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Krantencontract

Wie zou de rol van bpost kunnen
overnemen?
Eind 2020 loopt het hard bevochten krantencontract af tussen de overheid en bpost over de bedeling van kranten en
ƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶ͘/ŶƐĞƉƚĞŵďĞƌůĂƐũĞĂůŝŶdƌŝďƵŶĞĚĂƚ<ƌŝƐWĞĞƚĞƌƐ͕
minister van Economie, rond het krantencontract advies vroeg
ĂĂŶĚĞĞŶƚƌĂůĞZĂĂĚǀŽŽƌŚĞƚĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ͘

ǌĞĞƌŐĞƐĐŚŝŬƚŵŝĚĚĞůǌŝũŶŽŵĂĚĞƋƵĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚŝŶŐĞŶ
verschillende meningen te versterken. Bovendien benadrukt de
CRB ook de impact op de werkgelegenheid en het economisch en
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬͲĚĞŵŽĐƌĂƟƐĐŚďĞůĂŶŐ͘

Zijn er alternatieven?
ĞŵŝŶŝƐƚĞƌǀƌŽĞŐǌŝĐŚŚĂƌĚŽƉĂĨŽĨĚĞŬƌĂŶƚĞŶͲĞŶƟũĚƐĐŚƌŝĨtencontracten (concessies) nog noodzakelijk zijn in de huidige
ĐŽŶƚĞǆƚǀĂŶĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ͘,ŝũǁŝůĚĞŽŽŬǁĞƚĞŶŽĨĚĞĮŶĂŶĐŝģůĞ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŶŽĚŝŐŝƐĠŶŽĨĞƌĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶǌŝũŶ͘ŝƚŝƐĞĞŶĞƌŐ
ŬƌŝƟƐĐŚĞŚŽƵĚŝŶŐƚĞŐĞŶŽǀĞƌďƉŽƐƚ͘ĞŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚĞůƚĚĂĂƌŵĞĞĚĞ
werkgelegenheid van meer dan 3000 postbodes in vraag.

Toegang tot een onafhankelijke pers?
ĞĞŶƚƌĂůĞZĂĂĚǀŽŽƌŚĞƚĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶ;ZͿǁŝũƐƚŝŶǌŝũŶĂĚǀŝĞƐ
ŽƉĚĞƌŽůǀĂŶĚĞƉĞƌƐĂůƐǀŝĞƌĚĞŵĂĐŚƚŝŶŽŶǌĞĚĞŵŽĐƌĂƟĞ͘KƉŚĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĞƚǌŝũŶĞƌǁĞŝŶŝŐŽĨŐĞĞŶ͚ŐĂƚĞŬĞĞƉĞƌƐ͕͛ĚŝĞďĞƉĂůĞŶǁĞůŬĞ
ŝŶĨŽǁŽƌĚƚǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶǁĂƚŚĞƚǁĂĂƌŚĞŝĚƐŐĞŚĂůƚĞĚĂĂƌǀĂŶŝƐ͘
Bovendien zorgt het internet ervoor dat de gebruikers in eerste
ŝŶƐƚĂŶƟĞŶŝĞƵǁƐŽŶƚǀĂŶŐĞŶĚĂƚĚĞĞŝŐĞŶǀŽŽƌŬĞƵƌĞŶŽĨǀŽŽƌŽŽƌĚĞůĞŶďĞǀĞƐƟŐƚ͘ĂĂƌŽŵŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚĚĞŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ
pers, met verantwoorde uitgevers die de deontologische regels
ǀŽůŐĞŶ͕ĞĞŶƚĞŐĞŶŐĞǁŝĐŚƚǀŽƌŵĞŶƚĞŐĞŶŵŽŐĞůŝũŬ͚ĨĂŬĞŶĞǁƐ͛͘
,ĞƚŝƐŝŶĞĞŶĚĞŵŽĐƌĂƟĞǀĂŶďĞůĂŶŐĚĂƚŝĞĚĞƌĞďƵƌŐĞƌ͕ŽŶŐĞĂĐŚƚ
ǌŝũŶǁŽŽŶƉůĂĂƚƐŽĨŝŶŬŽŵĞŶƚŽĞŐĂŶŐŚĞĞŌƚŽƚŽďũĞĐƟĞǀĞŶŝĞƵǁƐĨĞŝƚĞŶ͘ĞŶŐŽĞĚŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚĞďƵƌŐĞƌŝƐǌĞůĨƌĞĚǌĂĂŵĞŶŵĂĂŬƚ
weloverwogen, slimme keuzes. De klassieke pers speelt hierin
ĞĞŶƐůĞƵƚĞůƌŽů͘ĞǀŽƌŵƚĞĞŶŽďũĞĐƟĞǀĞ͕ďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞŶŝĞƵǁƐǀĞƌslaggever en bevordert zo de deelname van een zo groot mogelijk
ĂĂŶƚĂůƉĞƌƐŽŶĞŶĂĂŶŚĞƚƉŽůŝƟĞŬĞĚĞďĂƚ͘ĞŵŽĞƚŝŶĚĞǌĞƌŽůǁŽƌden erkend door de overheid en de samenleving.

