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Ministry of Silly Walks.

Het klimaatakkoord van Parijs, de COP25, de Europese Green 
Deal, het Vlaams klimaatakkoord en Greta Thunberg uitge
roepen als persoon van het Jaar 2019 door Time magazine. 

Je kan voor of tegen zijn, maar je kan de snelle op
warming van de aarde niet ontkennen en je weet dat 
dit gevolgen zal hebben voor iedereen. Het is evident 
dat wij als vakbond ook onze stem laten horen, dat we 
actief deelnemen aan het debat en de acties steunen.

Wat betekent de strijd tegen de klimaatverandering voor onze 
samenleving, burgers en werknemers? Hoe radicaal moeten 
we het roer omgooien en wat zal dat kosten, ook aan jobs? 
Het zijn cruciale vragen die we snel moeten beantwoorden. 
Sommige oplossingen zorgen voor positieve impulsen als 
het over jobcreatie gaat. Denk aan het openbaar vervoer dat 
overduidelijk een deel van de oplossing wordt, op voorwaarde 
dat er zwaar wordt in geïnvesteerd. De bouwsector profiteert 
mee van het energiezuinig maken van onze woningen. Nieuwe 
industrieën ontstaan en andere krijgen een belangrijke boost.

De temperatuur steeg ook bij de discussies over de 
drastische besparingspolitiek van de Vlaamse re
gering. De besparingen treffen niet alleen de overheid 
maar ook tal van middenveldorganisaties. 

Vandaag is het nog te vroeg om het effect van deze 
besparingen op hun werking te zien. Wat wel duidelijk is, is 
dat sommigen de veelzijdigheid, de diversiteit, het pluralisme 
en het activisme van deze organisaties niet echt kunnen 
pruimen. Laat ons duidelijk zijn, het middenveld – in al 
zijn vormen en kleuren – is onze ‘vijfde macht’, een kracht 
die burgers verbindt. Dat geven we niet zomaar op.

We zullen blijven streven om het verschil te maken, bij 
voorkeur via overleg. Maar soms is de maat vol. Het per
soneel van de gevangenissen laat opnieuw van zich horen. 
De overbevolking in onze gevangenissen houdt aan. We 
eisen van de volgende federale regering dat ze dit probleem 
eindelijk oplossen. Ook het chronisch personeelstekort 
blijft een heikel punt en leidt tot een toenemende verlof
achterstand. Die vicieuze cirkel moeten we doorbreken. 

We wensen u een warm 2020.

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

“ We geven het 
middenveld, de ‘vijfde 
macht’, niet zomaar op.”
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“ Interview 
in vrije

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Hayabusa/Luc Van Britsom

Het nationaal militair team 
van Belgische parachutisten, 
bekend onder de naam 
Hayabusa (‘valk’ in het Japans).

We proberen de lat altijd hoger te leggen en 
streven naar perfectie om onze concurrenten 
een stap voor te blijven. Het komende WK is een 
nieuwe mijlpaal voor Dennis, Andy en David. Als 
ze winnen, zijn zij de eersten die vier wereldtitels 
op rij winnen.  We nemen vooral deel aan 
burgerwedstrijden, die zijn veel technischer en 
het niveau ligt er hoger. Jaarlijks is er één militair 
wereldkampioenschap en daar zijn we ook altijd 
van de partij.

Wanneer we uit het vliegtuig springen, 
doen we dat telkens op een hoogte van 
3.000 meter. Dan krijgen we 35 seconden 
tijd om onze formaties zo snel mogelijk uit te 
voeren. Hierdoor kunnen we op een veilige 
hoogte onze valschermen openen en met beide 
voeten op de grond landen. We doen jaarlijks zo’n 
800 sprongen. Natuurlijk zijn er risico’s, maar 
met de wagen rijden is gevaarlijker dan uit een 
vliegtuig springen. 

Het nationaal militair team van Belgische parachutisten 
verbrak onlangs het wereldrecord in het aantal 
figuren maken in vrije val. De bedoeling? Binnen de 
35 seconden zo veel mogelijk opgelegde figuren 
vormen. Cameraman Luc Van Britsom registreerde 
tijdens de val de bewegingen van teamgenoten David 
en Andy Grauwels, Dennis Praet en Jeroen Nollet.

Skydiven is een buitensport en gebonden 
aan het weer. Regen en lage bewolking houden 
ons soms aan de grond. Daarom trekken we in de 
winter naar de VS voor ons trainingskamp. 2020 
is voor ons een belangrijk jaar want in augustus 
vindt het WK plaats in Rusland. De voorbereiding 
hiervoor is nu gestart. Tot het WK proberen we 
600 à 700 sprongen te maken.

Ieder van ons kreeg de smaak op een 
andere manier te pakken. Enkelen van ons 
zijn opgegroeid op de ‘dropzone’ omdat hun 
ouders al uit een vliegtuig sprongen. Anderen 
ontdekten hun passie dankzij de militaire dienst, 
waar ze tijdens de zware paraopleiding moesten 
springen. Luc en Jeroen zijn van opleiding 
paracommando. Ons team maakt deel uit van 
de speciale divisie Topsport. Die bestaat uit 
meerdere atleten van verschillende sporten die 
hun discipline professioneel  kunnen beoefenen 
met de volledige steun van Defensie. Door onze 
prestaties komen we regelmatig in de media en 
dat draagt natuurlijk bij tot een positief imago 
voor onze sport en voor defensie. 

val”
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“ Hoe krijg je 
musea over 
30 jaar gevuld 
als je nu niet 
investeert 
in jonge 
kunstenaars?”

NICO BLONTROCK

De cijfers over de 
besparingen in de 
cultuursector vlogen 
ons de voorbije maand 
om de oren: 3 of 6 of 
60 (!!!) procent. Een 

Wordt de 
cultuursector 
kapot 
bespaard?

