als een zeef.” ACOD Telecom Vlieg-
wezen besloot daarom in te spelen op wat 
de minister schreef in haar laatste brief: 
“Ondertussen blijf ik u uiteraard een luiste-
rend oor bieden.” We kondigden acties aan 
indien de minister (of haar vertegenwoor-

diging via DGLV/kabinet) geen actie zou 
ondernemen.

Minister Galant doet of haar 
neus bloedt

Het onbegrijpelijke gebeurde dan ook: de 
minister had de boodschap gehoord, ze 
heeft zelfs een incident op tv kunnen zien, 
maar ze bleef zwijgen. Na twee dagen van 
acties kregen we eindelijk duidelijkheid 
over dat mysterieuze overleg dat gepland 
was op 10 september: pas dan zou ze de 
situatie verder bekijken.
Een dergelijke houding toont een groot ge-
brek aan respect voor de reiziger, de lucht-
haveninspecteurs en onze democratie. De 
minister zet haar ego voor een volwassen 
onderhandeling. Ze sprak over stakingsijver 
en gedane beloftes, maar had duidelijk de 
boodschap niet begrepen, noch haar ver-
antwoordelijkheid in de huidige situatie.

BAC neemt wel maatregelen

De luchthavenuitbater reageerde wel 
op onze vraag tot crisisoverleg. Een dag 
later zaten we samen, had de uitbater al 
maatregelen genomen (drie hulpagenten 
extra op strategische plaatsen) en werd het 
standpunt van de uitbater duidelijk.
BAC wil een sterke onafhankelijke regulator 
die zijn verantwoordelijkheid moet opne-
men inzake de veiligheid op de luchthaven. 

BAC engageerde zich ook om geen enkele 
activiteit verder uit te besteden die mo-
menteel door de luchthaveninspecteurs 
wordt uitgevoerd. BAC is eveneens bereid 
om werkzekerheid te bieden aan al het 
personeel van de veiligheidsdiensten. Er 
kan op geen enkele manier sprake zijn 
van een besparing op de veiligheid van 
de luchthaven. Brussels Airport moet een 
voorbeeld zijn voor andere luchthavens, 
door technologische vernieuwingen, maar 
ook door kwalitatief en geschoold perso-
neel.
BAC zet zich zo op één lijn met de principes 
die ook het gemeenschappelijk vakbonds-
front voorstelde. Bovendien maakten we 
afspraken over een betere communicatie 
en de verantwoordelijkheden binnen de 
luchthaveninspectie.

ACOD wacht op reactie van de 
minister

Omdat de minister blijk gegeven heeft 
om doof, blind en stom te zijn, zal ACOD 
Telecom Vliegwezen haar (nog maar eens) 
een brief schrijven, zodat ze weet wat er 
verwacht wordt op 10 september. Hopelijk 
kan 11 september dan in het teken staan 
van een veilige toekomst van de luchtha-
ven Brussels Airport, voor het personeel en 
voor de reizigers.

Bart Neyens

Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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Belgocontrol
Veel dossiers,
veel vragen
Wie instaat voor de veiligheid in de luchtvaart wil graag zijn 
ervaring en kennis erkend zien wanneer nieuwe maatregelen 
genomen worden. Ze simpelweg ondergaan, voelt respectloos 
aan. ACOD Telecom Vliegwezen staat open voor veranderingen en 
verbeteringen, maar staat erop dat die binnen een correct sociaal 
kader worden besproken.

In het verleden was de directie van Belgocontrol soms weinig trans-
parant. Tegenwoordig is er meer communicatie met het personeel – 
of toch op zijn minst ‘andere’ communicatie. Zijn de werkomstandig-
heden en toekomstperspectieven er dan op vooruit gegaan? Even 
aftoetsen. ACOD Telecom Vliegwezen stelt vast:
- Het management informeert over beslissingen die al vastliggen.
- HR gaat vrij voorzichtig om met voor DGO/ATS bestemde maatre-

gelen.
- Er bestaat een al te welwillige samenwerking vanuit de groene 

hoek.
‘Samen zijn we sterk’ blijft de slogan die we verdedigen, ook al is 
het in een dergelijke context niet eenvoudig. Hierna volgt alvast een 
overzicht van enkele actuele dossiers.

Plaats van de multi-domain technicus in Charleroi 
(EBCI)

De oorspronkelijke job van technisch bureauchef werd door Belgo-
control zonder overleg ‘verlaagd’ (multi-domain technicus) en toe-
gewezen aan een contractueel personeelslid (technicus) dat al in 
dienst was in Charleroi. Zo bespaart Belgocontrol drie keer op de rug 
van het personeel: lager loon, geen mogelijkheid tot interne mutatie 
en geen aanwerving voor de nieuwe functie. Alle in de tijd van de 
RVA via cao’s bekomen verworvenheden worden zo op de helling 
geplaatst. Het statutaire personeel wordt op die manier op een 
zijspoor geduwd wegens ‘te duur’.
De ACOD kaartte deze beslissing aan tijdens het recente paritair 
comité en stapte nadien met dit dossier naar de Raad van State. We 
vragen ons af wie als volgende aan de beurt zullen zijn. De verkeers-
leiders?
 
Minimumdienstverlening bij Belgocontrol

De ACOD liet aan de directie van HR weten niet te zullen deelnemen 
aan onderhandelingen over de invoering van een minimale dienst-
verlening bij Belgocontrol. We zijn wel bereid in geval van een na-
kende staking overleg te plegen over praktische modaliteiten om de 
veiligheidsdienst te verzekeren, zoals voorzien, naast de in het syn-
dicaal statuut opgenomen regels in het derde beheerscontract. De 
ACOD is de enige die in dit dossier een duidelijk standpunt inneemt.

Prestatiedoelstellingen (RP2) in het kader van 
FABBEC bij Belgocontrol

De ACOD schreef minister Galant hierover een brief die een stuk 
strenger was dan de versie van ACV en VSOA. We waarschuwden 

ervoor te waken over de goede financiering van Belgocontrol en toe 
te zien op de werkomstandigheden van het personeel – dit alles in 
het kader van de onderhandelingen rond de nieuwe prestatiedoel-
stellingen voor Belgocontrol.

Nazicht veiligheid van het personeel

Twee derde van dit personeel werd goedgekeurd op het pari-
tair comité van 30 juni 2015. ACOD verzette zich tegen de tekst 
omdat het protocol voorziet in de mogelijkheid om statutair en 
contractueel personeel af te danken, hoewel het degelijk werk 
verricht en geen beroepsfouten begaat. We hebben bovendien 
geprobeerd herbenuttingskansen te voorzien voor de personeels-
leden die bun badge kwijt zijn.

Dispo Focus Group

Begin augustus werden de te bereiken doelstellingen en de daar-
toe geplande middelen aan ATS meegedeeld. De eindbeslissing 
zal in de werkgroep Statuten genomen worden. De Focus Group 
zal beschikken over de nodige middelen om in het kader van de 
bestaande wetgeving de mogelijkheden te onderzoeken inzake 
uitstapregeling voor de ATCOS.

Opening posten bij DGO

De directie van Belgocontrol wil onderhandelingen starten over 
onder andere:
- de niet operationele diensten
- het in kaart brengen van ATS
- een onderzoek van de verkeersstromingen
- de personeelsbehoeften
- de voorstellen van Manning.

Momenteel zitten de onderhandelingen vast, omdat bepaalde 
functies niet uitsluitend voor experts ATS worden voorbehouden. 
Het dossier is uitgesteld tot september.

Eric Halloin

telecom
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De wet van de communicerende vaten?
Jobs, jobs, jobs?
Toch zeker niet bij de overheid
Zowel de Vlaamse als de federale rege-
ring heeft beslist massaal in te zetten op 
het creëren van banen. Merkwaardig 
genoeg willen ze dat doen door te bespa-
ren op hun eigen overheidsdiensten en 
schrappen ze daar dus banen. Door jobs 
te schrappen bij de overheid zou er meer 
ruimte ontstaan voor werkgelegenheid 
elders? Een wel heel vreemde redene-
ring. Méér nog, ze klopt gewoon niet.

Het contrast tussen de massale media-
aandacht voor grote bedrijfssluitingen 
en het veelvoud van banen dat verloren 
gaat bij de overheid is schrijnend. Beide 
zijn even erg voor de betrokkenen, maar 
blijkbaar wegen bedrijfsresultaten zwaar-
der door dan het algemeen welzijn dat 

een openbare dienst voor de samenleving 
realiseert. Het personeel van de overheid 
verliest zo, maar ook de burger, die niet 
langer zal kunnen rekenen op een correcte 
dienstverlening. En wedden dat de media 
daar wel oog voor zullen hebben, wanneer 
het ‘weer eens’ mank loopt bij de over-
heid?

De ambtenaren van dit land zien overigens 
niet alleen hun baan bedreigd, maar mo-
gen bovendien nog eens dubbel opdraaien 
voor de kosten van dat besparingsbeleid. 
Denk maar aan pijnlijke ingrepen zoals de 
verdubbeling van de bijdrage voor de zorg-
verzekering, de afbouw van de rechten op 
kinderbijslag, de verhoging van de pensi-
oenleeftijd, de indexsprong, de taxshift die 

in feite een taxlift was, de btw-verhoging 
voor energie, de verhoging van de bijdrage 
voor water en de verhoging van het in-
schrijvingsgeld voor hoger onderwijs.

“Jobs, jobs, jobs!” Dat mag dan wel mooi 
klinken als slogan, maar laat je niets wijs-
maken…

Eddy Plaisier
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Justitie
Minister Geens werft ‘massaal’ aan
‘Minister van Justitie Koen Geens zet een 
grote aanwervingsactie in gang.’ Dat 
blokletterden verschillende kranten eind 
juli. Met de 444 aanwervingen zou de 
minister gehoor geven aan de klaagzang 
over de nijpende onderbezetting bij de 
griffies en parketten. Voor de ACOD is dit 
slechts een druppel op een hete plaat.

Al jaren wordt de rechterlijke organisatie 
geconfronteerd met besparingen. De wet-
telijke kaders worden voor minder dan 
negentig procent ingenomen. De griffies 
en parketten kreunen onder de werkdruk.
Nu komt de minister tot de vaststelling dat 
de boel niet meer draait. Dossiers blijven 

liggen en verjaren, terwijl personeelsleden 
uitvallen wegens ziekte. Al jaren vraagt de 
ACOD een ernstige werklastmeting, zodat 
de middelen ingezet kunnen worden waar 
het nodig is. Aangezien die nog steeds niet 
in zicht is, bestaat het gevaar dat de nieu-
we werkingsmiddelen zullen gaan naar 
degenen die het hardst roepen.
De ACOD betreurt bovendien dat de va-
cantverklaring voor deze betrekkingen 
gebeurt in het gerechtelijk verlof. Wie zich 
kandidaat wenst te stellen, moet dit bin-
nen de maand doen. Vele personeelsleden 
zullen niet in staat zijn om binnen deze 
termijn hun kandidatuur in te dienen en 
op die manier een statutaire benoeming 

aan hun neus zien voorbijgaan.
Voorts zullen veel selectieprocedures elek-
tronisch worden gevoerd. We hebben er 
het raden naar op welke wijze dat georga-
niseerd zal worden.
Uiteraard zijn we verheugd over deze 
eerste stappen, maar er is méér nodig. De 
ACOD blijft een werklastmeting eisen. Die 
zal immers uitwijzen dat de noden binnen 
de rechterlijke organisatie veel groter zijn 
dan de minister ze nu schat. Bijkomende 
aanwervingen blijven noodzakelijk en we 
zullen hiervoor blijven ijveren.

