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Federale overheid
Eindelijk onderhandelingen bij Civiele
Bescherming
Het heeft jaren aangesleept, maar finaal heeft minister Milquet haar beloftes 
gehouden en werd formeel onderhandeld over enkele zeer belangrijke dossiers voor 
het operationeel personeel van de … p. 21

Post
Toelages voor coaches 
en coachees
De toelages voor coaches en coachees 
worden niet automatisch toegekend en 
moeten dus aangevraagd worden door 
de onmiddellijke chef. ACOD Post vraagt 
duidelijkheid aan het bedrijf opdat 
elke rechthebbende wel degelijk deze 
toelage … p. 14

Telecom
Belgacompersoneel 
Haasrode verhuist
Nadat het gemeenschappelijk front van 
ACOD-VSOA het heft
in handen nam, zit er schot in het 
dossier rond de Haasrodeverhuis
en is een akkoord in de maak … p. 18

Cultuur
Sociaal statuut
kunstenaars versterkt
In het najaar van 2011 gaf de RVA 
een nieuwe interpretatie aan haar 
reglementering over het recht op 
… p. 38

TBM
Onderhandelingen rond 
cao De Lijn afgerond
Al op het einde van 2012 werden de 
eerste gesprekken over de sociale 
programmatie 2013-2014 met de 
directie opgestart. Na consultatie van 
de achterban via het Vlaams comité 
begonnen de onderhandelingen  
… p. 12

Onderwijs
Leden spreken zich uit 
over cao’s
ACOD Onderwijs consulteert haar leden 
om zich uit te spreken over de cao’s. In 
het kadertje bij dit artikel ziet u op welke 
dagen u als lid gebruik kan maken van 
uw democratisch recht (plicht) binnen 
onze vakbond. Na deze consultaties 
wordt in een … p. 37

LRB
Optimalisatieplan 
federale politie klaar 
voor uitvoering
Net voor de aanvang van het 
parlementairverlof is de regering het 
eens geraakt over de grote lijnen van 
het optimalisatieplan voor de federale 
politie. De opdracht werd gegeven aan 
de minister van Binnenlandse Zaken en 
de minister van Justitie om tegen het 
einde van het parlementaire verlof de 
nodige wetteksten voor te bereiden om 
dit plan te realiseren … p. 30 

Vlaamse overheid
Luchthavens Deurne en Oostende verkocht
Na jaren van onduidelijkheid is het verdict gevallen. De exploitatie van de 
luchthavens Antwerpen-Deurne en Oostende-Brugge wordt gedeeltelijk 
geprivatiseerd. Hiervoor lagen al sedert september 2007 plannen  … p. 25  

Gazelco
Sociale onrust
houdt aan

Door gewijzigde marktsituaties en 
positioneringen van ondernemingen in 
het niet-gereguleerde segment van …
p. 16 

Spoor
Onzekerheid bij de 
NMBS sleept aan
Stilstaan is achteruitgaan, is een 
veelgehoord gezegde. Intussen is 
het al ruim zes maanden geleden 
dat de regering besliste om van de 
huidige drieledige spoorstructuur een 
tweeledige te maken, maar in de praktijk 
… p. 8
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 DVD Martin’s Journey

Winnaars ‘Van Voeren tot Sankt-Vith’

Jean Lenssen (Dilsen), Jan De Meersman 
(Waregem), Robert Schuermans (Sint-Katelij-
ne-Waver), Marie-Madeleine Bauters (Ever-
gem) en Bart Vandenberghe (Duffel) zijn 
de winnaars van het boek ‘Van Voeren tot 
Sankt-Vith. winnen het boek 'Van Voeren tot 
Sankt-Vith' van Guido Fonteyn. Zij wisten dat 
60 procent van de respondenten op de on-
line ABVV-enquête over technostress vindt 
dat hun gezondheid bedreigd wordt door 
de elektromagnetische straling uitgezonden 
door draadloze communicatietechnologie, 
dat vanaf een temperatuur van meer dan 
30° bij Belgacom maatregelen moeten wor-
den getroffen voor het personeel en dat 
minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal 
Labille op 5 juni vergaderde in de ACOD-
gebouwen met het nationaal secretariaat en 
de bestendig afgevaardigden van de sector 
Spoor.

Nieuwe prijs:

DVD Martin’s Journey
 Een aangrijpende film over de ervaringen 

van Martin Wolf, die als enige van zijn fami-
lie de Holocaust overleefde en zijn leven in 
België verder zette (zie ook p9).

 Vragen

- Als schoolverlaters spreken over hun BIT, 
waarvoor staat die afkorting dan?

- Hoe heet de man, die na zijn bevrijding uit 
een Duits concentratiekamp een gezin met 
zeven kinderen stichtte in Gent, over wie 
de documentaire 'Martin’s Journey' werd 
gemaakt?

- Welke Franse firma zal voortaan mee in-
staan voor de uitbating van de luchthavens 
van Antwerpen en Oostende, zodat deze 
helaas gedeeltelijk geprivatiseerd worden?

Antwoorden mailen naar
chris.camps@acod.be
of sturen naar Chris Camps,
Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. 
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Als je het mij vraagt
Voor wat hoort wat meer
Nu de zomer op z’n einde loopt, komen 
de politieke en syndicale werkzaamhe-
den weer op snelheid. Wat zijn je ver-
wachtingen voor de komende maanden?

Karel Stessens: “We zitten in de laatste 
rechte lijn van wat nu al overal aan-
gekondigd wordt als de ‘moeder aller 
verkiezingen’. Iedereen – zowel links als 
rechts – zal zich willen profileren. Er zullen 
weer heel wat grote en ambitieuze ideeën 
gelanceerd worden, die allicht op termijn 
onze democratische besluitvorming toch 
niet zullen overleven. Denk maar aan 
het nieuw tuchtreglement van Hendrik 
Bogaert. Het blijft dus opletten geblazen 
voor de luidste roepers met verleidelijke 
voorstellen.”

Wat telt voor de ACOD?

Karel Stessens: “We zagen de voorbije 
besparingsjaren een afbouw van de open-
bare diensten, waarvan we de grootste 
gevolgen pas de komende jaren – en dus 
na de verkiezingen – zullen merken. De 
rechtstreekse dienstverlening aan de 
burger ging erop achteruit en ook indirect 
kan de overheid haar taken niet naar be-
horen uitvoeren. Steeds meer overheids-
diensten kampen met onderbestaffing en 
onderfinanciering. De belastingdiensten, 
de fraudebestrijding, de corruptiecellen 
– als die hun werk niet fatsoenlijk kunnen 
doen, wordt de kostprijs van hun onmacht 
onvermijdelijk doorgeschoven naar de 
belastingbetaler. Een rechtstaat waarin 
iedereen z’n rechten kan uitoefenen en 
aan z’n plichten voldoet, vraagt om een 
overheid die kan rekenen op voldoende 
mensen en middelen. Anders is er sprake 
van verwaarlozing. Ik roep alle politici van 
alle niveaus op om daarover goed na te 
denken en inspanningen te leveren om 
dat te realiseren.”

Wat staat er op de agenda van de ACOD 
dit najaar?

Karel Stessens: “De ACOD is de belan-
genverdediger van wie bij een openbare 
dienst werkt en van de plaats en functie 
van de openbare diensten in de samen-
leving. We zijn van plan die rol ten volle 

op te nemen. We zullen zoals steeds aan-
dachtig luisteren naar iedereen die bij de 
overheid werkt en naar wie een mening 
heeft over de overheid en haar werking. 
Als spreekorgaan van de werknemers van 
de verschillende overheden zal de ACOD 
opkomen voor de rechten van onze leden 
en van het personeel in het algemeen. 
Maar we willen dat wel op een correcte 
manier doen.”

Hoe bedoel je?

Karel Stessens: “Belangenorganisaties 
komen uiteraard op voor hun leden, maar 
sommigen gaan daarin zelfs zo ver dat ze 
de verantwoordelijkheid voor bepaalde 
problemen doorschuiven. Denk maar aan 
de problematiek van de langdurig zieken, 
waarbij sprake zou zijn van uitgebreid 
misbruik door mensen die zich onterecht 
arbeidsongeschikt laten verklaren. De 
ziekenfondsen krijgen daarbij de zwarte-
piet toegespeeld, omdat ze onvoldoende 
zouden controleren. De artsenorganisa-
ties spelen dat spelletje graag mee, terwijl 
het net sommige van hun leden zijn die 
de oorspronkelijke foutieve diagnose stel-
len. De reden daarvoor? Geen onkunde 
vermoed ik, maar wel de vrees om een 
patiënt – lees klant – te verliezen aan een 
collega. Als een arts van in het begin een 
moedige beslissing zou nemen en zou 
stellen dat iemand wel degelijk arbeids-
geschikt is, dan zou die persoon niet bij 
een ziekenfonds moeten aankloppen en 
moet dat laatste niet als een boeman 
optreden.” 

Hoe zit het ondertussen op het pensioen-
front. Zijn daar nog grote veranderin-
gen?

Karel Stessens: “Vrij rustig, maar enkele 
weken terug kregen we wel een onaan-
gename verrassing. Gepensioneerde 
statutaire personeelsleden van de over-
heid droegen traditioneel 0,5% van hun 
pensioen bij in het kader van een be-
grafenisvergoeding. Die is nu geschrapt, 
maar de bijdrage is wel behouden – het 
is dus eigenlijk een soort van belasting. 
Voor gepensioneerde contractuelen bij 
de overheid en werknemers uit de privé 

is de begrafenisvergoeding ook geschrapt, 
maar die werd bekostigd door de werkge-
vers – die krijgen nu eigenlijk een cadeau 
aangezien ze niet langer moeten betalen. 
Op ons aangeven heeft minister van pen-
sioenen De Croo nu toch aangeklopt bij 
de Raad van State, want nu bestaat er 
een discriminatie tussen statutairen en 
contractuelen. Een uitkomst is er echter 
nog niet. Overigens is De Croo ondertus-
sen voorgedragen als vicevoorzitter van 
een denktank van het Wereld Economisch 
Forum over vergrijzing en de gevolgen 
daarvan. Hopelijk kan hij daar wat opste-
ken over de pensioenen. Misschien beseft 
hij dan ook dat het in België zo slecht nog 
niet is. Al mogen de private pensioenen 
wel opgetrokken worden naar het niveau 
van de overheidspensioenen. Die zitten 
immers op het niveau van het Europees 
gemiddelde.”



Tribune 69.08 l september 20134

algemeen

Eerste hulp bij afstuderen

Als je uit school komt, is het niet altijd 
even gemakkelijk om je weg te vinden 
in de ingewikkelde regels die je moet 
volgen. We sommen die eventjes voor 
jou op.

Inschrijving als werkzoekende?

Je bent afgestudeerd en je gaat op zoek 
naar je eerste 'echte' job. Vergeet niet om 
je in te schrijven als werkzoekende. Door 
deze inschrijving maak je immers meer 
kans op een (passende) job en kan je ge-
bruikmaken van verschillende tewerkstel-
lingsmaatregelen. Maar de inschrijving 
is ook een voorwaarde om je beroepsin-
schakelingstijd (BIT) te laten starten. Want 
als je na verloop van tijd nog niet of niet 
meer aan het werk bent, kan je recht heb-
ben op inschakelingsuitkeringen. De BIT 
duurt 360 dagen (ongeveer 12 maanden 
dus) en start ten vroegste op 1 augustus. 
Dit alles ongeacht je leeftijd.

Wanneer inschrijven?

Inschrijving na 9 augustus betekent dat 
je BIT slechts begint op de dag van de 
inschrijving. Bij een tweede zit begint je 
BIT op de dag van je inschrijving, maar ten 
vroegste na je tweede zit. Stop je midden 
in het schooljaar of studeer je pas in sep-
tember (of later) af? Of twijfel je? Schrijf 
je zo snel mogelijk in. Beter te vroeg dan 
te laat. Inschrijven voor je afgestudeerd 
bent? Dat kan vanaf januari van je laatste 
schooljaar. Het voordeel is dat je CV in de 
databank komt. Zo word je zichtbaar voor 
werkgevers die personeel zoeken. Het 
betekent echter niet dat je BIT vroeger 
begint te lopen.

Hoe en waar inschrijven?

In Vlaanderen bij de VDAB (www.vdab.
be): de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding of bij de 
Werkwinkel. In het Brussels Gewest bij 

Actiris (www.actiris.be), dit is de Brusselse 
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemid-
deling.
Neem zeker je identiteitskaart en je sis-
kaart mee. Ook wie onmiddellijk werk 
vindt, schrijft zich best in. Tenzij je direct 
de job-van-je-leven vond, wat weinig 
waarschijnlijk is. Ga je deeltijds aan het 
werk, dan moet je zeker melden dat je 
ingeschreven wil blijven als werkzoekende 
voor een voltijdse job. Dit is zeer belang-
rijk, want anders telt je BIT maar deeltijds.

Rechten en plichten

Door je inschrijving word je officieel werk-
zoekende en beschikbaar voor de ar-
beidsmarkt. Wat meteen betekent dat je 
een aantal rechten en plichten krijgt. De 
gouden raad is: reageer altijd op de brie-
ven van de VDAB en RVA. Geef ook altijd 
alle wijzigingen door zoals verandering 
van adres, e-mailadres, gsm-nummer,... 
Je inschrijving telt immers enkel als ze 
je kunnen bereiken. Tijdens de BIT moet 
je heel actief naar werk zoeken. De RVA 
verwacht dit en vraagt ook naar bewijzen. 
Elke zes maanden wordt gecontroleerd 
of je voldoende inspanningen verricht 
om werk te vinden. Zoals gezegd: reageer 
altijd op deze oproepen! Heb je hulp no-
dig? Je staat er niet alleen voor: het ABVV 
helpt je graag daarmee.

Werken tijdens je BIT?

Je beroepsinschakelingstijd loopt gewoon 
door ongeacht je soort arbeidsovereen-
komst. Is het een deeltijdse job, denk dan 
zoals gezegd aan je inschrijving als werk-
zoekende. En als je in juli met een gewone 
arbeidsovereenkomst begint te werken, 
tellen die dagen in juli ook al mee voor je 
BIT.

Geen werk op het einde van je 
BIT?

Je ontvangt een brief van de VDAB met 
een ingevuld attest. Het is een bewijs dat 
je tijdens de BIT ingeschreven was als 
werkzoekende. Nu kan je naar je uitbeta-
linginstelling stappen, dus de werkloos-
heidsdienst van het ABVV (de adressen 
vind je op www.vlaamsabvv.be) om je 
inschakelinguitkering aan te vragen. Het 
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ABVV zal je dossier opmaken en bij de 
RVA een uitkeringsaanvraag indienen. Je 
kan niet rechtstreeks bij de RVA aanklop-
pen.

Om je dossier in orde te brengen heeft 
het ABVV de volgende documenten nodig:
- attest van inschrijving als werkzoekende.
- het ingevulde attest dat je van VDAB 
kreeg via de post.
- formulier C109/36-aanvraag waarvan je 
deel I invult en ondertekent.
- formulier C109/36-attest indien je de 
middelbare school hebt beëindigd of 
een kopie van je diploma indien je hoger 
onderwijs hebt beëindigd. Als je in het 
buitenland gestudeerd hebt of je ge-
tuigschrift van het secundair onderwijs 
behaalde bij de examencommissie: een C 
109/36-bijlage die je zelf invult.
- je C4 als je gewerkt hebt tijdens je be-
roepsinschakelingstijd.

En dat is nog niet alles

Zolang je studeert, ben je (tot 25 jaar) ver-
zekerd door de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering van je ouders. Dat blijft zo tijdens 
je BIT. Ga je werken of word je uitkerings-
gerechtigd, sluit je dan zelf aan bij de so-
cialistische mutualiteit (www.socmut.be). 
En dan is er nog je kinderbijslag: je blijft 
daarop recht hebben gedurende je BIT, 
behalve als je aan het werk gaat en meer 
dan 520,09 euro bruto per maand ver-
dient. Vergeet niet het kinderbijslagfonds 
op de hoogte te houden.

Meer info

Meer info vind je in onze gratis brochure 
‘Op Zak’. Bestellen kan via www.abvvjon-
geren.be of bij een van onze medewer-
kers. Ook voor al je vragen kan je bij hen 
terecht:
Aalst 053/72.78.21
Antwerpen 03/220.66.92
Brugge 050/44.10.40
Brussel 02/552.03.63
Dendermonde 052/25.92.83
Gent 09/265.52.32
Hasselt 011/28.71.41
Kortrijk 056/24.05.36
Leuven 016/27.18.94
Mechelen 015/29.90.45
Oostende 059/55.60.55
Roeselare 051/26.00.93
Ronse 055/33.90.06
Sint-Niklaas 03/760.04.35
Turnhout 014/40.03.18

Vraag nu je nieuwe
studietoelage aan!
Studeren kost veel geld. Voor sommi-
gen geen probleem, voor anderen wel. 
Daarom voorziet de Vlaamse overheid 
een financieel steuntje om het onderwijs 
toegankelijker voor iedereen te houden.

Wat zijn de voorwaarden?
Er zijn verschillende voorwaarden: de 
nationaliteitsvoorwaarden en de pedago-
gische voorwaarden, maar belangrijk zijn 
ook de financiële voorwaarden.

Hoeveel?
De bedragen worden toegekend op basis 
van het onderwijsniveau en per situatie.
Zo krijgen de kleintjes in het kleuteron-
derwijs een vast bedrag van 90 euro per 
kleuter. In het lager onderwijs varieert de 
schooltoelage tussen 101 en 152 euro, 
afhankelijk van het gezinsinkomen. Leer-
lingen in het voltijds secundair onderwijs 
hebben recht op minstens 126 euro (mi-
nimum voor externe leerlingen) tot 1116 
euro (volledige toelage voor leerlingen die 
op internaat zitten). Leerlingen in de 4de 
graad, gehuwde, zelfstandige of alleen-
staande leerlingen en leerlingen in het 
7de jaar van het voltijds technisch of be-

roepsonderwijs hebben zelfs recht op nog 
meer centen. Voor deeltijds leerplichtigen 
gaan de bedragen van 106 euro tot 319 
euro. Studenten in het hoger onderwijs 
kunnen rekenen op 248 euro (minimum) 
tot 3839 euro voor kotstudenten en tot 
2304 euro voor niet-kotstudenten. Niet-
voltijdse studenten hebben recht op een 
percentage van deze bedragen.

Wanneer aanvragen?
De uiterste datum voor het nieuwe 
schooljaar 2013-2014 is 1 juni 2014. Na-
dien ben je onherroepelijk te laat! Indien 
je recht hebt op een toelage, ontvang je 
in principe twee maanden na je aanvraag 
het geld. Is je aanvraag echter onvolledig, 
dat zal het langer duren.

Wij helpen je!
Doe je aanvraag dus grondig en tijdig. De 
medewerkers van ABVV-jongeren helpen 
je daarbij. We gaan na of je recht hebt op 
een toelage, berekenen ze en vullen de 
formulieren mee in. Kijk op de regionale 
pagina’s van De Nieuwe Werker of op 
www.abvvjongeren.be voor zitdagen in je 
buurt.
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Getindexed.be
Voedselprijzen
blijven stijgen
Hoewel de maatregelen van de regering ervoor zorgden dat de stijging 
van de energieprijzen in België flink matigde en het algemene inflatie-
peil binnen de perken blijft, is het opvallend dat de consument de prij-
zen van bepaalde producten de voorbije maanden sterk zag toenemen.
Vooral een bezoekje aan de winkel om voeding te kopen, leverde aan 
de kassa vaak een onaangename verrassing op. Voor verse produc-
ten zoals vlees, vis, groenten en fruit betaal je gemiddeld 6,8 procent 
meer dan een jaar geleden, zo stelt het Prijzenobservatorium van de 
Federale Overheidsdienst Economie. Daarmee klimmen de prijzen van 
verse voeding in België een stuk sneller dan in Nederland, Duitsland of 
Frankrijk – tot zelfs het dubbele van de prijsstijging in onze buurlanden.
Dit toont nog maar eens aan dat het behoud van de index belangrijk 
blijft om de koopkracht op peil te houden. Bezoek daarom Getindexed.
be, lees waarom onze index belangrijk is, vertel het aan je familie, 
vrienden en collega’s en onderteken onze petitie!

www.getindexed.be - www.facebook.com/getindexed.be

Loopbaanbegeleiding
Wat verandert er voor jou?
Sinds 1 juli is het loopbaanlandschap 
hertekend. Elke werknemer kan voortaan 
ook loopbaancheques kopen. Wat bete-
kent dit voor jou?

Met die loopbaancheques kan je loop-
baanbegeleiding volgen in de daarvoor 
erkende centra. Ons loopbaancentrum in 
eigen huis ‘ABVV-loopbaanbegeleiding’ 
behoort tot een van de erkende centra. In 
tegenstelling tot de meeste andere centra 
is loopbaanbegeleiding voor onze leden 
nog steeds gratis.

Wat betekent dit voor mij?
Vanaf nu betaal je loopbaanbegeleiding 
met loopbaancheques. Om de 6 jaar heb 
je recht op 2 loopbaancheques. Eén loop-
baancheque kost 40 euro en geeft recht 
op 4 uur begeleiding.

Voor ABVV-leden gratis
Als ABVV-lid krijg je de cheques volledig 
terugbetaald. De eerste cheque van 40 
euro na 4 uur loopbaanbegeleiding. De 
tweede cheque van 40 euro vanaf het 
5'de begeleidingsuur.

