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• Je spreekt met minister van Pensioenen Bacquelaine.  
Welke uitspraak verraste je het meest?
Het gesprek ging over het nieuw pensioensysteem met punten. 
Meest verrast was ik over de opinie van de minister dat het 
systeem met punten een grote vereenvoudiging wordt. Zelf zie 
ik dat helemaal anders. Pensioenwetgeving is inderdaad inge-
wikkeld. Maar in een paar minuten kan je iedereen de basis- 
regels begrijpelijk uitleggen. Een overheidspensioen berekenen 
kan je in veel gevallen nog altijd op een velletje papier. Met het 
puntensysteem wordt dat totaal anders. 

Hoe ver staat het sociaal overleg over de zware beroepen?
Het overleg over de zware beroepen is tot nog toe mislukt voor 
de privésector. Voor de openbare sector hebben we eind oktober  
een belangrijke stap vooruit gezet. In de bijzondere com-
missie voor de openbare sector van het Nationaal Pensioen- 
comité zijn een aantal pistes uitgewerkt. Maar vergis je niet. 
Voor de openbare sector zijn nog heel wat zaken uit te klaren. 
De lijst van situaties die worden erkend als zwaar beroep moet 
nog worden opgesteld. We wachten op de simulatie van de kost 
van de regeling. Ook de overgangsregeling voor jaren uit het 
verleden voor mensen die geen voordelige tantième hadden, 
willen we verbeteren. Alles moet in werking treden vanaf 2019.

Uit federaal onderzoek over woon-werkverkeer blijkt  
dat we de auto moeilijk kunnen laten staan. Hoe kunnen 
we dat veranderen?  
De overheid als werkgever kan alvast een grote steen bijdra-
gen. Nu zet men vooral in op thuiswerken. Maar dat heeft ook  
z’n beperkingen en lost lang niet alles op. We pleiten er al 
verschillende jaren voor dat vooral de federale overheid haar 
personeel veel meer zou tewerkstellen in de centrumsteden in 
plaats van in Brussel. Technisch is dat vandaag geen enkel pro-
bleem meer. Maar op dit ogenblik is er geen politieke belang-
stelling om daar werk van te maken. Echt een gemiste kans. NT

Luc Hamelinck, voorzitter van 
ACV Openbare Diensten

“De lijst van  
situaties die

 worden erkend  
als zwaar 

beroep moet 
nog worden  
opgesteld.”
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Het gesprek

• De meeste klachten gaan over mobiliteit en 
wonen. Niet helemaal toevallig sectoren waar de 
overheid ook veel uitbesteedt aan private bedrij-
ven. Hoe meer er uitbesteed wordt, hoe delicater 
de organisatie van de controle op het proces en 
het management van klachten. We kunnen ook 
niet altijd helpen. Een klacht over geluidsoverlast 
bij wegenwerken kunnen we aanpakken door het 
bedrijf dat die werken uitvoert, te contacteren.
Is er te veel verkeer in de straat, dan zijn het de 
bestuurders zelf die al dat verkeerslawaai veroor-
zaken. Daar kan de overheid niks aan doen.
 
De overheid beperkt zich vaker tot een regierol. 
Dat is op zich een begrijpelijke evolutie. Bepaalde 
taken uitbesteden kan in sommige gevallen leiden 
tot een betere dienstverlening. Maar wanneer nie-
mand de volledige verantwoordelijkheid neemt 
als er iets fout loopt, is er bij de bevolking veel on-
vrede en vooral onbegrip voor dergelijke processen. 
 
Ik ben niet voor of tegen uitbesteding. Ik stel enkel  
de huidige evolutie vast en ik doe mijn werk zo 
goed mogelijk binnen die context. We streven er ui-
teraard naar om onvrede bij de burger op te lossen. 
Dat doe ik enerzijds door duidelijk te communice-
ren aan de bedrijven dat ze met burgers werken en 
niet met klanten. Een burger heeft namelijk rechten 

die een consument niet noodzakelijk altijd heeft. 
Zoals het recht op vertegenwoordiging of het recht 
op een afbetalingsplan. Daar houden private bedrij-
ven niet altijd rekening mee.
 
Samen met mijn team, probeer ik oplossingen te 
zoeken voor de burger. Vaak komt dat neer op het 
geven van wat context. We geven dan bijvoorbeeld 
uitleg over de manier waarop de processen verlopen. 
We leggen soms ook uit waar het wel goed gaat. Als 
er op 300.000 verkochte Buzzy passen bij 5.000 iets 
verkeerd loopt, is dat relatief weinig. Dat bredere 
perspectief proberen we aan te brengen. Tegelijker-
tijd blijven we klantvriendelijk en zoeken we naar 
een oplossing voor het probleem van de burger. 
Daartussen een evenwicht vinden is onze rol.
 
We kiezen voor een alternatieve afhandeling van 
conflicten. De klassieke weg is via de rechtbank, 
wat enorm veel waarde heeft in een democratie. 
Maar het blijft voor ons als ombudsdienst een laat-
ste redmiddel. We mikken op bemiddeling zodat 
we onvrede en conflicten kunnen oplossen zonder 
de rechtbank erbij te betrekken. Onze soort dienst-
verlening zal in de toekomst alsmaar belangrijker 
worden. Je onvrede uiten wordt met de dag makke-
lijker. Er is dus een stijgende nood aan alternatieve 
manieren om conflicten op te lossen. NT

“Een burger is
 geen consument”

De Vlaamse Ombudsdienst is er voor iedereen die een klacht heeft  
over de Vlaamse overheidsdiensten in de meest ruime betekenis.  

Vind je geen oplossing voor het conflict dat je hebt met een bepaalde  
overheidsdienst, dan kan de ombudsman tussenkomen. Hoe dat precies 

werkt, legt de Vlaamse ombudsman Bart Weekers uit.

