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3 vragen voor...

• Je gaat met een protestbord op straat. Wat moet erop? 
‘Een toekomst waarin iedereen kan geloven’. Er is enorm veel 
onzekerheid vandaag. En tegelijkertijd is er volop informatie te 
vinden: juist of vals. Van de gevolgen van de verkiezingen in de 
VS bijvoorbeeld, hebben we het einde nog niet gezien. En het 
groeiende gemak waarmee sommigen zich bedienen van puur 
populistische stellingen, is echt zorgwekkend. Mensen worden 
iets wijsgemaakt om andere doeleinden te bereiken. We trek-
ken meer muren op dan dat we aan de toekomst bouwen. Ter-
wijl we een wereld nodig hebben waarin het goed werken en 
leven is voor iedereen. Zo’n toekomstgericht project waarin 
iedereen kan geloven, dat missen we toch sterk.

Ooit gedacht aan één grote vakbond? Is dat mogelijk?
Eén grote vakbond zou mooi kunnen zijn. Maar niet echt rea-
listisch. Onze vakorganisaties zijn elk ontstaan vanuit een an-
dere filosofie en kijk op de samenleving, en die verschillen zijn 
er nog steeds. Het ACV onderscheidt zich door haar overleg-
cultuur. Werkgevers en werknemers hebben vaak andere be-
langen. Maar we proberen die te overbruggen en te komen tot 
een win-winsituatie. De grote verschillen maken het niet echt 
doenbaar om één vakbond te vormen. Anderzijds proberen we 
wel samen sterker op de werkvloer en aan de onderhandelin-
gen te staan. 

Wanneer is een vakbond niet meer nodig?
Werk en vakbond zijn met elkaar verstrengeld. En zolang er 
werknemers zijn, is er ook nood aan een vakbond. Om die 
werknemers te beschermen, en om mee vorm te geven aan het 
meer uitgebreide ‘werkdomein’. Als er dus nog geen vakbon-
den zouden zijn, we zouden meteen worden uitgevonden. NT

Luc Hamelinck, voorzitter van 
ACV Openbare Diensten

“Het groeiende 
gemak waarmee  

sommigen  
zich bedienen  

van puur  
populistische 

stellingen, is echt  
zorgwekkend”

Welkom

Voor reacties kan je Luc Hamelinck bereiken  
via luc.hamelinck@acv-csc.be.
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P
AUL VAN TIGCHELT IS directeur van het OCAD, het Orgaan 
voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging. 
Hoe kijkt hij tegen de toegenomen druk op de open-
bare ambten aan? “In de strijd tegen het terrorisme is 
informatiebeheer een belangrijk wapen. Om informatie 
te delen, over de grenzen van politiediensten en ge-
recht heen, werd het OCAD gecreëerd. De druk op onze 
diensten nam toe na de aanslag op Charlie Hebdo en de 

verijdelde aanslag in Verviers. Sinds die van Parijs en Brussel 
werd die alleen maar groter. Ik heb dat voor de parlementaire 
onderzoekscommissie ‘infobesitas’ genoemd, een tsunami aan 
informatie die binnenkomt. De kunst is om de juiste informa-

tie als een speld uit de hooiberg te halen. 
Het is een kwestie van samenwerken met 
andere diensten, het werk verdelen en de 
juiste partners.”  

Door de genomen maatregelen komen 
veel openbare diensten onder druk: 
militairen die de bewakingsopdrachten 
beu zijn, politiediensten die overwerkt 
zijn…  “Mijn respect voor de mensen op 
het veld is groot. Mensen die hun leven 
riskeren om bepaalde arrestaties te ver-
richten. Mensen die de eerste hulp bieden. 
De politie heeft nogal wat werk moeten le-
veren de laatste tijd: de vluchtelingencrisis, 
stakingen in gevangenissen, het terrorisme, 
het dreigingsniveau 3... Ze staat dus wel 
onder serieuze druk.”

Is er wel genoeg personeel?
“Het politiek correcte antwoord is dat het 
niet aan de directeur van het OCAD is om 
daar uitspraken over te doen. Ik heb me er 
in de parlementaire onderzoekscommissie 
over uitgesproken. Om slimmer en efficiën-
ter te worden, moeten we niet alleen meer 
mensen en middelen hebben, maar ook 
anders werken. Om heel concreet te zijn:  
in het begin stonden politie en militairen  

‘status’ op straat, nu zijn er mobiele patrouilles van gemaakt. 
Wat de regering toeliet om het aantal militairen op straat af 
te bouwen. Terwijl we menen dat we toch het niveau van 
beveiliging behouden. We moeten er ook voor zorgen dat 
mensen niet afglijden naar extremisme, naar terrorisme. Voor 
hen moet er een positief verhaal tegenover kunnen staan, een 
verantwoordelijkheid van eenieder in ons land. Dat is onder-
wijs, dat is werkgelegenheid, vechten tegen kansarmoede en 
discriminatie. Waarom radicaliseren mensen? We zien twee 
factoren die altijd terugkomen: vervreemding en indoctrina-
tie. Jongeren met een identiteitscrisis vervreemden van de 
maatschappij, dat hebben we gezien bij de daders van Brussel 

Privacy

We raken het al een beetje gewoon: militairen op straat,  
extra controles bij gebouwen en evenementen. Maar hoe 
gewoon is de terreurdreiging voor de mensen die instaan 
voor onze veiligheid? En wat met hun recht op privacy?

Wie  
beschermt  
de privacy  
op de 
werkvloer?

