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Voor reacties kan je Luc Hamelinck bereiken  
via luc.hamelinck@acv-csc.be.

3 vragen voor...                         Luc Hamelinck

• • •  De regering heeft beloftes gedaan over het aan-
vullend pensioen. Wat hielden die in? De federale regering 
ging voor al haar contractueel personeel zorgen voor een aan-
vullend pensioen vanaf begin 2017. Er is daarvoor 32 miljoen 
euro opzij gelegd. Er komt een regeling met een werkgevers-
bijdrage van ten minste 3% van het loon. Die belofte wordt 
momenteel uitgewerkt door de minister van Pensioenen. Dat 
zal wellicht voor de eerste helft van 2018 zijn. De regering wil 
de regeling met terugwerkende kracht van start laten gaan. 
Dat is een engagement. De komende jaren willen we die 3% 
omhoog zien gaan. Vanaf pakweg 6% bouw je een voordeel op 
vergelijkbaar met het overheidspensioen.
 

• • •  Waarom worden ze niet nageleefd? We stellen 
vooral de houding van de Vlaamse regering aan de kaak. 
Minister Homans (N-VA) had ook een aanvul-
lend pensioen beloofd voor het contractueel 
overheidspersoneel bij de Vlaamse overheid. 
Voorlopig bleef het bij loze beloften. We hebben 
daarop gereageerd. Met succes, want de Vlaamse  
regering heeft voor 2018 en 2019 telkens  
11 miljoen euro voorzien.  

• • •  Is het niet nakomen van beloftes 
door de overheid een tendens, of van alle tij-
den? In de regel worden afgesproken verbin-
tenissen nageleefd. Waken over de uitvoering 
van beloftes hoort bij onze rol. In vergelijking 
met vroeger is het wel zo dat de N-VA-minis-
ters voor ambtenarenzaken erg wantrouwig 
staan tegenover sociaal overleg. Ze zouden er 
liever gewoon vanaf zijn en lijken bewust te 
provoceren om de vakbondsreacties nadien in 
een negatief daglicht te plaatsen. We moeten 
de dingen dus goed doordacht aanpakken. NT

Luc Hamelinck is voorzitter van  
ACV Openbare Diensten

Waken over de  
uitvoering van beloftes  
hoort bij onze rol.”

“
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Het gesprek

Ik ben al 10 jaar beroepsbrandweerman in  
Bornem. Als sergeant leid ik tijdens interventies 
de ploeg. Ik word ook ingezet om ziekenwagen- 
en brandweerinterventies en administratieve 
taken uit te voeren. Via een beschikbaarheidssys-
teem blijf ik altijd oproepbaar voor interventies.

Ik doe mijn job met veel overtuiging en inzet. 
Mensen in nood helpen, daar doen we het voor. 
Het contact met de collega’s speelt ook een grote 
rol. We werken heel vlot samen en hebben ook 
buiten de uren een hechte band. 

De brandweer is één grote familie. Zowel bin-
nen een team, nationaal en zelfs internationaal. 
Wanneer ik op vakantie ben, pols ik altijd hoe 
de collega’s ter plaatse werken, welk materiaal 
en technieken ze gebruiken, … Als je zo'n lokale 
brandweerpost binnenstapt, word je altijd met 
open armen ontvangen.

Met dat solidariteitsgevoel in het achterhoofd 
hebben we Fire for Life opgericht. We willen  
tonen dat we als brandweer één team zijn. 
Brandweermannen uit Brugge beten in 2008 

de spits af. Al snel sloten verschillende korpsen 
zich aan, waaronder het onze. Toen Fire for Life 
in 2011 een optocht met een gocarttrein van  
Bornem naar het Glazen Huis in Leuven orga-
niseerde, besloot ik actief deel te nemen. Het 
werd een succeseditie: meer dan 600 brand-
weermannen overhandigden in Leuven 12.500 
euro voor het goede doel. Dit jaar zamelden 
we geld in met een kleding- en rookmelder- 
verkoop. Met meer dan 1.200 brandweermannen 
trekken we op 23 december richting recreatie- 
domein Puyenbroeck om daar onze cheque te 
overhandigen. 

Als brandweerman zie je erge dingen. Ik sta 
daar liever niet te lang bij stil. Eén moment zal 
me altijd bijblijven. Het is eerder een ludiek ver-
haal. Vijf jaar geleden werden we opgeroepen 
voor een afvalbrand langs een niet gebruikte 
spoorlijn. Nadat het blussen erop zat, maakten 
we van de gelegenheid gebruik om een opstel-
ling met waterslangen in scène te zetten. De foto 
die we daarvan maakten, ging in geen tijd viraal. 
De volgende ochtend belde MNM ons op en ver-
scheen de foto in tal van publicaties. NT

Fire for Life
Tom Bongaerts is sergeant bij de brandweer. Een interessante en  

soms gevaarlijke job. Naast zijn werk engageert hij zich samen met andere  
korpsen om een actie op poten zetten voor Music for Life. 

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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“Mensen in nood helpen‚ daar doen we het voor.”
T O M  B O N G A E R T S



Financiën lokale besturen

Belangrijke verschuivingen zicht  

NT December 20176

bTEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Gwen Vanderstraeten/Mellon

JORIS LERMYTTE
“Besturen kiezen voor 

contractuele tewerkstel-
ling. Jobs met de beste 

bescherming worden 
vervangen door jobs met 

een meer precair  
werknemersstatuut.”



