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3 vragen voor...

• Er was in juli een staking bij De Lijn. Waar ging die over?
De onderhandelingen over nieuwe cao’s voor het personeel 
waren in een sukkelstraatje geraakt. Dan heb je als vakbond 
twee mogelijkheden: ofwel blijf je hopen op beterschap en 
trappel je ter plaatse, ofwel voer je de druk op. Onze eisen 
waren heel redelijk: het ging over zaken die we al in het inter-
professioneel akkoord overeen waren gekomen. Meteen na de 
staking verliepen de besprekingen losser, dus voor ons was het 
een succes. 

Wie acht je verantwoordelijk: de directie van De Lijn? 
De directie voert de onderhandelingen. Maar ze doet dat op 
basis van instructies van de Vlaamse regering. En die duwt  
De Lijn in een keurslijf. De Lijn staat de komende jaren voor 
grote veranderingen. Of die ten goede komen van de gebruiker 
valt te betwijfelen. Anderzijds mag je van de directie toch ook 
wel verwachten dat ze onderhandelingen op een constructieve 
manier voert en geen spelletjes speelt met het personeel. 

Stel: je staat te wachten op je bus en die komt niet door een 
staking. Wat gaat er door je heen?
Ik zou me minstens nerveus, mogelijk zelfs kwaad maken. Als 
je geen alternatief hebt voorzien, en de staking valt uit de lucht, 
dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Maar je ziet vaak ook 
mensen die elkaar uit de nood helpen. Bij eerdere stakingen 
heb ik mijn buren ook wel al eens meegenomen met de wagen. 
De laatste staking was trouwens duidelijk en op tijd aangekon-
digd. Ik had ook de indruk dat de publieke opinie wel begrip 
had voor de staking. Mensen leken te begrijpen dat het perso-
neel in zekere zin ook “gegijzeld” wordt door de situatie: er is 
die onhoudbare werkdruk en geen enkel zicht op verbetering. 
Wat doe je dan? NT

Luc Hamelinck, voorzitter van 
ACV Openbare Diensten
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Het gesprek

• Hoe je het ook noemt: inkanteling, synergie, 
fusie… ‘Ze’ proberen al tientallen jaren om OCMW 
en gemeente te laten fuseren. Ik ben bang dat 
het een omkanteling zal worden. Je moet niet 
veranderen om te veranderen. We hebben altijd 
een eigen, specifieke opdracht gehad – zorg voor 
armen, zieken en ouderen – en hebben ook een 
eigen cultuur. Een OCMW is een zorgbedrijf en 
werkt nu eenmaal volgens andere principes dan 
een ambtelijk apparaat zoals een gemeente. 

Begrijp me niet verkeerd: ik ben voor integratie. 
Zo zijn tien jaar geleden ook de Sociale Huizen tot 
stand gekomen, een samenwerkingsverband met 
de gemeentes. Dat is functioneel samenwerken, 
daarmee heb ik geen problemen. Maar de eigen-
heid van ons werk mag niet verloren gaan. Elke 
gemeente in Vlaanderen is anders gestructureerd. 
Bij het OCMW van Kortrijk werken zo’n 800 mensen. 
Dat geeft een heel andere dynamiek dan in een 
kleine plattelandsgemeente. 

Achter die hele inkanteling zitten een aantal  
politieke agenda’s verborgen. Om maar iets te 
noemen: het OCMW heeft een groot patrimonium 
en is op dat vlak rijker dan de stad. Dat patrimo-
nium mag het OCMW alleen gebruiken voor de 
eigen doelstellingen, de zorg voor sociaal zwak-
keren. De stad zit naar die bezittingen te lonken, 
ziet een mooie bruid en hoopt met de opbrengsten 
ervan uit te kunnen pakken met een zwembad, 
cultuurtempel of een of ander prestigeproject. 

Dit is allemaal niet nodig. Lokale besturen werk-
ten al samen en springen efficiënter om met de 
budgetten. Dus wat is de meerwaarde van heel 

die operatie? We werken met sociaal zwakke-
ren, dat leidt soms tot conflicten, logisch. Het gaat 
over mensen met problemen en die zijn dan ook 
vaak emotioneel. Kunnen ze daar aan een stads- 
loket mee omgaan? Als het ooit tot een inkanteling 
komt, zal het OCMW toch altijd een aparte dienst 
moeten blijven. Met een eigen werkwijze en me-
thodiek.