DE CONFRONTATIE

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

Om duidelijk te beginnen. Waarover praten we precies?
MARIUS MEREMANS: “Over wat elke regering doet als 
ze aantreedt: ze kijkt naar haar centen. Als we alles 
op zijn beloop zouden laten gaan, dan stevenen 
we af op een tekort van 670 miljoen euro. Wat doe 
je dan? Besparen en streven naar een begroting in 
evenwicht. Die 6 procent geldt voor elke sector. Ja, 
de cultuursector heeft in 2014 al moeten besparen 
onder Sven Gatz. Toen waren er ook protesten.”

NICO BLONTROCK: “Dat kan ik niet ontkennen. Nu spreken 
van een grote kaalslag is niet eerlijk. Dat is toen al gebeurd. 
Maar ik snap de ongerustheid. Musea Brugge moet 
30.000 euro besparen. Het Concertgebouw krijgt zelfs 
123.000 euro minder de komende jaren.”

MM: “Sven Gatz heeft 5 jaar geleden heel veel naar zijn kop 
gekregen. Maar we hebben hem als partij altijd gesteund 
in zijn keuze. We wisten dat het de enige optie was. Wie 
nu spreekt over de grote hakbijl heeft maar een deel van 
het verhaal gehoord. Er verdwijnt niet plots 60% van de 
cultuursubsidies. Kijken we naar de budgetten dan gaan die 
licht omhoog van 482 naar 483 miljoen euro. Dat komt, als 
je rekening houdt met de inflatie, neer op een besparing 
van 1,9% op het hele cultuurbudget.”

Hoe hard voelt een stad als Brugge die besparingen?
NB: “Het is een dubbel verhaal. Langs de ene kant voelen  
we deze besparingen, want onze eigen musea en partner-
organisaties als het Concertgebouw moeten besparen. 
En er dreigen minder projectsubsidies te komen. Langs 
de andere kant heeft de Vlaamse regering in haar 
plannen opgenomen dat we in Brugge een nieuwe 
tentoonstellingssite krijgen. Dat is geld dat we meerekenen 
in ons cultuurbudget. Verder blijft ons eigen cultuurbudget 
hetzelfde, Brugge blijft kiezen voor cultuur. Alles samen valt 
het cultuurbudget voor Brugge nog goed mee.”

De Stad Brussel gaat 300.000 euro in cultuur pompen  
om wegvallende subsidies te compenseren. Komt het 
cultuurbeleid meer en meer in handen van lokale over-
heden terecht?
NB: “Die boodschap heb ik niet ontvangen alleszins. Ik kan 
je wel zeggen dat het Concertgebouw ook bij ons heeft 
aangeklopt voor meer werkingsmiddelen. Het ging om een 
bedrag met 5 nullen. Daar konden we niet op ingaan, want 
dat geld hebben wij gewoon niet als lokaal bestuur.”

MM: “We zorgen er wel voor dat het gemeentefonds stijgt 
met 3,5% en voorzien ook extra budgetten om de gemeen-
telijke pensioenlasten te betalen. Met dat geld kan elke stad 

zoveelste besparing 
slikken ze niet zomaar, 
daarom werd al 
verschillende keren 
betoogd. Parlements -
lid en lid van de 
cultuurcommissie 
onder Jan Jambon 
Marius Meremans 
(N-VA) praat erover 
met Schepen van 
Cultuur van de stad 
Brugge Nico Blontrock 
(CD&V).

NICO 

BLONTROCK

MARIUS 

MEREMANS
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DE CONFRONTATIE

of gemeente zelf kiezen of ze investeren in sport, cultuur, 
welzijn … Dat geld gaat in de meeste gevallen naar de 
eigen lokale centra. Lokale besturen hebben ons ook laten 
verstaan dat ze niet te veel inmenging wilden, dus dat gaan 
we dan ook niet doen.”

NB: “Ik vrees wel voor de gevolgen als cultuurhuizen hun 
prijzen verhogen. Hun zalen zullen minder snel vol zitten 
en dus zullen ze uiteindelijk niet meer inkomsten uit tickets 
hebben. Daarom hebben we in Brugge al een project 
opgezet om privésponsors te vinden voor onze grote 
projecten, zoals de Triënnale. Dat is een van de manieren 
om hopelijk extra geld te vinden.”

Er gaat een groot deel van de geldpot 
naar erfgoed. Waarom?
MM: “Omdat het nodig is. Erfgoedwerking is al jaren 
ondergefinancierd. Ik had daar al gesprekken over 
in 2013. Dan moet je een inhaalbeweging doen. Die 
sector maakt minder lawaai en komt minder in de 
media, maar de nood is er zeker wel. Zoals Nico zegt 
investeren we in Brugge in nieuwe gebouwen, maar ook 
bestaande krijgen eindelijk budget: het Operagebouw 
in Gent bijvoorbeeld heeft dat geld gewoon nódig. 
Als de renovaties van zulke gebouwen af zijn, hebben 
we tenminste ruimte om ons erfgoed te tonen.”

NB: “Waar ik wel voor wil opletten is dat dit geen verhaal 
van erfgoed tegen jonge kunstenaars wordt, want daar 
wordt het geld vandaan gehaald. De projectsubsidies gaan 
drastisch naar beneden. Met 60 procent.”

MM: “Er wordt vaak beweerd dat 
projectsubsidies nodig zijn om nieuwe 
kunstenaars een kans te geven. Ok, maar 
die subsidies gaan niet enkel naar hen. 
Ook kunstenaars die al jaren bezig zijn, 
krijgen ze. En dan moet je durven stellen 
dat dat geld niet altijd gebruikt wordt 
om zuurstof te geven aan de sector. 
Gatz gebruikte soms projectsubsidies 
als vangnet, dat is niet de bedoeling.
 
Daarom zegt Jan Jambon, net zoals Sven 
Gatz vijf jaar geleden, dat er ‘en cours de 
route’ zal gekeken worden waar er nog 
geld kan vrijgemaakt worden. Er was nooit 
geld genoeg, dus vielen er altijd projecten 
uit de boot. Projectsubsidies moeten gaan 
naar initiatieven die zuurstof brengen, 
vernieuwend en meerwaarde bieden. Dat 
kunnen startende kunstenaars zijn, maar 
evengoed anderen op voorwaarde dat ze 
het kunstenlandschap ten goede komen.”

