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Ik geloof het wel. Op korte termijn kan ik de continuïteit
verzekeren. Daarnaast kijk ik uiteraard ook vooruit: waar
willen we als organisatie staan in 2030? Daarvoor hebben we
een duidelijke visie nodig, met samenwerking als verbindende
factor. Meer samenwerking tussen alle afdelingen van het
ACV is daarbij belangrijk. Gecombineerd met een goed
uitgebouwde professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening.
Er is werk aan de winkel.

“Jongeren zijn zeker geëngageerd, toch laten ze de vakbond
vaak links liggen. Rekenen ze vooral op hun eigen kunnen en
kracht? Of moeten we als vakbond sterker verduidelijken wat
we doen? Wantoestanden in Bangladesh grijpen iedereen aan.
Bij ons is het natuurlijk niet zo extreem, maar ook hier is er
ongelijkheid, ook hier zijn er slechte arbeidsomstandigheden.
Daarnaast kunnen mensen op verschillende momenten in hun
carrière begeleiding gebruiken. Werk zoeken, werk combineren
met een privéleven, loopbaanbegeleiding, psychosociale
belasting ... allemaal thema’s waar vakbonden een rol in
kunnen spelen. Alleen, jongeren weten dat (nog) onvoldoende.”

••• Wat zou u morgen willen doen?

“Beter uitleggen aan het grote publiek wie we zijn en
wat we doen. En daarbij aantonen dat goed werkende
overheidsdiensten belangrijk zijn. Daarnaast blijven we in
gesprek met onze medestanders uit het middenveld. Minder
evident maar ook noodzakelijk zijn contacten met onze
politieke tegenstanders en organisaties zoals het VBO of
UNIZO. Zij stellen zich vaak negatief op tegenover openbare
diensten en willen enkel besparen en minder overheid.
Maar toen de Brexit ter sprake kwam, vonden ze dat er
niet genoeg douaniers zijn. Met andere woorden: als het
hun goed uitkomt, is de overheid nuttig, anders niet. Dat is
exact hoe ook de politiek vandaag handelt: een kortzichtig
besparingsbeleid, jaar in, jaar uit. Zonder langetermijnvisie.”
Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten.
Het volledige interview met hem kun je lezen op pagina 20.

Syndicale premies.
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HET GESPREK

‘Er zat meer continuïteit
in deze regering dan
velen denken’
In december stapte N-VA uit de federale regering en vormden
MR, Open Vld en CD&V een regering in lopende zaken. De
kamerfractieleider van die laatste partij, Servais Verherstraeten,
blikt terug op deze periode.

T EK S T

Willem-Jan van Ekert

F OT O GR A F IE

Dries Luyten

Het is een uiterst boeiende maar
ook onvoorspelbare periode geweest.
De regering in lopende zaken had geen
meerderheid meer en het minderheids-meerderheidsdenken moest doorbroken worden.
Er werden bondgenoten gezocht waardoor
parlementsleden meer invloed kregen.
Dankzij de wisselmeerderheden hebben
we zaken kunnen regelen. Ik denk aan de
gewijzigde vennootschapswetgeving of zaken
uit het zomerakkoord zoals het arbeidsrecht
en het sociaal akkoord. In een normale
meerderheid waren die zonder horten en
stoten gepasseerd, nu moest daar vaak met
kleinere dingen een onderhandelingsprijs
voor betaald worden. We hebben voor het
sociaal akkoord een meerderheid moeten
zoeken. Met kleine aanpassingen aan het SWT
dat door de sociale partners werd bijgestuurd.
De val van de regering had met electorale
afwegingen te maken. Iedereen moet zijn
afwegingen maken die hij meent te moeten
maken. In elk geval was het duidelijk dat
de N-VA bij de lokale verkiezingen in alle
provincies, met uitzondering van Antwerpen,
niet had gewonnen. En dat de toenmalige
staatssecretaris voor Asiel en Migratie in
november voor de klus stond een hoop
extra opvangplaatsen te moeten voorzien.
De partij trok daarop zijn conclusies. De
plotse bocht in het migratiepact, waar
ze zelf twee jaar mee aan onderhandeld
hebben, was daar het gevolg van.
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Men maakt graag een vergelijking tussen
deze en de vorige regering. Ik vind dat er
in het beleid van de huidige regering meer
continuïteit zat dan velen denken. Alleen
was de communicatie veel scherper en
vaak contraproductief. We hebben stappen
vooruitgezet in de domeinen tewerkstelling
en fiscaliteit die de laagste inkomens ten
goede komen. Maar de meerderheidspartijen
hebben dat beleid te weinig verdedigd en te
veel energie verloren met intern gekrakeel.
Er zijn ook dossiers waarin we minder goed
scoorden. Energie bijvoorbeeld, maar ook
ambtenarenzaken. Ik heb aan het begin
van de legislatuur aan gewezen minister
Vandeput voorspeld dat als hij een belangrijke
bevoegdheid als defensie cumuleert met
die van ambtenarenzaken, hij die laatste
zou verwaarlozen. Dat is ook gebleken. Ik
hoop dat een volgende minister voltijds
met dit departement bezig kan zijn, het
gaat om de medewerkers die we nodig
hebben om een efficiënt beleid te voeren.
Er heerst nu wel wat electorale nervositeit. De krachtsverhoudingen zijn erg
versnipperd. Dat geldt voor steeds meer
landen in Europa. Kijk maar naar wat de
provinciale statenverkiezingen in Nederland
veroorzaakt hebben met de winst van Thierry
Baudet. Welke impact zal dat hebben op de
vorming van eventuele meerderheden?

