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VRAGEN VOOR
JAN COOLBRANDT

••• Wat willen jullie absoluut zien verdwijnen 
uit de startnota van De Wever?
Zal het Vlaams regeerakkoord leiden tot een warm en 
sociaal Vlaanderen? Dat kunnen we op dit moment nog niet 
zeggen*. Ook uit de startnota kunnen we dat niet opmaken. 
Wél duidelijk is dat er voor de zoveelste keer bespaard moet 
worden en dat zal voor de zoveelste keer gebeuren op kap van 
het overheidspersoneel. Van een  aantrekkelijk en kwaliteitsvol 
personeelsbeleid op lange termijn is er geen sprake. Sociale 
dialoog? Onvindbaar in de tekst. Nochtans gaan we met 
die maatregelen het gat in de begroting niet dichtrijden. 

••• Welke impact heeft de standstill op federaal 
niveau op de werking van de openbare diensten?
Je zou misschien cynisch kunnen stellen dat de standstill 
positief is, want nu kunnen er geen negatieve besparings-
maatregelen voor het overheidspersoneel worden genomen. 
Maar als we pleiten voor de overheid als aantrekkelijke 
werkgever dan moet er wel een visie en strategie klaarliggen. 
En daar zijn net de politici verantwoordelijk voor. 

••• In Vlaanderen rukt rechts duidelijk op. Wordt het 
geen tijd om daar nog meer stelling tegen in te nemen?
Het mag duidelijk zijn dat we zo’n verkiezingsuitslag niet naast 
ons mogen neerleggen. Als hardwerkende burgers vandaag 
het gevoel hebben dat er nauwelijks rekening wordt gehouden 
met hun bekommernissen, dan moeten we daar iets aan doen. 
Ook wij moeten daar oplossingen voor zoeken. Werk voor 
iedereen, werkbaar werk, een goed loon, een goed pensioen … 
dát zijn de thema’s waar mensen van wakker liggen. 

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

“ Het mag duidelijk zijn dat we 
zo’n verkiezingsuitslag niet 
naast ons mogen neerleggen.”

* op het moment van publicatie was de regeringsvorming nog niet rond
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HET GESPREK

In de nasleep van WOI, in 1919, werd 
de Internationale Arbeidersorganisatie 
opgericht. Haar 100-jarig bestaan stond in 
het teken van ‘De Toekomst van de Arbeid’. 
Wij kozen datzelfde thema heel bewust voor 
ons congres. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
het Sociaal Pact werd afgesloten. Dat legde de 
basis voor het naoorlogse sociaal overleg en 
de sociale zekerheid in België. Maar we willen 
vooral vooruitkijken: hoe gaan we werk orga-
niseren en invullen met de komst van allerlei 
nieuwe technologieën? Technologieën die 
de wereld zo drastisch veranderen dat de 
bescherming van onze jobs en ons sociaal 
overleg en sociale zekerheid op de helling 
staan. Niet alleen de bestaande modellen 
staan onder druk, ook de collectieve dienst-
verlening voelt meer en meer de hete adem 
van de vermarkting in de nek. 

Er zijn in het verleden nog technologie-
golven geweest. Tegelijk stellen we vast dat 
er nog nooit zoveel werk geweest is in België. 
Het zijn vooral de businessmodellen die 
veranderen en de klassieke arbeidsvormen 
ontwrichten. Waar we ook niet omheen 
kunnen is de ecologische transitie, die 
wellicht een veel grotere impact zal hebben 
dan de introductie van nieuwe technologie. 
Al die factoren samen wijzen op een massale 
verschuiving van jobs. Een derde thema 
dat aan bod komt is migratie. Overal ter 

wereld zien we nationalistische, xenofobe 
en racistische reacties toenemen. We zijn 
opgegroeid in een klimaat van globalisering 
die wereldvrede zou brengen, nu zien we 
een trend van deglobalisering. We trekken  
 – letterlijk – grenzen op tegen migranten en 
buitenlandse producten. Het ongenoegen 
over de Europese instellingen groeit. Dat 
sijpelt onze politieke debatten binnen. 

Tot slot komt ook de groeiende 
ongelijkheid aan bod. Er is een enorme 
concentratie van inkomen en vermogen met 
daaraan gekoppeld economische en politieke 
macht. Uitschieter daarvan: de enorme macht 
van technologiereuzen als Facebook, Google, 
Amazon, Microsoft en Apple, versterkt door 
de ontginning van onbeschrijfelijk veel data 
van personen en organisaties. Waarom heeft 
technologie de werkgelegenheid vroeger 
niet vernietigd? Omdat we erin slaagden 
de technologiewinsten af te romen via 
herverdelingsmechanismen: loonoverleg, 
arbeidsherverdeling, belastingen en sociale 
zekerheid. Dat leidde tot verhoging van de 
koopkracht, tot geld voor investeringen, tot 
uitbouw van collectieve diensten ook. Maar als 
die herverdelingsmechanismen lam worden 
gelegd, als die alleen maar de rijken rijker 
maken, hoe kan je in de toekomst dan nog 
de jobs creëren die het verlies van jobs door 
productiviteitswinsten kunnen tegengaan? 

Op 10 en 11 oktober vindt het vierjaarlijkse ACV-congres 
plaats in Oostende, onder de titel #arbeidmorgen. Wat 
dit congres anders maakt dan andere vroegen we aan 
Chris Serroyen, het hoofd van de ACV-studiedienst.

De Toekomst van de Arbeid

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Hoe gaan we werk 
organiseren en invullen 
met de komst van allerlei 
nieuwe technologieën? 

