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3 vragen voor...                              Luc Hamelinck

• • •  Welk punt wilden jullie maken op de betoging van 
16 mei? Het aangekondigde wetsontwerp over het pensioen- 
systeem op punten moet de berekening van de pensioenen totaal 
veranderen. Een aantal professoren hebben – ongetwijfeld met 
goede bedoelingen, maar duidelijk een beetje naïef – dat systeem 
uitgedacht. Maar de regering zal het volledig naar haar hand zetten 
om er serieuze besparingen mee te realiseren. Wij vinden dat de 
regering die plannen moet schrappen.

• • •  Een puntensysteem lijkt toch een heel eerlijke 
berekening? Helemaal niet. Het puntensysteem speelt in op het 
spaargevoel van mensen. In werkelijkheid is het een rekenkundig 
model dat zichzelf aanstuurt om de pensioenuitgaven te beper-
ken. Als het wat slechter gaat met de economie of met de begro-
ting dan moeten de pensioenen verminderen en moeten men-
sen nog langer blijven werken. Dat is de redenering. Werkgevers 
willen dat de stijging van pensioenuitgaven door de toename van 
het aantal gepensioneerden wordt gecompen-
seerd door de pensioenen te verminderen. Met 
zowat een kwart volgens hun berekeningen. 
Dat is voor ons geen optie. Wijzigingen aan de 
pensioenen doe je niet zomaar. Die moeten het 

gevolg zijn van bewuste keuzes. Politici moeten 
de moed hebben die uit te leggen. 

• • •  Denk je dat het systeem er gaat 
komen? Op korte termijn willen we voorko-
men dat de regering doorgaat met de plannen 
over het puntensysteem. Zelfs als we hierin  
slagen, dan liggen de pensioenen in 2019 zeker 
weer op de onderhandelingstafel bij de rege-
ringsvorming. De minister van Pensioenen zegt 
graag dat een puntensysteem de internationale 
norm wordt. Maar dat is helemaal niet zo.  Pen-
sioenen zijn te belangrijk om er een beetje mee 
te experimenteren. NT

 
Luc Hamelinck is voorzitter van  
ACV Openbare Diensten

Op korte termijn willen we
voorkomen dat de regering
doorgaat met de plannen
over het puntensysteem.”

“
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Het gesprek

Er zijn veel dingen mis met dit voorstel. 
Het komt zogezegd tegemoet aan het feit dat 
in België minder dan de helft van de 55-tot 
64-jarigen aan de slag is. Een van de redenen 
daarvoor is volgens Voka het feit dat oudere 
werknemers duur zijn en dus niet aantrek-
kelijk voor werkgevers. Volgens een enquête 
naar loonstructuur binnen de EU15 gaat een 
vlakkere loonstructuur wel samen met een 
hogere werkgelegenheidsgraad voor oudere 
werknemers, maar enkel op basis van deze 
vaststelling kan geen oorzakelijk verband 
tussen een lager loon en een hogere werk- 
gelegenheidsgraad worden aangetoond.

Het is essentieel om oudere werk- 
nemers gemotiveerd te houden. Dat wordt 
moeilijk als het loon van 50-plussers niet 
meer stijgt. Iedereen moet werken tot 67 jaar, 
dus de laatste 12 jaar van je carrière werken 
zonder een financiële stimulans (los van de 
index) is niet echt motiverend. Werkgevers 
moeten een leeftijdsbewust personeelsbe-
leid invoeren. Investeren in opleidingen voor 
oudere werknemers is daar een essentieel 
onderdeel van. Zo blijven oudere werk- 
nemers productief en competent en valt op 
een bepaalde manier ook de hogere kostprijs 
van deze werknemers te verantwoorden.

Voor openbare diensten zou de  
maatregel vooral impact hebben op de 
pensioenen. Bij de overheid geldt voor 
alle niveaus dat je geldelijke loopbaan 
over maximum 30 jaar gespreid is. Als je 
loopbaan start en stopt in dezelfde functie 
dan stijgt je loon de laatste 10 jaar niet 
meer. Je loon van de laatste 10 jaar bepaalt 
je pensioenbedrag. De barema’s wijzigen 
en minder verdienen aan het einde van 
je carrière, heeft dus gevolgen voor het 
pensioenbedrag van ambtenaren. 

Voka wil het vrijgekomen budget  
gebruiken om jongere werknemers  
beter te verlonen. De idee erachter is  
nobel, maar wij vinden dit niet de juiste 
aanpak. Een mooi alternatief zijn bijvoor-
beeld degressieve loonbarema’s gerela-
teerd aan anciënniteit. Dat houdt concreet 
in dat je loon sneller stijgt in de eerste  
jaren omdat je dan meer grote kosten 
hebt, aan het einde stijgt het minder snel 
en kent je looncurve een vlakker verloop.  
Bij de federale overheid zijn er al stappen 
genomen voor een nieuw verloningsbeleid 
waar die degressieve loonbarema’s voor 
een deel in verwerkt zijn. Het kan dus  
ook anders. NT

“Anciënniteit          moet 
                                      beloond worden”

Voka‚ het Vlaams netwerk van ondernemingen kwam met een  
voorstel om de jaarlijkse anciënniteitsverhogingen af te schaffen  
voor 55-plussers. Ze zien het voorstel als een oplossing om  
oudere werknemers aantrekkelijker te maken voor werkgevers.  
Toch is afschaffen niet zo eenvoudig‚ zegt Barbara Janssens‚  
functieclassificatiedeskundige bij ACV Openbare Diensten.

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

“Werkgevers moeten een leeftijdsbewust  
personeelsbeleid invoeren.”

B A R B A R A  J A N S S E N S
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De militant
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“Wie komt er op
voor de vrijwilliger?”