5

BELEIDSTHEMA’S

WERKNEMERS
VERDIENEN
RESPECT

Volgende zondag trekken we weer met z’n
allen naar de stembus. Laten we hopen dat de
volgende regeringen het belang van een sterke
openbare sector erkennen en daar ook naar
handelen. Want het mag ondertussen toch
wel duidelijk zijn: zonder investeringen in de
openbare sector komen we er niet. Dit zijn onze
prioriteiten voor de volgende regeringen.

IL L U S T R AT IE

Sarah Vanbelle

� Zorg voor voldoende

� Stop de privatiseringstrend

financiering van
openbare diensten

Wij pleiten voor kwalitatieve publieke
dienstverlening. En daarvoor is er dringend
een trendbreuk nodig. Sterke openbare
diensten zijn immers de beste optie om basisdiensten zoals zorg, veiligheid of mobiliteit
voor iedereen even toegankelijk te maken.

Als openbare diensten aan de private sector
worden overgelaten, krijg je vaak duurdere
en minder kwaliteitsvolle dienstverlening.
Denk aan onderwijs in de Verenigde Staten of
aan de “Pano”-reportage “Undercover in de
Zorgfabriek” die de praktijken van winstmaximaliserende woonzorgcentra uitlichtte.

� Statutaire tewerkstelling

moet de norm zijn

De personeelsleden in de openbare sector
hebben een aparte werksituatie. Hun
werkgevers zijn politiek verkozenen. Het
statuut werd in het leven geroepen om
ervoor te zorgen dat een politieke wissel
van de macht geen professionele gevolgen
heeft. Het statuut moet vermijden dat
politici kunnen beslissen wie bijvoorbeeld
al dan niet een loonsverhoging krijgt.

� Geen plaats voor

interimwerk

Door interimarbeid in te voeren, biedt
de overheid een nepstatuut aan haar
personeelsleden. Geen werk- en inkomenszekerheid en nauwelijks sociale
bescherming. Leidinggevenden binnen de
openbare sector zijn trouwens helemaal
geen vragende partij voor interimarbeid.

� Sociale akkoorden

= samen vooruit

In alle sectoren en globaal moeten er
opnieuw tweejaarlijkse sociale akkoorden
worden afgesloten. Als vakbonden en
werkgever samen akkoorden maken,
gaan we vooruit in de openbare sector.

� Bied pensioen-

perspectieven in plaats
van verbroken beloftes

Onheilsberichten over vergrijzing en
betaalbaarheid van de pensioenen zijn legio.
Maar de politieke berichtgeving daarover
gaat te ver. Stop met mensen voortdurend
bang te maken en zorg voor oplossingen
en alternatieven, want die zijn er wel.

6
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� Geef contractuele

personeelsleden een
aanvullend pensioen

We willen af van de verschillen tussen
statutair en contractueel overheidspersoneel. Dat kan door contractuelen een
overheidspensioen te geven. In ieder geval
moeten alle contractuelen op korte termijn
een aanvullend pensioen krijgen op basis
van een werkgeversbijdrage die minimaal
overeenkomt met 3% van het loon.

� Burn-out en agressie

zijn reële problemen

Op interimarbeid zit niemand te wachten,
maar burn-out en agressie moeten wél
dringend worden aangepakt. Het aantal
personeelsleden met een burn-out is
enorm en blijft elk jaar stijgen. Stress en
oververmoeidheid zijn goed voor een
kwart van de ziektedagen. Waar blijven
de maatregelen rond werkbaar werk?

7

“In de bezoekerszone van het
Charlemagne-gebouw (het Karel de
Grote-gebouw is bekender onder
haar Franse naam, nvdr) kun je de
Commissie zien en een foto nemen.
De ideale plek om mijn uitleg te geven.
Mijn collega-gastsprekers en ik worden
de ambassadeurs van de Europese Unie
genoemd. We delen informatie en gaan
in gesprek met de burgers om Europa
dichter bij de mensen te brengen.”

8

F O T O GR A F IE

Thomas De Boever

Niet enkel op 4 mei kon je de gebouwen van de Europese Unie ontdekken. Het
hele jaar door komen duizenden bezoekers
kijken hoe beslissingen op het hoogste
niveau in Europa worden genomen. Op
25 april kwam een groep studenten
van de Karel de Grote Hogeschool uit
Antwerpen langs. Hans Torrekens legde
hen uit wat de Europese Commissie
doet en wat de Europese verkiezingen
inhouden. “Die school organiseert
regelmatig zo’n studieuitstappen. En
niet enkel voor richtingen met een link
met de politiek. Evengoed komen de
studenten van de leerkrachtenopleiding
langs. Ik geef 2 à 3 conferenties per
maand, bovenop mijn normale job bij
de Europese Commissie. Ik coördineer
de 140 medewerkers die instaan voor
de logistiek van de 70 gebouwen
van de Commissie in Brussel.”

T EK S T

Op 4 mei hield de Europese Unie haar
opendeurdag: de Europadag. Onder het
motto ‘kiezen voor je toekomst’ openden
de instellingen in Brussel die dag hun
deuren. Goed getimed natuurlijk, niet
alleen omdat 9 mei elk jaar de officiële
Europese feestdag is, maar ook omdat
de Europese verkiezingen dit jaar in alle
lidstaten plaatsvinden van 23 tot 26 mei.

