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Zaventem, 30 oktober 2016. 
 

Syndicale mededeling 
 

Resultaten van de onderhandelingen van de 
aanzegging betreffende DRL 

(schoonma(a)k(st)er & vakman) 
 

Een stakingsaanzegging werd neergelegd in gemeenschappelijk front 
voor de schoonma(a)k(st)ers en vakmannen gezien het geweldig tekort 
aan personeel (en de overlast die daar uit volgt). 
 
Eerste gevolg van deze aanzegging : blijkbaar wordt dit algemeen 
personeel niet aangestuurd door een « hoofd » maar door twee, een bron 
van problemen en een zeker gevoel van verlatenheid. 
 
Tweede effect : we stellen vast dat het budget verbonden aan de 
optimalisatie, dodelijk is voor de dringende aanwerving om gaten te 
vullen. Daar voor bestond er een gesloten enveloppe om de kosten van 
vervangingscontracten op te vangen dat toeliet het vertrek van nabij op te 
volgen… Dit is niet meer het geval en bijgevolg nemen de vervangingen 
waanzinnig veel tijd in beslag… als ze al voorvallen. De administratie 
gaat deze gesloten enveloppe terug in gebruik nemen. 
 
Tenslotte werd het volgende overeengekomen: 

 Een infonieuws zal worden verspreid om de huidige situatie uit te 
leggen en om bepaalde vleugels te kortwieken. 
Zo wordt de piste van FedoClean volledig verlaten; 
Als er privébedrijven aangeschreven worden voor prijsoffertes, 
dient dit twee doelen : de belangrijkste is de bovenvermelde 
enveloppe te bepalen om de tijdelijke vervangingen snel te 
organiseren ; ten tweede moet DRL haar rol spelen in het 
« kentakendebat » en in dat licht moet ze bepaalde 
kostenanalyses uitvoeren op basis van offertes die worden 
aangeleverd; 

 DRL is dus belast met de studie van de toekomst in verband met 
het « kerntakendossier ». Om dit te doen, zal een paritaire 
werkgroep (met de vakbonden) in het leven geroepen 
worden na het herfstverlof. 

 Wanneer het sociaal overleg terug zal hersteld zijn, zal 
DRL aan het HOC een duidelijke stand van zaken van de 
capaciteit voorstellen en zullen we over het bedrag 
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spreken van de enveloppe die opnieuw in het leven wordt 
geroepen om tijdelijke vervangingscontracten mogelijk te maken. 

 
Het staat vast dat de toekomst onzeker is maar de vakbonden spannen 
zich tot het uiterste in om u ook in de toekomst te verdedigen.  
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