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“ Defensie ziet vandaag meer 
mensen vertrekken 
dan haar lief is. 
Het psychologisch contract 
met de militair 
is eigenlijk verbroken.”

••• Op 13 februari staakten alle vakbonden voor zowel 
de privé als de publieke sector. Maar was er niet zoiets als 
een loonwet?
Voor de komende twee jaar samen willen de werkgevers de 
mogelijke loononderhandelingen beperken tot maximum 
0,8%. De eerste minister heeft begin dit jaar aangekondigd 
dat er verbeteringen moeten komen aan de koopkracht, 
maar daar zien we dus bitter weinig van. De regering heeft de 
afgelopen tijd de loonwet zo aangepast dat er onredelijk grote 
veiligheidsmarges zijn ingebouwd en dat verschillen in de 
concurrentiepositie van ons land tegenover het buitenland van 
voor de periode 1996(!) worden afgetrokken. Mocht dat niet 
gebeurd zijn dan zou de onderhandelingsmarge niet 0,8% zijn 
maar vlot het dubbele.

••• De werkgevers vinden dat jullie alles op één hoop 
gooien: lonen én eindeloopbaan.
De onderhandelingen gaan over de globale sociale afspraken 
voor de komende twee jaar. Logisch dus dat ze over veel meer 
gaan dan lonen en eindeloopbaan. Er is bijvoorbeeld ook de 
welvaartsvastheid van sociale uitkeringen, de verhoging van 
de minimumlonen waar ruim 120.000 werknemers moeten 
kunnen van genieten, verbeteringen inzake woon-werk-
verkeer ... Over pensioenen was de regering duidelijker: 
de pensioenvoorwaarden worden strenger, maar worden 
gecorrigeerd voor zware beroepen. Maar sinds N-VA de 
stekker uit de regering heeft getrokken, mist die de slagkracht 
om het dossier zware beroepen tot een goed einde te brengen. 
De negatieve maatregelen zijn doorgevoerd, maar de beloofde 
correcties komen er niet.

••• In dit magazine komt generaal Compernol aan het 
woord. Hoe moeilijk of hoe makkelijk heeft hij het na 
jarenlange bezuinigingen?
Defensie maakt net zoals vele andere organisaties een grote 
verandering door. De afgelopen jaren ging veel geld naar grote 
materiële investeringen, maar een leger zonder voldoende 
troepen werkt niet. Defensie ziet vandaag meer mensen 
vertrekken dan haar lief is. Het psychologisch contract met de 
militair is eigenlijk verbroken. Ze zetten zich, met gevaar voor 
eigen leven, in voor onze veiligheid, maar verwachten dan 
ook zekerheden rond een goed statuut, garanties bij ziekte en 
redelijke loonvoorwaarden, een beheersbare balans met  
het privéleven en een behoorlijk pensioen. Zonder 
investeringen in haar personeel zal Defensie er niet meer in 
slagen haar opdracht behoorlijk uit te voeren. Het wordt een 
gigantische uitdaging.

Luc Hamelinck is voorzitter van ACV Openbare Diensten 
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HET GESPREK

Een gemeenschappelijke Europese 
ondernemingsraad geeft behoorlijk 
wat rechten aan medewerkers. “Ze gaat 
verder dan vakbondsgerelateerde zaken”, 
verduidelijkt Guy. “Zo’n SE-OR, een Europese 
ondernemingsraad op middelgroot niveau, 
moesten we nieuw oprichten, want bij North 
Sea Port werken 260 werknemers.” “In 
Nederland ligt bij wet vast dat er bij meer 
dan 50 werknemers een ondernemingsraad 
komt”, vult Dave aan. “Die behartigt de 
belangen van het personeel en mag ook 
meepraten over bedrijfseconomische 
beslissingen van de directie. De Nederlandse 
tak van North Sea Port werkte dus al langer 
zo. Door de fusie met Gent kwam ook het 
vraagstuk medezeggenschap aan de orde.” 

De Gentse haven is een overheidsbedrijf 
en heeft contractuele en statutaire 
personeelsleden. Het Nederlandse 
deel is geprivatiseerd. Dave: “Dat is een 
unieke mix in Europa. Het is een uitdaging 
voor ons om een brug te slaan tussen 
de verschillende wetgevingen. Op dit 
moment zijn we nog volop bezig met het 
integratieproject tussen de twee havens. 

Op 29 juni 2018 werd een Europese vennootschap – North Sea Port – opgericht 
met dochterondernemingen North Sea Port Netherlands (Vlissingen, Terneuzen, 

Borsele en Provincie Zeeland) en North Sea Port Flanders (Gent, Zelzate, Evergem 
en Provincie Oost-Vlaanderen). Voorzitter van die raad, Dave de Lijzer (links),  

en ACV-adviseur, Guy Van Hyfte (rechts), werpen hun licht op de samenwerking.

HET GESPREK

North Sea Port brengt 
Vlaanderen en Nederland 

samen
TEKST

Willem-Jan van Ekert

Ook de arbeidsvoorwaarden verschillen. We 
willen die in de toekomst zoveel mogelijk 
harmoniseren. Die ver schillen kom je ook 
binnen de OR tegen, dan is het zaak om de 
neuzen in dezelfde richting te krijgen. Wij zijn 
een over koepelend orgaan, lokale dossiers 
delegeren we naar Gent of Vlissingen- 
Terneuzen.” Guy: “De leden van de Europese 
ondernemingsraad vertegenwoordigen ook 
hun nationale organisaties. Die worden 
gekozen door het personeel in Nederland 
en de syndicale organisaties in België.”

Een OR in Nederland moet voor bepaalde 
onderwerpen advies geven. “Zoiets is niet 
bindend maar het heeft wel een juridische 
status”, aldus Dave. “Je kunt beslissingen 
van het bedrijf aanvechten voor de rechter. 
Instemmingsrecht, wat we ook hebben 
op het vlak van personeelszaken, is wel 
bindend.” “Deze fusie maakt van afzonderlijk 
gemiddelde spelers samen een grote speler”, 
sluit Guy af. “De ambitie is niet bepaald 
klein. In Gent en Vlissingen zijn nog heel 
wat terreinen te ontwikkelen. Het is een 
mooi project met veel mogelijkheden 
voor de werkgelegenheid in de regio.” 

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

“ De Gentse haven is een 
overheidsbedrijf, het 
Nederlandse deel is 
geprivatiseerd. Uniek in 
Europa.”