Timothy Puype

HET TIJDSTIP

Brussel
Karel De Grote-gebouw
Donderdag 25 april 2019
11.45 uur
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DE KLANT

DE STELLING
Personeelsleden van de openbare
sector ontvangen meer vakantiegeld
dan hun collega’s uit de privésector.

OMSCHRIJVING

Anthony (34 jaar)

Klant bij?
Militair Hospitaal
Koningin Astrid,
Neder-Over-Heembeek

A
T EK S T

Timothy Puype

F O T O GR A F IE

Anton Coene

nthony komt uit Douai, een Franse
stad niet ver van de Belgische
grens, zo’n 30 kilometer van Rijsel.
Omdat de Franse brandwondencentra
in de buurt volzet waren, kwam hij
begin mei terecht in Brussel. “Mijn
onderbenen zijn zwaar verbrand, mijn
eerste huidtransplantatie heb ik net
achter rug. Natuurlijk is het lastig om
zo ver van huis te zijn. Mijn vrouw staat
nu alleen in voor de zorg voor onze
3 kinderen. Douai is 2,5 uur rijden,
dus ze kan me niet vaak bezoeken.
Maar ik ben heel blij met de zorgen die
ik hier krijg, want ik denk dat de zorgverstrekking in België een pak beter is
dan die in Frankrijk.”

met me praten als ik het emotioneel
lastiger heb ... Het personeel staat
altijd paraat, want ik kan niet alles
meer alleen. Ik kreeg ook een laptop
waarmee ik series en films kan
kijken. We zijn echte patiënten hier,
niet gewoon een nummertje zoals
in Frankrijk.”

“Hier ben je geen
nummertje, maar
een echte patiënt.”

“Daarom wil ik ook iedereen bedanken
die me hier dag in dag uit verzorgt, die

10

De vakantie is in aantocht. Dat wil ook zeggen: vakantiegeld.
Dat wordt op verschillende manieren berekend in de openbare
en privésector. Daarbinnen zijn er ook nog verschillen, wat het
erg ingewikkeld maakt. Krijgt de ene nu meer dan de andere?

De werkgever betaalt het vakantiegeld van
bedienden in de private sector en betaalt het loon
door. Het vakantiegeld wordt berekend op basis
van het jaarloon van het jaar voordien. Bij arbeiders
in de privé is dat niet het geval. Zij krijgen geen loon
tijdens hun vakantiedagen, maar ontvangen vakantiegeld uit de vakantiekas waarbij ze zijn aangesloten. Het enkelvoudig vakantiegeld vervangt het
loon, het dubbel vakantiegeld komt daarbovenop.
Verdiende je in 2018 30.000 euro bruto, dan
ontvang je dit jaar netto 1.165,03 euro vakantiegeld
als bediende of 3.566 euro als arbeider (waarin ook
de compensatie zit voor het normale loon).

Wie?
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In de publieke sector (Vlaamse en Federale
overheid) is er geen verschil tussen arbeiders en
bedienden. Beide groepen ontvangen hun normale

loon tijdens vakantiedagen, met daarbovenop
vakantiegeld. De federale overheid baseert zich op
het brutoloon van maart van dit jaar, de Vlaamse
overheid op het brutoloon van april.
Onder andere ook haard- en standplaatsvergoedingen, en ook de premie voor competentieontwikkeling tellen mee. Iemand met een
brutomaandloon van 2.400 euro en 100 euro
haard- en standplaatstoelage zal 1.151,85 euro
vakantiegeld ontvangen.
Lokale overheden hebben voor contactuelen de
keuze tussen het stelsel van de private of publieke
sector. Voor hun statutairen geldt altijd het publieke
systeem. De berekening ligt dan ook in lijn met
bovenstaande berekeningen.

CONCLUSIE

Er zijn geen grote verschillen tussen de berekening
van het vakantiegeld in de
private sector (bedienden)
en de publieke sector.
De federale en Vlaamse
overheid houden rekening
met het effectieve loon in
respectievelijk maart en
april van het vakantiejaar.
Dat kan een voordeel opleveren als het loon steeg

NIET WAAR

WAAR

TER INFO

ten opzichte van het vorige
jaar. Ook bij de lokale besturen wordt het loon van
het vorige jaar geïndexeerd
naar het loon van de
maand maart. Anderzijds
krijgen personeelsleden
van de overheid geen gedeeltelijke RSZ-vrijstelling
van 7% (op het aanvullend
vakantiegeld) zoals bedienden in de privésector.

Deze vergelijking gaat ervan uit dat
personeelsleden vorig jaar voltijds werkten
en dat ze dat ook dit jaar doen. Voor meer
info over individuele situaties of over de
berekening van het vakantiegeld kan je
steeds contact opnemen met de vakbondsconsulenten van ACV Openbare Diensten.