ĞŶĞĞƌƐƚĞďĞƐƉƌŽŬĞŶŽƉƟĞŝƐĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌĚĞĐŽŶĐĞƐƐŝĞhouder om de bezorging uit te besteden aan een dagbladhandelaar. De CRB ziet hier twee problemen. Op juridisch vlak is er de
noodzaak om met elke dagbladhandelaar een contract te sluiten.
KƉŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚǀůĂŬŝƐĞƌĚĞďĞƉĞƌŬƚĞŐĞŽŐƌĂĮƐĐŚĞĚĞŬŬŝŶŐĞŶ
ŚĞƚŐĞďƌĞŬĂĂŶďĞĚĞůŝŶŐďŝũďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǌŝĞŬƚĞŽĨǀĂŬĂŶƟĞǀĂŶĚĞ
dagbladhandelaar.
ĞŶĂŶĚĞƌĞŽƉƟĞŝƐĞĞŶĮƐĐĂůĞĂŌƌĞŬǀŽŽƌǁŝĞĞĞŶŬƌĂŶƚŽĨƟũĚƐĐŚƌŝŌŬŽŽƉƚ͘>ŽƐǀĂŶĚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚǀĂŶǌŽ͛ŶŵĂĂƚƌĞŐĞů͕ĚƌĞŝŐƚ
ƵƌŽƉĂĚŝƚƚĞǌŝĞŶĂůƐƐƚĂĂƚƐƐƚĞƵŶ͘

Besluit
ĞZƐƚĞůƚǀŽŽƌŽŵŝŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƟĞŚĞƚĐŽŶƚƌĂĐƚŵĞƚďƉŽƐƚ
ƟũĚĞůŝũŬƚĞǀĞƌůĞŶŐĞŶŵĞƚƚǁĞĞũĂĂƌ͘ĞĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶǌŝũŶŝŵŵĞƌƐ
niet ideaal en de procedure om een nieuwe concessiehouder aan
ƚĞĚƵŝĚĞŶŐĞƌĂĂŬƚŽŶŵŽŐĞůŝũŬƚĞŐĞŶϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϮϭĂĨŐĞƌŽŶĚ͘ŽŝƐ
ĞƌǀŽůĚŽĞŶĚĞƟũĚŽŵĞĞŶŶŝĞƵǁĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŽƉƚĞƐƚĂƌƚĞŶ͕ǁĂĂƌbij verschillende bedrijven zich kandidaat kunnen stellen voor een
nieuw contract dat op 1 januari 2023 zou ingaan.
tĞǌŝũŶďĞŶŝĞƵǁĚǁĂƚĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶĚĞǌĞŽĨǀŽůŐĞŶĚĞƌĞŐĞƌŝŶŐ
ǌĂůĂĂŶǀĂŶŐĞŶŵĞƚĚŝƚĂĚǀŝĞƐǀĂŶĚĞZ͘KWŽƐƚďůŝũŌĚŝƚ
dossier op de voet volgen, want het gaat over tewerkstelling bij
ďƉŽƐƚĞŶŽǀĞƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞǀĂŶďƵƌŐĞƌƐĚŝĞďƵŝƚĞŶĚĞƐƚĂĚƐŬĞƌnen wonen.