De lokale besturen in  
Vlaanderen voorzien voor 
2017 16,5 miljard euro aan 
uitgaven. Goed een vijfde 
daarvan, 3,5 miljard, gaat 
naar investeringen in infra-
structuur. Dat is een toename 
van 4,5% tegenover 2016. Zo’n 
13 miljard gaat naar de wer-
king van de lokale besturen. 
44% van die werkingsuitga-
ven van de lokale besturen 
dienen voor het personeel. De 
personeelsuitgaven kennen 
daarmee een groei van 1,1% 
ten opzichte van vorig jaar. 

Besparen op statutairen
“De groei van de personeels-
uitgaven is zeer beperkt”, 
zegt Joris Lermytte. “1,1%, 
dat is minder dan de inflatie. 
Er vindt ook een indexover-
schrijding plaats waardoor die 
uitgaven sowieso halver- 
wege het jaar met 2% stijgen. 
Blijkbaar is de index de 

enige factor die de middelen 
voor het personeel op peil 
houdt. De verklaring voor de 
beperkte groei in personeels-
uitgaven? Statutairen die 
weggaan worden niet meer 
vervangen door statutairen. 
In de plaats kiezen besturen 
voor contractuele tewerk-
stelling. Jobs met de beste 
sociale bescherming worden 
zo vervangen door jobs met 
een meer precair werkne-
mersstatuut. Deze toene-
mende trend devalueert ook 
de aantrekkelijkheid van de 
lokale openbare besturen als 
werkgever. Het is niet zo dat 
de algemene tewerkstelling 
bij de lokale besturen daalt, 
maar wel die van de statu-
tairen. Zo realiseert men dus 
een besparing.” 

Bijna kwart meer leefloners
Een tweede verschuiving die 
zichtbaar wordt in de cijfers 

is de toenemende armoede. 
Die komt tot uiting in de ster-
ke toename van het aantal 
leefloners. Joris: “De toename 
zorgt voor een stijging van 
de specifieke kosten voor de 
sociale dienst met 6,8%. Tus-
sen 2014 en 2016 steeg het 
aantal leefloners met 21%. De 
toename is voornamelijk het 
gevolg van de beperking en 
de striktere toekenning van 
de werkloosheidsvergoe-
dingen. Daarnaast laat ook 
de vluchtelingencrisis zich 
voelen. De bedragen voor de 
leefloners worden overigens 
grotendeels gerecupereerd 
bij de federale overheid. Dat 
weegt dus maar in beperkte 
mate door op de financiën 
van de lokale besturen. Maar 
leefloners doen vaak ook een 
beroep op andere dienstver-
leningen van de lokale bestu-
ren en dat kan de kosten 
alsnog doen oplopen.” NT

Het Belfius-rapport over de begrotingen voor 2017 van de lokale  
besturen in Vlaanderen laat een aantal verschuivingen zien.  
Joris Lermytte, stafmedewerker lokale besturen en pensioenen bij  
ACV Openbare Diensten analyseerde het rapport en zag opvallende 
veranderingen op het vlak van personeel en sociale bijstand.
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R
ooftopbar en restaurant 
Gaston is ondertussen 
7 jaar een trekpleister 
in de Arteveldestad. De 
hippe zaak krijgt in de 
zomermaanden zo’n 
8.000 bezoekers over 

de vloer. Het restaurant staat 
bekend om zijn verfijnde 
keuken en prachtige setting. 
Een mening die ook FAVV 
bevestigt, want de zaak heeft 
al enige tijd een ‘smiley’ van 
het agentschap voor de vei-
ligheid van de voedselketen.

Wie zo’n smiley wil krij-
gen, moet aan tal van stren-
ge voorwaarden voldoen. 
“Het label betekent dat we 
met alles in orde moeten 
zijn. Voedselveiligheid is 
uiteraard enorm belangrijk 

en is meestal een kwestie 
van gezond verstand”, zegt 
zaakvoerder Wim De  
Bruyne die jarenlang 
hoofdchef van het restau-
rant was. “Dat gaat van 
vanzelfsprekende zaken 
zoals de juiste temperatuur 
in de koelkast en de nodige 
hygiëne, tot het voorzien 
van medische attesten van 
al onze werknemers. We 
houden alles mooi bij in 
een logboek, zodat de in-
specteur snel kan controle-
ren hoe correct we werken. 
Het zijn de kleine extra in-
spanningen die het verschil 
maken. Bijvoorbeeld er een 
gewoonte van maken om 
nooit iets onafgedekt in de 
koelkast te zetten. Iedereen 

in de keuken draagt een 
haarnetje en onze keuken 
is zodanig ingericht dat er 
geen etensresten achter of 
tussen de werkbladen kun-
nen vallen. We gebruiken 
ook de app Quality Control 
die tal van handige func-
ties heeft om ons te helpen 
onze smiley te behouden. 
Dagelijks zijn er lijstjes die 
gecheckt en afgewerkt  
moeten worden, waardoor 
het er altijd piekfijn bijligt.”