C H R I S  S E R R O Y E N
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ZOMERTOERISME

In de winter verblijven er zo’n 20.000 mensen 
in Blankenberge, op een zomerdag kan dat 
oplopen tot 100.000. Eerste inspecteur van 
politie Karine Rappé van de dienst Signalisatie-
vergunningen en Zeedijk wordt bijna dagelijks 
met die drukte geconfronteerd: “Op topdagen 
kan je het aantal mensen op ons strand verge-
lijken met een aantal volgepakte voetbalvelden. 
Logisch dat er dan ook meer incidenten 
plaatsvinden. Als het warm is, wordt er al wat 
meer alcohol gedronken en mensen verdragen 
sowieso al minder van elkaar dan vroeger. 
Dan moeten wij de gemoederen trachten te 
bedaren en alles in goede banen leiden.” 

Minimale 
versterking
“Van 1 mei tot en 
met 22 september 
werk ik vooral op 
het strand. Maar met 
mijn andere taken 
voor onder meer 
bouw- en signali-
satietoelatingen, 
bijstand voor grote 
wegenwerken en 
verkeersregeling bij 
schooltoezicht heb ik 
ook buiten de zomer 
genoeg werk. Het 
politiekorps bestaat, 
met burgerpersoneel 
erbij, uit een 
honderdtal mede-
werkers. Iedereen 
steekt in de zomer 
een tandje bij, want 
er gaan natuurlijk 
ook collega’s met 
vakantie. Vroeger 
kreeg het korps in 
de zomermaanden 
meer versterking 
dan vandaag. Dit 
jaar kwamen er twee 

mensen extra bij, dat is echt minimaal.” Nicholas 
Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie 
Lokale Politie Kustgemeenten, beaamt dit: “De 
politiediensten aan de kust rukken tijdens de 
zomermaanden vijf keer meer uit dan tijdens 
het laagseizoen, maar per zone zijn slechts twee 
extra agenten gepland.” En dan heb je tijdens de 
zomermaanden nog eens honderden evene-

menten. De politiezones zoeken daarom ver-
sterking in andere zones. Of door te bezuinigen 
op rustdagen en verloven. “Het is natuurlijk 
een zware belasting voor de politiemensen”, 
zegt Paelinck. “We moeten daarom naar een 
systeem van daadwerkelijke versterking.”

Problemen van een grootstad
Wie in Blankenberge het hele jaar door te 
maken heeft met de zomerevenementen is 
Tom Cocle, diensthoofd van de gemeentelijke 
Strand- en Reddingsdienst Zeedijk. “Alle 
activiteiten en evenementen die zich op het 
strand voordoen regelen we via onze dienst. 
Tussen 15 oktober en 15 maart stellen we 
daarvoor een draaiboek op want in de zomer 
hebben we geen tijd om te improviseren. 
We zijn met zeven mensen in vaste dienst. 
De reddingsdienst is open van 1 mei tot 22 
september. Dat zijn 23 weken waarin we 7 
dagen op 7 werken. In juli en augustus wordt 
het reddingsteam aangevuld met een 40-tal 
jobstudenten. Vorig jaar kreeg onze EHBO-post 
ruim 1.000 gevallen te verwerken en her-
enigden we 450 verloren gelopen kinderen 
met hun ouders. Op topdagen doen zich door 
de drukte op het strand ook de problemen van 
een grootstad voor. We houden dat allemaal 
in de gaten met hulp van camera’s, een drone, 
boten en jetski’s. Samen met de hulpdiensten 
vormen we een goed geoliede machine.” 

Uitgedokterd verlofsysteem
Benny Herpoel is schepen van economie, mid-
denstand, concessies, strand en haven. “Onze 
dienst openbare economie en middenstand 
wordt bemand door twee mensen. In de zomer 
werken ze halftijds omdat er minder volk 
langskomt aan de loketten. Terrasvergunningen 
zijn aangevraagd, de evenementen voorbereid. 
Bij de andere diensten is het natuurlijk drukker. 
Daar worden de vakanties eerder in de winter 
opgenomen. Zo hebben onder andere de 
reinigingsdiensten heel wat meer werk in de 
zomer.” Na één zomers weekend halen ze op het 
strand zo’n 3,5 ton afval op. “Toch zetten ze in 
de zomermaanden geen extra arbeidskrachten 
in, door een goed uitgedokterd verlofsysteem. 
Het zijn vooral horecazaken die in de zomer 
een beroep doen op flexijobs, jobstudenten 
of werknemers die zich maar 6 of 8 maanden 
inschrijven. Een deel daarvan valt in de winter 
dan terug op de werkloosheid. Zo’n systemen 
zie je niet terug bij de openbare diensten.” 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
David Samyn

‘Vakantie in de zomer? 
Niet voor ons!’

Zodra de zon schijnt trekt de Belg naar de kust. Vooral 
in de zomermaanden is het wel eens koppenlopen op 
het strand en de dijk. Hoe beïnvloeden die pieken in 

het kusttoerisme de openbare dienstverlening?

Amper extra personeel voor 
kustgemeenten tijdens 

hoogseizoen.
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HET TIJDSTIP

Of hij ooit zeeziek is geweest? “Neen”, 
lacht veerman Dominique Provinciael. 
“Nooit last van gehad en ik heb nochtans 
jarenlang de lange omvaart gedaan. Ik werk 
nu een jaar als veerman in Antwerpen.” 
Stuurman zijn op de koopvaardij was 
volledig ander werk. “Ik mis nog steeds 
het zoute water en de lange zeereizen 
maar toch is Veerman (met hoofdletter) 
zijn in Antwerpen veel meer dan naar de 
overkant varen.”

Het zijn de fijne en spontane contacten 
met het publiek die zijn werk aangenaam 
maken. “Klanten die hun duim opsteken 
als je ondanks stroming, ongunstige wind 
en het drukke scheepvaartverkeer, toch 
een zachte landing hebt gemaakt. Of 
schoolkinderen die vertellen over hun 
examens en angst voor slechte punten. Als 
je ze dan ‘s anderendaags terugziet is een 
glimlach in mijn richting voldoende om te 
begrijpen dat ze het goed hebben gedaan. 
Sommige mensen delen op vijf minuten 
lief en leed. En de duizenden enthousiaste 
buitenlandse toeristen en dagjesmensen 
zorgen ervoor dat ik zelf altijd een beetje 
aan het reizen ben.” 