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

F O T O G R A F I E

Reporters/eigen collage 

➽
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beginselen van de privacywet. Die zeggen 
dat je een welbepaald doel moet nastreven, 
niet systematisch alles mag controleren en 
dat je de medewerker moet informeren. In 
feite worden hiermee de regels van de cao 81 
toegepast, die gelden voor de hele openbare 
sector. Het gebruik van sociale netwerken 
buiten de werkuren mag in principe niet 
verboden worden. Behalve in heel uitzonder-
lijke omstandigheden zoals bij veiligheids-

diensten of risicoprofielen 
bij financiële instellingen. In 
die gevallen mag je geen in-
formatie verspreiden waarbij 
het beroep achterhaald kan 
worden. Want hiermee kan 
het beroepsgeheim of de 
discretieplicht geschonden 
worden. Het is daarom voor 

Privacy

en Parijs. Het werden draai-
deurcriminelen die – zonder 
dat ik er slachtoffers van wil 
maken – de criminaliteit 
insukkelen. Het is natuur-
lijk niet zo omdat je leeft in 
kansarmoede, gediscrimi-
neerd wordt, of je thuis een 
problematische situatie kent, 
dat je plots een terrorist 
wordt. Wat daarbij komt is 
de indoctrinatie, in dit geval 
door de propagandamachi-
ne van IS. IS is voor een stuk 
groot kunnen worden door 
de sociale media. Die media 
worden dan ook nauwlet-
tend gevolgd.” 

Zet het volgen van de 
sociale media de privacy 
niet onder druk?
“Hier kan ik lang over 
uitweiden. Wij kunnen deze 
strijd alleen maar winnen 
door onze democratische 
en verlichte waarden niet 
op te geven. We mogen 
niet in die val trappen. Er 
is nog veel mogelijk om die 
strijd te voeren zonder dat 
de privacy in het gedrag 
komt. Privacy is een vaak 
misbruikt begrip. Kom mij 
niet zeggen doordat wij 
huiszoekingen ’s nachts 
mogelijk maakten dat we 
aan privacy inboeten. Maar 
het ligt terecht gevoelig. 
Daarom moeten we af van 
een aantal dogma’s: ik ben 
én voor meer veiligheid én 
voor het behoud van de pri-
vacy. Het één is niet per se 

tegenstrijdig met het ander. 
We hebben in België een 
sterke controlecultuur op 
overheden. Als die methodes 
gebruiken die een inbreuk 
kunnen betekenen op onze 
fundamentele rechten en 
vrijheden, dan gebeurt dat 
onder toezicht van onafhan-
kelijke magistraten. Dat is de 
beste garantie tegen een po-
litiestaat. Overheidsdiensten 
krijgen geen vrijbrief om de 
privacy te schenden.”

Privacycommissie
Wat bescherming van 
onze privacy betreft, zijn 
we aan het juiste adres bij 
Willem Debeuckelaere, 
voorzitter van de privacy-
commissie. “Recent was er 
een adviesaanvraag van 
de Comités I en P rond de 
mogelijkheid om leden van 
de inlichtingendiensten en 
het OCAD te verbieden om, 
zelfs privé, actief te zijn op 
de sociale netwerken. Een 
werkgever kan inderdaad 
beslissen of hij zijn mede-
werkers toegang verleent 
tot die netwerken en voor 
welke doeleinden. Hij heeft 
er zelfs een controlerecht 
op. Die bevoegdheid staat 
in de statutaire bepalingen 
en in de wetgeving op het 
arbeidscontract. Maar dat 
controlebeleid moet wel 
gecommuniceerd worden 
naar de medewerkers. En 
het eerbiedigt het privéle-
ven als het voldoet aan de 

“HET GEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN BUITEN DE WERKUREN MAG IN PRINCIPE

NIET VERBODEN WORDEN. BEHALVE IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN ZOALS

BIJ VEILIGHEIDSDIENSTEN OF RISICOPROFIELEN BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN.” 

WILLEM DEBEUCKELAERE, VOORZITTER VAN DE PRIVACYCOMMISIE

➽
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alle FOD’s van belang om een duidelijke be-
leid hierrond te maken en het in het arbeids-
reglement te zetten. Zodat er een dialoog kan 
zijn tussen vakbond en werkgever.”

Staatsveiligheid
En laat daar nu net het schoentje knellen al-
dus ACV. Ondanks het feit dat er dankzij ACV 
in 2006 een statuut voor de buitendienst van 
de Staatsveiligheid werd opgesteld, is er nu 
ruim 10 jaar later nog altijd geen sprake van 
een arbeidsreglement. Wettelijk gezien kan 
dat niet. Een derde onderhandelingsronde 
op dat vlak leverde niets op. We ondervin-
den dat vakbondswerk er soms bemoeilijkt 
wordt, op dit moment is er zelfs geen Neder-
landstalige vakbondsafgevaardigde. Noch-
tans staat de dienst niet bepaald bekend als 
een militant bolwerk, er wordt nooit gestaakt 

en de medewerkers zijn 
zich ook heel goed bewust 
van de bijzondere taak die 
ze uitvoeren. Dat blijkt uit 
de vele overuren die ook 
op deze dienst gemaakt 
worden. Zo zijn er gevallen 
bekend bij close protection 
waar sommigen al duizen-
den extra uren werkten. 
Normaal gezien moet de 
teller na 4 maanden weer op 
nul staan, met een tole-
rantie van 70 uur. Door het 
ontbreken van een arbeids-
reglement zijn er geen vaste 
afspraken hierover, ook niet 
over weekend- en avond-
vergoedingen. Nochtans is 

een goede samenwerking met de vakbon-
den ook in het belang van de dienstleiding. 
Bij de federale politie heeft men dat beter 
begrepen, de top denkt daar in termen van 
‘wij het corps’. 

Er kleeft nog een nadeel aan  het 
ontbreken van een arbeidsreglement: de 
privacy. Waar werknemers bij klachten  
zich kunnen wenden tot de privacycom-
missie, moeten leden van de inlichtingen-
diensten dat doen bij de Comité I. Maar 
dat comité antwoordt steevast dat ze zich 
niet bezighouden met de interne werking 
van een organisatie. Ze reageren trouwens 
enkel op formele klachten, dat betekent 
dat klagers zich kenbaar moeten maken. 
Om tegenwerking van diensthoofden te 
vermijden, dienen de meesten dan maar 
geen klacht in. NT

PAUL VAN  
TIGCHELT
“IS is groot 
kunnen worden 
voor een stuk 
door de sociale 
media. Die media 
worden dan ook 
nauwlettend 
gevolgd.”
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WAAROM BEN   
IK MILITANT?• VAN 4 TOT en met 12 

maart is het de Week van 
de Vrijwilliger. Daar-
om zetten we met nog 
extra overtuiging een 
vakbondsmilitant in de 
bloemetjes. Veel van hun 
werkzaamheden doen 
zij immers onbezoldigd. 
In de kijker: Kathleen 
Jollings, ACV Openbare 
Diensten afgevaardig-
de met verschillende 
functies.

