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Gent, 4 december 2017 – Definitieve Versie

Naar aanleiding van het vakbondsoverleg van 4 december 2017 te Destelbergen, met volgende besturen:
OCMW De Pinte, OCMW Destelbergen, OCMW Laarne, OCMW Merelbeke, OCMW Nazareth,
Procinciaal ZORGcentrum Lemberge, hebben wij mondeling ons standpunt toegelicht.
Zoals afgesproken bevestigen wij u hierbij schriftelijk ons ingenomen standpunt als ACV-Openbare Diensten:
1. Wij nemen akte van de visietekst Zorgband Leie en Schelde;
2. Wij zijn principieel akkoord met de oprichting van een zorgvereniging comform Titel VIII, Hoofdstuk 1 van
het OCMW-decreet, zijnde een publiekrechterlijke vereniging;
3. Dit akkoord is uiteraard onder strikt voorbehoud over onderstaande zaken, die nog onderhandeld/overlegd
moeten worden in toepassing van het syndicaal statuut:
a. Garanties inzake personeelsstatuut, plaats van tewerkstelling, … voor alle personeelsleden
(overgang naar het zorgbedrijf), dit zowel op korte als lange termijn;
b. Rechtspositieregeling (o.a. alle loon- en arbeidsvoorwaarden, pensioenrechten, alle verworven
rechten, garanties werkzekerheid voor alle personeelsleden, …). De basis is en blijft de
rechtspositieregeling gangbaar bij het OCMW/Provinciaal ZORGcentrum Lemberge;
c. Arbeidsreglement;
d. Functiebeschrijvingen;
e. Formatie/bezetting. Er kan geen afbouw gedaan worden binnen de diverse diensten, zeker bij de
diensten die directe of indirecte zorg verlenen. Dit zowel vanuit de verschillende betrokken ocmw’s
of provinciaal Zorgcentrum, als binnen het zorgbedrijf in zijn totaliteit. Zoals gevraagd graag de
cijfers van de formatie en bezetting uit de meerjarenplanning 2013, de huidige cijfers van de
formatie en bezetting en de norm die door de ZORGband zal worden gehanteerd;
f. Éénduidige en correcte communicatie naar het personeel en de personeelsvertegenwoordigers;
g. Deze lijst is niet limitatief, en er kunnen nog bijkomende zaken toegevoegd worden naar aanleiding
van het komende overleg en onderhandeling;
4. In afwachting van de overdracht beklemtonen we dat personeelsleden die tussen vandaag en de effectieve
overdracht/detachering nog in dienst komen bij de verschillende OCMW’s of het Provinciaal Zorgcentrum,
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moeten krijgen indien het een vacante betrekking betreft.
We verwachten in diezelfde periode dat elk personeelslid met een contract van onbepaalde duur of een
statutaire benoeming minstens vervangen wordt bij een uitdiensttreding van welke aard die ook is;
5. We bevestigen hierbij alsook onze vraag om binnen de ZORGband alsook zoals in Gemeente/OCMW
Nazareth, de E-niveau’s op te waarderen naar D niveau;
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