Veerman Dominique 

Provinciael, Veer 

Sint-Anna, 15u34

TEKST  +  FOTOGR AFIE
Thomas De Boever
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“I
k werk al twintig jaar in het UZ Gent. 
Twee jaar geleden verhuisde ik naar 
Anzegem, voor de liefde. In het begin 

ging ik met de auto naar het werk. Maar de 
fiets is veel leuker en bijna even vlug. Althans, 
zo voelt het toch. Deze fietsostrade is alvast 
een grote verbetering. Goede fietspaden zijn 
een must voor mensen die de fiets gebruiken 
voor het woon-werkverkeer. Ik kan me op 
het werk douchen vooraleer ik begin. Dat is 

nodig. Ik beschouw mijn rit van 40 kilometer 
als een training. Ik doe aan triathlon en 
mountainbiken. Als ik ’s avonds thuiskom zit 
de eerste training er al op. 

’s Morgens is dat vroeger opstaan soms 
lastig. Maar de voordelen zijn groter dan 
de nadelen. Geen file en ik krijg ook een 
vergoeding woon-werkverkeer. Al zou die 
vergoeding best hoger mogen zijn. In het 

UZ Gent werken 6.000 mensen, 
en er komen 3.000 patiënten 
per dag naar het ziekenhuis. 
Wanneer ze allemaal met de auto 
komen is de totale capaciteit 
van de parkings vlug volzet. Een 
hogere fietsvergoeding zou meer 
collega’s aanzetten om met de 
fiets te komen.” 

TEKST  +  FOTOGR AFIE
Thomas De Boever “ Ik beschouw mijn rit 

van 40 kilometer als 
een training.”

DE KLANT

Wie? 
Filip Baete  
 

Klant bij?  
Oudenaarde, 
Scheldedijk, F45

Zowel lokaal, nationaal als 
internationaal zijn er stappen 
gezet die de samenwerking 
bevorderen in de strijd tegen 
radicalisme en terrorisme. Op 
nationaal niveau is de samen-
werking tussen de diensten van 
de Veiligheid van de Staat (VSSE) 
en de militaire inlichtingen-
dienst (ADIV) veel verbeterd. 
Beide diensten creëerden een 
gemeenschappelijk platform dat 
de samenwerking zichtbaar en 
voelbaar maakt op het terrein. 
Binnen de Europese Unie werkt 
België vandaag nauwer samen 
met de andere lidstaten.

Ook op lokaal vlak werken 
veiligheidsdiensten meer samen. 
Elk lokaal bestuur is verplicht 
een Lokale Integrale Veilig-
heidscel (LIVC R) op te richten 
om radicalisme, extremisme en 
terrorisme aan te pakken. Ze 
bepalen zelf hoe ze dit invullen, 
want de wetgever legt maar 
enkele minimale voorwaarden 
op. In Vlaanderen maakte al 1 op 
de 4 gemeenten werk van een 
intern protocol of afspraken-
kader met duidelijke waarborgen. 
Dat is een succes.

Het rapport van de commissie 
gaf ook aan dat voor een betere 
integratie veel meer middelen 
nodig zijn. Voorlopig bleef het 
bij een eenmalige financiële 
injectie van 400 miljoen euro. 
De verdeling van deze kredieten 
over de verschillende diensten 
was geen eenvoudige oefening. 

Een aantal diensten wierf meer 
personeel aan of kocht materiaal. 
Andere diensten investeerden in 
de hoognodige modernisering 
van hun ICT-systemen, waardoor 
zij geen extra medewerkers 
konden aannemen. 

Ondanks deze financiële injectie 
moet de Federale Politie al sinds 
2014 besparen. Dat is te voelen 
op het terrein, waar politie-
mensen kampen met een tekort 
aan personeel en werkings-
middelen. Investeren in nieuw 
materiaal is moeilijk. Het extra 
geld in het kader van de strijd 
tegen terrorisme en radicalisering 
lost deze problemen niet op.

De veiligheidsdiensten vrezen dat 
de volgende regering veel minder 
belang gaat hechten aan die 
strijd, en er geen extra kredieten 
meer voor zal uittrekken. Toch 
is permanente waakzaamheid 
nodig en is er nog veel werk aan 
de winkel om radicalisering te 
bestrijden. Dat vergt verregaande 
en blijvende investeringen in ons 
veiligheidsbeleid. 
 
De opvolging van de aanbe-
velingen van de commissie 
liep spaak bij de regering. De 
hervormingen zijn vooral 
te danken aan de inzet van 
bepaalde diensten en dienst-
hoofden. Een meer sturende rol 
voor de Nationale Veiligheids-
 raad kan een oplossing zijn. 
Maar zal de volgende regering 
dit advies opvolgen? 

De veiligheidsdiensten werken

beter sinds de aanslagen

in Zaventem.

DE STELLING

Na de aanslagen van 22 maart 2017 werd 
ons land internationaal afgeschilderd als 
een ‘failed state’. Een senaatscommissie 
onderzocht de werking van de veiligheids-
diensten. Dat leidde tot een reeks 
aanbevelingen die de samenwerking 
tussen de verschillende veiligheids-
diensten moest verbeteren. Waar staan 
we twee jaar later?

De samenwerking tussen de diverse 
veiligheidsdiensten is sinds de aanslagen 
verbeterd en het onderlinge vertrou-
wen groeit. Alle veiligheidsdiensten 
onderbrengen in één grote faciliteit, 
met eenzelfde statuut voor alle per-
soneelsleden, en de informatiehuis-
houding en communicatie op elkaar 
afstemmen is op dit ogenblik slechts 
een droomscenario. Vooral praktische 
bezwaren, logge procedures en regel-
geving staan dit in de weg. De regering 
moet verder denken dan de eenmalige 
financiële druppel op de hete plaat en 
de steekvlampolitiek overstijgen. Want 
zolang de regering in gebreke blijft bij 
het invullen van de regierol over een 
eengemaakte veiligheidsaanpak, blijft 
een totaalaanpak met geïntegreerde 
samenwerking toekomstmuziek.  