Ik heb het er zeer moeilijk mee dat een instelling 
die – weliswaar onder verschillende benamin-
gen – al bijna duizend jaar bestaat nu plotseling 
beter zou functioneren dan in al die tijd ervoor. 
De werking is goed, terwijl we in steeds moeilij-
kere omstandigheden moeten werken. Neem nu 
zo’n raad van het OCMW. Die streeft altijd naar 
een consensus: we moeten het eens raken om 
mensen te helpen. Terwijl ik bij een gemeenteraad 
de indruk krijg dat het daar gaat om een spel van 
meerderheid versus minderheid. 

Verandering werkt alleen als het personeel die 
mee draagt. Ik heb niemand van de OCMW- 
medewerkers ooit horen vragen om te fuseren 
met de stad. We zijn wel vragende partij voor een 
betere organisatie, meer personeel en middelen.  
We kregen er de voorbije jaren een heel pak taken 
bij omdat het aantal maatschappelijke problemen 
enorm is gestegen. Gaat inkanteling de oplossing 
bieden? Schaalvergroting, want daar spreken we 
over, is niet altijd beter. Integendeel. Je creëert nog 
meer chefs, een nieuw Mexicaans leger. De afstand 
tussen de mensen in het veld en de bestuurders 
vergroot. Dat zie je nu al. Vroeger liep iedereen zo 
bij de voorzitter binnen. Nu moet je al een chef en 
vervolgens een directeur passeren. NT

Ongevraagd  
& onnodig

Stef Frimout was jarenlang hoofd maatschappelijk werk bij het OCMW van 
Kortrijk en ging recent met pensioen. Hij vreest dat de zogenaamde  

inkanteling van OCMW’s in gemeentebesturen tot een omkanteling leidt.

“Inkanteling? Een nieuw Mexicaans leger zal je bedoelen!”
S T E F  F R I M O U T

TEKST
Willem-Jan 
van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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De militant
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Vroeger wilde iedereen 
een job bij De Lijn. lk vraag 
me af wie dat nu nog wil.”

“

• We bellen Jerry op  
de eerste dag van een  
vierdaagse staking bij  
De Lijn. Jerry werkt al  
30 jaar bij De Lijn in  
Antwerpen. In het begin 
als buschauffeur, nu uit-
sluitend als trambestuur-
der. “We gaan vandaag in 
staking. Daar was niet elke 
vakbond het mee eens, 
maar je moet wel solidair 
zijn met elkaar, vind ik. 
Onze voornaamste eis is 
het toekennen van de  
indexaanpassing. Er staan 
nog andere verworven-
heden op het spel. De 
directie maakt geen werk 
van de landingsbanen 
voor oudere werknemers, 
en we vechten voor het 
behoud van ons statuut.”

7.03
“Met name het naleven 
van het zogenaamde 

statuut 7.03 baart ons 
zorgen. Kort gezegd komt 
dat hierop neer: de totale 
rijtijd bedraagt gemiddeld 
7.03 uur voor de ononder-
broken diensten. Omdat 
de rijtijden zo scherp 
gesteld zijn, halen we dat 
gewoon niet meer. Neem 
nu Antwerpen. Aan de 
Rooseveltplaats sta je 2,5 
minuten voor het rood 
licht en heb je welgeteld 
17 seconden om over te 
steken, net genoeg tijd 
voor één tram. Dat bete-
kent dus gemiddeld zo’n 5 
minuten wachten. 

Van onze 24 minu-
ten pauze schiet er ook 

steeds minder over. Dan 
krijg je als advies om je 
boterhammen op te eten 
als je ergens wacht met 
je tram of bus. Vreemd 
als je tegelijk je reizigers 
verbiedt om op de tram 
te eten! Het statuut 7.03 
geeft je verder 15 minuten 
de tijd om je administra-
tie te regelen, zoals de 
ritopbrengsten afrekenen. 
Dat staat nu ook op de 
helling.”

Gefrustreerd
“Als militant geef je de 
leden zoveel mogelijk 
informatie. We proberen 
hen zoveel mogelijk te 

helpen bij de aanvraag 
van verlofdagen of met 
andere dienstregelingen. 
De laatste tijd zit ieder-
een op zijn tandvlees, 
het wordt steeds erger. 
We kunnen het niet meer 
bolwerken. Velen kam-
pen met een burn-out. 
Chauffeurs kunnen niets 
meer verdragen en zitten 
gefrustreerd achter het 
stuur.” 