D A V E  D E  L I J Z E R  &
G U Y  V A N  H Y F T E

4 5N T  |  F E B R U A R I  |  2 0 1 9



ALLEREERSTE SOCIALE VERKIEZINGEN BIJ HET SPOOR

TEKST
Kirsten Malfroid

Voor het eerst waren er sociale verkiezingen bij 
het spoor. Vanaf 2024 worden die om de vier jaar 
georganiseerd. ACV-Transcom blijft aan zet, ook 
lokaal. De rechtstreeks verkozen mandatarissen 
beloven een grotere slagkracht voor de toekomst.

zijn mogelijke oplossingen voor een betere balans tussen werk 
en privé, we willen meer aandacht voor stress en psycho-
logische belasting, we kaarten veiligheidsproblemen aan bij de 
directie ... De lokale vertegenwoordiger polst op de werkvloer 
naar de vragen en noden van de medewerkers en verdedigt 
deze op lokaal niveau. Gaat het om problemen die het lokale 
overstijgen, dan worden ze behandeld als nationale materie.

� Hoe hebben jullie campagne gevoerd?
We hebben drie maanden lang campagne gevoerd met de 
slogan “Klaar om uw collega’s te verdedigen”. We gingen naar 
alle werkplaatsen. De moeilijkheid daarbij was dat de sites 
enorm verspreid liggen. Ook voor potentiële kandidaten was 
dat vaak een drempel. Je moet immers naamsbekendheid 
opbouwen, maar voor een loketbediende in een landelijk 
station is dat veel moeilijker dan voor een werknemer in 
een centrale werkplaats waar 1.000 mensen werken.

� Hoe was de opkomst?
Er werd gekozen voor een kiesperiode van vier dagen, 
zodat zoveel mogelijk personeelsleden hun stem konden 
uitbrengen. Zo’n 55% deed dat. Er werd gestemd in stem-
hokjes op de werkzetels, met getuigen in elk telbureau. 
Dat vroeg een enorme logistieke inspanning en verklaart 
misschien wel de lagere opkomst: niet iedereen is bereid 
een grote afstand af te leggen om te gaan stemmen.  

�  Hoe scoorde ACV-Transcom in de resultaten en zal 
dat een impact hebben op het sociaal overleg?

De resultaten liggen in lijn van de vroegere verhouding. In 
Vlaanderen zijn we zelfs vooruitgegaan. Maar een verge-
lijking maken met de situatie voordien is moeilijk omdat 
er nu zes organisaties kandidaten hebben ingediend. Aan 
de werking zal in de praktijk niet veel wijzigen. Onze 
mandatarissen zullen nu wel sterker staan tijdens de 
vergaderingen, aangezien ze rechtstreeks verkozen zijn. 
Dat verleent hen een grotere slagkracht in het overleg.

� Hoe is de relatie met de onafhankelijke spoorbonden? 
Tot voor kort namen zij niet deel aan de sociale dialoog, 
terwijl ze nu op lokaal niveau actief zullen worden. Veel 
zal afhangen van hun opstelling. Wij proberen ons steeds 
constructief op te stellen. De vraag is of ze onze leden zullen 
bespelen door de populistische kaart te trekken. Zij beweren 
immers dat zij het rijdend personeel beter kunnen verdedigen, 
ook al zitten ze op nationaal niveau niet mee aan tafel. 

Met het ACOD hebben we al jarenlang een goede verstand-
houding. Soms zit er een verschil van mening in nuances en 
wordt er wel eens gediscussieerd. Maar meestal komen we 
overeen, omdat het in het belang is van de werknemer. 

werd ingediend om sociale verkiezingen 
te organiseren bij het spoor. Dat bepaalde 
ook dat de kleinere organisaties, de 
categorale bonden, zoals het Autonoom 
Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) en 
de Onafhankelijke Vakbond Spoorweg-
personeel (OVS), niet konden deelnemen aan 
de sociale verkiezingen. Daartegen hebben 
die bonden bij het Grondwettelijk Hof beroep 
aangetekend en gelijk gekregen. Dit kan ook 
navolging krijgen in de privésector: elk clubje 
van een aantal personen kan zich organiseren 
en meedoen aan de sociale verkiezingen. 

�  Hoe staat ACV-Transcom tegenover 
deze sociale verkiezingen?

In de jaren 90 stemde ACV-Transcom al een 
congresresolutie om sociale verkiezingen te 
organiseren in overheidsbedrijven. Wanneer 
mandatarissen democratisch verkozen 
zijn, hebben ze meer lokale slagkracht. Een 
kanttekening die je daarbij kan maken is 
of verkiezingen waarbij je niet verplicht 
bent te stemmen effectief democratischer 
zijn. Terwijl momenteel 80% van het 
spoorwegpersoneel bij een vakbond is 
aangesloten, moeten we ons de vraag stellen 
of resultaten bij een lage opkomst wel even 
representatief zijn. Een tweede bemerking 
is dat er problemen met vervanging kunnen 
opduiken wanneer mandatarissen met 
pensioen gaan of intern van functie wisselen. 
Vroeger kon dat opgevangen worden, nu 
hoop ik dat we niet met lege stoelen zitten. 

�  Welke thema’s leggen jullie nu op tafel?
Onze campagne focuste op thema’s dicht 
bij de leefwereld van het personeel. Naast 
het algemene thema ‘Uw job, ons werk’ 
voerden we actie rond vijf onderwerpen: 
evenwicht werk-privé, werkomstandigheden, 
tewerkstelling, veiligheid en ergonomie. 
Deeltijds werken of loopbaanonderbreking 

MEER

SLAGKRACHT

T
ussen 3 en 7 december 2018 kozen 
31.000 personeelsleden hun 
561 vertegenwoordigers voor de comités 
van preventie en bescherming op het 

werk. Koen De Mey, voorzitter van ACV-
Transcom (de ACV-vakbond voor personeel 
bij de NMBS), schetst de context van deze 
verkiezingen en maakt een evaluatie.

�  Hoe werden vakbondsvertegen-
woordigers vroeger aangeduid?