OMSCHRIJVING

CONCLUSIE

WAAR NIET WAAR
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STUDIEJAREN AFKOPEN

Sinds december 2017 kan je het als ambtenaar 
doen: je studiejaren ‘afkopen’. Per studiejaar 
betaal je dan een bijdrage waardoor dat jaar 
meetelt bij de berekening van je pensioen.
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Wie? Werner Timmermans
Beroep? Ambtenaar bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën. 
Leeftijd? 53 jaar
Diploma’s? Licentiaat rechten (1989) en 
Licentiaat Handelswetenschappen (1992)

“Toen ik hoorde dat we onze studiejaren niet meer 
kregen zoals vroeger, maar dat we ze konden 
afkopen, onderzocht ik meteen of dat voor mij 
voordelig zou zijn. Ik was 26 jaar toen ik afstudeerde. 
Daarna heb ik nog een jaar of twee in de privé 
gewerkt. Ik wist dus dat ik met mijn dienstjaren 
nooit mijn maximumpensioen zou bereiken. Ik heb 
meteen een afspraak gemaakt met ACV Openbare 
Diensten. In mijn geval bleek het voordelig te zijn als 
ik 2 studiejaren zou afkopen. Nu zit ik aan mijn 
maximumpensioen. Ik heb mijn aanvraag 
gedaan bij bij de federale pensioen-
dienst, en die is ondertussen 
goedgekeurd.” 

Alles wat je moet weten overstudiejaren afkopen

Dat kan voordelig zijn, maar dat is het niet voor iedereen. 
Soms betaal je meer dan dat het je oplevert. Maar het loont 
de moeite om een vrijblijvende persoonlijke berekening 
aan te vragen bij de pensioendienst. Check daarvoor 
mypension.be.

Wat is het?
Studiejaren afkopen is niet nieuw. Zelfstandigen en 
werknemers kunnen het al jaren. Als ambtenaar 
telde de studieperiode vaak gratis mee omdat je een 
diploma bonificatie kreeg. Die diplomabonificatie wordt 
nu afgebouwd om te besparen. Daarom kunnen ook 
ambtenaren hun studiejaren nu afkopen. Je kan betalen 
voor studiejaren in het hoger onderwijs, een zevende jaar, 
periodes van leercontract, beroepsstage en doctoraats -
jaren. Enkel studiejaren die succesvol afgerond zijn, 
kan je laten meetellen. Let op! Hoe langer je wacht, 
hoe duurder het wordt.

Hoeveel kost het?
Tot 30 november 2019:

€ 1.300,50 per studiejaar
Van 30 november 2019 tot 30 november 2020: 

€ 1.530 per studiejaar
Vanaf 1 december 2020: 

€ 1.530 per studiejaar als je diploma minder dan 
10 jaar oud is. Ben je langer dan 10 jaar geleden 
afgestudeerd? Dan betaal je meer. 

 
Je vraagt de pensioendienst best om het exacte bedrag uit 
te rekenen. De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Ben je ambtenaar en vastbenoemd voor 1 december 2017? 
Dan geldt voor jou een gedeeltelijke diplomabonificatie. 

De andere studiejaren kan je gewoon afkopen 
zoals andere ambtenaren. Meer weten? 

Check mypension.be. 

Hoeveel krijg je als ambtenaar?
Hoe hoger je loon, hoe hoger het pensioenvoordeel per gere-
gulariseerd studiejaar. Het afkopen van studiejaren is enkel 
zinvol zolang je het maximumpensioen niet hebt bereikt.

Zijn de studiejaren nu ‘veilig’?
Kan een nieuwe regering dit pensioenvoordeel afschaffen? 
Theoretisch gezien is dat mogelijk. Maar dat zou uiteraard 
niet eerlijk zijn tegenover al die mensen die betaald hebben. 
De maatregel is erg succesvol. Daarom is de pensioendienst 
overbevraagd en krijgen ze niet alle aanvragen zomaar 
verwerkt. Het kan dus maanden duren vooraleer je een 
voorstel zal ontvangen. Nog vragen? We helpen je graag 
verder! openbarediensten.pensioenen@acv-csc.be
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ONDER DE 
ROOK 
VAN BRUSSEL

ARMOEDE

DE CONFRONTATIE De organisatie Decennium doelen 
wil de armoede in Vlaanderen en 
Brussel binnen tien jaar halveren. 
Om te slagen zullen overheden 
een versnelling hoger moeten 
schakelen want recente cijfers 
tonen aan dat de armoede blijft 
stijgen. Decennium doelen stelde 
lokale armoedebarometers 
op voor 33 gemeenten, 
waaronder de stad Vilvoorde.

DE STRIJD
TEGEN DE 

Fatima Lamarti (sp.a), schepen voor 
sociaal beleid en gelijke kansen in 
Vilvoorde en Michel De Bruyne, 
coördinator van Decenniumdoelen 
spreken over macht of onmacht van 
een stad in hun strijd tegen armoede. 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever
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DE CONFRONTATIE

Waarom een lokale armoedebarometer?
MICHEL DE BRUYNE “Zo’n barometer omvat drie decennium-

doelen: halvering van kinderarmoede en werkloosheid 
en voldoende sociale woningen. De kansarmoede-index 
van Kind en Gezin vertelt ons enkel iets over de armoede 
bij gezinnen met jonge kinderen en niets over armoede 
bij gezinnen met oudere kinderen of gepensioneerde 
huis houdens. De index geeft wel inzicht in hoe armoede 
evolueert.”