Vier redenen om loopbaanbegeleiding te 
volgen:
- Ik ga niet meer met een tevreden gevoel 

naar mijn werk...
- Ik weet niet welke richting ik uit moet op 

mijn loopbaanpad…
- Ik wil weten hoe ik mijn job beter met 

mijn privéleven kan combineren...
- Ik ben 50-plusser en weet niet of ik nog 

een wending kan geven aan mijn car-
rière…

Heb ik recht op loopbaanbegeleiding?
- Je moet minstens 12 maanden gewerkt 

hebben gedurende de laatste 24 maan-
den.

- Ben je uitzendkracht, dan volstaat 9 
maanden werkervaring, waarvan min-
stens een volle maand ononderbroken.

- Net je ontslag gegeven of gekregen? 
Vraag dan nog snel loopbaancheques 
aan! Want eens werkzoekend kan je 
geen cheques meer aanvragen.

Waar loopbaancheques bestellen?
- Online via www.vdab.be/mijnloopbaan.
- In de werkwinkel.
-Via de (gratis) VDAB-Servicelijn 

0800/30.700 (elke werkdag van 8 tot 19 
uur).

Cheques besteld?
Maak dan snel een eerste afspraak met de 
ABVV-loopbaanbegeleider, ook al heb je 
nog geen cheque ontvangen. De cheque is 
na uitgiftedatum maar 3 maanden geldig.

Hulp nodig?
Hulp nodig bij het aanvragen van je loop-
baancheques? Wil je zeker zijn dat je in 
aanmerking
komt voor loopbaanbegeleiding? Of heb 
je een andere vraag? Onze loopbaanbege-
leiders helpen je graag verder.

Info en contact?
- www.vlaamsabvv.be/loopbaanbegelei-

ding
- loopbaanbegeleiding@vlaams.abvv.be
- ABVV Regio Antwerpen tel. 

03/220.66.41
- ABVV Oost-Vlaanderen tel. 09/265.52.58
- ABVV West-Vlaanderen tel. 

056/24.05.50
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Sociale conflicten
Over de zin en onzin van geweld
Wanneer vakbonden actievoeren, gaat het meestal om ludieke 
acties op de werkvloer of om rumoerige maar vreedzame ma-
nifestaties op straten en pleinen. Helaas zijn soms de sociale 
verhoudingen tussen werkgevers en werknemers zodanig aan 
elkaar tegengesteld, dat de frustraties over een geblokkeerde 
sociale dialoog hoog oplopen. In dat geval wil het wel eens uit 
de hand lopen, waardoor protest overgaat in geweld. Vakbon-
den proberen dit te allen prijze te voorkomen, niet in het minst 
omdat dergelijke uitwassen de aandacht afleiden van de essen-
tie van het sociale conflict.

De manier waarop geweld bij sociaal en syndicaal protest 
wordt geïnterpreteerd, hangt sterk af van de waarnemer. Som-
mige actievoerders brengen hiervoor begrip op, gezien de 
vaak uitzichtloze situatie waarbij deze incidenten zich voor-
doen. Een meestal veel grotere groep kiest ervoor de terechte 
woede anders te ventileren. Werkgevers(organisaties) grij-
pen dergelijk geweld graag aan om de onredelijkheid van de 
werknemers(organisaties) in de verf te zetten. Tot slot zijn er de 
media, die de spectaculaire ontwikkelingen maar wat graag in de 
kijker zetten. Daarbij lijken ze te vergeten dat de oorspronkelijke 
protestboodschap volledig ingesneeuwd geraakt door deze focus 
op de meer sensationele aspecten in de berichtgeving.

Wat er ook van zij, wanneer ‘vakbond’ en ‘geweld’ in dezelfde zin 
voorkomen, is dat zelden goed voor de beeldvorming van een 
syndicale actie bij het grote publiek. Al snel wordt de legitimiteit 
van de vakbond en zijn manier van handelen in vraag gesteld. 
De stereotiepe beelden in de media van een woeste menigte 
die banden in brand steekt, ruiten aan diggelen gooit en van 
stakingspiketten die bedrijven blokkeren, helpen daar niet bij. 
Hoewel sommige hardere vormen van protest beslist te mijden 
(of zelfs crimineel) zijn, is begrip voor de woede en frustratie van 
de actievoerders minstens gerechtvaardigd. In sommige gevallen 
kan de verharding van de houding zelfs bijdragen tot de oplos-
sing van een sociaal conflict.

Een dergelijke verharding treedt gelukkig zelden op. Meestal 
komt ze voor in geval van een gevoel van grote sociale on-
rechtvaardigheid en uitzichtloosheid. Wanneer de hoop op de 
goede afloop van de sociale dialoog verloren lijkt – niet zelden 
geconfronteerd met de onverzettelijke houding van de gespreks-
partner – verlaten syndicalisten hun loopgraven. Het spel wordt 
harder gespeeld en die radicalisering geeft een conflict meer me-
diabelangstelling. Dat verhoogt de druk op de gesprekspartners 
in hun zoektocht naar een oplossing, dit zeker wanneer de poli-
tiek zichzelf als betrokken partij aanziet.

Hoewel objectief beschouwd betreurenswaardig en moreel ge-
sproken afkeurenswaardig, is geweld bij sociale conflicten een 
realiteit en maakt het zelfs deel uit van de intrinsieke en histo-
rische dimensies ervan. De radicalisering in de syndicale strijd 
vormt het antwoord op het geweld dat de werknemers wordt 
aangedaan door de meedogenloze beslissingen of keuzes van de 
patroons en waarvan ze de zware sociale gevolgen ondergaan. 

Wanneer een bedrijf de deuren sluit om elders opnieuw op te 
starten, belanden de vele gezinnen van de werknemers in grote 
onzekerheid. Er ontstaat een gevoel van onmacht en opstan-
digheid, dat uitmondt in radicalere actievormen in de hoop de 
waardigheid na het verlies te herwinnen.

In bepaalde gevallen ontstaat de verharding ook door een wis-
selwerking van ‘syndicaal’ en ‘institutioneel’ geweld. Een ‘ge-
spierde’ aanwezigheid van de ordediensten, rechtsmiddelen om 
het stakingsrecht aan banden te leggen, dwangsommen of het 
gebrek aan respect voor de sociale dialoog zowel in de private 
als in de publieke sector, doen de gemoederen enkel verder 
oplopen. Vooral dit laatste is een groot zeer. In de beginperiode 
van de syndicale strijd voor waardigheid en emancipatie ver-
enigden werknemers zich in vakbonden om via collectieve acties 
tot onderhandeling en een echte sociale dialoog te komen. 
Tegenwoordig lijkt die te verdwijnen als gevolg van een wild 
kapitalisme dat winst als enige doel ziet en werknemersrechten 
als verwaarloosbaar beschouwt. Hard en luid syndicaal verzet 
tegen deze evolutie is dus volledig terecht en nodig om het even-
wicht te herstellen. Luisterbereidheid van de sociale partners is 
een must. De vakbonden zijn er klaar voor. De werkgevers en de 
overheid ook?

Jean-Pierre Knaepenbergh
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Nieuwe spoorstructuur
Woelige eerste semester
Stilstaan is achteruitgaan, is een veelge-
hoord gezegde. Intussen is het al ruim zes 
maanden geleden dat de regering besliste 
om van de huidige drieledige spoorstruc-
tuur een tweeledige te maken, maar in 
de praktijk is daar voorlopig bitter weinig 
van te merken. Behalve dan dat er geen 
beslissingen worden genomen, de werk-
druk verhoogd wordt en de kwaliteit van 
de dienstverlening achteruitgaat. Op dit 
moment is trouwens al evenmin beslist 
wie de twee spoorbedrijven zal leiden en 
wie aan het hoofd zal staan van HR-Rail.

Het belang van een sterke HR

Nochtans doet men pogingen om enkele 
hervormingen te realiseren, niet op zijn 
minst binnen de HR-diensten. In deze tij-
den van informatisering kan ACOD Spoor 
begrijpen dat taken door deze nieuwe 
technieken vereenvoudigd worden en 
ervoor gekozen wordt de gegevensverwer-
king van loon- en loopbaaninformatie te 
stroomlijnen. Maar voor het verminderen 
van dienstverlening voor zowel spoor-
gebruikers als spoorwegpersoneel, daar 
kunnen we veel minder begrip voor op-
brengen.
We onderhandelen al meer dan een jaar 
over de werkgaranties binnen een sterk 

geïntegreerd bedrijf. ACOD Spoor eist een 
garantie op lange termijn in een statutaire 
betrekking, binnen een transparant kader 
met een zekere mobiliteit tussen de bedrij-
ven. We zijn ervan overtuigd dat beide be-
drijven elkaar kunnen aanvullen en zo voor 
de nodige werkzekerheid kunnen zorgen. 
Maar daar is dan wel een sterke HR-Rail 
voor nodig, die het vertrouwen geniet van 
beide bedrijven die het spel eerlijk spelen.

Te veel werk voor verlof

Sommige verantwoordelijken houden 
de schijn hoog dat er volop personeel 
wordt aangeworven. Ze hopen daarmee 
de noodkreten van de vakbonden te sus-
sen. Zoals ACOD Spoor enkele edities van 
Tribune geleden aantoonde, is er ondanks 
de ‘vele aanwervingen’ toch een daling 
van het personeelsbestand. We zitten een 
flink stuk onder de afgesproken FTE’s (vol-
tijdsequivalenten). De verhoging van de 
werkdruk is daar een logisch gevolg van, 
net als de toename van achterstanden op 
de rusten en de compensatieverloven en 
een flink aantal spoormannen en -vrou-
wen die hun verlof niet kunnen opnemen. 
Beweren dat het teveel aan verlofdagen 
(de voorziene wettelijke verlofdagen en 
de compensatiedagen voor de 36-uren-

werkweek) voor de statutaire personeels-
leden een vloek is voor het bedrijf en 
de concurrentiekracht vermindert, is de 
eigen filosofie van de genomen beslis-
sing op de helling zetten. Die beslissingen 
werden overigens genomen op sociaal 
rechtvaardige basis en zorgen voor een 
verdeling van de tewerkstelling.

Statutair is een meerwaarde

Een van de doelstellingen van deeltijdse 
arbeid is het werk verdelen, zodat meer 
mensen een kans hebben op een mens-
waardige job. Helaas is die doelstelling 
al lang uit het oog verloren. Er bestaan 
zowel statutairen als contractuelen die 
ondanks hun deeltijdse arbeid, meer uren 
werken dan iemand met een voltijdse job. 
Wat oorspronkelijk een goed idee was, is 
verworden tot een karikatuur van zichzelf. 
Het is spijtig om te zien dat bepaalde eco-
nomische en politieke krachten nu mis-
bruik willen maken van de situatie en pro-
fiteren van de zwaksten en armsten. Hen 
spreken over een robuuste statutaire be-
trekking die ze wellicht niet zullen krijgen, 
roept uiteraard enkel afgunstige reacties 
op. Dat zet dan weer de deur open voor 
de beïnvloeding van de publieke opinie, 
ten nadele van de statutaire werkgelegen-
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Hervorming Frans spoor volgens oud 
Belgisch model
De Antwerpse haven- en transportkrant 'De Lloyd' meldde 
in een van zijn laatste edities (30 mei 2013) dat Frankrijk nu 
opteert voor het oude Belgische spoorwegmodel, dat door de 
Belgische overheid wordt terzijde geschoven.

Frankrijk dat zijn spoorwegbedrijf had opgesplitst, kiest nu voor 
een model dat veel gelijkenissen vertoont met de vroegere in-
deling van de NMBS: een moedermaatschappij waaronder een 
‘eengemaakte ‘infrastructuurbeheerder en spooroperator SNCF 
komt te staan. Dat werd meegedeeld door de Franse transport-
minister Frédéric Cuvillier.
De hervorming van het spoor heeft een tweeledig doel: de 
dienstverlening verbeteren en het economisch evenwicht her-

stellen. De Franse regering kiest daarbij resoluut voor een sterke 
integratie tussen de verschillende entiteiten en voor een stevige 
verankering in de openbare sector. Volgens de transportminister 
moet de moedermaatschappij waken over de ‘sociale eenheid’ 
van de hele spoorgroep. Het statuut van het spoorwegpersoneel 
wordt gevrijwaard. De transportminister blijkt ook voorstander 
te zijn van een ‘nationale cao’ die voor alle bedrijven uit de 
spoorbranche – ook de privébedrijven! – zou moeten gelden 
en die aangevuld kan worden met bedrijfsakkoorden. Ook de 
aanwezigheid van de Staat in het spoorwegsysteem zal worden 
versterkt, aldus de Franse transportminister.

Rudy Verleysen

heid en de openbare diensten in het alge-
meen. Statutaire werkgelegenheid is es-
sentieel voor een eerlijke en broodnodige 
openbare dienstverlening. Toch wordt de 
politieke druk verder opgevoerd en wordt 
statutaire werkgelegenheid steeds vaker 
als een ‘last’ omschreven. Volgens ACOD 
Spoor is dat ten onrechte. 

Kosten versus opbrengst

Politieke verantwoordelijken hebben 
graag de mond vol van de hoge kostprijs 
van het spoorbedrijf als openbare dienst. 
Het weegt op de belastingbetaler en daar-
om moet erop bespaard worden: minder 
investeringen, minder logge structuur en 

meer concurrentie. We hebben gezien 
hoe de dienstverlening en de toestand 
van ons spoornet als gevolg daarvan ach-
teruitgingen het afgelopen decennium. De 
drieledige structuur deed de performantie 
alvast niet toenemen en zorgde enkel 
voor vertragingen. Wat spoorstakingen de 
economie kosten, daar bestaan blijkbaar 
veel studies over. Wat een goed werkend 
spoorwegbedrijf de economie oplevert, 
daar is blijkbaar minder interesse voor.

Niet zonder de vakbonden

De debatten zijn open. In het najaar lig-
gen veel dossiers terug op tafel, zoals 
onder meer de organisatie van de ad-

ministratieve diensten, het tekort aan 
personeel, de loopbaanplanning van het 
personeel bij infrastructuur spoorwerken, 
de werkplaatsen, de afwikkeling van de 
reorganisatie van de volledige spoorweg-
groep. In de wandelgangen horen we dat 
men ons liever kwijt dan rijk is. Zonder 
vakbonden zou het immers ‘snel geregeld’ 
zijn. We kunnen ons wel iets voorstellen 
bij de uitkomst daarvan. ACOD Spoor zal 
alvast strijden voor vaste en goede banen 
met een eerlijk loon voor iedereen in de 
nieuwe spoorstructuur.

Jean Pierre Goossens
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Bespreking BeLean in nationale
werkgroep
Op 28 juni kwam de nationale werkgroep 
van de werkplaatsen B-Technics samen 
in het auditorium van het Achturenhuis 
aan het Fontainasplein. Het doel van 
de samenkomst was het project BeLean 
bespreken dat momenteel loopt in de 
werkplaatsen van de directie B-Technics.
Om een goede discussie te voeren werd 
de directie van B-Technics gevraagd om 
een algemeen overzicht te geven over 
waarom het project BeLean werd inge-
voerd. Hieruit bleek dat het project niet 
overal tegelijk werd gestart. Tevens gaf 
een ervaringsdeskundige van een tractie-
werkplaats toelichting over hoe het er in 
de praktijk aan toe gaat.

Uit de verschillende tussenkomsten van 
de afgevaardigden bleek dat er nogal wat 

problemen zijn met deze nieuwe organi-
satie. Het feit dat er ploegen opgericht 
werden met zogenaamde 'teamleaders' 
wekte nogal wat wrevel op. Deze team-
leaders zijn van het niveau TOSC, maar 
sommige van hen (TOSC) zijn geen team-
leader. Zo oefenen anderen, van een lager 
niveau, deze functie waarnemend uit. 
De uitleg die hieraan gegeven werd, is 
dat aan de competenties van TOSC twee 
aspecten zijn verbonden: een aspect tech-
niek en een aspect people management. 
Volgens B-Technics kunnen deze TOSC 
niet altijd beide combineren en werden 
daarom andere personen aangeduid als 
teamleader. Als vakbond hebben we het 
hier uiteraard zeer moeilijk mee.
Een ander probleem dat naar voren 
kwam, is dat mecaniciens samen met 

elektromecaniciens in één ploeg zitten, 
wat niet altijd evident is aangezien de 
werkzaamheden toch zeer uiteenlopend 
zijn. Het nieuwe planningssysteem met de 
zogenaamde 'kiosken' werd op de korrel 
genomen en bovendien kwamen ook nog 
andere tekortkomingen van het project 
BeLean aan het licht.
De conclusie van deze werkgroep was dat 
er nog veel problemen moeten worden 
opgelost. We hebben alvast de afspraak 
gemaakt met de leden van de werkgroep 
om het dossier verder op te volgen zodat, 
iedereen op zijn niveau, de tekortkomin-
gen blijft aankaarten en ons op de hoogte 
blijft houden van de vorderingen van het 
dossier.

Ludo Sempels

Studiedag tuchtstatuut
Op 18 juni organiseerde ACOD Spoor 
een studiedag over 'bundel 550 Tucht-
statuut'. Deze studiedag was het eerste 
deel van een tweeluik dat erop gericht is 
een groep militanten te vormen die onze 
leden kunnen verdedigen die voor de 
Raad van Beroep moeten verschijnen. De 
deelnemers waren ervaren militanten die 
hiervoor interesse hadden en die werden 
geselecteerd door de gewesten.

’s Morgens werd gestart met een presen-

tatie van het tuchtreglement. In de na-
middag werd gewerkt rond cases die wer-
den besproken in kleine groepjes. De be-
doeling hiervan was om te onderzoeken 
of de voorbeelden van strafvoorstellen 
correct werden opgesteld. Het resultaat 
van deze oefening werd plenair bespro-
ken. De conclusie was dat in de werkgroe-
pen zeer goed werk werd geleverd.

Dit was dus een zeer vruchtbare stu-
diedag voor de deelnemers en voor de 

vakbond in het algemeen, want een goed-
gevormde militant is een meerwaarde 
voor onze organisatie. In het najaar wordt 
met dezelfde groep dieper ingegaan op 
de werking van de Raad van Beroep. Wij 
danken alvast iedereen die zich inzette 
voor deze studiedag en vooral zij die zich 
actief willen inzetten om onze leden te 
verdedigen voor de Raad van Beroep.

Ludo Sempels
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Treinbegeleiders willen veiliger
vertrekprocedure
Op 25 juni 2013 hebben de ACOD-trein-
begeleiders in enkele stations actiege-
voerd. Deze actie was vooral bedoeld om 
het langdurig aanslepen van het dossier 
rond de nieuwe vertrekprocedure aan te 
klagen. Ook de nog steeds toenemende 
agressie tegenover treinbegeleiders, 
waarvan zeven procent het rechtstreeks 
gevolg is van de huidige vertrekproce-
dure, werd via deze actie op de korrel 
genomen.

Via deze klantvriendelijke actie wilden we 
niet enkel het beleid van de directie heke-
len, maar trachtten we tevens de reizigers 
te sensibiliseren. De actie bestond uit het 
uitdelen van pamfletten aan de reizigers 
waarin nog eens haarfijn werd uitgelegd 
hoe de huidige vertrekprocedure in elkaar 
zit en waarom de reizigers niet meer mo-
gen instappen nadat het vertreksignaal is 
gegeven. Later diezelfde dag werd er in 
het station Antwerpen Centraal ook nog 
een ludieke actie gehouden. Een twin-
tigtal treinbegeleiders rolden er letterlijk 
de rode loper uit voor hun collega’s en 
vormden, na het bedienen van de AVG, 

een erehaag zodat de collega’s in alle vei-
ligheid hun trein konden laten vertrekken. 
Alvast een geslaagde actie van de treinbe-
geleiders ACOD!

Foto’s en filmpje zijn te bekijken via de 
website www.acodspoor.be

Marc Bogaert

CONTACT Rudy Verleysen l 02 508 59 18 l rudy.verleysen@acod-spoor.be
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ACOD Spoor steunt holocaustdocumentaire
Martin’s Journey
De Holocaust, ook wel Shoah genoemd, is 
een van de meest macabere gebeurtenis-
sen van de vorige eeuw. De systematische 
Jodenvervolging, en de gevolgen ervan, 
door de nazi's en hun bondgenoten voor 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog mag 
niet uit de geschiedenis worden gewist. 
Maar ook andersdenkenden, vakbonds-
mensen en etnische minderheden waren 
slachtoffers van deze politiek van uitroei-
ing. Dit moet verder in onze herinnering 
blijven voortleven en worden doorverteld 
opdat zoiets vreselijks nooit meer kan 
gebeuren.

De documentaire film 'Martin’s Journey' 
vertelt het verhaal van Martin Wolff die 
als enige van zijn familie de Holocaust 
overleefde. Na zijn bevrijding uit het con-
centratiekamp Dora-Mittelbau in Duits-
land, kwam hij in Gent terecht. Daar blijft 
hij zijn verdere leven wonen en sticht hij 
een gezin met zeven kinderen. Net zoals 
veel overlevenden heeft Martin heel lang 
gezwegen over zijn ervaringen tijdens 
de oorlog. In oktober en november 2012 
reisden de zeven kinderen van Martin 
naar Duitsland en Polen op zoek naar het 
verleden van hun vader. De documentaire 

film 'Martin’s Journey' volgt hen op deze 
reis.

