
In pensioen? Ja en ik blijf lid van de ACOD! 
 
Lees hier waarom! 

 

ACOD Overheidsdiensten 

Oost-Vlaanderen 

Bagattenstraat 158 

9000 Gent 

overheidsdiensten.ovl@acod.be 

09/269 93 33 

 

 

 
 
De vakbond ondersteunt elke werknemer jaar na jaar in zijn dagdagelijkse taak 
op de werkvloer, maar hier eindigt de taak van de vakbond niet. Ook tijdens het 
pensioen is het belangrijk om lid te zijn van de vakbond en mee de beweging te 
ondersteunen die opkomt voor de rechten van werknemers en 
gepensioneerden. 
 
 
De vakbond heeft die steun nodig, omdat we de syndicale en politieke 
actualiteit op de voet blijven volgen. Dat is belangrijk, want het pensioen is 
immers een wezenlijk onderdeel van de onderhandelingsmaterie met de 
overheid (Comité A). De wijzigingen en overheidsvoorstellen rond die 
onderwerpen worden daarom uitvoerig en grondig door de militanten 
bestudeerd en besproken, en dat moet met kennis van zaken gebeuren. Indien 
noodzakelijk, nodigen we zelfs experts uit, zodat we niets aan het toeval 
overlaten en een grondig oordeel kunnen vellen. 
 
 
De geformuleerde opmerkingen en bezwaren die uit zulke denkoefeningen 
voortvloeien worden dan via de bevoegde vakbondsorganen zoals het GUB 
(Gewestelijk Uitvoerend Bureau) en her GAC (Gewestelijk Algemeen Comité) 
op Vlaams en Federaal niveau aan de vakbondsonderhandelaars voorgelegd, 
die de belangen van onze leden in de pensioencommissies blijven verdedigen. 
Binnen die organen stellen wij onze ervaring ten dienste van de leden en 
vormen zo een link met mensen op de werkvloer en de gepensioneerden. 
 
 
De belangenverdediging van onze leden is dan wel onze kerntaak, maar daar 
eindigt onze opdracht niet. Naast de ondersteuning van acties en 
stakerspiketten, bieden we onze leden ook gelegenheden om elkaar op een 
ontspannend moment te ontmoeten. Regelmatig worden zo culturele en andere 
activiteiten ingericht aan zeer democratische prijzen. Dit jaar hebben we bvb. 
Een bezoek aan het STAM, een begeleide rondleiding in de Dodengang, een 
verkennende stadswandeling in steden zoals Oostende en Gent of nuttige 
uiteenzetting rond de nieuwe regelgeving betreffende erfenisrechten. Zulke 
activiteiten worden altijd tijdig aangekondigd in ledenblad de Tribune en zijn 
open voor alle leden. 
 
 
Wij blijven iedereen uitnodigen om als lid de beweging mee te ondersteunen en 
op kameraadschappelijke wijze samen te blijven bouwen aan een rechtvaardige 
samenleving. Bij ons is iedereen ook na zijn of haar pensioen welkom, en dit 
aan een verminderde bijdrage, met daarboven een tussenkomst (een syndicale 
premie)van 10.00€, betaald door het ACOD. 
 
 
 
Kameraadschappelijke groeten, 
 
De seniorencommissie Oost-Vlaanderen 
De commissie voorzitter 
 
Floryn Eddy 
 