Hans Dekoster
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Defensie
Ontmoeting met minister Vandeput
In juli werd de ACOD uitgenodigd door 
minister van Defensie Steven Vandeput 
voor een informeel bilateraal gesprek. 
We kregen een voorlopige stand van 
zaken over de toekomst van Defensie in 
het kader van zijn strategische visie. Wat 
hebben we geleerd?

Op 8 mei 2015 gaven de premier en zijn 
vicepremiers hun akkoord over de analyse 
van de Belgische veiligheidsomgeving en 
het dreigingsniveau in België op lange 
termijn. Ondertussen is de politieke inter-
kabinetten-werkgroep de voorbije maan-
den al acht keer samengekomen om de 
patstelling die ontstaan is onder de fede-
rale coalitiepartners over de toekomst van 
het Belgisch leger te doorbreken. Minister 
Steven Vandeput hoopte dat er nog vóór 
het reces een politieke regeringsbeslissing 
zou vallen. (*)

Behoud van vier capaciteiten

Tijdens ons gesprek gaf de minister nog 
te kennen dat hij voorstander is om vier 
dimensies (capaciteiten) te behouden, 
waaronder Land, Air, Marine en Cybervei-
ligheid. De budgettaire besparingen die 
werden opgelegd door de regering zullen 
verder worden doorgevoerd gedurende 
deze legislatuur.

Groter budget

Na deze legislatuur, in de periode 2020-
2025 en later wenst de minister het defen-
siebudget naar het gemiddelde BBP van 
de andere NATO-partners (1,36 procent 

van het BBP) te brengen om actief te blij-
ven in de vier dimensies. Het is natuurlijk 
gemakkelijk om deze budgettaire ambitie 
te koesteren en anderen nadien met die 
erfenis op te zadelen.

Meer personeel?

In zijn strategisch plan schrijft de minister 
ongeveer 25.000 personeelsleden (militai-
ren en burgers) in voor deze regeerperi-
ode. Nadien kan er een verhoging komen 
naar 27.000 personeelsleden in functie 
van het budgettair kader. De aanwervingen 
blijven voorlopig op ongeveer 700 per jaar 
gedurende deze regeerperiode om te kun-
nen besparen op de personeelsenveloppe. 
De minister beseft dat hij hierbij een risico 
neemt, maar ziet geen andere mogelijk-
heid om enerzijds de personeelskosten 
in evenwicht te brengen en anderzijds te 
besparen.

Regionale tewerkstelling

De minister heeft de intentie om ervoor te 
zorgen dat er maximale regionale tewerk-
stelling gegarandeerd wordt. Hierbij zit-
ten we op dezelfde golflengte. Tijdens de 
vorige herstructureringen zijn er al genoeg 
kazernes gesloten en rest er niet veel 
speelruimte meer om ervoor te zorgen dat 
de regionale tewerkstelling gegarandeerd 
kan worden.

Uitbesteding

De minister vertelde ons ook dat er een 
studie loopt om na te gaan welke niet-mili-

taire taken (horeca, bewakingsopdrachten, 
ondersteuning infrastructuur, logistieke 
ondersteuning, onderhoud voertuigen, 
groenonderhoud,…) uitbesteed kunnen 
worden. De ACOD is zeker geen voorstan-
der van privatiseringen en heeft de minis-
ter er nogmaals op gewezen dat outsour-
cing voor iedereen een win-winsituatie 
moet zijn, zowel voor het individu als voor 
Defensie als voor de nieuwe aanbieder. 
Het verleden leert ons dat dit niet zo was 
bij de outsourcing van de horeca, waarbij 
Defensie uiteindelijk enkele miljoenen 
heeft moeten bijleggen om de personeels-
leden een kwalitatieve maaltijd te kunnen 
aanbieden tegen dezelfde prijzen als wan-
neer dit uitgevoerd zou worden in eigen 
beheer.

Op weg naar het stuurplan

Zodra de regering haar goedkeuring ge-
geven heeft over het strategische plan zal 
in het najaar een stuurplan voorgelegd 
worden met details over de timing en uit-
voering. De ACOD zal erop toezien dat dit 
in overeenstemming gebeurt met de be-
loftes van de minister en onze eisen.

Luc Maes

(*) Bij publicatie van dit artikel weten we 
dat de beslissing over de toekomst van 
Defensie nog maar eens werd uitgesteld 
tot begin oktober, na het parlementair 
verlof. Daarom werd beslist om dit jaar 
geen bevorderingscomités te organiseren. 
Dat zal voor velen onder ons een financiële 
aderlating zijn.
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Gevangenissen
De besparingen van Michel veroorzaken 
(steeds meer) ongenoegen
Juli kende acties in de drie West-Vlaamse gevangenissen. Oor-
zaak waren diverse lokale problemen, allemaal rechtstreeks of 
onrechtstreeks het gevolg van de blinde besparingen die wor-
den opgelegd door de regering-Michel.

In de gevangenis van Brugge kwam de veiligheid zodanig in het 
gedrang door het gebrek aan personeel, dat niemand nog wilde 
voortwerken. Er werd verschillende malen overlegd, beloftes wer-
den gedaan, maar zoals steeds werden deze niet nagekomen.
In de gevangenis van Ieper zou weldra – na drie jaar bouwwerf – 
een nieuw gebouw de deuren moeten openen om de dienstver-
lening aan de gedetineerden en de werkomgeving voor het per-
soneel te verbeteren. Het blijft echter onzeker of er voldoende 
personeel zal zijn om deze nieuwe vleugel in dienst te nemen. De 
ACOD heeft er alvast geen goed oog in.
Ook in de gevangenis van Beveren werd actie gevoerd. De nieuwe 
gevangenis die het model zou moeten worden van een nieuwe 
manier van werken, raakt stilaan in het slop door de besparingen 
van deze regering. Het personeel luidde de alarmbel, zo kan het 
niet verder. Veiligheid en steun voor het personeel zijn ver te 
zoeken. Deze gevangenis is anderhalf jaar open en kampt nog 
steeds met kinderziektes. Misschien een gevolg van de publiek-
private samenwerking (PPS)? Syndicaal overleg werd opgestart 
na twee dagen actie. Het consequent naleven van de akkoorden 
door de directie zal van cruciaal belang zijn om nieuwe acties uit 
te sluiten. Ook in de gevangenis van Ruiselede werd zes dagen 
actie gevoerd.

Brief aan de minister

Naast de verschillende lokale problemen, blijven de onzekerhe-
den voor alle personeelsleden van de gevangenissen duren. Er 

vertrok alvast een brief naar de minister om de volgende punten 
aan te kaarten:
- De invulling van de postenbezetting na de rationalisatie met de 

scheiding van het technisch en bewakingskader.
- De verlenging van de uitvoering van de dossiers over het verlof 

voorafgaand aan het pensioen (VVP).
- De verlenging van het K.B. VVP conform de nieuwe pensioen-

wet.
- Een oplossing voor het niet leveren en besparen op kledij.

Indien de antwoorden niet voldoende zijn, wordt een nationale 
actie gepland in september. De ACOD zal ook met het ABVV dit 
najaar blijven strijden voor het behoud van ons stakingsrecht, het 
verlof voor verminderde prestaties (VVP) en een veilige werkom-
geving voor het personeel.

Kurt Sissau
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FOD Financiën
Personeelsplan 2015 blijkt een 
 ondermaatse inhaalbeweging
Op 14 juli 2015 werd het nieuwe perso-
neelsplan voor de federale overheids-
dienst Financiën voorgesteld aan de vak-
bonden. Krijgt dit plan een voldoende?

Het nieuwe personeelsplan vermeldt on-
der andere een marge van iets meer dan 
73 miljoen euro om aanwervingen, bevor-
deringen en overgangen naar een hoger 
niveau te financieren. Dat bedrag lijkt vrij 
hoog, maar is ook het gevolg van het niet 
volledig uitvoeren van eerdere personeels-
plannen (onder meer door de val van de 
regering-Leterme, de lange periode van 
‘lopende zaken’ en de wervingsstop van de 
regeringen-Di Rupo en Michel). Het gaat 
dus niet om een mooi geschenk. De regel 
van slechts één vervanging per vijf vertrek-
kende collega’s blijft globaal behouden.

Hoeveel wervingen, 
 bevorderingen en overgangen?

Voor het hele jaar 2015 (dat al voor meer 
dan de helft voorbij is) wordt het volgende 
gepland:
- 1720 wervingen.
- 578 bevorderingen.
- 363 overgangen naar een hoger niveau.

Let wel: dit alles in de mate dat er 
geen ongelukken gebeuren bij de 
begrotingscontrole(s) die nog zullen vol-
gen in de loop van dit jaar. Het personeels-
plan zal ook niet in één keer worden uitge-
voerd, maar wel via actieplannen. Voor elk 
van die plannen is een positief advies van 
de Inspectie van Financiën (IF) nodig.

Aanwervingen via een eerste 
 actieplan

Het management van de FOD Fianciën 
zegt zich “bewust te zijn van de risico’s” en 
wil daarom zo snel mogelijk zo veel moge-
lijk nieuwe collega’s werven. Daarom legde 
dit management al een eerste ‘actieplan’ 
voor aan de IF. Dat actieplan staat voor 58 
miljoen euro en werd positief beoordeeld 
door de IF. Het bevat de volgende punten:

- 100 wervingen voor de BBI (deze werden 
al eerder aangekondigd door voormalig 

staatssecretaris voor Fiscale Fraude Elke 
Sleurs – men ‘hoopt’ alsnog dat er ook 
extra middelen voor deze wervingen zul-
len worden toegekend, die dan bovenop 
de voorziene 58 miljoen euro zouden 
komen).

- 26 wervingen voor shiftwerk bij de dou-
ane (is het saldo van een eerder perso-
neelsplan).

- 1352 nieuwe statutaire wervingen (dat 
is het cijfer dat sinds 15 juli 2015 op het 
intranet van de FOD Financiën vermeld 
wordt).