ACOD Spoor steunde en financierde mee 
dit project. De dvd 'Martin’s Journey' is te 
koop voor ACOD-leden aan de prijs van 
10 euro. De dvd kan worden besteld door 
overschrijving van 10 euro op rekening-
nummer BE 56 1236 8794 8688 met ver-
melding van 'dvd' en het aantal gewenste 
exemplaren. Die worden dan naar uw 
adres opgestuurd.
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De Lijn
Onderhandelingen cao afgerond
Al op het einde van 2012 werden de 
eerste gesprekken over de sociale pro-
grammatie 2013-2014 met de directie 
opgestart. Na consultatie van de achter-
ban via het Vlaams comité begonnen de 
onderhandelingen officieel tijdens een 
paritair comité op 28 maart 2013. Daar-
bij diende het gemeenschappelijk front 
een evenwichtige eisenbundel in.

In de periode van maart tot einde juni 
2013 werden zowel langs vakbondszijde, 
als van werkgeverszijde ernstige inspan-
ningen gedaan om te komen tot een 
waardige sociale programmatie. Belang-
rijk daarbij was rekening te houden met 
de enveloppe die door de Vlaamse rege-
ring vanaf 2014 was voorzien en de alom 
bekende beperkingen over de loonnorm. 
Hoewel de onderhandelingen en de om-
standigheden zeker niet makkelijk waren, 
kwamen vakbonden en directie uiteinde-
lijk tot een akkoord dat een grotendeels 
positief gevolg geeft aan de oorspronke-
lijke syndicale eisenbundel, en dit met 
behoud van de sociale vrede. Het is ooit 
anders geweest.

Evenwichtige inhoud

Gezien de huidige economische context 
zijn we tevreden dat de cao inzet op de 
werkzekerheid van de personeelsleden en 
het vrijwaren van de verworven rechten 
in het kader van het personeelsstatuut.
Verder werd de fietsvergoeding geharmo-
niseerd tot het niveau van deze vergoe-

ding bij de Vlaamse overheid. Voor perso-
neelsleden die gesplitste diensten rijden, 
werd een verbetering van de vergoeding 
van hun mobiliteitskosten bedongen.
Met het oog op de cao nr. 104 en de vraag 
van het personeel naar kwalitatieve maat-
regelen werden inspanningen gevraagd 
en verkregen over de toekenning van 
extra anciënniteitverlof. Bovendien werd 
verkregen dat vanaf 1 januari 2014 de 
geldelijke loopbaan verlengd wordt.
Voor de chauffeurs die na het afsluiten 
van deze cao in dienst komen werd een 
verhoging van de kledijdotatie toegekend. 
Bovendien engageerde de directie zich er-
toe een nieuw uniform voor de chauffeur 
uit te tekenen en de problematiek over de 
beschikbaarheid van de kledijstukken te 
bespreken. Het assortiment van de chauf-
feur wordt uitgebreid met een fleece.
Zowel voor het syndicaal als voor het soci-
aal fonds werden de bijdragen verhoogd.
Afspraken werden gemaakt over door de 
directie te volgen procedures in geval van 
de keuze van uitbesteding van bepaalde 
werken. De rol van onze mandaten in de 
ondernemingsraden wordt hierdoor be-
langrijker in onze strijd tegen outsourcing.
Verder vloeien er belangrijke middelen 
naar Lijnwerk voor sociale voorzieningen 
ten voordele van het personeel, die nog 
bepaald worden tegen 2014 met volledige 
inspraak van de huisvakbonden.
Voor het eerst in de geschiedenis van de 
sociale programmatie bij De Lijn, werd 
de niet-recurrente resultaatsgebonden 
bonus ingevoerd in overeenstemming 

met de modaliteiten opgenomen in de 
cao nr. 90. Het te dragen risico doet wenk-
brauwen fronsen en ACOD TBM juicht dit 
systeem niet toe. Jammer genoeg is dit de 
enige wettelijk toegelaten manier tijdens 
de duurtijd van deze cao om centen te 
laten vloeien naar de werknemers, over 
alle sectoren heen trouwens. De premie 
wordt in 2014 toegekend indien de doel-
stelling behaald wordt om de frequentie-
graad van het aantal arbeidsongevallen te 
doen dalen, gemiddeld berekend over een 
welbepaalde periode in het jaar 2014. De 
beoogde vermindering van arbeidsonge-
vallen vereist een plan – een degelijk plan 
zelfs – waarvoor wij het expliciete engage-
ment verkregen van de preventieadviseur 
bij De Lijn. De eerste besprekingen met de 
huisvakbonden hierover starten in okto-
ber 2013.

Kink in de kabel

Hoewel de zero-loonnorm onze cao-
besprekingen van in het prille begin zwaar 
hypothekeerde, is ACOD TBM er toch in 
geslaagd om, gezien de omstandigheden, 
een waardige cao af te sluiten met enkele 
duidelijke accenten.
Toch verliep het formeel afsluiten van 
een ondertekend akkoord niet vlekke-
loos. Zoals steeds dient een bedrijfs-cao 
het akkoord te krijgen van de raad van 
bestuur. En hoewel het de gewoonte is 
dat de leden van de raad van bestuur 
unaniem het vertrouwen schenken aan 
de directeur (die het sociaal overleg gedu-
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MIVB
Uitnodiging vergadering 
ge(pre)pensioneerden
Wij nodigen alle geprepensioneerden en 
gepensioneerden van ACOD MIVB uit tot 
het bijwonen van de eerste vergadering 
van het Comité PPA, die plaatsvindt op 
donderdag 3 oktober 2013 om 9 uur in 
zaal C van onze lokalen, Congresstraat 17-
19 te 1000 Brussel.
Op de dagorde staat onder meer het ant-
woord van de directie van de MIVB op de 
vraag van de ACOD i.v.m. een jaarlijks me-
disch onderzoek van de ex-MIVB agenten 
die aan asbest werden blootgesteld.

Gelieve je aanwezigheid te bevestigen per 
e-mail of telefonisch of schriftelijk vóór 
vrijdag 20 september 2013, zodat wij de 
nodige schikkingen kunnen treffen: ACOD 
TBM, Congresstraat 17-19, 3de verdie-
ping, 1000 Brussel of 02/226.13.19 of 
02/226.13.73 of naar patricia.hendrickx
@cgspacod.be of marina.laevers
@cgspacod.be.

Rachik Mohsine

rende de hele periode voert), was er een 
kleine minderheid – om niet te zeggen 
één persoon – die zijn vertrouwen niet 
wenste te geven. Dit heeft er uiteindelijk 
toe geleid dat er – hoogst ongebruikelijk 
– in de schoot van de raad van bestuur 
interne discussies werden gevoerd over 
het inhoudelijke van de cao. ACOD TBM 
vraagt respect voor de wettelijk bepaalde 
sociale partners, voor het geleverde werk 
en voor het overleg dat aan de cao voor-
afging. Wij vroegen bovendien het nodige 
respect voor de rol, de bemiddeling en de 
professionaliteit van de voorzitter van het 
paritair comité. Die afgezant van het Mi-
nisterie van Werk en Arbeid ziet volgens 
ons nog steeds toe op de wettelijkheid 
van het tot stand komen van een collec-
tieve arbeidsovereenkomst.
Na deze onaangename wending in het 
dossier, die een ernstige en onnodige 
bedreiging vormde voor de zo al fragiele 
sociale vrede in de huidige politieke 
context, werd dan uiteindelijk het ak-
koord van de raad van bestuur genoteerd 
op één stem na. De directeur-generaal 
verkreeg aldus met enige vertraging het 
mandaat tot definitieve ondertekening 
van de documenten.

'De Lijn van de toekomst'

Een van de redenen waardoor op weer-
stand werd gestoten, was het ontbreken 
van formele akkoorden over de modali-
teiten en invulling van de grootscheepse 
reorganisatie die De Lijn op het oog heeft 
voor 2014. Die heeft hoofdzakelijk betrek-
king op de bedienden binnen het bedrijf. 
Deze plannen voor reorganisatie ver-
dienen onze volledige aandacht en tijd. 
Bovendien moet de werkgever termijnen 
respecteren voor de adviesvraag aan de 
algemene en plaatselijke ondernemings-
raden. Praktisch gezien kon er dus geen 
resultaatsverbintenis worden afgesloten. 
ACOD TBM was in geen geval bereid hier-
voor een blanco cheque te ondertekenen, 
in ruil voor een sociale programmatie. De 
eerste echte syndicale onderhandelingen 
over 'De Lijn van de toekomst' zullen dan 
ook niet beginnen vóór midden septem-
ber. Eind september volgt er eerst een 
algemene ondernemingsraad.

Rita Coeck

CONTACT Rita Coeck l 02 508 58 84 l tbm@acod.be
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Toekenning toelages coach en coachee
De toelages voor coaches en coachees 
worden niet automatisch toegekend en 
moeten dus aangevraagd worden door 
de onmiddellijke chef. ACOD Post vraagt 
duidelijkheid aan het bedrijf opdat elke 
rechthebbende wel degelijk deze toelage 
ontvangt. Hieronder geven we alvast de 
regelgeving.

De coachtoelage

De coachtoelage is een eenmalige toe-
lage, die wordt toegekend aan de coach 
die instaat voor de opleiding van een 
nieuw aangeworven hulppostman met 
een arbeidsovereenkomst bij bpost of een 
uitzendkracht op de onderliggende func-
ties van hulppostman binnen het netwerk 
Collect & Distributie als uitreiker, uitreiker 
algemene dienst, postman collect (coa-
chee).

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de 
coachtoelage moet je aangesteld zijn door 
je onmiddellijke chef als coach voor een 
nieuw aangeworven hulppostman of een 

uitzendkracht op de onderliggende func-
ties van hulppostman binnen het netwerk 
Collect & Distributie als uitreiker, uitreiker 
algemene dienst , postman collect (coa-
chee).

Rechten en plichten
Als je als coach tegelijkertijd meerdere 
hulppostmannen moet begeleiden tijdens 
eenzelfde periode wordt de coachtoe-
lage toch maar één keer uitbetaald. In 
geval van een plotse onderbreking van je 
coachactiviteit (bijv. door ziekte) en de 
aanduiding van een andere coach voor 
je coachee, wordt de toelage toegekend 
aan de persoon die het belangrijkste deel 
van de coachactiviteit uitvoerde. Indien je 
opeenvolgende coachactiviteiten uitvoert, 
is er geen tussenperiode vereist tussen 
het einde van een coachingactiviteit en de 
aanvang van een volgende coachingacti-
viteit.

Details coachtoelage
- Vervangt vanaf 1 maart 2011 de peter-
schapstoelage voor de begeleiding van 
hulppostmannen binnen MSO en wordt 

ook toegekend, met ingang van 1 mei 
2013 voor de opleiding en begeleiding 
van uitzendkrachten op onderliggende 
functies van hulppostman, binnen het 
netwerk Collect & Distributie.
- Is ondeelbaar en kan dus niet over ver-
schillende coaches verdeeld worden voor 
de opleiding van één coachee.
- Is onafhankelijk van het aantal dagen 
effectieve opleiding of van het uurrooster 
of werkregime van de coachee.
- Bedraagt 150 euro, als de coachee na 
een termijn van twee maanden nog door 
bpost wordt tewerkgesteld.
- Bedraagt 50 euro, als de coachee na 
een termijn van twee maanden niet meer 
door bpost wordt tewerkgesteld.
- Wordt pas betaald na verloop van de 
voormelde periode van twee maanden 
onder de betaalcode 736.

De coacheetoelage

De coacheetoelage is een eenmalige toe-
lage die toegekend wordt aan een nieuw 
aangeworven hulppostman, op voorwaar-
de dat hij begeleid wordt door een coach 
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en hij geen coacheetoelage gekregen 
heeft als uitzendkracht.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een 
coacheetoelage binnen het netwerk Col-
lect & Distributie:
- mag je nog geen coacheetoelage gekre-

gen hebben als uitzendkracht.
- moet je na je aanwerving begeleid zijn 

door een coach, aangeduid door je on-
middellijke chef.

Om in aanmerking te komen voor een 
coacheetoelage buiten het netwerk Col-
lect & Distributie moet je:
- minstens twee maanden in dienst zijn 

als hulppostman, met een arbeidsover-
eenkomst bij bpost.

- na je aanwerving begeleid zijn door een 
coach, aangeduid door je onmiddellijke 
chef.

Binnen het netwerk Collect & Distributie
Met ingang van 1 mei 2013 heeft de 
coachee (DA), voor zover deze nog geen 

coacheetoelage heeft verkregen in de 
hoedanigheid van uitzendkracht, recht op 
één derde van voormelde toelage op het 
einde van de eerste periode van vijf ef-
fectief gepresteerde werkdagen; hij heeft 
recht op tweede derden op het einde van 
de tweede periode van vijf effectief ge-
presteerde werkdagen, en op het laatste 
derde op het einde van de derde periode 
van vijf effectief gepresteerde werkdagen. 
Deze drie periodes hoeven niet aaneen-
sluitend te zijn om het recht op de toelage 
te openen. De coacheetoelage:
- bedraagt max. 150 euro.
- bedraagt 50 euro per periode van vijf 

effectief gepresteerde werkdagen.
- wordt betaald per periode van vijf effec-

tief gepresteerde werkdagen.
- wordt betaald onder de betaalcode 735.

Buiten het netwerk Collect & Distributie
De coacheetoelage:
- treedt in werking voor de hulppostman-

nen aangeworven vanaf 1 maart 2011.
- bedraagt 150 euro.

- wordt betaald als de coachee minstens 
twee maanden in dienst blijft na zijn 
aanwerving met een arbeidsovereen-
komst bpost en begeleid wordt door een 
coach, aangeduid door de onmiddellijke 
chef.

- wordt betaald met het loon van de 
derde maand na aanwerving met een 
contract bpost voor personeelsleden die 
aangeworven zijn in de eerste helft van 
de maand.

- wordt betaald met het loon van de 
vierde maand na aanwerving met een 
contract bpost voor personeelsleden die 
aangeworven zijn in de tweede helft van 
de maand.

- wordt betaald onder de betaalcode 735.

Jef De Doncker

CONTACT Jef De Doncker l jozef.de_doncker@acod.be
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Aanhoudende sociale onrust
Door gewijzigde marktsituaties en posi-
tioneringen van ondernemingen in het 
niet-gereguleerde segment van onze 
sector, blijven de bedrijfsreorganisaties 
zich opstapelen. GDFSuez en Electrabel, 
EDFLuminus, E.ON, ENI, Electrawinds en 
andere trachten ook in België hun markt-
aandeel te vrijwaren of te vergroten. Zij 
hebben geoordeeld dat reorganisaties 
hiervoor onontbeerlijk zijn. Helaas, met 
alle gevolgen vandien voor het per-
soneel. Andere syndicale organisaties 
waren bereid om in sommige gevallen 
collaboratie-akkoorden af te sluiten, die 
soms nefaste gevolgen hebben voor de 
betrokkenen. ACOD Gazelco sluit ook in 
dit verband enkel akkoorden af indien 
deze gedragen worden door onze leden, 
met respect voor een democratische be-
sluitvorming.

Het is evident dat dit blijft zorgen voor 
aanhoudende sociale onrust. Een ver-
schuiving van marktaandeel betekent voor 
het personeel van bedrijven in expansie 
soms ook dat te weinig rekening gehou-
den wordt met de mensen die deze groei 
mee bewerkstelligen en hun rechten die in 
onze sector kunnen worden afgedwongen.

Ook in het gereguleerde segment van onze 
sector is er volop beweging. Infrax tracht 
werk te maken van het aangekondigde 
kostenbesparingsplan, genaamd Excellent. 
Ook binnen Ores, Eandis, BNO/Metrix, 
Elia, Fluxys en Indexis/Atrias zal een aan-
houdende externe druk op hun tarieven 
ervoor zorgen dat deze zich aangespoord 
voelen om eenzelfde druk uit te oefenen 
op hun personeel.

In al deze omstandigheden is een sectora-
le en bedrijfsgebonden solidariteit onder 
het personeel zeer belangrijk, maar te-
gelijk een niet eenvoudige opdracht voor 
ons allen in functie van het behoud en de 
verbetering van onze gezamenlijke sociale 
verworvenheden. ACOD Gazelco zal in elk 
geval blijven opkomen en strijden waar 
nodig voor uw rechten. In dit kader heeft 
ACOD Gazelco er recent voor gezorgd dat 
onder andere uw hospitalisatieverzekering 
en omniumverzekering van uw privéwa-
gen (indien van toepassing) behouden 
blijven en een duurzame financiering kun-
nen hebben. Niet met de hulp van andere 
syndicale organisaties, maar door zelf een 
vuist te maken hiervoor.

Een recente patronale aanval op het per-
soneelstarief voor de oude arbeids- en 
loonsvoorwaarden (vóór 2002) werd in-
gezet met alweer onvoldoende weerstand 
vanuit andere syndicale organisaties. Ze 
verklaarden samen dat een fundamentele 
aanpassing ervan zal doorgevoerd worden 
zonder een beslissing hieromtrent vanwe-
ge het Paritair Comité 326. ACOD Gazelco 
heeft met aandrang gesteld dat dit enkel 
kan mits een consensus binnen het pari-
tair comité. Dit zou immers een wijziging 
van de waarborg-cao inhouden, die enkel 
mogelijk is mits een unaniem akkoord 
vanwege het paritair comité. Wij beseffen 
dat een aanpassing van de tariefformule 
zich opdringt door gewijzigde regelgeving, 
maar zullen dit enkel aanvaarden mits de 
nodige garanties ingebouwd worden dat 
verworven rechten behouden blijven. Een 
vergadering van het PC326 werd hierom-
trent dan ook aangevraagd door ACOD 
Gazelco. We hopen dat begin september 
beslissingen gebaseerd op een consensus, 
genomen worden over dit dossier.

Jan Vanwijngaerden
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Aanpassing verplaatsingsvergoedingen
Zoals afgesproken in de sectorale col-
lectieve arbeidsovereenkomst over de 
dienstverplaatsingen, zendingen en over-
plaatsingen, worden de bedragen voor 
de kilometervergoeding bij gebruik van 
een privévoertuig en de mobiliteitstoe-
lage geïndexeerd in juli. Zij volgen zo de 
evolutie van vergoedingen die ook voor 
federale ambtenaren gelden (staatsba-
rema).

De mobiliteitstoelage is een tijdsvergoe-
ding voor verplaatsingen die gebeuren 
buiten de normale diensturen, die bere-
kend wordt op basis van het aantal effec-
tief gereden kilometer.
De kilometervergoeding voor het gebruik 
van een privévoertuig voor dienstver-
plaatsingen, zendingen en overplaatsin-
gen (beperkt tot de afgesproken moda-

liteiten), bedraagt vanaf 1 juli 2013 en 
tot 30 juni 2014 per effectief gereden 
kilometer 0,3461 euro. De forfaitaire mo-
biliteitstoelage tot en met 40 kilometer 
bedraagt vanaf 1 juli 2013 per dag 7,64 
euro. Tussen 40 en 130 kilometer wordt 
de forfaitaire vergoeding verhoogd met 
0,2812 euro per kilometer. Boven deze 
afstand kan de verplaatsing geïmputeerd 
worden op de arbeidstijd.
Op eenvoudige vraag zijn hiervan over-
zichtstabellen te krijgen bij ACOD Gazelco-
afgevaardigden. Zij kunnen uiteraard ook 
het systeem dat nu van toepassing is, 
meer in detail uitleggen.

Momenteel zijn op sectorvlak ook bespre-
kingen aan de gang over internationale 
verplaatsingen en dienstverplaatsingen 
op zee. Een beperkt aantal betrokkenen 

wordt hiermee meer en meer geconfron-
teerd. Voor de verplaatsingen op zee zul-
len wij trachten om tot vergelijkbare en 
billijke berekeningswijzen, zoals voor de 
andere verplaatsingen, te komen voor de 
mobiliteitstoelage. Voor de internationale 
verplaatsingen heeft ACOD Gazelco ge-
eist dat, in afwachting van een eventuele 
verduidelijking van de cao-teksten ter 
zake, de toepassingsmodaliteiten geres-
pecteerd worden voor iedereen die zich 
naar het buitenland verplaatst, zoals voor 
verplaatsingen in België. In gans deze dis-
cussie beseffen wij dat redelijkheid moet 
gehanteerd worden langs beide zijden op 
basis van nieuwe afspraken.

Jan Vanwijngaerden

CONTACT Jan Van Wijngaerden l 0476 54 13 18 l jan.vanwijngaerden@acod.be
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Belgacom
Verhuis personeel Haasrode
Nadat het gemeenschappelijk front van ACOD-VSOA het heft 
in handen nam, zit er schot in het dossier rond de Haasrode-
verhuis en is een akkoord in de maak.

Het was echt ‘not done’ of gewoon ‘onfatsoenlijk’ van de an-
dere vakbond om de personeelsleden te laten geloven dat een 
verhuis kan worden vermeden. Eerst stelden ze via de pers voor 
om een van de Twin-torens te verkopen om Haasrode te behou-
den. Daarna was het in feite een spelletje pokeren waarbij ze 
het gemeenschappelijk front in diskrediet wilden brengen door 
letterlijk te stellen dat het gemeenschappelijk vakbondsfront de 
sleutel in handen had of Haasrode behouden zou blijven of niet. 
Ze voelden echter snel aan dat die vlieger niet opging. De wet 
van 21 maart 1991 geeft aan het paritair comité immers geen 
bevoegdheid inzake de gebouwenpolitiek. We kunnen alleen 
onderhandelen over de sociale gevolgen.

