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Kijk-op Actua @  
Gent, 6 mei 2012 

Beste collega’s 
 
Op 21 november 2011 (1 jaar na verschijnen in het Belgisch Staatsblad) werden de eerste 
onderhandelingen ‘Rechtspositieregeling OCMW Sint-Laureins’ opgestart. 
 
Iedereen kent het verloop van de onderhandelingen en de vele discussies…  
 
Van in het begin (februari 2011) hebben wij als ACV-Openbare Diensten op regelmatige 
tijdstippen (via pamfletten, personeelsvergaderingen, bezoeken aan de OCMW-raad,…) 
alles gedaan om u maximaal te informeren om zo in onderhandelingen een aantal zaken 
te bekomen. 
 
Eén van de belangrijkste zaken was het behoud van onze verworven rechten voor de 
personeelsleden Ouderenzorg, die in dienst waren op 31 december 2010. 
 
Na vele discussies…, kwam het OCMW bestuur met het volgend voorstel (invoering: 
vanaf datum inwerkingtreding RPR, zal op de eerstkomende OCMW-raad zijn): 

- In de overgangsbepalingen voor de personeelsleden Ouderenzorg die in dienst 

waren op 31 december 2010, worden 28 dagen verlof toegekend (26 + 2) en 14 

feestdagen. 

- Voor alle personeelsleden die behoren tot de RPR Ouderenzorg, zal de 

maaltijdcheques verhoogd worden naar € 7 (m.a.w. de werkgeversbijdrage zal 

verhoogd worden met € 1) 

- De dienstvrijstelling (kan enkel als je moet werken) voor de personeelsleden 

Ouderenzorg die werken na 12.30 u. op 24/12 en 31/12, wordt inhaalrust  

toegekend. 

- Fietsvergoeding, hier gaat het bestuur het maximaal toegelaten bedrag uitbetalen 

(nu is dit € 0,21/km) 

Dit is het laatste voorstel van het bestuur, spijtig genoeg is er voor het jaar 2011 geen 
compensatie voorzien. 

Rechtspositieregeling  
OCMW Sint-Laureins… OCMW 

Sint-Laureins 
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Gezien de vele discussies, onderhandelingen,… hebben wij op 26 april 2012 hierover een 
‘protocol van Niet-Akkoord ondertekend’, dit om volgende redenen: 

- Op nationaal vlak hebben wij een protocol van niet-akkoord afgesloten (omwille 

van de achteruitgang van de loon- & arbeidsvoorwaarden van het personeel) 

- En bijkomend omdat wij het heel sterk betreuren dat de personeelsleden die in 

dienst waren op 31 december 2010, hun verworven rechten niet hebben kunnen 

bewaren. 

De onderhandelingen zijn dus beëindigd, van zodra de gecoördineerde versie van de 
‘Rechtspositieregeling OCMW Sint-Laureins’ beschikbaar is, zullen wij u deze overmaken. 
 
Enfin… nogmaals het is spijtig dat het bestuur niet wou ingaan op onze terechte en 
wettelijke vragen! 
 
Bij deze wens ik jullie allemaal te bedanken – en in het bijzonder Ellen, Nicole en Mieke – 
voor de steun tijdens de toch wel heel moeilijke onderhandelingen. 
 
Met vriendelijke groeten, namens uw ACV-delegatie 
 
Ellen Cryspin 
Nicole Van Overbeke 
Mieke Bastien 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
0476 25 69 83 
 

Gelijk hebben is één ding! 
Gelijk krijgen is in  

het OCMW Sint-Laureins  
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blijkbaar iets anders… 