Voor deze nieuwe wervingen wordt in 
eerste instantie geput uit bestaande wer-
vingsreserves. In een aantal gevallen zijn 
dat echter voornamelijk Franstalige re-
serves. Daarom zullen er snel bijkomende 
examens voor Nederlandstaligen georgani-
seerd worden.
In oktober volgt er een nieuwe ‘monito-
ring’ (ná een... begrotingscontrole). Dan 
hoopt men de rest van de wervingen, 
bevorderingen en overgangen naar een 
hoger niveau te kunnen uitvoeren. Wel-
licht zullen dan ook nog contractuelen 
geworven worden.

De vakbonden vroegen bijkomende ge-
gevens (onder meer over de profielen A3 
en A2, een overzicht van de timing en de 
statistiek van de taalevenwichten).

Negatief advies

De ACOD gaf, net als de andere vakbon-
den, een negatief advies. De wervingen 
blijven immers ondermaats, vergeleken 
met het aantal vertrekkers (ongeveer 1100 
per jaar – de FOD Financiën schommelt 
nog slechts rond de 20.000 werknemers).
Er is ook een behoorlijke achterstand door 
het niet volledig uitvoeren van eerdere 
personeelsplannen. Bovendien is 2015 al 
voorbij halfweg, waardoor de volledige 
uitvoering van dit plan allerminst zeker is.
Ten slotte is er ook nog het globale bespa-
ringskader. De ACOD blijft dan ook ijveren 
voor een personeelspolitiek die beant-
woordt aan de werkelijke noden voor de 
dienstverlening en beheersing van de 
stijgende werkdruk. Daartoe is het nood-
zakelijk dat elk vertrekkend personeelslid 
vervangen wordt door een nieuwe collega.

Peter Veltmans
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ACOD Parastatalen Brussel
Oproep voor kandidaturen
Statutair Congres 2016
ACOD Parastatalen Brussel vernieuwt om 
de vier jaar haar instanties tijdens haar 
Statutair Congres. Het volgende vindt 
plaats in het voorjaar van 2016. De leden 
kunnen zich nu kandidaat stellen voor de 

volgende mandaten: voorzitter, onder-
voorzitter, algemeen secretaris en twee 
verificateurs der rekeningen. De huidige 
mandatarissen zijn uittredend en herkies-
baar.

Kandidaturen moeten schriftelijk toeko-
men voor 31 oktober 2015 bij de alge-
meen secretaris van de sector: Christian 
Grootjans, Congresstraat 17/19 in 1000 
Brussel.

FOD Volksgezondheid, FOD Sociale Zekerheid
en POD Sociale Integratie
Vzw Sociale Dienst weer op de rails
De ACOD is weer in alle instanties van de 
vzw Sociale Dienst gestapt. Na een tur-
bulente periode is de stabiliteit in de vzw 
teruggekeerd.

We overdrijven helemaal niet wanneer 
we zeggen dat de vzw Sociale Dienst er 
in 2014 alleen nog maar op achteruit 
is gegaan. In het restaurantgebeuren 
ontspoorden de uitgaven en werden de 
dotaties teruggeschroefd, waardoor de 
verliezen zich opstapelden. Hoe kunnen in 
dergelijke omstandigheden de activiteiten 
van de vzw nog worden voorgezet? Elke 
vakorganisatie uitte haar bedenkingen en/
of maakte haar prioriteiten kenbaar. En 
geleidelijk liepen de visies verder uiteen.
De spanningen tussen de vakorganisaties 
vertegenwoordigd in de vzw willen wel 

eens oplopen. Soms leiden ze tot een 
breuk. Op de algemene vergadering van 
april 2014 trokken de ACOD-vertegen-
woordigers zich terug uit alle instanties 
van de vzw. In het belang van de werkne-
mers en gebruikers – de FOD’s, de POD 
en hun personeelsleden – moest echter 
een uitweg gevonden worden om uit deze 
impasse te raken.
Maandenlang trachtten we – met ups en 
downs – tot een consensus te komen en 
uiteindelijk slaagden we daar ook in. Na 
bemiddeling van de advocaat van de vzw, 
meester Van Roost, stippelden de drie 
vakorganisaties een beleidsplan uit waarin 
alle partijen zich kunnen vinden. Dit zal de 
vzw opnieuw stabiliteit geven en is gerust-
stellend voor het personeel.
Op de algemene vergaderingen in mei en 

juni werd onder andere de samenstelling 
van de algemene vergadering en van de 
raad van bestuur gewijzigd, waarna de 
ACOD weer in de instanties van de vzw is 
gestapt. De kameraden Johan Scharlaeken, 
Fred Storme, Marc-Philippe Schittecatte 
en Alain Vionne zijn er onze bestuurders. 
De raad van bestuur wees kameraad 
Scharlaeken aan als voorzitter voor de 
komende twee jaar.

We willen van de gelegenheid gebruik ma-
ken om alle personeelsleden van de vzw 
van harte te bedanken omdat ze geduren-
de deze lange en moeilijke periode goed 
hun werk zijn blijven doen. We bedanken 
alle medewerkers voor hun toewijding.

Jean-Pierre Van Autrève

Comité B wijzigt evaluatie- en stageprocedures
De deur staat open voor een complete 
sociale achteruitgang
Door een uitspraak van de Raad van State 
moest de federale regering sleutelen aan 
het evaluatiebesluit. In plaats van zich te 
beperken tot de aangebrachte punten, 

heeft de regering beslist tot een grondige 
aanpassing. Daarmee hakt ze verder in op 
het ambtenarenstatuut en de rechtszeker-
heid van het personeel.

Lees de volledige tekst van dit artikel op 
ACOD Online.

Jean-Pierre Van Autrève

CONTACT Gino Hoppe l 02 508 59 45 l gino.hoppe@acod.be
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Eén jaar Vlaamse hakbijlregering:
een (trieste) stand van zaken
Overheidspersoneel en burgers betalen 
alle  facturen
We herinneren ons allemaal nog de maand september 2014: de 
Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V bracht vlak na 
haar aantreden haar eerste Septemberverklaring. Het was een 
ijskoude douche van besparingen en lasten voor de burgers en 
het overheidspersoneel. Waar staan we vandaag?

De aankondiging van tientallen besparingsmaatregelen beloofde 
diep in te hakken op de doorsnee burgers en vooral op de over-
heidsdiensten en hun personeel. ACOD Overheidsdiensten aarzel-
de niet en voerde meteen actie aan het Vlaams Parlement onder 
het motto ‘Neen aan de Vlaamse hakbijlregering’. Onze woede 
en onbegrip over zovele sociale achteruitgang blijkt nu, één jaar 
later, jammer genoeg bewaarheid te worden.

Overheidsdiensten en  personeel krijgen de 
rekening  gepresenteerd

Het was van bij het begin duidelijk dat de N-VA haar rechts-nati-
onalistische stempel drukte op de regeringsmaatregelen, daarin 
bijgestaan door Open VLD en CD&V. Vanuit hun ideologische 
rechts-conservatieve invalshoek moest alles wat overheid en 
openbare dienst was, eraan geloven.
Centraal stond de afbraak van de openbare diensten en de eigen 
overheidsdiensten. Ze zouden vele honderden miljoenen moeten 
inleveren. Sterke overheidsdiensten zijn voor deze partijen een 
doorn in het oog, omdat zij een kwalitatieve dienstverlening bie-
den aan de bevolking tegen een lage kostprijs. Vanuit hun ideolo-
gische blindheid willen ze liever inzetten op de vrije markt, waar 
iedereen maar tegen dure betaling zelf zijn diensten moet zoeken 
en zich ‘verzekeren’.
Deze afbraakvisie maakt de Vlaamse regering concreet door ver-
schillende maatregelen, zoals:

- De afbouw van het personeel: 1950 personeelsleden dienen af 
te vloeien, bovenop de 2200 van de vorige regering (ook bij de 
collega’s van onder andere de lokale/provinciebesturen en onder-
wijs is er een extra personeelsafbouw). Wij willen dat de regering 
een stop zet op de personeelsbesparingen en investeert in het 
personeel en de diensten.
- De werkdruk en werkstress bij het overgebleven personeel stij-
gen ontzettend, want hetzelfde werk of zelfs méér moet gedaan 
worden met fors minder personeel. Gevolg: we zien het aantal af-
wezigheden en burn-outs stijgen. Ook de preventiedienst maakt 
zich zorgen.
- De werkingsmiddelen van de entiteiten en diensten verminde-
ren fors: dat zet een enorme druk op de dienstverlening. Velen 
vrezen voor een daling van de kwaliteit.
- De opgelegde kerntakenplannen waarbij de entiteiten taken en 
diensten moeten afbouwen en zich alleen mogen focussen op de 
kerntaken, zorgt ervoor dat 886 personeelsleden afvloeien of op 
zoek moeten naar een andere functie. Tevens zorgt dit ervoor dat 

bepaalde diensten voor de bevolking niet meer geleverd kunnen 
worden.
- Door het centraliseren van de managementondersteunende 
diensten (logistiek, boekhouding, personeelsdienst, ICT) staan 
vooral veel jobs op niveau D en C onder druk. Er is personeelsaf-
vloeiing en er zijn veel ongewisse verschuivingen.
- Men geeft de eerste aanzetten om de statutaire werkgelegen-
heid af te bouwen: personeelsplannen komen onder druk te 
staan. Men wil naar een eenheidsstatuut gaan voor statutairen en 
contractuelen. Daarbij neemt men de contractuelen bij de neus, 
want zij zouden erop vooruitgaan, terwijl dat helemaal niet het 
geval is. De regering heeft geen budget om de contractuelen iets 
beters te geven, zij worden gewoonweg een wortel voorgehou-
den. Contractuelen gaan er alleen op vooruit als we hen statutair 
maken – dát is pas daadwerkelijk een loopbaanperspectief geven 
aan mensen. Daarom wil de ACOD opnieuw generieke proeven 
voor de contractuelen, zodat ze statutair kunnen worden.
- Het aangekondigde nieuwe loopbaan- en beloningsbeleid op ba-
sis van functieclassificatie dreigt een maat voor niets te worden, 
want alles moet budgetneutraal zijn. Het mag dus niets kosten.
- De maatregelen voor een modern HR-beleid dreigen uit te mon-
den in een volgend rondje sociale afbraak: morrelen aan de verlo-
ven, de dienstvrijstellingen en de ziekteregeling.
- Ook de collega’s van de federale overheidsdiensten die in het 
kader van de staatshervorming moesten overkomen naar de 
Vlaamse overheid, weten nu hoe warm het Vlaanderen van N-VA, 
Open VLD en CD&V is: zij verliezen veel in hun 
arbeids- en loopbaanvoorwaarden.

