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Mark maakt gebruik van de 
vele waterlopen in Gent.  

Hij kajakt van Merelbeke naar 
de brandweerkazerne in het 

noorden van de stad.
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• • • Wat houdt het decreet interim- 
arbeid in dat jullie bij het Grondwettelijk 
Hof aanvechten?

De Vlaamse regering heeft het decreet 
over interimarbeid gewoon doorgeduwd. 
Opvallend is dat het decreet voor de Vlaamse  
overheid en de lokale sector niet de garanties 
inhoudt die wel gangbaar zijn in de privé- 
sector. Als de minister zo graag naar de  
privésector verwijst, dan zou ze minstens 
dezelfde regels en waarborgen moeten 
respecteren. Omdat dit niet zo is, vechten 
we het decreet juridisch aan op grond van  
discriminatie van de openbare sector tegen-
over de privésector. 

• • • Interimarbeid kan ook niet bij 
tijdelijke pieken in de werkdruk?

Interimarbeid in de openbare sector is he-
lemaal niet nodig. De situaties waarin men de 
regeling mogelijk wil maken zijn grotendeels 
dezelfde als die waarin nu al contractuelen 
worden aangeworven. En ook dat gebeurt als 
de hoeveelheid werk piekt. We verwachten 

dat een deel van het personeel dat nu met een 
arbeidsovereenkomst wordt aangeworven, 
vervangen wordt door uitzendkrachten.

Is werken via interimarbeid geen 
opstap naar een vaste baan?

• • • In de privésector wordt interimarbeid 
inderdaad gebruikt als selectiekanaal. In 
de openbare sector is die mogelijkheid 
uitgesloten. We weten vooral dat interim- 
arbeid leidt tot misbruik van sociale rechten. 
Daarnaast is er meer discriminatie, zijn er 
meer arbeidsongevallen en wordt er veel 
meer flexibiliteit gevraagd. Met de invoering 
van interimarbeid in de openbare sector 
heeft de minister vooral één doel voor ogen: 
de interimsector tevredenstellen met een 
groter marktaandeel. Platte commercie, 
daar gaat het over.
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“ Interimarbeid als opstap 
naar een vast contract 
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Onlangs vroeg een Vlaamse gemeente 
ons om mee na te denken over assistentie-
woningen. Op de klassieke manier zou de 
gemeente dat enkel samen met  bouwpro-
motoren en architecten opstarten. Om het 
dan over vierkante en kubieke meters en 
soorten bakstenen te hebben. En vervolgens 
maar hopen dat de mensen die je voor ogen 
had er ook daadwerkelijk komen wonen. 
Het gevolg is dat in veel gemeenten veel 
assistentiewoningen leeg staan. Als service 
designers vertrekken we vanuit het standpunt 
van de gebruiker, de bewoner in dit geval. 
Wij brengen in kaart hoe we hen kunnen 
samenbrengen, welke infrastructuur, zorg en 
voorzieningen daarvoor nodig zijn en hoe een 
wijk of gemeenschap een deel van de vraag 
naar assistentiewonen op zich kan nemen. 

We hebben niet alle wijsheid in pacht. 
Bij alle projecten betrekken we zoveel moge-
lijk kennisinstellingen, het beleid met al haar 
departementen en diensten, ondernemers, 
werkveldorganisaties en de doelgroep zelf. 
Met behulp van onderzoek en workshops met 
betrokkenen en innovators brengen we idee-
en aan en schetsen we een totaalbeeld. Deze 
manier van denken hanteren overheidsinstel-
lingen nog niet. Dat kan je hen niet kwalijk 

nemen, ze zijn gewoon zo niet georganiseerd. 
Veel diensten weten amper van elkaar 
waarmee ze bezig zijn. Terwijl in het dagelijk-
se leven de burger met veel beleidsdomeinen 
tegelijk in aanraking komt: mobiliteit, econo-
mie, groen... Met alleen een koepelstructuur 
ben je er nog niet. Het moet bij de mensen in 
hun denk DNA zitten. Daar is een mentaliteits-
verandering voor nodig.

Apollo 18 gaat verder dan mensen 
bijeenbrengen of processen in kaart brengen. 
We zorgen ervoor dat een project daadwer-
kelijk landt. Want dat is het probleem met 
veel servicedesignprojecten: het is een hot 
topic maar vaak eindigt het resultaat van zo’n 
proces in een mapje papier op het bureau van 
een diensthoofd. Soms helpt het om mensen 
van buitenuit toe te laten om interne obsta-
kels mee te helpen oplossen. Want je mag 
het maatschappelijk nut en de lange termijn 
niet uit het oog verliezen en niet enkel aan 
je eigen organisatie denken. Wij staan voor 
een people-planet-profitmodel en willen de 
maatschappij op een holistische manier beter 
maken, en dat kan zelfs banen scheppen.

Waarom Apollo 18? Wij gaan naar de 
maan om van daaruit naar de aarde te kijken. NT

“We hebben niet alle 
wijsheid in pacht” 

Al gehoord van service design? Het is een methode om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren vanuit de noden en wensen van de gebruikers. 

Overheden en bedrijven doen hiervoor steeds vaker een beroep op  
een externe partner. Saskia Westerduin staat mee aan het hoofd  

van het gespecialiseerde bureau Apollo 18 in Gent.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Xavier Truant

Het gesprek
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We staan almaar langer in de file. Naast de Kennedytunnel heeft nu ook de 
Liefkenshoektunnel de maximumcapaciteit bereikt. De NMBS krijgt in de nieuwe 
beheersovereenkomst weinig uitdagende verplichtingen opgelegd. En De Lijn, die 
bespaart zich kapot. Meer en meer pendelaars gaan dan ook op zoek naar alter-
natieven. Kunnen zij het verschil maken?

Mobiliteit

OP 
 ZOEK 

NAAR 
Dichter bij het werk wonen is dé oplossing?

“Het kan ons meer vrijheid geven, want er 
komt dan mobiliteitstijd vrij voor andere be-
stemmingen dan het werk. Maar als je ermee 
bedoelt dat we een stap verder komen als 
we de files oplossen: nee.  Sowieso willen we 
immers ons mobiliteitsbudget opgebruiken. 
Als morgen de files weg zijn, zouden we toch 
even lang onderweg willen zijn. We zouden 
dus geen tijd winnen, wel afstand.  Daarom 
is die focus op het oplossen van de files ook 
verkeerd. De echte uitdaging is zorgen voor 
mobiliteit voor mensen die vandaag géén 
mobiliteit genieten: de mobiliteitsarmen. Ik 
noem dat de ‘onzichtbare file’. Door haar 
onzichtbaarheid komt die veel minder hoog 
op de politieke agenda.” 
 