bpost speelt een cruciale rol

Jean-Pierre Nyns

ĞZƐƚĞůƚĚĂƚĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚĚĞŵĞĚŝĂ͕ĚŝĞĚĞũŽƵƌŶĂůŝƐƟĞŬĞ
ĚĞŽŶƚŽůŽŐŝĞĞŶƌĞĚĂĐƟŽŶĞůĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚŚŽŽŐŝŶŚĞƚ
ǀĂĂŶĚĞůĚƌĂŐĞŶ͕ŐĞƉĂƐƚĚŝĞŶƚƚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͘ĞƐƚŽƉǌĞƫŶŐ
ǀĂŶĚĞĮŶĂŶĐŝģůĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐďƌĞŶŐƚŚĞƚǀŽŽƌƚďĞƐƚĂĂŶǀĂŶĚĞ
Belgische perssector en zijn rol als ‘vierde macht’ in gevaar, wat
ŽŶĂĂŶǀĂĂƌĚďĂĂƌŝƐƵŝƚƐŽĐŝĂĂůͲƉŽůŝƟĞŬŽŽŐƉƵŶƚ͘
Daarenboven is het zeer waarschijnlijk dat op korte termijn geen
ĞŶŬĞůĞƉĞƌƐďĞĚĞůĞƌ͕ǌŽŶĚĞƌĮŶĂŶĐŝģůĞƐƚĞƵŶ͕ďĞƌĞŝĚǌĂůǌŝũŶŽŵĚĞ
bedeling over het hele grondgebied te verzekeren. De bedelers
zullen aan cherrypicking doen en zich beperken tot stedelijke
gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, ten nadele van de
lezers die in landelijke gebieden wonen. Wie anders dan bpost
kan en wil garanderen dat iedere burger, waar hij ook woont in
ĞůŐŝģ͕ĚĂŐĞůŝũŬƐǌŝũŶŬƌĂŶƚŝŶĚĞďƌŝĞǀĞŶďƵƐŬƌŝũŐƚƚĞŐĞŶĚĞǌĞůĨĚĞ
ƉƌŝũƐĞŶŽƉŚĞƚǌĞůĨĚĞŽŐĞŶďůŝŬĚĂŶǌŝũĚŝĞŝŶĚŝĐŚƚďĞǀŽůŬƚĞĐĞŶƚƌĂ
wonen? De CRB onderstreept in zijn advies dat de concessies een

y ƌŽŶ͗s/^͚ŽŶĐĞƐƐŝĞƐ
ǀŽŽƌĚĞďĞĚĞůŝŶŐǀĂŶĞƌŬĞŶĚĞŬƌĂŶƚĞŶĞŶƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶ͛
(CRB 2018-3350)
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De Vlaamse Federatie van Persverkopers klaagt bpost en de
overheid aan
/ŶϮϬϭϲĚŝĞŶĚĞĚĞsůĂĂŵƐĞ&ĞĚĞƌĂƟĞǀĂŶWĞƌƐǀĞƌŬŽƉĞƌƐ;s&WͿ
ďŝũŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐ,ŽĨĞĞŶŬůĂĐŚƚŝŶƚĞŐĞŶĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚƐƐƚĞƵŶǀŽŽƌ
het bezorgen van de kranten. Op 6 juli 2018 moesten bpost en
ĚĞŽǀĞƌŚĞŝĚǌŝĐŚŚŝĞƌŽŵƚƌĞŶƚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶǀŽŽƌŚĞƚƵƌŽƉĞĞƐ
,ŽĨ;ǌŝĞdƌŝďƵŶĞƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϴͿ͘,ĂůĨĨĞďƌƵĂƌŝůŝĞƚĚĞs&WǁĞƚĞŶ

dat ze haar juridische procedure over de subsidies die bpost krijgt
ǀŽŽƌĚĞǀĞƌĚĞůŝŶŐǀĂŶĚĞŬƌĂŶƚĞŶĞŶƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶƐƚŽƉǌĞƚ͘ĞǌĞ
ŽŶǁĞĞƌƐǁŽůŬŝƐĚƵƐŽƉŐĞŬůĂĂƌĚ͕ŵĂĂƌŚĞƚŬƌĂŶƚĞŶĐŽŶƚƌĂĐƚďůŝũŌ
de gemoederen beroeren.

Postbode is knelpuntberoep
Ğ^ƚƵĚŝĞĚŝĞŶƐƚǀĂŶsƉƵďůŝĐĞĞƌƚĞůŬũĂĂƌĞĞŶŬŶĞůƉƵŶƚďĞƌŽĞpenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers
het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden. OpŵĞƌŬĞůŝũŬŝƐĚĂƚŽƉĚĞŶŝĞƵǁƐƚĞĞĚŝƟĞǀĂŶĚĞůŝũƐƚŽŽŬ͚ƉŽƐƚďŽĚĞ͛
ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚĂůƐŬŶĞůƉƵŶƚďĞƌŽĞƉ͘KWŽƐƚǌŝĞƚĚĂĂƌŵĞĞŚĂĂƌ

ƐƚĂŶĚƉƵŶƚďĞǀĞƐƟŐĚĚĂƚďƉŽƐƚŐƌŽƚĞƉƌŽďůĞŵĞŶŚĞĞŌŽŵǀŽůdoende personeel te werven om te voorzien in haar openbare
postbedeling.
Jean-Pierre Nyns