Overheidspersoneel en hun gezin worden ook als 
burger getroffen

De personeelsleden van de Vlaamse overheid worden dus zwaar 
getroffen in hun diensten, hun job én hun statuut. Daarnaast wor-
den ze ook nog eens sociaal gepluimd door de besparingsmaat-
regelen die ze als burger opgelegd krijgen. De regering-Bourgeois 
bespaart ijskoud en kil in de middelen van de mensen. Ze schuift 
facturen voor onder andere school, bussen en welzijn door naar 
alle Vlaamse gezinnen. Tegelijkertijd investeert ze bijna niets in 
openbare mobiliteit, zorg, crèches, onderwijs, wonen, overheids-
diensten en duurzame economie.
N-VA, Open VLD en CD&V investeren dus niet in de zaken die de 
mensen echt en eerst nodig hebben. De asociale besparingen 
treffen alleen de ‘gewone’ mensen, de vermogenden ontsnappen 
aan besparingen of voelen het veel minder. De sterkste schouders 
dragen niet de zwaarste lasten.
De eerste golf van sociaal onrechtvaardige Vlaamse besparingen 
(daar bovenop moeten nog de federale besparingen bijgeteld 
worden) geeft aan dat de ‘gewone’ mensen een koopkrachtver-
lies hebben van 900 miljoen euro. Gedeeld door het aantal huis-
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houdens in Vlaanderen (2,652 miljoen volgens de studiedienst 
van de Vlaamse regering), geeft dat een gemiddeld koopkracht-
verlies per huishouden van 341,90 euro. De meesten zullen ech-
ter veel hoger eindigen.
Deze Vlaamse regering is een hakbijlregering die fors hakt in de 
inkomens van de ‘gewone’ mensen: onder andere het verhogen 
van de bijdrage kinderopvang, de niet-indexering van de kinder-
bijslag, het verhogen van de bijdrage zorgverzekering, het optrek-
ken van de maximumfactuur onderwijs, het verhogen van het 
inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs 
en deeltijds kunstonderwijs, het verhogen van de prijs van het 
openbaar vervoer, het verhogen van de factuur voor elektriciteit 
en water en dergelijke meer…

Verzet tegen de Vlaamse  hakbijlregering

ACOD Overheidsdiensten aarzelde niet om samen met de ACOD 
en het ABVV actie te voeren tegen dit besparingsbeleid in het 
najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 met acties, betogingen 
en stakingen.
Een jaar later geven we het verzet zeker nog niet op. We zullen in 
september meewerken aan de informatie-acties en mobilisatie-
acties. Op 7 oktober 2015 zullen we in Brussel paraat staan voor 
de grote sociale betoging tegen de besparingen en voor sociale 
rechtvaardigheid. Op ACOD Overheidsdiensten kan je altijd reke-
nen.

Chris Moortgat



De onderhandelingen zijn eindelijk begonnen
Naar een sectoraal akkoord voor de 
Vlaamse overheid?
Er was een lange aanlooptijd nodig, maar 
de onderhandelingen voor het bereiken 
van een sectoraal akkoord tussen vak-
bonden en Vlaamse overheid zijn begin 
juli eindelijk van start gegaan. In septem-
ber en oktober gaan de onderhandelin-
gen voort.

We hopen dat er een consensus gevonden 
kan worden in het belang van het perso-
neel, maar houden ons hart al vast, aan-
gezien we bij de vorige onderhandelingen 
ook geen akkoord konden afsluiten omdat 
de overheid het been stijf hield.

Zware onderhandelingen

Al van bij de eerste onderhandelingssessie 
was het duidelijk dat het zware onder-
handelingen zouden worden. We zouden 
waarschijnlijk naar een gesplitst akkoord 
kunnen gaan van twee jaar (kwalitatief) en 
daarna drie jaar (kwantitatief). De Vlaamse 
regering heeft echter al aangegeven dat er 
voor een eventueel eerste akkoord geen 
extra middelen beschikbaar zijn en dat 
alles binnen de budgetten van de entitei-
ten dient te gebeuren. Dit zet natuurlijk al 
meteen een domper op de verwachtingen 
en mogelijkheden. Beide partijen hebben 
elkaar een eisenbundel overhandigd met 
de verschillende voorstellen.
Tijdens de onderhandelingen zullen aan 
beide kanten eisen afgevoerd worden, 
aangezien niemand alles kan binnenhalen. 
Toch willen we als vakbond onderhandelen 
in het belang van het personeel.

We geven hier alvast de belangrijkste eisen 
van de Vlaamse overheid en van het ge-
meenschappelijk vakbondsfront weer.

Eisenbundel van de overheid

- Coaching: men wil nieuwe leidinggeven-
den beter coachen.
- Elders verworven competenties: de over-
heid wil meer gebruik kunnen maken van 
deze mogelijkheid.
- Plaats- en tijdsonafhankelijk werken: in-
vesteren in opleiding van leidinggevenden 
voor een aangepaste leiderschapsstijl in 
het kader van ‘het nieuwe werken’.
- Welzijn: als er middelen zijn, kan het er-
gonomisch werken bevorderd worden.
- Bevordering tewerkstelling personen met 
een arbeidshandicap en chronische ziekte: 
aantal voorbehouden betrekkingen ver-
hogen, via begeleidende stage de tewerk-
stelling van doelgroepen bevorderen en 
de maatregel rendementsondersteuning 
bijsturen.
- Verhoging van de mobiliteit: personeels-
leden die door centralisaties en fusies 
in overtal zijn, dienen via een actieplan 
bemiddeling en herscholing te krijgen. 
Externe mobiliteit naar andere overheids-
diensten/openbare diensten stimuleren. 
Tijdelijke mobiliteit naar buitenland onder-
steunen en stimuleren.
- Loopbaan- en beloningsbeleid: werk-
groep opstarten om te bekijken wat er 
mogelijk is om een nieuw loopbaan- en 
beloningsbeleid uit te werken. Dit dient 
echter budgetneutraal te zijn. Salaris van 

december, opnieuw in december betalen. 
Het weer invoeren van een prestatietoe-
lage, maar binnen de huidige budgetten 
van de entiteiten.
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid: orga-
niseren van nieuwe initiatieven zoals het 
geven van meer inspraak voor ervaren/
oudere personeelsleden, het invoeren van 
jobcrafting met jobs op maat voor fysiek 
en/of mentaal zware beroepen, een betere 
opleiding van leidinggevenden om samen 
te werken met ervaren personeelsleden.

Eisenbundel van de vakbonden

- Plaats- en tijdsonafhankelijk werken 
(PTOW): de personeelsleden dienen over 
voldoende middelen te beschikken om dit 
te kunnen doen en voor de mensen die 
niet aan PTOW kunnen doen, willen we 
recuperatieverlof invoeren.
- Raad van Beroep: de adviezen van de 
Raad van Beroep dienen bij gewone meer-
derheid bindend gemaakt te worden. 
Daarnaast willen we overschakelen naar 
een tweejaarlijkse evaluatie voor de perso-
neelsleden die goed functioneren.
- Outsourcing: we zien dat er steeds meer 
uitbestedingen gebeuren als gevolg van 
kerntakenplannen en besparingen. Dat 
moet stoppen. Er dient een concrete 
kosten-batenanalyse te gebeuren vooral-
eer men wil uitbesteden. Uitbesteden mag 
niet duurder zijn en weer insourcen moet 
steeds kunnen.
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid: aan-
gezien we door de pensioenhervorming 

vlaamse overheid
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allemaal langer dienen te werken, moet 
dit ook haalbaar blijven. Daarom dient het 
verlof met 5 dagen opgetrokken te worden 
voor personeelsleden vanaf 55 jaar. Daar-
naast dient pleegverlof ingevoerd en dient 
het onbetaald verlof te worden uitgebreid 
tot twee jaar. Voor chronisch zieke perso-
neelsleden die niet meer voltijds kunnen 
werken, dient een regeling uitgewerkt te 
worden.
- Welzijn: door de personeelsbesparingen 
komen veel mensen onder druk en stress 
te staan. Afwezigheden en burn-outs 
stijgen. Een stevig, weldoordacht burn-
outbeleid is dus nodig met concrete maat-
regelen.
- Personeelsplannen: er moet een stop 
komen op de personeelsbesparingen. 
Weer investeren in personeel is echt nodig. 
De werkgelegenheid van personeel van het 
niveau C en D moet ook behouden blijven.
- Statutaire werkgelegenheid: de statutaire 
werkgelegenheid dient centraal te staan. 
Contractuele personeelsleden moeten de 
kans krijgen om een statutaire loopbaan uit 
te bouwen. Daarom is een volgende ronde 
van generieke proeven nodig. Tevens dient 
de overheid overgangsexamens te organi-
seren, zodat ook personeelsleden zonder 
een bepaald diploma naar een hogere 
functie kunnen.
- Andere (kwantitatieve) eisen: een alge-
mene baremaverhoging, verhoging van de 
eindejaarstoelage naar een 13de maand, 
verhoging maaltijdcheques.

Chris Moortgat

vlaamse overheid

Topambtenaar Vlaamse overheid 
slaat de bal mis
Een phishing mail die er 
geen was

Op zondag 19 juli ontvingen 20.000 
Vlaamse ambtenaren een phishingmail 
met de vraag om een Thalys-factuur te 
betalen en hiervoor hun kredietkaart-
gegevens door te sturen. Op het eerste 
gezicht was het één van de vele mails 
waarbij malafide personen of organisa-
ties mensen trachten op te lichten, maar 
deze keer kwam de mail van hun eigen 
werkgever, de Vlaamse overheid. Hoezo?

De phishingmail liet de ambtenaren we-
ten dat er meer dan 19.000 euro van hun 
kredietkaart zou gehaald worden indien ze 
hun reis niet binnen de drie dagen zouden 
annuleren. Dat kon alleen door hun kre-
dietkaartgegevens door te geven.
De e-mail bleek zelf nep te zijn én een test 
van de Vlaamse overheid om te onderzoe-
ken of haar ambtenaren wel alert genoeg 
zijn voor de praktijken van internetfrau-
deurs.
Uiteraard wisten de ambtenaren dat 
niet. Ook Thalys was niet op de hoogte 
gebracht. Het gevolg: zowel de politie als 
Thalys werden overspoeld door klachten 
over een vreemde factuur. Frank Geets, 
administrateur-generaal van het Agent-
schap voor Facilitair Management van de 
Vlaamse overheid, kon niet anders dan 
met het schaamrood op de wangen toege-
ven dat ze ‘een beetje uit de bocht waren 
gegaan als administratie.’ Hij verontschul-
digde zich ook bij  Thalys omdat ze zonder 
toestemming hun logo hadden gebruikt. 
De bewuste e-mail werd snel verwijderd 
uit de inbox van de betrokkenen – zonder 
hun inspraak overigens.
ACOD Overheidsdiensten kan maar wei-
nig begrip opbrengen voor deze grote 
‘ijver’. Je op het internet voordoen als 
iemand anders of als een ander bedrijf 
is immers strafbaar. Het is triest dat de 
Vlaamse overheid en het betrokken agent-

schap hun middelen en tijd investeren in 
dergelijke zaken, terwijl er intussen veel 
belangrijkere uitdagingen wachten. Het-
zelfde agentschap schrapt immers massaal 
banen op de laagste niveaus en kijkt niet 
vooruit naar de toekomstige noden van de 
Vlaamse overheid, haar personeel en de 
burgers. ACOD Overheidsdiensten is overi-
gens benieuwd naar de reactie van Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth 
Homans op dit debacle. We verwachten 
er echter niet te veel van, aangezien zowel 
Homans als Geets uit hetzelfde politieke 
nest komen.