“We weten nooit op 
voorhand wanneer we in-
spectie krijgen. De inspectie 
duurt meestal niet lang, toch 
niet als je in orde bent. Hier 
zijn de inspecteurs altijd op 
een kwartiertje weer buiten”, 
aldus Wim. NT

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

W I E

Wim De Bruyne,  
culinair zaakvoerder  
bij Gaston in Gent

K L A N T  B I J

FAVV  
(Federaal Agentschap  
voor de Veiligheid van de 
Voedselketen)

De klant

“Voedselveiligheid is een kwestie van gezond verstand.”
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Een eindejaarspremie is  
hetzelfde als een dertiende maand

Deze stelling is

Omschrijving Conclusie

In het volgend nummer

Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Staat een eindejaarspremie in de 
overheidssector nu gelijk aan een 
echte dertiende maand? 

• ER IS GEEN WET die de eindejaarspremie (of der-
tiende maand) gelijk regelt voor alle werknemers. 
Het hangt dus af van de sector waarin je werkt. In 
de privésector voorzien de cao’s meestal in een der-
tiende maand die overeenkomt met een maandloon. 

Bij de overheid
In de overheidssector wordt de eindejaarspremie 
meestal vastgesteld op basis van een forfaitair deel en 
een percentage van het loon. Hoewel dit vroeger nog 
niet in de buurt van een dertiende maand kwam, is 
de afgelopen vijftien jaar de regeling verbeterd door 
akkoorden die ACV Openbare Diensten in de verschil-
lende sectoren wist af te sluiten. Binnen de overheid 
zijn er nogal wat verschillende berekeningswijzen 
voor de dertiende maand. De federale overheid, lo-
kale besturen, federaal gefinancierde gezondheidsin-
stellingen (met paritair comité 330), politie, militairen 
en brandweer hanteren een forfaitair deel en een va-
riabel deel die kunnen variëren. Bij de Vlaamse over-
heid bestaat de dertiende maand uit een percentage 
van het bruto maandsalaris van de maand november, 
dat verschilt naargelang de rang. Voor de stads- en 
streekmaatschappijen bedraagt de EJP 8,33 % van het 
jaarloon, gebaseerd op het uurloon of maandwedde 
van december, verhoogd met een vast bruto-bedrag 
van +/- 130 euro (PC 328). Voor de autobus-auto-
carbedrijven bedraagt de premie geregeld vervoer: 
2.750,03 euro, bijzonder geregeld vervoer: 2.035 euro 
en autocar: 2035 euro (PC 140.01).

De personeelsleden bij de overheid in de 
allerlaagste weddegroepen komen (behal-
ve bij de Vlaamse overheid) aan een echte 
dertiende maand. Maar van zodra het loon 
de laagste overstijgt, absoluut niet. Voor 
iemand met een brutoloon van ongeveer 
3.000 euro per maand bedraagt de ein-
dejaarspremie 60 à 70% van de maand- 
wedde. ACV Openbare Diensten wil nu dat 
het laatste verschil wordt weggewerkt en 
vraagt een volwaardige dertiende maand. 
De sociale partners in de privésector zijn 
immers een loonsverhoging van 1,1 procent 
overeengekomen. NT

Investeren in openbaar  
vervoer kost minder op  
lange termijn. 

De stelling



Campagne

Genoeg 
voor  

iedereen?!
‘Arbeid en vrije tijd: dat rijmt!’  

Met die catchy slogan lanceerde  
ACV vorig jaar een nieuwe campagne  

over de vaak moeilijke combinatie  
tussen arbeid‚ gezin‚ zorg en vrije tijd.

TEKST
Renske De Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Debora Lauwers

NT December 2017

Om tot concrete actie- 
punten te komen, heeft 
ACV heel wat ouders aan de 
schoolpoort bevraagd.  
Daaruit kwamen ideeën 
voort om de combinatie 
arbeid en vrije tijd te  
vereenvoudigen. Dit zijn  
de meest voorkomende.
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G
enoeg voor iedereen?!’ 
vertrekt vanuit de 
veronderstelling dat er 
voldoende tijd, geld en 
werk is voor iedereen. 
“Het is alleen ongelijk 
verdeeld, daar hopen 
we met deze campagne 

verandering in te brengen”, 
aldus Bart Deceukelier van 
ACV. De campagne loopt 
over drie jaar en wil een be-
ter evenwicht tussen werk- 
en privéleven stimuleren. 
Momenteel wordt er samen 
met leden en militanten een 
concreet actieplan opgesteld. 
“In het eerste luik van de 
campagne polsten we naar 
de werk-privé balans van de 
Vlaamse bevolking. Op basis 
van die bevindingen hebben 
we enkele grote lijnen 
uitgetekend die we in een 
laatste fase in een concreet 
actieplan gieten. Dat plan, 
gecombineerd met acties en 

overleg wordt voorgesteld 
aan onze beleidsmakers. Zo 
hopen we op drie jaar tijd 
echt een verschil te maken”, 
legt Bart verder uit.