Kathleen werkt bij het 
FOD Financiën, Invorde-
ring natuurlijke personen 
Hasselt 2. “We vorderen 
onbetaalde belastingen 
en BTW in. Ik zit er af en 
toe ook aan het loket. 
Ja, ik herken veel van de 

tv-serie De Fiscus. Wat 
je daar ziet, is hier ook 
dagelijkse kost.” Ook voor 
ACV Openbare Diensten 
zet Kathleen zich hard in. 
“Ik ben voorzitter  
ACV FOD Financiën 
afdeling Limburg. We 
zijn met een groep van 
20 militanten uit diverse 
administratieve diensten. 
Stuk voor stuk experts in 
hun vakgebied. We zijn 
een groep van gelijkge-
stemden, gedreven door 

een groot gevoel van 
rechtvaardigheid.”

Goede afspraken
“Ik combineer dit met 
het ondervoorzitterschap 
voor ACV Openbare Dien-
sten federale subsector 
Limburg en het lidmaat-
schap voor het hoofdbe-
stuur Openbare Diensten 
Limburg. Daarin zijn alle 
federale overheidsdien-
sten en openbare bestu-
ren vertegenwoordigd 

zoals brandweer en  
leger. Een van de aan-
dachtspunten op dit 
ogenblik is 'werkbaar 
werk' omdat er door de 
besparingen overal min-
der personeel komt.”

“Mijn engagement? 
Dat heb ik eerder toevallig 
ontdekt toen een collega 
mij uitnodigde om eens 
mee te gaan naar een 
vakbondsvergadering. 
Voor die tijd wist ik  
amper wat militanten  
deden. Ik kan het met 
mijn job combineren 
omdat er goede afspraken 
gemaakt zijn met mijn 
dienstleider. Die staat 
ook achter mij, dat is niet 
overal zo.” NT

De militant

V R A A G  A A N
K A T H L E E N 
J O L L I N G S

Kathleen Jollings 
(40 jaar) is  
ACV Openbare 
Diensten afgevaar-
digde met verschil-
lende functies.

ZIT JIJ MET VRAGEN WAAR JE NIET  
DIRECT EEN ANTWOORD OP WEET? STUUR ZE 

DOOR NAAR NT@ACV-CSC.BE

RECHTZETTING: In NT januari gaf een militant uitleg over de prikklokregeling bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Naast 
concrete elementen over de situatie binnen die dienst bevatte het artikel ook een aantal algemene beschouwingen. 
Voor sommige lezers kwam onvoldoende tot uiting dat de concrete uitleg over de regeling enkel op die dienst slaat. De 
precieze prikklokregelingen verschillen sterk van de ene dienst naar de andere. De uitleg die louter op de Dienst Vreem-
delingen slaat mag dus niet veralgemeend worden.
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De confrontatie

Minimale dienstverlening

T E K S T

Renske De Maesschalck

F O T O G R A F I E

Studio 37

Federaal minister van 
Mobiliteit François Bellot 
wil een gegarandeerde 
dienstverlening bij de 
spoorwegen invoeren. 
Kunnen de belangen van 
de reiziger en van het  
personeel in hetzelfde  
akkoord vereenzelvigd 
worden? Luc Piens van 
ACV Transcom en Jan  
Vanseveren van reizigers-
organisatie TreinTramBus 
gaan in discussie.

JAN VANSEVEREN 

Jan Vanseveren 
is voorzitter van 
TreinTramBus.

EINDELIJK EEN  
COMPROMIS?
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Het voorstel van de Belgische Spoorwegen houdt concreet in 
dat er bij een staking een aangepast vervoersplan wordt opge-
maakt op basis van het aantal beschikbare personeelsleden. 
Meer specifiek, de personeelsleden die zich niet aangemeld 
hebben als staker. 

Om het vervoersplan op te stellen, moeten alle  
personeelsleden tot 72u voor de staking laten weten of  
ze werken of niet. Daarna mogen ze zich niet meer  
melden als staker. Wat vindt ACV Transcom daarvan?
LUC PIENS: “Wij gaan hier niet mee akkoord. Deze maat- 

regel beperkt het individuele stakingsrecht. Dat is in strijd met 
zowel de Belgische als de Europese wetgeving én de conven-
tie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het stakingsrecht 
moet gegarandeerd worden tot op het laatste ogenblik.” 

JAN VANSEVEREN: “Daar ben ik het niet mee eens. Er is - 
in samenspraak met de vakbonden - afgesproken dat een 
staking 10 dagen op voorhand wordt aangekondigd zodat 
reizigers zich kunnen voorbereiden. In dat kader vind ik het 
meer dan normaal dat personeelsleden op voorhand moe-
ten doorgeven of ze meedoen met de geplande staking. Er 
staat nu 72u, maar dat kan voor ons ook 24u zijn als dat beter 
ontvangen wordt bij de personeelsleden. Maar duidelijke 
afspraken zijn nodig én die moeten gerespecteerd worden.” 