“Hoe meer er uitbesteed wordt, hoe delicater  
de organisatie van de controle op het proces en 

het management van klachten.”
 B A R T  W E E K E R S

TEKST
Renske De  
Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

B A R T  W E E K E R S 

Bart Weekers is de  
Vlaamse ombudsman
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Openbaar vervoer

M
et het nieuwe concept ‘basisbereikbaarheid’ krijgen de 
steden en gemeenten meer inspraak in het mobiliteits- 
beleid. De Lijn blijft verantwoordelijk voor het uittekenen 
en exploiteren van het kernnet (de grote bus- en tram- 
verbindingen naar en van de grote steden en gemeen-
ten). Het aanvullend net wordt bepaald door de regionale 
spelers. De steden en gemeenten zullen voor dat net dus  
bepalen waar en hoe de bussen rijden. Tot slot krijgen ze 

ook de volledige bevoegdheid over het vervoer op maat. Het beleid  
past in een breder verhaal, want er moet ook aandacht gaan 
naar voetpaden, het fietsbeleid en autodelen. Deze nieuwe re-
geling wordt binnenkort in vier regio’s uitgetest. Voor een echte  
evaluatie is het nog te vroeg, al wijst Jan Coolbrandt van ACV 
Openbare Diensten toch op enkele knelpunten.

Een onderdeel van het nieuwe concept ‘basisbereikbaarheid’ van  
de Vlaamse regering geeft steden en gemeenten meer inspraak in het  

mobiliteitsbeleid. Dat is in theorie mooi, maar er zijn toch enkele valkuilen aan 
verbonden, waarschuwt Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten. 

7

Basisbereikbaarheid 

1
Het gaat om  

een besparing 

• “Zowel de Vlaamse overheid als de steden en 
gemeenten moeten besparen. Het is dus heel 
waarschijnlijk dat wij met minder middelen 
meer zullen moeten doen. Bovendien leidt de 
versnippering van de financiële middelen over 
19 vervoersregio’s niet noodzakelijk tot een 
beter en zuiniger gebruik van die middelen.”

2
Wat met de kleine 

gemeentes? 

• “We moeten opletten dat 
de kleinere regio’s niet uit de 
boot vallen om dit nieuwe  
beleid vorm te geven.  
Er is een groot verschil  
tussen steden zoals Gent  
en Antwerpen en een  
kleine gemeente in West- 
Vlaanderen. Men riskeert 
verschillende snelheden en 
een serieus verschil in de 
kwaliteit van het aanbod en 
service. Het is ook mogelijk 
dat er meerdere tarieven 
worden toegepast. De  
belangen zijn bovendien  
niet altijd gelijklopend.  
En wat als men het niet eens 
geraakt? De kleinere steden 
en gemeenten beschikken 
niet altijd over een uitge-
bouwde administratie die hen 
daarin kan ondersteunen.”

3 
 

Er ontbreekt een 
algemene visie 

• “In het lappendeken 
van vervoersregio’s is een 
grensoverschrijdende visie 
van zeer groot belang. Het is 
momenteel nog niet duidelijk 
of die visie in de praktijk ook 
aanwezig zal zijn. We vrezen 
dat wij naar een versnipperd 
mobiliteitsbeleid gaan en dat 
een algemene Vlaamse visie 
en aanpak zal ontbreken. Als 
we Vlaanderen vergelijken 
met buitenlandse stadsregio’s, 
vragen we ons af of een  
versnippering van het beleid 
en aanpak economisch  
verantwoord is.”

4 
 

Het zet de  
weg open naar  
privatisering 

• “Meer inspraak van steden 
en gemeenten zet de weg 
open naar privatisering. De 
kans is reëel dat het regulier 
openbaar vervoer deels wordt 
vervangen door occasioneel 
privé- of collectief vervoer. 
Wat uiteraard enorme 
gevolgen heeft voor de 
werkgelegenheid en loon- en 
arbeidsvoorwaarden in deze 
sector.”  NT

Basisbereikbaarheid:
een wolf in schaapskleren?

TEKST
Renske De Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Debora Lauwers
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K
atrien en Jeffrey komen 
minstens één keer per 
maand in het STAM.  
De site is vlakbij 
hun woning en is de 
perfecte omgeving om 
een zondagvoormid-

dag door te brengen met 
hun dochtertje Mona. “We 
bezoeken niet altijd de vaste 
collectie van het museum, 
maar komen ook gewoon 
langs voor een koffie in het 
gezellige STAM-café”,  
aldus Jeffrey. De tijdelijke  
tentoonstellingen slaan ze  
nooit over. “Mijn favoriete  
tentoonstelling was ‘A glimpse  
of the future’, een expo over 

mobiliteit en wonen in Gent. 
Vooral de oude foto’s waren 
echt de max.” 

“De permanente  
collectie hebben we al  
ontelbare keren gezien. Mijn  
favoriet deel is de kamer met 
de oude boeken. Als grafisch 
vormgever vind ik die oude 
kalligrafie heel interessant”, 
gaat Katrien verder.

Kindvriendelijk
Het koppel bezoekt  

regelmatig Gentse musea,  
het S.M.A.K of het Design  
museum zijn favoriete plek-
jes. “De kindvriendelijkheid 
van het STAM is één van de 

redenen dat we er zo graag 
komen. We nemen Mona al 
mee sinds ze een baby is. Nu 
is ze op een leeftijd waar ze 
zelf dingen kan ontdekken 
en beleven. Er is een grote 
tuin en ook in het museum 
zijn er plekjes waar ze zich 
kan uitleven. Je hoeft hier 
niet muisstil door de gangen 
te lopen”, legt Katrien uit.  
“Tijdens de expositie over 
draken was er een speelhoek 
die ze helemaal onderste-
boven heeft gehaald. Ook de 
ruimte met knutselmateriaal 
is een voltreffer. Elk bezoek 
is leuk voor haar, en dus ook 
voor ons.” NT

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

W I E

Katrien Dellafaille,  
Jeffrey Bellaert en Mona. 
Katrien en Jeffrey  
werken beiden als  
grafisch ontwerper.