Stress, burn-out  
en vrije tijd
De campagne behandelt vier 
grote thema’s gekozen op 
basis van input uit de sociale 
verkiezingen: herintrede 
tot de arbeidsmarkt, langer 
werken, arbeid & vrije tijd en 
stress en burn-out. “Die the-
ma’s liggen in de lijn van de 
maatschappelijke signalen 
die we dagelijks oppikken. 
Uit recente cijfers van SERV 
(Stichting Innovatie en 
Arbeid) blijkt dat 14,4% van 
het middenkader spreekt 
van een verstoord evenwicht 
tussen werk en privé. Bij 
het hoger kader loopt dit op 
tot 23,3%. Alle werknemers 
ervaren de tendens naar 

flexwerk en dus langere 
werktijden. De druk om 
overuren te presteren is 
zeer groot.”

Ook het thema pen-
sioen en langer werken is 
heel actueel vandaag. “De 
meeste mensen zien het 
niet zitten om te werken tot 
67 jaar. Om langer te kun-
nen werken, moet het wer-
ken beter worden. Langer 
aan de slag kunnen blijven 
op een werkbare manier, 
daar streven we naar.”

“Het was voor ons een 
serieuze verandering om 
met een leeg blad naar de 
mensen toe te gaan, maar 
dat werd positief onthaald. 
Nu gaan we verder in 
dialoog om volgend jaar 
concrete voorstellen te 
doen om deze doelstellin-
gen te realiseren en echt 
een verschil te maken”, 
aldus Bart. NT
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Het tijdstip

Het is december en de stad Lokeren bereidt zich 
volop voor op de kerstperiode. Vandaag wordt de 
kerstverlichting opgehangen in Eksaarde, een deel- 
gemeente van Lokeren. De volgende tien dagen komen  
alle buitenwijken van Lokeren en het stadhuis aan de 
beurt. De versiering wordt zelf aangebracht door de 
stadsmedewerkers die enthousiast de palen langs  
Eksaarde-dorp versieren met sfeerlichtjes. “De 
kerstboom mogen we jammer genoeg niet zetten. 
Dat doen de socioculturele verenigingen meestal”, 
zegt Alex Celi die dit seizoen verantwoordelijk is voor 
de kerstdecoratie. “De verlichting springt elke avond 
automatisch aan, samen met de straatverlichting.  
Tegen Sinterklaas moeten alle verlichting en decoratie 
ophangen.” NT

8u30, 
Eksaarde-dorp, Eksaarde

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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Een          goede          zaak?

Onbeperkt 
bijverdienen  
na 65 jaar: 
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G W E N D O L Y N  R U T T E N 

Voorzitter van Open Vld en  
schepen in Aarschot.

K O E N  M E E S T E R S  

Nationaal secretaris van het ACV.

Sinds 1 januari 2015 kan iedereen na  
65 jaar onbeperkt bijverdienen.  
“Een heel positieve evolutie”‚ volgens 
Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten. 
Koen Meesters‚ nationaal secretaris van 
het ACV nuanceert de goednieuwsshow.

Een          goede          zaak?

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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De confrontatie

de invoering van de flexi-jobs. Het is een goede 
maatregel, maar je moet natuurlijk vermijden 
dat mensen versneld uit de arbeidsmarkt  
stappen om erna bij te verdienen aan een  
voordeliger fiscaal tarief. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Daarom kan het pas na een 
volledige loopbaan. We hebben dus heel wat 
vooruitgang geboekt: van niet mogen bijver-
dienen tot onbeperkt en liefst ook flexibel en 
onbelast. Daar zijn we nu bijna.” 

Klinkt in theorie mooi.  
Wat zijn de valkuilen?
KOEN MEESTERS: “We waren verrast door deze 

nieuwe wetgeving, omdat wij dat helemaal niet 
als een prioriteit zien. Als we mensen zekerheid 
willen bieden over hun pensioen, is het punt 
van onbeperkt bijverdienen niet zo belangrijk. 
Het is voor ons belangrijker dat iedereen vol-
doende pensioen heeft zodat bijverdienen uit 
financiële noodzaak niet nodig is.”

“Er is nog een tweede punt. De levens-
verwachting stijgt niet voor iedereen. Uit een 
studie van SERV blijkt dat slechts 3 op de  
10 mensen in een gezonde toestand aan zijn  
pensioen begint op 65 jaar. Moet je vroeger 

stoppen met werken, ook als je geen volledig pensioen hebt, 
dan geldt het onbeperkt bijverdienen niet. Zo krijgen we een 
situatie waarin de sterken, diegenen die gezond zijn op hun 
65, onbelast kunnen bijverdienen. Terwijl de mensen die 
gaten in hun carrière hebben of door omstandigheden of de 
aard van het beroep die volle loopbaan niet halen, wel extra 
belast worden. Het is voor ons echt een kwestie van priori-
teiten. Bovendien kunnen we niet verwachten dat mensen 
blijven doorwerken en dat risico hangt er  
wel aan vast.”