Kop van jut
“Omdat we te weinig 
personeel hebben, werd 
de hele maand juni in 
zomerdienst gereden. Wat 
we normaal enkel doen 
in juli en augustus. Maar 
in juni gaan de kinderen 
nog naar school, zijn 
de mensen nog niet op 
vakantie. En wie is de kop 
van jut bij de reiziger? De 
chauffeurs.” NT

J E R R Y  V A N  C A M P 

 · 56 jaar
 · Hoevenen
 · Trambestuurder 

De Lijn

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

WETEN VIA NT@ACV-CSC.BE

7

JERRY VAN CAMP:

Marloes
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Zware beroepen

W
achten op een 
beslissing doet ook 
Danny Van De Velde. 
Hij is vuilophaler in 
Dendermonde. Danny 
is bijna 53 jaar en tilt 
dagelijks tot 15 ton 
afval in de vuilnis-

wagen. “Ministers begrijpen 
blijkbaar niet hoe zwaar dit 
is. Ik doe het al 22 jaar en heb 
er al veel gezondheidsproble-
men door gekregen. Aan de 
rug, de nek, de gewrichten … 
Ik heb jicht in mijn handen 
waardoor ik vaak krampen 
krijg als ik iets moet optillen. 
Het wordt stilaan te zwaar 
voor me. Vroeger beet ik nog 
op mijn tanden maar na twee 
herniaoperaties denk ik er 
anders over: als het niet meer 
gaat, dan gaat het niet. Maar 
de werkgever heeft daar 
geen oren naar, integendeel. 
Na mijn laatste rugoperatie 
vroeg ik om overgeplaatst 
te mogen worden naar het 
containerpark. Ik kreeg als 
antwoord: ‘100% vuilkar of 
buiten’. En als de arbeids-
geneesheer je vertelt dat je 
niet meer kunt dan mag je 
meteen je boeltje pakken …”

“Ik verwacht van de re-
gering niet veel, ik betwijfel 
of mijn beroep wel als zwaar 
erkend zal worden. Hoe 
zwaar moet het dan wél zijn? 
Ik lees dat een rattenvanger 
ervoor in aanmerking zou 
komen. Wel, wij komen da-
gelijks in contact met allerlei 
ongedierte. Het is trouwens 
niet enkel de zwaarte van het 
werk, het is ook het gevaar 
op straat. Twee jaar geleden 
werd ik nog aangereden tij-
dens mijn werk.” Danny staat 
niet alleen met zijn onzeker-
heid. “Dit hou ik echt niet vol 
tot mijn 63e, laat staan tot 
mijn 66 jaar.” 

Op de regel van vervroegd 
pensioen op 63 jaar zijn twee 
uitzonderingen. Werknemers 
met meer dan 43 of 44 jaren 
dienst kunnen respectievelijk 
op 61 en 60 jaar met pensi-
oen. En bij wie in de open-
bare sector een voordelige 
pensioenbreuk heeft (met 
een berekening op basis van 
1/50e of 1/55e), tellen de jaren 
dienst zwaarder mee. Zodat 
vroeger voldaan wordt aan 
die voorwaarde van 42 (of 
meer) jaar prestaties. Voor-
lopig toch, want de regering 
heeft beslist om vanaf 2019 
die voordelige pensioenbreu-
ken af te schaffen …

Wat is nu een  
zwaar beroep?
Het nationaal pensioencomi-
té (NPC) voerde de discus-
sie om uit te maken welke 
beroepen als zwaar worden 
beschouwd. Dit adviesorgaan 
is samengesteld uit vertegen-
woordigers van werkgevers, 
vakbonden en regering. 
Binnen het NPC is er ook een 
bijzondere commissie die 
problemen specifiek voor het 
overheidspersoneel onder-
zoekt. Die kwam tot een 
consensus om te werken op 
basis van vier criteria. Voor 
de privésector werden deze 
criteria overgenomen. Om uit 
te maken of een functie een 
zwaar beroep is, gaat men uit 
van volgende criteria: 

1. Het kan gaan om fysiek 
zwaar werk.

2. Het kan gaan om zwaar 
werk door de manier 
waarop het werk wordt 
georganiseerd. Bijvoor-
beeld nachtarbeid of 
werken in opeenvolgende 
ploegen of met onderbro-
ken uren.

3. Situaties waarbij men te 
maken heeft met grote 
veiligheidsrisico’s.

4. Situaties waar de psycho-
sociale belasting zwaar 
doorweegt. De minister 
van Pensioenen vindt dit 
geen criterium, maar een 
verzwarende factor die 
kan meespelen bij ande-
re belastende situaties. 
ACV Openbare Diensten 
is van mening dat als je 
psychologische belasting 
kan aantonen, je dit moet 
erkennen. Dit blijft tot  
op vandaag een discus-
siepunt. 