Het gemeenschappelijk front heeft altijd het atypische van de 
standplaats Haasrode onder de aandacht gebracht. Het is inder-
daad zo dat, noch de RTT noch Belgacom daar een gebouw zou 
neergepoot hebben en er dan nog personeel zou tewerkstellen. 
De Haasrode-site is niet aan het netwerk verbonden waardoor er 
geen afhankelijkheid is van uitfasering van het netwerk om het 
gebouw te verlaten.
In totaal hebben 674 medewerkers Haasrode als standplaats, 
voornamelijk SDE/CIS, EBU/COR en EBU/OPE. Vanuit die gedach-
tegang hebben we in de laatste werkgroepen SOC een doorbraak 
verwezenlijkt. We komen even terug op de voornaamste onder-
handelde en verworven punten.

Een overzicht

Niveau Aantal personeelsleden Percentage
Niveau 1 458 68
Rang 2b 128 19
Rang 2a 37 5,5
Niveau 3 8 1,2
Verkoopkrachten 43 6,4
Totaal 674 100

Op 467 medewerkers is artikel 26 van de geografische mobiliteit 
van toepassing (de grenzen van de geografische mobiliteit van 
de personeelsleden van niveau 1 met een functieband M2 of M3 
en verkoopskrachten met een functieband V2 tot en met V4, zijn 
niet van toepassing in geval van terbeschikkingstelling van een 
bedrijfswagen aan het personeelslid door Belgacom). Voor de 
overige 207 medewerkers werd de impact op mobiliteit berekend. 
In totaal is er voor 37 medewerkers een negatieve impact op de 
mobiliteit; echter 23 medewerkers bij CIS en 1 medewerker bij 
EBU beschikken over een bedrijfswagen.

Flexibiliteit werk-privé

Om de flexibiliteit tussen werk en privé te bevorderen zijn er de 
volgende initiatieven:

- homeworking
Zoals in de conventie 2013-2014 bepaald zal homeworking moge-
lijk worden voor de niveau 1 en 2b populatie. Bijna 93 procent van 
de huidige Haasrode-populatie komt op die manier in aanmerking 
voor homeworking. Tegen eind 2014 zal het implementatieplan 
van homeworking gerealiseerd zijn voor de betrokken populaties.

- teleworking
Vandaag al investeert Belgacom sterk in teleworking-sites. Gezien 
de woonplaats van de Haasrode-populatie worden er nu al de 
nodige maatregelen genomen om een extra teleworking-site met 
24 werkposten in te richten in Kessel-Lo (minder dan 5 km van de 
Haasrode-site). In functie van de behoefte aan teleworking die in 
de toekomst door de verhuis van Haasrode zal ontstaan, kunnen 
ook andere locaties uitgebreid worden (zoals in Hasselt, Antwer-
pen en Namen). Belgacom zal op regelmatige basis statistieken 
evalueren. Indien de bezetting per weekdag te hoog wordt, wor-
den de nodige maatregelen genomen.

Het Cafetaria Plan

Voor de Haasrode-populatie wordt voorzien in een transitiemaat-
regel zodat zij in het jaar van verhuis alsnog kunnen instappen in 
het Cafetaria Plan. De medewerker wordt twee maanden voor de 
effectieve verhuis uitgenodigd om een update te maken voor zijn 
cafetariaplan.
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Het cafetariaplan wordt uitgebreid naar alle medewerkers die 
een gegrandfathered-wagen hebben en waarvan het profiel niet-
reizend is. Zij zullen kunnen gebruikmaken van het groene cafe-
tariaplan. Alle medewerkers met een gegrandfathered-wagen 
zullen kunnen gebruikmaken van de opties flexbike en flexdrive.
De medewerkers die beschikken over een gegrandfathered-
wagen kunnen bij de opening van het cafetariaplan eind 2013, 
hiervan ook al gebruikmaken.
Voor de medewerkers met een gegrandfathered-wagen gelden 
dezelfde regels met betrekking tot de toegang tot de gebouwen, 
als voor de medewerkers met een managementwagen.
De keuzemogelijkheden kunnen verschillen tussen management-
wagen en gegrandfathered-wagen omwille van specifieke noden 
voor de functies met gegrandfathered-wagen (bijvoorbeeld kof-
ferruimte, e.d.)
Voor medewerkers met een gegrandfathered-wagen die van 
functie veranderen, bevestigen we de transitieregels. Indien het 
initiatief van BGC komt, zal de medewerker zijn wagen behou-
den. Indien de medewerker zelf de keuze maakt om van functie 
te veranderen en deze functie geen recht geeft op een wagen, 
dan wordt de wagen ingeleverd.

Mobiliteit

Personeelsleden krijgen de mogelijkheid een treinabonnement 
te kiezen vanaf het station waar zij het makkelijkst opstappen.
Indien een medewerker met een technische functie beschikt 
over een bedrijfswagen en deze wagen nodig heeft voor de uit-
oefening van zijn functie, wordt van hem verwacht dat hij naar 
zijn werkplaats komt met de wagen. Er zal voor deze medewer-
ker ook een parkingplaats voorzien worden in zijn standplaats. 
Bijgevolg zal deze medewerker niet van het openbaar vervoer 
kunnen gebruikmaken om naar zijn standplaats te gaan.
Wat betreft de medewerkers die in shift werken en soms met 
het openbaar vervoer naar hun standplaats komen, kunnen zij in 
het cafetariaplan een parkingbudget voorzien.
In geval van een transfer van Haasrode naar Brussel is een her-
kwalificatie van een functie van ‘reizend’ naar ‘niet-reizend’ 
zeker mogelijk. Om de cafetariakeuzes tijdig te kunnen opmaken, 
vindt de herkwalificatie best plaats 1 à 2 maanden vóór de ver-
huis. De herkwalificatie van een functie verloopt via het lijnma-
nagement & de HR BP.

Tussenkomst kinderopvang

De context wordt bepaald door de atypische inplanting van het 
Haasrode-gebouw. Met de verhuis naar Brussel zullen medewerkers 
die momenteel in Haasrode tewerkgesteld zijn, hun kind(eren) per 
dag vroeger en/of later naar/van de crèche dienen te brengen.
Het gaat hier over een gesloten doelgroep: werknemers van Haas-
rode met kinderen geboren ten laatste op 31 maart 2014 en tot 
maximum 3 jaar voor de effectieve verhuisdatum naar Brussel. Deze 
tussenkomst geldt niet voor medewerkers die voltijds in loopbaan-
onderbreking zijn.
Het voorstel is een unieke en eenmalige tussenkomst in crèchekos-
ten voor de huidige Haasrode-populatie. Op jaarbasis wordt een 
proportionele tussenkomst van 20 procent gedaan met een maxi-
mum bedrag van 5 euro per dag, dit voor een equivalent van 220 
werkdagen, pro rato het aantal effectieve opvangdagen. De mede-
werker dient het fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van 
deze kinderen te bezorgen aan WLU.
De referentieperiode voor de betaling van de tussenkomst is vanaf 
de effectieve verhuisdatum HSR naar Brussel tot 31 maart 2017. 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft 31 maart 2014 en 2017 
geamendeerd en stelt voor om de effectieve verhuisdatum als refe-
rentie te nemen. We wachten nog op een antwoord van Belgacom.

Tussenkomst bij verhoogde mobiliteit

De atypische inplanting van het Haasrode-gebouw is hier het refe-
rentiepunt. 37 medewerkers hebben een negatieve impact op hun 
mobiliteit en kunnen opteren voor reconversie; 24 medewerkers 
beschikken over een bedrijfswagen.
Het voorstel is dat de medewerkers met standplaats Haasrode die 
naar aanleiding van de verkoop van het gebouw in Haasrode naar 
een nieuwe standplaats verhuizen, waarbij ze een negatieve impact 
op hun mobiliteit hebben én die niet over een bedrijfswagen be-
schikken, de keuze hebben tussen de reconversie met begeleiding 
van jobcenter of het volgen van hun huidige job met als gevolg 
de definitieve verhuis naar standplaats Brussel. Enkel deze laatste 
groep zal eenmalig, in het kader van het dossier Haasrode, aan-
spraak kunnen maken op de ‘forfaitaire toelage Haasrode’ van 1000 
euro bruto. Ook dit bedrag zal nog door het gemeenschappelijk 
vakbondsfront geamendeerd worden.

André Vandekerkhove

Het volledige dossier is op eenvoudige vraag te verkrijgen via
acodtel@skypro.be.

Belgacom
Vakanties mindervalide kinderen
We hebben een akkoord gegeven in het 
paritair comité van 20 juni over de uitbrei-
ding van de tussenkomst voor de dagop-
vang voor mindervalide kinderen.

Er komen 52 kinderen in aanmerking die 
jonger zijn dan 15 jaar en 123 kinderen jon-
ger dan 26 jaar. De tussenkomst is dezelfde 

als deze die wordt toegekend bij de dagop-
vang AEP, namelijk 21 euro per opvangdag.
Elke instelling waar mindervalide kinderen 
worden opgevangen komt in aanmerking 
en dit in alle vakanties, dit wil zeggen kro-
kus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakan-
tie.
Er moet een dossier ingediend worden via 

de maatschappelijk assistent. De factuur 
dient voorgelegd te worden en er wordt 
maximaal 21 euro per dag met een maxi-
mum van 30 dagen terugbetaald.
Voor de vakanties mindervalide kinderen 
wordt er aldus een totaal budget van 
54.024 euro voorzien. Eind 2013 volgt een 
evaluatie.
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Belgocontrol
Privatisering 
luchthavens 
Oostende en 
Antwerpen
Op 10 juli gunde de Vlaamse regering 
de twee aanbestedingen voor de open-
bare concessie om de luchthavens van 
Antwerpen en Oostende uit te baten 
voor een duur van 25 jaar aan het Franse 
Egis. Met de Vlaamse regering beschikt 
Egis nu over ongeveer 6 maanden om 
alle voorwaarden rond te krijgen om de 
bevoegdheden over te dragen en om 
een deel van het personeel over te heve-
len naar de twee filialen van Egis: LEM 
Oostende en LEM Antwerpen. De privati-
sering moet een feit zijn vanaf 1 januari 
2014.

Deze LEM’s (Luchthaven exploitatiemaat-
schappij) worden onder andere verant-
woordelijk voor het dagelijkse beheer 
van de platforms, voor de operaties ervan 
en voor het onderhoud van een deel van 
de installaties. De zogenaamde basisin-
frastructuren (de pistes en andere vlieg-
banen, de toegangswegen tot de lucht-
havens, enz.) blijven door het Vlaamse 
Gewest onderhouden via op te richten 
LOM’s (Luchthavenontwikkelingsmaat-
schappijen).

Egis is voor 80 procent Franse staatseigen-
dom en baat 12 luchthavens uit, verspreid 
over 4 continenten (Benin, Republiek 
Congo, Ivoorkust, Kroatië, Guatemala,...). 
Aangezien Egis via haar filialen ook een 

aanbesteding doet om het luchtverkeer 
en de luchtoperaties te beheren, interpel-
leerde ACOD Telecom het paritair comité 
van 25 juni 2013 over de eventuele im-
pact van deze privatisering op de perso-
neelsleden van Belgocontrol in deze twee 
luchthavens.

We kregen dit antwoord:
- momenteel komen de opdrachten van 

openbare dienstverlening die Belgocon-
trol in het raam van zijn beheersover-
eenkomst vervult, niet in het gedrang.

- met betrekking tot de Europese controle 
zou deze maatschappij een licentie moe-
ten hebben, waarover momenteel alleen 
Belgocontrol beschikt.

- het risico van openstelling voor de con-
currentie, zoals de Europese Commissie 
het tegen 2020 wenst in het raam van 
FABEC, spoort ons aan waakzaam te 
blijven en meer concurrerend te worden 
aan de hand van de opeenvolgende per-
formanceplannen.

- op termijn kan de komst van Egis een 
pluspunt worden voor Belgocontrol, 
want het doel is de activiteit van Antwer-

pen en Oostende te ontwikkelen.
- vergeet niet dat als gevolg van de sa-

menwerkingsakkoorden van 1989 de 
aan het Vlaamse gewest aangerekende 
kosten beperkt en heel concurrerend 
zijn, gelet op de 'gratis' diensten die ons 
bedrijf moet verzekeren.

ACOD Telecom-Vliegwezen moet solidair 
zijn met alle acties die in deze moeilijke 
onderhandelingsperiode worden onder-
nomen met de kameraden van de andere 
beroepscentrales die betrokken zijn in 
deze strijd om de werkgelegenheid te 
waarborgen en tegen de privatisering van 
deze twee luchthavens. We kunnen enkel 
hopen dat de sociale dialoog niet van bij 
het begin misloopt, gezien de gewezen 
algemeen secretaris van ACV Transcom 
die nu op het kabinet Crevits werkt, aan 
de basis van dit privatiseringsproject 
ligt. Hij was al een vurig voorstander van 
privatisering van de Regie voor Maritiem 
Transport (RMT) en van het vroegere 
overheidsbedrijf BIAC.

Eric Halloin

Belgacom
Jubilarisfeest 2013
Op het paritair comité van 20 juni werd 
beslist een jubilarisfeest te organiseren 
in de accommodatie van Sporting Ander-
lecht voor Brussel, Zulte-Waregem voor 
Vlaanderen en Sporting Charleroi voor 
Wallonië. Het gaat hier over de uitvoe-

ring van de conventie 2013-2014. Op de 
feestagenda staan een receptie, zittend 
diner, dansavond en voor zij die het wen-
sen de mogelijkheid om een bezoek te 
brengen aan het stadion. De personeelsle-
den worden met hun partner uitgenodigd 

op basis van hun standplaats. Er komen 
264 personeelsleden in aanmerking voor 
de districten 1 en 2, 291 voor district 3 en 
425 voor de districten 4 en 5.

CONTACT Andre Vandekerkhove l 02 508 59 19 l andre.vandekerkhove@acod.be
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gaspakdrager kregen we van de vertegen-
woordiger van de minister een informele 
belofte. Het is nu aan de begroting, maar 
de kostprijs is zeer laag.

De personeelsleden die tijdelijk of defi-
nitief ongeschikt worden verklaard om 
een ademhalingstoestel bij interventie te 
dragen, krijgen een aangepast uurrooster. 
De gezondheidsnormen worden wel aan-
gepast aan de leeftijd.

De brigadiers die ongeschikt voor opera-
ties worden verklaard, verliezen vandaag 
hun premie. ACOD is van mening dat ze 
hun expertise als brigadier niet verliezen 
en buiten operatie ook nog in kennis-
overdracht kunnen worden ingeschakeld. 
De overheid volgt onze redenering en is 
bereid om het behoud van de premie te 
regelen. Het voorstel volgt nu de normale 
adviesroute.

Een heikel punt is de uurregeling van de 
officieren. Gelet op het gebrek aan deze 
categorie wil men hen een aangepaste 
arbeidstijdregeling geven met minder of 
geen nachtprestaties, maar meer wacht-
diensten. Het debat loopt nog, maar het is 
duidelijk dat onze leden op dat vlak zwaar 
tegenwerk bieden.

Al bij al kunnen we wel zeggen dat er voor 
het personeel van de civiele bescherming 
opnieuw onderhandeld wordt en dit met 
resultaten.

Guido Rasschaert

Civiele Bescherming
Eindelijk onderhandelen 
over operationeel
personeel
Het heeft jaren aangesleept, maar finaal 
heeft minister Milquet haar beloftes ge-
houden en werd formeel onderhandeld 
over enkele zeer belangrijke dossiers 
voor het operationeel personeel van de 
civiele bescherming.

Het omzetten van het verlof voorafgaand 
aan het pensioen naar een structurele 
maatregel die definitief in het statuut 
wordt ingeschreven, is het dossier waar 
het meest werd naar uitgekeken. De hui-
dige generatie operationele medewerkers 
heeft een lange staat van dienst en voor 

velen wegen de interventies zwaarder dan 
vroeger. De veiligheid voor iedereen moet 
nochtans blijven primeren. Na een peri-
ode waarbij het verlof niet langer meer 
werd toegestaan, zal men nu opnieuw 
vroeger kunnen uitstappen.

Daarnaast werden er eveneens akkoor-
den bereikt over de verdubbeling van de 
premie voor gaspakdrager en het instel-
len van een premie voor de duikers. Het 
bedrag van die laatste premie is nog niet 
definitief, maar op vraag van ACOD om 
die even hoog te maken als de premie 

CONTACT Guido Rasschaert l 02 508 58 63 l guido.rasschaert@acod.be
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Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Flagrante discriminatie weggewerkt
Enkele jaren geleden voelden een aantal 
sociaal inspecteurs zich terecht onheus 
behandeld. Zij kregen immers van hun 
collega’s van de RVA en de RSZ, waarmee 
dagelijks werd samengewerkt, te horen 
dat zij op 1 september 2011 werden inge-
schaald in BT3. Al die tijd sleutelde ACOD 
aan een oplossing.

In deze strijd stonden we nagenoeg al-
leen. Niet alleen werden we geconfron-
teerd met tegensprekende interpretaties 

die kwamen van de FOD’s Werkgelegen-
heid en P&O, maar zo was er zelfs een 
andere vakbondsorganisatie die weigerde 
over dit dossier te debatteren. Natuurlijk 
zat de directie vanaf dan in een zetel en 
waren we gedwongen zelf stappen te 
ondernemen bij de FOD P&O, temeer 
daar het heen en weer geschrijf tussen de 
beide FOD’s geen doorbraak opleverde.

Tijdens ons onderhoud met de voorzitter 
van de FOD P&O was deze zeer formeel 

in zijn toelichting. De sociaal inspecteurs 
met een anciënniteit van minstens 24 
jaar dienst werden op 1 januari 2007 
ingeschaald in BT3. De inspecteurs met 
minder dan 24 jaar dienst, maar met 
minstens 16 jaar anciënniteit op 1 januari 
2007 en geslaagd in een competentietest, 
verwerven de schaal BT3 op datum van 1 
januari 2014. Dit is volgens de voorzitter 
de enig correcte interpretatie. Het kon 
voor hem evenmin de bedoeling zijn dat 
de sociaal inspecteurs op een ongelijke 
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Een nieuw en verzelfstandigd beheer 
van de rechterlijke organisatie
In de pers verscheen al het een en ander 
over de verzelfstandigde beheersstruc-
turen die minister van Justitie Annemie 
Turtelboom binnen de rechterlijke or-
ganisatie wenst in te voeren. Met de 
verzelfstandiging wenst de minister aan 
de rechterlijke orde meer eigen middelen 
en beheerscapaciteiten en een grotere 
verantwoordelijkheid toe te kennen. Dit 
ontwerp biedt enkele structuren en prin-
cipes aan die van belang zijn om tot een 
eigen beheer over te gaan.

Duaal beheersmodel

De zetel en het openbaar ministerie zullen 
elk hun eigen beheerstructuren hebben 
en onafhankelijk van elkaar kunnen ope-
reren. Er komt een college van de zetel en 
een college van het openbaar ministerie.
Het college van de zetel bestaat uit 
drie eerste voorzitters bij de hoven van 
beroep, één eerste voorzitter van de ar-
beidshoven, drie voorzitters van de recht-
banken van eerste aanleg, één voorzitter 
van de rechtbank van koophandel, één 
voorzitter van de arbeidsrechtbank en 
één voorzitter van de vredegerechten en 
politierechtbanken.
Het college van het openbaar ministerie 
bestaat uit de vijf procureurs-generaal en 
de procureurs van de verschillende par-
ketten. 
Elk college krijgt bevoegdheid om onder 
meer communicatie, kennisbeheer, ICT, 
werklastmeting en strategisch perso-
neelsbeleid te organiseren. Zij laten zich 
bijstaan door een steundienst die de no-
dige expertise aanbiedt en vervolgens de 
hoven en rechtbanken bijstaat. De steun-
dienst wordt voorgezeten door een di-
recteur. Magistraten, gerechtspersoneel, 
personeelsleden uit het openbaar ambt of 
van de Hoge Raad kunnen op verzoek van 

het college en met instemming van het 
personeelslid gerekruteerd worden voor 
deze steundienst.

Lokaal krijgt elke gerechtelijke entiteit een 
directiecomité, een beheersorgaan op lo-
kaal vlak, dat zich situeert rond de korps-
chef, die de eindverantwoordelijkheid 
blijft dragen. De hoofdgriffier/hoofdse-
cretaris zetelt steeds in dit directiecomité. 
De korpschef kan zich laten bijstaan door 
afdelingsmagistraten die in het directie-
comité zetelen. De hoofdgriffier/hoofd-
secretaris kan zich laten bijstaan door 
afdelingsgriffiers/-secretarissen, maar die 
zetelen niet in dit directiecomité.

De leiding en de organisatie van een 
rechtbank/parket blijft op lokaal vlak in 
handen van de voorzitter/de procureur 
des Konings. Hij kan zich laten bijstaan 
door adjuncten (afdelingsmagistraten). De 
hoofdgriffier/hoofdsecretaris biedt onder-
steuning aan de voorzitter/de procureur 
des Konings. Hij kan zich laten bijstaan 
door diensthoofden, die hij aanwijst.

Bedenkingen ACOD

In de hele keten van nieuwe structuren 
onderschat de overheid de rol van het 
personeel binnen de rechterlijke organi-
satie sterk. Binnen de nieuw op te richten 
colleges zetelt niemand van het leiding-
gevend gerechtspersoneel. In het direc-
tiecomité op lokaal vlak zetelt enkel één 
hoofdgriffier/hoofdsecretaris, die daar 
volledig geïsoleerd zit. De leiding van de 
steundienst zal naar alle waarschijnlijk-
heid een magistraat worden.