FATIMA LAMARTI “Armoede enkel cijfermatig bekijken 
helpt, maar is niet altijd even relevant. Meer en meer mensen 
balanceren op het randje van de armoede. Alleenstaande 
moeders bijvoorbeeld die, omdat ze werken, niet bij het 
OCMW terechtkunnen en niet in de statistieken voorkomen. 
Het is wel zo dat de kinderarmoede in Vilvoorde hoger dan 
gemiddeld scoort.”

Hoe uniek is de situatie in Vilvoorde?
MDB “Vilvoorde kent een vergelijkbare geschiedenis met 

andere steden die in de 19e eeuw industrialiseerden. Die 
steden zijn niet uit hun arbeidersachterstelling geraakt, de 
sociale conflicten van toen hebben zich nooit echt kunnen 
oplossen. Een deel van de armoede heeft dus zijn roots in de 
19e eeuw. Dat die armoede gebleven is, heeft onder meer te 
maken met de huisvesting. Arbeidershuisvesting is altijd van 
mindere kwaliteit geweest en is blijven bestaan. Dat trekt 
mensen aan die goedkope woningen zoeken.”

FL “Het leven wordt ook steeds duurder: energie, huis-
huur … Een gezin met slechts één inkomen belandt daardoor 
makkelijk in de armoede. Het is vaak een vicieuze cirkel die 
leidt tot generatiearmoede. Vilvoorde kent daarbovenop 
een grote instroom uit Brussel. Dat brengt meer armoede 
naar de stad, veel gekleurde armoede. Mensen hopen 
hier goedkoper te kunnen wonen, maar komen vaak via 
huisjesmelkers in slecht onderhouden woningen terecht. En 
wanneer die dan onbewoonbaar worden verklaard, zoeken 
de bewoners hulp bij het OCMW of CAW. Helaas onder-
vinden vooral allochtonen veel problemen op de private 
woningmarkt door discriminatie.” 

Je kunt daar toch tegen optreden?
FL “Ik zou graag zo’n praktijktest willen die discriminatie 

op de huurmarkt aantoont, zoals in Antwerpen en Gent. 
Voorlopig treden we vooral op tegen huisjesmelkers. De 
ironie wil dat wanneer we hen dwingen woningen in orde 
te brengen de bewoners dan op straat staan. Voor sociale 
woningen zijn er wachtlijsten tot soms 9 jaar. En je moet 
al vijf jaar op die lijst staan om een tegemoetkoming in de 
huishuur op de privémarkt te krijgen. Nu besteedt zowat 
de helft van de huurders meer dan 30% van hun inkomen 
aan woonlasten.”

Het ziet er niet naar uit dat de 
overheid meer middelen zal geven, 
integendeel.

MDB “Gemeenten en steden moeten 
heel wat ondergaan waar ze zelf geen vat op 
hebben. Want zij zijn niet verantwoordelijk 
voor complexe situaties die vaak het resul-
taat zijn van mondiale ontwikkelingen, zoals 
de globalisering, de economische crisis en 
de toenemende migratie- en vluchtelingen-
stromen. Lokale overheden zijn ook niet 
verantwoordelijk voor het Vlaamse of 
federale beleid rond minima, uitkeringen, 
kostprijs van energie en water, woonbeleid 

… Maar ze dragen er wél de gevolgen van. We 
willen met de lokale armoede barometer 
de steden en gemeenten zeker niet met de 
vinger wijzen. Het is duidelijk dat er solida-
riteit nodig is vanuit Vlaanderen. Tegelijk 
willen we ook aantonen dat ze zelf ook wat 
kunnen doen. Ze kunnen er zich niet zomaar 
achter verschuilen dat een groot deel van 
de problematiek uit Brussel komt en dan 
zeggen dat ze er niets aan kunnen doen.”

Wat kunnen steden en gemeenten 
dan wel doen?

MDB “Vilvoorde heeft de grens van 9% 
aandeel sociale woningen bereikt, wat 
duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde 
ligt. Wie boven die grens zit, kan via een 
convenant bijkomende sociale woningen 
laten bouwen. Daar kan Vilvoorde dus zelf 
over beslissen.”

FL “Dat is waar, maar door onze 
beperkte middelen moeten we prioriteiten 
stellen. Wij zetten enorm in op begeleiding 
via het OCMW. Dat moet ook: het cliënteel 
groeit met de dag. Het OCMW is een 
draaischijf in de strijd tegen de armoede. 
Maar de overheid bepaalt wel de grenzen 
voor wie in aanmerking komt voor een 
leefloon, terwijl de groep die juist boven die 
grens zit ook niet rondkomt.” 

Kan onderwijs bijdragen in de strijd?
MDB “Het is de verantwoordelijkheid 

van steden en gemeenten om samen met 
de scholen een toegankelijkheidsbeleid uit 

te werken. Dat gaat niet enkel over de inschrijvingspolitiek 
maar ook over voorkomen dat kinderen met een lege boter-
hamdoos of zonder boeken naar school gaan.”

FL “Het is vaak schrijnend: kinderen die niet mee kunnen 
doen met activiteiten op school zoals schoolreizen. Of ouders 
die geen geld hebben voor schoolboeken. Scholen moeten 
zich daar inderdaad bewuster van worden. Anders creëren 
we elitescholen, sommige scholen doen dat zelfs bewust. En 
een afbetalingsplan voorstellen lost het probleem ook niet op. 

Wij werken al nauw samen met 
de stadsscholen.”

Hoe kan Vilvoorde zich op 
de politieke agenda zetten?

MDB “Vilvoorde is de eerste 
Vlaamse stad die sterk ‘ver-
brusselt’. De stad die het snelst 
groeit en het snelst verkleurt. Dit 
vertaalt zich ook in een groei van 
het aantal kinderen geboren in 
armoede. Maar Vilvoorde is geen 
Vlaamse centrumstad, terwijl 
Turnhout dat wel is. Hierdoor 
misloopt Vilvoorde belangrijke 
extra inkomsten.”