Meer weten over deze berekeningen?
Ga naar onze website en klik door op NT
Magazine. www.acv-openbarediensten.be.
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DE CONFRONTATIE

De €425.060.410
€80 partijen
hebben €8.410
420 geen €1.870.
berekening €
€425.060.000
€800 08.724 €970
€425.060.000 €90
DOORREKENING
PA RTIJPRO G R A MMA’S
GERT PEERSMAN
Professor economie
Universiteit Gent

T EK S T

F OT O GR A F IE

Willem-Jan van Ekert

Dries Luyten
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€208.014 €57.620
€577 €84.270.370
541 €751.604.084
570.402 €74.8405
1003.471 gemaakt
€54 €4.807 zoals
24700 zou €5.273
27304.120 moeten
JAN VERSCHOOTEN
Commissaris-adjunct
Federaal Planbureau

Bij de bekendmaking van de doorrekening
van de politieke partijprogramma’s door
het Federaal Planbureau leek iedereen
enthousiast. Partijen konden aantonen dat
hun keuzes effectief betaalbaar zijn. Maar
werd het hele partijprogramma doorgelicht
of enkel die beloftes waarmee de partijen
willen scoren? ➽

13

DE CONFRONTATIE

➽

Professor economie
Gert Peersman van UGent
loopt niet meteen warm
van de cijfers van het
Planbureau. Vooral omdat
geen enkele partij zegt hoe
ze het gat in de begroting
van 12 miljard tegen 2021
willen dichtrijden. Jan
Verschooten, commissarisadjunct van het Federaal
Planbureau, verdedigt de
doorrekening, al heeft hij
zelf ook enige bedenkingen.
Wat zijn de belangrijkste conclusies van
de doorrekening?
JAN VERSCHOOTEN “Alle
partijen kozen ervoor
om vooral maatregelen
die gunstig zijn voor
hun kiespubliek in de
verf te zetten. Weinige
durfden ook minder
populaire maatregelen
laten doorrekenen.

“
Weinig

Resultaat is dat dit de geloofwaardigheid van de nu berekende
resultaten ondermijnt. Want om een begrotingsevenwicht te
bereiken heb je een – niet in de doorrekening verwerkte - verhoging van de inkomsten of een daling van de uitgaven nodig.
En die hebben een negatieve invloed op de economische groei,
tewerkstelling en koopkracht.”
GERT PEERSMAN “Iedereen wil de belastingen verlagen en
de pensioenen verhogen. Hoe we dat realiseren heeft geen
enkele partij berekend. Ook op de vraag hoe het begrotingstekort weggewerkt moet worden, krijgen we van geen
enkele partij een antwoord via de doorrekening. Bij de vorige
verkiezingen durfden de partijen dat wel. En dan moesten
partijen kleur bekennen en uitleg geven. Nu kan dat niet.”

partijen
durfden
ook minder
populaire
maatregelen
laten door-

Denk je dat kiezers wakker liggen
van begrotingstekorten?
GERT PEERSMAN “Nee, maar wel van hun pensioen, sociale
uitkeringen of vermogen. Een partij kan tijdens de verkiezingen altijd zeggen dat ze het Europese begrotingspact
aan haar laars wil lappen, en gaan voor een groter tekort
zoals een partij in Italië verkondigde. En desnoods uit de
eurozone stappen. Want dat zou een gevolg zijn. Maar
dan moet je dat wel expliciet zeggen tegen de kiezer.”

rekenen.”
JA N V ERS C H O OT EN

Werd het hele partijprogramma doorgelicht?
JAN VERSCHOOTEN “Dat was niet de bedoeling. Deze

oefening was vooral gericht op maatregelen met een
federale socio-economische impact. De politieke partijen
moesten trouwens hun prioriteiten eind januari inzenden
op een ogenblik dat de hele partijprogramma’s nog niet
voorgelegd waren aan de partijcongressen. In de toekomst
kunnen we misschien beter elke partij vragen hoe ze de
begroting, een klimaatpact, de activiteitsgraad of de
bestrijding van armoede zou invullen. Op die manier
kunnen we de verkiezingsprogramma’s vergelijken.”
GERT PEERSMAN “De oefening was niet ideaal omdat
partijen de kans kregen niet alles te laten doorrekenen.
Zo hadden ze zelf in handen of hun rekening klopt
of niet. Hierdoor hebben de partijen op voorhand
de essentie van de oefening laten mislukken.”
Viel alles te berekenen?
JAN VERSCHOOTEN “Soms ontbrak de nodige informatie. Zo

bestaan er geen wetenschappelijke studies over de impact van
vermogensbelastingen. Moeten we kapitaalvlucht vrezen of
niet? Is er een impact op investeringen en tewerkstelling? We
weten dat we tegen 2024 beter voorbereid moeten zijn. Ook
de politieke partijen moeten verder denken, zo is de impact
van privatisering niet altijd duidelijk voor partijen. De partij
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ziet er een voordeel in voor
de overheid, maar als we
dan verder vragen naar de
effecten op de dienstverlening of op de kostprijs
voor de bevolking krijgen
we meestal geen antwoord.”
GERT PEERSMAN “Dat
bepaalde zaken niet te
berekenen zijn, vind ik
toch wel confronterend.
De macro-economische
gevolgen van het heffen van
vermogensbelastingen moet
het Planbureau toch in kaart
kunnen brengen en op ieder
moment op tafel van een regering kunnen leggen? Want
anders kan een regering
nooit beslissen die ooit door
te voeren. Ik vermoed dat
er toch ergens externe druk
moet zijn om niet over die
kennis te beschikken, omdat
sommige partijen vrezen
dat die belasting er dan
effectief zou kunnen komen.”
Mogen we na de
verkiezingen opnieuw
een beleid verwachten waar men
voor de verkiezingen
niet over sprak?
JAN VERSCHOOTEN “Welke
coalitie ook aantreedt,
ze zal de eerste jaren een
saneringsbeleid moeten
voeren. Dit betekent ook
dat een aantal beloofde
maatregelen die geld kosten
niet of met veel vertraging
zullen worden doorgevoerd.”
GERT PEERSMAN “Uiteindelijk mogen ze na de
verkiezingen alle gedane
beloftes overboord gooien
en zal het toch gaan over
het begrotingstekort.”