Is dat een compromis dat haalbaar is voor  
de personeelsleden van NMBS?  
LUC PIENS: “Eigenlijk niet, omdat zelfs met 24u het stakings- 

recht beperkt wordt en dat is voor ons nooit een optie. Dat 
gezegd zijnde, is het belangrijk om in deze discussie rekening 
te houden met het huidig sociaal klimaat. Het akkoord over 
de gegarandeerde dienstverlening is het gevolg van een reeks 
stakingen. Wat men echter vaak vergeet is dat er een reden 
is voor die stakingen, namelijk het gefaald paritair sociaal 
overleg. En daarin wordt, ondanks alle inspanningen van onze 

kant, geen stap verder gezet. 
Wij hebben bijvoorbeeld al 
maandenlang onderhandeld 
met de Belgische Spoorwegen 
over de werkomstandigheden 
van het personeel. Zij hebben 
een lijst met eisen, waarvan 
wij enkele van die eisen me-
teen hebben afgewezen omdat 
die gevoelig liggen. Daar gaan 
ze aanvankelijk mee akkoord 
om dan enkele vergaderingen 
later die zaken toch toe te  

LUC PIENS 

Luc Piens is  
voorzitter van 
ACV Transcom 
Spoorwegen.

72 UUR 

Om het vervoersplan op  
te stellen, moeten alle  
personeelsleden tot 72u  
voor de staking laten weten 
of ze werken of niet. ➽
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passen zonder enig overleg. Dat is de vorm van onderhan-
delen op dit ogenblik. Wanneer voor de overheid het sociaal 
overleg een schertsvertoning is, is het niet verwonderlijk dat 
er sociale acties komen.”

JAN VANSEVEREN: “Het is jammer dat het sociaal overleg 
wordt tegengewerkt. Maar probeer u in het standpunt van 
de reiziger te plaatsen. Vanuit TreinTramBus willen we de 
negatieve gevolgen van stakingen zoveel mogelijk vermijden. 
Vooral wilde stakingen kunnen voor ons echt niet. Als je op 
het perron staat en pas dan hoort dat je trein niet rijdt, dan 
heb je echt een groot probleem. Het is daarom dat er samen 
beslist werd dat er 10 dagen op voorhand een staking moet 
worden aangekondigd. En opnieuw, het is met diezelfde 
filosofie dat er volgens ons ook moet worden afgesproken dat 
personeelsleden op voorhand aangeven of ze staken of niet. 
Reizigers moeten weten waar ze aan toe zijn. In Frankrijk 
bijvoorbeeld weet iedereen 24u op voorhand welke treinen 
rijden en welke niet. Of in Italië heeft men een regeling dat tij-
dens een staking er enkel treinen tijdens de spitsuren rijden.”

LUC PIENS: “Dat is allemaal mooi in theorie, maar dat 
werkt niet in de praktijk. Het principe van minimale dienst-
verlening lijkt wel goed, maar je wekt de illusie dat alles vlot 
zal verlopen. De realiteit is dat als er in één bepaalde afdeling 
niemand werkt, het heel moeilijk is om een goede dienst- 
verlening te creëren. Dan krijg je situaties waarin mensen ‘s mor-
gens wel kunnen vertrekken, maar ‘s avonds niet thuis geraken.”

JAN VANSEVEREN: “Dat 
probleem is er nu ook als 
er gestaakt wordt. Door 
op voorhand te weten wie 
staakt en wie niet, kan je als 
organisatie met zekerheid 
zeggen welke treinen rijden 
en welke niet. En daar kan 
je als reiziger perfect op 
anticiperen.” 

LUC PIENS: “Dan zijn 
we opnieuw bij dezelf-
de discussie beland. Wij 
vinden dat het individueel 
stakingsrecht altijd moet 
kunnen worden ingezet. 
Bovendien zit de woede bij 
veel personeelsleden zo 
diep dat wij dat als vakbond 
niet zomaar stil krijgen.  
Tijdens de stakingen in de 
lente van 2016 kwamen 
we na elke onderhandeling 
buiten met slechtere condi-
ties. Dat is olie op het vuur 
voor onze achterban.”

JAN VANSEVEREN
“Voor wilde stakingen kunnen 
wij geen begrip opbrengen.”

“DE WOEDE ZIT

BIJ VEEL PER-

SONEELSLEDEN

ZO DIEP DAT

WIJ DAT ALS

VAKBOND NIET

ZOMAAR STIL

KRIJGEN.”

LUC PIENS

➽
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JAN VANSEVEREN: “Wij vinden dat zelf ook heel jammer, 
maar voor wilde stakingen waarvan niemand weet wanneer 
ze gaan stoppen, kunnen wij geen begrip opbrengen. Je treft 
daarmee ook de verkeerde doelgroep. Wat dat betreft is er 
een groot verschil tussen een staking in een privébedrijf en 
een staking in een overheidsbedrijf. Als het personeel in een 
commercieel bedrijf staakt, treffen ze de aandeelhouders en 
de eigenaar doordat een deel van de winst naar de concur-
rentie gaat. Bij een staking van spoorwegpersoneel tref je 
enkel de klant. De ministers verliezen daar persoonlijk geen 
eurocent door. Bovendien heeft de klant minder opties. Als 
een supermarkt niet open is omwille van een staking, dan kan 
je heel makkelijk naar een andere supermarkt gaan. Je kan 
echter niet voor een andere spoorwegmaatschappij kiezen.” 

LUC: “Daar zou ik toch willen nuanceren. De trein is niet 
het enige vervoermiddel.”

JAN: “Ja, maar niet iedereen kan zomaar de auto nemen 
of carpoolen. Dat is écht niet hetzelfde als naar een andere 
supermarkt gaan. Je zet mensen voor blok als ze niet voor de 
spoorweg kunnen kiezen.” 

Kan er ook druk gezet worden zonder te staken? 
JAN VANSEVEREN: “Dat kan zeker en we zijn daar ook vra-

gende partij voor. We hebben in 2011 nog samen actie gevoerd 
tegen de toenmalige besparingsronde. Wij brachten toen een 
ijsbeer mee onder het motto ‘NMBS zet reizigers in de kou’.”