Vroeger gebeurde dat elke zes jaar op basis 
van een ledentelling. Ongeveer 80% van 
het spoorpersoneel is lid van een vakbond. 
Om in het paritair comité te kunnen 
zetelen moesten vakbondsorganisaties 
bewijzen dat ze meer dan 10% van die 
leden vertegenwoordigen. Via een nationale 
verdeelsleutel werd het aandeel van de zetels 
proportioneel toegekend. Door het rodere 
Wallonië kreeg ACOD standaard 60% van 
de nationale leden en ACV-Transcom 40%. 
De mandatarissen in de nationale paritaire 
commissie worden nog steeds op basis van 
de nationale verdeelsleutel rechtstreeks door 
ons aangeduid, zonder sociale verkiezingen.

� Waarom nu plots verkiezingen?
Dat is een beslissing van de regering, nadat 
in 2016 in de Kamer een wetsontwerp 

ILLUSTR ATIE
Wilma Vandemaele

LOKALE
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HET TIJDSTIP

KTA Campus Wemmel, 

vrijdag 8 februari 2019, 10.13 uur

De Week van de Vrijwilliger (23 februari tot 
3 maart) brengt jaarlijks het en gagement 
van duizenden vrijwilligers overal te lande 
onder de aandacht. Ook bij ACV Openbare 
Diensten zetten honderden vrijwilligers 
zich dagelijks in voor hun collega’s. Onze 
militanten zijn een luisterend oor en 
kaarten problemen op de werkvloer aan. 
Onder andere op de regiovergadering 
Asse-Zennevallei-Vilvoorde. Dan komen 
militanten uit de lokale en regionale 
besturen samen om de huidige syndicale 
actualiteit te bespreken, zoals de 
staking van eerder deze maand. 

Nathalie Hiel, gewestelijk secretaris 
van Vlaams-Brabant (midden achteraan 
op de foto), leidt de vergadering: “Het 
is fantastisch dat nog zoveel mensen 
meehelpen om problemen aan te 
kaarten en op te lossen. Ook vandaag 
weer kan ik enkele nieuwe militanten 
voorstellen. Het is niet altijd even 
gemakkelijk om geïnteresseerden te 
vinden. Je werk als militant combineren 
met je job, je werkgever die niet altijd 
even openstaat voor vakbondswerking, 
zo’n zaken spelen allemaal mee.”

“Onze militanten zijn een soort 
vertrouwenspersoon binnen hun 
organisatie. Hun collega’s kunnen met 
hen over werkgerelateerde problemen 
praten. Soms lossen ze die intern op, maar 
als we merken dat het niet lukt, komt het 
bij mij en mijn collega’s terecht. Met alle 
input bereiden we onze overlegcomités 
met de besturen voor. In heel wat steden 
en gemeenten is er immers een nieuwe 
ploeg van start gegaan. We willen in elke 
gemeente langsgaan voor een informeel 
gesprek met de burgemeester.” 

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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DE MILITANT

“Niemand plant zijn problemen  
twee weken op voorhand.”

Christel 
Corstjens

 · Beroep: voltijds vrijgestelde bij de  
Vlaamse Gemeenschapscommissie

 · Leeftijd: 56 jaar
 · Woonplaats: Mechelen

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

S
inds 2015 is Christel 
Corstjens voltijds 
vrijgestelde 
voor de Vlaamse 

Gemeenschaps commissie 
(VGC) in Brussel. Ze is er 
het eerste aanspreekpunt 
voor de leden en voor 
collega’s die lid willen 
worden van ACV Openbare 
Diensten. “Ik werk hier al 
sinds 1989. Ik startte bij – 
toen nog – de Nederlandse 
Cultuur commissie (NCC), 
de voorloper van de 
huidige VGC.”  

Liever een privégesprek
“Ons hoofdkantoor is een 
modern gebouw waar 
iedereen in een open 
ruimte werkt. Je hebt er 
weinig privacy. Niet handig 
als je iets wil bespreken 
met je vakbonds-
afgevaardigde. Daarom 
heb ik mijn kantoortje in 
één van de administratie-
huizen van de VGC. Hier 
kan iedereen langskomen, 
ook om over delicate of 
moeilijke zaken te spreken.”

Klaarstaan om andermans 
problemen op te lossen 
vergt flexibiliteit. “Niemand 

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

plant zijn problemen twee 
weken op voorhand. (lacht) 
Dus ik probeer altijd klaar 
te staan op de momenten 
dat het nodig is. Sommigen 
moeten gewoon eens hun 
hart kunnen luchten, ze 
willen hun verhaal doen 
bij een goede kop koffie 
of thee. Ik ben voor velen  
het eerste aanspreekpunt. 
Soms volstaat mijn advies 
en hoef ik verder geen 
actie te ondernemen. De 
mensen zijn al opgelucht 
dat ze hun bezorgdheden 
hebben kunnen uiten. 
Anderzijds kan ik 
sommige terugkerende 
en structurele problemen 
anoniem voordragen 
op het Bijzonder 
Onderhandelings comité 
(BOC) en het Comité voor 
Preventie en Bescherming 
op het Werk (CPBW). 
Dat zouden we nog 
meer moeten kunnen 
doen. Ik probeer ook 
proactief te werken met 
een informatieve blog, 
waarin ik verwijs naar de 
nieuwe media van ACV 
Openbare Diensten en 
naar dit magazine. We 
leven dan wel in een 

de onderhandelingen 
wilde de werkgever 
dat beperken  tot 100% 
voor iedereen. Wij 
hebben in gezamenlijk 
vakbondsfront 125% 
uit de brand gesleept.”

De toekomst
“Als je jonge mensen vraagt 
of ze zich bij de vakbond 
willen aansluiten, voel 
ik terughoudendheid 
en enige vrees door de 
veranderde perceptie 
over de vakbondswerking.  
Jonge mensen vinden dat 
we solidair moeten zijn 
rond het klimaat – wat 
we ook zijn – maar ik 
vraag ook hun begrip 
voor een duurzame 
sociale maatschappij en 
onze acties voor betere 
pensioenen en betere 
werk omstandigheden. 
Misschien ligt dat nog te 
ver van hun bed, maar 
actie voeren en betogen, 
dat doen wij net voor 
hún toekomst. Door 
met hen in gesprek te 
gaan – want geëngageerd 
zijn ze al – probeer ik ze 
te overtuigen van het nut 
van onze vakbond.” 

informatiemaatschappij, 
maar we slagen er minder 
en minder in om echt 
met elkaar in gesprek 
te gaan en informatie 
met elkaar te delen, ook 
op de werkvloer.”

