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Kijk-op Actua @ 
Gent, 17 november 2011 

Beste collega’s 
 
Op 18 oktober 2011 ging ACV-Openbare Diensten als enige vakbond niet akkoord met de voorstellen van het 
bestuur: 

- Slechts 20 gesco’s statutariseren als pasmunt voor de aanpassingen van de RPR was duidelijk 

onvoldoende (de gesprekken verliepen dan ook zeer moeizaam). 

Op 8 november 2011 stond te teller van de te statutariseren gesco’s op 25, wat voor ons nog steeds 
onvoldoende was. 
 
Stand van zaken op 15 november 2011 (het keerpunt), er werd een akkoord gesloten over onder andere 
volgende zaken: 

 Het bestuur gaat akkoord om 70 gesco’s tegen 1 juli 2012 te statutariseren 

(echter blijven wij bij onze vraag om dit jaarlijks structureel en in verschillende diensten te 

verankeren). 

 De tweede pensioenpijler voor contractuelen is een feit! 
Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 met als start percentage 1% (uiteraard hebben 

wij naar de toekomst een hoger percentage gevraagd). Ook wordt er een regeling voorzien voor de 

prestaties die dateren van voor 2010. Inhoudelijk worden hierover einde november 2011 de 

modaliteiten besproken. 

Op onze militanten vergadering van woensdag 16 november 2011, hebben wij het volledige plaatje aan onze 
militanten voorgelegd en werd het aangenomen. Het is een stap in de goede richting, we bedanken dan ook 
alle medewerkers die ons in deze moeilijke tijden hebben gesteund. 
 
Op onze website www.acv-lrb-gent.be kan u de protocols (en onze bemerkingen) hierover raadplegen. 
 
Uiteraard volgen wij de situatie bij Stad Gent verder op, maar één zaak is duidelijk, door tijdens de 
onderhandelingen als ACV-Openbare Diensten voet bij stuk te houden en één rechte lijn aan te houden, zien 
we dat dit loont voor het personeel. Ook al was het voor anderen tijdens de onderhandelingen, blijkbaar een 
bochtige rit!  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

 

Staan we op een keerpunt  
bij Stad Gent? 

http://www.acv-lrb-gent.be/