GWENDOLYN RUTTEN: “Ten eerste verplichten we niets. Nie-
mand moet na zijn 65 blijven werken of bijklussen, laat ons 
daar duidelijk over zijn. En het is voor ons wel degelijk een 
prioriteit. Het is inderdaad de bedoeling om meer en betere 
pensioenen te voorzien, maar dat is een werk van lange adem. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat we alle andere maatregelen 
uitstellen omdat dit nog niet in orde is. Tijdens mijn ‘ronde 
van Vlaanderen’ ontmoette ik veel mensen die omwille van 

sociale of financiële redenen 
graag nog een beetje wilden  
bijklussen op hun eigen tem-
po. Maar daar bestond geen 
wettelijk kader voor. Wat 
merkten we voor deze wet-
geving? De ‘sterksten’ die na 

“DE ZWAKKEREN VALLEN TELKENS UIT DE BOOT. DAAROM 

HEBBEN WIJ ONZE BEDENKINGEN BIJ DERGELIJKE SYSTEMEN.”

KOEN MEESTERS

GWENDOLYN RUTTEN: “Ik zie 
alleen maar voordelen aan 
het systeem. We komen van 
heel ver. Aanvankelijk was 
het als gepensioneerde bijna 
verboden om nog iets bij te 
verdienen. Mensen riskeer-
den financiële sancties en 
verloren pensioen. Nu kun-
nen gepensioneerden geluk-
kig onbeperkt bijverdienen 
zonder sancties of boetes. 
De volgende stap is dat die 
inkomsten volledig naast 
je pensioen staan en dus 
quasi onbelast worden. Op 
dat vlak hebben we al een 
eerste grote stap gezet met 

Wat was de  
redenering achter 
de wetgeving?  
En waarom is  
het een positieve  
evolutie? 
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hun pensioen een vennootschap oprichtten 
om op die manier nog iets bij te verdienen. 
Dat gaat natuurlijk niet voor alle soorten jobs. 
We zagen een reële nood bij mensen die wil-
den werken en gezond waren, maar ervoor 
gestraft werden omdat er geen regelgeving 
rond bestond. Denk aan mensen die willen 
helpen in de horecazaak van de kinderen. 
Dat hebben we opgelost met de flexi-jobs. 
De werkgever draagt 25% bij aan de sociale 
zekerheid, de werknemer houdt iets over en 
iedereen krijgt wat hij of zij wilt. Dat betekent 
ook dat we gaan van zwartwerk naar een 
extra bijdrage aan de sociale zekerheid.”

KOEN MEESTERS: “Komt dat geld dan wel bij de 
juiste mensen terecht? Zoals ik al aangaf, zijn 
het weer dezelfde mensen die bijverdienen. 
De zwakkeren vallen op die manier telkens uit 
de boot. Dat is waarom wij onze bedenkingen 
hebben bij dergelijke systemen.”

GWENDOLYN RUTTEN: “Wij gaan ervan uit dat 
werk werk creëert. Daar verschillen we mis-
schien sowieso fundamenteel van mening. 
Hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe 
meer koopkracht en hoe meer werkgelegen-
heid. Als er meer mensen werken, hebben we 
ook meer geld om de pensioenen te betalen. 
Dat gezegd zijnde, leent de ene job zich daar 
beter toe dan de andere. Zeker zware beroe-
pen vallen dan uit de boot. Maar dan kunnen 
gepensioneerden die een zwaar beroep 
uitoefenden misschien in volledig andere 
sectoren wel nog hun gading vinden.”

Vormen de bijklussende  
gepensioneerden dan geen  
concurrentie voor werkende  
professionelen?
GWENDOLYN RUTTEN: “Er is veel nood aan 

arbeidskrachten in Vlaanderen. Het enige 
wat we willen doen is werk dat vandaag 
niet ingevuld geraakt invullen en zwartwerk 
naar de witte markt krijgen. We merken ook 
dat deze jobs niet de plaats innemen van de 
reguliere jobs. Neem nu de zorgsector. Er zijn 
overal handen te kort, de mensen verzuipen 
in het werk. We zullen altijd blijven inves-
teren in de sector, maar als er tegelijkertijd 
occasioneel mensen kunnen inspringen die 
dat willen én kunnen doen, waarom niet? 
Het is voor mij een verhaal van én profes- 
sionele zorgverleners én de 65-jarige die  
de buurvrouw elke week helpt met de  
boodschappen.”

KOEN MEESTERS: “Dat klinkt in theorie mooi, 
maar na verloop van tijd zit je met een 
prijsconcurrentie ten opzichte van  die  
professionele markt. De buurvrouw zal  
namelijk goedkoper worden dan bijvoor-
beeld Familiehulp. En wat als mensen zich 
beginnen organiseren? Voor je het weet, zit 
je met extra, maar slecht of niet opgeleide 
spelers op de private markt. Dat is nu al een 
groot probleem in de zorgsector.”

GWENDOLYN RUTTEN: “Ik zie die partijen niet als 
concurrenten. Ik snap de vrees voor commer-
cialisering, maar ik denk toch dat dit doem-
denken is. Het is niet de bedoeling dat daar 
een businessmodel aan te pas komt, maar ik 
geloof ook niet dat zoiets  zal gebeuren.”

KOEN MEESTERS: “Begrijp me niet verkeerd, 
het kan zeker een mooi verhaal zijn van 
mensen die elkaar helpen. Wij waken  
gewoon over de potentiële valkuilen die 
er wel degelijk zijn. Kijk naar de Deliveroo 
koeriers, dat begon ook als een mooi en-en 
verhaal en blijkt nu pure uitbuiting te zijn.” 