Gaan we dan het best op zoek naar  
alternatieven die ons gelukkiger maken?

“Natuurlijk. Wij blijven in ons denken vastzit-
ten in oude recepten: hier nog een rijstrook 
erbij, daar nog enkele seconden winst door 
een scherpere lichtenregeling. Dat zijn 
kosten op het sterfhuis. Er is een omscha-
keling nodig en die is gelukkig al bezig. Er 
zijn amper cijfers bekend over het gebruik 
van elektrische fietsen en speed pedelecs 
in Vlaanderen, maar iedereen ziet dat het 
aantal exponentieel stijgt. Meer dan de helft 

Mobiliteitsexpert Kris Peeters 
heeft een duidelijke visie op de 
staat van onze mobiliteit. Hij 
vraagt zich vooral af waarom 

het bij ons zo lang duurt om de omslag te 
maken, terwijl de goede voorbeelden in het 
buitenland bij bosjes te vinden zijn . “Toch 
denk ik dat we eindelijk de goede richting 
aan het uitgaan zijn. Je ziet dat mensen be-
reid zijn alternatieve oplossingen te zoeken.”

Is mobiliteit een probleem?
KRIS PEETERS “Neen! Mobiliteit an sich is geen 
probleem, het is zelfs een positief gegeven. 
Zonder mobiliteit kunnen wij als mens niet 
functioneren. Alleen organiseren we onze 
mobiliteit op zo’n manier dat we er ongeluk-
kig van worden. Daardoor zijn wij vandaag 
vooral bezig met de verdeling van de ‘lasten’, 
in plaats van de verdeling van de ‘lusten’. We 
moeten er opnieuw iets positief van maken.”

“Het is wetenschappelijk bewezen dat we 
dagelijks één à anderhalf uur ‘onderweg’ 
willen zijn. Niet meer, maar ook niet minder. 
Dat is ons persoonlijke mobiliteitsbudget. Let 
er maar eens op: als het over onze mobiliteit 
gaat, rekenen we altijd in tijd. We zeggen dan 
ook niet: de kust is 70 kilometer rijden. Wel: 
de zee is een uurtje van hier.”

Gentenaar Mark Flerick 
kajakt regelmatig naar 

het werk: “Een tocht van 
een uur, maar heel erg 
ontspannend en goed  

voor de conditie.”

EEN ANDERE MOBILITEIT

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

�

6 NT November 2018 7



Mobiliteit

van de nieuw verkochte fietsen is intussen 
elektrisch aangedreven. Het heeft tot nu 
toe weinig impact op files, maar  wel op het 
goede gemoed van die fietsers: mensen die 
fietsen blijven langer gezond en ervaren 
meer vrijheid. Nederlands onderzoek heeft 
uitgewezen dat fietsers gemiddeld gelukkiger 
zijn dan hun collega’s in de auto. De com-
binatie met de elektrische fiets, die de fiets 
extra mogelijkheden geeft (mensen kunnen 
langer fietsen, hellingen zijn geen probleem 
meer, langere afstanden worden fietsbaar …) 
maakt ons multimodaler. De tijd dat we van 
deur tot deur met de wagen reden ligt achter 
ons. We gebruiken vaker verschillende ver-
voersmiddelen: met de bus naar het station 
om daar de trein te nemen en de reis af te 
maken met een Bluebike is geen uitzonde-
ring meer.”

“Ik was in de jaren 90 een van de eersten in 
mijn gemeente met een fietskar voor de kin-
deren. Mensen keken me toen na, nu vindt 
niemand het nog een gek idee. Het gaat echt 
wel sneller dan we denken. Kijk maar eens 
om je heen: elektrische steps, hoverboards, 
de Waterbus in Antwerpen zijn ‘spectaculaire’ 
voorbeelden – deelfietsen en deelauto’s zijn 
we al heel gewoon gaan vinden ... We vinden 
meer en meer manieren om ons plezant en 
vlot te verplaatsen.”

Moet het niet nog sneller?
“Koning Auto heeft in de jaren 60 op een kor-
te tijd heel onze infrastructuur bepaald. En 
nu gaan we snel de andere kant uit. Toch zal 
dat proces nog wel wat tijd vragen. Gedu-
rende decennia opgebouwde infrastructuren 

en ingesleten gewoonten verander je niet 
zomaar. Onze beleidsverantwoordelijken 
én onze media denken ook nog altijd vooral 
vanuit het voorruitperspectief, waarbij de 
auto het alfa en het omega is. Terwijl de auto 
in de toekomst natuurlijk het ‘alternatief’ 
wordt in plaats van de ‘standaard’. Door de 
positieve elementen van een duurzamere 
mobiliteit te benadrukken, kunnen we de 
geesten wel sneller doen rijpen. Gezondere 
lucht, gezondere mensen, minder gekwets-
ten en doden in het verkeer, meer veiligheid 
om kinderen op straat te laten spelen, meer 
geld om leuke dingen te doen, een beter 
gebruik van onze publieke ruimte... Er zijn 
genoeg argumenten om te switchen en 
mensen ontdekken die steeds vaker ook zelf. 
Er sterven jaarlijks wereldwijd 1,3 miljoen 
mensen in het verkeer en nog eens 7 miljoen 
mensen sterven vervroegd door de indirecte 
effecten ervan. Over 100 jaar kijken we hier 
als mensheid op terug en denken we: ‘Waar-
om hebben we zoiets zo lang toegelaten?’.”

“Vakbonden kunnen een trekkende rol spelen 
in nieuwe mobiliteit in België. Ze zijn heel 
erg begaan met klimaat, luchtkwaliteit en 
sociale rechtvaardigheid. Tegelijk zien we dat 
de vakbond niet verder kijkt dan de ‘werkge-
legenheid’ als het over de auto-industrie gaat. 
Of nog te vaak de salariswagen verdedigt. Ik 
denk dat ze daarover creatiever en consis-
tenter moeten gaan nadenken. Sommige 
voordelen zijn anno 2018 niet langer houd-
baar en moeten mee-evolueren. Vakbonden 
kunnen én moeten mee aan de basis liggen 
van die evolutie.”  NT

“  We organiseren 
onze mobiliteit 
verkeerd.”