Het is voor het bepalen van een strate-
gisch personeels- en ICT-beleid, de werk-
lastmeting, de organisaties van de griffies 
en parketsecretariaten van cruciaal belang 
dat het gerechtspersoneel meer en beter 
vertegenwoordigd wordt in de colleges en 
directiecomités. Het zijn zij die de noden 
van het personeel op de werkvloer ken-
nen en de knowhow hebben om hun ad-
ministratie te organiseren. In de plannen 
van beheer, die nu op tafel liggen, worden 
de krijtlijnen en de organisatie van de 
hoven en rechtbanken enkel en alleen 
uitgetekend door de magistratuur. Het is 
de magistratuur die zal bepalen wie waar 
binnen de organisatie wordt ingezet. Het 
risico op een herverdeling van personeels-
budgetten van het gerechtspersoneel in 
het voordeel van de magistratuur is dan 
ook niet denkbeeldig.

Daarom eist de ACOD van de overheid dat 
het gerechtspersoneel beter vertegen-
woordigd wordt in de nieuwe structuren. 
Niet alleen om de rechten van het ge-
rechtspersoneel te vrijwaren, maar vooral 
om deze historische hervorming tot een 
goed einde te brengen.

Gino Hoppe, Hans Dekoster

wijze zouden worden behandeld op basis 
van de instelling waar ze zijn tewerkge-
steld. De voorzitter toonde aldus volledig 
begrip voor onze legitieme vraag tot 
rechtzetting.

We zijn uiteindelijk tot een compromis-
oplossing kunnen komen. Zo werd in het 
toekomstig Koninklijk Besluit dat de nieu-
we loopbanen van de ambtenaren regelt, 

een aanvullend artikel ingelast waardoor 
de inspecteurs die op 1 januari 2014 de 
schaal van BT3 innemen, geacht worden 
deze al te hebben verworven op datum 
van 31 december 2013.

Door deze aanpassing komt men deels te-
gemoet aan onze verzuchting en zullen de 
sociaal inspecteurs van de vier verschil-
lende inspectiediensten allen op gelijke 

voet worden ingeschaald op datum van 1 
januari 2014, waardoor tevens het finan-
cieel verlies tot een absoluut minimum 
wordt herleid. Dankzij de vastberaden 
inzet van ACOD wordt zo andermaal een 
flagrante discriminatie weggewerkt.

Jean-Pierre Van Autrève
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Financiën
Ontmoeting
met de minister
Tijdens een ontmoeting met minister van Financiën Koen 
Geens, presenteerde ACOD AMiO haar eisenbundel. Hieronder 
een greep uit de belangrijkste wensen van onze vakbond.

De kwantitatieve eisen

Herstructureringen
De ACOD vraagt dat een herstructureringspremie van 2500 euro 
per jaar wordt ingevoerd voor alle personeelsleden van het de-
partement en dit zolang ze zich in de tijdelijke cel bevinden. Voor 
de personeelsleden van de pijler Patrimoniale Documentatie 
moet de premie in het eerste jaar verdubbeld worden, ter com-
pensatie van het feit dat de premie, die hen oorspronkelijk was 
beloofd, niet is uitbetaald.

Wedde van december
De ACOD vraagt dat de wedde van december wordt betaald op 
de laatste werkdag van deze maand.

Geldelijke integratie
De ACOD vraagt dat de vroegere rang 26 op datum van 1 januari 
2007 opnieuw geïntegreerd wordt overeenkomstig artikel 63 van 
het KB van 22 november 2006 en artikel 16 van het KB van 7 juni 
2007. De ACOD vraagt ook dat in het niveau C alle bestuursas-
sistenten en adjunct financiële assistenten, die dezelfde functies 
uitoefenen als de financiële assistenten, financiële assistenten 
worden.

Premie voor alle hoofdbesturen
De toegekende premies moeten gelijk zijn aan de premies die 
worden toegekend aan de dienst voorafgaande beslissingen, om 
te vermijden dat mensen weggaan en zo de organisatie van de 
centrale diensten in het gedrang brengen.

Volledig gratis hospitalisatieverzekering
De ACOD vraagt dat het departement de hospitalisatieverzeke-
ring ten laste neemt, voor 100 procent voor de (zowel actieve als 
gepensioneerde) titularis en voor 50 procent voor de personen 
ten laste, de echtgenoten en samenwonenden.

De opleiding

Eerherstel van NSF en centra voor beroepsopleiding
De ACOD vraagt de herinvoering van een daadwerkelijke basis-
opleiding voor alle nieuw aangeworven personeelsleden. Ook 
moet de voortgezette opleiding, die plaats heeft moeten ruimen 
voor de gecertificeerde opleidingen, opnieuw opgenomen wor-
den in de persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden.

Gecertificeerde opleidingen
De premie voor competentieontwikkeling moet definitief ver-
worven zijn voor alle niveaus. De ACOD vraagt dat de verschil-
lende delen van de vergelijkende selecties, die toegang verlenen 

tot het hogere niveau of tot de graad van fiscaal deskundige, 
worden opgesplitst in meerdere brevetten. De brevetten, die 
toegang verlenen tot de vergelijkende selectie voor toegang tot 
het hogere niveau of tot verandering van graad, moeten gewaar-
deerd worden als een gecertificeerde opleiding en dit voor alle 
niveaus. De opleidingen en testen moeten worden gedecentrali-
seerd.

Opleiding voorbereiding examens
De voorbereidende opleiding en de vergelijkende selecties moe-
ten regelmatig worden georganiseerd.

Brevetten
De ACOD vraagt dat de verschillende brevetten, die vóór de 
loopbanenhervorming bestonden (brevet Boekhoudkunde, 
Inning, Registratie, Kadaster,...) waardeerbaar zijn als gecertifi-
ceerde opleidingen.

ICT-opleidingen
De ACOD vraagt dat de installatie van een nieuw programma op 
een computer of een grote aanpassing van een computerpro-
gramma automatisch gepaard gaat met een mogelijkheid voor 
het personeelslid om een aangepaste opleiding te volgen.

Relatie overheid-vakbond

Met het oog op een goede samenwerking en toetreding van het 
personeel wordt gevraagd dat de pilootprojecten systematisch 
en vóór de invoering ervan worden voorgesteld aan de VO en 
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Mobiliteit en Vervoer
Mobi4U: een project zonder overleg?
In het kader van het Mobi4U-project is ACOD AMiO blij te kun-
nen vaststellen dat onze vraag naar meer concrete informatie 
werd gevolgd. We waren aanwezig op de voorstellingen op 
9 en 10 juli door de drie kandidaat-inschrijvers voor de aan-
passingswerken op de vijfde en zesde verdieping van het City 
Atrium in het kader van het Mobi4U-project. Hierover stelden 
wij de volgende reactie op.

"Aan de vraag van de vakjury om binnen de drie werkdagen 
eventuele opmerkingen aan hen over te maken, kon niet worden 
voldaan. ACOD AMiO houdt eraan om de rechten van iedereen 
maximaal te verdedigen en binnen dit zeer korte tijdsbestek – 
bovendien in de verlofperiode – konden wij onmogelijk onze 
leden informeren en bevragen. Bovendien dringt de tijd om, in 
plaats van steeds informatiemomenten te voorzien, het wettelijk 
voorziene overleg ter zake op te starten, waar we u onze opmer-
kingen graag zullen overmaken.

We willen eraan herinneren dat over het invoeren van een 'dy-
namic office' werkomgeving binnen onze FOD Mobiliteit en Ver-
voer tot op heden, op geen enkel niveau, overleg werd gepleegd 
met de vakorganisaties. Wij betreuren dat ten zeerste.

Het standpunt van ACOD AMiO – zoals reeds herhaaldelijk mee-
gedeeld op de voorbije hoog overlegcomités – blijft ongewijzigd: 
er dient zo snel mogelijk overleg over het project Mobi4U op-
gestart te worden in het kader van het Comité ter Preventie en 
Bescherming op het Werk. We kunnen enigszins begrip opbren-
gen voor de strikte timing van deze eerste fase, maar kunnen 
niet aanvaarden dat de werken zonder voorafgaandelijk overleg 
worden aangevat. De keuzes die nu reeds gemaakt worden, zijn 
immers bepalend voor het verdere verloop van dit project.

Als blijk van onze goede wil kunnen we al de volgende algemene 
bemerkingen overmaken naar aanleiding van  de voorstellingen 

van de drie kandidaat-inschrijvers voor de eerste fase van het 
Mobi4U-project:
- de voorstellingen waren alle drie zeer algemeen, zonder aan-

dacht voor details.
- er was telkens sprake van het gebruik van vasttapijt omwille 

van de geluidsdruk. Wij zijn ongerust over de combinatie vast-
tapijt en klimaatregeling. Bijvoorbeeld voor mogelijke allergie-
en bij het personeel en voor het onderhoud van dit vasttapijt.

- elk project voorziet overflow-zones, met dubbel gebruik van 
werkposten, als eetplaats en als werkplaats. We stellen ons 
vragen bij het schoonhouden van deze plaatsen en de verenig-
baarheid met de wetgeving ter zake.

- wat vooral opviel bij de voorstellingen was het ontbreken van 
opbergruimtes, zowel voor de individuele ambtenaar, als voor 
de nodige archieven.

- holt men zichzelf niet voorbij door de digitalisering/elektroni-
sche archivering voor zich uit te schuiven?

ACOD AMiO wil graag – bij hoogdringendheid – zo vlug mogelijk 
rond de overlegtafel gaan zitten, vóór de aanvang van de werk-
zaamheden in het City Atrium."

Gino Hoppe, Geert Dermaut

dat regelmatig een evaluatie wordt gemaakt. Uit respect voor 
het personeel en zijn vertegenwoordigers vraagt de ACOD een 
beter en meer gestructureerd communicatiebeleid om te vermij-
den dat het personeel via de pers moet vernemen dat herstruc-
tureringen op komst zijn. De aankondiging ervan veroorzaakt bij 
het personeel ongerustheid, die schadelijk is voor de sfeer van 
vertrouwen, die nodig is bij veranderingen. Het is niet normaal 
dat de ambtenaren via privétijdschriften op de hoogte worden 
gebracht van de aan de fiscale wetgeving aangebrachte verande-
ringen (PB, BTW, Douanen en Accijnzen,...).

Bewaarders hypotheken

De ACOD vraagt dat snel werk wordt gemaakt van de statutari-
sering van de personeelsleden van de bewaarders van de hypo-
theken.

Koninklijke Munt

In deze economische crisisperiode wenst de ACOD dat de open-
bare tewerkstelling behouden blijft en vraagt de vakorganisatie 
dat dit industriële instrument binnen de FOD Financiën blijft. De 
deskundigheid en de kwaliteit van het muntslagwerk zijn meer-
maals erkend, zowel door allerlei audits als door de concurren-
ten, waaronder de Britse Royal Mint. De ACOD hekelt het voor-
bije beheerbeleid, dat niet voldoende middelen heeft gegeven:
- voor een goed bedrijfsbeheer. De achterstand in de voorstelling 

van de rekeningen is een terugkerend probleem en deze situ-
atie moet dringend worden genormaliseerd.

- voor een goedwerkende marketingdienst.
- voor de aanleg van een voorraad matrijzen zodat zo vlug als 

mogelijk kan tegemoet gekomen worden aan de verschillende 
aanbiedingen om te slaan

Roland Vansaingèle
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Luchthavens Antwerpen-Deurne en 
Oostende-Brugge in Franse handen
Na jaren van onduidelijkheid is het 
verdict gevallen. De exploitatie van de 
luchthavens Antwerpen-Deurne en Oost-
ende-Brugge wordt gedeeltelijk gepriva-
tiseerd. Hiervoor lagen al sedert septem-
ber 2007 plannen op tafel. Meer dan zes 
jaar later is de realisatie een feit.

Er wordt hiervoor een luchtvaartontwik-
kelingsmaatschappij (LOM) opgericht. Dit 
wordt een publiekrechtelijk EVA, die ver-
antwoordelijk wordt voor de basisinfra-
structuur, dit tegen een concessievergoe-
ding. De luchthavenexploitatiemaatschap-
pij (LEM) zal instaan voor de commerciële 
uitbating van de luchthaven. Dit is een 
privaatrechtelijke vennootschap waarin 
publieke en private partners buiten het 
Vlaamse Gewest kunnen participeren.

Het verwonderde ons dat er slechts één 
firma inschreef op de openbare aanbe-
steding: de Franse firma Egis. Egis is een 
speler die zich nog niet lang begaf onder 
de luchtvaartspelers. Ze hebben sedert 
een drietal jaar de concessies over lucht-
havens in Cyprus en vooral in Afrika waar 
ze in Gabon en Congo-Brazaville kleine 
luchthavens uitbaten.

Egis krijgt ook als opdracht in te staan 

voor de goede werking van de veiligheid 
van het vliegtuigverkeer op de grond en 
de veiligheidscontrole van passagiers, 
bagage en vracht en de luchthavenbrand-
weer, gesponsord door Vlaanderen. Met 
andere woorden, de Vlaamse belastingbe-
taler betaalt, de Franse uitbater strijkt de 
centen op.

Dit is vooral een politieke beslissing waar 
we als vakorganisaties met de rug tegen 
de muur stonden. We hebben echter na 
enkele gerichte prik- en stakingsacties 
voor het personeel toch een en ander 
kunnen verkrijgen.

Het statutaire personeel blijft personeel 
van de Vlaamse overheid en wordt ter 
beschikking gesteld. Het Vlaams perso-
neelsstatuut blijft voor hen van toepas-
sing. Als er bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een nieuwe cao 2013-2014 nieuwe 
voordelen zouden worden afgedwongen, 
dan zijn deze ook op het statutair perso-
neel van de luchthavens van toepassing. 
Voor het contractuele personeel hebben 
we kunnen afdwingen dat ze alles behou-
den wat ze hebben op het moment van 
de overdracht op 1 januari 2014. Dit gaat 
van loon tot verlofregeling, anciënniteit 
en alle sociale en andere voordelen. De 

onderhandelingen werden hard en intens 
gevoerd maar door de acties van de le-
den én de tijdsdruk om tot een akkoord 
te komen, werd dit resultaat al bij al een 
succes.

ACOD is ervan overtuigd dat deze pri-
vatisering niet nodig was, als men het 
beheer van de luchthavens van in het 
begin degelijk gevoerd had. Zo kwam bij 
ons de mening tot stand dat de Vlaamse 
regering(en) simpelweg van deze luchtha-
venexploitatie af wilde, kost wat kost.

Op 12 september zitten de vakbonden 
een eerste maal samen na de definitieve 
beslissing tot privatisering met de leiding 
van Egis om de overlegstructuren verder 
te formaliseren. Voorlopig lijkt praten met 
Egis, een private partner, soms vlotter 
te verlopen dan eerder met de Vlaamse 
overheid, op zijn minst met de secretaris-
generaal van het moederdepartement 
MOW, het kabinet Crevits en zeker ook 
niet te vergeten de algemeen directeur 
van de luchthaven Oostende die het le-
ven van het personeel vaak zeer moeilijk 
maakte. Misschien is dat de eerste kop die 
zal rollen?

Jan Van Wesemael
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Meester-, Vak- en Dienstpersoneel
Moeilijke cao-onderhandelingen,
maar toch resultaat
De onderhandelingen voor een akkoord 
over een sectorale cao voor het onder-
wijs zijn per definitie gecompliceerd. Er 
moet immers een akkoord uit de bus 
komen dat van toepassing is voor de 
drie onderwijsnetten: het GO! Onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap, het 
gesubsidieerd officieel onderwijs en het 
gesubsidieerd vrij onderwijs. Vanuit de 
ACOD Overheidsdiensten verdedigen wij 
de belangen van het Meesters-, Vak- en 
Dienstpersoneel (MVDP) dat instaat voor 
o.a. schoonmaak en catering binnen het 
Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse 
overheid.

Grote en kleine onderhandelings-
tafel

Zoals bij de onderhandelingen over de 
cao IX zaten we voor het MVDP met een 
spreidstand. De situatie van het vastbe-
noemd MVD-personeel zit vervat in de 
onderhandelingen aan de grote tafel. 
Daarmee bedoelen we de onderhande-
lingstafel waar eveneens het onderwij-
zend personeel aan bod komt. Over het 
contractueel MVD-personeel werd op-
nieuw in een aparte werkgroep onderhan-
deld. De bedoeling is dat aan het einde de 
beide resultaten in één globale cao-tekst 
worden gegoten.

Eisenbundel vakbonden

In december vorig jaar dienden we onze 
gemeenschappelijke eisenbundel in voor 
de cao. Belangrijke zaken voor MVDP 
waren de vraag naar verhoging van de 
eindejaarstoelage en/of verbetering van 
de contracten naar onbepaalde duur en/
of vervanging van het uitdovend statutair 
kader door contractuelen.

Moeilijke onderhandelingen

Zowel voor de grote algemene tafel, als 
in de werkgroep voor het contractueel 
personeel werden pas in het late voorjaar 
onderhandelingsmomenten voorzien. De 
beginonderhandelingen hadden vooral als 
doel aan de vakbonden de gelegenheid te 
geven om hun eisen te verduidelijken en 

de budgetimpact te berekenen.
De onderhandelingen voor deze nieuwe 
cao Onderwijs (cao X) verliepen in mineur 
en waren moeilijk. Dat is niet verwonder-
lijk: de onderhandelingen kwamen pas 
erg laat op gang door het grote onderwijs-
debat rond de hervormingen en van bij de 
start van de onderhandelingen werd door 
de Vlaamse regering gezegd dat er weinig 
budgettaire ruimte is. Door de bespa-
ringen van de septemberverkIaring en 
het daaruit voortvloeiende raamakkoord 
werd een zeer strak financieel kader op-
gelegd en werd het bijzonder moeilijk om 
echt iets te realiseren dat in het voordeel 
van het MVD-personeel was.
Voor de totale groep onderwijs werd 
slechts een globaal cao-budget van 44 
miljoen euro voorzien en daarbinnen 
werd slechts 2 miljoen euro voorzien voor 
het totale MVD-personeel binnen alle on-
derwijsnetten. Voor het MVD-personeel 
van het GO! sleepten we 800.000 euro uit 
de brand. Dit is een vastgelegde verdeling 
tussen de netten. Volgens ons echter te 
weinig voor het GO!, waar de noden voor 
het meesters-, vak- en dienstpersoneel 
enorm zijn, maar waar de middelen niet 
volgen. Dit is echter een politieke keuze, 
die zowel door de politieke partijen als 
door de GO!-leiding dienen behandeld te 
worden in de toekomst. Hierover willen 

we trouwens als ACOD Overheidsdiensten 
een hartig woordje meepraten.

Voorlopig ontwerpakkoord

Na de onderhandelingen, waarbij men 
vanuit overheidszijde probeerde om 
een deel van het cao-geld in te ruilen 
voor financiering van behoeften uit het 
verleden, werd pas in juli een voorlopig 
ontwerpakkoord afgesloten. Dit bevat de 
volgende elementen:
- optrekken van de eindejaarstoelage 

vanaf 2014 voor het contractueel mvd-
personeel van het Gemeenschapsonder-
wijs

- een werkgroep bestaande uit de over-
heid en de sociale partners werkt tegen 
eind 2014 twee thema’s rond de busbe-
geleiding uit: plan van aanpak om het 
statuut van de zonale busbegeleiding te 
verbeteren en de problematiek rond de 
ratio busbegeleider-aantal leerlingen te 
onderzoeken en te verbeteren.

- bestaanszekerheidsvergoeding deels 
verhogen volgens saldo 2013.

We leggen dit ontwerpakkoord in septem-
ber voor aan onze MVDP-afgevaardigden 
ter beoordeling.

Chris Moortgat

Tribune 69.08 l september 201326



Tribune 69.08 l september 2013 27

vlaamse overheid

De Watergroep,
met een geurtje aan...

De Watergroep, de vroegere VMW, baart 
ons meer en meer zorgen. We kunnen 
ons niet van de indruk ontdoen dat se-
dert de komst van de nieuwe directeur-
generaal, de top de pedalen kwijt is.

We zijn begonnen aan onderhandelingen 
over een sectoraal akkoord. De directie 
en de raad van bestuur hadden als eerste 

hun punten overgemaakt (de omgekeerde 
wereld dus). Deze gingen echter niet over 

verbetering van arbeidsvoorwaarden van het per-
soneel, waarover het bij een sectoraal akkoord toch 

zou moeten gaan. Er stonden slechts enkele beves-
tigingen in van wat het personeel al had en uiteraard, 
zoals men van de Vlaamse overheid wil leren, iets over 
administratieve vereenvoudiging waarbij men enkel 
verworvenheden wil terugnemen.

Naast deze verkeerde zet, zijn er nog totaal andere 
punten, buiten het sectoraal akkoord, die voor 
ACOD en ACV (VSOA vindt dit alles niet zo erg) 
onverteerbaar zijn en die ondertussen hebben 

geleid tot een stakingsaanzegging:
- de nieuwe directeur-generaal stuurde enkele 

maanden geleden een brief aan de minister van Pensioenen om 
de gunstige tantième waarvan het personeel van de Watergroep 
zou kunnen genieten, niet te moeten toepassen.

- een aantal consultancyopdrachten worden toegekend aan ken-
nissen en verwanten van leden van de raad van bestuur.

- aan kennissen en verwanten van de raad van bestuur worden 
jobs toegewezen, dit zonder één enkele proef.

- bepaalde functiehouders genieten van een maandelijkse for-
faitaire onkostenvergoeding van 250 euro. Deze directieleden 
krijgen er echter een creditcard bovenop.