Zou je niet beter kijken naar wat partijen
doen en waarvoor ze staan?
JAN VERSCHOOTEN “Zeker, maar het is traditie om de
berekening te doen op basis van verkiezingsprogramma’s.
Dit zou de regeringsvorming moeten vergemakkelijken, is
het achterliggende idee. Partijen weten nu van elkaar wat
ze willen met een catalogus van becijferde maatregelen.
Achteraf kan je makkelijker een regeerakkoord evalueren.”
GERT PEERSMAN “De doorrekening is inderdaad enkel
gebaseerd op beloftes. Ik denk ook niet dat het de taak van
het Planbureau is om analyses uit het verleden mee te nemen.
Het gaat over verkiezingen, over de toekomst. In mijn onlangs
verschenen studie heb ik wel een analyse gemaakt van de
resultaten van de afgelopen regering. Het begrotingstekort
is dit jaar flink aan het oplopen. Een deel van de taxshift
werd uitgekeerd en de factuur opgeschoven naar 2019. En de
vennootschapsbelasting werd vroeger betaald omdat men
boetes oplegde bij laattijdige betaling. Gevolg was dat de
begroting in ‘17 en ‘18 verbeterde, waardoor er nu een grote
put is. De regering hoopte dat het niet zou opvallen door het te
verschuiven naar het verkiezingsjaar. Helaas voor hen hebben
Europa en enkele waarnemers dit naar buiten gebracht.”

“
Dat
bepaalde
zaken niet
te berekenen
zijn, vind
ik toch wel
confronterend.”
G ERT P EERS M A N
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“Wie stemt voor partijen
die onze werkgever willen
opdoeken, tekent zijn eigen C4”
F O T O GR A F IE

T EK S T

David Samyn

Willem-Jan van Ekert

L

ieven Vergauwen
deelde op 16 mei Het
provinciaal belang uit
voor het Provinciehuis
in Brugge. “Nu kan men
niet meer beweren dat
we niet gewaarschuwd
hebben.” ‘Men’ is het personeel van de provincie,
de waarschuwing gaat
over de plannen van de
politieke partijen met
de provinciebesturen.
“Met het infokrantje
geven we geen direct
stemadvies maar wijzen
we de mensen er wel op
wat de gevolgen kunnen
zijn van hun stemgedrag. Wij hebben alle
democratische partijen
naar hun toekomstvisie
over de provincies
gevraagd. Er zijn partijen
die expliciet zeggen
dat ze de boel willen
opdoeken. De Open Vld
wil de provinciebesturen
direct afschaffen en is
daarin nog straffer dan
de N-VA. Die laatste heeft

quatsch. Het zijn gewoon
keiharde besparingen.
En beweren dat het personeel overging naar een
andere dienst is pertinent
onwaar. Er kregen al
heel wat mensen in de
tussentijd hun ontslag,
of ze zijn overgegaan
van een openbaar
dienstenstatuut naar
dat van een vzw. Binnen
enkele jaren doekt men
die vzw’s gewoon op.
Mijn grootste ergernis is
dat politieke partijen die
in het openbaar zeggen
dat ze de provincies
willen afschaffen,
eigenlijk zeggen dat zo’n
5.000 mensen hun job
zullen verliezen. Ik ken
geen enkele politieke
partij die durft zeggen
dat ze Audi Brussel of
Volvo Gent sluiten. Dan
is het land te klein.”

het nog eufemistisch over
‘verder afbouwen’, wat
in de praktijk hetzelfde
betekent als afschaffen.
Wie stemt voor partijen
die onze werkgever
willen opdoeken, tekent
zijn eigen C4. Er is maar
een partij, de CD&V,
die beweert dat nooit
te zullen doen. Maar
wat betekent straks
zo’n uitspraak tijdens
de regeringsonderhandelingen: dan is
het geven en nemen.”
5.000 jobs minder
De Vlaamse regering
heeft al zwaar gesneden
in het takenpakket van
de provincies. Zo werden
culturele en persoonsgebonden aangelegenheden
overgedragen aan de
Vlaamse overheid en
de lokale besturen. “Het
verhaal over de afbouw
van de provincies
werd gebracht onder
de noemer ‘efficiënter
bestuur’ maar dat is

Valse beloftes
“Het is ook niet waar
dat alle taken die van
de provincies naar het

Vlaams of gemeentelijk
niveau gaan, behouden
blijven. We hebben dat
gezien bij de afbouw van
de provinciale diensten
cultuur, sport en welzijn.
De mensen op het terrein,
de culturele organisaties,
zijn daar de dupe van. Die
werking is gewoon stilgevallen. En het personeel
dat wel overging naar
Vlaanderen kreeg Brussel
als standplaats. Veel
mensen hebben beslist
om niet te blijven onder
die nieuwe arbeidsomstandigheden. Gelijk
statuut, gelijke vergoeding
waren beloofd, de praktijk
was anders. Veel arbeidsvoorwaarden werden
niet overgenomen en na
een reorganisatie blijkt er
van werkzekerheid geen
sprake meer. De tweede
pensioenpijler is er
dankzij ons gekomen. Ik
hoop dat de medewerkers
voor een partij stemmen
die het goed meent
met de provincies.”