KRIS PEE TERS 

Mobiliteitsexpert

Mark Flerick : “Heel wat 
mensen gaan na het werk 

met de wagen naar de 
fitness, om daar op een 
loopband tv te kijken. Ik 

doe mijn sport van en naar 
het werk.”

�

Mark Flerick werkt al 17 jaar bij de 
Gentse brandweer. Regelmatig 
kajakt hij van Merelbeke naar de 
kazerne aan de andere kant van 
de stad. 

“Ik heb in mijn jeugd altijd geroeid. 
Maar om te roeien heb je vlak 
water nodig en een ponton om je 
boot in het water te krijgen. Een 
kajak is veel gemakkelijker. Die 
neem je overal mee naartoe, gooi 
je in het water en je vertrekt. Op 
een dag heb ik ontdekt wat voor 
een waterstad Gent is. Je raakt 
letterlijk overal!”

“Sindsdien begon ik ook af en toe 
naar het werk te kajakken. Het is 
een vaart van een dik uur, maar 
wel heel ontspannend. Andere 
dagen neem ik de fiets, maar 
dan moet je kunnen omgaan met 
aggressieve autobestuurders en 
losgeslagen bakfietsen (lacht). Op 
het water ben ik nog maar één 
keer zoiets tegengekomen: dat 
was een groepje dat met yachts 
voorbij racete waardoor mijn kajak 
omsloeg.”

“Ik gebruik mijn kajak ook in mijn 
vrije tijd. Het is gemakkelijk om 
je te verplaatsen in de stad. Ik zie 
ook steeds meer kajakkers in het 
centrum. De stad denkt zelfs al 
aan kajakkers bij nieuwe projecten. 
De nieuwe sluis aan de Reep heeft 
een speciale glijbaan, zodat je als 
kajakker gemakkelijk het hoogte-
verschil kunt overbruggen.”
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De WaterBus 
vaart over de 
Schelde en 
vormt een  
snelle  
verbinding 
tussen 
Hemiksem, 
Antwerpen  
en de haven.



mijn man en ik zelf waar we naartoe gaan. 
Vooral theater, maar ik laat me ook graag 
verrassen door andere genres: humor, 
wereldmuziek, dansvoorstellingen ... Het 
aanbod is zoveel ruimer dan vroeger. Er is 
voor iedereen wel iets te beleven.”

“Toegankelijkheid vind ik ook belangrijk 
met mijn dochter die in een rolstoel zit.  
Bij CC De Adelberg stellen ze alles  
in het werk om het voor mensen met een 
beperking een aangename voorstelling 
te maken. Mijn dochter kan gemakkelijk 
plaatsnemen in de zaal en ik mag mee  
als haar begeleider. Samen doen  
we vier voorstellingen per jaar. Ons  
moeder-dochtermoment.”  NT

Marc vindt dat er wel degelijk een oplossing voor het probleem 
is, een die zelfs geld op zal brengen. “Wij willen een goede 
opleiding voor de ambtenaren en hen bevorderingskansen 
bieden. Controleurs moeten weer het volledige dossier kunnen 
onderzoeken. Met meer autonomie voor de lokale hoofdcon-
troleurs en meer personeel. Het geld zal massaal binnenstro-
men, onze oplossing verdient zich dus dubbel en dik terug.” 

Het aantal controles en de kwaliteit ervan is enorm afgenomen 
en van een zodanig niveau dat vennootschappen weten dat 
ze niet of amper onderzocht worden. “Bij elk begrotingscon-
claaf vallen de geschatte inkomsten altijd tegen. Omdat men 
gewoon geen rekening houdt met het feit dat er steeds minder 
wordt aangegeven. Dat is catastrofaal. Ieder jaar zit men er bij 
de schattingen 1 tot 2 miljard naast, dus dan weet je ongeveer 
hoeveel er tegenwoordig ontweken of onttrokken wordt.”  NT

De klant

• Nicole Lafosse pikt al 25 jaar de theater-
producties in CC De Adelberg mee, maar 
ze laat zich ook graag verrassen door 
andere voorstellingen in het aanbod. “Elk 
jaar koop ik een abonnement voor 9 voor-
stellingen.” Haar passie voor theater brengt 
haar ook in De Warande in Turnhout of de 
Bourlaschouwburg in Antwerpen. “Ik heb 
zelf toneel gespeeld en heb ook een regis-
seursopleiding gevolgd. In een voorstelling 
ga ik altijd op zoek naar wat de auteur en 
regisseur willen vertellen met hun stuk.”

Nieuwe ontdekkingen
“Twintig jaar geleden waren de kinderen 
nog niet het huis uit, dus gingen we vaak 
naar familievoorstellingen. Nu kiezen 

TEKST
Timothy Puype
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Wie 
Nicole Lafosse (65 jaar)

  

Klant bij  
Cultureel Centrum 
De Adelberg in Lommel

Ik laat me graag verrassen”“Nicole:

Deze stelling is:
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De overheid loopt tientallen miljoenen euro mis door een gebrek aan controles. 
Dat is althans de mening van Marc Nijs, ACV-verantwoordelijke bij Financiën. 
“Vennootschappen weten dat ze niet onderzocht worden. Het risico dat ze lo-
pen door bepaalde zaken niet aan te geven, is nihil. Proberen loont.”

In het verleden selecteer-
de een hoofdcontroleur 
vennootschappen die voor 
controle in aanmerking kwa-
men. De controleurs onder-
zochten vervolgens in detail 
deze dossiers. Marc Nijs: “Nu 
wordt er vanuit Brussel op 
basis van statistische gege-
vens een dossier uitgepikt 
waarbij de controleur geen 
enkele inspraak heeft. Op die 
manier ontsnappen dossiers 
systematisch aan contro-
le. Een tweede nadeel van 
het nieuwe systeem is dat 
een controleur wordt verteld 
welk deel van een dossier on-
derzocht mag worden, en dus 

ook wat niet. Dan kom je in 
de vreemde situatie waarin 
de controleur een vermoe-
den van fraude vaststelt 
door een bewust verkeer-
de aangifte. Maar dat hij de 
kans niet meer krijgt om een 
bijkomend onderzoek uit te 
voeren omdat de controleur 
zich moet beperken tot wat is 
opgedragen.”