K L A N T  B I J

STAM 
(Stadsmuseum Gent)

De overheid is een aantrekkelijke werkgever

Deze stelling is

Omschrijving Conclusie

In het volgend nummer

Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Uit een onderzoek uit 2012  
van Randstad kwam de  
publieke sector als aantrekke-
lijkste werkgever uit de bus.  
180 bedrijven en 29 publieke 
diensten werden beoordeeld  
op 17 criteria. De overheid 
scoorde op 16 ervan beter dan 
de private sector. Enkel op het 
gebied van de kwaliteit van  
het management moest het  
de duimen leggen tegen de  
privésector.  

• Had Randstad een top 10 gegeven zonder onder-
scheid tussen de private en publieke sector, dan 
stonden 9 FOD's op een gedeelde tweede plaats. 
De belangrijkste criteria om voor een baan bij de  
overheid te kiezen zijn werkzekerheid, loon, job- 
inhoud, werk-privébalans en toekomstperspec- 
tieven.

Het selectieorgaan Selor lijkt deze troeven te 
bevestigen. Selor – dat voor meer dan 150 over-
heidsdiensten, steden en gemeenten, OCMW’s en 
intercommunales rekruteert – screende in 2014 
bijna 100.000 kandidaten voor ambtenarenjobs. 
Voor veel kandidaten vormt de overheid een aan-
trekkelijke werkgever omdat zij de mogelijkheid 
biedt om via examens en bijkomende opleidingen 
een echte loopbaan uit te bouwen. NT  

Uit de tekst hiernaast zou je kunnen concluderen 
dat de overheid een aantrekkelijke werkgever 
is. Maar aan het onderzoek van Randstad deden 
uitsluitend medewerkers mee van bedrijven en 
diensten met meer dan 1.000 werknemers. Ter-
wijl volgens een onderzoek van de VDAB kleine 
ondernemingen een grotere aantrekkingskracht 
hebben op het gebied van zelfontplooiing, divers 
takenpakket en werksfeer. Bovendien is het Rand-
stadonderzoek alweer enkele jaren oud. En de tijd 
staat niet stil. De regering bespaart flink, en met 
name overheidsdiensten worden daarbij niet ont-
zien. Bepaalde diensten klagen dan ook steen en 
been. Zo neemt de leegloop bij defensie alarme-
rend toe. Privatiseringen en een te hoge werkdruk 
veroorzaken bij andere overheidsdiensten veel 
onrust. Gelukkig blijven er nog voldoende plus-
punten over om te werken bij de overheid. Zoals 
het gevoel hebben van maatschappelijke relevan-
tie en verantwoordelijkheidszin. Nu maar hopen 
dat de huidige regering die ook wil tonen zodat de 
overheid een aantrekkelijke werkgever blijft.

De eindejaarspremie  
is een volwaardige  
13e maand.

De klant De stelling

“Elk bezoek is leuk voor Mona‚  
en dus ook voor ons.”



TEKST
Renske De Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Gudrun Makelberge

De commercialisering van de zorg is al enkele decennia bezig. Ging het in het begin om lokale initiatieven 
die een aanvullend aanbod op de openbare zorgcentra aanboden, dan zien we vandaag dat een groot 
deel van de zorgcentra in handen is van een kleine groep van internationale bedrijven met focus op  
vastgoed. Zijn die bedrijven wel begaan met de zorg? En welke impact heeft de commercialisering op de 
bewoners en op het personeel? 
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G
rote luxe, personeel 
dat altijd klaarstaat en 
heerlijke menu’s. In 
advertenties lijkt een 
verblijf in een commer-
cieel rusthuis wel een 
jarenlange vakantie. 
“Helaas is de realiteit 

anders”, zegt journaliste Lina 
Nasser. Zij werkte vijf maan-
den undercover als vrijwil-
ligster in zeven commerciële 
zorgcentra voor een reporta-
ge van het VRT-programma 
Pano. Wat te zien was in  
de reportage is voor ACV 
Openbare Diensten alles- 
behalve een nieuw verhaal. 

“De eerste commerciële 
rusthuizen waren vooral 
eenmanszaken of familie- 
bedrijven. De sector heeft 
zich de voorbije jaren ex-
ponentieel ontwikkeld en is 
momenteel quasi volledig in 
handen van internationale 
investeringsmaatschappijen”, 
legt Jan Mortier uit, coördina-
tor Openbare Zorgsector van 
ACV Openbare Diensten.

Vastgoed primeert
Van de 809 woonzorgcentra 
in Vlaanderen zijn er 138 in 
handen van een bedrijf, vaak 
grote groepen zoals Armo-
nea of Senior Living Group. 
In Brussel is de commerciële 
sector het sterkst aanwezig, 
maar liefst 60% is in handen 
van commerciële onder-
nemingen. De gemiddelde 
dagprijs ligt in commerciële 
centra ook hoger: gemiddeld 
59 euro (oplopend tot 250) 
in plaats van 52 in de open-
bare sector en 55 euro in de 
vzw-sector.

Jan Mortier: “Dat de prij-
zen hoger liggen verbaast 
ons niet. De commerciële 
sector is niet geïnteresseerd 
in de zorg, maar in het vast-
goed. Het tekort aan bedden 
zorgt ervoor dat er weinig 
of geen leegstand is. Ze zijn 
altijd ‘volgeboekt’ en ze 
kunnen de dagprijs makke-
lijk verhogen als blijkt dat 
de vraag groter is dan het 
aanbod. Bovendien halen 

die bedrijven ongeveer 35 à 
40% van hun inkomsten van 
de overheid via de RIZIV- 
financiering.” 