LIEVEN
VERGAUWEN
·· Functie: landmeterexpert, technisch
hoofddeskundige
·· Leeftijd: 59 jaar
·· Woonplaats: Uitkerke

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

Noodoproep
vanuit de centrale

“Er is al een tiental jaar een algemene
onderbezetting bij de noodcentrales”, zegt
John. “De werkdruk is te hoog waardoor
mensen langdurig ziek worden en anderen
ervoor kiezen om 4/5 te werken. Met een
nog hogere werkdruk als gevolg. We werken
in een 24/24-regime waardoor je vaak ’s
nachts en in het weekend moet werken en
meestal van 7 tot 7. De operatoren waren daar
oorspronkelijk zelf vragende partij voor. Want
daardoor moest je maar 3 of 4 keer per week
werken. In het begin lijkt dat best aangenaam
maar na een tijd begint dat werkritme zich
lichamelijk te wreken.”
Dweilen met de kraan open
“In het verleden werkte men
wel oplossingen uit”, vervolgt
John, “maar die haalden in de
praktijk niets uit. Bijvoorbeeld
de creatie van aparte nummers,
zoals 1722. De intentie is goed:
het publiek moet geen dringende
lijn bellen bij niet-dringende
hulp. Het probleem is weliswaar
dat die gesprekken in dezelfde
meldkamer binnenkomen. Er is
wel een preselectie op basis van de
inhoud van een melding, maar de
druk blijft hetzelfde. Soms voorziet
de overheid een extra aanwerving
van een 50-tal mensen, maar
dat lost niets op want het verloop
is veel te groot. Het is dweilen
met de kraan open. Als je een
regering hebt die elk jaar 2% in het
personeelsbestand wil snoeien,
dan krijg je dit soort toestanden.”

Het tv-programma De Noodcentrale werpt een
blik achter de schermen van de noodcentrales 101 en
112. De calltakers van dienst worden geconfronteerd
met levensbedreigende situaties maar ook met
mensen die voor niet zo dringende zaken bellen. Een
realistische weergave van de werkzaamheden op een
centrale, zo blijkt. Maar het programma besteedt niet
veel aandacht aan het enorme personeelstekort. En
dat doet calltaker en ACV-militant John Pollet wel.
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“Artificiële intelligentie als
oplossing? Je haalt veel meer uit een gesprek
van mens tot mens. Mensen kunnen beter
detecteren of er echt een probleem aan de
andere kant van de lijn is. Het probleem van
de onderbezetting geldt voor elke dienst, dat
begrijp ik ook wel. Maar als er bijvoorbeeld
bij Financiën een dossier langer blijft liggen,
is dat vervelend, terwijl een oproep die bij ons
binnenkomt echt niet kan wachten.”
112 is gewoon 100
Ook bij Joery Dehaes zit de onderbezetting
hoog. Hij is secretaris bij ACV-politie. “De 101
is er voor politionele taken en de 100 voor de

brandweer of medische interventies. Bij de bevolking is dat
niet altijd duidelijk en in heel veel provincies zitten deze twee
diensten ook fysiek bij elkaar. Mensen weten niet altijd wie ze
moeten bellen, bovendien is er sinds enkele jaren het Europese
noodnummer 112, dat hét nummer had moeten zijn voor alle
diensten samen. Maar in België worden oproepen naar 112
gewoon doorgeschakeld naar de 100. En blijken mensen toch
de politie nodig te hebben, dan schakelt men door naar de 101.
Puur tijdverlies.”
“De overheid zegt dat ze geen geschikte kandidaten
vindt. Logisch: niemand wil werken op een plek met 30%
personeelstekort. Omdat je dan wel weet dat je problemen
zal ondervinden om vrije dagen op te nemen. Wij eisen een
bezettingsgraad van 100% en niet van 70% zoals nu. Pas dan
zal deze job weer interessant worden. In totaal gaat het over
een paar honderd extra aanwervingen.”
N-VA heeft gefaald
“De grote onderbezetting is trouwens symptomatisch voor
heel de federale politie. Veel diensten kampen met 30 tot
40% personeelstekort. Het wordt hoog tijd voor investeringen
op dat vlak. Uit de welzijnsenquête van de federale politie
blijkt dat men de druk niet meer aankan. Dan moet je niet
verwonderd zijn dat er veel overstappen naar de lokale politie.
Ik zie hier een bewuste politieke strategie in van de partij die
de ministers voor Ambtenarenzaken en Binnenlandse Zaken
leverde. De N-VA probeert op een goedkope manier stemmen
te halen door voortdurend te hameren op investeringen in
veiligheid. Maar in werkelijkheid zijn zij verantwoordelijk voor
een ongeziene bezuinigingspolitiek. En zeggen dat ze te weinig
tijd hadden is ook een flauw excuus: hoe lang is het geleden
dat we een regering hadden die bijna een volledige legislatuur
heeft kunnen werken? Als je in 5 jaar tijd het tij niet kan keren,
dan heb je gefaald.

100
101
112

Brandweer &
medische
interventies

Politie

Europees
noodnummer
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NIEUWE VOORZITTER, NIEUWE PLANNEN?

“Ik wil de sociale
dialoog met de overheid
T EK S T

Willem-Jan van Ekert

F O T O GR A F IE

Pat Verbruggen

Sinds 1 mei is Jan
Coolbrandt de nieuwe
voorzitter van ACV
Openbare Diensten. “Ik
heb al een lange staat
van dienst bij zowel
ACV als ACV Openbare
Diensten. Dat ik nu de
gelegenheid krijg om
een aantal dingen zelf
in gang te zetten en
verder te bouwen aan
een sterke professionele
overheidsvakbond is
een hele uitdaging die
ik graag wil aangaan.”