Big Brother
“De verantwoordelijkheid 
moet liggen bij degene die 
onderzoekt. De controleur 
moet dus de kans krijgen om 
alles te onderzoeken. Een 
militant vroeg zich ooit af: 

wie controleert Big Brother? 
Wie controleert of de toewij-
zing van de dossiers aan de 
ambtenaren op een eerlijke 
manier verloopt? Niemand 
weet het. In het oude sys-
teem werd de hoofdcontro-
leur gecontroleerd door een 
inspecteur en die weer door 
zijn directie. Personeelste-
kort speelt zeker een rol bij 
het onzorgvuldig controle-
ren. Financiën had 30 jaar 
geleden 37.000 mensen en 
nu nog maar 22.000. Dat 
zijn natuurlijk niet allemaal 
controleurs maar hun aantal 
is evenredig afgenomen. Ter-
wijl de economische activiteit 

in dit land toch duidelijk toe-
neemt, elk jaar komen er zo’n 
10.000 vennootschappen bij.” 

Kinderspel
“Nog zorgwekkender is dat 
de kwaliteit van de contro-
leurs schrikbarend afneemt. 
Vroeger waren opleidingen 
en examens van Financiën 
legendarisch zwaar. Maar je 
leerde zo wel de stiel. Een 
examen bestaat nog, maar 
dat gaat nu over zaken waar 
men niets mee kan doen. Het 
draagt ertoe bij dat de huidi-
ge controles van een dergelijk 
niveau zijn dat ontduiking 
kinderspel wordt.”

De stelling

Moeten meer OCMW's en hulpcentra 

geopend zijn tussen Kerst en nieuw?

De overheid loopt geld mis

door te weinig belasting-

controles bij venootschappen

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk

O niet waar
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CHRISTOPH VANDENBULCKE “Ja, er is een kalen-
der vastgelegd maar we kiezen er blijkbaar 
voor om in de loopgraven te blijven zitten.” 

WIM DRIES “Loopgraven? We hebben altijd 
begrip voor jullie standpunt getoond. En we 
beseffen ook wel dat we, na zoveel jaren van 
stilstand, een inspanning moeten doen om 
jullie tegemoet te komen. We hadden er wel 
problemen mee dat jullie onmiddellijk na  
Via 5 de vraag gingen stellen voor eenzelfde 
verhoging voor de rest van het personeel. 
Voor alle duidelijkheid: we zijn daartoe 
bereid maar dan moet Vlaanderen mee in 
het bad. En op dat vlak laten ze ons finan-
cieel wel in de steek. Het liep al mis met 
de taxshift, waar de lokale besturen geld 
misliepen.”

CV “Dat is vooral een politiek verhaal. U 
spreekt nu als burgemeester maar ik denk 
dat u binnen uw politieke familie toch wel 
door kan wegen.”

WD “Er is geen draagvlak om de taxshift 
open te trekken. Het zou gaan over 192 
miljoen extra die we daardoor mislopen.”

CV “U kent onze ambities. Dit is een histo-
risch moment om als sector te ageren. En dat 
doen we nu niet. We moeten een sectoraal 
akkoord afsluiten, maar als we met elk van 
de 300 gemeenten afzonderlijk blijven 
onderhandelen, komen we nergens. We 
moeten dat solidariseren en om de zoveel 
tijd binnen de sector afspraken maken over 
een minimum invulling van de  

De confrontatie

CHRISTOPH VANDENBULCKE 
(rechts), nationaal secretaris 
lokale en regionale besturen van 
ACV Openbare Diensten en  
WIM DRIES (links), voorzitter 
VVSG en burgemeester van 
Genk spreken met elkaar af in 
Brussel, de plek waar het beleid 
in dit land bepaald wordt. 
Wim Dries kreeg onlangs het 
mandaat om met de vakbonden 
te onderhandelen.

arbeidsvoorwaarden. Dat bepaalde besturen 
een marge willen hebben om andere  
beslissingen te nemen tot daaraan toe. Ik 
vind het zonde dat dit debat over het perso-
neel herleid wordt tot een debat over centen. 
Lokale en regionale besturen schieten in 
het algemeen tekort op het vlak van human 
resource management. Men vergeet de juiste 
context te creëren waarin mensen optimaal 
een beleid kunnen uitvoeren. Dat gaat niet 
alleen over verloning.”

WD “Die verloning is de laatste 15 jaar wel 
wat verbeterd.”

CV “Niet voor iedereen hé. Voor de 
algemeen directeurs werd zonder uitzonde-
ring en zonder te kijken naar hun kwaliteiten 
30% opslag gegeven. Dat is een non-beleid.”

Voelt u iets voor een sectorakkoord?
WD “Daar wordt het inderdaad tijd voor. We 

zouden ten laatste de lokale besturen tegen 
zomer 2019 hierover willen informeren zodat 
ze hun meerjarenplannen hierop kunnen af-
stellen. We gaan daarom samen met de bon-
den afspraken vastleggen. Die 1,1% verhoging 
is een duidelijk vraag van de bonden maar 
wij hebben ook een aantal vragen. Zo zitten 
er in de rechtspositieregeling (RPR) nog een 
aantal knelpunten. Wij willen over drie zaken 
spreken, die voor de bonden ook belangrijk 
zijn: de pensioenlast die als een boemerang 
op de gemeentes afkomt, de tweede  
pensioenpijler voor de contractuelen en een �

Vlaanderen voert  
een politiek van

VERDEEL & HEERS
Een van de resultaten van het Vlaams Intersectoraal 
Akkoord (VIA 5) voor de social/non-profitsectoren is 
een koopkrachtstijging van 1,1%. Maar op lokaal en re-
gionaal niveau komt slechts een derde van het perso-
neel daarvoor in aanmerking. ACV Openbare Diensten 
eist van de werkgevers van de lokale besturen dat ze 
een evenredig budget voorzien voor alle personeels-
leden. Het overleg hierrond lijkt muurvast te zitten. 
Na een actie begin oktober hebben de werkgevers 
toegezegd om rond de tafel te willen gaan zitten om 
tot een akkoord te komen. We confronteren vakbond 
en werkgever met elkaars standpunten.
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verdere professionalisering van ons perso-
neel. Wij willen meer richting HRM evolu-
eren. We constateren dat gemeentes niet 
meer groeien in personeel, eerder afslanken. 
In ruil zie je nu wel meer gekwalificeerde 
mensen aan het werk, op alle niveaus. Op de 
competenties van het personeel moeten we 
meer inzetten. Natuurlijk moeten we ook kij-
ken naar het punt van de koopkracht, dat is 
jullie vraag. Daarom wil ik zeker de piste van 
een op te richten sectorfonds bekijken. Maar 
daarnaast vind ik dat regionale besturen 
meer autonomie moeten krijgen.”