Onderhandelen over  
het arbeidsreglement

“Onze rol als vakbond blijft 
heel belangrijk. In januari 
2018 voerde de VGC 
eindelijk het allereerste 
arbeidsreglement sinds 
haar bestaan in. Het 
hield rekening met onze 
feedback over de nieuwe 
rechtspositieregeling, 
het arbeidsreglement en 
de deontologische code. 
De verschillen tussen 
contractuele en statutaire 
personeelsleden worden 
kleiner. Onder andere 
bepaalde verlofvormen 
bleven bewaard en 
staan nu open  voor de 
contractuelen. Iedereen 
heeft nu op ons aan-
dringen recht op 5 dagen 
spoedverlof. Overuren 
op zaterdag werden voor 
sommige collega’s tot 
100% gecompenseerd, bij 
anderen tot 150%. Tijdens 
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BEN WEY TS |  VL AAMS MINISTER VAN MOBILITEITFRANÇOIS BAUSCH |  LUXEMBURGS MINISTER VAN MOBILITEIT

DE CONFRONTATIE

Hoe betaalbaar is... 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Maison Moderne/
Patricia Pitsch 
+
ID/ Frederiek  
Vande Velde

ILLUSTR ATIE
Gregory Klarfeld

BEN WEYTS “Het beleid in Luxemburg laat ik over aan 
de regering van Luxemburg. De Luxemburgers zullen 
natuurlijk blijven betalen voor de bussen en de trams, 
maar dit keer via hun belastingbrief. Ik vraag me af 
op welke posten u bespaard hebt om geld te kunnen 
verschuiven naar het gratis openbaar vervoer. Of gaat u 
de belastingen nu verhogen voor alle Luxemburgers?” 

FRANÇOIS BAUSCH “Gratis openbaar vervoer heeft 
inderdaad een kost, die gedragen wordt door de overheid 
en dus door de burgers. Maar het is tegelijk een dubbele 
sociale maatregel: ten eerste zullen de minimumlonen 
stijgen als openbaarvervoerskosten wegvallen. En 
ten tweede dragen de sterkste schouders fiscaal meer 
bij dan de zwakkere. De inkomsten uit ticketverkoop 
bedragen slechts 41 miljoen euro per jaar, terwijl de totale 

gratis openbaar vervoer?

Onlangs kondigde Luxemburgs minister 
van Mobiliteit François Bausch aan 
dat het openbaar vervoer in het 
Groot hertogdom gratis wordt vanaf 
1 maart 2020. Wat vindt Vlaams 
minister van Mobiliteit Ben Weyts van 
dit initiatief? En hoe gratis is gratis 
volgens Bausch?

� �
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“ Ik vraag me 
af op welke 
posten u 
bespaard 
hebt om geld 
te kunnen 
verschuiven 
naar het gratis 
openbaar 
vervoer.”
BEN WEY TS
Vlaams minister
van Mobiliteit

bijdrage te betalen voor goed openbaar 
vervoer, zeker als ze weten dat De Lijn 
nog altijd een stuk goedkoper is dan het 
openbaar vervoer in de andere regio’s 
van dit land en het openbaar vervoer in 
vergelijkbare regio’s elders in Europa. 

FB “Nogmaals, ik denk niet dat 
enkel gratis openbaar vervoer een 
mentaliteitswijziging zal brengen. 
De meerwaarde van een goed 
aanbod zal de burger wel weten te 
appreciëren, daar ben ik zeker van.” 

DE CONFRONTATIE

FB “Mensen maken niet vanzelf de switch van 
individueel transport naar het openbaar vervoer. Tenzij 
je er een echte optie van maakt.  Daarom doen wij beide: 
we investeren flink in openbaar vervoer én we maken het 
gratis. Wat in Vlaanderen blijkbaar niet kan, kan hier dus 
wel. Ik zie gratis openbaar vervoer als de kers op een taart. 
Maar je moet wel eerst een goede taart bakken met als in-
grediënten een goed aanbod, punctueel, comfort, snelheid 
en realtime passagiersinformatie. Enkel een zware inves-
tering die de kwaliteit van het openbaar vervoer verhoogt, 
leidt tot een mentaliteitswijziging. Deze maatregel is een 
onderdeel van onze multimodale strategie: investeren 
in het spoor, de P+R capaciteit verdubbelen (vooral aan 
de grenzen zodat de dagelijkse 200.000 pendelaars 
makkelijk kunnen overstappen op het openbaar vervoer), 
ontwikkeling van telematica voor realtime informatie, een 
complete reorganisatie en vergroening van het nationaal 
busnetwerk, de uitbreiding naar 1.600 elektrische 
oplaadstations voor auto’s, een coherent fietsroute-
netwerk, de uitbreiding van het regionaal tramnetwerk, 
de invoering van een carpooling- en carsharingsysteem … 

De Lijn in Gent denkt dat het mogelijk is 
om gratis te rijden tegen een vergoeding 
van 11,44 miljoen euro per jaar. 

BW “De steden en gemeenten krijgen met het nieuwe 
beleidsconcept van de basisbereikbaarheid meer 
controle over het openbaar vervoer op hun grondgebied. 
De zogenaamde vervoersregio’s zullen het aanvullend 
openbaar vervoer en het speciale vervoer op maat mee 
uittekenen. De lokale besturen kunnen binnen hun 
vervoerregio ook geld op tafel leggen om het openbaar 
vervoer gratis te maken. Ik ben heel benieuwd hoeveel 
lokale besturen dat in Vlaanderen zullen doen.” 

In Hasselt is er een eerder initiatief geweest. 
Waarom is dat volgens u mislukt?

BW “Omdat uiteindelijk wel iemand de factuur moet 
betalen, en dat voor een bescheiden toename van het 
busgebruik. Wie zelf rechtstreeks een schappelijke 
bijdrage betaalt voor een abonnement, schat dat veel 
meer naar waarde en maakt er dan ook meer en beter 
gebruik van. Mensen zijn ook best bereid om een faire 

jaarlijkse kost van het openbaar vervoer zo’n 
491 miljoen bedraagt. De huidige ticket-
verkoop covert dus slechts 7 tot 8% van het 
totaal. Die terugval passen we bij als overheid 
zonder dat we daarvoor de belastingen 
verhogen of elders besparen. En vergeleken 
met onze investeringen van 2,2 miljard euro 
in het spoor tussen 2018 en 2023, spreken 
we hier over een relatief klein bedrag.”