Is de kritiek niet terecht dat je de nieuwe 
gebouwen over een paar jaren niet meer 
gevuld krijgt omdat er te weinig begin-
nende kunstenaars een kans krijgen?
NB: “Snoeien in de basis is op lange termijn 
contraproductief als je een internationaal 
beleid wilt voeren, wat N-VA nochtans 
wil. Wie weet hoeveel kunstenaars die in 
de toekomst Vlaanderen mee op de kaart 
zetten nu geen eerste kansen krijgen? 

De cultuursector is een piramide met verschillende lagen. 
Snij je daar een laag uit weg, dan stort die piramide in.”

MM: “Zo’n humuslaag voor cultuur is natuurlijk belangrijk. 
Maar het is niet enkel in die laag dat je moet investeren, 
ook in de spreiding over heel Vlaanderen. Daarom zetten 
we bijvoorbeeld in op cultuur in Limburg. Daarnaast heb je 
nu enkele Vlaamse Kunstinstellingen die zeker zijn van hun 
financiering. Waarom niet een extra laag met instellingen 
net daaronder creëren die ook meer zekerheid krijgen 
over hun financiering, zodat ze niet elke 5 jaar in spanning 
moeten afwachten hoeveel ze zullen ontvangen? Dankzij die 
financiële stabiliteit kunnen ze meer organiseren en experi-
menteren. En dus jonge kunstenaars kansen geven.”

Zal de rust terugkeren in de cultuursector?
NB: “Een goede zaak is dat het beleid van Sven Gatz 
grotendeels wordt voorgezet. Dat N-VA accenten wil leggen 
in het cultuurbeleid ook, dat doet elke minister van Cultuur. 
Maar ik heb een grote ‘maar’. Het pleidooi voor ‘mooie’ 
kunst en tegen zogenaamd ‘gesubsidieerd shockeren’. Je 
hebt als politicus niet het recht om te bepalen wat mooi is 
en wat niet.”

MM: “Maar dat is helemaal niet onze bedoeling. De verwijten 
vliegen ons altijd om de oren: we zijn te veel bezig met 
het verleden, wij gaan bepalen wat kunst is en wat niet. 
Ik ben daar niet voor bevoegd en ben ook geen kenner, 
ik ben gewoon een cultuurconsument. En over smaken 
valt niet te twisten. Ik merk wel een tendens dat kunst 
activistisch moet zijn, zaken moet aanklagen. Als je 
bepaalde activistische theatermakers bezig ziet weer een 
overtrokken en geforceerd pleidooi te houden tegen ‘de 
Vlaamse identiteit’ ... van mij mag het, hoor. Maar het 
begint op een verplicht nummertje te lijken.”

Leeft er wel een Vlaams gevoel in de cultuursector?
MM: “Ik denk het wel, maar die stemmen hoor je gewoon 
niet. Als N-VA iets lanceert, gaan de media naar de namen 
waar ze quotes kunnen sprokkelen. Zoals een Tom Lanoye. 
Ze weten op voorhand wat hij zal zeggen. Maar als ik 
hem bezig hoor, denk ik: ‘heb je wel gelezen waarover 
dit gaat?’. En mensen gaan die mening overnemen, linkse 
politici doen daar nog een schepje bovenop en plots 

zijn we het ‘scum of the earth’. Geen 
slecht woord over Lanoye trouwens, hij 
is een geweldige schrijver en een groot 
kunstenaar.

Een perfect voorbeeld is de Vlaamse 
canon. Toen we dat idee lanceerden leek 
het alsof we Vlaanderen naar de jaren 30 
terug wilden katapulteren. Maar dat is dus 
niet de bedoeling. Intussen hebben de 
meeste mensen ook wel begrepen dat dit 
niet zomaar een ideetje is, maar dat er wel 
goede punten zouden kunnen in zitten.”

NB: “Je kunt de invloed van een 
Vlaamse canon in twijfel trekken. Dat er 
historische ijkpunten moeten zijn die 
iedereen moet kennen, tot daar aan 
toe, zeker als we de ongemakken uit ons 
verleden niet onder tafel vegen. Maar 
als Will Tura in de Vlaamse canon wordt 
opgenomen, gaat iedereen dan plots fan 
van hem worden? Ik denk het niet.” 

MM: “Het is ook niet N-VA die gaat 
beslissen wat erin komt. Dat zal een 
commissie zijn met mensen van alle slag. 
Vlaanderen is diverser geworden, dus daar 
zullen ook mensen met grootouders van 
buitenlandse afkomst bij zitten. Je hebt 
hun visie net nodig. En natuurlijk gaan 
we ook de minder leuke kanten van onze 
geschiedenis belichten.” 

“ Er was nooit geld 
genoeg, dus vielen 
er altijd projecten 
uit de boot.”

MARIUS MEREMANS
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FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

Wie? 
Gilbert Van der Heyden (80) 
 

Klant bij?  
De Energiecentrale 
van Stad Gent

DE KLANT

“Het is heel moeilijk om daar een cijfer op te plakken. De 
impact verschilt van domein tot domein. Op het vlak van 
milieubeleid heeft Europa een heel grote invloed, terwijl dat 
bij onderwijs en cultuur veel minder het geval is. Europese 
regels zetten de krijtlijnen uit en landen beschikken bij de 
invulling ervan nog over manoeuvreerruimte. Bepaalde 
regels die je als land wil invoeren, mogen niet van Europa. 
De grootte van die impact is nog moeilijker te bepalen.”

“Vandaag beslist Europa bijna over alles mee omdat heel 
wat problemen en uitdagingen niet stoppen aan onze 
grenzen. Klimaatverandering, de migratieproblematiek, 
terreurbestrijding … Die kan je niet land per land 
aanpakken.” Waarom de Europese vingerafdruk op 
onze nationale wetten en regels zo groot is heeft ook 
een andere reden. Hendrik Vos: “We hebben in Europa 
beslist om één markt te zijn zonder obstakels. Vroeger 
hanteerde elk land zijn eigen standaarden, normen en 
regels, een grote belemmering voor groei. In plaats van 
28 aparte nationale regels maken we nu één Europese 
regel. Daarom lijkt het soms dat Europa zich bemoeit 
met de grootste pietluttigheden. Maar die eengemaakte 
markt is een goede zaak voor een land als België met een 
open economie die sterk afhangt van 

de export. Het is bovendien niet zomaar een vrij westen, 
maar een markt met allerlei regels: over milieu, voedsel, 
consumentenbescherming, dierenwelzijn, en zelfs op 
sociaal vlak. Misschien zijn de regels niet streng genoeg, 
maar ze zijn meestal wel al een stuk scherper dan op 
andere plekken in de wereld.”