- er is de blijvende outsourcing van taken, zonder een kosten/ba-
tenanalyse.

- 35 leasingwagens werden ingehuurd voor sommige personeels-
leden die dit echt niet kunnen verrechtvaardigen om te gebrui-
ken als dienstvoertuig, temeer dat ze er een treinabonnement 
eerste klasse bovenop krijgen. Dit maakt volgens ons echter deel 
uit van het loon en moet dus eerst worden onderhandeld op het 
sectorcomité 18.

Om dit alles aan te klagen trokken ACOD en ACV met een beperkt 
aantal militanten naar de jaarlijkse algemene vergadering van de 
Watergroep en werd een audiëntie geëist bij de raad van bestuur. 
Na kort aandringen – er stonden iets verderop een 100-tal mili-
tanten te wachten om dit indien nodig af te dwingen – werden 
we ontvangen en hebben we al onze bekommernissen uitgelegd 
en deze schriftelijk afgegeven aan de leden van de raad van be-
stuur. We hebben voorgesteld dat er van elke vakorganisatie één 
persoon mee zou zetelen in de raad van bestuur, onbezoldigd en 
met raadgevende stem. Dit laatste omdat we sterk de mening 
zijn toegedaan dat deze raad van bestuur onze gratis consultancy 
broodnodig heeft. Ook werd er onvermijdelijk en zeer terecht een 
stakingsaanzegging aan toegevoegd.

Achteraf hebben we met de twee vakorganisaties personeels-
vergaderingen ingericht. De opkomst was enorm; de frustraties 
waren zeer groot. We kregen de duidelijke boodschap dat het 
personeel recht achter ons staat.

Op 5 juli werden we uitgenodigd bij de voorzitter en de directeur-
generaal om onze grieven en eisen te bespreken. De leasing-
wagens (terecht of onterecht toegekend) worden niet terugge-
schroefd, een zitje in de raad van bestuur kan niet, administra-
tieve vereenvoudiging moet er kost wat kost komen enz. In één 
woord: we praten tegen dovemansoren.

Gelet op het verlof van enkele leden van de raad van bestuur 
en veel van onze leden hebben wij nog geen actie gevoerd. Dit 
kan echter niet uitblijven. Het is enkel een kwestie van dagen, 
maximaal enkele weken, voor we tot harde acties overgaan. We 
rekenen ook op de verantwoordelijkheid van de politiekers en de 
regeringscommissarissen dat deze zeer dubieuze praktijken voor 
eens en altijd stoppen. Misschien vloeit er nog veel water naar 
de zee vooraleer het zover is, maar de kraantjes zouden wel eens 
droog kunnen komen te staan...

Jan Van Wesemael
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Een stormachtige herfst bij
de Vlaamse overheid?
De zomer was mooi en warm. Het najaar 
dient zich nu aan en we vragen ons af 
of we een mooie nazomer krijgen. Bij de 
diensten van de Vlaamse overheid was 
er niet altijd veel reden om voluit te kun-
nen genieten: besparingen, afvloeiingen, 
optimalisaties, rationalisaties,... werden 
immers de voorbije maanden op de per-
soneelsleden losgelaten. Laten we even 
kijken naar de herfstperikelen die op ons 
afkomen

Fier op personeelsafvloei

Met een ongeziene fierheid stuurde de 
Vlaamse overheid enkele weken geleden 
het bericht uit dat "we met 1833 minder 
collega’s zijn dan in 2009, de start van 
deze regeerperiode." Men voegde er met 
trots aan toe: "Een jaar voor de eindda-
tum (juni 2014) behaalt de Vlaamse over-
heid daarmee ruimschoots de afgespro-
ken personeelsbesparing van 6 procent 
(of 1730 personeelsleden)."

Besparingsronde

De Vlaamse regering had de personeels-
diensten immers met brute kracht ver-
plicht om de opgelegde besparingen te re-
aliseren, zowel op het vlak van personeel 
(min 6 procent personeel), als op het vlak 
van budgetten (min 60 miljoen euro en 
min 1 procent extra op personeelskosten). 
Deze besparingen en afvloeiingen zijn 
nooit het onderwerp geweest van overleg 
en onderhandeling, en werden door de 
vakbonden fors aangeklaagd. De felheid 
waarmee blijkbaar verschillende leidend-
ambtenaren van entiteiten, departemen-
ten en agentschappen de opgelegde be-
sparingen nog vroeger doordrukten, geeft 
te kennen. De werkdruk en stress zijn bij 
de overblijvende personeelsleden fors 
gestegen en de dienstverlening komt in 
het gedrang. Het personeel is het beu. Er 
gaat veel geld naar prestigeprojecten en 
ViA-acties, terwijl de ambtenaren en con-
tractuelen ‘een tandje moeten bijsteken’ 
om alles rond te krijgen. We zullen op de 
komende entiteitoverlegcomités de kat de 

bel aanbinden en hierop reageren.

Rationalisatie MOF en sociale 
diensten

Onder het mom van 'een doeltreffend en 
efficiënt functionerende en slagkrachtige 
overheid' wil men overgaan tot het be-
heersen van de personeels- en overhead-
kosten via rationalisering van de Manage-
ment Ondersteunde Functies (MOF) en 
de sociale diensten. Deze rationalisatie zal 
gevolgen hebben op entiteiten en agent-
schappen, alsook op de dienstverlening 
en het personeel. Wij willen hierover 
duidelijkheid en betrokkenheid. Wij ver-
nemen hier rond allerlei losse informatie, 
maar vanuit de overheid komt er niets. Er 
is met de vakbonden ook nog geen over-
leg geweest rond deze zaken.

Modern HR- of afbraakbeleid?

Na twee informele toelichtingsmomenten 
met minister Bourgeois en de admini-
stratie is het nu duidelijk dat men nog dit 
jaar een aantal zaken wil doordrukken 
rond het zogenaamde modern HR-beleid. 
Wij spreken liever over een modern 
afbraakbeleid, want daar komt het gro-
tendeels op neer. Onder bewieroking 

met blitse HR-termen probeert men ons 
een afbouw van het personeelsstatuut te 
verkopen: o.a. aantasting van de beroeps-
mogelijkheden bij evaluatie en verloven/
dienstvrijstellingen. Onder het mom van 
gelijkschakeling statutairen-contractuelen 
draait men de contractuelen een rad voor 
de ogen en wil men de vaste benoeming 
afbouwen, soepeler tot zelfs verplicht 
ontslag voor statutairen die één negatieve 
evaluatie krijgen, gemakkelijker verande-
ren van job voor de happy few, minder of 
niet meer laten doorwegen van de erva-
ring en anciënniteit van het personeelslid 
bij de verloning, enz.

Stormachtige herfst?

Dit zijn slechts enkele van de herfstdos-
siers die op ons afkomen. Het ongenoe-
gen bij de personeelsleden stijgt met de 
dag. Ons Algemeen Comité van de hoofd-
afgevaardigden dient zich in september 
uit te spreken over het reactieplan dat 
we als sector zullen hanteren in al deze 
dossiers. Het ziet er naar uit dat na een 
warme zomer er wel eens een stormach-
tige herfst zal volgen. En desnoods een 
barre winter...

Chris Moortgat

CONTACT Chris Moortgat l 02 508 58 64 l chris.moortgat@acod.be
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Diverscity
ACOD LRB helpt opleidingsbeleid
gemeenten en OCMW’s

Als partner van Diverscity (het samen-
werkingsverband tussen de VVSG en de 
drie overheidsvakbonden ACOD, LRB, 
ACV Openbare Diensten en VSOA) willen 
wij het belang van voldoende opleiding 
mee onderstrepen. Uit de realiteit blijkt, 
en ook onderzoek bevestigt dit, dat 
lageropgeleiden minder deelnemen of 
minder de kans krijgen om deel te nemen 
aan opleidingen.

Nochtans heeft iedereen recht op vol-
doende en passende opleidingen. Daarom 
willen wij de opleidingsinitiatieven van 
Diverscity mee ondersteunen. We roepen 
dan ook onze leden op om zelf met deze 
opleidingsvoorstellen naar het dienst-
hoofd of de personeelsdienst te stappen. 
Ook de werkgever heeft hier baat bij, 
want goed opgeleide medewerkers pres-
teren beter. Momenteel is er een uniek 
aanbod voor ploegbazen en voor mensen 
die de opleiding begeleider buitenschool-
se kinderopvang en verzorgende willen 
volgen. Deze laatste twee zijn mogelijk 
dank zij het VIA4-akkoord dat vakbonden, 
werkgevers en de Vlaamse overheid heb-
ben ondertekend.

Opleiding 1

Een beroepsgerichte opleiding tijdens de 

werktijd met behoud van loon, zeker iets 
voor jou? Vanaf februari 2014 organiseert 
Diverscity in samenwerking met de CVO’s 
een beroepsgerichte opleiding voor be-
geleider buitenschoolse kinderopvang en 
voor polyvalent verzorgende. Je krijgt de 
mogelijkheid om tijdens de arbeidstijd en 
met behoud van je loon deze gratis oplei-
ding te volgen. Vanaf 1 oktober 2013 kan 
je je hiervoor kandidaat stellen. Tussen 7 
oktober en 17 oktober kan je ook vrijblij-

vend deelnemen aan een gratis infosessie. 
Daar wordt uitgelegd hoe alles in z’n werk 
gaat. De data en de locaties vind je op de 
website www.diverscity.be.

Opleiding 2

Een goede en kwaliteitsvolle dienstverle-
ning wordt gerealiseerd op de werkvloer, 
zeker bij de ondersteunende en uitvoe-
rende diensten. De rol van de ploegbaas 
is in dit geheel zeer cruciaal. En voor de 
komende jaren zijn er nog heel wat uitda-
gingen: een ouder wordende personeels-
groep, zorgen voor multi-inzetbaarheid 
van medewerkers, kansen bieden aan 
kortgeschoolden, de verwachting dat me-
dewerkers sociale problemen signaleren 
aan andere diensten,... Om de leiding-
gevende vaardigheden van de ploegbazen 
te versterken organiseert Diverscity vanaf 
oktober 2013 drie ondersteuningstrajec-
ten: functionerings- en evaluatiegesprek-
ken; mijn rol als ploegbaas; van ploegbaas 
naar teamcoach. De data en de locaties 
vind je op de website www.diverscity.be.

Mil Luyten
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Optimalisering van de federale politie
Net voor de aanvang van het parlemen-
tair verlof is de regering het eens geraakt 
over de grote lijnen van het optimali-
satieplan voor de federale politie. De 
opdracht werd gegeven aan de minister 
van Binnenlandse Zaken en de minister 
van Justitie om tegen het einde van het 
parlementaire verlof de nodige wettek-
sten voor te bereiden om dit plan te re-
aliseren. Als ACOD LRB zullen we er over 
waken dat bij dit alles het sociaal welzijn 
van de personeelsleden gerespecteerd 
wordt.

Het plan ligt op tafel

In september 2012 gaf de minister van 
Binnenlandse Zaken opdracht aan een 
werkgroep 'Optimalisering van de fede-
rale politie' om een plan op te stellen 
om de werking van de federale politie te 
verbeteren. Dit resulteerde in een rapport 
dat werd ingediend op 21 januari 2013. 
Dit rapport kan geraadpleegd worden op 
onze website www.acod-lrb.be.
Op basis van dit rapport heeft minister 
Milquet zelf een optimaliseringsplan voor 
de politiediensten uitgewerkt. Deze nota 
is eveneens op onze website terug te 
vinden. Het kernkabinet van 23 juli 2013 

keurde uiteindelijk de grote lijnen van het 
optimalisatieplan goed.
Via een persmededeling reageerde com-
missaris-generaal Catherine De Bolle ver-
heugd dat de ministerraad eindelijk een 
beslissing had genomen. De belofte werd 
gedaan dat na de zomer over dit alles 
ruim zal worden gecommuniceerd. Zij ver-
klaarde: “Ik wil zeker ook de vakbonden 
en het personeel verder informeren. Daar 
ga ik met het directiecomité na de zomer 
ruim de tijd voor nemen.”

Doelen

De op til staande hervorming streeft twee 
doelen na: enerzijds een vereenvoudigde 
en moderne politie met meer slagkracht 
en ten dienste van de bevolking en an-
derzijds een politie die meer operationele 
politiemensen op het terrein brengt. We 
geven een overzicht van de grote lijnen 
die werden goedgekeurd en waarvoor de 
nodige wetteksten worden voorbereid.

- De versterking van de eenheid van be-
heer, strategie en visie binnen de federale 
politie door een wijziging van de rol van 
de commissaris-generaal en het directie-
comité.

- Het directiecomité zal bestaan uit vier 
centrale mandaathouders: de commis-
saris-generaal en de drie directeurs-
generaal.

- De invoering van een uitgebreid directie-
comité: in het plan Milquet vinden we dat 
de samenstelling van dit directiecomité 
van de geïntegreerde politie (DIRCOM+) 
zal bestaan uit het directiecomité uitge-
breid met vier leden waaronder de voor-
zitter en vicevoorzitter van het bureau van 
de Vaste Commissie van de Lokale Politie 
(VCLP).

- Het versterken van de rol van de advies-
raad van burgemeesters.

- De oprichting van een overlegcomité 
justitie-politie.

- Het streven naar een maximaal vereen-
voudigen van de interne structuren door 
samenvoegen van interne structuren; 
creëren van schaalvoordelen die geherin-
vesteerd moeten worden in de moderni-
sering van de politie; verminderen van de 
overhead (het geheel van functies gericht 
op sturing en ondersteuning) en van het 
aantal mandaten; vrijmaken van operatio-



Tribune 69.08 l september 2013 31

lokale en regionale besturen

Oproep kandidaturen
Ondervoorzitter ACOD LRB Vlaams-Brabant
Door de verkiezing van Willy Van Den 
Berge tot secretaris-propagandist van 
ACOD LRB Vlaams-Brabant is het mandaat 
van ondervoorzitter vrijgekomen. De kan-

didaturen met bijhorende motivatie kun-
nen ingediend worden bij de voorzitter 
ACOD LRB Vlaams-Brabant, Bruno Jansen, 
Maria Theresiastraat 121 te 3000 Leuven 

en dit vóór 30 september 2013. Inlichtin-
gen zijn te verkrijgen op het gewestelijk 
secretariaat tel. 016/22.28.15 of per mail 
naar willy.vandenberge@acod.be.

nele capaciteit om te herinvesteren in de 
politie; bij voorrang vervangen van opera-
tioneel personeel.

- Het reorganiseren van het commissari-
aat-generaal en de voorziene functionali-
teiten en dit door versterking van de stra-
tegische rol van de commissaris-generaal 
inzake politiebeleid en -beheer en door de 
overdracht van de huidige operationele 
bevoegdheden. CGO (directie van de po-
litionele informatie) en DST (directie van 
de telematica) zouden onder het beheer 
blijven van de CG.

- DGS (algemene directie van de onder-
steuning en het beheer) wordt een alge-
mene directie PLIF (Personeel - Logistiek 
- ICT en Financiën) binnen het commissa-
riaat-generaal.

- De reorganisatie van het organigram van 
DGA (algemene directie bestuurlijke po-
litie) en van de functionaliteiten die erin 
voorzien zijn, middels het waarborgen van 
een versterkte gedeconcentreerde capa-
citeit door een verhoging van het trek-
kingsrecht van de directeurs-coördinator 
ten voordele van de zones. Er werd dus 
gekozen voor het scenario 2 van het plan 
Milquet. DGA zal de bevelvoering ten op-
zichte van de diensten van de eerste lijn 
(DAH, LPA, SPC en SPN) centraliseren en 
haar coördinatiefunctie versterken voor 
de gedeconcentreerde opdrachten, in het 
bijzonder die van de CIK (cfr. plan Milquet, 
p. 42).

- De reorganisatie van het organigram van 
DGJ (algemene directie van de gerechte-
lijke politie) door het versterken van de 
expertise, de specialisatie en van de notie 
'steunverlening aan de arrondissementen' 
van de centrale diensten. Ook hier werd 
gekozen voor de uitwerking zoals beschre-
ven in het plan Milquet. Er werd echter 

nog geen beslissing genomen voor het 
fenomeen terrorisme.

- De reorganisatie van de arrondissemen-
ten volgens de territoriale bevoegdheid 
van de toekomstige gerechtelijke arron-
dissementen. Deze gerechtelijke arron-
dissementen zullen in de toekomst zijn: 
Antwerpen, Limburg, Brussel, Leuven, 
Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen, Eupen, Luik, Luxemburg, 
Namen, Henegouwen Charleroi en Hene-
gouwen Bergen. Dit betekent 14 gerechte-
lijke arrondissementen.

- Op het arrondissementeel niveau het 
behoud van een gerechtelijk directeur 
en een bestuurlijk directeur zoals nu het 
geval is. In de praktijk betekent dit 14 
DirJuds (Halle-Vilvoorde, Charleroi en 
Eupen inbegrepen) en 12 of 13 Dirco’s. 
Met betrekking tot de Dirco’s dient nog 
een beslissing genomen te worden of er 
al of niet een Dirco zal zijn voor Halle-
Vilvoorde.

Uit de beslissing van de kern van 23 juli 
2013 komt naar voren dat het aantal 
mandaten drastisch vermindert. De 84 
mandaten zullen door de optimalisatie-
procedure verminderen tot 31 mandaten: 
1 CG, 3 DG, 14 DirJu en 12 of 13 DirCo. 
Verder werd ook beslist dat een begelei-
dingscomité de commissaris-generaal zal 
bijstaan bij het realiseren van de voorzie-
ne hervorming. Van de DG SAT BZ konden 
we vernemen dat de minister van Bin-
nenlandse Zaken een eerste maal zal bij-
eenkomen met de CG en haar werkgroep 
op 22 augustus. Er wordt verder naar 
gestreefd om de wetteksten voor te leg-
gen op de ministerraad van 20 september 
2013. Het streefdoel is om alles in voege 
te laten gaan op 1 januari 2015.

Onze mening

ACOD LRB stelt vast dat minister Milquet 
in haar persbericht sprak van een mo-
derne politie met meer slagkracht, minder 
chefs en structuren, en meer personeel 
op het terrein. Zij stelt verder dat bij de 
operatie meerdere honderden posten 
zullen geherinvesteerd worden in de 
operationele diensten en in de arrondis-
sementen. De kern van 23 juli 2013 nam 
daarover geen enkele beslissing. Volgens 
ACOD LRB goochelt het plan Milquet met 
cijfers die betrekking hebben op het per-
soneel. Of die met de werkelijkheid zullen 
overeenstemmen, blijft de grote vraag. 
Met betrekking tot de aanwerving van 
1400 aspiranten in 2014 zijn er nu al grote 
vraagtekens. We stellen vast dat heel wat 
lokale zones nu al te kennen geven dat 
ze geen aanwervingen meer plannen. Dit 
zal onvermijdelijk een weerslag hebben 
op de voorziene 1400 aanwervingen. Im-
mers, op federaal niveau is er onvoldoen-
de geld beschikbaar om deze belofte na 
te komen. Waakzaamheid is dus geboden 
bij de invulling van het personeel in de 
geplande hervorming.

Eric Picqueur

CONTACT Mil Luyten l 02 508 58 25 l mil.luyten@acod.be
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Interview Lyle Muns
"De onderwijshervorming, ja,
maar te vrijblijvend en te laat"
Begin juli interviewden wij Lyle Muns, toen nog voorzitter van 
de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Begin augustus legde hij in 
zijn blog verklaringen af over zijn privéleven. In de mediastorm 
die daarop volgde, nam Lyle ontslag als voorzitter van de VSK. 
Omdat wij geen oordeel willen vellen over zijn privéleven en 
omdat we menen dat zijn standpunten tijdens het interview de 
moeite waard zijn, besloten we de tekst alsnog te publiceren.

Kan je de rol van de Vlaamse Scholierenkoepel kort schetsen?

Lyle: "Wij vertrekken van drie pijlers. Ten eerste zijn wij voor en 
door leerlingen. Dat betekent dat onze ganse structuur geba-
seerd is op participatie door leerlingen. Zowel de interne orga-
nisatie als de standpuntbepaling is in hun handen. De tweede 
pijler is dat we de eerste hulp, de EHBO, van de leerlingenraden 
zijn. Dat houdt in dat we vormingswerk doen in gans Vlaanderen 
om leerlingenraden te emanciperen, waardoor hun stem sterker 
kan doorklinken bij de directie. Ten derde zijn wij de spreekbuis 
van de scholieren. Wij proberen het onderwijsmiddenveld te be-
invloeden door de standpunten van de leerlingen een plaats te 
geven. Dat doen we via de media, door overleg met de minister, 
via de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en via andere participatie-
organen waar we ook onze stem hebben. We zijn dus lokaal – in 
de scholen – actief en op Vlaams niveau."

Op welke manier houden jullie voeling met de gewone leerlin-
gen in de klas?