Het syndicaal bewustzijn werd hem met de paplepel
ingegoten door zijn vader, syndicalist in een Brussels
bedrijf in de jaren vijftig. “Het was de tijd van Jozef
Cardijn, een belangrijk man binnen de christelijke
arbeidersbeweging. Ik heb mijn vader over hem horen
spreken, over hoe hij arbeiders kon samenbrengen en
voor hun rechten vocht.

“Openbare diensten
maken geen onderscheid
tussen mensen met veel
en weinig geld.”
Als kind nam mijn vader mij soms mee naar
avondvergaderingen waar gespeecht en gedebatteerd
werd. Indrukwekkend vond ik dat. Later begon ik
mijzelf meer en meer in die syndicale onderwerpen
te verdiepen: mensenrechten, vakbondsrechten,
sociale strijd ... Mijn vader gaf de microbe door, de
motivatie en overtuiging heb ik gaandeweg gevonden.
Vakbondswerk is en blijft noodzakelijk. Het gaat over
de fundamentele rechten van werknemers. Het moet
ervoor zorgen dat iedereen mee kan profiteren van de
creatie van welvaart, ook de zwakkeren.”

Waarom hebben vakbonden het vandaag
zo moeilijk?
Jan Coolbrandt wil als kersvers voorzitter
bedachtzaam antwoorden. Niet meteen hard van
stapel lopen. Dat lukt slechts even. “De vakbond
heeft het tegenwoordig niet gemakkelijk om gehoord
te worden. We zouden te conservatief zijn en de
vooruitgang tegenhouden. Maar we mogen wat we
in het verleden hebben opgebouwd toch niet zomaar
prijsgeven? De politiek is sterke vakbonden liever
kwijt dan rijk en heeft het moeilijk om met ons een
serieuze dialoog aan te gaan. Het primaat van de
politiek, luidt alsmaar harder. De pers volgt de kuren
van de politiek en denkt enkel nog aan verkoopcijfers.
En solidariteit verkoopt blijkbaar niet. Dat maakt het
moeilijk voor vakbonden om hun verhaal te brengen.”

absoluut
versterken”

Hij maakte als nationaal secretaris het faillissement
van Sabena mee. “Daar werden we geconfronteerd
met grote sociale drama’s. Duizenden werknemers
verloren van de ene dag op de andere hun baan. Maar
de solidariteit onder de Sabéniens was sterk. Dan
besef je heel goed waar vakbondswerk over gaat.”
20
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Geen verhaal
Volgens Coolbrandt ontbreekt het in onze maatschappij aan consistente verhalen over de toekomst,
aan een langetermijnvisie. “De partijprogramma’s die
ter gelegenheid van de verkiezingen zijn geschreven,
maakten dat nog eens pijnlijk duidelijk. Terwijl we
zo’n toekomstvisie heel hard nodig hebben. Waar
willen we samen naartoe? Hoe gaan wij de sociale
bescherming organiseren? Laten we niemand achter?”
Ook in haar rol als werkgever heeft de overheid
geen duidelijke langetermijnvisie. “Er wordt volop
bespaard en nog nauwelijks geïnvesteerd. En ook hier
wordt de sociale dialoog niet al te ernstig genomen.
Protocollen worden afgesloten maar niet uitgevoerd.
Een loonsverhoging zoals in de privésector werd bijna
nergens toegekend. Alsof het overheidspersoneel geen
recht heeft op koopkrachtverhoging.”

Openbare diensten voor iedereen
Hij maakt zich zorgen over de toenemende desinteresse van politici in de publieke sector. “Wij zijn voor
bepaalde politici slechts een noodzakelijk kwaad dat
bestreden moet worden. Sterke overheidsdiensten
maken inherent deel uit van onze welvaartsstaat.
Goed werkende overheidsdiensten versterken onze
democratie. Door bepaalde basisdiensten net niet aan
het marktmechanisme over te laten, zijn ze toegankelijk voor iedereen. Ongeacht wat de financiële
situatie van iemand is. Onderwijs, zorg, veiligheid,
mobiliteit, informatie ... moeten toegankelijk blijven
voor iedereen. En wanneer publieke voorzieningen
worden afgebouwd, zijn de gewone mensen daarvan
het slachtoffer. Openbare diensten maken geen
onderscheid tussen mensen met veel en weinig geld.
Ze zijn er voor iedereen.”

Nog te veel koesteren
“Ik denk dus dat wij iets belangrijks te verdedigen
hebben. Al die goede kwalitatieve diensten van de
overheid moeten we behouden en verder uitbouwen.
Maar we zullen het samen moeten doen. Het is aan
ons om duidelijk te maken dat openbare diensten
belangrijk zijn. Dat we niet zonder kunnen. We
hebben een langetermijnproject nodig dat onze visie
toont over hoe een samenleving er moet uitzien. Een
samenleving gebaseerd op solidariteit en verdeling
van de welvaart die we samen creëren. Daarvoor
hebben we een sterk ACV Openbare Diensten nodig.
En daar wil ik graag aan meewerken.”
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Elke maand bedenkt onze columniste
hoe ze de wereld kan veranderen.
Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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Als lid van ACV
Openbare Diensten
heb je recht op een
vakbondspremie.