Is gratis openbaar vervoer in Vlaanderen 
mogelijk? Zeker als je rekening 
houdt met de grote maatschappelijke 
winst (betere luchtkwaliteit, minder 
CO2-uitstoot, minder files, meer 
werkgelegenheid in steden)?

BW “Er is enkel maatschappelijke winst te 
boeken als we Vlamingen kunnen verleiden 
om wat vaker de auto in te ruilen voor het 
openbaar vervoer. Dat doe je echter niet met 
een gratisverhaal, maar met concrete troeven 
zoals snelheid en comfort. Daar investeer ik 
volop in. Het investeringsbudget bij De Lijn is 
opgetrokken met 40%. Geen enkele Vlaamse 
Regering heeft ooit zoveel nieuw rollend ma-
terieel besteld: 810 nieuwe bussen, 110 nieuwe 
trams en de 14 allereerste trambussen. Daar-
bovenop hebben we al middelen uitgetrokken 
voor de bestellingen van de komende jaren: 
nog eens 1.000 groene bussen. Moderne, com-
fortabele bussen die vlotter doorstromen en 
op meer plaatsen de file kunnen voorbijsteken: 
dát is het recept om meer mensen uit de auto 
te lokken. Maar als je openbaar vervoer gratis 
maakt, dan gaat al het belastinggeld naar de 
compensatie van de weggevallen inkomsten. 
Dan blijft er niet veel over voor nieuwe bussen 
en nieuwe investeringen.”

“ Het is een dubbele 
sociale maatregel: 
de minimumlonen 
stijgen wanneer 
openbaarvervoers-
kosten wegvallen.  
 
En de sterkste 
schouders dragen  
meer dan de zwakkere.”
FRANÇOIS BAUSCH
Luxemburgs minister van Mobiliteit
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Wie? 
Eva Vlonk (26 jaar)

  

Klant bij?  
AfricaMuseum

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Anton Coene

H
et is kerstvakantie. In 
de zalen en gangen van 
het recent heropende en 

vernieuwde AfricaMuseum 
in Tervuren weerklinken 
enthousiaste kreten van 
de vele kinderen die hier 
samen met hun ouders en 
grootouders op interactieve 
ontdekkingsreis zijn. Op een 
bankje aan de Krokodillenzaal 
treffen we Eva, die hier wacht 
op haar huisgenoot. “Hij is 
blijven hangen in de zaal over 

rituelen en ceremonies”, lacht 
ze. “Die zaal is heel tof gedaan. 
De video’s met mensen die 
vertellen over rituelen zijn 
super interessant.” Voor 
Eva is het een hernieuwde 
kennismaking. “Toen ik heel 
klein was, ben ik hier nog 
geweest met mijn ouders. 
Van dat bezoek herinner ik 
me alleen nog de enorme 
opgezette olifant en de 
kasten met opgezette dieren.” 
Ze is opgetogen dat de 

olifant nog altijd een van de 
pronkstukken van de collectie 
is. “Ik hoop dat hij nog net zo 
indrukwekkend is als in mijn 
herinnering.” Zelf heeft Eva 
geen band met Congo, haar 
huisgenoot wel. “Het was 
ook zijn idee om naar hier te 
komen, met de heropening. 
Zijn moeder is tot haar zesde 
in Congo opgegroeid, tot ze 
door de onafhankelijkheid 
met haar ouders naar België 
is gevlucht.” 

DE KLANT

“ De video’s over rituelen 
zijn super interessant”

Er zijn niet genoeg douaniers 

om de brexit op te vangen 
NIET WAAR

OMSCHRIJVING

WAAR

DE STELLING

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om op 29 maart uit de Europese 
Unie te stappen. Over de vorm (harde of softe brexit, no deal) wordt nu 
al ruim twee jaar gebakkeleid. Wat de uitkomst ook zal zijn: het land is er 
niet op voorbereid. Maar hoe zit dat hier? Zijn er voldoende douaniers die 
eventuele controles kunnen uitvoeren?

Het lijkt erop dat de regering, net als die van het VK, een 
partijtje poker zit te spelen. Men hoopt dat er uiteindelijk 
niet veel zal veranderen. Maar blind vertrouwen op Britse 
partijpolitieke spelletjes is gevaarlijk. Op het moment 
van dit artikel is compleet onduidelijk welke kant het 
opgaat. Wél duidelijk is dat 386 extra douaniers verre van 
toereikend is. Die volstaan immers amper om nu al het 
vertrek door vergrijzing op te vangen.

ACV’er Marc Nijs van FOD Financiën ziet het somber 
in. “Niet wat de politieke debatten op de BBC betreft: 
dat is puur amusement. Maar wel hoe de overheid 
zich hier voorbereidt. Dat is ondermaats. Veel hangt 
natuurlijk af van de situatie tegen 29 maart. In 
het geval van een harde brexit is het zonder meer 
duidelijk, het voorziene aantal douaniers volstaat 
niet. FOD Financiën heeft op een bepaald moment 
een cijfer naar voren geschoven: 386. Daarvan zijn er 
op dit moment 141 in dienst. De regering heeft pas nu 
besloten de overige aan te werven. Dat is veel te laat. 
Iedereen weet dat ambtenaren aanwerven minstens 
zes maanden duurt. Alleen al het puur administratieve 
werk zal enorm toenemen. En daarvoor zijn er nu al 
onvoldoende mensen. Want wat met die duizenden 
firma’s die intensief handel  drijven met het VK en 
nog altijd niet het nodige hebben gedaan om zich op 
de brexit voor te bereiden? Als die allemaal voor die 
datum een beroep doen op onze administratie, dan is 
de chaos niet te overzien.

In het geval van een harde brexit hebben we meer 
controleambtenaren nodig. Dat bijkomend personeel 
is er niet. Of een zogenaamde softe brexit minder 
werk voor de douane oplevert, is ook niet duidelijk. 
Als het VK bij de Europese Unie blijft verandert er 
niets. Dat is duidelijk voor iedereen. Elke andere 

BBC voor het amusementsgehalte,  
selor.be voor aanwervingen.

