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Beste collega's
Hierbij onze nieuwsbrief 2017 02 i.v.m. het vakbondsoverleg Stad Gent / OCMW Gent van 11 april 2017.

Eénmalige statutariseringsronde
Op basis van de reeds binnengekomen vragen, suggesties,… hebben wij als ACV Openbare Diensten op
11 april 2017 onderstaande zaken aangebracht:
 12 jaar actieve dienst op 1 maart 2017, wij vragen om het aantal jaar te verminderen:
o Antwoord bestuur: het bestuur is gestart met 20 jaar, omwille financiële redenen, is 10
jaar niet haalbaar.


Naast de éénmalige statutarisering op 1 juni 2017, vragen wij alsook om in de toekomst een
structureel statutariseringsmoment te voorzien voor alle personeelsleden:
o Antwoord bestuur: het bestuur heeft aan Ethias gevraagd om hierover een berekening
te maken, nadat de éénmalige statutariseringsronde is afgewerkt. We houden jullie
hiervan op de hoogte, want dit is ook een heel belangrijk item voor ACV Openbare
Diensten.



Zekerheid over de statutarisering van alle lopende wervingsreserves:
o Antwoord bestuur: voor Stad Gent zijn alle wervingsreserves uitgeput, enkel zijn er nog
lopende wervingsreserves bij OCMW Gent, deze worden meegenomen in de éénmalige
statutariseringsronde.



Personeelsleden in het oud systeem van loopbaanonderbreking en RVA uitkeringen genieten
(ingangsdatum vóór 2 september 2016):
o Antwoord bestuur: Men kreeg reeds antwoord van de RVA, dat er geen mogelijkheid
bestaat om de reeds verworven loopbaanonderbreking met uitkeringen te behouden,
wat echter heel negatief is voor de personeelsleden. Samen met het bestuur vinden we
dit als ACV Openbare Diensten totaal onrechtvaardig en gaan we dit verder juridisch
bekijken.
o Alsook geeft het bestuur aan, dat personeelsleden die langdurig ziek zijn, dat dit
individudeel moet bekeken worden.



Het bestuur gaf aan dat in zijn totaliteit deze éénmalige statutariseringsronde gaat over + 800
personeelsleden.



Dit dossier komt op de komende gemeenteraad van april 2017.
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Het personeelslid dat in aanmerking komt voor deze éénmalige statutarisering, zal individueel
een brief ontvangen van het bestuur.



Omdat het gaat over ‘statutarisering’ hebben wij een protocol van akkoord gegeven. Uiteraard
hebben wij bovenstaande bemerkingen aangebracht tijdens de vergadering.



Er moet alsook aandacht gegeven worden aan de verdere uitbouw van de tweede
pensioenpijler.

Hebt u individuele vragen
(bv. dossier loopbaanonderbreking,…) ?
Aarzel niet om een afspraak vast te leggen met onze vakbondsconsulent Sven De Smet op het nummer
(09) 265 43 31 of via e-mail op: Sven.DeSmet@acv-csc.be of neem contact op met uw afgevaardigde.

En verder…
Hou onze komende nieuwsbrieven in het oog, mocht u deze niet digitaal hebben ontvangen, stuur ons
gerust een e-mail, zo krijgt u hem steeds rechtstreeks in uw mailbox!
Hebt u vragen, bemerkingen, suggesties,… aarzel niet om ons een e-mail te sturen:
openbarediensten.gent@acv-csc.be
Met vriendelijke groeten,
Peter Wieme
Gewestelijk Secretaris
ACV Openbare Diensten Gent-Eeklo
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