Dries Covent:

• Dries Covent is sinds  
2002 lid van de vrijwillige 
brandweer in Zottegem.  
Het blussen zit hem in het 
bloed want zijn vader was 
hier ook brandweerman.  
“En omdat je van je hobby 
maar beter je beroep kunt 
maken, werd ik in 2006 ook  
beroepsbrandweerman in de  
Hulpverleningszone Centrum.” 

Meer plichten dan rechten
Dries is namens ACV  
militant in de zone Vlaamse 
Ardennen. “In deze zone 
zijn er 10 beroepskrachten 
en ongeveer 450 vrijwilli-
gers aan de slag. Door de 
hervormingen in onze sector 
krijgen sergeant-vrijwilligers 
nu een vergoeding van  
15,56 euro per uur. Maar in 
ruil daarvoor wordt er te veel 
van hen verwacht. Ze heb-

ben meer plichten dan rech-
ten. Ten eerste worden zij 
enkel volledig vergoed voor 
interventies en oefeningen. 
Voor hun opleidingen wordt 
de verplaatsingstijd niet 
meer vergoed. Terwijl ze wel 
2 jaar lang opleidingen moe-
ten volgen. Die vinden plaats 
in het weekend, vaak ook 
op zondag. Omdat vrijwilli-
gers meestal ook een vaste 
job hebben, komt hierdoor 
hun privéleven zwaar onder 
druk te staan. Bovendien 
moet men in bepaalde zones 
vaak tot 6 maanden na de 
opleiding wachten om ver-
goed te worden. Dat noem ik 

profiteren van de goedheid 
van de vrijwilligers.”

Dictatoriaal
“Het probleem is dat zij in 
bepaalde zones afhanke-
lijk zijn van de geldende 
hiërarchie binnen het lokale 
bestuur. Het is doen wat er 
gezegd wordt of vertrekken. 
Ik ga op een constructieve 
manier tegen die dicta-
toriale trekjes in. Maar er 
zou op zijn minst meer 
luisterbereidheid voor hun 
grieven moeten zijn. Tijdens 
infomomenten heb ik niet 
de indruk dat men luistert 
naar de essentiële zaken die 

vrijwilligers aankaarten: die 
worden op de lange baan 
geschoven. De mensen  
hebben de indruk dat de 
infomomenten er eerder 
zijn om de gemoederen te 
sussen. Voor de hervormin-
gen ging het er vaak familiaal 
aan toe, bij problemen thuis 
werd er begrip getoond. Nu 
niet, met als gevolg dat men 
gedemotiveerd raakt. Er 
zijn er al veel vertrokken en 
er zullen er nog volgen. De 
nieuwelingen die mondjes-
maat komen, beseffen amper 
wat hen te wachten staat.”

“Ik heb soms heimwee 
naar het vroegere systeem. 
Toen waren er minder regels 
en zetten we ons met hart  
en ziel in. De schaalvergro-
ting door de zonevorming 
heeft daar geen goed aan 
gedaan.” NT

Zit jij met een probleem dat 
je wilt aankaarten? laat het ons  

weten via nt@acv-csc.be

7

Dries Covent 

 · Leeftijd: 36 jaar
 · Beroep: Beroeps- en  

vrijwillige brandweerman
 · Woonplaats: Zottegem
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Marjan Nachtergaele werkt al 
18 jaar bij het In Flanders Fields 
Museum en de dienst Toerisme van 
de stad Ieper. Beide bevinden zich 
in de prachtige gotische Lakenhalle. 
Het gebouw dateert van rond 
1250‚ maar werd volledig vernield 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
“Het is een mooi gebouw‚ dat 
me nog elke dag verwondert. Ik 
ben geboren en getogen in Ieper. 
Ik hou van mijn stad en wil die 

liefde uitdragen.” Haar uren in de 
Lakenhalle verdeelt ze over het 
museum en de reservatiedienst 
van de dienst Toerisme. “Ik kom 
met heel veel mensen in contact‚ 
één van de voordelen van mijn job. 
Ik ontmoet ook enkel mensen op 
vakantie‚ dus iedereen is meestal 
heel vriendelijk en enthousiast.”

Marjan luistert met plezier 
naar de verhalen van de vele toeris-
ten die dagelijks passeren. “We 

zien vooral mensen uit Engelstalige 
landen omdat de Eerste Wereld-
oorlog daar het meest leeft. Britse 
toeristen delen graag de verhalen 
van hun grootouders.” Er is ook 
veel belangstelling bij Belgen voor  
de West-Vlaamse stad. “De 
campagne 14-18 zorgde vooral die 
eerste twee jaar voor een grote 
toestroom van Belgische toeristen. 
Normaal krijgt het museum jaarlijks 
200.000 bezoekers over de vloer‚ 

in 2014 waren dat er 480.000.  
Het grote evenement ter ere 
van 100 jaar wapenstilstand in 
november zal ongetwijfeld ook 
op heel wat belangstelling kunnen 
rekenen.”

“Het bezoek van ons konings-
paar en van de Britse kroonprins 
William en prinses Kate aan het 
museum zal me altijd bijblijven. Ook 
het dagelijkse contact met de  
bezoekers maakt mijn job leuk.” NT
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14u00, Lakenhalle Ieper
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DE AFGELOPEN jaren  
benadrukten veel onder-
zoeken hoe belangrijk de 
kwaliteit van het openbaar 
bestuur is voor de economie. 
Slecht bestuur in achter-
standsgebieden in de EU 
vormt een belemmering 
voor ontwikkeling, terwijl 
goed bestuur van cruciaal 
belang blijkt voor het welzijn 
van de samenleving. De 
kwaliteit van bestuur heeft 
ook een grote invloed op  
de gezondheid van mensen, 
hun toegang tot basis-
diensten, maatschappelijk 
vertrouwen en politieke 
legitimiteit. Die kwaliteit 
helpt te verklaren waarom 
leefomstandigheden tussen 
landen en regio's verschillen, 
terwijl het BBP per hoofd 

van de bevolking min of 
meer hetzelfde is.

