WAT DOET DE UNION SYNDICALE?
Opkomen voor de belangen van al het personeel.
Beschermen en verbeteren van het Statuut.
Veiligstellen van een onafhankelijk, permanent en hoogwaardig
Europees ambtelijk apparaat.
Strijden voor het behoud van een billijke en aantrekkelijke
beloning om zo hoogwaardig personeel te kunnen aantrekken en
behouden.

WAT HEEFT DE UNION SYNDICALE
BEREIKT?
De Union Syndicale komt al decennia lang op voor individuele en
collectieve personeelsbelangen. Ze beschikt dus over veel expertise
en heeft een uitgebreide staat van dienst. Voorbeelden:
• Aanzienlijke vooruitgang in de communautaire rechtspraak:
- morele en financiële steun voor collega’s die een rechtszaak
aanspannen: erkenning van rechten en van het verhaalsrecht.
• De Union Syndicale neemt al 40 jaar het voortouw bij het vaststellen en handhaven van een bindende methode voor de aanpassing
van onze beloning / onze salarissen (de zogenoemde methode”). De
methode beschermt ons tegen willekeur van de Raad en voorkomt
dat ieder jaar opnieuw onderhandeld moet worden, met alle
mogelijke conflicten van dien.
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De Union Syndicale heet
u welkom bij het
secretaiaat-generaal van de
Raad

VOORDELEN VAN LIDMAATSCHAP
Onze leden hebben recht op deskundig advies over:
- juridische kwesties
- individuele rechten
- zorgverzekering
- kinderopvang, scholen, enz.
- bevorderingen
- pensioenen en de overdracht van pensioenrechten uit eerdere
werkzaamheden
- belastingen
- verandering van functie
- inburgering in België
- timemanagement (Flexitime)

VERDER:
- hoogwaardige verzekeringen tegen gunstige voorwaarden
(bijvoorbeeld aanvullende zorgverzekering)
- rechtsbijstand (kosteloze raadpleging van onze juristen over
problemen op het werk of in de persoonlijke levenssfeer)
- gedeeltelijke of volledige dekking van proceskosten (in sommige
gevallen)
- cursussen ter voorbereiding op interne en externe vergelijkende
onderzoeken (kosteloos of tegen gunstige tarieven), ook voor
gezinsleden
- gehele of gedeeltelijke vergoeding van salarisinhoudingen bij
stakingen (onder bepaalde voorwaarden)
- het recht om mede ons beleid te bepalen door deel te nemen
aan bijeenkomsten, vertegenwoordigers van de US te kiezen, of
u zelf verkiesbaar te stellen
- u bent altijd welkom op onze sociale evenementen

WIJD EN ZIJD AANWEZIG
• De Union Syndicale is prominent aanwezig in heel
Europa: in de EU-instellingen en in andere internationale
overheidsinstellingen en -agentschappen zoals het Europees
Octrooibureau, de Raad van Europa, de Europese Scholen,
Eurocontrol, enz.
• Al deze afdelingen samen vormen de Union Syndicale
Fédérale, veruit de grootste koepel van internationale
ambtenarenbonden.
• Union Syndicale Fédérale is de enige vakbond van Europese
ambtenaren die lid is van:
- de Internationale der overheidsdiensten (Public
Services International) en de Europese Federatie van
ambtenarenvakbonden (European Federation of Public Service
Unions), die op haar beurt deel uitmaakt van het Europees
Verbond van Vakverenigingen. De Union Syndicale werkt dus
nauw samen met grote nationale vakbonden in geheel Europa
en wereldwijd. Solidariteit stopt met andere woorden niet bij de
deur van de Raad.
- De Europese Beweging
• De Union Syndicale vertegenwoordigt het gehele personeel,
dus zowel leden als niet-leden. Dit werd erkend in het arrest
van het Hof van Justitie van 8 oktober 1974 (zaak 175/73).

WAAROM IS EEN VAKBOND NODIG?
De afgelopen 15 jaar zijn onze arbeidsvoorwaarden verslechterd.
De lidstaten (onze werkgevers) hebben de werkzekerheid
aangetast, het aantal personeelsleden teruggebracht en het
aantal werkuren opgevoerd. Het personeel moet één zijn en
solidair; dit is cruciaal voor het verdedigen van het Europese
ambtenarenapparaat en voor de naleving het Statuut.
Solidariteit is ons beste verdedigingsmiddel, via een sterke
en geloofwaardige vakbond die ons goed gemotiveerde en
toegewijde personeel kan mobiliseren. Dit blijkt ook uit eerdere
conflicten.

Dankzij uw lidmaatschap kan de Union Syndicale:
- beter opkomen voor de belangen van het personeel
- blijven strijden voor het behoud van een onpartijdig en
hoogwaardig Europees ambtenarenapparaat
- het welzijn van het personeel, gelijke kansen en
carrièremogelijkheden (aanwerving, beoordeling, bevordering,
enz.) beter beschermen en bevorderen
- een sterkere vakbond worden
- haar leden beter van dienst zijn (ledencontributies zijn onze
enige bron van inkomsten).
WAAROM KIEZEN VOOR DE UNION SYNDICALE?

De Union Syndicale is volstrekt onafhankelijk. Wij hebben geen
banden met politieke partijen, regeringen of religieuze en
levensbeschouwelijke bewegingen.
De Union Syndicale heeft bijna 10.000 leden in Europese en
internationale openbare instellingen en agentschappen. Wij zijn
de grootste vakbond van de Raad (ongeveer een kwart van het
personeel).
Wij zijn ook de oudste vakbond, en beschermen al meer dan 40
jaar de belangen van het personeel van de Raad en de andere
Europese instellingen.
Wij opereren op tactisch en beleidsniveau als een serieuze
vakbondsorganisatie. Wij hebben een voorkeur voor
onderhandeling en dialoog, maar gaan andere wegen om ons
doel te bereiken niet uit de weg indien dit noodzakelijk is; dus ook
stakingen niet.
De Union Syndicale is de vakbond van sociale vooruitgang.

HOE KOMT U MET ONS IN CONTACT?
Union Syndicale - Raad
Tel.: 02 281 64 69 ─ Fax: 02 281 67 09
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E-mail: union.syndicale@consilium.europa.eu
Union Syndicale Brussel
Tel.: 02 733 98 00 ─ Fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
E-mail: us@unionsyndicale.eu

Als u vragen heeft, ook over alledaagse dingen, neem dan gerust
contact op met ons.