Er is vaak kritiek op de totstandkoming van die regels, 
maar volgens Hendrik Vos zijn er voldoende democra
tische checks en balances ingebouwd. “De Europese 
Unie is één grote compromissenfabriek. Iedereen moet 
toegevingen doen om de eengemaakte markt te laten 
functioneren. De Commissie heeft geen wetgevende 
bevoegdheid. Ze doet voorstellen van wetgeving die pas 
Europese regel worden als ze gedragen worden door een 
meerderheid in het Europees Parlement en door een 
tweederdemeerderheid onder de lidstaten. Het probleem 
in Europa is dus niet dat je niet genoeg inspraak 
hebt, maar dat in de hele Europese Unie mensen heel 
verschillende meningen hebben waarmee je rekening 
moet houden. Dan kom je vaak tot wat verdund beleid 
waar niemand echt enthousiast over is maar misschien 
is het sluiten van compromissen ook gewoonweg een 

teken van beschaving.” 

De helft van de Belgische  

wetgeving is Europees opgelegd. 

DE STELLING

D
e Energiecentrale van Stad Gent 
bestaat vijf jaar. Niet minder 
dan 10.000 gezinnen maakten 
al gebruik van de gratis dienst 

van de Stad. Je krijgt niet enkel 
advies over energiezuinig wonen en 
renoveren. Een adviseur komt ook 
thuis langs voor begeleiding en helpt 
je met de aanvraag van premies. 
Vandaag komen de eigenaars 
van een appartementsgebouw in 
Ekkergem samen voor de renovatie 
van de ramen. Gilbert woont er 
al sinds de bouw in 1973: “Het is 
natuurlijk wel een grote kost voor een 
alleenstaande om dit te doen. Niet 

gemakkelijk met een pensioen. Maar 
ik wil mijn appartement later nalaten 
aan mijn kinderen en kleinkinderen 
en dan hebben zij op z’n minst de 
kost niet meer. Gelukkig krijgen we 
hier vanavond duidelijke uitleg over 
de kostprijs, hoe alle werken zullen 
verlopen en hoeveel premies we 
kunnen aanvragen.” 
www.energiecentrale.gent

TEKST
Timothy Puype

Wat de Europese Commissie en het Europees Parlement beslissen, moeten de lidstaten 
omzetten in nationale regels en wetten. Over de omvang van de Europese invloed hoor je de 

gekste cijfers. Europaspecialist professor Hendrik Vos legt uit hoe het nu zit.

Het zou kunnen dat de helft of meer van onze wetgeving Europees is bepaald, maar een exact 
cijfer is onmogelijk te bepalen. De invloed van Europa op onze nationale wetgeving verschilt 

van domein tot domein. De grootste motivatie voor een sterke Europese vingerafdruk in 
onze nationale wetten en regels is de versterking van de eengemaakte Europese markt en de 

vaststelling dat de grote uitdagingen van vandaag niet stoppen aan onze landsgrenzen. 

Inleiding

ONBESLIST

Omschrijving

Conclusie
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WAT BETEKENT EUROPA VOOR ONS?

Partnergeweld beheerste recent het 
Belgische publieke debat. Wat kan 
Europa betekenen voor vrouwen die te 
maken krijgen met partnergeweld?

Cindy Franssen:  “Ik ben heel tevreden 
dat we onlangs vanuit Europa druk 
hebben gezet om de Conventie van 
Istanbul over geweld op vrouwen te 
onderschrijven. Die werd ondertussen 
door heel wat lidstaten, waaronder 
België, ondertekend. Dit is het eerste 
internationale en bindende verdrag tegen 
geweld op vrouwen. Het is een grote stap 

vooruit als je weet dat 1 op 3 vrouwen 
binnen de EU vanaf 15 jaar slachtoffer is 
van psychologisch of seksueel geweld. Er 
komen acties in vier grote domeinen: pre
ventie, bescherming van de slachtoffers, 
vervolging van de daders en ten slotte 
de ontwikkeling van een gecoördineerd 
beleid op alle niveaus.”

Over het Europees budget gaan veel 
verhalen rond. Mensen zien het als een 
geldverslindende machine. Klopt dat?

“De Europese pot bedraagt minder 
dan die van alle Belgische regeringen 
samen. Wij betalen per dag 1,46 euro 
aan Europa. Daar krijg je immens veel 
voor terug. De Antwerpenaar betaalt 
bijna het dubbele om enkel maar het 
Antwerpse beleid te financieren.” 

Wat krijgen we er dan voor terug?
“Europa werkt als een groepsaankoop. 

De Europese lidstaten hebben de 
strengste standaarden op vlak van voed
selveiligheid, gezondheid en consumen
tenbescherming ter wereld, afspraken 
die meteen voor iedereen gelden. 
Bijvoorbeeld: de GDPRregelgeving lijkt 

overdreven, maar we zijn het enige con
tinent dat zijn inwoners beschermt tegen 
misbruik van persoonlijke gegevens door 
gigabedrijven uit Amerika of China. Dat 
maakt de brexit trouwens nu al duidelijk: 
als de Europese afspraken wegvallen, ligt 
de weg open voor een race to the bottom, 
naar een Singapore aan de Noordzee. 
Daar zijn de werknemers de eerste 
dupe van. Je hebt ook de hard cash die 
terugkomt naar je land: 2,5 miljard per 
jaar voor landbouw, sociale projecten, 
duurzame mobiliteit … Vergeet ook niet 

dat de Europese 
Unie al decennia 
lang zorgt voor 
vrede  een 
cliché, maar niet 
vanzelfsprekend: 
denk maar 
aan Oekraïne 
aan onze 
achterdeur.”