CV “Momenteel kan die autonomie niet 
werken. Omdat je in het keurslijf van het 
Vlaams beleid zit dat het financieel beheer 
van de lokale besturen verankerd heeft. En 
de huidige financieringsmarge is veel te klein. 
Dit zijn de feiten. Net als het feit dat iedereen 
de problemen rond de pensioenen zag aan-
komen. Maar iedereen dacht dat er wel een 
of ander bestuursniveau te hulp zou springen. 
Wat niet gebeurd is. Het probleem is er nu en 
het moet opgelost worden. Net als de tweede 
pensioenpijler. Ik wil daarom verder gaan 
dan een sectorfonds als dusdanig. Het moet 
een kader worden waarmee we als sector 
kunnen ageren en een gemeenschappelijk 
standpunt kunnen innemen. Nu worden 
vakbonden en VVSG vaak tegen elkaar 
uitgespeeld, terwijl we uiteindelijk dezelfde 
belangen dienen: onze sector.”

WD “Absoluut, maar de kritiek die we vaak 
krijgen dat er lokaal niets gebeurd zou zijn, is 
onjuist. Naar lonen toe maar ook naar werk-
baar werk, thuiswerk, de vergroening van het 
werk, mobiliteit. Daar mag meer innovatie in 
komen want ik voel dat werknemers daarin 
mee willen stappen. Steeds meer jongeren 
komen bij ons werken vanuit een ideologisch 
standpunt, voor het algemeen belang. En bij 

Met de nieuwe lokale besturen die net een nieuw plan voor de 
komende zes jaar hebben gemaakt, en net voor de federale 
en Vlaamse verkiezingen. Een mooi moment voor werkgevers 
en werknemers om samen een sterk verhaal te maken.”

Wat is voor jullie een ‘no go’ tijdens de onderhandelingen?
CV “Ik heb er geen. Voor mij mag alles op tafel komen, we 

moeten sowieso als sector naar buiten komen. Dat zal nooit 
allemaal in een keer lukken. Maar waar ik niet aan meedoe 
is een onderhandelingsspelletje waarbij de bakens bewust 
ver uiteengezet worden om zo tot een flauw compromis te 
kunnen komen. Als ik spreek dan is mijn woord, het woord 
van de vakbond. En dat zou u als voorzitter van de VVSG ook 
moeten kunnen bewerkstelligen.” 

WD “Voor ons zijn er op dit moment ook geen no go’s. We 
zijn natuurlijk wel beperkt in onze mogelijkheden. Maar dat 
wil niet zeggen dat we creatief kunnen zijn om tot oplos-
singen te komen. We hechten ook veel belang aan de lokale 
autonomie, we zijn met 300 gemeentebesturen, 300 ver-
schillende culturen. Sectorale akkoorden worden gekenmerkt 
door een goed kader voor het personeel, maar ook door 
zekere beperkingen. Dus moeten we ruimte geven aan die 
autonomie.”

CV “Ja maar als je ziet dat op het vlak van de tweede pen-
sioenpijler nog altijd zes ‘opstandige’ gemeentes niets geven 
aan hun personeel. Maaltijdcheques: hetzelfde verhaal. Laat 
ons daarom eerst tot een kader komen, dan hoeven we daar 
niet meer over te discussiëren. Dat heeft niets te maken met 
inperking van autonomie.”   NT

Ze gooien een probleem dat ze zelf hebben 
gecreëerd, zoals rond de pensioenen, in het 
midden en zeggen vervolgens dat het vanaf 
nu ons probleem is. Werknemers en werk-
gevers worden gewoon tegenover elkaar 
uitgespeeld, maar ook de besturen onderling. 
De huidige financiering is pure waanzin. “

WD “Ze hebben inderdaad de afzonderlijke 
toelages die we kregen voor onze verschil-
lende werkingen op een hoop in het gemeen-
tefonds gegooid, zodat die vrij te gebruiken 
zijn, maar hebben die niet geïndexeerd zodat 
we er financieel op achteruitgaan.”   

Wat houdt jullie tegen om het  
samen aan te pakken?

CV “We moeten het gewoon doen, niets 
doen is geen optie. We zijn veroordeeld tot 
elkaar.”

WD “Over veel zaken denken we in de-
zelfde richting. We zouden samen kunnen 
vastleggen wat lokale besturen de komende 
zes jaar moeten doen. Dat zou ook in het 
regeerakkoord van de komende regering 
moeten komen.”

CV “Het is belangrijk dat we een legislatuur 
kunnen plannen.” 

WD “Die opportuniteit zie ik ook. We 
hebben nu een jaar om dat te doen.  

hen merk je dat er ook andere zaken belangrijk zijn in een 
werkgever-werknemersrelatie dan enkel verloning.”

Wordt het op die manier geen of-of-verhaal 
 tijdens de onderhandelingen?

CV “Dat kan niet. Wij vragen niet meer dan wat er interpro-
fessioneel afgesproken werd wat looneisen betreft. Maar nog 
belangrijker is ons pleidooi voor een sectorakkoord. Wij zijn 
de grootste overheidssector, een belangrijke economische 
motor in dit land. We dragen zoveel bij aan de economie 
terwijl we aan de schuldenlast bijna niets bijdragen. We 
hebben zoveel troeven, maar we verkopen onszelf als sector 
heel slecht.” 

WD “Zo’n sectorfonds behoort tot de mogelijkheden maar 
we moeten ook concreet over een aantal zaken spreken. Over 
de 1,1%, de pensioenen, de tweede pijler, maar evengoed 
over de ruimte die lokale besturen moeten krijgen om zaken 
zelf uit te voeren. Ik verwacht niet de big bang tijdens onze 
onderhandelingen maar wel een goede aanzet voor hoe we 
de komende jaren gaan samenwerken. Vergeet niet dat er op 
federaal en Vlaams niveau veel maatregelen genomen wor-
den boven onze hoofden heen. Daar willen we in de toekomst 
meer impact op hebben.”

CV “Heel mooi maar we hebben toch een aantal kansen 
gemist. De rechtspositieregeling ligt nu ergens stof te vergaren. 
Daar zijn wij en jullie niet blij mee. Ik denk dat wij samen een 
beter voorstel zouden kunnen maken.” 

WD “Dan moeten we dat doen.”
CV “Vlaanderen voert een politiek van verdeel en heers. 

“ Nu worden 
vakbonden en VVSG 
vaak tegen elkaar 
uitgespeeld, terwijl 
we uiteindelijk 
dezelfde belangen 
dienen: onze 
sector.”

