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Kijk-op Actua @ 
Gent, 23 december 2010 

Het ACV wenst u en uw familie  
prettige kerstdagen 

en een gelukkig en gezond 2011! 
 

Standpunt ACV i.v.m. CAO 
Op 22 december hadden we onze ledenvergadering i.v.m. het finaal CAO voorstel, dit met de bedoeling om op 23 december 
ons standpunt bekend te maken aan de directie van IVAGO. 
 
Na de toelichting van het verloop van de CAO besprekingen, hebben wij aan de 10 aanwezige leden gevraagd, om zich uit te 
spreken over het voorstel. Het resultaat van de stemming was 6 Niet akkoord, 3 Akkoord en 1 onthouding. 
 
Vandaar dat wij deze CAO ondertekenen voor niet-akkoord (zie mail aan Tom Balthazar en Paul Dobbelaere in bijlage). Met 
het ondertekenen van een protocol van niet-akkoord hebben wij dit dossier definitief afgesloten. 
 
Alle informatie (inclusief overzicht) kan u terug vinden op onze website www.acv-lrb-gent.be in de rubriek 
‘intercommunales & IGS’. 
 

Beroep tegen evaluatie 
Wenst u in beroep te gaan tegen het resultaat van uw evaluatie? Geen probleem, zoals vorig jaar organiseren wij opnieuw 
vanuit de ‘Poel’ de opmaak en verdediging van uw beroep. 
 
Wat moet u doen? Gelieve ons zo snel mogelijk uw dossier te bezorgen, dit samen met uw contactgegevens. Bij ontvangst 
van uw dossier, nemen wij onmiddellijk met u contact op! 
 

Online syndicaal nieuws bij IVAGO… blijf op de hoogte via onze 
electronische nieuwsbrief! 
Stuur dan een mailtje met uw contactgegevens naar openbarediensten.gent@acv-csc.be, zo kunnen wij u snel informeren. 
Neem alsook regelmatig een kijkje op onze website www.acv-lrb-gent.be. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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