Mensen liggen wakker van hun 
pensioen, werkbaar werk, klimaat … 
Wat zijn de antwoorden van Europa?

“Marianne Thyssen heeft als 
eurocommissaris voor Sociale Zaken 
een straf parcours afgelegd. Van 
de 20 principes van haar Sociale 
Pijler heeft ze er 15 in goedgekeurde 
wetgeving gegoten. De Sociale Pijler 
gaat van gelijk loon voor gelijk werk 
door buitenlandse arbeiders tot een 
Europese Arbeidsautoriteit voor 
grensoverschrijdende arbeidsin
specties op bouwwerven … Ursula 
von der Leyen wil onderzoeken welk 
Europees kader we kunnen creëren 
voor minimumlonen. Iets waar we 
zeker vragende partij voor zijn. De 
platformwerknemers moeten dezelfde 
bescherming krijgen als de gewone 
werknemers. De Green Deal zal naast 
de Sociale Pijler veel impact hebben 
op de levenskwaliteit en gezondheid 
van de Europese burgers. Ik ben heel 
blij dat het Europees Parlement zich 
achter dit ambitieuze plan schaart, dat 
zegt dat we tegen 2050 op een sociale 
manier klimaatneutraal willen zijn.”

Welke rol speelt de vakbond in die 
Europese context?

“Ik stem voortdurend af met onze 
nationale vakbonden en het werk van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 
Ik denk dat wij als Europa actiever de 
ILOconventies moeten doordrukken. 
Bijvoorbeeld over misbruik op de 
werkvloer. Voldoen wij aan de ILOcon
venties en kunnen we dat internationaal 
doorduwen? We zouden veel meer aan 
kruisbestuiving moeten doen met alle 
internationale organisaties die mensen
rechten hoog in het vaandel dragen.” 

Hoe komt het dat we zo weinig afweten 
van de impact van de EU? 

“Eerst moet je op Europees niveau je 
wetgeving erdoor krijgen. Vervolgens 
moet die in nationale wetgeving worden 
omgezet. Daar gaat tijd over. Het komt 
door de complexiteit inderdaad over 
als een vervanmijnbedshow voor 
de mensen. Dat is onterecht maar niet 
onbegrijpelijk. Europa wordt ook vaak 
in een slecht daglicht gezet door de 
nationale politici zelf. Als Europa iets 
positiefs beslist dat wordt omgezet in 
nationale regelgeving dan klopt de 
bevoegde minister vooral zichzelf op 
de borst. Is het minder leuk, dan is het 
de schuld van Europa. Maar er treft ons 
ook schuld. We hebben bijvoorbeeld het 
werk van Marianne te weinig onder de 
aandacht gebracht. Daarom gaan Kris 
Peeters en ik veel meer communiceren. 
Vanaf 2020 trekken we Vlaanderen 
rond met een roadshow over ‘Wat doet 
Europa voor u?’ om Europa dichter bij 
de mensen te brengen.” 

“ Voor veel mensen is Europa 
een ver-van-mijn-bedshow.   

Op 1 december ging de nieuwe Europese Commissie eindelijk van 
start. Voorzitter Ursula von der Leyen steekt de ambities van de 
Commissie niet onder stoelen en banken. Europa moet groener, 
duurzamer, socialer en economisch sterker worden. We polsen bij 
Cindy Franssen, europarlementslid voor CD&V, naar de impact van 
Europa op ons dagelijks leven. 

Cindy in het kort
43 jaar 
In 2020 20 jaar politiek 
mandataris.
Afkomstig uit een  
klassiek ACW-gezin uit  
Wortegem-Petegem.
Tot voor kort interim-
voorzitter van CD&V, 
gemeenteraadslid in 
Oudenaarde en sinds juli 
europarlementslid voor CD&V.

Dat is onterecht 
maar niet 
onbegrijpelijk.”

TEKST
Eva Hugaerts
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DE MILITANT

“Het enige wat we niet willen,
is dat er nog meer bespaard

wordt op het personeel.”
TEKST

Anneleen De Leyn
FOTOGR AFIE
Bart Cloet

MARC FLAMAND

 · Functie: vrijgestelde voor ACV Openbare 
Diensten bij UZ Gent en voorzitter 
militantencomité

 · Leeftijd: 49 jaar
 · Woonplaats: Beervelde

B
egin december heeft het serieus gerommeld 
tussen directie en vakbonden van UZ Gent. 
Marc Flamand werkt 24 jaar voor UZ Gent 
en is al bijna van in het begin militant. 

“Het UZ moet ruim 4,5 miljoen euro besparen. 
De voorbije jaren is er al genoeg bespaard op het 
personeel. Wij willen een oplossing waarbij het 
personeel nu buiten schot blijft, maar daar had 
het UZ geen oren naar.”

Vakbondsvoorstel naast zich neergelegd
De rechtbank gaf UZ Gent ongelijk in een 
loondossier, waardoor het ziekenhuis nu enorm 
moet besparen. “Vakbonden en directies werkten 
lang constructief een besparingsplan uit. Het 
enige wat wij niet willen, is dat er nog meer 
bespaard wordt op het personeel. We moesten 
ons de voorbije jaren steeds flexibeler opstellen. 
Mensen werden minder vervangen. Eerst volgde 
de directie ons daarin, maar begin december 
veranderde het directiecomité plots van koers: 
ze waren wél van plan om een deel van de 
besparingen op het personeel af te schuiven. 
Zo eisten ze een dag minder verlof, een korter 
borstvoedingsverlof, en een loon van 100 naar 60 
procent voor langdurig zieken. Uiteraard hebben 
we hierop een negatief advies uitgebracht. Maar 
het directie en het bestuurscomité legden dit 
naast zich neer. Hun voorstel was te nemen of te 
laten, zeiden ze.”