GWENDOLYN RUTTEN: “Op dat vlak zijn we het 
eens, maar dat heeft hier volgens mij niks mee 
te maken. Het voorbeeld dat jij aanhaalt is een 
kwestie van arbeidsrecht. Wij willen gewoon 
een wettelijk kader waarin 65-plussers die 
willen bijverdienen, dat ook kunnen op een 
interessante manier. Op dat vlak blijf ik heel 
optimistisch.” NT

“IK HEB VEEL MENSEN

ONTMOET DIE OMWILLE

VAN SOCIALE OF 

FINANCIËLE REDENEN

GRAAG NOG WILDEN

BIJKLUSSEN OP HUN 

EIGEN TEMPO. MAAR

DAAR BESTOND GEEN

WETTELIJK KADER VOOR.”

GWENDOLYN RUTTEN
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Waarom is er geen akkoord 
over het arbeidsreglement?”

“

• Bij de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen 
zijn er problemen om met 
de directie een akkoord 
rond het arbeidsregle-
ment af te sluiten. “Dat 
lukt niet omdat we op een 
tweesprong staan”, zegt 
Sonja Mathijs van ACV 
Openbare Diensten. “De 
directie wil een flexibel 
uurrooster  invoeren – 
waarbij je kunt telewer-
ken en zogezegd zelf je 
werkuren bepalen –  
en het bestaande variabel 
uurrooster afbouwen. 
Nochtans gaf de  
administrateur-generaal, 
Jean-Marc Vandenbergh, 
een aantal jaren geleden 
bij de aankondiging van 
het flexibel uurrooster de 
garantie dat het variabele 
zou blijven bestaan. Met 
dat rooster kun je door 
te prikken een aantal in-
haalrustdagen verwerven. 

Nu komt hij daarop terug 
en maakt het variabel 
uurrooster zo onaantrek-
kelijk mogelijk. Mensen 
die bij het begin enthou-
siast waren over flexwerk 
komen van een koude 
kermis thuis. Want niet 
iedereen kan telewerken, 
en door de plannen om 
zogenaamde hoffelijk-
heidsuren in te voeren, 
is er sprake van periodes 
van bijna verplichte aan-
wezigheid.” 

Bye bye 38 uur?
“De directie schaft nu alle 
kleine voordelen van het 
variabele uurrooster af en 
wil zo mensen pushen om 

in te treden in ‘flexwerk’. 
Omdat wij ook met 
loketten werken waarvan 
de openingsuren werden 
verruimd, heb je niet 
altijd in de hand hoe lang 
je moet werken. Dat kan 
betekenen dat je tot 18 
uur bezig bent. Probleem-
loos vroeger vertrekken 
als je vindt dat het nodig 
is, bestaat niet meer. In 
het variabel systeem kon 
overwerk gerecupereerd 
worden. Bij flexwerk gaat 
dat niet meer: 38 uur 
in de week is niet meer 
gegarandeerd. Je werkt tot 
je werk af is. En dat wordt 
steeds moeilijker met 
minder personeel.”

Window dressing
Een tevredenheidsenquê-
te van de FOD P&O onder 
het personeel gaf een zeer 
negatief resultaat. “Het 
enige waar we positief 
op scoorden was het 
contact met collega’s en 
de bereikbaarheid. De 
relatie met het manage-
ment wordt als slecht 
ervaren, er is een gebrek 
aan respect omdat er niet 
geluisterd wordt. Ik werk 
30 jaar in deze instel-
ling, en heb dus een hele 
evolutie meegemaakt. Of 
ik het erger zie worden? 
We hebben al heel wat 
enquêtes achter de rug, 
de resultaten worden 
steeds slechter terwijl er 
aan het fundament niets 
gebeurt. Men doet vooral 
aan window dressing. Je 
merkt dat onze kritiek 
niet doordringt bij deze 
directie.” NT  

ZIT JIJ MET EEN PROBLEEM DAT 

JE WILT AANKAARTEN? LAAT HET ONS  

WETEN VIA NT@ACV-CSC.BE
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SONJA MATHIJS:

S O N J A  M A T H I J S 

 · Attachée Hulpkas voor Werkloosheids- 
uitkeringen HRM-dienst, cel projecten

 · Woonplaats: Kessel-Lo
 · Leeftijd: 54 jaar
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Medische hulp

M
aar zo simpel is het 
niet. Het landschap 
van dringende 
geneeskundige hulp-
verlening (DGH) zit 
complex in elkaar. 
De hulpverlening 
wordt aangestuurd 

door de federale dienst 112 
waar alle oproepen bin-
nenkomen. Er zijn ver-
schillende actoren actief: 
alleen al de ziekenwagens 
worden door verschillen-
de instanties voorzien. De 

brandweer neemt 70% voor 
zijn rekening, verder zijn 
er ook ambulances van het 
Rode Kruis en de com-
merciële ondernemingen. 
Andere interventieploegen 
zijn de door het ziekenhuis 
aangestuurde MUG (mobiele 
urgentiegroep) en het nieuw 
project PIT (prehospitaal 
interventieteam).

Daarnaast bestaat ook 
niet-dringend liggend  
ziekenvervoer, een Vlaamse  
bevoegdheid. Dit soort 

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
ID/Katrijn Van Giel

Wanneer je dringende geneeskundige hulp 
nodig hebt‚ dan wil je die liefst zo snel  
mogelijk. Wie er jou dan helpt‚ maakt op 
zo’n moment niet uit. 

onder druk
door  
opbod  
commerciële  
spelers?