LUC PIENS: “Dat klopt. Maar we hebben ooit ook wel eens 
een betaalstaking georganiseerd en die liep niet zoals ge-
pland. Niet iedereen deed mee, dus sommige loketbedienden 
gaven geen biljet, anderen wel. Sommige treinbegeleiders de-
den geen controle, anderen wel. Met als gevolg dat er reizigers 
waren die geen biljet hadden gekregen, maar in de trein wel 
een boete kregen. Resultaat: volledige chaos. Het was zelfs zo 
erg dat de toenmalige gedelegeerd bestuurder alle perso-
neelsleden die niet gewerkt hadden, een tuchtstraf gaf.” 

JAN VANSEVEREN: “Dat begrijp ik echt niet. Zowel de  
personeelsleden die niet willen deelnemen als de reactie van 
de gedelegeerd bestuurder. Het is toch niet zo moeilijk om 
daar duidelijke afspraken rond te maken. Door dergelijke 
acties te bestraffen, wordt het personeel enkel aangemoedigd 
om te staken.” 

Er zijn langs beide kanten frustraties en werkpunten. 
Welke oplossingen zijn een verbetering voor zowel het 
personeel als de reiziger?
LUC PIENS: “Er is dringend nood aan een mobiliteitsvisie 

op lange termijn. Op vijf jaar tijd werd 20% van de financiële 
middelen verminderd. Elke regering had zijn eigen visie en 
die was telkens anders, maar tijdens een regeringsperiode 

van vier jaar kan men geen 
grote beslissingen nemen 
op het vlak van mobili-
teit. Daarnaast zijn er ook 
investeringen nodig in de in-
frastructuur, maar zowel de 
NMBS als Infrabel moeten 
elk jaar besparen. Bovendien 
wordt de NMBS al jarenlang 
gestraft met minder dotaties 
omdat de stiptheid niet goed 
is. Met andere woorden: 
het gaat slecht en omdat 
het slecht gaat, krijgen ze 
minder geld. Wat betekent 
dat ze de nodige investe-
ringen niet kunnen doen, 
waardoor de stiptheid nog 
verergert en het nog slechter 
gaat. Hoe houd je dat bedrijf 
dan draaiende? Zeker als dat 
bedrijf een blijvende pispaal 
is voor de media en voor de 
politiek? De politiek die  
er nota bene voor moet 
zorgen dat er een lange- 
termijnvisie is.”

JAN VANSEVEREN: “Daar 
ben ik het volledig mee eens. 
De grootste frustraties van 
reizigers zijn stiptheid en 
vertragingen. Die worden 
veroorzaakt door tal van 
redenen: het verminderen 
van het aantal wissels,  
kabelbreuken, defect mate-
riaal… Om die problemen op 
te lossen zijn investeringen 
nodig, zodat ook het perso-
neel makkelijker zijn werk 
kan doen. Met als gevolg 
dat er minder stakingen 
zijn en ook weer minder 
ergernissen bij de reizigers. 
De maatregelen die deze 
regering neemt, moedigen 
mensen absoluut niet aan 
om het openbaar vervoer te 
nemen.” NT

20% 

Op vijf jaar tijd werd  
20% van de financiële 
middelen van de NMBS 
verminderd. 

“JE ZET MENSEN

VOOR BLOK ALS

ZE NIET VOOR DE

SPOORWEG 

KUNNEN KIEZEN.”

JAN VANSEVEREN



Het tijdstip

Het is mistig en koud boven op het dak van de Zuidertoren, beter bekend als de Pensioentoren. “Dit is de hoogste toren 
van België”, zegt Dirk Goderis. “150 meter, 37 verdiepingen. Maar wat hem uniek maakt is de bouw rond één centrale 
kolom. Als takken rond een boom.” Dirk staat aan het hoofd van het schildersteam, met zijn vieren zijn ze. “Vroeger 
moesten we ook aan de buitenkant werken, dat is gelukkig verleden tijd sinds de renovatie.” Dirk werkt hier nu bijna 
39 jaar. Uitgerekend op de plek waar over de ambtenaren- en werknemerspensioenen gewaakt wordt, besliste Dirk om 
langer door te werken. “Ik kon op mijn 60ste op pensioen, maar ik doe er nog een jaar of twee bij. Ik moet wel hé.” NT

14u19
Zuidertoren, Brussel



F O T O G R A F I E

Anton Coene
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NETWERKEN
Deel 1

D
E VAKBONDSVERANTWOORDELIJKE overlegt regelma-
tig met politieke fracties en geeft advies over nieuwe 
of bestaande wetgeving. Maar netwerken is meer dan 
alleen de wisselwerking tussen de leiding en de politiek. 
Freddy De Wilder, secretaris van ACV Openbare Dien-
sten voor de regio Antwerpen: “Een netwerk uitbouwen 
betekent uit het strakke vakbondsmilieu treden. Ik werk 
samen met externe partners, zoals middenveldorgani-

saties en andere vakbonden, zodat we samen sterker staan 
en meer mensen bereiken. Dat is niet alleen goed voor ons 
eigen imago, het zorgt ook voor betere resultaten. Politici 
zijn meer bereid tot luisteren bij breed gedragen acties dan 
bij stakingsacties die enkel vanuit de vakbond komen. Op die 
manier werken we op een constructieve manier samen aan 
een betere toekomst.” Hoe die samenwerking zich vertaalt in 
de dagelijkse werking van een vakbond, lees je hier.

Beginnen bij de basis
In 2012 zette ACV Openbare Diensten in Antwerpen een actie 
op touw naar aanleiding van een zoveelste besparingsronde 
bij De Lijn. “Militanten stelden onder andere een stakingsactie 
voor, maar dan zet je de reizigers in de kou. Wij wilden het 
anders aanpakken.” Eerst trokken de militanten naar publieke 
plaatsen om tekst en uitleg te geven aan de bevolking. “We 
startten ook een petitie met de vraag om de besparingen 
een halt toe te roepen. Die petitieformulieren - die massaal 
werden ondertekend - gaven we uiteindelijk af bij het Vlaams 
parlement.” Daar bleef het niet bij. Vervolgens stuurden ACV, 
TreinTramBus en de andere vakbonden een open brief naar 
alle burgemeesters en gemeenteraadsleden in de provincie 
Antwerpen. “Verschillende gemeentebesturen hebben daar 

positief op gereageerd en 
hebben zelf aangedron-
gen bij De Lijn.” Op deze 
reeks van acties volgde 
een enquête bij reizigers 
van De Lijn. “Daar was 
de vervoersmaatschappij 
uiteraard niet zo blij mee, 
maar we hebben wel ons 
punt gemaakt. Het was de 
eerste keer dat we er echt 
in geslaagd zijn om op 
brede schaal partners te 
betrekken.”