FL “Terwijl ik denk dat we 
zelfs meer dan sommige centrumsteden in aanmerking 
komen voor die extra middelen. Maar de Vlaamse Regering 
heeft de moed niet om de middelen eerlijk te verdelen en toe 
te wijzen aan een stad zoals Vilvoorde, terwijl iedereen het er 
al jaren over eens is dat we er méér dan recht op hebben.” 

MDB “Er gaat nu relatief veel geld naar grootsteden als 
Antwerpen en Gent. Die steden vangen ook een groot deel 
van de armoede op, dus moet je hen meer middelen geven.”

FL “De Vlaamse en federale overheden moeten een 
tandje bijsteken. Ik denk dan aan lagere energiekosten en 
een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Onderwijs 
moet sowieso gratis zijn. Helaas staan er flinke besparingen 
op stapel op federaal niveau door het begrotingstekort van 
de vorige regering. En ik vrees dat armoedebestrijding nog 
minder de prioriteit van die nieuwe regeringen zal zijn. 
Men zal nog meer naar de lokale politici kijken. Maar waar 
moeten wij het gaan halen? We worden geconfronteerd met 
een onrustwekkende toename van de armoede en op lokaal 
niveau alleen kan dit niet opgelost worden. Een lichtpuntje 
is dat wij op veel partners kunnen rekenen die zich inzetten 
in de strijd tegen armoede. Er zijn veel initiatieven. Dat is een 
geluk bij het ongeluk.”

“
 VILVOORDE IS DE 
EERSTE VLAAMSE 
STAD DIE STERK 
‘VERBRUSSELT’

”
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DE MILITANT

Verandering kan 
ook positief zijn.
TEKST

Renske De Maesschalck
FOTOGR AFIE
Anton Coene

M
arleen is 
buschauffeur 
bij De Lijn. Een 
bedrijf in volle 

herstructurering, en dat 
heeft natuurlijk gevolgen 
voor de medewerkers. 
Zowel het eerste contact 
als de dispatching en 
planning worden voor de 
chauffeurs op een andere 
manier georganiseerd. 
Dat vindt Marleen een 
goede zaak. “We kunnen 
vanaf nu voor alle 
problemen terecht bij de 
teamcoach. Het feit dat er 
één aanspreekpunt is en 
dat die persoon je meteen 
kan helpen, maakt een 
immens verschil.”

Niet iedereen deelt 
Marleen haar positieve 
houding. Er is ook veel 
kritiek op de reorganisatie. 
Maar Marleen is ervan 
overtuigd dat verandering 
ook goed kan zijn. “We 
zijn de enige vakbond die 
bewust mee is gestapt in 
deze reorganisatie. En 
daar staan we nog steeds 
achter want we moeten 
nu eenmaal vooruit. Stil 
blijven staan bij hoe het 
vroeger was en gewoon 

hopen dat het vanzelf 
beter wordt, helpt ons 
niet vooruit. Als vakbond 
moeten we mee na-
denken over de toekomst, 
dat is onze rol. Ik snap 
dat er wrevel is. Dat is 
normaal bij zo’n grote 
veranderingen. Nog niet 
iedereen zit op zijn plaats 
of heeft duidelijkheid, 
maar na verloop van tijd 
went die nieuwe manier 
van werken wel. Daar 
ben ik van overtuigd.”

Schaarstepremie
Over het personeelstekort 
bij de chauffeurs is 
Marleen minder positief. 
“Al een jaar lang moeten 
we dagelijks vijf diensten 
aan een onderaannemer 
uitbesteden en nog eens 
vijf diensten afschaffen. 
Dat zijn ongeveer 
80 ritten per dag die 
we niet kunnen doen 
door personeelstekort. 

Los van de te lage bud-
getten die beschikbaar 
zijn voor personeel is het 
gewoon heel moeilijk 
om nieuwe mensen aan 
te trekken. Bovendien 
is er de concurrentie 

met de MIVB die betere 
voorwaarden biedt. 
Voor lijnen in de rand 
rond Brussel is dat een 
ramp, want alle goede 
kandidaten werken 
liever bij de MIVB.” 

Gelukkig neemt De Lijn 
initiatieven om de job 
aantrekkelijker te maken. 
“De schaarstepremie is 
één van de pistes die ze 
aan het onderzoeken 
zijn. Regio’s die moeilijk 
medewerkers vinden 
kunnen dan een 
eenmalige premie geven 
aan het personeel. En 
uiteraard moeten we ook 
blijven inzetten op groot-
schalige promotiecam-
pagnes. In Leuven heeft 
dat alvast zijn vruchten 
afgeworpen. Daar zijn er 
op een jaar tijd 25 nieuwe 
medewerkers gestart.” 

Eén bedrijf voor 
iedereen
“De reiziger merkt 
hopelijk niet veel van de 
reorganisatie. We willen 
wel dat de reiziger op 
termijn voelt dat De Lijn  
één bedrijf is en niet een 
aaneenschakeling van 

verschillende diensten. 
We willen overal 
dezelfde regels, premies 
en manier van werken 
invoeren zodat een 
ticketcontrole in Leuven 
op dezelfde manier 
gebeurt als in Gent. 
Deze herstructurering 
moet daarbij helpen.”

In 2020 beslist de 
Vlaamse overheid of 
De Lijn interne operator 
blijft. Een serieuze 
afweging die sowieso 
een impact heeft op het 
personeel. “De werking 
van De Lijn mag niet 
uitbesteed worden. De 
Lijn heeft een enorme 
expertise uitgebouwd, 
dus het zou zonde zijn 
om die verloren te zien 
gaan. Het intern beheer 
is daarom essentieel, 
maar daar moeten wel 
voldoende middelen te-
genover staan. De macht 
om alles te organiseren 
betekent niks als je niet 
voldoende personeel en 
middelen hebt om het bol 
te werken. Daar moet de 
Vlaamse overheid echt 
wel haar verantwoor-
delijkheid nemen.” 

