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Ledenvergadering
Woensdag 22/12/2010 - 19.30 u.
ACV Gent-Eeklo (Zaal Cafétaria)
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 Voorbereiding gestart op militantenvergadering 14/09/2010
 Gemaakte basis afspraken: 
 Looptijd 2011 – 2012
 Voorstel om bevraging te organiseren in gemeenschappelijk front
 Militanten zijn akkoord dat de 3 secretarissen op 28/09/2010 in de 

voormiddag samen te komen om een aantal zaken eens af te 
toetsen

 Vergadering 3 vakbonden is door agendaproblemen niet 
doorgegaan

 Op 22/09/2010 hebben wij een bevraging gelanceerd op het terrein.
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 Resultaten bevraging
 380 formulieren verdeeld (alle personeelsleden)
 61 formulieren terug gekregen = 16,05 % en (op ledencijfers = 35,26 %)

 Vraag over Loonsverhoging:
 47 (77,05%)  = Algemene loonsverhoging vanaf 01/01/2011 en 

01/01/2012 met een vast bedrag
 13 (21,31 %) = Opwaardering van de loonschalen 
 1 (1,64 %) = Blanco

 Naast de gemaakte keuze, kwamen nog volgende zaken aan bod:
 D4-D5 Chauffeurs (ploegbaas)
 D1-D3 Milieuwerkers
 (Brug)pensioen 58 jaar
 € 7 Maaltijdcheque (verhoging van € 1) & ECOcheques
 Extra verlof, hogere fietsvergoeding (bedrag en Km), 

uitbreiding sociaal fonds,…
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Algemene Ledenvergadering 28/09/2010
 Bespreking mogelijkheden
 Hier werd duidelijk gesteld dat:
 Looptijd CAO 2011 - 2012
 Prioriteit gaat naar een algemene loonsverhoging, hierbij 

volgend  geformuleerd voorstel:
 Geen loonsverhoging in procenten maar centen
 Voorstel 2 x € 75, Maaltijdcheque € 7 , Cadeaucheque
 Fietsvergoeding

 Conclusie:
 Ieder personeelslid moet maximaal kunnen genieten van deze CAO
 Indien geen algemene loonsverhoging, dient men tegemoet te 

komen aan specifieke eisen (*)
 Deze conclusie wordt meegenomen naar militanten vergadering 

van 12/10/2010
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(*) Indien er geen algemene loonsverhoging  (zie voorgaande) wordt toegepast 
dan dient men tegemoet te komen aan specifieke eisen. Deze lijst is niet volledig 
en zal nog worden bijgestuurd op het moment dat we van het bestuur het 
standpunt kennen: 
 Functionele loopbaan milieuwerkers D1-D3
 ARAB-vergoeding naar analogie transportsector
 AVI Operatoren en techniek C3-C4, garagepersoneel, magazijn D4
 Administratief personeel 
…

 Dit eisenbundel :
 18/10/2010 Inleefreis, CAO punten getoetst op de werkvloer (conclusie 

idem)
 Werd op 19/10/2010 op de militanten finaal goedgekeurd
 Ingediend bij de directie op 24/10/2010
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Eerste Overlegronde op 09/11/2010

 Toelichting van eisenbundel door de 3 vakbonden
 Directie geeft mee dat:

 Eisen van de vakbonden onbetaalbaar zijn
 Kostprijs Maaltijdcheque = € 85.000 per jaar
 Kostprijs € 75 op 01/01/2011 = € 640.000 
 Kostprijs € 75 op 01/01/2012 = € 1.280.000
 Kostprijs 3 % 01/01/2011 = € 560.000  
 Kostprijs 3 % 01/01/2012 = € 560.000
 Kostprijs invoering D1-D3 = € 1.100.000 per jaar
 Kostprijs invoering D1 = € 640.000 per jaar

 Na de toelichting van de directie hebben we de vergadering geschorst en 
in gemeenschappelijk front een gemeenschappelijk eisenbundel 
opgemaakt en overhandigd aan de directie.
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Gemeenschappelijk eisenbundel 09/11/2011