Het lukte de regering niet om 
de fase van de concretisering 
voor het zomerreces af te 
ronden. En volgens de werk-
gevers zijn er geen objectieve 
maatstaven om een zwaar 
beroep te bepalen. Zij pleiten 
ervoor om iedere werknemer 
individueel te beoordelen. 
ACV Openbare Diensten zet 
zich af tegen de individuele 
benadering. Mensen moet 
je nu eenmaal op dezelfde 
manier behandelen.

Weinig schot in de zaak
Eind september wordt 
besproken of men voor het 
overheidspersoneel wel con-
creet kan worden. Dat wordt 
dus nog een heikele discussie. 
Want zonder regeling blijven 
alleen de strenge voorwaar-
den over om nog vervroegd 
met pensioen te kunnen. 
Komt de regering er niet uit, 
dan is dit echt een aanflui-
ting van hun engagement 
tegenover de bevolking. En 
tegenover alle werknemers 
zoals Danny, die nu al jaren 
gegijzeld worden door onze-
kerheid. Een duidelijk geval 
van psychosociale belasting.  NT

Wat met 
zware beroepen?

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Frederiek Vande Velde/ID

Vanaf 2025 kunnen we wettelijk pas met pensioen op 66 jaar. In 2030 kan het pas op 67 jaar. Ook de 
voorwaarden voor vervroegd pensioen zijn strenger sinds dit jaar. Op 63 jaar, na 42 jaar dienst. De 
regering beloofde wel uitzonderingen voor mensen die door de zwaarte van hun beroep geen lange 
loopbaan kunnen halen. We wachten nog altijd op het inlossen van die belofte …

Pensioen

9

“Ministers begrijpen
blijkbaar niet hoe zwaar 
dit is. Ik doe het al 22 
jaar en heb er al veel 
gezondheidsproblemen
door gekregen.”
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Save@work

D
e deelnemende overheidskantoren 
stelden begin 2016 een energieteam 
samen. Arbeid & Milieu, de Belgische 
partner van het Europese project 
Save@work, begeleidde deze teams. 
Tijdens de startworkshop maakten  
de teamleden kennis met de campagne. 
“We weten allemaal dat het opgeheven 

vingertje weinig zoden aan de dijk zet.  
Energieverspilling op kantoor heeft ook vaak 
te maken met onwetendheid. We wilden 
daarom de collega’s zo creatief mogelijk 
informeren over energie besparen op de 
werkvloer. Het is verbazingwekkend hoeveel 
bespaard kan worden met kleine acties”,  
aldus Emma Denorme van Arbeid & Milieu. 
De campagne viel in goede aarde, bleek 
uit een bevraging van de deelnemers. “De 
ludieke acties en positieve aanpak zaten daar 
zeker voor iets tussen.”

Quick wins
De teams organiseerden het hele jaar door 
activiteiten en verspreidden een handleiding 
over energiezuinige instellingen. Aan de hand 
van een checklist brachten de energieteams 
de energieslurpers in het gebouw in kaart 
en spoorden ze quick wins op, zoals het 
installeren van LED-lampen, het uitdraaien 
van overbodige lampen (vooral in de gangen) 
en het installeren van timers op bijvoorbeeld 
de koeling van de waterfonteintjes. “Waar 
gebruiken we energie, is het verbruik nodig 
en verbruiken we efficiënt, waren onze drie 
uitgangspunten. Zo konden en kunnen we 
aanpassingen doen zonder aan comfort in te 
boeten.”

Diest als winnaar uit de bus
Een jaar lang hielden de teams het maande-
lijks energieverbruik bij. Dit werd vergeleken 
met het verbruik tijdens een referentie- 
periode van drie jaar. Het gebouw met de 
hoogste besparing was het gemeentehuis in 
Zemst. Het stadhuis van Diest kreeg dan weer 
de prijs voor de beste campagne en realiseer-
de een besparing van 12%. Dankzij enkele 
fijne acties. “We hebben drie jaar geleden iets 
gelijkaardig proberen doen, maar het lukte 
niet om dat alleen op gang te krijgen. Met een 
heel team lukte het wel. Zoiets aanpakken in 
groep is dus wel een aanrader.” Ook in Diest 
gingen ze voor gedragsverandering zonder 
met de vinger te wijzen: met een wisselbeker 
voor de tofste ideeën, een picknick en een 
liftactie om mensen te stimuleren de trap te 
nemen. NT

 
Op www.saveatwork.be vind je de twee- 
wekelijkse energietips en korte verslagen 
van de concrete acties in de deelnemende 
gebouwen. Meer info over het concept  
en het vervolgproject vind je op de website  
www.samenenergiewinnen.be.