Commercieel uitgemolken
Garanderen duurdere 
dagprijzen dan ook betere 
kwaliteit? “Je zou denken 
van wel, maar dat is jammer 
genoeg niet het geval.  
Omdat de winst primeert, 
ligt de werkdruk bijzonder 
hoog. Bovendien zijn de 
personeelsnormen veel  
te laag. Met enkel het  
normpersoneel kan je  
onmogelijk een woonzorg-
centrum uitbaten.” 

Dat heeft uiteraard 
gevolgen voor de werkdruk 
en voor de zorgverlening. 
“Zwaar zorgbehoevenden 
worden beschouwd als 
consumenten en worden 
vaak commercieel uitge-
molken. Door allerhande 
supplementen wordt de 
factuur opgedreven en lijken 
woonzorgcentra meer op 

hotels waar roomservice be-
langrijker is dan de zorg. En 
dat voor soms fenomenale 
prijzen. In sommige centra 
loopt de prijs op tot 150 euro 
per dag of 4.517 euro per 
maand. Dat is onbetaalbaar 
voor senioren met een klein 
of gemiddeld pensioen.”

Hoe moet het nu verder?
We kunnen de commerciële 
sector niet verbieden. Maar 
er kan wel meer controle 
zijn. Zo moet de financiële 
structuur transparant zijn en 
mogen overheidstoelagen 
uitsluitend aan de zorg-
functie worden besteed. De 
personeelsnormen moe-
ten bovendien drastisch 
verhogen zodat elk woon-
zorgcentrum kwalitatieve 
zorg kan en moet verlenen. 
Uiteraard moet ook de over-
heid zijn steentje bijdragen. 
Een gemeente en/of OCMW 
moet blijven investeren in 
een openbaar aanbod voor 
zorgbehoevenden. NT

 Wat zijn
 gevolgen

Zorgsector

De gemiddelde  
dagprijs in commer- 
ciële centra is 59 euro 
(oplopend tot 250) 
in plaats van 52 in de 
openbare sector en 55 
euro in de vzw-sector.

dePrivatisering in de 

zorgsector59
?
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Het tijdstip

Het is een grijze dinsdagochtend in het weerpark 
van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, beter 
bekend als het KMI. Het is de plaats waar Armand Pien 
God is en waar je publiekslieveling Frank Deboosere 
regelmatig tegen het lijf loopt. Het KMI is het federaal 
wetenschappelijk instituut voor meteorologie. Ze voor-
spellen er het weer, verstrekken klimatologische infor-
matie en doen zelf aan wetenschappelijk onderzoek 
naar het klimaat en weermodellen. 

In totaal werken er ongeveer 200 personen bij het 
KMI. Militant bij ACV Openbare Diensten Tom Willems is 
er één van. Hij werkt er al 9 jaar als system administrator. 
“Het leukste aan mijn job vind ik de gemoedelijke sfeer 
tussen de collega’s en het wederzijds vertrouwen. Ik ben 
verantwoordelijk voor de opslag van de meteorologische 
data en voor de applicaties die onze wetenschappers 
gebruiken. Zij moeten de data die binnenkomen via het 
weerpark analyseren en verwerken”, aldus Tom. Het me-
rendeel van zijn tijd gaat naar het veilig opbergen van de 
data. Data die essentieel zijn voor de werking van het 
KMI. “Het is een van de vele redenen waarom ik mijn job 
zo boeiend vind.” NT

11u07, 
KMI in Ukkel

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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De militant

15

Van lokaal naar provinciaal 
brandweeroverleg. Heeft  
dat zin?”

“

• De brandweer- 
hervorming van 1 januari 
2015 bepaalde dat lokaal 
overleg binnen een 
hulpverleningszone moet 
plaatsvinden. In Limburg 
wordt zelfs onderhandeld 
in een provinciaal over-
legcomité. “Dit om zoveel 
mogelijk zaken gelijkvor-
mig te krijgen in verband 
met het statuut van alle 
brandweermannen”, 
zegt Bert Goedermans, 
brandweerman in de zone 
Zuidwest Limburg. 

Dat klinkt op zich  
goed, nee?
“Dat was ook de reden 
waarom we daar indertijd 
in meegingen. Nu bijna  
3 jaar verder merken  
we dat we weinig onder- 
handelingsmarge hebben 
binnen dat overleg. De 
kleinste gemene deler 
beslist.”  

Wat bedoel je daarmee?
“Stel dat van de drie zones 
er twee beslissen om de 
maaltijdcheques op te 
trekken naar 8 euro. Maar 
de kleinste zone heeft 
daar niet de financiële 
middelen voor. Wat zal 
het resultaat zijn?” 

Het gaat niet door?
“Inderdaad. Het probleem 
is dat we tegenover 3 
politiek onafhankelijke 
structuren zitten. Geen van 
hen toont ook maar een 
moment van toegeeflijk-
heid ten opzichte van de 
andere. Met als gevolg dat 
we slechts punten en kom-
ma’s kunnen bereiken.” 

En lukte dat 
vroeger beter?
“Bij lokaal overleg wel, 
daar gaat het over lokale 
regelingen, aanwervin-
gen of bevorderingen. 
Maar provinciaal is er 
een standpunt over einde 
loopbaan: geen verlof 
voorafgaande aan het 
pensioen meer. Men zou 
voor iedereen een aange-
paste functie vinden. Maar 
we weten dat er onvol-
doende zijn voor al die 
mensen die binnenkort 
in aanmerking komen. Er 
is dus nog werk aan de 
winkel en de zones moe-
ten hiervoor de ruimte 
krijgen, en ook nemen.”

Terug naar het  
lokaal overleg?
“Zeker voor de personeels- 
zaken die specifiek 
zone-gebonden zijn. 
Het lokaal overleg moet 
sowieso een volwaardig 
overleg blijven. Op het 
vlak van welzijn en pre-
ventie kan het provinciaal 
overleg wel een goed 
platform zijn. We zijn dan 
ook voorstander om een 
sterk Comité voor Preven-
tie en Bescherming op het 
Werk uit te bouwen op 
provinciaal niveau.” 