CONCLUSIE MEER INFO

formule is een nieuwe situatie en brengt verwarring 
en extra werk met zich mee. Een bijkomend 
pro bleem dat al langer speelt is de vergrijzing van 
het douanepersoneel. Veel medewerkers verlaten 
de komende tijd de administratie. Met de huidige, 
door de regering voorziene, vervanging van 1 op 
5 zal er een enorm tekort ontstaan. In beperkte 
diensten is er wel een vervanging voorzien van 1 
op 1, maar die komt veel te laat. De beloofde 386 
aanwervingen zijn sowieso nodig om nu al de gaten 
te vullen. Dat aantal geldt voor heel België. De 
eigenaardige situatie doet zich voor dat de collega’s 
in Zeebrugge en Oostende versterking krijgen door 
mensen op andere plekken weg te halen. Maar 
door de brexit zal er ook extra werk in Antwerpen, 
Zaventem, Charleroi, Luik en Gent bij komen. 

Of we voldoende aandringen bij de regering? We 
doen niet anders! Johan Van Overtveldt (ex-minister 
van Financiën en dus verantwoordelijk voor douane) 
is als Vlaamsgezinde een echte karikatuur van Tijl 
Uilenspiegels personage Lamme Goedzak. Die 
man heeft letterlijk geen bal gedaan! Hij heeft 
enkel de tarieven van de vennootschapsbelasting 
verlaagd. Zonder daarvoor iets aan de bedrijven 
terug te vragen. En Steven Vandeput heeft voor 
ambtenarenzaken niets, ik herhaal: niets, gedaan.” 
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blikt vooruit

DEFENSIE

Generaal Compernol 

TEKST
Willem-Jan  
van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Chef Defensie, generaal Compernol, 
begrijpt de verzuchtingen rond de 
onzekerheden in het leger.  
“In de volgende legislatuur moet de 
aandacht naar het personeel. Dat 
verhaal moeten we samen met de 
vakbond naar buiten brengen.”

“Er zijn door de regering een aantal 
maatregelen genomen die het personeel 
onmiddellijk raken. Het pensioendossier 
is er een van. In de volgende legislatuur 
moet de prioriteit daarom bij het personeel 
liggen. Want vorig jaar zijn er ongeveer 
2.900 man vertrokken waarvan er 1.800 
met pensioen zijn gegaan. Op een orga-
nisatie van zo’n 30.000 man is dat veel.” 

U moet toch terug naar 24.000? Dan komt 
dat toch niet slecht uit?

“We kunnen ze niet allemaal missen. 

Er moeten meer samenwerkingen komen  
met andere organisaties?

“We willen in de kazernes een synergie 
met scholen, bedrijven en de academische 
wereld. Agoria berekende dat er tegen 2030 
bijna 600.000 vacatures zullen openstaan. In 
plaats van elkaar op de arbeidsmarkt dood te 
concurreren, moeten we arbeidskracht delen. 
Iets anders: 11% van de 18 tot 25-jarigen en 
zo’n 30% van de jongeren van allochtone 
afkomst, behoort tot de NEET-generatie: 
not in education, employment or training. 
Die vallen uit de boot in onze samenleving. 
We kunnen samen met de privésector 
bekijken wat voor vorming we hen kunnen 
meegeven, interessant voor de arbeidsmarkt.” 

Dat wordt dan een verandering van 
statuten? Nog meer outsourcing?

“Als organisatie moeten we flexibeler 
worden. De lange loopbaan op één plaats is 
niet meer haalbaar. De ongerustheid rond 
outsourcing gaat over oudere werknemers. 
Maar als we gaan voor kortere loopbanen 
binnen Defensie, dan lost dat probleem 
zich op termijn op. We moeten wel correct 
omgaan met mensen die nu nog bij ons 
werken. Veertigers moeten langer werken en 
hebben relatief minder uitzicht op een andere 
job. Voor hen willen we eerlijke maatregelen. 
Dan denk ik aan het loopbaankrediet dat 
men aan het einde van hun loopbaan kan 
omzetten om de pensioendatum te verkorten. 
Meer inspraak bij het verloop van de 
loopbaan is ook een piste.”

Worden vakbonden voldoende betrokken 
bij het overleg?

“Waar de wet overleg voorziet, is dat er ook. 
Maar tussenkomen op operationeel vlak is 
wettelijk niet voorzien en gaan we ook nooit 
toestaan. Overleg willen is niet hetzelfde als 
je zin krijgen. Het is ook vaak een kwestie 
van haalbaarheid. Onze middelen worden 
politiek bepaald. Er zit altijd spanning op 
de driehoek vakbond, Defensie en politiek. 
Ook tussen die laatste twee ja, ik heb heftig 
gediscussieerd met minister Vandeput.”

In Nederland bestaat de overeenstem-
mingsovereen komst, waarbij vakorgani-
saties akkoord moeten geven op voorstellen.

“We moeten de punten waar we het roerend 

Het probleem zit bij de opleiding en de 
vorming tot volwaardig inzetbaar soldaat. 
Daar verliezen we 500 tot 600 man, deels 
door de verminderde aantrekkelijkheid van 
het beroep. Dan denk ik met name aan de 
verloning. Het loon stijgt tijdens de loopbaan 
te weinig. Dan is er nog de onduidelijkheid 
over de pensioenleeftijd en het ziektekapitaal. 
Ambtenaren kunnen ziektedagen opbouwen, 
wij niet. De derde onzekerheid is die rond 
de kazernes: welke blijven? Wij willen de 
jarenlange centralisatie terugdraaien.” 

Betekent dat nieuwe kwartieren openen?
“Op zijn minst de bestaande behouden 

en personeel en basisopleidingen deloka-
liseren. Mensen dichtbij hun woonplaats 
opleiden en hen daar laten werken. Deze 
verlangens leggen we de volgende regering 
voor. Veel zaken daarvan leven ook bij 
de vakbonden. Eigenlijk gaan we voor 
hetzelfde doel: herkapitalisatie van het 
personeel. De legislatuur daarop moet in 
het teken van de infrastructuur staan.”

met elkaar eens zijn op de politieke agenda 
krijgen. In Nederland gebeurt dat blijkbaar 
formeel, wij doen dat wat informeler. Ik heb 
geen kolonel Q nodig (de militair die een 
boekje opendeed in Humo) om te weten 
wat de problemen en verzuchtingen in het 
leger zijn. Ik heb wel het idee dat er in de 
politiek een vernieuwde dynamiek over 
Defensie heerst. Vorig jaar tekenden we voor 
zo’n 8 miljard aan contracten: du jamais vu. 
Nu moet de aandacht naar het personeel. 
En dat verhaal moeten we samen met de 
vakorganisaties naar buiten brengen.” 