Binnen Europa  
grote verschillen
Elk jaar stelt de  

Wereldbank de Worldwide 
Governance Indicators (WGI)  
op van meer dan 200 
landen waarin de kwaliteit 
van de overheidsinstellingen 
wordt aangegeven. Zo kijkt 
de indicator voor effectiviteit 
naar overheidsbeleid, kwa-
liteit van openbare diensten, 
mate van onafhankelijk-
heid van overheidsdien-
sten van politieke druk en 
geloofwaardigheid van de 
overheid. De EU-landen die 
volgens de WGI in 2015  
de meest effectieve overhe-
den hadden, waren  

Denemarken, Nederland, 
Finland en Zweden. De lan-
den met de minst effectieve 
overheden waren Roemenië, 
Bulgarije, Griekenland en 
Italië. Tussen 1996 en 2015 
daalde de effectiviteit van  
de overheid in zeven EU- 
landen, waaronder België.

De kwaliteit van bestuur 
varieert aanzienlijk tussen 
en binnen EU-lidstaten. 
Mensen in Zweden, Finland, 
Denemarken, Nederland 
en Duitsland zijn het meest 
positief over de kwaliteit 
en onpartijdigheid van het 
onderwijs, de gezondheids-
zorg en de rechtshandha-
ving. Mensen in regio's in 
Roemenië, Bulgarije en Italië 
zijn het minst positief. De 
grootste verschillen doen 
zich voor tussen regio’s in 
Spanje, Italië, Roemenië, 
België, Bulgarije, Hongarije 
en de Tsjechische Republiek. 

Bepalende factor  
voor regionale groei
Verbeteringen in de 

kwaliteit van instellingen 
behoren tot de belangrijkste 

factoren voor economische 
groei en veerkracht in de EU. 
Het doorvoeren van verbete-
ringen op dit vlak, door ofwel 
wijdverbreide corruptie aan 
te pakken ofwel maatregelen 
te nemen om overheids- 
besluiten efficiënter en  
transparanter te maken, 
is dan ook belangrijk voor 
regionale ontwikkeling. Even 
belangrijk als fysieke inves-
teringen. Professioneel en 
onpartijdig openbaar bestuur 
levert betere beleidsresulta-
ten op. Dat is ook de reden 
waarom Scandinavische  
landen, op de voet gevolgd 
door Duitsland, Luxemburg 
en het Verenigd Koninkrijk 
de meest slagvaardige en 
verantwoordingsplichtige 
overheden hebben. Terwijl 
Griekenland, Cyprus, Kroatië, 
Hongarije, Roemenië en  
Bulgarije hier het slechtst 
scoren. In België en de  
Tsjechische Republiek zijn 
burgers relatief nauw betrok-
ken bij de beleidsvorming, 
maar zijn de overheden 
minder slagvaardig dan het 
EU-gemiddelde. 

Investeren in overheden loont
Om te weten te komen welke Europese  
regio’s meer aandacht verdienen deed de  
Europese Commissie vorig jaar onderzoek  
naar de kwaliteit van openbaar bestuur in de 
Europese lidstaten. Blijkt dat er een groot 
verschil is tussen Europese lidstaten onderling 
maar ook tussen regio’s binnen een land.

11

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Levi Jacobs

Professioneel en 
onpartijdig openbaar 
bestuur levert betere  
beleidsresultaten op. 

KWALITEIT OPENBARE BESTUREN

Er is duidelijk bewijs dat de kwaliteit van de overheid belangrijk is voor de sociale en economische ont-
wikkeling in de hele EU en een belangrijke bepalende factor voor regionale groei. Maar de manier waarop 

nationale regelgeving wordt uitgevoerd, verschilt per regio en weerspiegelt verschillen in de efficiëntie van regionale en lokale 
overheden. Het rapport stelt dan ook voor om verbeteringen aan te brengen in de administratieve capaciteit en effectiviteit van de 
besturen en om de corruptie terug te dringen. NT

CONCLUSIES

De essentie van openbare dienstverlening ——— Deel 3
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De confrontatie

13

Op het moment dat dit nummer in druk gaat, vinden onderhandelingen plaats 
rond het pensioendossier. De befaamde lijst van de zware beroepen komt ter 

sprake. Wat ACV Openbare Diensten voorzitter Luc Hamelinck betreft moet alles nu worden afgerond. 
“We moeten er zo spoedig mogelijk uit zijn. Anders is er een groot probleem.” 

Terwijl medio 2017 de gesprekken over wie  
in aanmerking kon komen voor vervroegd 
pensioen in de privésector vastliepen,  
kwamen de overheidsvakbonden en de  
regering wel tot een consensus voor het  
overheidspersoneel. Op basis van vier criteria  
die ACV Openbare Diensten opstelde zou de 
regering een lijst van zware beroepen opstel-
len. Dat was de afspraak. Klein probleem:  
die lijst liet lang op zich wachten … 

Is het grotere probleem niet dat we
allemaal langer moeten werken?
“Volgens de regeringsverklaring moet 

iedereen langer werken. Maar de overgang 
is veel te bruusk. Bovendien is dit geen zaak 
waarmee de regering op korte termijn  
budgettair winst boekt. Erger: ze raken aan de 
pensioenen van de mensen zelf. De beslissing 
van de regering heeft ook een grote impact op 
de mensen die werken in de openbare sector. 
In 2026 zal de helft van de vrouwen en 40% 
van de mannen verplicht zijn om te blijven 
werken tot 66. Dat betekent dat de flexibiliteit 
om tussen 60 en 65 met pensioen te gaan 
voor veel mensen helemaal verdwenen is.”

Waarom zetten de vakbonden zo 
zwaar in op die zware beroepen?
“De regering is er zelf over begonnen. 