Vakbondspremie 2018

Wat moet je doen voor een
correcte uitbetaling?
1 juli 2019. Ter herinnering vind je hier de
KWŽƐƚͲĐŽŶƚĂĐƚĞŶĞŶĂĚƌĞƐƐĞŶǀĂŶĚĞ
gewesten:
ŶƚǁĞƌƉĞŶ
Ben De With, Ommeganckstraat 47-49,
ϮϬϭϴŶƚǁĞƌƉĞŶ

Ook dit jaar hebben al onze leden recht
op de vakbondspremie. Het bedrag van
ĚĞǀĂŬďŽŶĚƐƉƌĞŵŝĞŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞ
bijdragen en wordt pro rata uitbetaald.
Zo krijg je voor een volledige vakbondsbijdrage de volledige premie van 90
euro, voor een halve bijdrage krijg je 45
euro.
De documenten om je vakbondspremie
aan te vragen, worden je eind maart door
ďƉŽƐƚƚŽĞŐĞƐƚƵƵƌĚ͘KŵĞĞŶǀůŽƩĞƵŝƚďĞƚĂling van de vakbondspremie te kunnen
garanderen, vragen we je om beide aanǀƌĂĂŐĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬŝŶŐĞǀƵůĚ
en ondertekend terug te bezorgen. Dit kan
ǀŝĂƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŵŝůŝƚĂŶƚŽĨĚŽŽƌĚĞǌĞ
op te sturen naar het gewest waarbij je
aangesloten bent en dit ten laatste tegen

Tribune 75.04 l april 2019

>ŝŵďƵƌŐ
,ĞŝĚŝ<ƌƵƉƉĂ͕<ŽŶŝŶŐŝŶƐƚƌŝĚůĂĂŶϰϱ͕ϯϱϬϬ
Hasselt
KŽƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
DĂƌůĞĞŶsĂŶtǇŵĞĞƌƐĐŚ͕ĂŐĂƩĞŶƐƚƌĂĂƚ
158, 9000 Gent
sůĂĂŵƐͲƌĂďĂŶƚ
ZƵĚŝƌŶĂůƐƚĞĞŶ͕DĂƌŝĂdŚĞƌĞƐŝĂƐƚƌĂĂƚϭϮϭ͕
3000 Leuven
tĞƐƚͲsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
ƌƵŶŽĞƌǀĞĂƵǆ͕^ƚ͘ŵĂŶĚƐƐƚƌĂĂƚϭϭϮ
8800 Roeslare
ƌƵƐƐĞů
Pierre Van Brussel, Congresstraat 17-19
1000 Brussel

juli, 29 augustus, 12 september en 24 oktober 2019. Ook de vakbondspremies van
ŚĞƚƌĞĨĞƌĞŶƟĞũĂĂƌϮϬϭϳĚŝĞŶŝĞƚǁĞƌĚĞŶ
betaald, worden dan verwerkt.

Aandacht!
y Wanneer de bijlage bij de aanvraag van
je vakbondspremie 0,00 euro vermeld, wil
dit niet zeggen dat je niet hebt betaald.
ŶŬĞůďŝũďĞƚĂůŝŶŐǀŝĂĂĬŽƵĚŝŶŐǀĂŶũĞ
wedde wordt het gestorte bedrag verŵĞůĚ͘ŝũďĞƚĂůŝŶŐǀŝĂ^WͲĚŽŵŝĐŝůŝģƌŝŶŐ
wordt er 0,00 euro vermeld.
y/ŶĚŝĞŶũĞŝŶϮϬϭϴ͕ǀŽŽƌũĞůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉ
ďŝũKWŽƐƚ͕ďŝũĞĞŶĂŶĚĞƌĞĐĞŶƚƌĂůĞ;ǀĂŶ
ssŽĨKͿŽĨďŝũĞĞŶĂŶĚĞƌĞǀĂŬďŽŶĚ
bijdragen hebt betaald, voeg dan deze
bewijsstukken bij.
Stuur in elk geval je aanvraag naar je
ŐĞǁĞƐƚĞůŝũŬƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐŽĨŐĞĞĨǌĞĂĂŶũĞ
ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŵŝůŝƚĂŶƚ͘/ŶĚŝĞŶũĞŐĞĞŶďƌŝĞĨ
ontvangen hebt om je syndicale premie
aan te vragen, vraag dan via je gewestelijk
secretaris een duplicaat aan.
Jean-Pierre Nyns

De geplande uitbetalingsdata zijn 28
maart, 18 april, 9 mei, 28 mei, 27 juni, 25
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FutureMe