“
Er zit altijd spanning in de driehoek 

vakbond, Defensie en politiek. 
Ook tussen die laatste twee ja, 

ik heb heftig gediscussieerd 
met minister Vandeput.

”

ANTWOORD VAN ACV DEFENSIE:

“ Een militair engageert zich elke dag met risico voor eigen leven, 
en verwacht in de plaats een degelijke omkadering, stabiliteit 
en duidelijkheid. Daarover zijn we het eens en verrast de CHOD 
ons ook niet. We moeten ons inderdaad competitief in de 
arbeidsmarkt plaatsen en een goed statuut waarborgen: onze 
militairen zijn dat meer dan waard. Zijn stelling over outsourcing 
en de kortere loopbaan verrast ons evenmin, maar we zijn het 
niet met hem eens. Een kortere loopbaan geeft immers niet 
de stabiliteit die mensen nodig hebben en outsourcing is geen 
probleem van oudere werknemers maar een fundamenteel foute 
keuze. Overleg is niet enkel een spel van regels maar moet ook 
uitmonden in echte dialoog. Daar verrast de CHOD ons wel. 
Uiteraard moeten we de aandacht voor het personeel samen 
naar buiten brengen. Maar beschouw ons dan alsjeblieft ook als 
volwaardige gesprekspartner en niet als kinderen die gewoon 
hun zin willen krijgen.”
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Goede arbeidsvoorwaarden 
De niet-aflatende aanval op de eigen ambtenaren 
is tekenend voor deze regering. De statutaire 
tewerkstelling moet de norm zijn bij permanente 
taken. Niet de arbeidsvoorwaarden van de vast-
benoemde ambtenaren moeten afgebouwd worden, 
maar de contractuele personeelsleden moeten een 

volwaardig statuut 
krijgen.
Het huidige statuut is 
onaanvaardbaar voor 
personeelsleden die 
hun hele loopbaan 
contractueel blijven. 
Ook zij verdienen 
een volwaardige 
tweede pensioenpijler, 

een verzekering tegen inkomensverlies bij ziekte, 
ontslagbescherming en een loopbaan.
De ontslagbescherming van statutaire personeels-
 leden ligt sterk onder vuur. Deze bescherming is 
echter dé garantie voor een objectieve en correcte 
uitvoering van het beleid zonder politieke inmenging 
en druk. Daar hebben zowel burgers als bedrijven 
baat bij.

Sectoraal akkoord – Sociaal overleg
De laatste, heel beperkte, loonsverhoging dateert 
van 2009. Van de beloofde 1,1%, naar analogie van 
het vorige IPA, is bij de Vlaamse overheid nog lang 
geen sprake. Wij willen koopkrachtverhogende 
maatregelen voor álle personeelsleden. 
Het sociaal overleg met de Vlaamse overheid liep 
meer dan eens spaak. Respect voor het overleg is 
totaal zoek. De Vlaamse overheid heeft er geen 
probleem mee systematisch een protocol van 
niet-akkoord naast zich neer te leggen. Zelfs wanneer 
de drie vakbonden fundamentele bezwaren hebben, 
worden de beslissingen doorgedrukt. Dit zijn geen 
onderhandelingen, dit is een totaal gebrek aan 
respect voor het eigen personeel. 
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 HET RAPPORT  
VAN DE VLAAMSE
 REGERING
De politieke strijd is losgebarsten. 
Vorige maand keken we naar de 
verwezenlijkingen van de federale 
regering de voorbije vijf jaar. Deze editie 
kijken we naar het Vlaamse niveau, waar 
het beleid een grote impact had op het 
personeel van de Vlaamse overheid. 

Besparingen zijn de rode draad doorheen de voorbije 
legislatuur. Besparen op budgetten, maar ook op 
koppen. Dat laatste is meteen een mooi voorbeeld 
van hoe de huidige Vlaamse regering kijkt naar het 
eigen personeel. Besparen op koppen heeft niets 
te maken met efficiëntie, noch met besparingen op 
budgetten. Een ontslag van iemand die overleeft op 
basis van een ziekte-uitkering levert niets op, maar 
het is weer een personeelslid minder op de teller.
Meer dan 4.000 jobs gingen verloren, maar de 
taken die moeten uitgevoerd worden, blijven steeds 
toenemen. De stijgende werkdruk werkt ook een 
stijging van de ziektecijfers en het aantal burn-outs in 
de hand. Dat bevestigt ook het Rekenhof.

Investeren in personeel
De blinde besparingen op personeel moeten 
stoppen en plaatsmaken voor investeringen. 
Vormingsbudgetten moeten opnieuw loskomen 
van de werkingskredieten zodat er ruimte is 
voor bijscholing. Personeel moet ruimte en 
middelen krijgen om zich aan te passen aan 
veranderende omstandigheden en technologieën 
zodat niemand uit de boot valt. Er moet ook 
worden geïnvesteerd in nieuwe aanwervingen. 

Zo is er bij het elektronisch toezicht snel extra 
personeel nodig door het stijgend aantal enkel-
banden. Diensten waar veel personeelsleden met 
pensioen gingen, werden extra zwaar getroffen door 
de koppenbesparing. Die diensten moeten opnieuw 
versterkt worden. Dat is niet enkel nodig om de 
aanwezige personeelsleden opnieuw een werkbaar 
en realistisch takenpakket te geven maar ook om 
het verlies van kennis en expertise tegen te gaan.

Minder uitbestedingen
De besparing op personeel wordt opgevangen door 
meer uitbestedingen, die veelal duurder zijn maar 
daarom zeker niet beter. Omdat externe arbeid niet 
wordt meegeteld, spreekt men heel trots van een 
daling van het aantal ambtenaren, ook al is de kost 
voor de belastingbetaler een pak hoger.
De Vlaamse instellingen moeten zelf de belangrijkste 
actor in beleidsvoorbereiding en -uitvoering zijn. 
Anders dreigt de Vlaamse overheid de speelbal 
te worden van de externe partners als gevolg van 
veel vuldige uitbestedingen. Zo moet VDAB de 
belangrijkste actor zijn binnen het arbeidsmarktbeleid. 