 

Dringende geneeskundige hulp
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vervoer wordt aangeboden 
door het Rode Kruis (via het 
eigen oproepnummer 105), 
andere vzw’s en commerci-
ele aanbieders.

Niet voor  
commerciële spelers
 “DGH is een kernopdracht 
van de overheid en zou 
volgens ons dan ook enkel 
door diensten van de over-
heid, brandweer, zieken-
huizen en diensten van het 
Rode Kruis mogen worden 

uitgevoerd”, zegt Ilse Heylen, secretaris  
Bijzondere Korpsen van ACV Openbare 
Diensten. “Commerciële spelers horen hier 
niet thuis. Want sommige goochelen met 
hun personeel: beroepspersoneel werkt 
zonder echt statuut en ze worden ook inge-
zet als vrijwilligers in hun eigen organisatie. 
Dat mag in principe niet, toch gebeurt het. 
Bij de hulpverleningszones is het personeel 
beter beschermd.” Jan Mortier, verantwoor-
delijke openbare zorgsector voor ACV Open-
bare Diensten: “In het niet-dringend liggend 
ziekenvervoer rijden sommige ambulances 
rond zonder geschoold personeel of het 
nodige medische materiaal. Soms krijgen 

gebruikers een torenhoge 
factuur in de bus. Deze 
cowboys moeten er uit. 
Daarom wil Vlaams minis-
ter Jo Vandeurzen minimale 
kwaliteitseisen opleggen en 
een vergunningsverplich-
ting invoeren.”

Plannen De Block
Federaal minister Maggie 
De Block wil de DGH  
hervormen tot een 
Niet-Planbare Zorg waarin 
DGH zijn plaats heeft. Ze  
wil de kwaliteit van de  
DGH verbeteren met kwa-
liteitseisen en een betere 
financiering. De Block 
streeft naar 100 % beschik-
baarheid waarbij in 90 % 
van de oproepen binnen 
de 15 minuten een zieken-

wagen ter plaatse moet zijn. 
De Block wil de financiering 
koppelen aan de mate van 
permanentie en overhead-
kost. Er zal ook een variabel 
gedeelte gekoppeld worden 
aan het aantal interventies. 
Jan Mortier: “Dit lijkt ons 
beter dan enkel a rato van 
kilometers te werken. Want 
weinig kilometers betekent 
onderfinanciering. Sowieso 
zijn materiaal, personeel  
en infrastructuur kilometer- 
onafhankelijk als je  
kwaliteit wil.”

Verborgen agenda
Het ambitieus plan van  
De Block vereist extra 
middelen. In 2018 wordt 
bijkomend 35 miljoen euro 
voorzien. Maar er is een 
vijfvoud van dit budget 
nodig om te bereiken wat 
ze voor ogen heeft. “We 
vrezen daarnaast voor het 
inboeten van het aanbod 
van de brandweer”, zegt 
Ilse Heylen. “Deze mensen 
hebben unieke skills voor 
het werk als ambulancier. Ze 
worden ook goed omkaderd 
op het vlak van statuut, 
opleiding en dergelijke. Dit 
dreigt onder druk te komen 
door een mogelijk opbod 
vanuit de commerciële spe-
lers.” Jan Mortier: “Je vraagt 
je af waarom die interesse 
hebben in een verlieslatend 
aanbod van dienstverle-
ning. Waarschijnlijk zien 
ze dit als visitekaartje voor 
hun hoofdactiviteit: het 
niet-dringend ziekenver-
voer. Ze eigenen zich zo een 
kwaliteitslabel toe in iets 
wat in de toekomst zeker 
booming business zal zijn: 
ouderenzorg, repatriëring en 
het patiëntenvervoer tussen 
ziekenhuizen van hetzelfde 
netwerk.” NT

onder druk
door  
opbod  
commerciële  
spelers?

 

Dringende geneeskundige hulp

“DE COWBOYS MOETEN ER UIT.” 

JAN MORTIER, VERANTWOORDELIJKE OPENBARE 
ZORGSECTOR VOOR ACV OPENBARE DIENSTEN
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Vanaf 2018 bezorgt Jong ACV Openbare Diensten elke 
kersverse mama of papa (die ACV-lid is) een slabbetje. Heb 
je in 2017 of 2018 een kindje gekregen? Bezorg ons dan een 
geboortekaartje en ontvang een leuk slabbetje. Je vindt Jong 
ACV Openbare Diensten op Facebook of je kunt ons recht-
streeks mailen naar jongacvod@gmail.com. Vergeet ons 
zeker niet te taggen wanneer je kindje zich uitleeft met ons 
superleuk gadget. Alvast van harte gefeliciteerd!

Jo
ng

 ACV Openbare Diensten komt langs met koffi e

WIN!
WIN!

WIN!
WIN!

Cadeautjes 
voor 

kersverse 
ouders

ZORGSECTOR

Psychiatrische  
centra 

STELLING  

Openbaar  
vervoer 

CONFRONTATIE

PensioenIN DE
VOLGENDE

EDITIE
Hoe is het gesteld met 
openbare psychiatrische 
zorgcentra?