Jan Van Wesemael
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Welzijns- en ouderenbeleid
Mantelzorg versus professionele 
 ondersteuning: een en-en-verhaal
De zesde staatshervorming stelt het 
Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ou-
deren voor buitengewone uitdagingen. 
Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen immers 
volledig bevoegd voor onder andere het 
beleid voor residentiële ouderenzorg en 
het prijzenbeleid in de ouderenvoorzie-
ningen. De huidige plannen zijn echter 
niet bepaald geruststellend te noemen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin Jo Vandeurzen richtte een 
werkgroep op, samengesteld uit verschil-
lende betrokkenen uit de welzijnssector. 
Zij kunnen samen met het kabinet het 
ouderen(zorg)beleid vormgeven.
Helaas worden de vakbonden buitenspel 
gezet. Slechts één vertegenwoordiger van 
het ABVV (BBTK) kan zorgen voor de nodi-
ge insteek. De vakbonden uit de openbare 
sector komen zelfs niet aan bod. 
Intussen ontvingen we de ontwerpnota 
‘Vlaams Welzijn- en Zorgbeleid voor Oude-
ren’ op basis van de activiteiten van deze 
werkgroep. De visietekst maakt duidelijk 
welk ouderenbeleid de Vlaamse regering 
wil. ACOD heeft enkele fundamentele op-
merkingen.

Leeftijd als  criterium is niet 
voldoende

De nota benadrukt het eigen beslissings-
recht van de oudere. De oudere zal zelf 
wel weten wat het best voor hem of haar 
is. De 65-plusser neemt zelf het initiatief 
en zoekt uit wat hem of haar boeit. De 
oudere moet zolang mogelijk zelfstandig 
blijven, al dan niet met de hulp van familie 
of mantelzorgers. Hij/Zij blijft zolang mo-
gelijk zelfstandig wonen.
De demografische evolutie is duidelijk: het 
aantal ouderen neemt toe en ze worden 

ook ouder. Men vergeet wel dat leeftijd in 
goede gezondheid een ander criterium is 
dan de naakte leeftijd. Eurostat toont bij-
voorbeeld aan dat de gemiddelde leeftijd 
voor mannen in goede gezondheid 59,5 
jaar is en voor vrouwen 60,5 jaar (tegen 
78 jaar en 83 jaar gemiddelde levensver-
wachting). Leeftijd als criterium is dus 
onvoldoende. Er moet aandacht zijn voor 
de werkelijke zorgbehoevendheid.

Geen garanties voor voldoende 
gekwalificeerd zorgpersoneel

Senioren verhuizen niet langer op hun 
65ste naar een bejaardentehuis om daar 
nog enkele tientallen jaren te vertoeven. 
Woonzorgcentra of rust- en verzorgingste-
huizen (RVT) vangen ouderen op, waarbij 
gespecialiseerde hulp geboden moet 
worden wanneer deze hulp niet meer 
geboden kan worden in de vertrouwde 
huissituatie. Het verblijf in een WZC of 
RVT is dus relatief en vraagt om voldoende 
gekwalificeerde en goed opgeleide geri-
atrische verpleegkundigen en zorgkundi-
gen. De nota biedt hierin geen garanties 
en bepaalt ook niet hoe de zorg gegeven 
moet worden of door wie.

Publieke actor wordt niet 
versterkt

Het huidige WZC-landschap bestaat uit 
drie grote actoren: de publieke overheden 
(lokale besturen, provincie, intercom-
munales,…), de non-profit en de profit 
(private instellingen). De nota is niet van 
plan de publieke actor te versterken. De 
beleidsnota ‘binnenlands bestuur’ geeft 
aan dat gemeenten een regierol toegeme-
ten krijgen, bijvoorbeeld informatie over 
vrije plaatsen.

Alles wordt  duurder

De Vlaamse overheid rekent veeleer op 
de non-profit en vooral op private inves-
teerders, zoals Armonea (ondertussen 
het grootste commerciële zorgbedrijf met 
meer dan 67 rust- en verzorgingstehuizen), 
om mee het prijzenbeleid te bepalen. De 
minister wil wel afspraken maken rond 
de prijszetting. De basiszorg zou overal 
dezelfde moeten zijn voor dezelfde prijs, 
maar wat die precies inhoudt en hoe de 
prijs bepaald wordt, blijft onduidelijk.
De gemeente moet nagaan of de senior 
krijgt wat die verlangt. Dat de senior uit-
eindelijk voor alles zal moeten betalen, is 
blijkbaar geen probleem voor de minister 
of de Vlaamse regering. Zo zullen niet al-
leen mobiliteit, maar ook zorg en recreatie 
voor senioren in de toekomst blijkbaar een 
duurder prijskaartje krijgen. 

Alleen openbare  sector kan 
garanties geven

Het credo van minister Vandeurzen – ‘Ver-
maatschappelijking van de zorg’ – klinkt 
mooi. Mantelzorg moet het gebrek aan 
professionele ondersteuning van senioren 
opvangen, maar staat haaks op de reali-
teit. Hoe kan je daar al werkende tijd voor 
vrijmaken indien je recht op loopbaanon-
derbreking beperkt wordt?
De sector heeft nood aan een beter ont-
wikkelde mantelzorg én aan meer inves-
teringen in de (publieke) professionele 
ondersteuning. Alleen de openbare sector 
kan garanties geven voor een neutrale toe-
gankelijkheid en de beste kwaliteit tegen 
betaalbare prijzen.

Mil Luyten
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ACOD LRB Brussel
Verkiezing van afdelingsafgevaardigden 
Statutair Congres 2016
In de volgende uitgave van onze sector-
krant INFOSKE’S nr. 12 vermelden we de 
datum, het uur en de plaats van de lokale 
statutaire algemene vergaderingen ter 
voorbereiding van het Statutair Congres 
van ACOD LRB Brussel in 2016. Deze infor-
matie zal eveneens beschikbaar zijn via 
onze website (www.infoskes.be). Tijdens 
deze algemene vergaderingen zullen de 
leden overgaan tot de verkiezing van hun 
vakbondsafgevaardigden voor de nieuwe 
statutaire periode 2016-2020.

De uittredende afgevaardigden zijn her-
kiesbaar, maar moeten hun kandidatuur 
voordragen. Voor meer inlichtingen over de 
voorwaarden om zich kandidaat te stellen, 
moeten de nieuwe kandidaten contact op-
nemen met hun voorzitter en/of bestendig 
afgevaardigde (of via de website www.infos-
kes.be).
Kandidaturen dienen ten laatste 14 kalen-

derdagen vóór de voorziene datum van de 
lokale statutaire AV aan de sector bezorgd 
te worden (ACOD-LRB-Brussel - ‘Verkiezing 
lokale afdelingen’ - Congresstraat 17-19, 
1000 Brussel) en dit per post en in twee 
exemplaren. Eén exemplaar is bestemd voor 
de sector, die nadien het tweede exemplaar 
aan de afdeling zal bezorgen.
Met het oog op deze verkiezingen heeft de 
buitengewone Algemene Vergadering van 
Technische Bureaus (AVTB) met grote meer-
derheid van stemmen een tekst goedge-
keurd die opgenomen zal worden als bijlage 
bij het RIO van de sector:

“Door het mandaat te aanvaarden, verbindt 
de afgevaardigde of militant(e) zich ertoe 
om gevolg te geven aan de oproepen voor 
stakingen of acties vastgelegd door het Af-
delingscomité, de Interprofessionele van het 
ABVV, de Intersectorale van de ACOD of de 
sector LRB. Elke herhaaldelijke nalatigheid 

aan deze verbintenis zou het voorwerp kun-
nen uitmaken van maatregelen genomen 
door het Afdelingscomité (bijvoorbeeld eer-
ste waarschuwing, tweede waarschuwing, 
tijdelijke of definitieve schorsing van het 
mandaat) indien deze opgenomen worden in 
het RIO van de afdeling.
Mochten deze tekortkomingen ter kennis 
gebracht worden aan het Gewestelijk Secre-
tariaat en bij gebrek aan een tekst in het RIO 
van de afdeling, zouden deze maatregelen 
uitgesproken kunnen worden door de sector.
Zij zullen slechts uitgesproken worden nadat 
de betrokkene, indien gewenst, zijn verdedi-
ging heeft kunnen laten gelden, hetzij voor 
de AV van zijn afdeling, hetzij voor de AVTB.”

Rudy Janssens
(federaal secretaris ACOD LRB Brussel)
Patrick Delmarquette
(gewestelijk secretaris ACOD LRB Brussel)

ACOD LRB Antwerpen-Kempen-Mechelen
Oproep kandidaturen 
 vakbondsafgevaardigden
Herken je jezelf in het profiel en wil je je 
kandidaat stellen als vakbondsafgevaar-
digde van ACOD LRB Antwerpen-Kempen-
Mechelen?

Je bent bereid je in te zetten voor een syndi-
cale organisatie? Je bent sociaal voelend? Je 
beschikt over een grote dosis engagement 
en bereidheid om je in te zetten voor de ver-
dediging van de belangen van je collega’s? 
Je bent verbaal bekwaam? Je bent assertief, 
maar je beschikt ook over de gave van luis-
tervaardigheid? Je hebt een positieve uitstra-
ling binnen het bestuur of afdeling waarin je 
tewerkgesteld bent? Je bent discreet wan-
neer het moet en je kunt het vertrouwen 
wekken van anderen? Je bent bereid je bij te 
scholen? Je bent bereikbaar voor je leden en 
collega’s syndicaal afgevaardigden? Je hebt 
kennis van het bestuur waarin je tewerk-
gesteld bent? Je hebt kennis van de maat-

schappelijke en politieke omgeving?
Herken je jezelf in dit profiel, stel je dan kan-
didaat als vakbondsafgevaardigde van ACOD 
LRB Antwerpen-Kempen-Mechelen. Samen 
met een ganse ploeg van syndicaal afgevaar-
digden, en ondersteund door de syndicale 
instanties kan je op die manier werken aan 
de verbetering van de werkomstandigheden 
van je collega’s en mee bouwen aan de ver-
dere groei van ACOD LRB Antwerpen/Kem-
pen/Mechelen.