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

MARLEEN
SPITAELS

 · Functie: Chauffeur bij De 
Lijn, stelplaats Leuven

 · Leeftijd: 40 jaar
 · Woonplaats: Leuven

DE MILITANT
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BELGISCH STAATSBLAD

Achter de schermen bij het 
oudste dagblad van het land

‘Nemo censetur ignorare legem’: niemand kan zich 
beroepen op zijn onwetendheid van de wet. Inwoners 
van België moeten dus op de hoogte zijn van de 
inhoud van het Belgisch Staatsblad. Het is de officiële 
publicatie van de Belgische staat, die onder meer 
alle wetten, koninklijke besluiten, decreten, officiële 
verdragen en oprichtingen van vennootschappen en 
verenigingen bekendmaakt. Begin er maar aan.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

‘Begin er maar aan’ is ook de eerste 
gedachte die bij me opkomt als ik het 
Brusselse WTC3-gebouw betreed waarin het 
Belgisch Staatsblad onderdak heeft. Want 
elk jaar breekt het Staatsblad een record wat 
aantal pagina’s betreft. “Een jaarcollectie telt 
ongeveer 100.000 pagina’s”, zegt directeur 
Wilfried Verrezen. “En tel daar nog eens 
goed 200.000 akten van vennootschappen 
en verenigingen bij. De explosie van het 
aantal bladzijden is vooral te verklaren door 
de opeenvolgende staatshervormingen en 
de impact van Europese regelgeving.” 

Digitale evolutie
Het is niet eens zolang geleden dat het 

Staatsblad in grote oplage gedrukt werd. 
“Sinds 1997 is het online raadpleegbaar”, 
weet Verrezen. “We waren bij de eerste 
federale overheidsdiensten die online gingen. 
Maar we bleven zelf drukken tot 2003. 
Op het laatst nog op 20.000 exemplaren. 
Vandaag bestaat de oplage nog uit vier 
exemplaren: voor het Algemeen Rijks-
archief, de Koninklijke Bibliotheek van 
België, onze eigen archieven en de FOD 
Justitie. Dankzij de nieuwe ICT-wet krijgt 
dat papieren exemplaar binnenkort een 
evenwaardige digitale versie. Dat wil 
zeggen dat die digitale versie juridisch 
ook wordt erkend. Dat is zeker een goede 
zaak, die wel een investering in kwalitatief 
serverbeheer en databescherming vraagt.” 

“Burgers kunnen nog altijd een gedrukt 
exemplaar aanvragen of inkijken, we hebben 
daarvoor nog altijd een loket. Maar dat 
gebeurt zelden of nooit. De zoekmotor van 
het online Staatsblad was in 2003 een grote 
stap vooruit omdat het in de papieren versie 
niet evident was om snel iets te vinden.”
 

Een verhaal van besparingen 
Er speelden destijds ook wel andere 

redenen om de papieren versie in te 
krimpen. “Het was een begrotingsoperatie 
want de abonnementskosten dekten niet 
meer de kosten van papier, inkt en ver-
zending. Sommige personeelsleden werden 
overgeplaatst naar de FOD Justitie. De 
verschillende regeringen bleven vervolgens 
verder besparen op het Staatsblad.” 
De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar: 
ik zie vooral veel lege plekken op de 

verdiepingen. “Toen ik hier begon in 1986 waren er meer 
dan 400 werknemers, in 2010 waren er dat nog 150 en nu 
minder dan 70. Dit gaat ten koste van de dienstverlening en de 
kwaliteit,” vindt de directeur. 

Onderbezetting
“Vroeger controleerden 35 mensen de teksten, er ging bij 

wijze van spreken geen letter buiten zonder dat die nagelezen 
was, nu zijn daar nog maar 4 medewerkers voor. We laten het 
nalezen aan de verschillende opdrachtgevers van de publi-
caties over, dus ja, er staan heel wat taalfouten in. We zijn dui-
delijk met te weinig personeel om alles te kunnen coördineren.

Veel overheidsdiensten kampen met een onderbezetting, 
maar hier is het wel heel snel gegaan. De buitenwereld ziet 
elke dag een Staatsblad verschijnen, die stelt zich geen vragen 
bij hoe we het elke dag doen.”
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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

COLUMNNIEUWS

I
k koop altijd te veel kleren voor mijn kinderen in de zomer, 
want die lopen op warme dagen toch het liefst rond in hun 
blootje. Ik vind dat prachtig en ontroerend. Blote kindertjes 
in de zomer, het straalt 100 procent puurheid, onschuld en 

geluk uit. Niks verborgen agenda, hier ben ik, zonder meer. 
Ook in de taal heeft blootheid een positieve betekenis. Het is 
synoniem voor eerlijkheid. 

Maar als je kind het nietsontziend oog van de buitenwereld 
heeft ontdekt en niets liever lijkt te willen dan zich te gedragen 

zoals de goegemeente - zijnde de wetten van de 
speelplaats -dicteert, komt ook de schaamte. En 
dan is het gedaan met naaktlopen. Tenzij je een 

naturist wordt, voel je nooit meer de warmte van de zon op je 
blote billen. Terwijl dat zo fijn 
is, geef maar toe. 

Omdat we ons schamen. 
Waarom, eigenlijk? Wat is er mis met naaktheid? We zien eruit 
zoals we eruit zien, iedereen heeft een naakt lijf. Het een al wat 
mooier dan het ander, maar een bloot lichaam is de natuur-
lijkste zaak van de wereld. Tenzij je de menselijke Barbie 
of Ken wil worden en jezelf vol plastic en gif laat spuiten, 
natuurlijk. Ieder zijn meug.