Haar uitgangspunt was: we passen de condi-
ties voor het pensioen aan maar corrigeren 
tegelijk voor diegenen met een zwaar beroep. 
De grote fout was dat de regering het ene 
besliste zonder dat die correctie er al was. 
Dat betekent dat er nu, tegen het einde van 
de legislatuur, nog van alles geregeld moet 
worden. Wij vinden dat de regering haar 
engagement moet waarmaken. Zo niet, dan 
heeft de regering een groot probleem, dan is 
ze niet eerlijk geweest.”

Wat is de grote moeilijkheid?
“De regering heeft in eerste instantie de 

sociale partners het laten uitvechten in het 
Nationaal Pensioencomité. De werkgevers 
willen dat de gesprekken leiden tot be-
sparingen. Wij vinden dat eerst het dossier 
zware beroepen op tafel moet komen, niet 
de discussie over het pensioen op punten. 
Dat is trouwens een totaal ander debat: die 
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gaat over de berekening van de hoogte van 
het pensioen. In de discussie over de zware 
beroepen is de houding van de werkgevers 
zeer minimalistisch. Zij vinden dat maar één 
criterium mag gelden: nachtarbeid, enkel 
gekoppeld aan een ploegenregeling. En dat 
bovendien elk geval individueel bekeken 
moet worden.” 

Is dat niet beter? 
“Nee, want dan begin je te medicalise-

ren. En afwegingen te maken wie een job 
wel aan kan en wie niet. Dat wordt een heel 
subjectieve beoordeling. Wij willen werken 
met beroepsgroepen waarin de condities om 
op pensioen te gaan dezelfde moeten zijn. 
Individueel kan je dan nog altijd kiezen om 
langer te werken.”

De onderhandelingen zitten 
dus muurvast.
“Niet wat ons betreft. De patstelling  

in de privésector leidde in 2017 tot een  
volledige blokkering van het dossier.  
Voor de openbare sector zijn hoorzittingen 
georganiseerd waarbij verschillende beroeps-
groepen aan bod kwamen. Op basis daarvan 
zijn wij tot het concept van de vier criteria 
voor zware beroepen gekomen,  
gaandeweg overgenomen door de andere 
vakbonden en uiteindelijk ook door het  
kabinet van de minister van Pensioenen.  
Het door ons voorgestelde criterium van 
psychologische belasting is altijd een punt 
van discussie geweest. De regering vindt dat 
dit niet voldoende objectiveerbaar is. Daarom 
moet minstens aan een van de andere criteria 
voldaan zijn.”

Psychologische belasting is toch 
moeilijk meetbaar?
“We baseren ons op wetenschappelijke 

studies van de SERV (Sociaal-Economische 

Raad van Vlaanderen) die voor verschillende beroepsgroepen 
de psychologische belasting meten. Daar blijkt onder andere 
uit dat mensen uit de zorgsector en het onderwijs zwaarder 
belast worden. De minister van pensioenen heeft het daar 
altijd moeilijk mee gehad. Maar goed, de vier criteria zijn in het 
najaar aanvaard. We hebben daarop het principe uitgewerkt 
waarbij, als je aan meerdere criteria voldoet, het effect van een 
zwaarder beroep meer doorweegt. Als je aan één criterium 
voldoet, dan krijg je de factor 1,05. Een gewerkt jaar telt in dat 
geval voor 1,05 jaar. Je hebt dan nog de coëfficiënt 1,1 en 1,15. 
Stel, je hebt 20 jaar gewerkt in een zwaar beroep en je voldoet 
aan twee criteria dan mag je 2 jaar eerder met pensioen. Die 
principes werden omgezet in een wetsontwerp. De N-VA 
heeft dat maandenlang geblokkeerd omdat ze de regeling met 
de coëfficiënten veel te aantrekkelijk vonden. Zij wilden tot 
maximaal 1,06 gaan voor alle criteria samen. Gelukkig hield 
minister Bacquelaine in de regering voet bij stuk.” 

Maar op dit ogenblik (van gesprek‚ red.) heeft 
niemand de lijst met zware beroepen?
“De regering wil eerst verder onderhandelen over het 

wetsontwerp en nadien pas over die lijst. Maar wij zijn niet 
van plan om een kat in de zak te kopen en willen de twee 
zaken tegelijk op de onderhandelingstafel. Parallel moet de 
regering ook de zaken voor de privésector regelen. Ik ga ervan 

uit dat veel wordt overgenomen uit 
het wetsontwerp dat wij bedongen 
hebben. En dan moet er ook voor 
de privésector een lijst komen. Het 
uitgangspunt van de werkgevers 
kennende, wordt dat een moeilijke 
discussie. Maar als die lijst er niet 
komt, voorzie ik problemen met 
onder andere de private zorgsector. 
Daar moet dus overeenstemming ko-
men. In elk geval heeft Bacquelaine 
gezegd dat er voor het zomerreces 
een akkoord moet zijn.” 

Ga je mensen teleurstellen?
“Het zal een overlegde oplossing 

worden, een compromis, en niet 
het syndicale paradijs weerspiege-

len. Medewerkers die contact met burgers 
hebben, moeten niet te snel hopen dat er 
daarom sprake is van een psychologische 
belasting en dat ze dus meteen erkend 
worden als zwaar beroep. Maar we doen 
het maximum voor iedereen. We eisen 
ook dat alles wat onderhandeld wordt, zal 
gelden voor contractuelen en niet enkel 
voor vastbenoemd personeel. Neem nu de 
vuilnisophalers, het grootste deel ervan zijn 
contractuelen. Die moeten gelijk behandeld 
worden. We willen ook de vervroegde uit-
stapregelingen die nu gelden uit dit dossier 
houden. Die moeten dus van kracht blijven.” 