TEKST
Eva Hugaerts

ILLUSTR ATIE
De Kwekerij 

5 tips  
om energie 
te besparen  
op kantoor

1 Pas de instellingen 
 van je computer aan 

 Werk je in een goed 
verlichte ruimte? Dan zou 
het kunnen dat je scherm 
helderder staat dan nodig is. 
Laat ook je scherm automa-
tisch in standby-stand gaan 
in plaats van een screensaver 
te gebruiken.  

2 Check je toestellen 

 Inventariseer met een  
energiechecklist welke 
toestellen er op het net zijn 
aangesloten. Doe dit na de 
werkdag, dan zie je waar je 
allemaal kan besparen. 

3 Installeer een geefkast

 Een tweede leven geven 
aan spullen helpt mee aan  
het realiseren van een kli-
maatneutrale samenleving.  

4     Draag een dikke trui
 
 Wist je dat je door de 
verwarming 1 graad lager te 
zetten, 7 % minder brandstof 
verbruikt? 

5 In de keuken 

Plaats de koelkast niet 
naast toestellen die warm 
worden. Voorzie een  
standby-killer voor toestellen 
waar anders een standby- 
licht blijft branden. Of plaats 
een tijdschakelaar, dan ben 
je zeker dat het toestel  
's ochtends weer paraat is.

Zo’n 2.000 ambtenaren deden mee met de campagne Save@work en bespaarden energie op hun 
werkplek. Met campagnemateriaal, activiteiten en energietips zetten de energieteams een jaar lang 
in op gedragsverandering. Met succes: ze bespaarden in één jaar tijd samen 7% van het jaarlijks  
energieverbruik. De winnaar, gemeentehuis Zemst, slaagde er in om 25% te besparen. 
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Spektakel gegarandeerd op de Ostend Fire Games.
Tijdens dit sportevenement nemen verschillende hulp-
diensten het tegen elkaar op. En dat al sinds 2014. De 
variant op de befaamde en beruchte highland games 
bestaat uit 10 proeven: kracht, uithouding en teamspirit 
staan centraal. 

Leden van de federale politie, de brandweer en 
defensie gaan de uitdaging aan. De opbrengst gaat naar 
een goed doel. ACV militant en mede-organisator Rik 
Cooleman: “We hebben de Ostend Fire Games opge-
richt ter nagedachtenis van onze collega-brandweer-
man Kevin T’Jaeckx. In 2014 stapte hij uit het leven. De 
opbrengst gaat dit jaar naar het Centrum ter Preventie 
van Zelfdoding.”

In totaal doen er 20 teams mee op het sportstrand 
in Oostende. De dag sluit af met een BBQ en een  
beachparty. “Er kruipt heel wat organisatie in om alles 
in goede banen te leiden. Maar voor ons is het een 
manier om onze overleden collega te eren. En daar 
doen we het voor”, aldus Rik Cooleman. NT

13u01, 
Ostend Fire Games

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Het tijdstip
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Van  
          contractueel

   
tot 

statutair

14

“Vast benoemen gaat over 
zorg voor onze medewerkers”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Lieven Dirckx

De Stad Gent benoemde iets meer dan 600 contractuele medewerkers 

tot statutair. Een goede zaak voor de betrokkenen, maar is zo’n operatie 

wel betaalbaar? En spelen hier electorale overwegingen een rol? OCMW- 

voorzitter en kandidaat-burgemeester Rudy Coddens over het waarom van 

deze grootschalige operatie.

De confrontatie
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De confrontatie

“ER ZIJN MENSEN DIE AL JAREN als contrac-
tueel bij de Stad Gent en het OCMW Gent 
werken. We vonden het belangrijk dat we deze 
medewerkers, die minstens 12 jaar hier werken 
en examens hebben afgelegd, statutariseren. 
Wij bieden hen zo meer rechtszekerheid. 
Meestal gaat het dan over het pensioen. Dat is 
voor mensen met een statutaire loopbaan nog 
altijd beter dan voor mensen met een contrac-
tuele verbintenis. Vooral voor mensen met een 
lagere weddeschaal scheelt dit toch heel wat. 
Het kan voor hen op oudere leeftijd dikwijls 
het verschil betekenen om een rusthuis zelf 
te kunnen betalen of niet. Het alternatief is 
een betere tweede pensioenpijler uitbouwen 
voor de contractuelen. Die is er nu wel maar 
stelt weinig voor op financieel vlak, een paar 
procent. We denken er trouwens aan om die 
uit te bouwen.”