Wat kan je doen?
“We zouden de wet op het 
sociaal statuut kunnen 
aangrijpen om de onwet-
telijkheid in te roepen, 
als blijkt dat er niet meer 
onderhandelingsruimte 
komt. Maar van een der-
gelijke regelstelling wordt 
niemand beter.” NT

ZIT JIJ MET EEN PROBLEEM DAT JE  
WILT AANKAARTEN? LAAT HET ONS  

WETEN VIA NT@ACV-CSC.BE
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BERT GOEDERMANS:

Marloes

B E R T  G O E D E R M A N S 

 · Brandweerzone Zuidwest 
Limburg, post Hasselt

 · Woonplaats: Hasselt
 · Leeftijd: 53 jaar
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TEKST  Eva Hugaerts, FOTOGR AFIE  Anton Coene

De confrontatie

Moet het pensioen  
op punten terug naar  
de schoolbanken?

D A N I E L  B A C Q U E L A I N E 

Federaal minister van 
pensioenen.

L U C  H A M E L I N C K  

Voorzitter van ACV  
Openbare Diensten.

Het zomerakkoord van de federale regering creëerde heel 
wat onrust over de aankomende pensioenhervorming van 
federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Vooral 
de exacte invulling van een pensioen op punten blijft tot 
vandaag onduidelijk. 
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De confrontatie

ACV OPENBARE DIENSTEN gelooft alvast dat 
het voorgestelde systeem niet zo transparant 
is als het wordt voorgesteld door de regering. 
Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten 
en minister Bacquelaine gingen erover in 
debat. 

Waarom is ACV Openbare Diensten 
tegen een systeem op punten?
LUC HAMELINCK: “We vinden het voorstel dat 

nu op tafel ligt complex, weinig transparant 
en moeilijk om uit te leggen aan onze leden. 
Terwijl er nu een vrij eenvoudige berekenings-
regel bestaat voor openbare diensten. Waar 
we ons vooral vragen bij stellen is de com-
plexe formule met verschillende parameters 
om de waarde van een punt te meten. Mensen 
hebben geen zekerheid meer.”

Hoe zal die berekening gebeuren?
LUC HAMELINCK: “Zoals het nu is aangekon-

digd, wordt een punt berekend op basis van 
een gemiddeld loon van de gehele bevolking, 
wat dan wordt vergeleken met elke individu-
ele situatie. Deze relatieve vergelijking maakt 
de berekening van de waarde van een punt 
zeer complex, zeker voor de burger zelf. ‘Zal ik 
nog een pensioen hebben?’ komen veel leden 
nu vragen.”

Wat stellen jullie voor als alternatief?
LUC HAMELINCK: “Voor de openbare diensten 

stellen we voor om te vertrekken vanuit het 
bestaand systeem en niet vanuit een systeem 
op punten. Want we zien nog een bijkomend 
probleem bij die punten. Namelijk als de  
inkomensverdeling verandert zal dit een  
impact hebben op je pensioenbedrag. Met  
een negatieve weerslag voor werknemers die  
onder het gemiddeld loon zitten. Is het niet 
beter te vertrekken vanuit een mediaan loon?”

MINISTER BACQUELAINE: “Ons systeem werkt in 
twee richtingen. Mensen met een laag inko-
men worden bevoordeeld door de solidariteits- 
factor. De waarde van een punt wordt immers 
berekend op het gemiddeld loon, daar zullen 
zij van mee profiteren. Natuurlijk, het is de 

verantwoordelijkheid van de werknemer 
om een aantal punten te verzamelen. Een 
systeem dat individuele verantwoordelijkheid 
combineert met solidariteit lijkt me toch meer 
rechtvaardig dan het huidige.”

Waarom vindt u een systeem op  
punten wel transparant?
MINISTER BACQUELAINE: “Ik ben ervan overtuigd 

dat een puntensysteem wél duidelijker is. Het 
zal bovendien toelaten om gedurende de hele 
loopbaan zicht te hebben op het te verwach-
ten pensioen. Ook voor ambtenaren, van wie 
het pensioen nu berekend wordt op hetgeen 
ze kunnen verwachten te verdienen aan het 
einde van hun loopbaan, zal een puntensys-
teem duidelijker zijn.”

LUC HAMELINCK: “Vanaf je 50e kun je wel een 
voorspelling laten maken over je te verwachten 
pensioen, het klopt dus niet helemaal dat dit nu 
helemaal onduidelijk is voor ambtenaren.” 

MINISTER BACQUELAINE: “Een systeem op punten 
vertrekt ook vanuit de visie dat pensioen 
wordt berekend op de duur van je loopbaan, 
en niet op basis van je leeftijd. Je kunt het 
vergelijken met de aankoop van een wagen: 
daar ga je ook kijken naar het aantal gereden 
kilometers en niet naar de leeftijd van de wa-
gen. De duur leek ons een juister uitgangspunt 
voor de berekening.”

Wat maakt zo’n systeem verder  
futureproof volgens u?
MINISTER BACQUELAINE: “De berekeningswijze 

zal toelaten om te gaan naar een harmonisatie 
van de bestaande statuten. Jongeren vandaag 
hebben vaker en vaker een gemengde loop-
baan. Het puntensysteem laat toe die verschil-
lende statuten te integreren. Een andere factor 
die zal meespelen bij de berekening, is de 
levensverwachting en eventueel ook de  
demografische situatie, want ook deze veran-
dert in de loop der jaren.”

Hoe wil u de onzekerheden wegnemen? 
MINISTER BACQUELAINE: “Mensen mogen gerust 

zijn: de waarde van een punt kan niet vermin-
deren in de loop der tijd. De verhoging van de 
waarde kan variabel zijn en gelinkt worden 
aan de evolutie van de lonen. De waarde van 
een punt wordt dus continu geactualiseerd. 

Het is belangrijk dat de regering dit garan-
deert. Dat staat ook zo in het zomerakkoord.”