Lyle: "Dat is een uitdaging. Er zitten honderdduizenden leerlin-
gen in het Vlaamse onderwijs. In onze Algemene Vergadering, 
ons belangrijkste orgaan, zetelen 34 leerlingen. Je kan je dan 
afvragen hoe je die honderdduizenden leerlingen met die 34 kan 
vertegenwoordigen. Wij hebben daar verschillende methodes 
voor. Er zijn bijvoorbeeld inspraakmomenten, dagen waarop 
honderd leerlingen naar Brussel komen om hun stem te laten 
horen. Per jaar hebben we vier actiedagen, waarop we ander-
maal honderd leerlingen om input rond onderwijsthema’s vra-
gen. We gaan ook zelf naar de scholen en we hebben vormings-
medewerkers die de leerlingenraden gaan ondersteunen en ook 
regelmatig peilen naar de mening over een bepaald thema. Via 
onze website en onze facebookpagina houden we ook polls. On-
langs hebben we een omzendbrief naar de scholen gestuurd en 
verzocht dat ze de leerlingenraden zouden bevragen omtrent het 
evaluatiebeleid. Op deze manieren verzamelen wij input en kun-
nen wij met standpunten en adviezen naar buiten komen. Het is 
voor ons een uitdaging om de stem van de leerlingen te blijven 
horen en om ervoor te zorgen dat diegenen die in onze organi-
satie de laatste knopen moeten doorhakken – de leden van de 
Algemene Vergadering – dat die in eer en geweten beslissingen 
kunnen nemen die in de lijn liggen van de mening van de leerlin-
gen. We onderzoeken momenteel hoe we volgend jaar nog meer 
basisdemocratie kunnen realiseren."

Hoe wordt de Vlaamse Scholierenkoepel bij het beleid betrokken?

Lyle: "Wij hebben een officiële vertegenwoordiger in de Vlor, die 
advies geeft aan de overheid. Verder hebben wij overleg met de 
minister. Ten slotte schrijven wij zelf adviezen en leggen we die 
spontaan op tafel bij iemand als Raymonda Verdyck of stappen 
we ermee naar de media, naar het ministerie enz."

Hebben jullie contacten met de vakbonden?

Lyle: "Neen, eigenlijk niet, maar dat komt doordat de vakbonden 
zich minder met onze materie bezighouden en vice versa. Wij 
zullen dus nooit uitspraken doen over bijvoorbeeld het perso-
neelsstatuut. Dit neemt niet weg dat ik graag eens met de vak-
bonden rond de tafel zou willen zitten."

Hebben jullie momenteel voldoende inspraak op het niveau 
van de scholen? Over welke punten wensen jullie eventueel 
meer inspraak?
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Lyle: "Dat varieert van school tot school. 
Het hangt af van de leerkrachten en het 
schoolbestuur hoe sterk de leerlingen-
participatie is. Je kan dus geen lijn trek-
ken voor gans Vlaanderen, maar de al-
gemene teneur is dat het wel een beetje 
beter kan. Er is nog heel wat werk aan de 
winkel.
Ik heb de indruk dat de leerlingenraad op 
vele plaatsen een veredeld feestcomité 
is, dat goed is om geld in te zamelen of 
om het galabal te organiseren. Als de 
leerlingen die rol op zich willen nemen, 
dan is dat allemaal goed, maar het zou 
toch mooi zijn, indien de directeur aan 
de leerlingenraad zou denken wanneer 
beslissingen genomen worden over gsm-
gebruik, kledingvoorschriften en derge-
lijke.
Een tweede punt dat voor ons veel 
belang heeft, is dat er te vaak aan een 
leerlingenraad wordt gedacht wanneer 
er nood is aan leerlingenparticipatie. 
Het kan echter ook anders: je kan een 
enquête organiseren, je kan als directeur 
langs de klassen gaan,... Er zijn dus nog 
andere manieren om leerlingen bij het 
beleid te betrekken en inspraak te geven. 
In sommige scholen hebben leerlingen 
trouwens het gevoel dat de leerlingen-
raad hen niet goed vertegenwoordigt."

Onze maatschappij is bij wijze van spre-
ken voor 99 procent geïnformatiseerd. 
Ook de scholen ontsnappen hier niet 
aan. Leerkrachten klagen wel eens over 
die digitale leerplatformen. Wat vinden 
leerlingen daarvan?

Lyle: "Leerlingen hebben het gevoel 
dat die digitale leerplatformen soms de 
werkdruk verhogen. Ik kan me voorstel-
len dat leerkrachten dat gevoel ook 
hebben. Digitale leermiddelen kunnen 
waardevol zijn voor het onderwijs, maar 
ze moeten een middel blijven en mogen 
geen doel worden. Men moet er toch 
goed voor oppassen dat dit geen extra 
werk veroorzaakt voor leerlingen en leer-
krachten."

De hervorming van het secundair onder-
wijs heeft heel wat deining veroorzaakt. 
Wat vind je van de hervorming zoals ze 
nu gepland is?

Lyle: "Wij zijn altijd vragende partij ge-
weest voor die onderwijshervorming: 
de brede eerste graad, het verwijderen 
van de schotten tussen ASO, TSO, BSO en 

KSO. Wij hebben altijd achter de basis-
idee van die hervorming gestaan, maar 
we hebben er steeds aan toegevoegd dat 
voor ons één concept ontbrak, namelijk 
het eigenaarschap van de schoolloop-
baan: de leerling moet zich verbonden 
voelen met, moet zich eigenaar voelen 
van zijn eigen schoolloopbaan. Dat im-
pliceert dat er ruimte wordt gemaakt 
voor keuzevakken. We pleiten niet voor 
een modulair stelsel, maar de leerling 
moet meer mogelijkheden krijgen om 
zijn eigen schoolloopbaan zelf samen te 
stellen. Dat aspect ontbrak voor ons in 
het voorstel. Voor de rest zijn we steeds 
voorstander geweest.
Wat zien we nu? Die ambities, die vrij 
hoog waren, die voor ons noodzakelijk 
waren, die zijn afgezwakt. Ons stoort dat 
het concept van het eigenaarschap ont-
breekt en dat alles vrijblijvend is: scholen 
bepalen zelf of ze de schotten laten ver-
dwijnen en ze een domeinschool wor-
den. Als het om onderwijshervormingen 
gaat, dan verwijst men steeds naar het 
VSO, dat zogezegd een ramp was. Het 
probleem van het VSO was net die vrij-
blijvendheid, en die wordt hier opnieuw 
ingevoerd, precies omdat er politieke 
spelletjes gespeeld worden.
Ook de timing ergert ons. Minister Van-
derpoorten heeft bijna vijftien jaar gele-
den gesteld dat er iets moest veranderen 
in het secundair onderwijs. Het gaat hier 
niet om iets dat minister Smet vijf jaar 
geleden in gang heeft gezet, dit ligt al 
vijftien jaar op de tafels van de politiek! 
En dan zeggen dat het nog eens moet 

onderzocht worden en dat er nog eens 
moet gekeken worden wat werkt en wat 
niet werkt, dat er nog eens moet gespro-
ken worden met de middenveldorganisa-
ties en dat er pas in 2016 knopen kunnen 
worden doorgehakt, dat vind ik straf! Het 
afzwakken van het initiële voorstel, het 
negeren van de stem van de leerlingen, 
de politieke spelletjes op de kap van de 
leerlingen, dat vind ik heel jammer. Be-
grijp me niet verkeerd, dit is een stap in 
de goede richting, het plan bevat goede 
elementen, maar het is slechts een frac-
tie van wat gepland was. We hopen dat 
er alsnog enkele dingen kunnen worden 
bijgestuurd."

De organisatie van de laatste school-
week blijft een heikel punt: terwijl de 
leerkrachten examens verbeteren en 
delibereren, zijn de leerlingen enkele 
dagen vrij. Kan dat volgens jou?

Lyle: "Wij vinden het ontzettend belang-
rijk dat er voldoende tijd is voor evaluatie 
en deliberatie. Op het galabal vroeg ik 
aan enkele van mijn leerkrachten, die 
daar aan een tafel zaten, hoelang ze 
hadden gedelibereerd over de zesdes. 
Over alle zesdejaars – in mijn school zijn 
dat zo’n 130 – hadden ze een halve dag 
gedaan. Voor iedere leerling die geen 
problemen had, zeiden ze ‘goed’, en ze 
gingen naar de volgende. Leerlingen zo 
machinaal behandelen, dat vinden wij 
jammer. Wij vragen dat ook een leerling 
die 70 procent haalt en geslaagd is, dat 
ook die leerling feedback en een gede-



34

onderwijs

Dossier leerzorg
De eerste fase wordt
realiteit
Vlak voor het zomerreces werden de 
onderhandelingen afgerond rond een 
ontwerpdecreet over belangrijke en 
noodzakelijke maatregelen voor leerlin-
gen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Dit ontwerpdecreet was het resultaat 
van een jarenlang en moeizaam proces. 
Reeds op 15 juli 2011 besliste de Vlaam-
se regering enkele dringende beleids-
maatregelen te nemen voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften.

Voorgeschiedenis

In het Vlaams Regeerakkoord (10 juli 
2009) was afgesproken dat een decreet 
leerzorg nodig was voor het verbeteren 
van het gewoon en buitengewoon on-
derwijs voor leerlingen met specifieke 
noden. Dit decreet zou geleidelijk wor-
den ingevoerd. Een voorwaarde was het 
vinden van een breed maatschappelijk 
draagvlak, ook en vooral in het onder-
wijs.
In de beleidsnota Onderwijs werd dit 
verder geconcretiseerd. Bij de aanvang 
van de huidige regeerperiode werden 
een aantal specifieke leerzorgthema’s 
afgetoetst. Dit gebeurde in resonan-
tiegroepen met de koepels, het GO! 
en de vakorganisaties enerzijds en met 
het Vlaams Ouderplatform anderzijds. 
Op basis van de standpuntennota’s van 

deze resonantiegroepen concludeerde 
de Vlaamse regering dat er momenteel 
nog onvoldoende draagvlak is voor een 
gefaseerde aanpak voor dit dossier. Niets 
doen was echter geen optie. Daarom 
oordeelde de Vlaamse regering dat, als 
eerste stap en in afwachting van de re-
alisatie van leerzorg op langere termijn, 
decretaal enkele dringende en noodza-
kelijke maatregelen genomen moesten 
worden.

Doelstelling

Dit decreet heeft als doelstelling enkele 
maatregelen te nemen met betrekking 
tot het onderwijs aan leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften in het ge-
woon en buitengewoon onderwijs. Deze 
leerlingen hebben langdurige en belang-
rijke participatieproblemen die onder 
meer te wijten zijn aan het samenspel 
van functiebeperkingen (mentaal, psy-
chisch, lichamelijk of zintuiglijk), beper-
kingen bij het uitvoeren van activiteiten, 
en persoonlijke en externe factoren.

Nieuwe visie op handicap

In de nieuwe visie wordt een handicap 
niet louter gezien als een persoonlijk 
probleem, maar als een afstemmings-
probleem tussen de klas- en schoolcon-

gen advies krijgt, dat ook die te horen 
krijgt waar zijn sterktes en talenten lig-
gen en dat hij voldoende begeleid wordt. 
Dat vergt nogal wat tijd, en dat betekent 
dat de leerling dan vrij is. In deze context 
is die lesvrije week verantwoord.
Ik vraag me af hoe je dat anders kan 
invullen. De minister spreekt over meer 
pedagogische activiteiten, en dat klinkt 
mooi, maar ik weet hoe dat in de praktijk 
gaat: er wordt een Shreck-film opgezet, 
zodat de leerlingen rustig zijn en alles 
is opgelost. Ik denk dat je dan beter de 
leerling zijn ding kan laten doen en de 
leerkracht fatsoenlijk kan laten delibe-
reren, en dan is het deftig opgelost. Les 
geven na de examens, hoe dat correleert 
met de realiteit, daar stel ik me heel wat 
vragen bij."

Je bent leerling van een atheneum van 
het gemeenschapsonderwijs. Wat is 
jouw appreciatie van dit net?

Lyle: "Ik heb vijf jaar lang in een katho-
lieke school gezeten. Ik ben na de ver-
huis van mijn gezin van Nederland naar 
België in een katholiek dorpsschooltje 
beland. Vandaar gingen alle leerlingen 
natuurlijk naar een katholieke middel-
bare school. Na vijf jaar dacht ik dat het 
stilaan tijd werd een keuze te maken, 
niet op grond van vriendschappen, maar 
op grond van principes waarin ik mezelf 
kan terugvinden. Ik heb de verschillende 
pedagogisch projecten dan eens naast 
elkaar gelegd en heb vastgesteld dat het 
gemeenschapsonderwijs mij het beste 
ligt. Dit is een persoonlijke mening, geen 
oordeel van de voorzitter van de Vlaamse 
Scholierenkoepel. Iedere leerling zou die 
afweging moeten maken voor zichzelf. Ik 
heb echter de indruk dat hier nog te veel 
invloed is van tradities, voorkeur van de 
ouders, keuze van de vrienden."

Ook de vermeende kwaliteit speelt hier 
mee.

Lyle: "Dat zeg je zeer goed: de verméén-
de kwaliteit. Het atheneum waar ik nu 
zit, is van kwaliteit zeker niet slechter dan 
mijn vorige, katholieke, school maar de 
perceptie is anders. Dat is jammer. We 
kunnen ons trouwens de vraag stellen 
of het onderscheid tussen de netten nog 
van deze tijd is. Kunnen we die niet dich-
ter bij elkaar brengen?"
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text en de specifieke onderwijs- en opvoe-
dingsbehoeften van de jongere. De beper-
kingen in de participatiemogelijkheden 
aan het onderwijs staan centraal. Vandaar 
dan ook dat in het kader van een oriën-
tering naar het buitengewoon onderwijs 
een beoordeling van specifieke behoeften 
gebaseerd moet zijn op een inschatting 
van dat afstemmingsprobleem.

Belangrijkste maatregelen

De belangrijkste maatregelen in dit de-
creet zijn:
- een herdefiniëring van het buiten-

gewoon onderwijs. Type 1 en type 8 
(buitengewoon basisonderwijs) en 
opleidingsvorm 3 type 1 (buitenge-
woon secundair onderwijs) worden 
'basisaanbod' buitengewoon onderwijs, 
waarnaar een leerling georiënteerd kan 
worden op basis van een analyse van de 
onderwijsbehoeften in plaats van een 
medische classificatie.

- een actualisatie van de definities van 
de andere types in het buitengewoon 
onderwijs.

- de creatie van een type 9 van buitenge-
woon onderwijs voor leerlingen die wel 
een autismespectrumstoornis, maar 
geen verstandelijke beperking hebben.

- een decretale verankering in de op-
drachtomschrijving van het gewoon 
onderwijs van de verplichting tot het 
nemen van gepaste en redelijke aan-
passingen, waaronder het inzetten van 
remediërende, differentiërende, com-
penserende of dispenserende maatre-
gelen.

- bij toelating van een leerling tot het 
buitengewoon onderwijs moet rekening 
gehouden worden met de maatregelen 
die al in het gewoon onderwijs werden 
genomen om de leerling te laten functi-
oneren binnen het gemeenschappelijk 
curriculum en moet aangetoond wor-
den dat de fasen van het zorgcontinuüm 
voor de leerling werden doorlopen.

- de toelatingsvoorwaarden voor nieuwe 
GON- leerlingen worden aangepast.

- voor het CLB zullen in het verlengde 
van de verplichting tot het nemen van 
gepaste en redelijke aanpassingen in 
het basis- en secundair onderwijs, han-
delingsgerichte diagnostiek, de princi-
pes van handelingsgericht werken en 
het ondersteunen van scholen bij het 

nemen van aangepaste maatregelen 
ingeschreven worden in de opdrachtbe-
paling.

Onze bekommernissen

Gezien de lange voorgeschiedenis van 
dit dossier, zijn wij het met de overheid 
eens dan niets doen geen optie was. Wij 
erkennen dat de herdefiniëring van het 
buitengewoon basisonderwijs type 1 en 
type 8 en van het buitengewoon secun-
dair onderwijs opleidingsvorm 3, type 
1 als basisaanbod, een eerste stap is in 
de realisatie van leerzorg op langere ter-
mijn. Wij zijn echter van mening dat het 
volledige project enkel maar kan slagen 
indien de overheid de nodige middelen 
ter beschikking zal stellen. Wij betreuren 
het dan ook ten zeerste dat er geen extra 
middelen voorzien worden om dit decreet 
te realiseren.

Het is onbegrijpelijk dat de omkaderings-
norm voor het nieuwe type 9 van buiten-
gewoon onderwijs voor leerlingen met 
een autismespectrumstoornis die geen 
verstandelijke beperking hebben, afge-
stemd wordt op deze van het type 3. Wij 
vrezen dat hierdoor op termijn heel wat 
personeelsleden ter beschikking gesteld 
worden wegens ontstentenis van betrek-
king en dat hierdoor de ASS-werking in 
vele scholen zwaar onder druk zal komen 
te staan. Dit is een kaakslag aan alle per-
soneelsleden die in hun respectievelijke 
scholen deze ASS-werking met veel inzet 
hebben opgebouwd. Vandaar dan ook dat 
wij dit ontwerpdecreet met een protocol 

van niet-akkoord hebben onderschreven.

Wij vragen ons tevens af of het onderwijs-
personeel tijdig zal bijgeschoold worden, 
zodat het over de nodige competenties 
zal beschikken om aan de zorgbehoeften 
van alle leerlingen en in het bijzonder aan 
de noden van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften te kunnen voldoen. 
Hiervoor werd door de Vlaamse regering 
voor het schooljaar 2013-2014 in Onder-
wijsdecreet XXIII voorzien in een extra 
begeleidingskorps van 105 voltijdse op-
drachten, voor de ondersteuning van de 
leerkrachten in de scholen voor gewoon 
en buitengewoon basis- en secundair 
onderwijs. Of dit extra begeleidingskorps 
in zijn opdracht zal slagen, is nog maar de 
vraag. Wij hopen alleszins dat in Onder-
wijsdecreet XXIV ingeschreven zal worden 
dat dit extra begeleidingskorps zijn on-
dersteuningsopdracht minstens voor een 
aantal jaren zal moeten uitvoeren, zodat 
het onderwijspersoneel de nodige tijd en 
ondersteuning zal krijgen om de onont-
beerlijke expertise te verwerven. Anders 
vrezen wij dat dit decreet tegemoetkomt 
noch aan de noden van het kind, noch 
aan de verzuchtingen van het onderwijs-
personeel.

georges.achten@acod.be

CONTACT de auteur van het artikel l 02 508 58 80 l raf.deweerdt@acod.be
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Uitvoering raamakkoord
Berekening vakantiegeld en
eindejaarstoelage 2014
In december 2012 was overeengekomen dat het vakantiegeld 
van 2014 verlaagd zou worden en de eindejaarstoelage van 
2014 verhoogd. Ook al merkt het personeel hier niets van, toch 
is het een besparingsmaatregel. Omdat het vakantiegeld van 
2014 deel uitmaakt van de begroting van 2013, kan men dit 
kalenderjaar deze besparing realiseren. Voor de daaropvol-
gende jaren wordt het te besparen bedrag gerecupereerd op 
de cao-gelden.

Tijdens de technische besprekingen van de uitvoering van het 
raamakkoord bleek dat tijdelijke personeelsleden een beperkt 
verlies aan koopkracht zouden lijden, indien dit principe op alle 
personeelsleden zou worden toegepast. Dit is te wijten aan het 
feit dat er bij de eindejaarstoelage een verschillende afhouding 
gebeurt voor de tijdelijke personeelsleden (13,07 procent RSZ) 
en vastbenoemden (3,55 procent VGZ). Om deze klip te omzei-
len, koos men ervoor om de maatregel enkel toe te passen op 
personeelsleden die volledig in vastbenoemde uren aangesteld 
zijn. Er werd ook beslist om de personeelsleden van de univer-
siteiten niet in deze werkwijze te betrekken. Voor de universi-
taire instellingen worden de middelen die de overheid jaarlijks 
toekent, aangepast, zodat zij ook hun deel van de inspanning 
leveren.

Wat betekent dit concreet voor de personeelsleden die enkel in 
vastbenoemde uren aangesteld zijn? Het vakantiegeld dat uitbe-
taald wordt in 2014, vermindert naar 70,05 procent. Het verschil 
tussen de vroegere 92 procent en deze 70,05 procent wordt 
individueel berekend. Vervolgens wordt dit verschil vermenigvul-
digd met 1,0368 om de afhouding van 3,55 procent VGZ te com-
penseren. Daarna wordt dit verhoogd verschil toegevoegd aan 
de eindejaarstoelage 2014, die voor het overige op de gewone 
wijze wordt berekend.

Voor personeelsleden met tijdelijke uren in hun opdracht veran-
dert niets; voor personeelsleden met enkel vastbenoemde uren 
wordt de vermindering van het vakantiegeld op individuele basis 
gecompenseerd met een verhoging van de eindejaarstoelage. 
Om te bepalen in welke groep men ingedeeld wordt, kijkt men 
naar het vorige kalenderjaar. Wie in de loop van dit kalenderjaar 
enkel als vastbenoemde betaald werd, komt terecht in de eerste 
groep; alle andere personeelsleden komen terecht in de tweede 
groep.

We geven twee voorbeelden om deze toelichting te illustreren. 
We gaan in deze voorbeelden tot op het niveau van het belast-
baar bedrag. Het nettobedrag wordt verkregen door toepassing 
van de schalen voor de bedrijfsvoorheffing, maar die zijn afhan-
kelijk van de specifieke gezinssituatie van ieder personeelslid. 
Bovendien werken we met niet-geïndexeerde bedragen om de 
werkelijke effecten duidelijk zichtbaar te maken. Om de bedra-
gen om te rekenen naar de huidige situatie moet men vermenig-
vuldigen met 1,6084.

Voorbeeld 1

Volledig vastbenoemde onderwijzer met 10 jaar salarisanciënni-
teit, bruto niet-geïndexeerd maandsalaris barema 148 (= 141 en 
301) = 1.819,99 euro.