Behaal kosteloos je diploma hoger
secundair onderwijs
Ook dit jaar biedt bpost via het
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ&ƵƚƵƌĞDĞĞŶŝŶ
samenwerking met de Centra voor
Volwassenonderwijs haar personeel de
mogelijkheid om een diploma hoger
secundair onderwijs te behalen.
ĞŽƉůĞŝĚŝŶŐŝƐǀŽůůĞĚŝŐŐƌĂƟƐ
en is gespreid over 2 jaar (4
schoolsemesters). Het traject bestaat
ĚĞĞůƐƵŝƚĂĨƐƚĂŶĚƐŽŶĚĞƌǁŝũƐʹƚŚƵŝƐǀŝĂ
ƉĐĞŶĞĞŶŽŶůŝŶĞͲƉůĂƞŽƌŵʹĞŶĚĞĞůƐƵŝƚ
lesmomenten in de school van je keuze.

De cursus start in september.
ĞŶũĞďĞƌĞŝĚƟũĚĞŶĞŶĞƌŐŝĞƚĞ
investeren in deze opleiding, ga dan
zeker de uitdaging aan. Je werkt aan je
persoonlijke ontwikkeling en verhoogt
je carrièremogelijkheden, zowel binnen
bpost als op de arbeidsmarkt.
'ĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚ͍EĞĞŵĚĞĞůĂĂŶĠĠŶǀĂŶ
ĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŝŶĨŽƐĞƐƐŝĞƐ͕ƚĞůŬĞŶƐŽŵϭϳ
uur (einde voorzien rond 18.30 uur). Je
moet je wel op voorhand inschrijven en
ĚŝƚǀſſƌϯŵĞŝǀŝĂ,ZϬϴϬϬͬϮϮϮϰϳŽĨ

ĨƵƚƵƌĞŵĞΛďƉŽƐƚ͘ďĞ͕ŵĞƚǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶ
ĚĞŝŶĨŽƐĞƐƐŝĞ͗
ͲϭϰŵĞŝϮϬϭϵŝŶŶƚǁĞƌƉĞŶy͕
EŽŽƌĚĞƌůĂĂŶϯϵϱ͕ŶƚǁĞƌƉĞŶ͘
ͲϭϲŵĞŝϮϬϭϵŝŶ'ĞŶƚy͕/ŶĚƵƐƚƌŝĞǁĞŐϯϬ͕
Wondelgem.
ͲϮϭŵĞŝϮϬϭϵŝŶEŝĞƵǁƌƵƐƐĞůy͕
Vilvoordsesteenweg 233, Brussel.
- 23 mei 2019 in MC Brugge,
Waggelwaterstraat 8, 8200 Brugge.
y Nog vragen? Stuur een email naar
ĨƵƚƵƌĞŵĞΛďƉŽƐƚ͘ďĞ

Ecocheques

Alsnog volledig bedrag voor halftijds
werkenden wegens ziekte
In de cao 2019-2020, ondertekend door
KWŽƐƚͲ'^WWŽƐƚĞĞŶs^KͲ^>&W͕
werd overeengekomen om aan alle
medewerkers van bpost (uitgezonderd
Mandatarissen en Niet Baremiek
Contractuelen), Ecocheques uit te
betalen.
Jullie hebben deze cheques ondertussen
ŐĞŬƌĞŐĞŶ͘ĂŶϰϱϳŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͕ĚŝĞŽŵ
ŵĞĚŝƐĐŚĞƌĞĚĞŶĞŶŚĂůŌŝũĚƐǁĞƌŬĞŶ͕ǁĞƌĚ
ten onrechte slechts 120 euro uitbetaald.
bpost erkent dat dit het principe over het
ŚĞƌǀĂƩĞŶǀĂŶŚĞƚǁĞƌŬŶŝĞƚƚĞŶŐŽĞĚĞ
komt. Gevolg gevend aan de opmerkingen
ǀĂŶĚĞŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĂĂƌƐǀĂŶĚĞĐĂŽ͕ŚĞĞŌ
bpost besloten om een totaal bedrag van
240 euro toe te kennen aan de medisch

16

ŚĂůŌŝũĚƐĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŽƉϭĚĞĐĞŵďĞƌ
(evenals aan de enkele gevallen van
ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞƉƌĞƐƚĂƟĞƐƚĞŶŐĞǀŽůŐĞǀĂŶ
ĞĞŶĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůŽĨďĞƌŽĞƉƐǌŝĞŬƚĞͿ͘
ůŬĞŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌǌĂůƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ
ŝŶŐĞůŝĐŚƚǁŽƌĚĞŶ͘ĞǌĞƌĞŐƵůĂƌŝƐĂƟĞ
zou eind maart 2019 moeten gedaan
zijn.
Jean-Pierre Nyns

Tribune 75.04 l april 2019