LUC HAMELINCK: “Wij zouden het represen-
tatiever vinden om voor de actualisering te 
kijken naar de reële loonevolutie in de  
openbare sector, en niet naar de index.”

Er is ook onduidelijkheid over de  
overgangsperiode. Gaat het nieuwe 
systeem in vanaf 2025 zoals uw  
kabinet voorstelt, of in 2030 zoals in  
het regeerakkoord?
MINISTER BACQUELAINE: “Om correct te zijn 

stond er in het regeerakkoord dat het nieuwe 
systeem ten laatste in 2030 wordt ingevoerd. 
Mijn kabinet stelt 2025 voor, de Academische 
Raad en de pensioenadministratie onder-
steunen deze ambitie. Een overgangsperiode 
zal zeker nodig zijn om een sociale vertrou-
wensbreuk te vermijden.”

Houdt de hervorming rekening met  
het specifieke karakter van de  
pensioenopbouw in de openbare sector?
MINISTER BACQUELAINE: “We willen naar een 

geharmoniseerd systeem gaan, waarbij we in 
de overgangsperiode rekening zullen houden 
met bepaalde bestaande mechanismen.”

LUC HAMELINCK: “Ik heb toch bedenkingen bij 
die transitiemaatregelen: er is eigenlijk een erg 
lange overgangsperiode nodig. De berekening 
op basis van het loon over de ganse loop-
baan en het feit dat er een maximumplafond 
wordt gezet op de waarde van een punt bij 
ambtenaren zal de pensioenen verminderen. 
Ik vrees dat het specifieke karakter van onze 
pensioenopbouw verloren zal gaan, met la-
gere pensioenen tot gevolg. Ik vind de situatie 
voor ambtenaren nu duidelijker: het pensioen 
wordt berekend op de laatste 5 à 10 jaar van 
de loopbaan. En niet aan de hand van een of 
ander complex coëfficiënt. Wat is er mis mee 
om het pensioen te berekenen op de laatste 
gewerkte jaren?”

MINISTER BACQUELAINE: “Ons systeem wil een 
reflectie zijn van de hele loopbaan, en niet 
enkel op de laatste jaren. Ik ben het ook niet 
eens met uw stelling dat dit nu voor de open-
bare sector veel duidelijker is. Ook binnen 
verschillende overheden gelden verschillende 
berekeningswijzen. Premies worden bijvoor-
beeld niet overal mee berekend.”  

Zullen de gelijkgestelde periodes nog 
worden meegeteld voor het pensioen?
MINISTER BACQUELAINE: “Ik wil een aantal ge-

lijkgestelde periodes  
behouden. Als huisarts zou 
ik het bijvoorbeeld niet  
eerlijk vinden dat iemand 
wordt gestraft in zijn 
pensioen omdat die uitvalt 
vanwege ziekte. Maar of alle 
gelijkgestelde periodes op 
vrijwillige basis nog zullen 
meetellen voor de bereke-
ning van het pensioen?  
Dat lijkt me twijfelachtig.”

Wat hopen jullie  
nu als vakbond?
LUC HAMELINCK: “Aangezien 

er voor openbare diensten 
nog zoveel onduidelijk is 
over de impact van deze 
hervorming op ons statuut, 
verwachten we van de  
minister om snel een analy-
se te maken van de situatie 
bij de openbare diensten. 
Zodat we ons niet in een 
avontuur storten en de  
afgesproken sociale contrac-
ten werkelijkheid blijven.”

MINISTER BACQUELAINE: “Ja,  
dat komt eraan. Hou er wel 
rekening mee dat er een 
sterkere link zal komen 
tussen het loon en het  
pensioen, bij de verschil-
lende statuten. Een nieuw 
systeem is nodig: om te 
harmoniseren en te vereen-
voudigen.”

Wordt deze hervorming 
nog deze legislatuur 
ingevoerd?
MINISTER BACQUELAINE:  “Dat  

is alleszins mijn ambitie. 
Mijn nota van 26 juni zit  
nu bij het Nationaal 
Pensioencomité. Met hun 
feedback gaan we naar de 
sociale partners. De regering 
wil begin 2018 het wets-
voorstel indienen.” NT

“MENSEN MOGEN

GERUST ZIJN: DE

WAARDE VAN EEN 

PUNT KAN NIET 

VERMINDEREN IN DE

LOOP DER TIJD.”

MINISTER BACQUELAINE

“WAT IS ER MIS MEE

OM HET PENSIOEN 

TE BEREKENEN OP DE

LAATSTE GEWERKTE

JAREN?”

LUC HAMELINCK
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Woon-werk verkeer

20

 

Elke dag legt Ken Van de Steene 114 kilometer af, de afstand van zijn huis in Merelbeke naar zijn werk in 
Schaarbeek en terug. Ken werkt al bijna twintig jaar in Brussel, de eerste vijftien jaar koos hij voor de trein 
om zijn woon-werkverkeer af te leggen. “Na een tijdje was ik dat beu. Maar bij mijn vorige werkgever was de 
fiets nemen geen optie, want er waren geen douches.” Zijn huidige werkgever - CM - stimuleert werkne-
mers om de auto te laten staan. Per jaar fietst Ken zo’n twintigduizend kilometer. “Sommige mensen ko-
men thuis en moeten nog sporten. Als ik thuiskom, kan ik me volledig concentreren op mijn gezin. Akkoord, 
mijn dagen duren iets langer.” Toch zou Ken het niet volhouden zonder het mobiliteitsbudget. Per gefietste 
kilometer krijg wij 23 cent. “Per maand verdien ik vierhonderd euro met de fiets.”

S
inds 2005 moeten alle 
Belgische werkgevers met 
meer dan 100 werknemers in 
dienst het woon-werkverkeer 
van hun personeel in kaart 
brengen. In 2014 namen  
verschillende werkgevers 
deel aan deze enquête, goed 

voor in totaal 10.734 vestigings- 
eenheden, waar meer dan 1,5 
miljoen mensen werken.