Personeelsvriendelijker voorstel
In het voorstel van de vakbonden bespaart 

het ziekenhuis meer dan twee miljoen euro 
met maatregelen die het personeel niet raken. 
“Wij stemmen in om het loon van langdurig 
zieken te beperken tot 60 procent, maar alleen 
voor wie z’n ziektedagen heeft opgebruikt. 
Niet voor chronisch zieke collega’s of collega’s 
met kanker. We stellen voor om nieuwe vaste 
medewerkers binnen catering en schoonmaak 
contractueel te laten werken. Ook willen we 
minder medicijnen weggooien. Met alleen al de 
weggegooide medicatie voor chemotherapie, 
kunnen we 100.000 euro uitsparen.” 

De overige twee miljoen willen de bonden van 
de aangelegde reserve nemen. “UZ Gent zit niet 
in financiële moeilijkheden, in 2018 hebben we 
14 miljoen euro winst gemaakt. De afspraak was 
altijd dat eventuele besparingen niet op de kap 
van het personeel zouden gebeuren en dat niet 
alle winst naar bakstenen zou gaan.”

Komt er een staking? 
Het is de eerste keer in lange tijd dat er geen 
consensus is. “We hebben een stakings aanzegging 
ingediend maar nog geen datum vastgelegd. 
We hebben nu samen besloten om tot eind 
januari intensief te zoeken naar een alternatief 
besparingsplan, waarin alle partijen zich kunnen 
vinden. We gaan ons niet vastpinnen op ons 
oorspronkelijke tegen voorstel, alles is opnieuw 
bespreekbaar. We hopen dus nog altijd op een 
constructieve oplossing. Als dat toch niet lukt 
tegen eind januari, plannen we een staking.” 

Zit jij met een probleem dat je wilt aankaarten? Laat het ons weten via nt@acv-csc.be
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HET TIJDSTIP

Geert Verhelle zet zijn beste beentje 
voor als Sinterklaas in WZC Ter Leenen in 
Nevele. Zijn eerste werkplek, waar ook zijn 
‘carrière’ als Sint van start ging. Hij komt 
er graag terug, nu hij sinds 1 april 2019 
vast afgevaardigde Groep Gent en AZ Jan 
Palfijn Gent is geworden. “Vroeger speelde 
de directeur Sinterklaas. Toen hij ontslag 
nam werd ik - als enige man onder het 
personeel - gevraagd. Ik doe dit onder-
tussen al 21 jaar met veel plezier. Het is 
altijd speciaal om naar Nevele te komen 
omdat ik hier zo lang heb gewerkt. Ik ken 
de meeste bewoners nog, en daardoor kan 
ik beter mijn rol spelen. Ik ga eerst bij alle 
bewoners langs op hun kamer. We eindigen 
rond de middag in de refter met de 
dementerende bejaarden. Het is prachtig 
om te zien hoe zij reageren als ze de Sint 
herkennen. Dan komen herinneringen uit 
hun kindertijd terug en beginnen hun ogen 
te fonkelen. Soms zingt er iemand een 
liedje mee. Mensen met wie we anders 
nauwelijks nog contact hebben, fleuren 
voor even helemaal op.

De bewoners reageren allemaal 
positief op mijn bezoek. En dankbaar, want 
er zijn hier ook mensen die heel weinig 
bezoek krijgen. ‘Gij zijt mij niet vergeten’, 
hoor ik dan, en ‘Ge gaat volgend jaar toch 
terugkomen?’. Als vakbondsman is het ook 
een voordeel om hier vandaag te zijn. Ik 
kan meer tijd maken voor het personeel 
en luisteren naar wat er leeft of rommelt 
in de wandelgangen.” 

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Woonzorgcentrum 

Ter Leenen Nevele

Woensdag

4 december

14u34
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Hoe succesvol zijn de rekruteringspogingen
van defensie?
WALTER VAN DEN BROECK “Er komen op dit moment 

voldoende kandidaten binnen maar ze vertrekken weer 
even rap. De job van militair is niet meer aantrekkelijk, 
de overheid heeft jarenlang het statuut verwaarloosd. 
En onder minister Vandeput werd dat nog verder af-
gebouwd. Een pensioen op 56 was nog een troef maar 
die leeftijd werd met één pennentrek opgetrokken met 
zeven jaar. Het was de spreekwoordelijke druppel voor 
veel militairen. Wij waren bereid om er twee jaar bij te 
doen door de mogelijkheid te bieden om overuren op te 
sparen en op te nemen voorafgaand aan het pensioen.”

“De campagnefilms van defensie verbeteren ons 
imago bij het brede publiek. Maar als je iets voorschotelt, 
dat je nadien niet kunt waarmaken dan is dat nefast 
als werkgever. Om het imago intern te verbeteren, 
moet er iets veranderen. Sinds enkele jaren is er het 
BDL-statuut, het beperkte duur statuut, dat 12 jaar 
werkzekerheid biedt. De weddebarema’s zijn niet 
marktconform. Door het snel dalende aantal mede-
werkers is de work-lifebalans helemaal om zeep. En 
zo’n 1.500 à 2.000 mensen gaan jaarlijks met pensioen.”

Er is toch het politieke besluit om het aantal 
medewerkers terug op te schroeven? 
“De politiek heeft defensie altijd stiefmoederlijk be-

handeld. Het aantal militairen werd onlangs vastgelegd op 
26.736 actieve militairen en leerlingen. Maar doordat men 
onvoldoende mensen vindt die bij defensie willen starten 
en blijven, zal dit effectief dalen tot minder dan 25.000. 
Door dit gebrek aan militairen gaat defensie nog meer 

PERSONEELSTEKORTEN

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Mellon

DEEL 3

Veel publieke diensten kampen met 
grote personeelstekorten. In drie 
afleveringen schetsen we hoe het zover 
is kunnen komen. Vandaag deel 3, 
waarin ACV-secretarissen Ilse Heylen 
voor bijzondere korpsen, Walter Van 
den Broeck voor defensie en Stijn 
Kwanten voor politie, dieper ingaan 
op de problemen in hun sector. 

“ Veiligheid is een basisbehoefte 
en staat hoog op de politieke 
agenda. De contradictie is dat 

daar juist op wordt 
ingeboet.”
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PERSONEELSTEKORTEN

uitbesteden. Daar zijn we geen voorstander van, want wat 
te doen met de oudere werknemers die vroeger, onder 
de noemer werkbaar werk, in niet operationele functies 
werden ondergebracht die nu geprivatiseerd zijn?”