En als de onderhandelingen op 
niets uitlopen?
“Als er niets gebeurt, dan zijn er ook 

geen correcties voor zware beroepen. Dat 
is het nadeel van onze onderhandelings-
positie. Als er geen correcties komen, is 
iedereen de pineut. Maar dan heeft de re-
gering de mensen voorgelogen en dat zal ze 
achtervolgen tot aan de verkiezingen. Het 
worden dus nog spannende maanden.” NTD R I N G E ND
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LUC HAMELINCK
“Alles wat onderhandeld 
wordt‚ moet ook gelden 
voor contractuelen en niet 
enkel voor vastbenoemd 
personeel.”
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   Een
              goed

idee?

Interimarbeid

17

VOLGENS DE voorstanders 
komt interimarbeid van pas 
als er iemand snel moet 
vervangen worden. Of  
wanneer de huidige bezet-
ting de workload tijdelijk 
niet aankan. In de privé- 
sector is uitzendarbeid vaak 
een logische keuze.

Meldingsplicht 
onvoldoende tegen
misbruik
Ondanks die argumen-

ten, kampt uitzendarbeid met 
veel problemen. De werk- 
gever, die nood heeft aan 
snelle oplossingen, staat lijn-
recht tegenover de werkne-
mer, die goede arbeidsvoor-
waarden en stabiliteit vraagt. 
Die belangen gaan vaak niet 
hand in hand en kunnen 
leiden tot misbruik, zoals 
werken met dagcontracten.

Overleg met de vakbond 
is essentieel om misbruik te 
beperken. Bij de afspraken 
voor de privésector werd 
dat duidelijk onderstreept. 
Daarom is in de privésector 
de invoering van uitzend- 
arbeid soms zelfs afhanke-
lijk van het akkoord van de 
vakbond. En daar schort het 
volgens Tijl Reusen. “Zelfs 
die minimale regels zijn niet 
opgenomen in het decreet 
voor de Vlaamse publieke 
sector. Wat betekent dat er 
louter een algemene mel-
dingsplicht achteraf is. Dat is 
echt niet voldoende om mis-

bruiken tegen te gaan. Er is 
zelfs helemaal geen controle 
mogelijk. Inspecteurs van de 
FOD werk worden zelfs  
op bedrijven afgestuurd  
om misbruiken met dag- 
contracten te voorkomen. 
De Vlaamse overheid trekt  
daar geen lessen uit en 
laat alle remmen los. Waar 
Vlaanderen het goede voor-
beeld had kunnen geven, 
zet men nu alle deuren open 
voor misbruiken.”

Geen instroom 
mogelijk via interim
In de privésector wordt 

interimarbeid vaak gebruikt 
als instroom. Tijl Reusen: 
“Na een gunstige interimjob 
is het mogelijk dat zij vast 
beginnen bij het bedrijf. In 
tussentijd zijn mensen vaak 
wel de speelbal volgens de 
door de werkgever opgeleg-
de flexibiliteit.” 

In de publieke sector 
kan dat niet. “Wil je na je 
periode als interim vast aan 
de slag gaan bij de over-
heid, dan moet je opnieuw 
hetzelfde proces doorlopen 
als elke andere sollicitant. 
Je bent dus niet zeker dat je 
een vaste job zult krijgen”, 
aldus Tijl. “Bovendien 
bestaat er bij de overheid 
al een systeem om tijdelij-
ke wervingen te doen via 
contracten van bepaalde of 
onbepaalde duur. Die zullen 
dus onder druk komen door 
interimarbeid bij de over-
heid. Ronduit een verslech-
tering voor de mensen dus.”

Dubbel zo duur
Ten slotte is uitzend- 

arbeid duur: dubbel zo duur 
als een gewone werkkracht. 
De overheid is druk bezig 
met besparen, maar wil wel 
dure interimarbeid invoe-
ren. Tijl Reusen: “De laatste 
jaren zijn al minstens 1.950 
ambtenaren afgevloeid. 
Daardoor heeft de overheid 
moeite om sommige dien-
sten nog aan te bieden.” 

Net daarom zijn dure  
en tijdelijke oplossingen 
geen goed idee. Er is nood 
aan een stabiele, sterke en 
betrouwbare publieke  
sector. Daarvoor heb je 
ervaren medewerkers nodig 
met voldoende kennis. En 
die vind je niet via interim- 
arbeid. NT

Minister Vandeput (N-VA) wil uitzendarbeid invoeren bij de federale 
overheid. Het Vlaams Parlement nam eerder al die beslissing. 
ACV Openbare Diensten zet enkele bezwaren op een rijtje.

TEKST
Tessa De Wolf

ILLUSTR ATIE
Lekstock

INTERIMARBEID IN DE 

PUBLIEKE SECTOR:

“Waar Vlaanderen 
het goede 

voorbeeld had 
kunnen geven‚ 
zet men nu alle 

deuren open voor 
misbruiken.”

TIJL REUSEN
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Tax Justice Day

19

Op 28 mei staat de strijd tegen fiscale fraude en belastingontduiking 
centraal. Tax Justice Day vraagt op die dag aandacht voor een recht-
vaardige spreiding van de belastingdruk. ACV Openbare Diensten  
steunt deze dag en pleit voor een ‘eerlijke tax shift’. Wat dat concreet 
inhoudt‚ vroegen we aan Sacha Dierckx‚ wetenschappelijk medewerker 
bij denktank Minerva en doctor in de politieke wetenschappen.

TEKST
Renske De Maesschalck

EEN TAX SHIFT betekent dat 
arbeid als bron van inkom-
sten minder wordt belast 
dan vermogen als bron van 
inkomsten. “Volgens de hui-
dige regering is die tax shift 
al gebeurd, maar die houdt 
tot nu enkel een verlaging 
van de belastingen op arbeid 
in. Dat zorgde voor een te-
kort in de sociale zekerheid, 
een bewust doel van deze 

regering om daar te kunnen 
besparen. Bovendien zijn er 
voor de burger veel zaken 
duurder geworden: onder-
wijs, energie … Hoeveel blijft 
er netto dan eigenlijk over?”, 
vraagt Sacha Dierckx zich af. 