Pers speelt cruciale rol
Enquêtes en petities mo-
gen dan wel doorwegen op 
politiek vlak, je bereikt er 
nog niet het grote publiek 
mee. “Dan speelt de pers 
een cruciale rol. Het is heel 
belangrijk dat we onze 
acties naar buiten bren-
gen en dat mensen weten 
waarmee we bezig zijn. De 
beste manier om je punt 
duidelijk te maken, blijft 
nog altijd een betoging 
omdat dat gegarandeerd 
persaandacht krijgt. Daar-

om sloten we onze 
reeks acties af met 
een betoging naar 
de hoofdzetel van 
De Lijn waarop 
een gesprek volgde 
met de directie.”

Contacten behouden
De contacten die zijn ont-
staan uit die eerste samen-
werking, zijn er nu nog altijd. 
Zo heeft ACV recent opnieuw 
samengewerkt met Trein- 
TramBus naar aanleiding 
van de nota over basisbe-
reikbaarheid. “Zij hebben 
samen met ons een alterna-
tief vervoersplan uitgewerkt 
dat aandacht heeft voor de 
reiziger, maar ook voor de 
personeelsleden van De Lijn.”

“Deze manier van 
samenwerken vraagt ook 
een zeker engagement. Als 
wij betrokkenheid vragen 
van externe organisaties 
en reizigers, kan je ze de 
volgende dag niet in de kou 
laten staan. Dat heeft onder 
andere als gevolg dat wij 
doorheen de jaren zo weinig 
mogelijk onverwachte acties 
toegelaten hebben. Er zijn 
ongetwijfeld mensen die het 
daar niet mee eens zijn of die 
zich afvragen of dat wel de 
taak is van de vakbond, maar 
zonder klanten is er ook geen 
tewerkstelling. Ik vind dat 
we alleen maar beter worden 
van dergelijke samenwerkin-
gen.” NT

Volgende maand:  
loopbaanbegeleiding 

Wat doet ACV Openbare Diensten?

Waar gaat jouw maandelijks lidgeld naartoe? Dat ontleden we in 
deze nieuwe reeks over ACV Openbare Diensten. We bijten de spits af 

met één van de voornaamste taken van een vakbond...

“HET IS BELANGRIJK DAT WE ONZE ACTIES NAAR BUITEN

BRENGEN, DAT MENSEN WETEN WAARMEE WE BEZIG ZIJN.”

FREDDY DE WILDER

T E K S T

Renske De  
Maesschalck

I L L U S T R A T I E

Pieter Van Eenoge
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H
et ophalen van haar 
definitief rijbewijs 
was voor Marlies een 
mooi moment. Vooral 
omdat er tussen haar 
voorlopig en definitief 
rijbewijs een periode 

van drie jaar zat. “Mijn voor-
lopig rijbewijs vroeg ik ruim 
drie jaar geleden aan in mijn 
thuisstad Diksmuide. Mijn 
definitief rijbewijs haalde 
ik onlangs op in Gent. Dat 
ging vlot, dankzij het online 

boekingssysteem. Zo moest 
ik niet te lang wachten. De 
stadsdiensten zijn boven-
dien ook open op zaterdag-
ochtend, wat heel handig is 
aangezien ik tijdens de week 
nooit op tijd in Gent geraak.” 
Marlies is vooral blij dat 
ze het eindelijk in handen 
heeft. “Na drie jaar oefenen 
had ik toch een beetje last 
van faalangst. Gelukkig 
kruiste ik een vrij milde 
examinator (lacht).” NT

De klant

“Het ging vlot, dankzij het online  
boekingssysteem.”

T E K S T

Eva Hugaerts

F O T O G R A F I E

Studio 37

W I E

Marlies D'Haene (28), 
copywriter

K L A N T  B I J

Dienst Burgerzaken 
Stad Gent en  
Diksmuide



19

De Stelling

I
n Vlaanderen ligt volgens  
Securex de gemiddelde afwezig-
heidsduur in 2015 op 17,17 dagen 
ziekteverlof per jaar. Volgens  
Medex, dat onder meer belast is 
met de controle op het ziekte- 
verzuim van de federale ambte-
naren, zat de gemiddelde federale 
ambtenaar vorig jaar 14,4 werk-

dagen ziek thuis. Gemeten in voltijdse 
equivalenten kom je per ambtenaar  
op 13,4 dagen. Bij de Vlaamse 
overheid bedroeg de gemiddelde 
afwezigheidsduur 11,3 dagen.

Vergrijzing
Een van de oorzaken van het 
ziekteverzuim zijn besparingen, 
minder personeel en dus vaak een 
hogere werkdruk. ACV noemt ook 
werkgerelateerde problemen zoals 
stress en burn-out als medeoor-
zaak. SD Worx wijst op de impact 
van de vergrijzing. "De mensen 
zitten op hun tandvlees door alle 
besparingen. En doordat er al jaren 
heel weinig jonge krachten bijko-
men, veroudert de populatie met 
bijhorende kwalen”, beweert ACV. 

In Nederland is stress op of over 
het werk de meest voorkomende 
beroepsziekte. Overigens speelt 
de grootte van de organisatie ook 
een rol. In grotere organisaties is 
men gemiddeld meer ziek dan in 
kleinere.

Federale overheid
Met 5,98 % ligt het ziekteverzuim 
bij de federale ambtenaren lager 
dan in de privésector. Cijfers van 
Securex geven een ziekteverzuim 
voor de privésector van 6,95 %. 