“Militairen hebben geen drukkingsmiddel want 
stakingsrecht is bij wet verboden. Zo goed mogelijk 
proberen overleggen is onze enige optie. In Nederland 
is er ook een stakingsverbod voor militairen, maar daar 
moet elk besluit een akkoord van de vakbond krijgen. 
Zo’n verbintenisovereenkomst bestaat hier niet.” 

Kampt de brandweer met tekorten?
ILSE HEYLEN “Voorlopig zijn er nog niet veel problemen 

bij het operationeel beroepskader, hoewel we ook daar 
mensen zien die ermee stoppen. De opstart van de 
brandweerzones heeft wel wat moeite gekost en zindert 
nog na. Dit heeft impact gehad op de motivatie. Bij de 
administratie is bijna iedereen contractueel aangesteld, 
en die mensen komen in een niet evidente wereld terecht. 

We zien ook dat het moeilijker is om vrijwilligers 
te werven. Men vraagt veel van brandweer-
mensen: de opleiding, hoge beschikbaarheid 
en het gevraagde engagement zijn niet min.”

“Of er personeelstekorten dreigen, hangt af van hoe 
je het bekijkt. Er zijn normen vastgelegd zoals minstens 
zes man om een autopomp te bemannen voordat je een 
brand interventie mag doen. Dat wordt niet altijd nage-
leefd. Ook bij dringende medische hulpverlening durft 
men wel eens te schuiven met noodzakelijke aanwe-
zigheden op de voertuigen, springbemanning noemt 
men dat. In veel zones wordt erg scherp op de snee 
gewerkt. In onze ogen is er dan wel degelijk een per-
soneelstekort, zeker met het oog op de snelheid en 
kwaliteit van de vereiste dienstverlening. Als men op 
termijn niets doet aan de verbetering van het statuut 
en de opleiding dan dreigt ook de brandweer in het-
zelfde sukkelstraatje als defensie en politie te raken.” 

In welk sukkelstraatje is de politie aanbeland?
STIJN KWANTEN “De federale politie kampt met een 

historisch personeelstekort van méér dan 16%. Som-
mige eenheden zijn tot 40% onderbemand, vooral bij de 
spoorweg-, weg- en scheepvaartpolitie. De gerechtelijke 
politie heeft momenteel een tekort van 800 speurders. 
Ten tijde van de aanslagen in Brussel en Zaventem werd 
er flink geïnvesteerd in de bestrijding van terrorisme en 
radicalisering. Om die reden, én door de draconische 
besparingsmaatregelen van de regering in 2014, verdween 
de bestrijding van de zware criminaliteit op de achter-
grond. In 2015 kwam er een besparing van 5% op de 
personeelskredieten en vanaf dan elk jaar nog eens 2%. 

Ondanks de tekorten wordt er minder geworven terwijl 
de uitstroom veel groter is dan de instroom. De krapte 
op de arbeidsmarkt speelt natuurlijk mee maar het grote 
probleem ligt bij de aantrekkelijkheid van de job.”

ILSE HEYLEN “De politie wordt smalend het best betaalde 
korps genoemd binnen de bijzondere korpsen. Maar uit 
een vergelijking met de reguliere federale ambtenaren 
blijkt dat ook zij onder de loonnorm zitten voor sommige 
graden. Voor de uniformberoepen heeft het beleid 
niet genoeg zijn best gedaan om hen tenminste op dat 
niveau te brengen. Terwijl het juist die mensen zijn 
die vaak letterlijk hun leven in de waagschaal stellen. 
Dat wordt nergens gehonoreerd. Veiligheid is een 
basisbehoefte en staat hoog op de politieke agenda. 
De contradictie is dat daar juist op wordt ingeboet.”

STIJN KWANTEN “Er wordt onvoldoende aangeworven 
en het slaagpercentage bij de kandidaten ligt rond de 
12%. Die norm verlagen gaat ten koste van de kwali-
teit. Het gaat over mensen die wapens zullen dragen 
en daar verantwoordelijk mee om moeten gaan.”

WALTER VAN DEN BROECK “Bij defensie wordt, om nog 
voldoende kandidaten aan te trekken de lat wel alsmaar 
lager gelegd.”

STIJN KWANTEN “De cijfers van de lokale politie zijn 
moeilijker te achterhalen maar bij navraag blijkt dat de 
meeste zones ook kampen met een personeelstekort. 
Hoofdzakelijk in de interventie- en verkeersdiensten 
én de wijkwerking. Bij sommige grote korpsen zoals de 
politiezone Antwerpen speelt dat probleem niet omdat 
ze daar veel middelen vrijmaken en rechtstreeks aan-
werven. Sommigen pleiten voor een schaalvergroting 
van de lokale politie, maar dat biedt op korte termijn 
geen oplossing voor het probleem. Op de eerste plaats 
moet het welzijn van het personeel komen. Uit een 
onlangs gehouden welzijnsenquête binnen de federale 
politie bleek dat 26% van de vrouwen binnen het korps 
slachtoffer is geweest van ongewenst seksueel gedrag 
op het werk, 21% van het personeel was slachtoffer van 
discriminatie, 32% vindt het werk emotioneel te be-
lastend, 12% ondervindt bijna iedere dag stress en 16% 
vindt dat het leven het afgelopen jaar nog weinig zin 
had. Ondanks de onthutsende resultaten laat de over-
heid na om concrete acties te ondernemen. Daarom 
dienden we onlangs een stakingsaanzegging in.”

Wat verwachten jullie van de komende regering?
ILSE HEYLEN “Die zogenaamde grote investering 

in politiediensten, het Kanaalplan … Het bleek uit-
eindelijk gewoon een vestzak-broekzakoperatie 
te zijn, simpelweg verschuiven van mensen.”

STIJN KWANTEN “Het terreurniveau is gezakt naar 
twee en we zitten nu al op ons tandvlees. Ik moet er 
niet aan denken dat het weer zou stijgen naar vier.”