Krijgt het pensioen  
lichamelijke  
ongeschiktheid een 
positieve evaluatie?

Investeren in openbaar 
vervoer kost minder op 
termijn

 

 

In februari‚ maart en april 2018 komt Jong ACV Openbare  
Diensten langs op het werk om jullie te verwarmen met een 
kopje koffie. De jongerenafdeling tourt met de koffiebus: 
“Peace, Love and Coffee”. Ze maken tijd voor een  
babbeltje tijdens de koffiepauze en luisteren naar jullie  
verhalen en bekommernissen.  
 
Wil je ook op jouw werkplaats genieten van een gezellige kop koffie? Laat dan 
vóór 13 januari 2018 iets weten via de Facebookpagina van Jong ACV Openbare 
Diensten of stuur een mailtje naar jongacvod@gmail.com.

Nieuws

Jouw  
mening
telt!
Iets minder dan een jaar geleden 
werd NT magazine gelanceerd,  
het gloednieuwe ledenblad van 
ACV Openbare Diensten. We willen 
graag weten wat jouw mening  
over het magazine is. Surf naar  
www.custometer.be/ntmagazine 
en vul de enquête in. Het neemt 
slechts 10 minuten in beslag en je 
maakt kans op een mooie prijs.
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I
K BEN MOE, lieve lezers. Of liever, ik ben het moe. Enfin, het 
loopt wat door elkaar. Kennen jullie dat ook? Ouders van 
kleine kinderen zeker en vast, vermoed ik. Want ik ken de 
oorzaak van mijn moeheid, van dat mweuh-gevoel. Mijn 
twee levendige kleuters. Elke nacht belandt er wel een van 

de twee bij ons in bed. Op zich vind ik dat niet erg, ik vind 
het zalig om hun slapende snoetjes te bestuderen en hun die-
pe ademhaling te horen. De totale staat van ontspanning bij 
slapende kinderen maakt - bij mij althans - massa’s geluks- 
hormonen aan. Tegelijk hebben kleuters de gave om in één  
seconde van totale ontspanning naar volledige alertheid te 
gaan, met elk vezeltje van hun lijfje onder hoogspanning. Ook 
geweldig, maar niet elke ochtend, uren voor de wekker af-
gaat. De reden van al die onrust in die kleine lichaampjes? Ik  
vermoed dat de constante staat van opwinding over de komst 
van Sinterklaas en de Kerstman daar voor veel tussen zit. Jullie 
worden bedankt, heren!

Maar het zijn niet alleen kleuters die ons het leven moe 
maken. Er zijn duizenden redenen te bedenken waar je  
moe(deloos) van kunt worden. En als ik moe ben, word ik  

lastig, onverdraagzaam, ongeduldig en begin ik te klagen en 
te zagen. Laat dat nu eens onze collectieve Belgische kwaal 
zijn van de laatste jaren! Zou al dat gezeur eigen zijn aan onze 
volksaard of het gevolg van een chronisch tekort aan nacht-
rust? Zou daar ooit al onderzoek naar gedaan zijn? Ik vind dat 
er op het eerste gezicht veel valt te zeggen voor mijn weinig 
wetenschappelijk onderbouwde theorie. Kijk maar naar ons 
recordverbruik aan slaap- en kalmeermiddelen. We hebben 
geen goede verhouding met onze nachtrust, dat is duidelijk. 
Terwijl voldoende en gezonde slaap een wereld van verschil 
maakt. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor hoe we naar de 
wereld kijken. Denk ik. Als overtuigd believer dat kleine daden 
grote gevolgen kunnen hebben, wens ik iedereen daarom een 
deugddoende winterslaap toe. Gun jezelf een paar dagen, ver-
stopt in dat gezellig warm holletje onder de dekens. Organiseer 
een Bed-In à la John en Yoko met het hele gezin en huppel vol 
optimisme 2018 in. Ik duik eventjes onder. Tot volgend jaar! NT

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

#ikbenmoe

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

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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TERUGBLIK
OP EEN PLAKKAAT AAN de oude grensovergang van Wuustwezel lezen we deze ‘Ode aan de 
douanier’. “Het leven is eigenaardig, ook voor de douanier. Gedurende meer dan 150 jaar heeft 
hij, gisteren en vandaag, zich dagelijks krom gezet en nachten lang gelopen om zijn taak te 
vervullen, zoals die hem door de wetgever was opgedragen. Slachtoffer van zijn klopjacht was 
soms de kleine man en vrouw die trachtten om door een bijverdienste, hoe onwettelijk ook,  
hun leven en dat van hun gezinsleden iets draaglijker te maken. De opbrengst van dat douane-
werk ging steevast naar de schatkist, waaruit de douane zelf alleen maar zijn meestal amper 
leefbare wedde zag terugkomen. Zijn werk bezorgde hem in de eigen omgeving dan ook een 
slechte naam en in de grensdorpen was de douane niet altijd een graag gezien iemand. Nu is 
die douanier sedert 1 januari 1993 verdwenen aan onze grens. En zoals meer gebeurt: iets dat 
wegvalt, begint men te missen. De waardering voor de douane komt nu van de kant van de 
vroegere slachtoffers.” NT