Troon wankelt
Tussen 2005 en 2014 daalde  
het gebruik van de auto en de  
motorfiets met 5%. De daling 
was het sterkst in Brussel. Als 
gevolg steeg het gebruik van het 
openbaar vervoer van de fiets. 
De ontwikkelingen zijn minder 
uitgesproken in Vlaanderen en 
Wallonië met een daling van het 
auto of motorgebruik met 4% in 
Vlaanderen en 1% in Wallonië.  
Het verschil in gebruik hangt ook 
af van het feit of de werkplek  
zich al dan niet in een dicht- 
bevolkt stedelijk gebied bevindt. 

Bereikbaarheid
In de 3.000 vestigingseenheden 
die het minst goed te bereiken zijn 
met het openbaar vervoer, maakt 
daar amper 2% gebruik van. In de 
471 best gelegen eenheden neemt 
meer dan 70% van de werknemers 
het openbaar vervoer. Banken en 
verzekeringen, federale en regi-
onale besturen en het onderwijs 
zijn vaak goed te bereiken met het 
openbaar vervoer. Mensen die bij 
een openbaar bestuur werken of in 
het onderwijs staan, nemen mede 
daardoor minder vaak de auto.  

Fietsvergoeding populairder
Het aantal maatregelen van 
bedrijven en openbare instellin-
gen om de mobiliteit te verbeteren 
stijgt sinds 2005. Zo bedraagt  
het aantal eenheden waar werk- 
nemers van een fietsvergoeding 
kunnen genieten nu 86%,  
tegenover 74% in 2011 en 43%  
in 2005. Ook biedt meer dan  
de helft van de eenheden gratis 
openbaar vervoer aan.

Impact van de maatregelen
33% van de werknemers heeft de 
mogelijkheid om van thuis uit te 
werken. Rekening houdend met 
het werkelijke aantal telewerkers 
kan op deze manier 1,9% van het 
woon-werkverkeer en tot 3,8% 
in Brussel worden vermeden. De 
meeste maatregelen hebben een 
positieve impact op de door de 
werknemers gekozen vervoermid-
delen. De fietsvergoeding of gratis 
openbaar vervoer hebben dan ook 
een impact van meer dan 20% op 
het gebruik van de vervoermid- 
delen, maar ook het hebben van 
een mobiliteitscoördinator doet 
het aandeel auto met 5% dalen.

Maar problemen blijven
Wat de auto betreft, is het grootste 
probleem nog altijd de congestie. 
Fietsers noemen het gevaarlijke 
verkeer het vaakst en bij het open-
baar vervoer blijkt de organisatie 
ervan niet op de werkuren afge-
stemd, zijn er onvoldoende voor-
zieningen en te lange reistijden. NT

KUN JIJ 

WAT 

KEN KAN?

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Pieter Van Eenoge

Nee, ‘tegen mijn goesting’ was geen antwoordmogelijkheid in de enquête van  
de federale overheid naar hoe de Belg naar het werk gaat. Het rapport Woon- 
werkverkeer 2014 laat wel zien dat de auto nog altijd koning is, maar dat zijn troon 
langzaam begint te wankelen. En er kwamen enkele opvallende conclusies uit de  
bus: werknemers bij openbare diensten laten het meest de auto staan.

65‚6%
gebruikt de auto 

 
 

17‚7%
gebruikt het  

openbaar vervoer

 
 

9‚5%
gaat met de fiets 

 

2‚9%
doet aan carpooling  

 

2‚4%
gaat te voet

 

1‚2%
gebruikt de 
motorfiets

 

Hoe gaat de Belg naar het werk?
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M
OET GIJ OOK NIET STAKEN?” Het was een vraag die ik de af-
gelopen weken een paar keer voorgeschoteld kreeg. Soms 
vol verwondering, soms semi-beschuldigend, alsof ik geen 
echte ambtenaar zou zijn als ik niet staak. Maar even vaak 
klonk het: “Al goed dat gij niet staakt, die stakers denken 

nooit aan de gewone mensen.” Tsja, je kunt nooit goed doen 
voor iedereen, hè. Voor- en tegenstanders hebben zich ingegra-
ven in de stellingen van het eigen Grote Gelijk. Toch als je afgaat 
op wat je online leest. Tenminste iets waar mensen warm voor 
lopen in deze koude dagen, denk ik dan als eeuwige optimist.

Als het niet duidelijk genoeg is waarom er wordt gestaakt, 
is het al helemaal ver zoeken naar begrip. De Catalaanse staker 
vinden we sympathiek, de Belgische kost alleen maar geld, zo 
lijkt het wel. Terwijl de waslijst aan redenen om te protesteren 
tegen het gevoerde beleid hier toch ook wel elke dag aangroeit.

Ik heb al een paar keer gestaakt in mijn leven. Jaja, ik ben 
een believer. En ook wel op andere vlakken burgerlijk onge-
hoorzaam geweest. Ik herinner me een schoolstaking waarbij 
een paar vrienden en ik ons ostentatief hadden vastgeketend 
aan de schoolpoort. Burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt me 
wel een vorm van verzet die toe is aan een upgrade tot gelief-
de stakingsvorm van de 21e eeuw. Even googelen leert me dat 
burgerlijke ongehoorzaamheid een breed begrip is waar je alle 
kanten mee uit kunt. Met succes overigens, zeker als je de tijds-
geest mee hebt en een breed gedragen middenveldorganisatie 
zoals pakweg een vakbond achter je hebt staan. Ook al blijft 
die aanvankelijk best wat in de achtergrond. De Vlaming heeft 

nu eenmaal meer sympathie voor de sympathieke underdog. 
Sommige van die sympathieke underdogs verwierven zelfs  