CHRISTOPH VANDENBULCKE
Nationaal secretaris lokale en 
regionale besturen van  
ACV Openbare Diensten

“ We zijn beperkt in onze 
mogelijkheden. Maar dat wil 
niet zeggen dat we niet creatief 
kunnen zijn om tot oplossingen 
te komen.”

WIM DRIES
Voorzitter VVSG  
en burgemeester van Genk

De confrontatie

�
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• Stefanie Vermeire is 
ACV-afgevaardigde binnen 
de UGent en zetelt sinds 
6 jaar in de Raad van 
Bestuur. Ze is niet bepaald 
tevreden over het door 
haar mee onderhandelde 
akkoord. 

Vooral de afwijkende 
regeling voor de perso-
neelsleden in het  
universitair kader is een 
doorn in het oog. Deze 
groep wordt immers bena-
deeld ten opzichte van de 
andere personeelsleden, 
voor wie wel een bruto 
loonsverhoging van 1,8%  
is voorzien.

“Ik heb het akkoord samen 
met de hogeschool- 

Zit jij met een 
probleem dat je wilt 
aankaarten? Laat het 
ons weten via 

nt@acv-csc.be

instellingen, universiteiten 
en drie vakbonden mee 
onderhandeld. Bij de vori-
ge cao-onderhandelingen 
hadden we afgesproken 
dat de koopkracht tijdelijk 
verhoogd zou worden met 
ecocheques. En dat we bij 
deze cao over zouden gaan 
naar een koopkrachtver-
hoging van 1,8% van het 
brutosalaris. Voor iedereen. 
Het probleem is dat er 
binnen de universiteit 
twee groepen personeels-
leden werken: een 300-tal 
personeelsleden vallen 
onder het zogenaamde 
integratiekader, dat is 
personeel overgekomen 
uit de hogescholen, de 
andere medewerkers 
werken binnen het 
universitair kader. Van die 
medewerkers is ongeveer 
de helft statutair.” 

Niet iedereen gelijk
“Het integratiepersoneel 
krijgt er door de nieuwe 
cao nu 1,8% bruto bij, maar 
voor het personeel van 

het UGent-kader gelden 
blijkbaar andere regels. 
Zij krijgen een gedeelte-
lijke verhoging van het 
bedrag van de bestaande 
ecocheques (waarop geen 
sociale bijdragen betaald 
worden en je dus ook 
geen sociale rechten zoals 
pensioen opbouwt) en 
gedeeltelijk een verhoging 
van de eindejaarstoelage 
vanaf 2021. Deze twee 
verhogingen komen maar 
voor de helft overeen met 
de loonsverhoging van de 
personeelsleden binnen 
het hoger onderwijs.”

Muyters stuurt kat
“Voor de contractuelen 
leek er een oplossing in de 
maak. Vanuit de Vlaamse 
onderzoeksfondsen zou 
het bedrag bijgepast 
worden. Maar daarvoor 
moesten we bij de 
bevoegde minister Muyters 
op tafel kloppen. En dat 
hebben de universiteits-
besturen onvoldoende 
gedaan. Het gevolg is dat 

we de pot in twee moeten 
delen, dus iedereen 
 in het UGent-kader,  
zowel statutair als 
niet-statutair, krijgt nu 
slechts 0,9% bruto. 

Muyters is zelfs niet naar 
de onderhandelingen 
gekomen. Hij antwoordde 
alleen dat hij er niet aan 
kan doen dat minister 
van Onderwijs Crevits 
cadeautjes uitdeelt. In 
de komende maanden 
gaat een werkgroep na 
hoe we in de toekomst 
de koopkracht kunnen 
verhogen zonder de truc 
met de ecocheques.” NT

De militant

 NIEUW CAO-AKKOORD AAN DE UGENT

 Niet iedereen 
profiteert mee

STEFANIE VERMEIRE

Stefanie 

Vermeire 

 · Functie: ACV-afgevaardigde 
UGent

 · Leeftijd: 42 jaar
 · Woonplaats: Philippine
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Sint-Pieters-Woluwe

De Koninklijke Muziekka-
pel van de Belgische luchtmacht 
treedt vanavond op in W:Hall,  
het Cultureel Centrum van 
Sint-Pieters-Woluwe. Het is een 
van de drie Koninklijke Muziek- 
kapellen van België, naast die van  
De Gidsen en De Marine.  
De 55 muzikanten en hun entou-
rage staan paraat om militaire 
plechtigheden en bezoeken van 
staatshoofden op te luisteren. 

“Tijdens taptoes in binnen- 
en buitenland treden we soms 
op voor tienduizenden mensen. 
Vanavond is het een galaconcert. 
Iedereen is welkom”, vertelt 
Commandant Kapelmeester 
Matty Cilissen, dirigent en 
artistiek leider. “Ons programma 
is veelzijdig. We spelen alles 
van symfonische gedichten van 
Richard Strauss tot pop, rock 
en funk. We durven ook wel wat 
humor in onze concerten te 
steken. Vandaag staat de muziek 
van Leonard Bernstein centraal, 
die 100 jaar geleden is geboren.”
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het opleidingsniveau moet stijgen en de opleiding 
in concurrentie komt met het opleidingsniveau van 
HBO5-verpleegkundigen. Iedereen heeft zijn taak 
in de zorg en vooral, we hebben iedereen nodig in 
de zorg. Door kwalificerende opleidingsprojecten 
verder uit te breiden en te verruimen komen we tot 
meer personeel in zorgfuncties. Maar we moeten ook 
de zijinstroom stimuleren. Dus, meer mogelijkheden 
om zorgkundige of verpleegkundige te worden voor 
werkzoekenden en voor mensen die actief zijn in een 
andere sector maar zich graag zouden omscholen. 

Ziekenhuishervorming
We zijn niet tegen een hervorming of hertekening 
van het ziekenhuislandschap. Maar dat mag geen 
vrijgeleide zijn voor nieuwe besparingen en nog 
minder een instrument om de openbare ziekenhuis-
sector af te bouwen. Openbare ziekenhuizen zijn 
cruciaal om het grondwettelijk recht op geneeskun-
dige bijstand te waarborgen.  
Een hervorming is pas geslaagd als ook het per-
soneel er in gelooft. De installatie van de zieken-
huisnetwerken mag niet tot gevolg hebben dat het 
personeel op het niveau van het netwerk wordt 
aangesteld en uitgezonden wordt naar ziekenhuizen 
van het netwerk. 