1. Looptijd CAO 2 jaar (2011 en 2012)
2. Gezien er niet kan ingegaan worden op specifieke eisen, formuleren 

we algemene eisen:
a.  € 75/maand vanaf 01/01/2011
b. 2 % op de loonmassa op jaarbasis vanaf 01/01/2012
c. Maaltijdcheque van € 7 

(verhoging van werkgeversbijdrage met € 1) vanaf 01/01/2011
3. Fietsvergoeding: onbeperkt aantal kilometers vanaf 01/01/2011
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Tweede ronde CAO Overleg eisenbundel 29/11/2010 – tegenvoorstel directie

1. Looptijd CAO 3 jaar 
2. Algemene loonsverhoging:

€ 10 – 01.01.2011
€ 10 – 01.01.2012
€ 10 – 01.01.2013

3. Netto voorstellen:
Verhoging woon/werkverkeer € 0,5/dag
Jaarlijkse ECOcheque € 100
Premie ZIEKTEverzuim onder 7 % = € 100/jaar
Frequentie graad arbeidsongevallen onder de 100 = € 100/jaar

Onmiddellijk standpunt 3 vakbonden: ONAANVAARDBAAR!
4. Maaltijdcheque = € 7 vanaf 01.01.2011
5. Fietsvergoeding = € 0,20/km en aantal KM = 10 (+5)
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Gemeenschappelijk overleg 3 vakbonden – 06/12/2010

1. Netto voordelen (ziekteverzuim, AO, …) is onaanvaardbaar!
2. Loonopslag is te weinig en alles moet maximaal in het loon inbegrepen zijn!
3. Gemeenschappelijk voorstel:

1. Algemene loonsverhoging: 
1. 1,5 % op de loonmassa op jaarbasis vanaf 01/01/2011
2. 1,5 % op de loonmassa op jaarbasis vanaf 01/01/2012
3. 1 % op de loonmassa op jaarbasis vanaf 01/01/2013

2. Fietsvergoeding: onbeperkt aantal kilometers vanaf 01/01/2011

Accent ligt op LOON!
Gemeenschappelijk eisenbundel 

ingediend op 07/12/2010
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Derde ronde CAO Overleg eisenbundel 10/12/2010 

tegenvoorstel directie

1. Looptijd CAO 3 jaar 
2. Algemene loonsverhoging:

€ 24 – 01.01.2011
€ 15 – 01.01.2012
€ 15 – 01.01.2013

3. Maaltijdcheque = € 7 vanaf 01.01.2011
4. Fietsvergoeding = € 0,20/km en aantal KM = 10 (+5)
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Vierde ronde CAO Overleg eisenbundel 16/12/2010 

finaal voorstel directie

1. Verhoging maaltijdcheque met € 1 werkgeversbijdrage maaltijdcheques 
van € 7 vanaf 01.01.2011 

2. Bruto loonsverhoging:
€ 30 brutoloon per maand vanaf 01.01.2011 
(met vakantiegeld, eindejaarspremie en prestatiepremie inbegrepen 
betekent dit voor een voltijdse werknemer = € 439,2 bruto loonsverhoging 
op jaarbasis)
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€ 15 brutoloon per maand vanaf 01.01.2012 
(met vakantiegeld, eindejaarspremie en prestatiepremie inbegrepen 
betekent dit voor een voltijdse werknemer = € 219,6 bruto loonsverhoging 
op jaarbasis)

€ 15 brutoloon per maand vanaf 01.01.2013 
(met vakantiegeld, eindejaarspremie en prestatiepremie inbegrepen 
betekent dit voor een voltijdse werknemer = € 219,6 bruto loonsverhoging 
op jaarbasis)

Fietsvergoeding van € 0,20/km vanaf 01/01/2011 beperkt tot 10 km enkel per 
dag (verhoging met 5 km enkel per dag)

Dit voorstel is voor de onderhandelaars in gemeenschappelijk front aanvaardbaar  
en er zullen hierover in de komende dagen consultaties gehouden worden.

Ledenvergadering 22/12/2010 om 19.30 u.
Na consultatie = samenkomst op 23/12/2010
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Ledenvergadering 
22/12/2010 om 19.30 u.

Na consultatie = 
samenkomst met directie op 23/12/2010