eeuwige roem met hun daden van burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Mahatma Gandhi had het nooit tot een icoon van 
vreedzaam protest geschopt als hij braaf in Engeland was ge-
bleven na zijn rechtenstudie. Of als Rosa Parks die dag in 1955 
ziek was thuis gebleven en niet de bus had genomen, hoe zou 
het dan nu gesteld zijn met de burgerrechtenbeweging in de 
Verenigde Staten? Er zijn nog veel voorbeelden te bedenken 
die gehoorzaamheid aan de rechtvaardigheid en niet aan de 
staat uitdroegen. Van je belastingen niet betalen uit protest 
tegen de oorlog in Vietnam, over leegstaande huizen kraken 
in Amsterdam, tot ethisch hacken anno 2017. Burgerlijke on-
gehoorzaamheid moet wel aan een aantal voorwaarden vol-
doen, aldus de Nederlandse socioloog en jurist Kees Schuyt. 
Je daad van burgerlijke ongehoorzaamheid moet bijvoorbeeld 
illegaal zijn en een politiek doel hebben, gewoon weigeren te 
betalen in de supermarkt uit protest tegen de kapitalistische 
consumptiemaatschappij volstaat niet. Burgerlijk ongehoor-
zaam zijn doe je ook geweldloos en liefst ook niet eenmalig. 
Het helpt ook al je zaak vooruit als je wat volk op de been kunt 
brengen. Een politiek geïnspireerde botellón, als het ware. Pfff, 
geen kattenpis zeg om dat allemaal op poten te zetten. Wie 
kan helpen? De vakbond misschien? NT

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

Burgerlijke ongehoorzaamheid

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

Soms slaagt ze in haar opzet, soms niet.

ZORGSECTOR

Dringende  
hulpverlening 

CAMPAGNE

Genoeg voor
iedereen?!

BESTUUR

Rapport lokale  
besturen

IN DE
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EDITIE
Hoe zit de sector in 
elkaar en wat zijn de 
gevolgen?

Wordt er voldoende 
geïnvesteerd in de 
openbare sector?

ACV praat over 
arbeidsdeelname-  
en herverdeling
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Nieuws Column

In 2018 verkiezen we nieuwe gemeente- en provincie- 
raden. ACV Openbare Diensten maakt van de gelegen-
heid gebruik om elk lokaal bestuur te evalueren. De  
focus ligt daarbij op de tevredenheid van het personeel 
op het werk. Daarom willen we alle medewerkers van 

lokale besturen bevragen. 
 
• De kwaliteit van de arbeid be-
invloedt de arbeidstevredenheid. 
Die kwaliteit wordt bepaald door 
5 dimensies van arbeid: arbeids-
inhoud, arbeidsvoorwaarden, ar-
beidsomstandigheden, arbeidsver-
houdingen en arbeidsorganisatie. 
De vragen laten alle vijf dimensies 
aan bod komen. De bedoeling is 
om niet alleen een tevredenheids-
score te berekenen, maar ook om 
een verklaring te geven voor die 

score. ACV Openbare Diensten roept het personeel van de gemeenten, 
OCMW’s, provincies, woonzorgcentra, ziekenhuizen, huisvestingsmaat-
schappijen en de intercommunales op om hun stem te laten horen. Vul 
onze enquête in, wij berekenen de tevredenheid van de medewerkers bij 
je bestuur en sporen sterktes en zwaktes op. We gieten alles in een rapport 
dat we bezorgen aan je bestuur. Zo wordt men zich bewust van wat er 
leeft bij het personeel. Na de verkiezingen is het rapport voor ons een in-
strument om bij de nieuwe bestuursploeg aan te kloppen en de belangen 
van het personeel op tafel te leggen.

Jouw  
mening

telt!
• Iets minder dan een 
jaar geleden werd  
NT magazine gelan-
ceerd, het nieuwe 
ledenblad van ACV 
Openbare Diensten.  
We willen graag weten 
wat jouw mening over 
het magazine is. Hou 
dus je mailbox in de 
gaten‚ want je krijgt 
binnenkort een mail 
met de link naar de 
enquête. Het neemt 
slechts 10 minuten in 
beslag en je maakt kans 
op een mooie prijs.

Jij en je collega’s kunnen onze vragenlijst vanaf 23.11 
invullen op www.rapportlokalebesturen.be. Neem deel en  
moedig al je collega’s aan om hetzelfde te doen. Hoe meer  
deelnemers, hoe luider onze stem zal klinken! 

Lokale  
besturen:  
hoe tevreden 
ben jij over  
je werk?
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Achiel van Acker wordt gezien als de 
man die een doorslaggevende rol 

speelde in het omzetten van de  
naoorlogse dromen in concrete daden. 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

1944

TERUGBLIK
TOT IN 1867 waren vakbonden verboden. Maar als gevolg van het groeiend aantal leden en hard-
nekkige stakingen moesten overheid en patroons met de vakbondsbeweging rekening houden. 
Pas na WO I kregen de overlegstructuren tussen werkgevers en werknemers enigszins vaste 
vorm. Een mijlpaal is het Sociaal Pact dat werkgevers en vakbonden afsloten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in april 1944. En in de jaren 60 en begin jaren 70 werden belangrijke interpro-
fessionele akkoorden gesloten. Tussen 1976 en 1986 stokte het sociaal overleg, onder andere 
als gevolg van een sputterende economie. Anno 2017 stellen velen zich de vraag of er nog wel 
sprake is van overleg. Onder hen econoom Ive Marx van Universiteit Antwerpen: “De N-VA voert 
een voor dit land ongeziene strijd tegen de vakbonden. Zelfs Guy Verhofstadt aanvaardde dat de 
sociale partners autonoom het loonoverleg mochten uittekenen.” Hoe moeilijk het ook kan zijn, 
zeker wanneer de politieke steun voor het vakbondswerk lijkt af te nemen: overleg is de beste 
manier om zaken geregeld te krijgen. En daar blijven we op inzetten. NT