Sterkste schouders
“In theorie is iedereen het 

erover eens dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten 
dragen, maar het loopt fout 
bij de concrete uitwerking van 
die regel. In de eerste plaats 
moeten alle belastingen ook 
effectief betaald worden. Dat 
betekent concreet dat we de 
achterpoortjes op het vlak van 
fiscaliteit en bijvoorbeeld de 
erfbelasting moeten sluiten. 
Vooral multinationals ont-
lopen heel wat verantwoor-
delijkheden op die manier. 
Ook een vermogenskadaster, 
vermogensbelasting, een 
meerwaardebelasting en een 

verhoging van de vennoot-
schapsbelasting bieden een 
oplossing.” 

Op lange termijn ziet 
Sacha nog grotere hervor-
mingen mogelijk: “Als we 
multinationals niet bekijken 
per land, maar per organisa-
tie kunnen we de inkomsten 
wereldwijd belasten en 
correct verdelen. De  
Europese Unie schrijft daar 
een wet voor uit, maar dat 
loopt heel traag. Ten slotte 
kunnen we de schijven die 
worden toegepast op arbeid, 
ook toepassen op vermogen, 
zodat we inkomsten uit ar-
beid en kapitaal gelijk belas-
ten. De hoogste belastingschijf 
is daarbij nu 50%, dat kan 
naar bijvoorbeeld 70% voor 
de hoogste inkomens gaan. 
Dat is voor veel mensen een 
heel radicaal links idee, maar 
dat is niet nieuw. Zo was de 
hoogste belastingschijf in de 

Verenigde Staten in de jaren 
1950 maar liefst 90%.”

Minder belastingen‚ 
betere dienstverlening 
Een vermogensbelasting, 

hogere vennootschapsbe-
lasting … Het zijn allemaal 
grote woorden, maar welke 
impact zouden die maatre-
gelen nu concreet hebben 
op de gewone burger? “Er 
zijn twee opties: ofwel ziet 
de werkende bevolking een 
daling van de belastingen 
en kosten, ofwel blijven de 
belastingen hetzelfde maar 
wordt het extra budget ge-
bruikt voor betere dienstver-
lening: beter openbaar ver-
voer, goedkoper onderwijs, 
betere ziekenzorg … Idealiter 
is het een combinatie van 
de twee. Minder belastingen 
voor lagere inkomens en 
toch meer dienstverlening 
van de overheid.” NT

                Eerlijke 
                belastingen:

Fiscale stimuli stellen hen in staat hun belastingen zeer sterk naar 
beneden te halen of er zelfs geen te betalen. Ondanks die fiscale 
cadeautjes hebben deze bedrijven 20.000 mensen ontslagen… 20.0 00

� Alleen al via de HSBC-bank 
konden 3.000 rijke‚ belasting-
plichtige Belgen zes miljard 
euro onttrekken aan de 
belastingen. En dat is nog 
maar het topje van de ijsberg. 
 Het verlies aan fiscale inkomsten te wijten aan 
fraude in België wordt geraamd op ongeveer 
20 miljard euro per jaar. 

HET TOPJE VAN DE IJSBERG

DE REST VAN DE IJSBERG

� België is een fiscaal paradijs voor multinationals. 

10%
44% 10%

50%
� België is ook voor de rijksten een fiscaal paradijs.

De 10% rijksten bezitten 
44% van de totale rijkdom van 

ons land en tegelijkertijd ...

...bezit de helft van de 
Belgische gezinnen nauwelijks 

10% van de totale rijkdom.

Nu de Belgische staat geld nodig heeft en 
de ene besparingsmaatregel na de andere 
invoert‚ is dit pure onzin: een ambtenaar 
van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 
levert de staat 2‚3 miljoen euro per jaar op!

� Als kers op de taart heeft de 
regering-Michel beslist om de 
komende vijf jaar slechts één op 
de vijf ambtenaren te vervangen. 

De fiscale administratie heeft al 
6000 ambtenaren verloren sinds 2006. 

2.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.000
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6 miljard

14 miljard
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De klant
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• Georges Rooyackers 
diende 38 jaar geleden zijn 
aanvraag in voor een sociale 
woning. Met zijn vrouw en 
drie kinderen verhuisde hij 
naar residentie Rozenhof in 
Gent. “Drie maanden na de 
aanvraag trokken we er al in.” 

Als je een aanvraag 
indient, evalueert de sociale 
dienst van de stad eerst je 
huidige woonomstandig-
heden. Georges: “Daaruit 
bleek dat het huis waar we 
toen woonden niet geschikt 
was om met kinderen te 
blijven wonen.” Eens je bent 
ingetrokken, verander je niet 
zomaar van sociale woning. 
“Enkel wanneer je gezin uit-
breidt en de woning te klein 
wordt, kan je verhuizen 
naar een grotere woning. 
Gezinnen met een lager 

inkomen hebben wel altijd 
voorrang”, zegt Georges.

 
Wachtlijsten
“Het hangt af van je  
inkomen of je in je sociale  
woning kan blijven wonen. 
Ik ben nu 16 jaar met  
pensioen, dus mijn inko-
men verandert niet meer.” 
Georges werkte als afge-
vaardigde bij ACV. “Ik ben 
begonnen als kwaliteitscon-
troleur bij Volvo. Later werd 
ik vrijgesteld van andere 
arbeid omdat ik vakbonds-
afgevaardigde werd.” 

“Ik ben heel tevreden 
over Volkshaard. De gangen 
worden wekelijks gepoetst 
en er is ook een conciërge. 
Alles wordt goed onderhou-
den en als er een probleem 
is, zoekt men snel naar een 

oplossing.” Zelf hoeft  
Georges geen administratie 
meer te doen. “Tegenwoor-
dig is alles gedigitaliseerd.” 
Georges is blij met zijn 
woning in het Rozenhof.  
“Ik woon hier heel graag.”