Waarom pas na 12 jaar?
“We hebben vooraf gekeken naar wie 

destijds een gelijkschakelingsproef doorliep 
en wie geen statutaire examens kon afleggen. 
We keken ook naar het financiële plaatje. Wat 
is betaalbaar? Het was een financiële oefening 
in het belang van ons personeel. We zijn er een 
aantal maanden mee bezig geweest en hebben 
het heel doordacht en overwogen becijferd en 
besproken. Ook de opties voor 8, 10 en 15 jaar 
zijn onderzocht. Uiteindelijk bleek 12 jaar een 
haalbare piste.” 

 
Een statutair kost in principe meer. Hoe 
rijm je dat met het feit dat overheden 
overal moeten bezuinigen?
“Die meerkost klopt maar is op lange 

termijn relatief. Voor ons was de zorg voor de 
medewerkers doorslaggevend. Vergeet ook 
niet dat bepaalde functies en verloningen 
verankerd zitten. Privébedrijven kunnen voor-
waarden bieden die niet gebruikelijk zijn voor 

statutairen. Bijvoorbeeld een bedrijfswagen 
of via een cafetariaplan werknemers zelf hun 
loon- en arbeidsvoorwaarden laten samen-
stellen. In de openbare sector kan dat niet of 
nauwelijks.” 

Naast het hoger pensioen zijn er  
meer facetten die de kostprijs van  
een statutair hoger maken.
“Het gaat inderdaad niet alleen over het 

loonpakket. Bij afwezigheid door ziekte valt 
een contractueel na een tijd terug op het 
ziekenfonds, een statutair wordt doorbetaald. 
Tegelijk moet je wel de dienstverlening blijven 
garanderen. Je kunt ervoor kiezen om die 
medewerkers niet te vervangen en wordt de 
werklast voor de collega’s groter. Ofwel kies 
je ervoor om de mensen te laten vervangen 
en dan zit je met een dubbele kost. Langs de 
andere kant kan je ook een correct aanwe-
zigheidsbeleid voeren en er vanuit gaan dat 
mensen daar verstandig mee omgaan.”  

Hoe is het werken met contractuelen 
bij overheden binnengeslopen? Vroeger 
werd iedereen benoemd.
“Een organisatie moet flexibel zijn omdat 

werkvolumes evolueren. Neem nu de opvang 
en begeleiding van vluchtelingen bij het 
OCMW. Er waren extra mensen nodig bij 
maatschappelijk welzijn. Dan is het handig 
om contractuelen in te schakelen. Want die 
vluchtelingenstroom kan evengoed binnen 2 
jaar afnemen. Het is niet zo dat we die extra 
mensen daarna ontslaan. We kijken hoe we 
hen elders kunnen inzetten. Een andere grote 
rol speelde de subsidiëring. Een gemeente 
kreeg vroeger subsidies om contractuelen 
aan te werven. Ook het werkervaringsplan  
en de startbanen gingen uit van gesubsidi-
eerde contractuelen.”

Is de Stad Gent hier uniek in?
“Wat de omvang van de statutarisering 

betreft: zeker. Het gebeurt natuurlijk ook op 
kleinere schaal in andere gemeenten. Maar je 
ziet eerder een omgekeerde trend.” 

Over omgekeerde trend gesproken:  
hoe reageerde de oppositie?
“In het algemeen wil die, en de N-VA in 

het bijzonder, minder ambte-
naren en meer flexibiliteit. Er 
is natuurlijk een zekere stroef-
heid van het systeem, zo is het 
moeilijker om een statutair te 
ontslaan. Dat klaagt de oppositie 
dan ook vaak aan. Plus het feit 
dat het voor de lokale overheid 
meer kost.” 

Kwatongen beweren dat deze 
operatie wel eens goed kan 
uitkomen voor het zittend 
stadsbestuur. Zo dicht bij de 
verkiezingen.

“Dat heeft er niets mee te 
maken. Waar het wel mee te ma-
ken had, was met de datum van 
I juli 2017. Wie voor die tijd zijn 
statuut kreeg, heeft in principe 
recht op een volledig statutair 
pensioen. Na die tijd niet meer. 
Overigens stemde de oppositie 
niet tegen de plannen. Ik denk 
dat ze zich daar ook niet populair 
mee gemaakt zouden hebben bij 
het personeel. Voor hen speel-
den de komende verkiezingen 
blijkbaar wel een rol. Sommige 
partijen doen er alles aan om de 
openbare diensten uit te hollen 
maar durven het niet zo voor te 
stellen.”

