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Beste collega’s
Gisteren namen we kennis van de powerpoint van de Stad inzake het dossier ‘éénmalige statutarisering’.
Aan de hand van de diverse telefoons/e-mails die we sedert de info sessies binnen kregen, blijkt dat er
onduidelijkheid is over onze juridische stappen. Wij kunnen u hierbij bevestigen dat ACV Openbare
Diensten onmiddellijk juridische stappen heeft ondernomen.
Hieronder de e-mail die we hebben gestuurd naar het bestuur, met alsook de vraag naar een menselijke en
een aanvaardbare oplossing i.v.m. de terugbetaling.
Van: Benigne Pieters
Verzonden: woensdag 20 september 2017 2:37
Aan: 'mieke.hullebroeck@stad.gent' <mieke.hullebroeck@stad.gent>; Schepen De Regge Martine
<Schepen.DeRegge@stad.gent>; 'luc.kupers@ocmw.gent.be' <luc.kupers@ocmw.gent.be>;
'schepen.coddens@stad.gent' <schepen.coddens@stad.gent>; 'linde.colson@ocmw.gent'
<linde.colson@ocmw.gent>; 'tom.vandyck@stad.gent' <tom.vandyck@stad.gent>; Peire Sylvia
<Sylvia.Peire@stad.gent>; Huyge Klaartje <Klaartje.Huyge@stad.gent>
Onderwerp: Feedback vakbonden statutarisering 19/9/2017 - verslag terugkoppeling vakbonden SVZ statutarisering
19/9/2017
Geachte secretarissen, schepenen en voorzitter OCMW,
Met veel aandacht heb ik het verslag en de power-point over de “Eénmalige automatische statutarisering vakbonden
19/9/2017” gelezen.
Tijdens de voorvergadering gisteren van 9u30 tot 10u kregen de vakbonden een vlugge uiteenzetting met de verdere
modaliteiten rond de terugzetting van statutairen naar contractuelen. Aangezien we voor deze vergadering geen
documenten op voorhand gekregen hebben, konden we ons ook niet voorbereiden. Daar werd aan ACV-openbare
diensten en VSOA de vraag gesteld naar de stand van zaken i.v.m. de update juridisch luik. Bij deze gingen we
contact opnemen bij onze raadsman om de stand van zaken te kennen. Nu moeten we in de presentaite “Eénmailge
automatische statutarisering vakbonden 19/9/2017” echter lezen dat ACOD zal tussen komen in de
annulatieprocedure ! Bij deze wens ik te melden dat ACV-openbare diensten eveneens zal tussen komen in de
annulatieprocedure. Wij wensen dit dan ook aangepast te zien want zoals nu vermeld is het net of enkel ACOD zal
tussen komen in de annulatieprocedure !
Daar er maandag al personeelsvergaderingen georganiseerd zijn, hebben wij ondertussen al heel veel
reacties gekregen i.v.m. “de voorschot op de eindejaarspremie” en “leningen bij Sodigent”. Uit vorige
vergaderingen ging het bestuur een menselijke oplossing zoeken voor al de terugbetalingen maar nu blijkt
dat men dit alles snel wil geregulariseerd zien. Geen loon maar in de plaats een deel van de
eindejaarstoelage. Daarom vraagt ACV-openbare diensten het personeel ook de mogelijkheid te bieden hun
teveel ontvangen gelden terug te betalen door een maandelijkse inhoudingen op wedde en dit over een
periode van 1 jaar. Dit lijkt ons een menselijk en aanvaardbaar voorstel.
Hopend op een vlugge reactie.
Vriendelijke groeten
Benigne Pieters
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