Geen privatiseringen
De constante dreiging met privatisering moet 
stoppen. De dienstverlening in de OPZC’s (Openbare 
Psychiatrische Zorgcentra) vind je nergens terug in 
de private sector. Sinds er sprake is van privatisering 
merken we al dat de specifieke gezinsbegeleiding 
wegvalt, wegens te duur. De forensische psychiatrie 
kost ons intussen handenvol geld en Sodexo (de 
uitbater van Forensische Psychiatrische Centra) 
slaagt er zelfs niet in een gunstig zorgverslag voor 
te leggen. We glijden af naar een duurdere zorg met 
minder dienstverlening.
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WE DOEN 
HETZELFDE 
WERK MET 
4.000 MAN 
MINDER.



S
inds kort heb ik een nieuwe collega, Rudy. Op zich niets 
opzienbarend, zou je zeggen. Maar Rudy deelt bijna 
letterlijk mijn stoel. Want we zitten met twee achter 
hetzelfde loket, als een vorm van co-ouderschap. Een 

gevolg van de inkanteling van het OCMW in onze gemeente 
sinds 1 januari van dit jaar. We leren elkaar elke dag een 
beetje beter kennen, en ook al spreken we dezelfde taal, ik 
merk toch aan kleine cultuurverschillen dat Rudy er geen 
van ‘bij ons’ is. Rudy drinkt thee, ik zweer bij koffie. Hij zegt 
altijd ‘je’ tegen onze klanten aan het loket, ik zeg altijd ‘ge’. 
Ooit heb ik het geprobeerd om ‘je’ en ‘jou’ te gebruiken, maar 
de mensen begrepen me niet of vonden mij een arrogante 
‘ollandse trut. Gelukkig zijn de tijden veel veranderd en 
kijkt niemand vandaag op van Rudy’s ‘je’ en ‘jou’.

We leren dus van elkaar. Ik hou van een wat meer rock ’n 
rollaanpak van de vragen van de burgers, Rudy zweert bij het 
volgen van de geijkte procedures. Wat bij ons aan het loket, 
waar administratieve vereenvoudiging jammer genoeg nog 
afhangt van de stemming van de medewerker achter het loket, 
al af en toe tot wrevel en frustratie heeft geleid bij ongeduldige 
burgers. Dan voel ik dat ik even moet overnemen van Rudy, die 
vervolgens verbijsterd toekijkt hoe ik de kafkaiaanse regeltjes 
even naast me neerleg om de persoon voor me te helpen. Die 
regeltjes breng ik later wel in orde, als ons loket gesloten is. 

Nu onze wittebroodsweken bijna achter de rug zijn, hebben 
we stilaan een manier van samenwerken gevonden die 
alle verschillen overbrugt. Rudy en ik zien ondertussen de 
meerwaarde in van onze intensieve samenwerking, maar zal 
dit volstaan voor ons bestuur dat van een slanke en efficiënte 
overheid een mantra heeft gemaakt? We zijn er nog niet 
helemaal gerust in, eerlijk gezegd. Want zeg nu zelf, twee 
loket bedienden voor één loket, dat klinkt toch wel wat onnozel, 
niet? Toch zien we het zitten. Met de flexibelere openingsuren 
die eraan komen hebben we al zelf een rooster uitgewerkt dat 
past bij ons privéleven. Alleen op zaterdagvoormiddag zijn we 
er nog niet uit. Want dan moeten onze zonen allebei voetballen 
en die wedstrijden willen we voor geen geld missen. Misschien 
kunnen we een mobiel loket ontwikkelen voor die momenten. 
Dan staan we weer een stapje dichter bij de burger. 

WELKOM,  
  
   RUDY!
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

COLUMNNIEUWS

Met flauwe moppen 
over ambtenaren kan je 
complete jaargangen van 
De Druivelaar vullen. Te lui, 
te verwend, te vastgeroest, 
te duur. Althans, zo luiden 
de clichés. Maar wat denken 
de ambtenaren zelf over hun 
rol in de samenleving? En 
wat doen zij eigenlijk voor u? 
Lode Vanoost spoorde een 
jaar lang door ons land en 
sprak met loketbediendes, 
treinbegeleiders, klusjes-
mannen, 112-telefonistes, 
wijkagenten, brandweer-
mannen, verpleegsters, 
leerkrachten, enzovoort. Een 
reportage over ‘staats-
examens’, benoemingen en 
verlofregelingen. Maar ook 
over het uitkleden, wassen, 

Tot uw 
dienst

De zeven zonden van de 
ambtenaar doorprikt

VRAAG weet u waarom 

ambtenaren ’s morgens 

niet door het venster 

kijken?

ANTWOORD om nog wat 

werk over te houden 

voor tijdens de 

namiddag.

kammen, tandenpoetsen 
en aankleden van mensen 
op 7,5 minuten. En niet het 
minst over de vraag waarom 
afbraak van openbare 
diensten eigenlijk gelijkstaat 
aan afbraak van sociale 
rechten, over de neoliberale 
shocktherapie en over de 
wereldwijde beweging 
voor het opnieuw vermaat-
schappelijken van openbare 
diensten.
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Zin gekregen om meer te lezen?   
Je kan het boek bestellen via  
www.boektotuwdienst.be
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HOOPKRACHT. Wetenschappers ontdekten 
al in het begin van de 19e eeuw een verband 
tussen de uitstoot van broeikasgassen en 
de verandering in het klimaat. Bijna twee-
honderd jaar later is er, op een paar gekken 
na, niemand die dat nog durft tegenspreken. 
Jammer dat er zo weinig met deze wetenschap 
gedaan wordt. En dat we onze eigen kinderen 
nodig hebben om al spijbelend politici met 
de neus op de feiten te drukken. Jammer ook 
dat diezelfde politici niet langer dan hun 
neus kijken om een langetermijnvisie uit te 
werken, of op zijn minst een te bedenken.  

Milieumaatregelen kosten geld, wist premier 
Michel onze kinderen te vertellen. En dat 
gaat ten koste van onze koopkracht. Wat een 
hoop nonsens. Heeft de premier ook laten 
berekenen wat het onze kinderen later zal 
kosten om het milieu te redden omdat we nu 
niets doen? Ondertussen lanceerden zeventig 
middenveldorganisaties verenigd in de Klimaat-
coalitie - waaronder ook het ACV - de campagne 
‘Jobs4climate’. Jawel, mijnheer de eerste minister: 
duurzame investeringen creëren jobs. U weet 
wel: jobs, jobs, jobs. Misschien dat hij daar wel 
oren naar heeft. 
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