Ambtenaren zijn vaker ziek

WAAR WAARSCHIJNLIJK ONDUIDELIJK NIET WAARONWAARSCHIJNLIJK

In alle sectoren staan werknemers steeds 
meer onder druk met als gevolg dat het 

ziekteverzuim overal stijgt. Wij onderzochten 
of het vooroordeel klopt dat ambtenaren het 

meest van allemaal ziek zijn. 

Terug naar de stelling. Zijn ambtenaren vaker ziek? De gemiddelde afwezig-
heid door ziekte ligt lager dan in de privésector. Bovendien duren hun afwe-
zigheden minder lang: 7 dagen ten opzichte van 16,1 dagen. Zelfs als je reke-
ning houdt met het gegeven dat het ambtenarenkorps sneller veroudert dan 

het personeelsbestand in de privésector. De stelling is dan ook pertinent onjuist. Hoe hardnekkig de 
vooroordelen ook blijven voortleven. NT

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

CONCLUSIE
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Aanvullend pensioen

ACV 
Openbare Diensten pleit al lang 
voor een kaderwet die de moge-
lijkheid biedt om een aanvullend 
pensioen op te sparen. In de 
grondwet staat namelijk dat er 

voor een pensioen van de staat altijd een 
wettelijke regeling moet bestaan. Die wette-
lijke regeling moest er ook voor aanvullende 
pensioenen komen”, zegt Joris Lermytte, staf-
medewerker pensioenen en lokale besturen. 
“De case van UGent is een mooi voorbeeld 
van hoe dat er kan uitzien.”

Voor iedereen
Het nieuwe pensioenplan kent aan alle 
contractuele medewerkers van het Adminis-
tratief en Technisch Personeel van UGent een 

aanvullend pensioen toe. Dat was ervoor niet het geval. “Het 
vorige pensioenplan was enkel toegankelijk voor personeels-
leden met een contract van onbepaalde duur. Dat betekende 
dat iedereen die bij ons werkte met contracten van bepaalde 
duur of via vervangings-en interimcontracten niet van dat 
voordeel kon genieten”, zegt Stefanie Vermeire, vakbonds- 
afgevaardigde van ACV Openbare Diensten binnen UGent. 

De antidiscriminatiewetgeving van 2002 bepaalt dat er 
niet gediscrimineerd mag worden tussen mensen met een 
contract van bepaalde en van onbepaalde duur. UGent moest 

het plan dus uitbreiden of vervangen. 
“We hebben gekozen voor de tweede 
optie, wat niet onlogisch is gezien de 
hoge kostprijs van het oude plan. Bo-
vendien hebben we altijd gepleit voor 
een plan dat voor iedereen zou gelden. 
Met het nieuwe plan is dat het geval”. 

Aantrekkelijk én  
financieel haalbaar
Na 15 jaar nadenken en onderhande-
len bereikten de sociale partners bij 
de UGent een akkoord. Sinds 1 januari 
2017 kunnen 780 personeelsleden een 
beroep doen op het nieuw aanvul-
lend pensioen van de Ugent. Rector 
De Paepe: “We zijn tot een voorstel 
gekomen dat én aantrekkelijk is voor 
het personeel én financieel haalbaar 
voor de universiteit.” Voor het aanvul-
lend pensioenplan leveren we op een 

volledige loopbaan een bijdrage van gemiddeld 7% van het 
loon. Maar ook wie een kortere loopbaan heeft, ontvangt een 
marktconform aanvullend pensioen. Van medewerkers die al 
vele jaren zonder pensioenplan aan de UGent werken, bepaalt 
de anciënniteit op welk percentage hij/zij kan instappen in het 
pensioenplan. 

“Het nieuwe plan is een totaalpakket en is vooral voorde-
lig voor jonge mensen die aan de start van een lange loopbaan 
staan”, aldus Stefanie Vermeire van ACV. “Voor de meeste per-
soneelsleden die bijna aan het einde van hun loopbaan zijn, 
was het oude plan voordeliger. Dat valt te bekijken case per 
case. Indien het oude systeem voordeliger was, vorderen we 
die rechten zo nodig op via de rechtbank. Indien het nieuwe 
systeem voordeliger is, wordt er aangesloten bij het nieuwe 
plan. Mensen met lopende contracten kunnen dus veranderen 
van systeem als ze dat willen. Nu nog instappen in het oude 
plan is uiteraard niet meer mogelijk.” NT  

T E K S T

Renske De  
Maesschalck

I L L U S T R A T I E

Getty Images

De regering wil eindelijk voor een aanvullend pensioen 
zorgen voor alle contractuelen in de openbare sector. 
Hoe dat er in de praktijk uitziet, bekijken we aan de 
hand van de case bij UGent. Daar startte sinds 1 januari 
een nieuw aanvullend pensioenstelsel.

Krijg jij extra  
pensioen?
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“Het nieuwe plan 
 is vooral aantrekkelijk  

voor jonge mensen.”
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Nieuws

• In de gezondheids- en welzijnssector zijn nieuwe sociale akkoor-
den broodnodig. Daarom zijn zowel op federaal als op Vlaams niveau 
onderhandelingen over die akkoorden van start gegaan. ACV Open-
bare Diensten bespreekt onder meer de onhoudbare werkdruk voor 
het personeel in de zorg- en welzijnsdiensten. Er moeten boven-
dien bijkomende maatregelen komen voor een betere combinatie van  
arbeid en gezin. De onderhandelingen zullen veel tijd in beslag nemen, 
maar ACV Openbare Diensten hoopt op een akkoord op federaal en 
Vlaams niveau in het najaar.

Infoavond  
over jouw  
pensioen

• Aan de pensioenhervorming 
zijn het afgelopen jaar een 
aantal hoofdstukken toege-
voegd: de afschaffing van 
de diplomabonificatie, de 
invoering van het gemengd 
en aanvullend pensioen, de 
hervormingen in het werkne-
mersstelsel… 

Geraak je er niet meer 
aan uit of heb je een update 
nodig over de pensioenher-
vorming? Kom dan zeker naar 
onze infoavond waar de laat-
ste ontwikkelingen uitgebreid 
besproken worden. Uiteraard 
is er ook ruimte voor vragen. 