Kandidaturen (met vermelding van je func-
tie, werkzetel, @mail en/of telefoonnum-
mer) zijn in te dienen op het ACOD LRB 
– Secretariaat, gewest Antwerpen-Kempen-
Mechelen, Liliane Haest, Ommeganckstraat 
47- 49, 2018 Antwerpen. Je kan ook mailen 
naar liliane.haest@acod.be. Kandideren kan 
tot 19 oktober 2015.

Deze oproep geldt voor alle leden aangeslo-
ten bij de ACOD LRB gewest Antwerpen-Kem-
pen-Mechelen tewerkgesteld in de provincie, 
gemeenten en steden, OCMW’s, vzw’s van 
diensten afhangend van voornoemde lokale 
besturen, verenigingen van gemeenten/
OCMW’s, gemeentelijke autonome bedrijven, 
filialen van gemeentelijke autonome bedrij-
ven, verenigingen op de intergemeentelijke 
samenwerking, cultuurcommissies, SV’s, 
VZW’s opgericht door lokale besturen (met 
uitsluiting van het onderwijzend personeel), 
huisvestingsmaatschappijen, de brandweer-
zones, de politiezones en de gedecentrali-
seerde diensten van de federale politie, ZNA, 
Zorgbedrijf.
Deze oproep geldt zowel voor degenen die 
zich voor de eerste keer kandidaat stellen als 
afgevaardigde als voor degenen die op dit 
moment een mandaat van afgevaardigde 
vervullen en zich herkiesbaar willen stellen.



onderwijs

Start van het schooljaar (en academiejaar)
Op 1 september zullen de media weer 
inzoomen op de klassieke taferelen. De 
kleuters voor wie het de eerste school-
dag in hun leven is, zullen de meeste 
aandacht wegkapen. Schattige kinderge-
zichtjes met traantjes, kan het mediage-
nieker? Maar ook heel wat personeelsle-
den gaan binnenkort voor het eerst aan 
de slag. Van al deze starters zal binnen 
de vijf jaar ongeveer één op de vier afge-
haakt hebben. In sommige regio’s is dit 
zelfs één op de drie.

Loopbaandebat (en hoe kunnen 
we nieuwe collega’s in het 
onderwijs houden?)

Die ontnuchterende vaststelling wordt al 
enkele jaren gemaakt en de tendens blijft 
dezelfde, alle positieve inspanningen ten 
spijt. Blijkbaar blijft het moeilijk vooraf 
goed in te schatten wat een job voor de 
klas uiteindelijk inhoudt. Dat sommige 
collega’s afhaken omdat ze ontdekken dat 
onderwijs toch niet helemaal hun ding is, 
is normaal en zal altijd zo zijn. Dat collega’s 
afhaken wegens de gebrekkige begelei-
ding, de onzekere arbeidssituaties of de 
overdreven werkdruk en planlast, is rond-
uit onaanvaardbaar.
Voor ACOD Onderwijs is het belangrijk 
dat het loopbaandebat onder meer op 
deze problematiek antwoorden biedt. Hoe 
kunnen we nieuwe collega’s in het onder-
wijs houden? Geef startende collega’s de 

kans zich te richten op de kernopdracht 
en scherm hen maximaal af van alle 
nevenfenomenen. Geef starters meer 
werkzekerheid, zoals destijds met de ver-
vangingspool. Eigenlijk zou een aanstelling 
voor een schooljaar de regel moeten zijn. 
Voorzie goede aanvangsbegeleiding op de 
werkvloer, bijvoorbeeld met mentor-uren. 
Denk na over een systeem van ingroeiba-
nen, waarin de voorgaande elementen 
gecombineerd worden.
Deze maatregelen kosten geld, maar wie 
denkt dat het probleem van de startende 
leerkracht opgelost kan worden zonder 
te investeren, is ofwel zeer naïef ofwel te 
kwader trouw.

Het M-decreet (en de ‘redelijke 
aanpassingen’)

De startdatum van het M-decreet lag al 
een tijdje vast. Nu op 1 september is het 
zover. De eerste effecten zullen merkbaar 
worden. Leerlingen zullen minder en min-
der snel doorverwezen worden naar het 
buitengewoon onderwijs. Deze tendens 
was als duidelijk in het vorige schooljaar, 
waardoor de regering heeft ingegrepen 
door de waarborgregeling een jaar vroe-
ger te laten ingaan.
ACOD Onderwijs is steeds kritisch geweest 
ten aanzien van deze evolutie, niet omdat 
wij de gedachte van de inclusie niet ge-
negen zouden zijn, maar omdat het voor 
het personeel wel eens de spreekwoor-

delijke druppel zou kunnen zijn. Dat er via 
de pre-waarborgregeling ondersteuning 
wordt voorzien, is positief, maar het blijft 
de vraag of dit voldoende zal zijn. Het is 
sowieso een feit dat de ondersteuning 
steeds met vertraging verleend zal wor-
den: eerst vindt de verschuiving van leer-
lingen plaats en daarna – een schooljaar 
later – volgt de ondersteuning.
Net zoals de overheid en de onderwijs-
verstrekkers, zullen wij de evolutie van dit 
dossier van nabij opvolgen. De komende 
weken zullen concrete situaties zichtbaar 
worden en zal duidelijk worden of de ‘re-
delijke aanpassingen’ ook voor het perso-
neel redelijk zijn.

Een versnelling hoger?

Bovendien verwachten we dat het kabinet 
en de minister, na het relatief rustige eer-
ste jaar, een versnelling hoger zullen scha-
kelen. De uitrol van het masterplan SO, de 
hervorming van ‘leren en werken’, de ver-
nieuwing van het volwassenenonderwijs 
– het zijn maar enkele van de projecten 
die in de pijplijn zitten. Ondertussen zal 
ook het loopbaandebat opgestart worden. 
Neem daarbij dat we binnen onze vakbond 
een congresjaar tegemoet gaan en het is 
duidelijk dat het werkjaar 2015-2016 goed 
gevuld zal zijn.

raf.deweerdt@acod.be
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onderwijs

Congrestekst 2016
Werkgroep rondt werkzaamheden af
In 2016 organiseert ACOD Onderwijs 
haar vierjaarlijks Statutair Congres. 
Daarbij hoort een congrestekst, een do-
cument waarin onze visie, principes en 
standpunten over een bepaald thema 
worden uiteengezet. 

“In de vorige congresteksten – die van 
2008 en 2012 – kwamen wij op voor een 
openbaar, democratisch en pluralistisch 
onderwijs als bron van gelijke kansen”, zo 
blikt algemeen secretaris Raf De Weerdt 
terug. “Die teksten haalden ideologisch en 
intellectueel een zeer hoog niveau, maar 
waren eerder theoretisch en bereikten de 
militanten op de werkvloer niet altijd. De 
congrestekst van 2016 zal praktijkgericht 
zijn en is in de eerste plaats voor de mili-
tanten bestemd.” De nieuwe tekst bestaat 
uit vier hoofstukken.

Hoofdstuk 1: werking en belang 
van de vakbond

In het eerste hoofdstuk worden de wer-
king en het belang van de vakbond uiteen-
gezet. Vooral dat eerste is voor veel mili-
tanten niet helemaal duidelijk. Ook het nut 
van de vakbond mag toegelicht worden, 
want onze militanten worden maar al te 

vaak geconfronteerd met personeelsleden 
die het belang van solidariteit niet inzien.

Hoofdstuk 2: rol, vorming en on-
dersteuning van militanten

Het tweede hoofdstuk zoomt in op de 
rol, vorming en ondersteuning van de 
militanten. De voorbije jaren werden we 
steeds duidelijker geconfronteerd met de 
vraag naar vorming. De tekst onderscheidt 
verschillende stappen in de vorming: een 
brede syndicaal-maatschappelijke vor-
ming, een technische vorming (met onder 
meer vergader- en communicatietechnie-
ken) en een inhoudelijk vorming (structuur 
van het onderwijs, regelgeving,…).

Hoofdstuk 3: communicatie met 
militanten

In het derde hoofdstuk wordt onze com-
municatie met de militanten onder de 
loep genomen. De sociale media, ons con-
tact met jongere (personeels)leden, taal-
gebruik,… – alles wat met communicatie te 
maken heeft, komt aan bod.

Hoofdstuk 4: waarom bepaalde 
verworvenheden waardevol  blijven

In het laatste hoofdstuk volgt een duide-
lijke uitleg waarom bepaalde van onze 
verworvenheden – de vaste benoeming, 
de affectatie aan de school of het cen-
trum, ons huidig verloningsstelsel,… – nog 
steeds waardevol zijn.

Samen voortwerken aan de 
 definitieve tekst

De werkgroep die deze tekst ontworpen 
heeft, heeft haar werkzaamheden voor 
de zomervakantie beëindigd. In het najaar 
worden in de regio en in iedere provincie 
ledenvergaderingen georganiseerd. Daar 
krijgt ieder lid van ACOD Onderwijs de 
kans zich uit te spreken over het ontwerp 
van de congrestekst. Ten slotte zal tijdens 
het Statutair Congres van mei 2016 de 
tekst in zijn definitieve vorm vastgelegd 
worden.

Leden die de ontwerptekst willen ontvan-
gen, kunnen die via luc.vandecruys@acod.
be aanvragen.

raf.deweerdt@acod.be
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Interview met Ann Rigo en Nele Boghe
Kennismaking met twee ‘secretarissen 
in opleiding’
Telkens een secretaris in de regio Brus-
sel of in een provincie aankondigt dat 
hij zijn mandaat zal neerleggen, kan er 
een ‘secretaris in opleiding’ verkozen 
worden. Die loopt nog een tijdje met de 
secretaris mee en doet zo ervaring op. 
Op die manier zorgt ACOD Onderwijs 
voor een soepele opvolging. We spraken 
met Ann Rigo en Nele Boghe, secretaris-
sen in opleiding in Antwerpen en West-
Vlaanderen.

Jullie komen uit de administratie van een 
school. Hebben jullie dat altijd gedaan of 
hebben jullie ook voor de klas gestaan? 

Nele: “Ik heb nooit voor de klas gestaan, 
maar ik was wel mee verantwoordelijk 
voor de opvang en begeleiding wanneer 
een leerkracht afwezig was. Ik ben begon-
nen als administratief medewerker in het 
gewoon basisonderwijs, nadien ben ik 
overgestapt naar het buitengewoon basis-
onderwijs, in MPI De Pottelberg in Kortrijk. 
Ik deed er de personeelsadministratie, de 
organisatie van het vervoer voor het bui-
tengewoon onderwijs en het beheer van 
de contracten van het meester-, vak- en 
dienstpersoneel. Ik was ook sociaal afge-
vaardigde en zorgde ervoor dat de perso-
neelsleden een beroep konden doen op 
tussenkomsten van de Sociale Dienst van 
het Gemeenschapsonderwijs. Later kwam 
er de ondersteuning van de secretariaten 
van de veertien basisscholen van de scho-
lengemeenschap bij.”