“Ik ben heel tevreden 
over hoe vlot het 38 jaar  
geleden allemaal verlopen 
is”, zegt Georges. “Nu zijn  
er erg lange wachtlijsten.  
Bij Volkshaard alleen al 
wachten 9.000 gezinnen  
op een woning.”

Volkshaard zelf heeft 
een capaciteit van 1.728 
woningen. Gemiddeld 
wacht men in Gent zes jaar 
op een sociale woning. “Na 
drie jaar moet je dan ook je 
aanvraag vernieuwen, want 
anders word je geschrapt 
van de lijst”, zegt Georges. NT
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Tessa De Wolf
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Anton Coene

Wie 
Georges Rooyackers (73 jaar),
gepensioneerd  
vakbondsafgevaardigde

   

Klant bij  
Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Volkshaard

Schoonmaakpersoneel wordt in de openbare

sector meer betaald dan in de private sector

Deze stelling is

Omschrijving

Conclusie
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Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Op 20 juni organiseert ACV Voeding en Diensten de Dag van de Schoonmaak. Op deze dag trekken militan-
ten de straat op om het publiek op te roepen om alle schoonmakers te bedanken voor hun inzet. Meer dan 
200.000 vrouwen en mannen werken in België als schoonmaker. Het is een zwaar beroep dat vaak onder-
gewaardeerd wordt en waarbij de loonverschillen tussen openbare en private sector aanzienlijk zijn.

Het loon bij de overheid
De salarisschalen voor poetspersoneel bij de overheid verschillen 
per bestuursniveau. Bij lokale en regionale besturen is het mini-
mumsalaris bij anciënniteit 0: 1.847,71 euro bruto per maand. Na 
4 jaar en een positieve evaluatie kan een personeelslid overgaan 
naar de volgende salarisschaal van minimum 1.931,38 euro bruto 
per maand. Na 14 jaar en een positieve evaluatie kan een per-
soneelslid minimum 2.126,61 euro bruto per maand verdienen. 
Dat kan oplopen tot maximum 2.307,90 euro bruto per maand, 
na 27 jaar anciënniteit.

Bij de Vlaamse overheidsdiensten bedraagt het minimumsa-
laris bij anciënniteit 0: 1.807,272 euro bruto per maand. Na 8 jaar 
en een positieve evaluatie kan je overgaan naar een volgende 
salarisschaal van minimum 2.105,70 euro bruto per maand. Dat 
kan oplopen tot maximum 2.639,79 euro bruto per maand na 27 
jaar anciënniteit. Bij de federale overheidsdiensten is het mini-
mumsalaris bij anciënniteit 0: 1.806,02 euro bruto per maand. 
Met de nodige anciënniteit en gunstige evaluaties kan een per-

soneelslid op termijn in een hogere salarisschaal terechtkomen. 
Die kan na 29 jaar anciënniteit oplopen tot maximum 2.082,27 
euro bruto per maand.

Het loon in de private sector
Voor poetspersoneel in de private sector bedraagt het mini-
mum uurloon 12,90 euro bruto. Bij een werkweek van 36,5 uur 
betekent dat 470,74 euro bruto per week. Om het maandloon 
te kennen, vermenigvuldigen we dat met 4,33 en komen we op 
2.038,31 euro bruto. Afhankelijk van de scholingsgraad en de 
aard van de poetsdienst kan dit bedrag oplopen tot maximaal 
2.814,23 euro bruto. Werknemers uit de privésector hebben 
ook recht op een ploegenpremie voor wisselende diensten. Dit 
betekent een loontoeslag van 0,8080 euro per uur (gekoppeld 
aan het gezondheidsindexcijfer). Daarnaast krijgt men 1,63 euro 
netto per gewerkte dag als ARAB-vergoeding (terugbetaling van 
kosten die door het personeel worden gedaan, maar die eigen 
zijn aan de onderneming).

De stelling

Gezinnen met een lager inkomen 
hebben altijd voorrang.”

“Georges:

20

De lonen liggen hoger voor poetspersoneel in de privésector. 
En ze werken minder uren per week (36u30min versus 38u). 
De stelling is dan ook absoluut niet waar. NT

Het is nuttig om lid 

te worden van de

vakbond na je studies
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   Ongewenst 
    gedrag 
   bij 
   hulpverlening
   aan 
   huis 

“Een maatschappelijk werker gaat bij een cliënt aan huis 
voor een sociaal onderzoek en wordt de huid vol gescholden. 
Een verpleegkundige krijgt telkens van een patiënt seksueel ge-
tinte opmerkingen. Een onderhoudsmedewerker heeft schrik 
om bij een hulpbehoevende te gaan poetsen want die persoon 
kan zijn handen niet thuishouden.” 

Zijn die situaties herkenbaar? Of komen zulke situaties zelden 
of nooit voor? ACV Openbare Diensten wil het weten. Niet om een 
negatief beeld te schetsen‚ want het merendeel van de patiënten‚ 
gebruikers en cliënten gaat heel correct met hulpverleners om en is 
zeer tevreden over de hulp en begeleiding. Maar elk geval van wan- 
gedrag bij hulpverlening is er één te veel. 

Toch is de problematiek nog vaak taboe en dat willen we door-
breken met jouw hulp. Negatieve ervaringen blijven dikwijls lang hangen 
en medewerkers hebben niet altijd de moed‚ de gelegenheid of de 
mogelijkheid om wangedrag aan te kaarten.  

ACV Openbare Diensten vindt dat we al het mogelijke moeten 
doen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers uit zorg en welzijn zich 
maximaal kunnen inzetten bij hun zorg-‚ hulp-‚ en begeleidingstaken. 
Vul daarom onze enquête in op www.acv-openbarediensten.be. De 
bevraging loopt tot 30 juni 2018. 