WAT: Infoavond voor  
statutairen met een overheids- 
pensioen. Informatieavonden 
voor mensen die contractueel 
tewerkgesteld zijn volgen 
later.
WANNEER: 23/03/2017, 19u
WAAR: Parochiecentrum Peer, 
Kloosterstraat 40, 3990 Peer

ZORG

Is het einde  
van het  
OCMW nabij?

OPENBAAR VERVOER

Toenemende 
werkdruk bij
De Lijn

OPENBARE SECTOR

Wat is de 
waarde van 
evaluaties?

Besprekingen sociaal akkoord van start

IN DE
VOLGENDE

EDITIE Matthias Diependaele 
(N-VA) en Kurt De Loor 
(s.pa) gaan in discussie.

Buschauffeurs maken te 
lange ritten. Waar is de 
pauzeknop?

Interview met een 
arbeidssocioloog.
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WORDT HET JAAR van de Vrouw’, zie ik de voor-
bije weken regelmatig stoer passeren op tal van 
nieuwssites. Nadat het in 2016 op een sisser af-
liep voor Hilary Clinton, beslisten opinievrouwen 
overal ter wereld dat een verenigd feministisch 
front vormen een dam kan opwerpen tegen het 

niet meer te houden populistisch mannetjesputtergeweld van 
de Trumps, Erdogans, Poetins en Duertes van deze wereld. In 
een ideale wereld slaan vrouwen én verlichte mannen daar-
voor de handen in elkaar, en wordt iedereen er beter van, niet 
alleen de ‘universal woman’. Ja, denk ik dan, doen we! Wij 
vrouwen hadden al langer op tafel moeten slaan en roepen 
‘Genoeg, ik pik dit niet meer!’. Oòk niet aan het loket: mannen 
die net iets te toevallig en iets te lang mijn hand vasthouden, 

mannen die het niet kunnen nalaten om een dubbelzinnige 
opmerking te vergezellen met een vettige knipoog, mannen 
die weigeren om door een vrouw bediend te worden… De lijst 
van kleine en grotere dagelijkse voorvallen is eindeloos. Het 
moet gedaan zijn, zeg ik, wij vrouwen zitten niet achter het lo-
ket om gekeurd te worden zoals onze zusters in glazen vitrines 
in wijken waar we ons liever niet wagen. 

Onze moeders, die zelf nog vaak op de barricades stonden 
in de jaren 60 en 70, al was het maar door te kiezen voor een 
job buitenshuis in plaats van voor een carrière als huisvrouw, 
hebben ons toch altijd geleerd om op te komen voor onszelf? 
Dat was toch zo bij mij, en toch heb ik nooit in mijn leven le-
ren omgaan met seksisme. Meestal kom ik niet verder dan wat 
schaapachtig meelachen met de zoveelste scheve opmerking 
of negeerde ik in mijn fysieke gloriejaren als slanke twintiger 
het ongevraagde achterna gefluit. Waar komt dat onvermogen 
tot reageren toch vandaan? Ik heb het me vaak afgevraagd en 
heb er geen antwoord op. Maar niet langer, in 2017 is het ge-
noeg geweest!

Mijn strijdvaardigheid om het feministische voortouw te 
nemen voor mijn meer timide vrouwelijke collega’s is groot. 
Totdat Roger aan mijn loket staat. Roger van 82, altijd vrolijk 
en met een ongegeneerde aangebrande zin voor humor. Ik 
zie zijn overjaarse opmerkingen met bijhorende knipoog van 
ver aankomen en al jaren gun ik Roger zijn klein pleziertje. Als 
ik het meen met mijn nee tegen seksisme, dan moet ik Roger 
daarop aanspreken. Hij zou me niet begrijpend aankijken en 
schrikken dat zijn grapjes zo overkomen. Dus laat ik het maar 
zo en lach ik weer mee. 

Vooral omdat ik weet dat Roger straks terug naar huis gaat, 
naar zijn dementerende vrouw waar hij al tien jaar liefdevol 
voor zorgt. Als hij dan content wordt van een aangebrande 
opmerking op tijd en stond, dan wil ik hem dat kleine plezier 
niet ontzeggen. Maar de volgende vetzak aan mijn loket zal het 
geweten hebben! NT  

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via  
megacindy@acv-csc.be

Het moet gedaan zijn!

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

slaagt ze in haar opzet, soms niet.
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TERUGBLIK

Otto von Bismarck 
was degene die in 

1889 een inkomens-
verzekering invoerde 

voor ouderen,  
invaliden en zieken.

IN EEN NOG NIET ZO VER VERLEDEN dienden werknemers zelf voor hun ‘pensioen’ te zorgen. 
Kinderen maken heette dat. Het was voor velen een garantie op een enigszins verzorgde oude 
dag. Toch namen al in de middeleeuwen de gilden het op voor hun oudere vakgenoten. Ook de 
kerk deed een duit in het zakje – hoewel het wel onze duiten waren die op zondag dat zakje 
vulden – en nam de zorg voor ouderen op zich. 

De eerste die een collectieve regeling invoerde was de Pruisische kanselier Otto von Bis-
marck. Hoewel vooral bekend als de man van de Duitse eenmaking – de eerste dus - was hij 
degene die in 1889 een inkomensverzekering invoerde voor ouderen, invaliden en zieken. We 
vermoeden wel dat hier een militaristisch gedachtegoed aan ten grondslag lag. Want om een 
groot leger op de been te houden had je nu eenmaal wat financiële lokkertjes nodig. De meeste 
Europese staten voerden pas na de Tweede Wereldoorlog een algemeen pensioenstelsel in. NT

T E K S T

Willem-Jan van Ekert

ZOMER  
1889
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