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Kijk-op Actua @ Gent-Eeklo 
Gent, 16 januari 2013 

 

Beste 
 
Naar aanleiding van onze campagne ‘ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo Kiest voor?’ 
(voor de lokale verkiezingen 2012) en allerhande negatieve uitspraken over de openbare 
diensten hebben wij, op ons Gewestelijk Hoofbestuur Gent-Eeklo van 16 januari 2013, 
het dossier ‘privatisering,…’ op de agenda geplaatst. 
 

 
 
Op het Gewestelijk Hoofdbestuur Gent-Eeklo werd ons gesignaleerd dat er onder andere 
vanuit Europa een sterke privatiseringsdrang naar boven komt (concreet voorbeeld, de 
Europese drang naar privatisering van het ‘Water’). 

‘Uitvoering congresresoluties – Standpunt GHB’ 
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Het onderstaand standpunt van 19 januari 2011 vanuit het Gewestelijk Sectorcomité LRB 
Gent-Eeklo op basis van onze congresresoluties van 8 en 9 december 2010, werd 
unaniem door de leden van het Gewestelijk Hoofdbestuur Gent-Eeklo bevestigd en 
bekrachtigd voor de volledige Openbare Sector. 
 

Gent, 19 januari 2011 

Beste 
 
Op 8 en 9 december 2010 ging het sector en algemeen congres door van onze centrale 
ACV-Openbare Diensten. 
 
Naar aanleiding van de recentste gebeurtenissen binnen ons Gewest Gent-Eeklo, met 
name het dossier BKO Wachtebeke en het dossier Provinciaal ZORGcentrum LEMBERGE, 
waar we vaststellen dat men probeert om de openbare tewerkstelling af te bouwen of te 
privatiseren, wensen wij volgende aangenomen congresresoluties in de verf te zetten: 

- Behoud van de tewerkstelling in de Openbare Sector (Tewerkstelling; punt 39) 

- Maximale statutaire tewerkstelling (Op zoek naar een job; punt 11) 

Het gewestelijk sectorcomité geeft naar aanleiding van de recente dossiers, op het 
gewestelijk sectorcomité LRB van woensdag 19 januari 2011, de gewestelijk secretaris de 
uitdrukkelijke opdracht om in deze congresperiode er alles aan te doen om 
privatiseringen en afbouw van ons statuut maximaal tegen te gaan. Wij vragen hem, door 
overleg en indien nodig door strategische acties, onze congresresoluties kracht bij te 
zetten. 
 
Het Gewestelijk Sectorcomité LRB Gent-Eeklo:  

- zal dit punt, steeds bespreken en opvolgen op de tweemaandelijkse vergaderingen 

van gewestelijke sectorcomité LRB en in de diverse groepscomité’s. 

- geeft hierbij een duidelijk signaal aan de politieke overheden dat dergelijke 

uitverkopen van onze openbare dienst niet zal aanvaard worden. 

De besturen zijn gewaarschuwd! 
Namens het Gewestelijk Sectorcomité LRB Gent-Eeklo 
 
Peter De Paepe      Peter Wieme 
Voorzitter Gewest      Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo   ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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