Ann: “Mijn onderwijscarrière is gestart 
in september 1988 in het MPIGO Heem-
school I in Neder-over-Heembeek. Ik 
volgde vooral de personeelsdossiers op 
voor het buitengewoon basisonderwijs, 
het internaat, het semi-internaat en het 
opvangcentrum. Ik ben dus bijzonder goed 
vertrouwd met de onderwijsreglemente-
ring. Dat zal zeker van pas komen bij ACOD 
Onderwijs.”

Hoe zijn jullie syndicaal actief geworden?

Ann:  “Ik heb een sterk sociaal engage-
ment en wil met mijn vakbond tegen 
ongelijkheid vechten. Vooral voor mensen 

in precaire werksituaties heb ik aandacht. 
Ik was actief in het basiscomité van mijn 
school en in de groep Gemeenschapson-
derwijs van ACOD Onderwijs Antwerpen. 
Nu zit ik in het afdelingsbestuur Mechelen 
en ben ik één van de vertegenwoordigers 
van mijn provincie in het Uitvoerend Be-
stuur van ACOD Onderwijs. 
Op een bepaald moment vroeg provinciaal 
secretaris Walter Hens of ik geen interesse 
had om in Mechelen op het onderwijs-
secretariaat te komen werken. Ik heb geen 
moment getwijfeld, want ik was aan een 
nieuwe uitdaging toe.”

Nele: “Ik ben in de vakbond geboren. Mijn 
familie was syndicaal zeer geëngageerd. 
Mijn grootvader was één van de eerste 
leden van ACOD Onderwijs in Leuven en 
mijn grootmoeder is met haar 92 jaar 
zeker één van de oudste leden in Leuven. 
Mijn vader is een tijd intersectoraal secre-
taris van ACOD Vlaams-Brabant geweest. 
Mijn oom Lou Boghe is provinciaal secre-
taris van ACOD Onderwijs Leuven en na-
dien adjunct-algemeen secretaris van de 
sector Onderwijs geweest. Na schooltijd 
en op woensdagnamiddagen ging ik iedere 
keer naar het bureau van ACOD Onderwijs 
om een handje toe te steken. Ik schreef 
de adressen voor het verzenden van het 
ledenblad Silop, verwerkte de formulieren 
voor de betaling van de syndicale premies 

en klasseerde de aanvullingen van de on-
derwijswetgeving in de kaften. Bij betogin-
gen en syndicale acties was ik er altijd bij.
In 2010 heeft men me gevraagd om op 
het secretariaat van ACOD Onderwijs 
West-Vlaanderen te komen werken – ik 
was intussen daar gaan wonen – en heb 
dat voorstel graag aanvaard. Zo ging een 
droom in vervulling: leden van ACOD On-
derwijs helpen.”

Welke syndicale verantwoordelijkheden 
dragen jullie momenteel?

Ann:  “Ik ben als stafmedewerker mee 
verantwoordelijk voor de dagelijkse 
werking van het onderwijssecretariaat 
in Mechelen. Eén van mijn kerntaken is 
dienstverlening, iets waar ik me iedere dag 
met veel ‘goesting’ en enthousiasme voor 
inzet. De leden staan voor mij centraal, 
want dienstverlening is het visitekaartje 
van onze organisatie.”

Nele: “Ik run samen met de provinciaal 
secretaris in Roeselare het secretariaat 
van onze sector. Dit houdt heel wat in: 
pensioenberekeningen, berekeningen in 
het kader van loopbaanonderbreking of 
loopbaanvermindering, uitleg geven over 
de vele verlofstelsels, vormingen geven 
aan de afgevaardigden,... Soms ga ik naar 
onderhandelingen om de plaatselijke afge-



onderwijs
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Hoger onderwijs
Vlaams Parlement keurt  herziening 
stelsel van kwaliteitszorg en 
 accreditatie goed
Het Vlaams Parlement heeft op 10 juni 
2015 het ‘Ontwerp van decreet hou-
dende wijziging van de Codex Hoger 
Onderwijs met betrekking tot het stelsel 
van kwaliteitszorg en accreditatie in het 
hoger onderwijs’ goedgekeurd. Met dit 
decreet ondergaat de manier van kwa-
liteitstoezicht en kwaliteitszorg in het 
Vlaamse hoger onderwijs een grondige 
wijziging.

Tot vandaag werd de kwaliteit van elke 
opleiding in het hoger onderwijs in Vlaan-
deren om de acht jaar gecontroleerd. Alle 
opleidingen zijn inmiddels al enkele keren 
extern beoordeeld. Deze opleidingsvisita-
ties brachten heel wat administratieve en 
financiële lasten met zich mee, die niet 
meer opwogen tegen de mogelijke baten.
Met de wijziging van het stelsel wordt 
uitgegaan van vertrouwen en autonomie, 
en krijgen de instellingen meer verant-
woordelijkheid voor het waarborgen en 
verbeteren van de kwaliteit van hun op-
leidingen. Universiteiten en hogescholen 
kunnen zich voortaan op het niveau van 

de instelling laten beoordelen en nog 
meer zelf de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteitszorg van hun opleidingen op zich 
nemen. 

Eerst een instellingsreview

Concreet zullen alle universiteiten en 
hogescholen in Vlaanderen een instellings-
review ondergaan. Hierbij zal de kwaliteit 
van het onderwijsbeleid, de kwaliteitszorg 
en de wijze waarop ze de kwaliteit van 
de opleidingen versterken, beoordeeld 
worden. De beoordeling gebeurt onder 
meer aan de hand van de Kwaliteitscode. 
Die benadrukt zowel de aansluiting bij de 
Europese normen en richtlijnen, als de 
betrokkenheid van interne en externe sta-
keholders en van onafhankelijke, externe 
vakgenoten en experts.
Om de overgang naar de instellingsreview 
zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden 
de opleidingen van de hogescholen en 
de universiteiten tot 2021 vrijgesteld van 
opleidingsvisitaties en -accreditatie. Deze 
uitzondering geldt echter niet voor nieuwe 

opleidingen, voor opleidingen met een 
beperkte geldigheidsduur van de accredi-
tatie en voor internationale gezamenlijke 
opleidingen.

De nieuwe werkwijze

De eerste instellingsreviews starten in 
november 2015. Alle procedures zullen af-
gerond zijn in de zomer van 2017. Daarna 
zal de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-
organisatie (NVAO) de reviewrapporten 
publiceren.
Het stelsel krijgt na afronding van de in-
stellingsreviews een grondige evaluatie en 
dit bepaalt in 2018 de opzet van het stelsel 
van kwaliteitszorg en accreditatie in het 
hoger onderwijs vanaf 2020.
ACOD Onderwijs hoopt dat deze instel-
lingsreviews zullen leiden tot minder ad-
ministratieve en financiële lasten dan de 
vroegere opleidingsvisitaties, die steevast 
voor een verhoging van de werkdruk heb-
ben gezorgd.

hugo.deckers@acod.be

vaardigden bij te staan. Ik verdedig ook le-
den die door de raad van bestuur gehoord 
worden in het kader van een tuchtstraf.”

Vervolgens hebben jullie zich kandidaat 
gesteld voor de functie van secretaris 
in opleiding. Dat is een voltijds engage-
ment. Waarom hebben jullie die stap 
gezet?

Ann:  “Ik ben mij er bewust van dat deze 
functie geen nine-to-five job is. Ik ben zeer 
nieuwsgierig naar deze nieuwe uitdaging 
en besef heel goed dat mij nog een leer-
proces wacht. Ik kijk vooral uit naar de 
onderhandelingen waar we opkomen voor 
de individuele en collectieve belangen van 
onze leden.”

Nele: “Ik voel me thuis in onze vakbond. 

Ik ben dan ook heel tevreden dat de over-
grote meerderheid van de leden mij de 
kans gaven om deze functie op te nemen. 
Ik denk dat een vlotte overgang mogelijk 
is, want ik volg al vijf jaar samen met de 
provinciaal secretaris alle dossiers op.”

Nele, bij ACOD Onderwijs West-Vlaande-
ren is er nog nooit een vrouwelijke secre-
taris in dienst geweest. Denk je dat je als 
vrouwelijk secretaris andere accenten zal 
leggen?

Nele: “Ik denk dat een vrouw soms een 
andere kijk en aanpak heeft, dat een 
vrouw de problemen misschien wat sub-
tieler aanpakt, maar grote veranderingen 
moet je zeker niet verwachten. De be-
stuursleden blijven dezelfde en als secreta-
ris werk je met hen samen.”

En ten slotte, wat moeten we ons voor-
stellen bij de mensen Nele Boghe en Ann 
Rigo? 

Ann:  “Ik ben streng. Mijn rechtvaardig-
heidsgevoel is mijn grootste kwaliteit. 
Bovendien ben ik sociaal en sta ik met 
beide voeten in de wereld. Mijn drang om 
oplossingen te zoeken, is bijzonder groot 
en ik laat me niet gauw met een kluitje in 
het riet sturen.”

Nele: “Buiten het werk hecht ik veel be-
lang aan familie en vrienden. Ik reis ook 
heel graag. Ik ga al meer dan 25 jaar naar 
Egypte, waar ik dan ook tijdens de vakan-
ties te vinden ben. Daar heb ik dan ook de 
tijd om boeken te lezen, wat me tijdens 
het schooljaar niet lukt.”

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



cultuur

Onderhandelingen nieuwe beheersovereenkomst
Wie vertegenwoordigt de VRT?
Het najaar van 2015 staat op de VRT 
in het teken van een nieuwe beheers-
overeenkomst. De vorige is weliswaar 
nog geldig tot 2016, maar door de al-
omtegenwoordige besparingen van de 
Vlaamse regering op openbare diensten 
in het algemeen en cultuur in het bijzon-
der, wordt er een nieuwe beheersover-
eenkomst onderhandeld voor de periode 
2016-2020. Wat mogen we verwachten?

Een argeloze toeschouwer vermoedt dat 
er bij het afsluiten van zo’n belangrijke 
overeenkomst twee onderhandelende 
partners zijn: de overheid en de VRT. Maar 
wie vertegenwoordigt die partners?

Minder online?

Bij de overheid ligt dit voor de hand: na 
hoorzittingen in de mediacommissie – 
met belanghebbenden en concurrenten 
– maakten N-VA, CD&V en Open VLD een 
parlementaire resolutie. Ronkende titels 
en talrijke domeinen waarop de VRT het 
beter moet doen, verhullen niet dat de 
VRT moet inbinden op inhoud, innovatie 

en personeel.
Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Media en Brussel, deed in de pers 
onbegrijpelijke uitspraken over het be-
perken van de online-activiteiten van de 
VRT, een concept dat haaks staat op de 
digitale drang die zich overal laat gelden. 
Het is duidelijk dat de regering rijdt voor 
de grote mediaconcerns en op die manier 
zowel de publieke omroep als het media-
ecosysteem vernietigt.