A
VR

10%

�

Syndicale premie
al aangevraagd?

IL L U S T R AT IE

AAG JE

Als je in 2018 personeelslid was in een overheidsdienst, dan kreeg je ten laatste op 31 maart
2019 een aanvraagformulier van jouw werkgever.

Deborah Lauwers

Vul dat formulier in en stuur het ons voor
30 juni 2019 op. Onze diensten doen hun best om
je premie zo snel mogelijk te betalen, maar hou
er rekening mee dat we dat moeten doen voor
tienduizenden leden. Pas tegen het einde van het
jaar zullen alle betalingen rond zijn.

Premie die je
ontvangt in 2019

Volledige
premie

3/4
premie

1/2
premie

1/4
premie

€157,61

€118,21

€78,81

€39,40

€90

€67,50

€45

De vermeende longontsteking bleek erger, veel erger dus.
De eerste onderzoeken waren voorzichtig optimistisch: geen
uitzaaiingen. Opereren was wel niet mogelijk, daarvoor was
de tumor al te groot. Dus moest er meteen met chemo gestart
worden, een zware dosis. 40 procent kans zei de specialist. Niet
veel op het eerste zicht, maar voor longkanker best wel hoog.
Jullie gezin trok zich daaraan op, we gaan ervoor, het lukt wel.
Maar toen volgde de ene opdoffer op de andere. Een tweede
onderzoek sloeg het voorzichtige optimisme aan scherven:
tóch uitzaaiingen die het eerste onderzoek niet had gespot,
en meteen dook je overlevingskans naar beneden. 40 procent
werd 10 procent. 10 procent, slechts.
De eerste chemo blies je volledig van de kaart. Doodziek was
je. Een medische fout, bleek snel. Je had een overdosis gekregen
omdat ze een verkeerd gewicht hadden genoteerd. Even
zweefde je op de rand, door die trombose. Een dag later alweer
die voorzichtige glimlach. Buiten levensgevaar. Voorlopig.

De uitbetaling van de syndicale premie gebeurt
volgens een strikte wetgeving. Je moet in de loop
van het jaar waarop de premie betrekking heeft,
aangesloten zijn bij een vakbond voor overheidspersoneel, én voldoende bijdrage betalen.

Minimumbijdrage die
je betaalde in 2018

E

n toen lag je daar, mijn lieve, sterke schoonzus. Een
maand na de diagnose leek je al een schim van jezelf, na
de eerste chemo. Die hardnekkige hoest bleek longkanker
te zijn. Nooit gerookt – op een occasioneel jointje na –
altijd gezond geleefd, overtuigde yogalerares. Je was té gezond,
en dus vielen de eerste symptomen niet op en had je nergens
last van. Ja, wel wat vermoeider dan anders en wat vermagerd.
Maar het voorbije jaar was jullie gezin al zwaar op de proef
gesteld. Je papa die worstelde met kanker, je tienerzoon die
door een zwarte periode ging … Er was even geen tijd om naar
je eigen lichaam te luisteren. Tot die vriend uit de yogales je
toch aanraadde om eens naar de dokter te gaan met die hoest.

€22,50

Deze blunder van het team dat je nu moet helpen deze gore
ziekte te overleven, maakte mijn schoonbroer razend. Eerst was
er de gebrekkige communicatie en opvolging van de onderzoeken, dan de weigering om je dossier door te sturen naar een
ander ziekenhuis voor een tweede opinie. Die lompheid gooide
al het vertrouwen aan diggelen, terwijl vertrouwen nu net dat
ene is waar je je aan vast kunt houden. Een pijnlijke illustratie
ook van de nog niet uitgevoerde ziekenhuishervorming
van onze minister van Volksgezondheid. En van de te hoge
werkdruk en de concurrentie waarmee zorgmedewerkers elke
dag te kampen hebben.
Dertig jaar geleden maakte je geen schijn van kans met
jouw 10 procent. Vandaag ligt dat anders. Dankzij de grote
investeringen in kankeronderzoek en nieuwe therapieën. Kom
op tegen Kanker bestaat in 2019 dertig jaar. Ik weet welk goed
doel ik dit jaar extra ga steunen.

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via megacindy@acv-csc.be
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Eadweard Muybridge,
Daisy jumping a hurdle,
saddled, preparing
for the leap, Collectie
Fotomuseum Antwerpen,
P/2002/14

18
MEI
TERUGBLIK

INTERNATIONALE DAG VAN HET MUSEUM
Eadweard Muybridge fotografeerde eind
19e eeuw bewegingen van dieren en mensen.
Alsof hij in één beeld wilde aantonen dat de tijd
niet stilstaat, de cinema bestond nog niet. Deze
foto kan je bezichtigen in het FotoMuseum in
Antwerpen. Het FotoMuseum is een van de
14 Antwerpse musea en erfgoedinstellingen die
men vanaf 1 januari 2020 in één groep wil onderbrengen in een verzelfstandigd agentschap.
Blijkbaar wil men in de Scheldestad bewijzen

dat de tijd niet stilstaat door ook op cultuurvlak
te ‘optimaliseren’ en de privatisering binnen
te laten.
Het lijkt erop dat we weer richting 19e eeuw
evolueren: vakbonden moeten steeds harder
strijden voor het behoud van personeel en hun
arbeidsvoorwaarden. Statutairen die concurrentie krijgen van externe firma’s, interims, vrijwilligers, jobstudenten, stagiairs en freelancers.
Waar hebben we deze cinema nog gezien?