 “Ik wil overigens niet de 
pluimen voor deze operatie 
alleen op de hoed steken. Een 
grote rol hierbij speelden onze 
schepen van personeelszaken, 
Martine De Regge en die van 
financiën, Christophe Peeters. 
Heel dit proces gebeurde in 
nauw politiek en sociaal overleg. 
Het zijn ook de vakbonden die 
dit voortdurend op de agenda 
plaatsen. We overlegden met 
hen op lokaal niveau, Stad en 

OCMW samen. Er heerst hier een sterke overlegcultuur met de vakbonden en 
dat willen we zo houden. We hebben wederzijds respect en begrip voor elkaars 
belangen en problemen. Alleen maar met zo’n cultuur kan je dit soort maatre-
gelen nemen. Want er zijn ook gemeentebesturen die in dat overleg voort- 
durend dwars liggen. Maar dan verkrijg je niets.” NT

“SOMMIGE

PARTIJEN DOEN

ER ALLES AAN OM

DE OPENBARE

DIENSTEN UIT TE

HOLLEN MAAR

DURVEN HET

NIET ZO VOOR TE

STELLEN.”

RUDY CODDENS

Op 16 augustus  
2017 besliste 
Vlaams minister van  
Binnenlands Bestuur 
Liesbeth Homans 
(N-VA) dat 508 
contractuelen — die 
recent tot statutaire 
ambtenaren waren 
benoemd in de 
stad Gent — hun 
vaste benoeming 
verliezen. Volgens 
Homans leefde Gent 
de wetten niet na.
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M
et loopbaanonderbreking kon je tot 
60 maanden deeltijds werken met een 
premie. Het systeem bevatte ook een 
algemeen verlofstelsel en een einde-
loopbaanstelsel. Christoph Vanden-
bulcke van ACV Openbare Diensten: 
“Die stelsels zijn nu weggevallen. Het 
Vlaamse zorgkrediet kan je enkel 

opnemen voor zorgtaken.” Je kunt het verder 
nog aanvragen om opleidingen en vormin-
gen te volgen, maar die optie valt weg in de 
toekomst.” Zonder een echte dringende reden, 
zoals de zorg van een zieke ouder, kan je geen 
beroep doen op het Vlaams zorgkrediet. Dat 

is een groot verschil met het 
nemen van loopbaanonderbre-
king, waarvoor je niet altijd een 
motief moest geven. Even tot 
rust komen om een burn-out 
te vermijden telt dus niet meer 
mee. Een wereldreis maken 
zeker niet. “In de praktijk nam 
bijna niemand loopbaanonder-
breking om te reizen. Maar het 

is wel hét voorbeeld bij tegenstanders van het 
systeem om de afschaffing te verdedigen”, zegt 
Vandenbulcke. 

Onzekerheid voor het personeel
Het gaat duidelijk om een besparings- 
maatregel. “Het rustiger aan doen op het einde 
van je loopbaan is nu onmogelijk. Dat staat 
volledig haaks op de werkbaar werk-retoriek 
van de regering. Bovendien hebben werk- 
nemers in de private sector met het tijds- 
krediet nog wel de mogelijkheid om het op het 
einde van hun loopbaan rustiger aan te doen. 
Al is ook daar de regeling veranderd en is de 

premie weggevallen. Voor ons is het Vlaams 
zorgkrediet geen waardige vervanging voor de 
loopbaanonderbreking.” 

Omdat het systeem te snel is ingevoerd, 
heeft het te kampen met heel wat fouten. Zo 
is er geen vervangend verlofstelsel voorzien. 
“Daarover zijn we nog altijd aan het onder-
handelen. De helft van alle lokale besturen 
heeft nog geen onderhandelde regeling voor 
het Vlaams zorgkrediet. De overheid voorziet 
een bijkomend stelsel van onbetaald verlof, 
maar de meeste lokale besturen hebben dat 
nog niet overgenomen in hun statuten. Dat 
leidt tot veel onzekerheid bij het personeel. 
Onbetaald verlof heeft bovendien een impact 
op het pensioen, maar ook die is nog niet vol-
ledig helder. Je moet dat duidelijk meegeven 
aan de mensen.”

Werkbaar werk
De reacties uit het veld waren niet min. De 
verandering had ook een onverwacht gevolg. 
“Heel wat mensen namen nog snel loopbaan-
onderbreking op. Ook als ze dat anders niet 
zouden doen. Met als gevolg dat er op veel 
diensten een grote uitval van personeel was. 
Nefast voor de collega’s die het werk moesten 
opvangen.”