Toch betrap ik mezelf erop preutser te worden en me meer 
te bedekken dan vroeger. Uit schaamte omdat ik er niet meer 
uitzie zoals twintig jaar geleden, of is er meer aan de hand? Ik 
vermoed het laatste als ik rondom mij kijk. Jongeren zijn meer 
dan ooit body conscious en tonen veel minder bloot dan toen 
ik zo jong was. Topless zonnebaden, wie doet dat nog? Juist, 
oma’s en vrouwen van middelbare leeftijd. 

Zijn onze dochters de seksuele en lichamelijke vrijheid 
vergeten waar hun moeders en grootmoeders zo voor ge-
streden hebben? Hebben ze nu last van een nieuw juk, dat van 
de sociale media waar bodyshaming schering en inslag is? Of 
heeft het net te maken met zelfrespect: ik toon van mijn lijf wat 
ik wil en laat me niet dicteren door anderen hoe bloot dat moet 
zijn? Het lijkt contradictorisch in een tijdperk van vernieuwde 
feministische bewustwording, of is het dat net niet?

Is die nieuwe preutsheid een stap terug - vanuit onze 
westerse emancipatiebril bekeken - of net de weg vooruit, een 
voorbode van een nieuw maatschappijmodel dat verbindt, 
eerder dan verdeelt? Ik zou het al fijn vinden als niemand de 
ander veroordeelt om wat die draagt, of het nu een bikini of 
een boerkini is. Dat niemand zich moet verantwoorden om 
te bedekt, dan wel te bloot te lopen. En ik? Ik wil opnieuw de 
schaamte voorbij zijn. Open en bloot. 

OPEN
EN

BLOOT

Opleiding voor 
personeelsleden 
federale overheid

�

Inschrijven kan enkel 
via de website van ACV 
Openbare Diensten: 
www.acv-openbarediensten.be

Ook in het najaar kan je weer 
heel wat opleidingen volgen 
bij ACV Openbare Diensten. We 
lijsten ze hier even voor je op.

“Het Staatsblad was vroeger een continu-
dienst en het technisch personeel had 
een speciaal statuut. Velen werkten in een 
tweeploegenstelsel met daarbij nog extra 
overuren voor nachtwerk voor Kamer en 
Senaat. Het waren goedbetaalde ambtenaren 
in lagere niveaus (de vroegere niveaus 3 en 
4). Het aspect continu werd behouden voor 
de werking maar niet meer voor de auto-
matische vervanging van personeelsleden. 
De opeenvolgende regeringen beslisten 
om die lagere niveaus slechts uitzonderlijk 
te vervangen. Daardoor bloedde het 
Staatsblad snel leeg. De gemiddelde leeftijd 
van de werknemers is ondertussen 50+. 
Nieuwkomers  kan ik geen toekomstper-
spectief bieden en proberen daarom elders 
binnen de overheid aan de slag te gaan.”

Onzekere toekomst
Die onzekere toekomst is de rode 

draad. Veel activiteiten gingen al verloren: 
parlementaire en Europese publicaties, het 
bulletin der aanbestedingen, de drukkerij 
en het restaurant.

De laatste jaren investeerde Justitie in ver-
schillende tools voor het Staatsblad. Zo kunnen 
nieuwe startende ondernemingen hun aktes 
online doorsturen, en sturen vredegerechten 
hun vonnis nu digitaal door naar het Staatsblad. 
In de Kruispuntbank van Ondernemingen is 
bij elke onderneming een link opgenomen 
naar de publicatie in het Staatsblad. “Justitie 
lanceert nieuwe digitale tools en databronnen. 
Dat vraagt een goed beheer en dus een 
investering in mensen. Want een investering 
in human resources is even belangrijk voor 
een kwalitatieve dienstverlening.” 

Postbak, SJT, logisch en abstract redeneren

• 10 oktober 2019 – Kessel-Lo, 9.30 u tot 15 u

• 24 oktober 2019 – Brussel, 9 u tot 13 u

• 5 november 2019 – Antwerpen, 9.30 u tot 15 u

• 21 november 2019 – Brussel, 9 u tot 13 u

• 5 december 2019 – Gent, 9.30 tot 15 u

• 12 december 2019 – Brussel, 9 u tot 13 u

SJT

• 17 oktober 2019 – Brussel, 9 u tot 13 u

Slagen voor een mondelinge test bij Selor

• 15 oktober 2019 – Brussel, 9 u tot 13 u

• 17 december 2019 – Brussel, 9 u tot 13 u
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BEELD
Belga Image

DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE 
(IAO), werd 100 jaar geleden opgericht als hoofdstuk 
dertien van het Vredesverdrag van Versailles. 
Blijvende vrede zou enkel mogelijk zijn op basis 
van sociale rechtvaardigheid, heette het. Uniek in 
deze VN-organisatie is de structuur: de helft van 
de macht ligt bij politici, de andere helft is gelijk 
verdeeld tussen vakbonden en werkgevers.

Eind 20ste eeuw was er een poging om de vijf 
fundamentele IAO-normen – verbod op kinderarbeid, 
dwangarbeid en discriminatie, de vrijheid van 
vereniging en het recht op collectief onderhandelen - 
op te nemen in globale handelsakkoorden. Wie 

die normen niet respecteerde, zou geen lid van de 
Wereldhandelsorganisatie kunnen worden. Slechts 
enkele regeringen (waaronder de Belgische) en de 
vakbonden waren hiervoor gewonnen. 

Wie iets te veel met de neus op de nieuwsfeiten 
gedrukt zit, kan zich niet van de indruk ontdoen dat 
het er in de wereld niet beter op wordt. Een groeiende 
tendens naar nationalisme en protectionisme, 
samen met het neoliberale discours waarin er voor 
vakbonden geen plaats lijkt te zijn. Je zou bijna 
denken dat Hoofdstuk 13 geen geluk lijkt te brengen… 

Maar zover laten we het niet komen, afgesproken? 

H O O F D S T U K


