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INFO-Flash 
Vlaamse overheidsdiensten 

 Beste kameraden, 

 

Het is belangrijk om onze leden en militanten regelmatig te 
informeren over de syndicale en politieke actualiteit. 

Het is onze taak en opdracht als vakbond om steeds voluit te 
gaan voor de belangenverdediging van de leden en 
personeelsleden van de overheidsdiensten. 

In deze INFO-Flash  brengen we een fotoverslag van de 
verspreiding van de pensioenkrant in het Ellipsgebouw te 
Brussel en de actie tegen sociale dumping in Gent-Oost-
Vlaanderen. 
 
Verder brengen we informatie over de actiedag van het 
ABVV rond Gelijkheid voor vrouwen op 29 maart. 

De personeelsleden en onze leden kunnen steeds rekenen 
op de inzet van onze militanten, syndicaal afgevaardigden en 
secretarissen. 
 
Samen staan we sterk om verder vooruit te gaan met de 
vakbond! 

 

Met vakbondsgroeten, 
Chris Moortgat  -  Jan Van Wesemael, 
Algemeen Secretarissen Vlaamse overheidsdiensten  
 
 
 



Fotoverslag 

Verspreiding van de pensioenkrant van de vakbonden aan 
het personeel Ellipsgebouw te Brussel. 

 
De voorbije week werden er tienduizenden pensioenkranten verspreid in 
bedrijven, openbare diensten en openbare locaties.  

 

De pensioenkrant (1 miljoen exemplaren) is een uitgave van de drie vakbonden 
om de publieke opinie en bevolking te informeren, te sensibiliseren en te 
mobiliseren voor de verdediging van onze pensioenen tegenover de 
regeringsaanvallen. 

 



                     
Door het overdonderend succes van de pensioenkrant zal er de komende 
weken een herdruk zijn van nog eens 1 miljoen extra kranten. 

Wij roepen dan ook onze militanten op om in de  gewesten de pensioenkrant 
te verspreiden aan alle VAC’s. Er zullen pensioenenkranten geleverd worden in 
de Fontainas en in de gewesten. Spreek af met onze gewestelijk secretarissen. 

                        



Fotoverslag  

Actie ABVV- Algemene Centrale en ACOD overheidsdiensten tegen 
sociale dumping     

   
 
 
Vorige vrijdag voerden we als ACOD overheidsdiensten mee actie met ABVV 
Algemene Centrale en ABVV metaal bij de inspectiediensten. Deze actie kaderde 
in de actiedag tegen sociale dumping. 

We deelden gratis taart en koffie uit aan het personeel van de inspectiediensten 
omdat ze hun werk goed doen, zelfs met te weinig personeel en middelen. 
 

 



              

 

 

 

 



 



 

 



 
   

Actiedag ABVV 29 maart 2018. 

Vrouwen willen gelijkheid, ook voor hun pensioen!  

Vrouwen willen gelijkheid, ook voor hun pensioen! 

29 maart 2018, 11:00 - 13:00 

Op donderdag 29 maart 2018 organiseren de vrouwen van het ABVV, ACV en 
ACLVB van een pensioenactie in Brussel.  

En wel om volgende redenen: 

1. Een waardig pensioen vanaf 65 jaar. 
2. Dat de periodes van werkloosheid, brugpensioen (SWT), tijdkrediet en 

ziekte meetellen voor het pensioen. 
3. Dat de zwaarte van het werk van vrouwen erkend wordt, ook op het 

ogenblik van het pensioen. 

Je pensioen moet je in staat stellen : 

• om fatsoenlijk te wonen; 
• om je te kunnen verzorgen; 
• om je te voeden en te kleden; 
• om hobby’s en een sociaal leven te hebben; 

Kortom: om van te leven, niet te overleven! 

Ook ACOD zal met een solidaire delegatie aanwezig zijn op deze actie. 
Militanten, delegees en syndicaal afgevaardigden overheidsdiensten die op die 
dag vrij zijn, kunnen deelnemen. Er is geen stakingsaanzegging en geen 
syndicale vrijstelling. Meer info bij de ABVV gewesten. 

 

 



          

 