WALTER VAN DEN BROECK “Men kijkt enkel naar de 
situatie van vandaag, nooit naar de toekomst. Tot 
kort voor de aanslagen werd openlijk de vraag gesteld 
of België nog wel een landmacht nodig had.”

ILSE HEYLEN “Hét modewoord is nu ‘agile’ en dat 
geldt ook voor de veiligheidsdiensten. Alles gaat 
nu in een moordend tempo. Men moet zorgen 
dat mensen kunnen volgen en zich goed voelen 
in de organisatie. Voor brandweer blijft het echt 
noodzakelijk te investeren in voldoende mensen 
en een goede omkadering. Na vijf jaar hervorming 
mag de volgende minister gerust evenzeer een 
versnelling hoger schakelen en meer investeren.”

WALTER VAN DEN BROECK “Elke nieuwe minister 
van Defensie maakt een langetermijnvisie op 
voor defensie. De vorige strategische visie 
werd gemaakt voor een termijn van 15 jaar en 
loopt van 2015 tot 2030. We stellen echter vast 
dat deze langetermijnvisie doorgaans meegaat tot 
er een nieuwe minister van Defensie komt.” 

DEEL 3
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Elke maand bedenkt onze columniste  
hoe ze de wereld kan veranderen. 
Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.

ILLUSTR ATIE
Deborah Lauwers

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

COLUMN

NEE, NEE EN 
NOG EENS

NIEUWS

ACV Vlaamse overheid 
naar de Raad 
van State:

De personeelsleden die in het kader van de zesde 
staatshervorming overkwamen naar de Vlaamse 
overheid krijgen nog altijd niet dezelfde behan-
deling als hun collega’s. De overgrote groep van de 
betrokken personeelsleden heeft slechts recht op 
maaltijdcheques van 4 euro, ook al voeren ze hun 
functie uit tegen dezelfde loonsvoorwaarden als de 
andere collega’s. Daar kon ACV Openbare Diensten 
niet mee akkoord gaan.

Omdat de vorige Vlaamse regering vasthield aan 
haar standpunt dienden wij verzoekschriften in bij 
de Raad van State, zodat de Raad kan oordelen of 
er hier sprake is van een schending van het gelijk-
heidsbeginsel en/of van discriminatie. 

J
ill, Amélie, Lesley, Lutgarde, Ellen, Layla, 
Sally, Mia, Isabelle, Barbara, Julie, Eliane, 
Céline, Dominique, Sabrina, Nancy, 

Jessica, Fatima, Valentine, Elodie, Danielle. Dit 
zijn de namen van de 21 vrouwen die dit jaar 
gedood werden door geweld. Van hun partner 
of expartner, of van volslagen onbekenden. 
21 doodgewone vrouwen, vaak dertigers en 
veertigers, leeftijdsgenoten dus. Gruwelijk 
dichtbij, ze kropen de voorbije weken onder 
mijn huid. Omdat ik mij niet kan inbeelden 
dat mij zoiets overkomt en tegelijk ook wel. 

Want dat aartsmoeilijke nee zeggen, opkomen 
voor jezelf, ik heb er dagelijks last van. Zelfs op 
de meest banale vragen durf ik niet goed nee 
zeggen. Uit schuldgevoel, om de ander niet 
teleur te stellen, te kwetsen of in de problemen 
te brengen. Terwijl ik dan meestal gewoon 
mezelf teleurstel, of in de problemen breng.

Als ik en met mij zoveel andere vrouwen het 
al lastig hebben met ‘nee’ zeggen in compleet 
ongevaarlijke situaties, hoe durven we dan 
verwachten dat vrouwen die worden gecon
fronteerd met partnergeweld ‘nee’ zeggen? Of 
denken dat een simpele ‘nee’ genoeg is om je 
aanvaller op andere gedachten te brengen? Is 
het niet eerst aan de daders in de dop om ‘nee’ 
te leren zeggen? Nee aan die opkomende ra
zernij, nee aan onbeteugeld narcisme, nee aan 
ongebreidelde lusten, nee aan jaloezie, nee aan 
machtsspelletjes, nee aan sadisme, nee aan … 
Daarom verheugt het me dat er in de nasleep 
van de betoging tegen geweld tegen vrouwen 
door politici ook naar daderbegeleiding wordt 
gekeken. Dat lijkt me elke eurocent waard. 
Maar preventie is natuurlijk het beste medicijn. 
Hoe kunnen we met zijn allen vermijden dat 
het zo ver komt? Hoe leren we als samenleving, 
als ouder, als buur, als toevallige omstaander, 
meer ‘nee’ zeggen? 

NEEWAAROM? WAAROM? WAAROM? WAAROM?

WAAROM? WAAROM? WAAROM? WAAROM?

Als de Raad van State ons gelijk geeft, dan moet 
de nieuwe Vlaamse regering een andere regeling 
over maaltijdcheques onderhandelen met de 
vakorganisaties in het onderhandelingscomité, 
en dit met ingang van de datum van overdracht.
Intussen hebben wij dit probleem aangekaart bij 
het kabinet van de huidige bevoegde minister in de 
hoop dat die een einde maakt aan deze onrecht
vaardige situatie.

Het is nu wachten op een uitspraak 
van de Raad van State. 
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IN EEN VAN DE MEEST LEGENDARISCHE 

SKETCHES van Monty Python’s Flying Circus, 

bijna 50 jaar geleden, beslist topambtenaar 

John Cleese van het Ministry of Silly Walks wie 

in aanmerking komt voor subsidiëring van 

vreemde loopjes. Absurditeit ten top.

Toch is de realiteit nog absurder. Wie bespaard 

wil blijven van de bezuinigingsgolf, wie nog 

in aanmerking wil komen voor subsidies, zal 

rare fratsen moeten uithalen om in het gevlij te 

komen van de bevoegde minister. Dansen als 

een aapje aan een touw hoeft nog niet, maar 

onderling uitmaken wie minder en wie geen 

geld zal krijgen, zoals Jambon voorstelt aan de 

cultuursector, begint al aardig op een scène uit 

Monty Python te lijken.

I L L
S

Y