Deze bevraging is een initiatief van ACV Openbare Diensten 
in samenwerking met de vrouwenwerking.  

TIPS 

Op zoek  
naar werk? 
Do’s and don’ts bij het  
solliciteren 

OPENBARE SECTOR

Infographic
Welke carrières zijn er  
in de openbare sector?

DE STELLING  

Lid worden  
na je studies  
Het is nuttig om lid te worden 
van de vakbond na je studies

 
 

Nieuws

In
volgend
nummer:

IK MOET TOEGEVEN, IK BEN NIET ZO SPORTIEF. Ik wil wel we-
kelijks lopen en zwemmen en zo de aanbevolen hoeveelheid 
beweging halen, maar praktische bezwaren komen maar al te 
gretig tussen mijn goede voornemens gefietst. Met als resultaat 
een behoorlijk aantal extra kilootjes op mijn middelbare lijf. 
“Hoeveel ben jij eigenlijk aangekomen sinds we samen zijn?”, 
vroeg mijn allerliefste onlangs, niet eens zo slecht bedoeld. Dat 
stukje chocolade dat op dat moment verleidelijk naar me lachte 
liet ik prompt staan.

Meer bewegen dus, nam ik me voor de zoveelste keer voor. 
Maar er gebeurde niks.  En toen, als een donderslag bij heldere 
hemel, voltrok zich toch nog een mirakel. 

Ik ontdekte de fiets. Niet zomaar een fiets, de elektrische 
fiets. Zeker weten de beste uitvinding van de voorbije decennia, 
daar kan geen smartphone of speculoospasta tegenop. Terwijl 
fietsen vroeger niks voor mij was, het minste zuchtje tegenwind 
hield me al aan de grond. Nu is elk excuus goed om op de fiets te 
springen. Die zachte duwtjes van de motor, die je lijken aan te 
moedigen om door te zetten, dat is het beste gevoel ter wereld. 
Of toch bij de beste… 

De lentezon helpt natuurlijk ook om mij uit mijn kot te lok-
ken, net als het enthousiasme van mijn kinderen die ook super-
blij zijn met de nieuwe aanwinst. Dat ochtendlijke tochtje naar 
school is de beste start van de dag. Ooit. Wat een verschil met 
gejaagd in de file te staan, niet zen genoeg om te berusten in de 
wetenschap dat je alweer te laat bent. Mijn dagelijkse reistijd is 
gehalveerd, en daar ben ik als ik eventjes rondom mij kijk niet de 
enige in. Dat is bij veel mensen die voor de fiets kiezen voor hun 

woon-werkverkeer het geval, wijst ook onderzoek uit. Een bete-
re conditie, een gezondere work-lifebalans, kortom gelukkigere 
mensen: dat moet toch massaal gepromoot worden? Waar blijft 
die Vlaamse of federale premie en de fiscale aftrekbaarheid, 
voor bedrijven en voor particulieren? Schakelen, heren en da-
mes politici! Want zo’n fiets is wel nog erg duur in aankoop voor 
de meeste mensen. Niet zoveel als een auto, want dat lijkt me 
het beste vervoersmiddel om mee te vergelijken. Maar psycho-
logisch ligt dat anders natuurlijk. Tweeduizend euro en meer 
voor een fiets? Dat gaat er bij velen nog niet in en is ook gewoon 
veel geld. Dat hoest je als goedmenend gezin niet zomaar even 
op. Dus moet de overheid nog een paar tandraderen bijsteken 
om een echte revolutie te realiseren. Maar in een land dat zo 
zot is van de koers, lijkt me dat een meer dan haalbare kaart. 

Weet je wat me ook een mooi meegenomen effect van die 
tijdswinst lijkt? Zelf weer meer boodschappen doen. In plaats 
van online te kopen en de wegen te laten vastlopen door al die 
witte bestelbusjes, spring ik zelf weer snel op de fiets naar de 
winkel. De lokale middenstand vaart er dus ook wel bij. Iedereen 
wint dus bij de elektrische fiets: jijzelf, je kinderen, je werkgever, 
de lucht, de middenstand. En we weten al sinds Mia van Gorki: 
de middenstand regeert het land. NT

 
Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via  
megacindy@acv-csc.be

 

* Mijn favoriete fietssong van MGMT

Electric feel*

Elke maand bedenkt onze columniste  
hoe ze de wereld kan veranderen. 

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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EEN NEDERLANDSE STUDIE zegt dat 30% van alle betogingen 
politieke gevolgen heeft. Helaas weet je van tevoren nooit of jouw 
betoging bij die 30% zal horen. Om iets te bereiken moet je dus 
op straat blijven komen. Dat hadden de Britse Suffragettes goed 
begrepen. Na jaren van individuele acties voor vrouwenstem-
recht bracht Women’s Sunday op 21 juni 1908 maar liefst 750.000 
mensen naar Hyde Park. Het stemrecht is er gekomen. Een massa- 
demonstratie van arbeidsters op Internationale Vrouwendag in 
Sint-Petersbrug vormde de directe aanleiding voor de Russische 

revolutie in 1917. De volgende dag brak een algemene staking uit, 
drie dagen later trad de tsaar af. 

Vlaanderen liep in die tijd nog massaal uit voor de vele  
Mariaprocessies. Dat bracht de Antwerpse schepen Frans Van 
Kuyck in 1913 op het idee om Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart op 
15 augustus tot Moederdag uit te roepen. Want volgens hem werd 
de sociale orde in die tijd grondig verstoord door de ingrijpende 
modernisering. Het cultiveren van de rol van de moeder in de 
familie was hierop het antwoord. NT
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Women’s Sunday bracht op  
21 juni 1908 maar liefst 750.000 

mensen naar Hyde Park. Het 
stemrecht is er gekomen. 