Persoonsvolgende financiering
Het systeem bestaat momenteel in de sector van de 
gehandicaptenzorg, met alle gevolgen van dien. We 
zijn geen voorstander om het systeem ook in de ou-
derenzorg in te voeren en zeker niet voor residentië-
le zorg. Uiteraard begrijpen we de emancipatorische 
gedachte die erachter steekt, maar hiervoor zijn er 
andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld de inspraak 
van ouderen en familie bevorderen. Ook in de thuis-
zorg mag de betrokkenheid van de gebruiker best 
groter worden. Wij zijn ook tegen persoonsvolgende 
financiering omdat instellingen en diensten de ze-
kerheid moeten hebben van voldoende financiering 
en met een systeem van persoonsvolgende financie-
ring is dat niet het geval. 

Zorgsector
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“ DE ZORG VERANDERT,  
BELEID EN OPLEIDINGEN  
MOETEN VOLGEN”

In deze reeks blikken we vooruit 
op de verkiezingen van 2019. Deze 
maand kijken we naar de zorg- en 
welzijnssector. De werkdruk is de 
laatste jaren zo sterk toegenomen dat 
de kwaliteit van de zorg in het gedrang 
komt. Centraal in ons memorandum is 
de eis voor meer personeel.

Partijprogramma’s vermelden graag dat de patiënt of 
bewoner centraal moet staan in het zorgproces. We 
lezen dat graag. Alleen blijkt het in de praktijk dode 
letter. Kwaliteit van zorg en welzijn garanderen, kan 
alleen als er voldoende personeel is, dat goed opge-
leid is en dat ook alle kansen krijgt om zich verder 
te bekwamen. Om zorg betaalbaar te houden is een 
sterke openbare zorg- en welzijnssector een must. 
Verdere privatisering van openbare instellingen en 
diensten is uit den boze. Er komt door een priva-
tisering van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum 
geen enkel bed bij en ook geen enkel personeelslid, 
integendeel. 

Minder werkdruk
We zien dat in bijna alle zorg- en welzijnssectoren de 
werkdruk veel te hoog is. In woonzorgcentra worden 
enkel nog zwaar zorgbehoevende bewoners opgeno-
men. Er moeten dringend nieuwe personeelsnormen 
komen die rekening houden met de noden van die 
bewoners. We zijn fel gekant tegen outsourcing van 
ondersteunende diensten in de zorg, want al het 
personeel draagt bij tot de kwaliteit ervan.
Ook in de ziekenhuizen is de werkdruk veel te hoog. 
Er wordt vergeten dat door de opnameduur in te  

perken er meer zorg nodig is op een kortere termijn. 
Doordat ouderen veel langer thuis wonen met vaak 
toenemende en complexere zorgvragen, wordt de 
druk verhoogd op de diensten thuisverpleging en 

-verzorging. Ook voor die diensten moeten realisti-
sche normen worden uitgewerkt. Die moeten niet 
alleen rekening houden met de complexiteit van de 
zorg en de hulp die wordt aangeboden maar ook met 
de toenemende verplaatsingstijd die hulpverleners 
nodig hebben om zich van de ene patiënt naar de 
andere te begeven. 
Een beroep in de zorgsector moet aantrekkelij-
ker worden gemaakt. Dat doe je niet alleen door 
barema’s te verhogen. De werkgevers klagen dat ze 
geen zorgpersoneel vinden, maar blijken de ernst 
ervan niet in te zien en tonen weinig soepelheid om 
de arbeidsomstandigheden te verbeteren. We botsen 
vaak op een muur, zelfs met vragen over kleine 
aanpassingen die effectief de werkomstandigheden 
kunnen verbeteren en zelfs niet meteen veel geld 
kosten. Werkgevers moeten begrijpen dat je een 
beroep in de zorg voor jongeren niet aantrekkelijk 
maakt door ADV-dagen af te nemen van oudere 
werknemers en die aan de jongere werknemers te 
geven. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Je maakt het 
beroep aantrekkelijker door de werkdruk te verlich-
ten, door in te zetten op stabiele uurroosters, door de 
mobiele equipes uit te bouwen, door meer vaste en 
voltijdse contracten én door respect te tonen voor je 
personeel. 

Opleidingen
Zorgkundigen leveren prachtig werk. Een aantal 
bijkomende verpleegkundige handelingen toever-
trouwen aan zorgkundigen kan, maar geen com-
plexe handelingen die ervoor zouden zorgen dat 
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Sinds 26 mei 2018 kunnen de Vlaamse overheid en de 
lokale en regionale besturen ook met uitzendkrachten 
werken. 

Opvallend is het hoge aandeel jongeren onder de inte-
rimkrachten. Maar liefst 47% van de jongeren deed al een 
job via uitzendarbeid. Voor velen een gedwongen keuze: 
liever een job via interim dan geen job. Ze hopen dat een 
interimjob de opstap is naar een hopelijk vast contract. 
Nochtans geeft een uitzendjob je 0 procent zekerheid. 
Zekerheid die jonge mensen nodig hebben om hun leven 
uit te bouwen en bijvoorbeeld een lening aan te gaan.

Dat interimarbeid sinds kort ook toegelaten is in de 
openbare sector vinden wij dus allesbehalve positief. Ooit 
was het de norm om mensen statutair aan te werven. Dat is 
nu de uitzondering. Niet goed voor de uitzendkrachten zelf, 
maar ook niet goed voor de dienstverlening.

Jobs die vroeger door statutaire personeelsleden met 
de nodige opleiding en ervaring werden uitgevoerd, gaan 
plots naar uitzendkrachten die niet dezelfde bescherming 
of verloning krijgen als hun collega-ambtenaren. 

Een vreemde keuze ook, die interimarbeid, want het is 
duur. Duurder dan contractuele en statutaire ambtenaren. 
En dat terwijl de regering een groot gat in de begroting 
moet vullen. 

De jongerenwerking van ACV Openbare diensten pleit 
voor een vast contract en een correct loon voor alle perso-
neelsleden van de openbare sector. Daarom steunen we op 
27 november de nationale actie tegen interimarbeid.

Op dinsdag 27 november vindt van 7.45 tot 8.30 u de  
actie #VASTCONTRACT aan het Kadehuis in Gent plaats.  
Dan vraagt ACV aandacht voor de problematiek van interim- 
arbeid voor jonge werknemers. Ze eisen kwaliteitsvol werk 
en werkzekerheid, met perspectieven voor de toekomst.  
En ze willen duidelijke afspraken over het gebruik van 
tijdelijke contracten en een afschaffing van dagcontracten. 