Nog minder personeel?

Wie vertegenwoordigt de VRT? De directie 
bepaalde haar visie op de toekomst in een 
nota die ze in het parlement verdedigde 
als “een sterke VRT met een compacte 
organisatie”. Nog meer externe producties 
en nog minder personeel zijn voor haar 
geen taboe. Het is dan ook geen toeval dat 
het personeel er geen vertrouwen meer 
in heeft dat het management de waarden 
van de openbare omroep verdedigt. Dat 
blijkt uit een onlangs door de directie be-
stelde enquête.

Geen ‘complete’ VRT?

ACOD Cultuur vecht wél nog voor een 
grote VRT. Op ons Toekomstcongres werk-
ten we – als personeel, als makers – een 
visie uit op een maatschappelijk relevante 
VRT van én voor iedereen, een ‘complete’ 
en een menselijke VRT. Bovendien willen 
we op de VRT alles kunnen blijven maken. 
Deze compleetheid uit handen geven is 
een knieval voor de commercie.
De beheersovereenkomst maakt deel uit 
van het sociaal overleg en als vakbond 
zullen we daar de ‘complete VRT’ blijven 
verdedigen. Maar er zal meer nodig zijn 
dan braaf aanschuiven waar men ons 
verwacht. September en oktober worden 
cruciale maanden om onze visie te onder-
steunen met actie en strijd.
Personeel en vakbonden geloven wel nog 
in de waarde en waarden van de openbare 
omroep én zijn klaar om voor de VRT te 
strijden en – als makers – de VRT te verte-
genwoordigen.

Wies Descheemaeker

CONTACT Luk Vandenhoeck l 0486 23 21 57 l acod@vrt.be
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Antwerpen-Kempen-Mechelen

Senioren naar Oudenaarde en Doornik

De herfstactiviteit voor de senioren van 
ACOD Antwerpen-Kempen-Mechelen 
vindt plaats op donderdag 24 september 
2015. De provinciale seniorencommissie 
in samenwerking met Telecom trekt met 
de bus naar Oudenaarde én Doornik. Deze 
Vlaams-Waalse uitstap kent het nu stilaan 
bekende patroon. Tijdens de voormiddag 
is er een koffiestop.

In Oudenaarde ligt een bezoek aan het 
Centrum Ronde van Vlaanderen voor 
de hand, maar een wandeling langs de 
heerlijke monumenten is ook mooi mee-
genomen. Na een driegangenmiddagmaal 
trekken we naar Doornik. In Doornik staat 
er een audiovisueel spektakel ‘De gang van 
de tijd’ op het programma. We bezoeken 
er ook de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
met haar vijf even hoge torens en haar 
schatkamer. Natuurlijk ligt daar ook nog 
de Grote Markt met de Lakenhal en even 
verder het Belfort. Het avondmaal nemen 
we tijdens de terugweg.

Wie vanuit de Kempen mee wil, kan om 
6.45 uur in Rijkevorsel (Autocars Verhoe-
ven) al opstappen. Daarna volgt er een 
instapplaats in Antwerpen om 7.45 uur 
aan het Koninklijk Atheneum (kant Van 
Straelenstraat) en ten slotte nog eentje in 
Mechelen om 8.30 uur aan het ACOD -ge-
bouw, Stationsstraat 50.

Graag eerst inschrijven via e-mail vóór 16 
september 2015 bij maurice.hauspie@
acod.be of telefonisch bij ACOD Antwer-
pen 03 213 69 20 of ACOD Mechelen 015 
41 28 44. Je inschrijving wordt daarna 
slechts geldig na betaling van 50 euro per 
persoon op rekening BE 14 8778 0015 
0383 van ACOD Antwerpen met vermel-
ding S15OUDO.

Oost-Vlaanderen

Senioren Overheidsdiensten bezoeken 
Dossinkazerne

Op donderdag 10 september 2015 brengt 
de Seniorenwerking van ACOD Overheids-
diensten Oost-Vlaanderen (voormalige 
sectoren Ministeries en Parastatalen) een 
geleid bezoek aan de Kazerne Dossin in 
Mechelen.

We komen samen om 9.40 uur in de ver-
trekhal van het station Gent-Sint-Pieters, 
ticket naar Mechelen-Nekkerspoel (de 
trein van 10 uur richting Leuven, in Me-
chelen overstappen op de trein naar 
Antwerpen-Centraal tot Nekkerspoel). 
Degenen die individueel reizen: afspraak 
om 11.30 uur aan de hoofdingang van het 
museum. Middagmaal naar keuze in het 
museumcafé.

Na het middagmaal bezoeken we het Dos-
sinmuseum, onder begeleiding van een 
gids, die een heleboel informatie zal geven 
bij de talrijke foto’s en documenten in de 
tentoonstelling. We kunnen tevens actief 
deelnemen en stilstaan bij de vragen die 
de geschiedenis stelt.

Aan de deelnemers wordt een bijdrage 
van 10 euro gevraagd (toegang museum 
+ gids). Het middagmaal (vrije keuze) en 
drank zijn individueel ter plaatse te be-
talen. Het bedrag van 10 euro is over te 
schrijven op rekening BE39 0003 2515 
5619 (BIC-code BPOTBEB1) op naam van 
Gepensioneerden Overheidsdiensten 
Gent, Filips De Goedekaai 34, 9000 Gent 
met mededeling ‘Bezoek Dossin’.

Uiterste datum van inschrijving/beta-
ling is 5 september. De inschrijving wordt 
definitief na overschrijving van genoemd 
bedrag. Verdere informatie bij Marc Van 
de Velde, 0479/315830 of heldervelde@
skynet.be.

Senioren Overheidsdiensten naar Wes-
terbegraafplaats

Op donderdag 10 oktober 2015 brengen 
de senioren van ACOD Overheidsdiensten 
Oost-Vlaanderen (voormalige sectoren 
Ministeries en Parastatalen) een geleid be-
zoek aan de Westerbegraafplaats in Gent.
De gids zal ons informeren over de ont-
staansgeschiedenis van het ‘Geuzenkerk-
hof’ zoals de Westerbegraafplaats in de 
volksmond genoemd wordt. We zullen 
kennismaken met de rijkdom aan grafvor-
men, met bijzondere aandacht voor de 
‘rode’ voormannen die er begraven liggen.
Samenkomst om 13.30 uur aan de toe-
gangspoort van de Westerbegraafplaats, 
Palinghuizen, Gent. Inschrijving is verplicht 
en kan bij Marc Van de Velde, 09/224 
31 84, 0479/31 58 30 of heldervelde@
skynet.be, of bij Linda Nooteboom linda.
noteboom@skynet.be. Uiterste datum van 

inschrijving is 5 oktober. De groep wordt 
beperkt tot 20 personen.

Vlaams-Brabant

Jaarvergadering senioren

Op donderdag 1 oktober 2015 organiseert 
de seniorenwerking van ACOD Vlaams-
Brabant haar jaarlijkse feestelijke bijeen-
komst voor haar gepensioneerde leden in 
het ACOD gebouw, Maria Theresiastraat 
121 in Leuven.

Vanaf 12 uur ben je welkom voor een 
glaasje bubbels, gevolgd door een uitge-
breid warm buffet en dessertbuffet. Gast-
sprekers zijn Chris Reniers (ACOD-voor-
zitster) en Guido Rasschaert (algemeen 
secretaris ACOD).

Er worden géén persoonlijke uitnodigingen 
verstuurd en inschrijven is verplicht. Dat 
kan alleen via het gewestelijk secretariaat 
in Leuven of via storting van je persoon-
lijk aandeel in de kosten van 20 euro per 
persoon op rekeningnummer BE94 8777 
9928 0114 met vermelding ‘feest senioren 
01/10/2015’. Inschrijven kan tot 15 sep-
tember 2015.

Na de betaling ontvang je een gepersona-
liseerde toegangskaart. Zonder deze kaart 
kan je niet deelnemen. De kaarten worden 
je op 20 september 2015 toegestuurd.

ABVV-seniorenactiviteiten

Ga je graag op uitstap? Heb je interesse 
in cultuur, actualiteit en maatschappij? 
Of heb je wel eens zin in een gezellige 
kaart- of bingonamiddag? Schrijf je in en je 
wordt automatisch op de hoogte gehou-
den van heel wat interessante activiteiten. 
Neem contact op met Winnie Van Nerum: 
016/27.18.89 of schrijf je in via de website 
www.abvv-vlaamsbrabant.be. Ook voor 
meer info kan je steeds bij ons terecht.

Wat staat er momenteel op de agenda?

- 17 september 2015: daguitstap Aalst, 
met in de voormiddag een carnavalswan-
deling en een bezoek aan het carnavalsluik 
van het stedelijk museum en de werkhal-
len. Na een lekkere lunch brengen we nog 
een bezoek aan graanstokerij De Moor.
- 13 november 2015: daguitstap Beringen, 
waar de Beringse brandweermannen hun 
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kazerne graag openstellen voor het pu-
bliek. Met heel wat vakkundigheid vertel-
len ze hoe je snel en juist moet handelen 
bij brand, ongevallen en dies meer. In de 
namiddag brengen we een bezoek aan een 
drukkerij in Beringen, waar we onderge-
dompeld worden in het drukproces en de 
redactie van het Belang van Limburg.
- 3 december 2015: daguitstap Wetteren 
met een bezoek aan de stokerij De Klok 
voor een uitstekende jenever. In de namid-
dag nemen we een kijkje bij Brouwerij 
Huyghe.
- 5 februari 2016: seniorenhappening.

West-Vlaanderen

Verwendag senioren

Op donderdag 8 oktober 2015 vindt de 
jaarlijkse verwendag voor de senioren van 
ACOD West-Vlaanderen plaats. Dit jaar 
bezoeken we de stad Kortrijk. Zoals elk 
jaar, leggen we jullie in de watten met een 
heerlijk ontbijt en middagmaal.
In de voormiddag bezoeken we verschil-
lende plaatsen langs de Leie, met als the-
ma ‘het vlas’. In de namiddag zorgen we 
voor ontspanning en animatie in de zaal 
Ripasso met een optreden van Lisa del Bo.
We beperken jullie bijdrage tot een demo-
cratische prijs van 40 euro per persoon. 
Inschrijven kan door op rekeningnummer 
BE 72 8775 0214 0216 van ACOD West-
Vlaanderen te storten met de vermelding 
van naam, sector en aantal deelnemers. 
Inschrijven kan tot en met 24 september 
2015. Let op: de plaatsen zijn beperkt tot 
maximaal 200 deelnemers.


