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Kijk-op Actua @  
Gent, 3 mei 2016 

Geachte Burgemeester 
Geachte Voorzitter 
Geachte Secretaris 
 
Naar aanleiding van het vakbondsoverleg van 2 mei 2016 te Evergem, 3 mei 2016 te Maldegem en 
Nevele, 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 motivatienota en van de voorbije gemeente- en OCMW-raden. 
 

2. Akkoord met het principe van de oprichting van een publiek zorgbedrijf (*), maar onder strikt 
voorbehoud over onderstaande zaken, die nog moeten onderhandeld/overlegd (toepassing 
syndicaal statuut) worden: 

 Garanties inzake personeelsstatuut, plaats van tewerkstelling,… voor alle personeelsleden 
(overgang naar zorgbedrijf), dit zowel op korte als lange termijn. 

 Rechtspositieregeling (o.a. alle Loon- & Arbeidsvoorwaarden, pensioenrechten, behoud 
van verworven rechten, garanties i.v.m. werkzekerheid voor alle personeelsleden,...). 

 Arbeidsreglement. 

 Functiebeschrijvingen. 

 Formatie/Bezetting (geen afbouw binnen de diverse diensten), dit vanuit de diverse 
betrokken OCMW’s en in zijn totaliteit binnen het zorgbedrijf. 

 Eénduidige en correcte communicatie naar personeel en de personeelsvertegenwoodigers. 

 Duidelijke afspraken i.v.m. timing BC/BOC/HOC/CPBW. 

 Uiteraard is deze lijst niet volledig en kunnen er naar aanleiding van de komende 
onderhandeling/overleg, nog bijkomende zaken worden toegevoegd. 

 … 

 
(*) hierbij bevestigen wij u nogmaals ons algemeen standpunt inzake privatiseringen, als ACV-Openbare 
Diensten zijn wij tegen de privatisering van diverse diensten binnen de openbare sector. 

Mogen wij u hierbij vriendelijk vragen bovenstaande standpunt formeel op te nemen. 

Namens ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

ACV Standpunt Vakbondsoverleg  
Evergem, Maldegem, Nevele 

 

ZORGbedrijf 
Meetjesland 
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