2013 2014 2015
Vakantiegeld 1.674,39 

(92%)
1.274,91 
(70,05%)

1.274,91 
(70,05%)

                             Belastbaar 1.455,55 1.108,28 1.108,28
Eindejaarstoelage           Bruto 769,13 1.129,18 1.129,18

                              Belastbaar 769,13 1.116,40 1.116,40

Totaal belastbaar 2.224,68 2.224,68 2.224,68

Het verschil tussen het vakantiegeld van 70,05 procent en de 92 
procent bedraagt 347,27 euro. Dit bedrag wordt vermenigvul-
digd met een factor 1,0368 en toegevoegd aan de bruto einde-
jaarstoelage.

Voorbeeld 2

Leraar secundair volwassenenonderwijs vast benoemd voor 
15/20 (geen tijdelijke uren in de referteperiode) maximum be-
reikt in het barema 501, bruto niet-geïndexeerd maandsalaris = 
2.394,54 euro.

2013 2014 2015
Vakantiegeld 2.202,98 

(92%)
1.677,38 
(70,05%)

1.677,38 
(70,05%)

                             Belastbaar 1.915,05 1.458,14 1.458,14
Eindejaarstoelage          Bruto 885,71 1.359,43 1.359,43

                              Belastbaar 885,71 1.342,61 1.342,61
Totaal belastbaar 2.800,76 2.800,75 2.800,75

Het verschil tussen het vakantiegeld van 70,05 procent en de 92 
procent bedraagt 456,91 euro. Dit bedrag wordt vermenigvul-
digd met een factor 1,0368 en toegevoegd aan de bruto einde-
jaarstoelage.

raf.deweerdt@acod.be
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Cao X, IV (Hoger Onderwijs) en III (Basiseducatie)
Leden spreken zich uit over cao's
ACOD Onderwijs consulteert haar leden 
om zich uit te spreken over de cao’s. In 
het kadertje bij dit artikel ziet u op welke 
dagen u als lid gebruik kan maken van uw 
democratisch recht (plicht) binnen onze 
vakbond. Na deze consultaties wordt in 
een Vlaams comité beslist of de diverse 
cao’s aanvaard worden door ACOD Onder-
wijs.

Voor de personeelsleden van de basisedu-
catie is er een aparte consultatieronde 
(samen met de andere vakbonden) omwille 
van de specifieke inhoud (al dan niet over-
gaan naar het statuut). Deze data worden 
bekendgemaakt via de afgevaardigden in 
de centra voor basiseducatie.

De inhoudelijke toelichting gebeurt op de 
ledenvergaderingen. Aangezien de onder-
handelingen afgelopen zijn, kan er aan de 
teksten niets meer gewijzigd worden. In dit 
artikel geven we voor iedere cao kort aan 
wat de belangrijkste punten zijn zonder 
hierop dieper in te gaan.

Voorgeschiedenis

Bij aanvang van de cao-onderhandelingen 
wordt steeds het budget vastgelegd waar-
binnen de besprekingen zullen worden 
gevoerd. Uiteraard is dat budget bepalend 
voor de mate waarin de verschillende eisen 
uit het vakbondscahier kunnen worden 
ingevuld. Jammer genoeg hebben we door 
het raamakkoord (zie het artikel hierover in 
deze Tribune) een deel van het cao-budget 
moeten inleveren. Daardoor werd het be-
perkt tot iets minder dan 45 miljoen euro.

Dit verplichtte de vakbonden om duide-
lijke keuzes te maken. Het was onmogelijk 
om én de koopkracht te verhogen én 
bijkomende tewerkstelling te realiseren. 
Daarom hebben we gekozen om maxi-
maal in te zetten op koopkrachtverho-
ging. Wij menen dat op deze manier een 
signaal wordt gegeven dat, in deze eco-
nomisch moeilijke tijden, de waardering 
voor het onderwijspersoneel ook financi-
eel wordt geuit.

Maatregelen cao X
- In 2014 komt er een verhoging van het 

vast gedeelte van de eindejaarstoelage.
- Beperking 'uren die geen lesuren zijn', 

strenger toezicht op de beperking tot 3 
procent.

- Uitwerken van een instrument om de 
werkdruk te meten (WAI-plus).

- Oplossen van een aantal anomalieën.

Maatregelen cao IV (hoger onderwijs)
- In 2014 komt er een verhoging van het 

vast gedeelte van de eindejaarstoelage 
(met uitzondering van de universiteiten, 
waar een ecocheque wordt ingevoerd).

- Harmoniseren/verbeteren van het sta-
tuut van de onderzoekers.

- Implementatie van de voorstellen om 
de werkdruk te verminderen die veroor-
zaakt wordt door de flexibilisering, en 
uitwerken van een instrument om de 
werkdruk te meten (WAI-plus).

Maatregelen cao III (basiseducatie)
- De overgang naar het statuut wordt 

beslist, maar de uitvoering moet in de 
volgende legislatuur gebeuren.

- In 2014 komt er een verhoging van het 
vast gedeelte van de eindejaarstoelage.

- Voor de personeelsleden van VOCVO 
wordt een werkgroep opgericht om een 
verbeterd statuut uit te werken voor de 
betrokken personeelsleden.

raf.deweerdt@acod.be

Data ledenconsultaties cao's

Op de ledenvergadering worden alle 
maatregelen omstandig toegelicht en 
krijgt u de mogelijkheid om, na vraagstel-
ling, u uit te spreken over de verschillende 
cao’s.
Dit zijn de data en locaties:
- Antwerpen op woensdag 25 september 

19 uur, Bondsgebouw, Ommeganck-
straat 47/49, Antwerpen.

- Brussel op dinsdag 17 september 19 uur, 
ACOD-gebouw, Congresstraat 17/19, 
Brussel.

- Limburg op maandag 23 september 
18.30 uur, ACOD-gebouw, Koningin As-
tridlaan 45, Hasselt.

- Oost-Vlaanderen op dinsdag 24 septem-
ber 19 uur, ACOD-gebouw (1ste verd.), 
Bagattenstraat 158, Gent.

- Vlaams-Brabant op maandag 16 sep-
tember 19 uur, ACOD-gebouw, Maria-
Theresiastraat 121, Leuven.

- West-Vlaanderen op woensdag 25 
september 14 uur, ACOD-gebouw, Sint-
Amandsstraat 112, Roeselare.
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Sociaal statuut kunstenaars
Arbeidsrechtbank 
geeft kunstenaars 
gedeeltelijk gelijk
In het najaar van 2011 gaf de RVA een nieuwe interpretatie 
aan haar reglementering over het recht op werkloosheidsuit-
keringen voor kunstenaars. De RVA wijzigde haar standpunt 
over de 'cachetregel' (laat voor kunstenaars een bijzondere 
verrekening van gepresteerde dagen toe om werkloosheidsuit-
keringen toe te kennen) door bepaalde groepen van personen 
de toegang tot de werkloosheidsuitkeringen te weigeren. Het 
ging om uitkeringen die ze sinds 2003 genoten.

ACOD Cultuur betwist wettigheid

Als gevolg van deze nieuwe interpretatie werden de podium-
technici, de scheppende kunstenaars en alle kunstenaars van 
wie de activiteit niet valt in de sector van de podiumkunsten, 
een werkloosheidsuitkering ontzegd. Naast die eerste maatregel 
heeft de RVA ook haar standpunt over de korte contracten her-
zien en daarbij nieuwe voorwaarden opgelegd om deze uitkerin-
gen te behouden, zonder echter de bestaande reglementering te 
wijzigen.
ACOD Cultuur stelde de wettigheid van dit dubbele standpunt 
van de RVA in vraag in naam en voor rekening van een groot deel 
van haar leden. Het Arbeidsauditoraat groepeerde een deel van 
deze zaken tijdens twee zittingen die specifiek aan deze kwesties 
waren gewijd op 13 en 14 mei 2013. Na de bepleiting werden 
deze zaken in beraad genomen.

Conclusies rechtbank

Het debat heeft betrekking op twee problemen: de toegang van 
de kunstenaars tot de werkloosheidsuitkeringen (cachetregel) en 
het behoud van het niveau van de uitkeringen voor de kunste-
naars die toegang hebben gekregen tot de uitkeringen. Over dit 
laatste punt werd nog geen uitspraak gedaan.

De vonnissen over de toegang van de kunstenaars tot de werk-
loosheidsuitkeringen en de daarop volgende uitsluiting van een 
deel van de begunstigden van deze uitkering, zijn uitgesproken 
op de zitting van 28 juni 2013. Terwijl de beschikking die van 
toepassing is inzake toegang tot de werkloosheidsuitkeringen 
voor de kunstenaars uitdrukkelijk de podiumkunstenaars en de 
musici beoogt, werd de rechtbank gevraagd of deze bepaling 
ook kan worden uitgebreid tot de scheppende kunstenaars en 
de podiumtechnici. Aan de hand van meerdere vonnissen van 28 
juni 2013 heeft de arbeidsrechtbank van Brussel geoordeeld dat 
het mechanisme van de cachetregel eveneens van toepassing is 
voor de podiumtechnici.

Hoewel deze categorie van werknemers niet uitdrukkelijk wordt 
beoogd in artikel 10 van het ministeriële besluit van 1991, heeft 
de rechtbank geoordeeld dat het onderscheid tussen podium-
kunstenaars en podiumtechnici discriminerend is. Op basis van 

deze redenering heeft de rechtbank gesteld dat de podium-
technici dus ook van de cachetregel moeten kunnen genieten. 
Vervolgens bevestigde de rechtbank dat de actieve scheppende 
kunstenaars in de sector van de podiumkunsten eveneens van 
de cachetregel moeten genieten. Hiermee bevestigt de recht-
bank een standpunt dat de Nationale Arbeidsraad al in zijn ad-
vies van 2012 had weergegeven.

De rechtbank spreekt zich daarentegen niet uit over de vraag 
of de kunstenaars buiten de sector van de podiumkunsten, het 
genot van de cachetregel zouden kunnen opeisen. Dit is jammer. 
Deze toestand belangt onder andere de plastische kunstenaars, 
de literaire auteurs en de grafische vormgevers aan. De uitspraak 
van de rechtbank komt dus gedeeltelijk tegemoet aan de ver-
wachtingen van de ACOD, in die zin dat de podiumkunstenaars 
en de scheppende kunstenaars de toegang tot de werkloos-
heidsuitkeringen krijgen aan de hand van de cachetregel.

Geen oplossing voor alle kunstenaars

Kunstenaars die buiten het veld van de podiumkunsten werken, 
blijven uitgesloten. Dit brengt de problematiek, die in de jaren 
'90 talrijke debatten voedde naar aanleiding van de zaak rond de 
schrijfster Pascale Fontenau, opnieuw op het voorplan. Terwijl 
de politieke wereld beloofde het probleem op te lossen door 
wetten te maken, stellen we vast dat het huidige standpunt van 
de RVA – en dat van de arbeidsrechtbank – een interpellerende 
stap achteruit betekent. Waarschijnlijk wordt tegen de beslissin-
gen van de rechtbank beroep aangetekend, maar de betrokken 
partijen dienen hierover nog overleg te plegen.

Politieke context en standpunt regering

Los van het juridische debat heeft ACOD Cultuur de politieke 
wereld geïnterpelleerd over het kunstenaarsstatuut, te meer 
daar de in 2011 door de RVA ingeleide pseudohervorming 
zonder enige vorm van sociaal overleg is doorgevoerd door de 
toenmalige regering in lopende zaken. Terwijl uit het juridische 
debat duidelijk blijkt dat een deel van het probleem gekoppeld 
is aan het gebrek aan zowel toepasbare reglementaire bepalin-
gen als beleidsperspectieven, is de verantwoordelijkheid van de 
politieke wereld in de ongelukkige ontwikkeling van dit dossier 
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duidelijk belicht. Uitgaande van de twee adviezen die de Natio-
nale Arbeidsraad in 2010 en 2012 over de kwestie uitbracht, lijkt 
de regering vandaag – dus meer dan twee jaar na het begin van 
de controverse – geneigd om de aanbevelingen van de NAR ter 
harte te nemen.

Eisen ACOD Cultuur

Ongeacht de inhoud van de hervorming die de regering uiteinde-
lijk zal voorstellen om goed te keuren, herhaalt de ACOD wat in 
haar ogen momenteel het belangrijkste is in dit dossier:

- het streven naar objectieve gegevens. Terwijl het aantal werk-
loze kunstenaars in de afgelopen 10 jaar aanzienlijk is gestegen, 
blijft het momenteel onmogelijk te bepalen waaraan deze stij-
ging precies is te wijten. Naast allerlei verhalen die de ronde 
doen en de misbruiken die in deze dossiers zouden bestaan, 
bestaat er geen enkele objectieve bron die de cijfers op een ra-
tionele manier kan verklaren. Evenmin zijn er in de schoot van 
de overheidsinstanties indicatoren te vinden die de aanvragen 
vanuit de artistieke sector duidelijk zouden kunnen identificeren. 
Voor ACOD Cultuur moet eerst een analyse van de objectieve 
gegevens worden gemaakt alvorens zich grondig te kunnen be-
zinnen en deze problematiek rationeel te kunnen aanpakken.

- de bescherming van de werkgelegenheid. Terwijl de belangrijk-
ste opmerking van de NAR betrekking heeft op de vaststelling 
dat een groot deel van het artistieke activiteitenveld buiten het 
kader valt van het arbeidsrecht ter bescherming van de werkne-
mer, betreurt de ACOD dat de regering deze dimensie negeert 
in haar pogingen om het probleem aan te pakken en zich con-
centreert op de verschillende manieren om de toegang tot de 
werkloosheidsuitkeringen voor de kunstenaars te beperken. 
Voor ACOD Cultuur is het debat over de integratie van de artis-
tieke activiteiten in het veld van de arbeidsrecht van essentieel 
en prioritair belang, overeenkomstig het standpunt van de NAR 
hierover.

- de samenhang en het overleg. Momenteel focust de regering 

zich op de invoering van verschillende mechanismen om de 
hoedanigheid van kunstenaar en/of de aard van de artistieke 
activiteiten te waarborgen. Dit zou moeten gebeuren door de 
bemiddeling van een of meerdere raadgevende commissies, die 
de opdracht hebben om daadwerkelijk 'kunstenaarsvisa' af te 
leveren. De bedoeling is dus om de problematiek over de defini-
ering van de begrippen kunstenaar en artistieke activiteit door 
te schuiven naar een administratieve instantie die belast wordt 
met het uitvaardigen van deze hoedanigheid, geval per geval. 
Hoewel de overwogen oplossing geen rechtstreeks antwoord 
blijkt te geven voor het huidige probleem (geen definiëring), 
wordt hiermee toch een stap in de goede richting gezet. Voor 
ACOD Cultuur moet de komst van een commissie belast met het 
uitvaardigen van kunstenaarsvisa en/of het goedkeuren van de 
kwalificatie van bepaalde artistieke activiteiten, dan gebeuren in 
overleg en in samenwerking met alle andere partijen die actief 
zijn in de sector zoals onder meer de vakbonden.

Tot slot nog dit: de rechtbank van Brussel heeft op 19 juli een 
uitspraak gedaan over de toepassing van art. 116§5 ten voordele 
van alle artiesten. De rechtbank ziet geen enkel argument om 
scheppende kunstenaars die werken met korte contracten niet 
dezelfde voordelen te geven als de artiesten vertolkers in het 
spektakelbedrijf. De RVA heeft reeds de scheppende kunstenaars 
in het spektakelbedrijf ook het voordeel van art 116§5 toege-
kend maar nog niet voor alle scheppende kunstenaars. We we-
ten dat minister van Werk Monica Deconinck de regelgeving wil 
aanpassen in de zin van de uitspraak. 

Laurette Muylaert

CONTACT Laurette Muylaert l 0477 32 38 61 l laurette.muylaert@acod.be
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Uitstap Luik en Limburgse wijnstreek

Op 26 september organiseert ACOD Te-
lecom een busreis naar Luik en de Lim-
burgse Wijnstreek. De provinciale senio-
rencommissie van het gewest Antwerpen-
Kempen-Mechelen sluit zich aan bij deze 
uitstap.
Na een bezoek aan het moderne station 
van Luik-Guillemins (ontwerp van Santia-
go Calatrava) en het middagmaal, gaat het 
richting kasteel van Genoelselderen voor 
rondleiding en degustatie van drie wijnen. 
's Avonds is er nog een broodmaaltijd 
alvorens naar huis terug te keren.
De bus haalt de eerste deelnemers om 
7 uur op aan het Bondsgebouw van de 
ACOD te Mechelen en om 7.30 uur staat 
de bus in de Van Straelenstraat te Antwer-
pen. Terugkomst in Antwerpen om 20 uur 
en om 20.30 uur in Mechelen. Deelname-
prijs is 50 euro per persoon (busreis, gids 
en maaltijden). De inschrijvingen worden 
afgesloten op 18 september of vroeger in-
dien volzet. Inschrijvingen worden slechts 
definitief na betaling op rekeningnummer 
BE14 8778 0015 0383 van ACOD Antwer-
pen met als mededeling S13LU. Verdere 
inlichtingen over de activiteiten senioren-
commissie zijn per mail te verkrijgen op 
eenvoudige vraag naar maurice.hauspie@
acod.be.

Voordracht ‘Waardig Sterven’

Behalve ontspannende thema’s snijdt de 
seniorenwerking van ACOD Antwerpen-
Kempen-Mechelen vaak ook ernstige 
thema’s aan. Na een voordracht over 
erfenissen komt nu ‘sterven’ aan bod. Op 
donderdag 24 oktober 2013 om 14u geeft 
de vrijzinnig humanistische vereniging 
‘Het Huis van de Mens’ in het ACOD-
gebouw van Mechelen (Stationsstraat 50) 
een voordracht over: ‘een waardig le-
venseinde en de wetgeving daaromtrent’, 

met mogelijkheid tot vragen stellen. Meld 
je aanwezigheid op maurice.hauspie@
acod.be, 03/213.69.20 of 015/41 34 25. 
Verdere inlichtingen over de activiteiten 
seniorencommissie kan je  ook per e-mail 
verkrijgen als je je vraag stuurt naar mau-
rice.hauspie@acod.be. 

Filmvoorstelling Martin's Journey

Op vrijdag 27 september 2013 organiseert 
het gewest Oost-Vlaanderen de vertoning 
van de film 'Martin's Journey' in de Ba-
gattenstraat 158, 9000 Gent (zaal eerste 
verdieping). Meer info over de film kan je 
vinden op de pagina’s van ACOD Spoor in 
deze Tribune.
Onthaal is voorzien om 9 uur, gevolgd 
door een inleiding door Philippe Demeyer 
(Vredeshuis) om 9.30 uur en het begin 
van de film om 9.50 uur. Om 11 uur slui-
ten we af met een receptie en gelegen-
heid tot vraagstelling. Gelieve je aanwe-
zigheid te bevestigen via oost_vlaande-
ren@acod.be of 09/269.93.33.

Seniorenfeest

Op 17 oktober 2013 organiseert het 
gewest Oost-Vlaanderen zijn jaarlijks 
seniorenfeest. Vanaf 14.30 uur kan je in 
De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 
Gentbrugge, genieten van een optreden 
van Wendy Van Wanten en een gezellig 
samenzijn. De inkom bedraagt slechts 5 
euro per persoon. Inschrijven doe je via 
09/269.93.33 of via oost_vlaanderen@
acod.be. De betaling doe je op het reke-
ningnummer 877-1407301-38 met ver-
melding van naam, sector en het aantal 
personen.

Dienstbetoon Halle

ACOD Vlaams-Brabant organiseert vanaf 
september 2013 dienstbetoon en zit-
dagen in Halle. Je kan elke 2'de en 4'de 
woensdagnamiddag tussen 13.30 uur en 
15.30 uur terecht in lokaal Halle Vooruit, 
Oud-strijdersplein 14, 1500 Halle, voor 
vragen in verband met je vakbondslid-
maatschap of problemen in de werksfeer. 
Bovendien is er een brievenbus voor 
ACOD/sp.a, waar je documenten kan ach-
terlaten. Afspraken zijn ook mogelijk via 
016/22.31.50. De ACOD komt naar je toe!

Jaarvergadering seniorenwerking

Op donderdag 10 oktober 2013 organi-
seert ACOD Vlaams-Brabant de jaarlijkse 
feestelijke bijeenkomst voor de gepen-
sioneerde leden intersectoraal gewest 
Vlaams-Brabant in het Achturenhuis, 
Maria-Theresiastraat 121 te Leuven. Om 
11.45 uur verwelkomen wij u met een 
glaasje bubbels, gevolgd door een warm 
meerkeuzebuffet. Omstreeks 14.30 uur 
spreken Karel Stessens, voorzitter ACOD, 
en Chris Reniers, algemeen secretaris, 
over de actuele toestand en de pensioen-
problematiek. Vanaf 15 uur is er een mu-
zikale happening.
Er worden geen persoonlijke uitnodigin-
gen verstuurd. Inschrijven is verplicht en 
kan alleen via ons intersectoraal secre-
tariaat ACOD Vlaams-Brabant of door 
storting van uw persoonlijk aandeel in de 
kosten van 20 euro per persoon op reke-
ningnummer BE94 8777 9928 0114 tot 
uiterlijk 3 oktober 2013 met vermelding 
'Feest senioren 10/10/2013'. Na betaling 
ontvangt u een gepersonaliseerde toe-
gangskaart. Zonder deze kaart kan u niet 
deelnemen en krijgt u geen toegang tot 
de feestzaal. De gepersonaliseerde toe-
gangskaart wordt u op 6 oktober per post 
toegestuurd.

Antwerpen-Kempen-Mechelen
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