WAAROM WIJ OP 27 NOVEMBER  

DE NATIONALE ACTIE 

TEGEN INTERIMARBEID STEUNEN

In
volgend
nummer:

DE CONFRONTATIE

 
Lonen
Brusselse ambtenaren  
verdienen minder dan  
hun Vlaamse collega's 

VERKIEZINGEN '19

 
Deel 3
Onze bijzondere korpsen zetten 
hun visie voor de federale 
verkiezingen op papier

NIEUW IN 2019

 
Het groeipakket
Kind & Gezin legt uit wat de 
gevolgen zijn van de vernieuwde 
kinderbijslag

S T E
U N  

D E  
A C T

I E  
!S T E

U N  
D E  

A C T
I E  

!S T E
U N  

D E  
A C T

I E  
!S T E

U N  
D E  

A C T
I E  

!

S T E
U N  

D E  
A C T

I E  
!

S T E
U N  

D E  
A C T

I E  
!

23

Column

Elke maand bedenkt onze columniste  
hoe ze de wereld kan veranderen. 

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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Kinderen van de rekening
OUDERS MET KINDEREN kunnen er ondertussen niet meer om-
heen, december komt eraan. Dé hoogmis van kindervreugde en 
-verdriet want Sinterklaas – al dan niet vergezeld van een zwar-
te dan wel roetpiet – en de Kerstman zijn bijna in het land. De 
Sint heeft er ondertussen al enkele tientallen blijde intredes op 
zitten, toevallig op momenten dat de lokale middenstand er een 
deftig graantje van kan meepikken. Het is hen gegund. Je moet 
toch wat doen als lokale handelaar in tijden van e-commerce 
waarbij paniekerige ouders nog rap vergeten cadeautjes bestel-
len bij de aanbieder die een levering de volgende dag belooft. 
De Sint heeft wellicht een bataljon hulpsinten uitgestuurd om 
die oververmoeide loonslaven een handje te helpen, de lange 
nachtshift door sleurend met een overdosis gesuikerde snacks. 
Met een chocoladen letter trek je het wel nog eventjes om al die 
verwende kindertjes blij te maken.

Met al die verwachtingsvolle snoetjes zou je rap kunnen denken 
dat we het hier wel allemaal mooi geregeld hebben voor ons 
kroost. Dat het voor elk kind feest is in december. De beschaving 
van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze 
omgaat met kinderen, om Mahatma Gandhi te parafraseren. Als 
dat echt zo zou zijn, dan scoort ons land vandaag dik onder het 
vriespunt. België laat zijn kinderen in de steek. En zij, de zwakste 
en meest kwetsbare groep in onze bevolking, heeft geen stem, 
of die wordt genegeerd op zijn best. We moeten onze kinderen 
beter beschermen en een veilige omgeving bieden. Daar heb-
ben ze namelijk recht op volgens het Kinderrechtenverdrag dat 
België heeft ondertekend. 

Op 20 november was het trouwens internationale kinderrech-
tendag. Iets van gemerkt? Ik niet, alleszins. Ik zag het toevallig 
staan op mijn scheurkalender, ’s ochtends toen ik veel te vroeg 
was gewekt door mijn jongste die sinds kort vergroeid lijkt met 
zijn voetbal en dribbelend de dag doorgaat. Tussen het ontwij-
ken van zijn ballen door besefte ik dat hoewel we individueel 
stinkend hard ons best doen om de beste wereld voor onze 
hartendieven te creëren, we er als maatschappij een puinhoop 
van aan het maken zijn. Of vind jij het normaal dat meer en 
meer kinderen in armoede opgroeien, ondanks de belofte van 
minister Homans om die cijfers tegen 2019 te halveren. Of dat 
we kinderen van Belgische IS-strijders laten zitten in kampen 
omdat de Belgische staat weigert ze actief terug te halen. Of 
dat er nul empathie was bij de bevoegde ministers en hun aan-
hang over het tragische overlijden van de 2-jarige Mawda? Ik 
krijg kippenvel als ik denk aan de veel te jonge tienermeisjes 
die verstrikt raken in pooiernetwerken en als ze eruit raken 
verloren lopen in de te kille kokers van onze jeugdzorg, of als 
ik de beelden zie van de kinderen die we opsluiten in gesloten 
terugkeercentra. Het gaat maar door. Waar onderweg zijn we 
ons hart verloren?  NT

 
Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via  
megacindy@acv-csc.be
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Drie koningen samen:  
in het midden - toen nog -  
Prins Albert met Prinses Paola, 
links Koning Leopold III  
en rechts Koning Boudewijn.

11
15

KONINGSDAG, HOE ZAT DAT OOK ALWEER? Vraag een willekeurig 
iemand op straat wanneer Koningsdag gevierd wordt en de niets-
vermoedende passant zal hoogstens de schouders ophalen en 
snel doorstappen. We gaan dus niet de straat op, maar raad-
plegen the good old internet. En dat weet ons glashelder uit de 
doeken te doen dat Koningsdag onder Leopold I werd gevierd 
op de verjaardag van zijn eedaflegging. Op 21 juli dus, zoals u 
wellicht wel weet. Dat is – voor het gemak – nu onze Nationale 
feestdag. Om zeker te zijn dat niemand hem zou vergeten, werd 
de man ook nog eens nationaal gefêteerd op zijn geboortedag, 
16 december. Leopold II was het daar blijkbaar niet mee eens 
en vond dat zijn naamdag op 15 november meer geschikt was 
als Koningsdag. De naamdag van Albert I viel natuurlijk op een 

andere datum: 26 november. Helaas sloeg op uitgerekend die dag 
in 1912 het noodlot toe: zijn moeder overleed. Dat is uiteraard 
geen reden om de bloemetjes buiten te zetten.
Gelukkig bleek 15 november nog altijd vrij te zijn. Maar omdat die 
vervelende Wereldoorlog roet in het eten gooide (11 november 
ligt namelijk akelig dichtbij 15 november), stelde ene Kardinaal 
Mercier (waarvoor dank) voor de Zalige Albert de Grote als Bel-
gische heilige aan te nemen en wel op 24 november. En laat die 
dag nu volgens de Romeinse heiligenkalender toch wel weer 
vallen op 15 november zeker! 15 november is toevallig ook de 
naamdag van Leopold, mooi meegenomen. Dat vond ook koning 
Boudewijn die in 1951 bevestigde om Koningsdag op deze dag te 
behouden. Voorlopig houden we het dus hierbij. NT
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