“De besparingsmaatregel is kortom heel 
kortzichtig. Mensen moeten langer wer-
ken. Loopbaanonderbreking was de enige 
maatregel die dit opving en werkbaar maakte. 
De gevolgen van deze beslissing merken we 
ongetwijfeld aan meer langdurig zieken, burn-
outs, … Concrete cijfers zijn er nog niet, maar 
het is zoals voorspellen dat het gaat regenen in 
België: je weet dat het gaat gebeuren”, besluit 
Christoph. NT

Sinds september 2016 is voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector het systeem van 
loopbaanonderbreking vervangen door het Vlaamse zorgkrediet. ACV Openbare Diensten vindt dat 
allesbehalve een positieve evolutie.

“DE BESPARINGSMAATREGEL IS

HEEL KORTZICHTIG. MENSEN 

MOETEN LANGER WERKEN.”

CHRISTOPH VANDENBULCKE

ÉÉN JA AR ZORGKREDIE T

Wat zijn de gevolgen?

18 NT September 2017

Zorgkrediet

TEKST
Renske De Maesschalck
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Gudrun Makelberge 

Zonder een echte 
dringende reden, 
zoals de zorg van 
een zieke ouder, 
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H
et Gentse Zuid heeft er 
sinds maart 2017 een 
blikvanger bij met De 
Krook. De nieuwe thuis 
van onder andere de 
hoofdbibliotheek van de 
stad, labo’s en kantoren 

van de Gentse universiteit en 
imec en een gezellig café. 

Sara en Jole werken op 
de 4e verdieping van deze 
nieuwe ontmoetingsplek in 
Gent. Ze springen regelmatig 
binnen in de bibliotheek. 
“De Krook is veel meer dan 
een bib. Er valt heel wat te 
beleven: lezingen en work-
shops over verschillende on-

derwerpen van houtskelet-
bouw tot 3D-printen, labo’s 
waarin je kunt deelnemen 
aan onderzoek en er hangt 
een grote data wall centraal 
in het gebouw. Deze digitale 
muur bestaat uit meerdere 
schermen waarmee je als 
bezoeker kan interageren. 
Het is een uniek concept, 
maar het moet allemaal nog 
wat groeien. Het beste is om 
gewoon eens langs te komen 
en alles te ontdekken”,  
vindt Sara. 

Er komen dagelijkse 
ruim 6.000 bezoekers over 
de vloer. “In de oude hoofd- 

bibliotheek waren dat er 
2.000 per dag, een groot 
verschil”, zegt Jole. “Er is hier 
veel meer ruimte om te lezen 
en te studeren. Het is echt 
een levendige ontmoetings-
plaats. Het is mooi om te zien 
hoe snel dit is uitgegroeid tot 
een nieuwe vaste waarde in 
Gent.” NT

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
Anton Coene

W I E

Sara Logghe (27)  
en Jole Leyseele (26)

K L A N T  B I J

De Krook

“De Krook is veel meer dan een bib.” 

Ambtenaren ontvangen de  
hoogste pensioenen

Deze stelling is

Omschrijving Conclusie

In het volgend nummer

Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Joris Lermytte is stafmedewerker pensioenen bij ACV  
Openbare Diensten. Hij verwijst de mythe dat ambtenaren  
een te hoog pensioen zouden krijgen vergeleken met  
andere sectoren naar het rijk der fabelen.

“Een ambtenaar kan volgens een opiniestuk van Karel van Eetvelt in De 
Morgen rekenen op een gemiddeld pensioen van 2.600 euro. Een fabel met 
een boodschap. In 2015 bedroeg het gemiddeld bruto pensioen van amb-
tenaren 2.358 euro. Maar niet iedereen heeft zo’n pensioen. Zo krijgt een 
gepensioneerde gemeenteambtenaar slechts 1.798 euro. Een kwart van de 
ambtenaren heeft een pensioen van minder dan 1.500 euro. 

Recent klopte er bij ons een man aan met een voltijdse loopbaan van 44 
jaar bij een gemeente en de FOD justitie. Hij zal slechts 1.375 euro krijgen. 
Een gemiddelde verbergt de variatie die erachter schuilgaat. 

Dat komt onder andere door de verschillen tussen de loopbanen. Als je 
een kortere loopbaan hebt, dan ontvang je een lager pensioen. De helft van 
de ambtenaren werkte eerst elders alvorens over te stappen naar de over-
heid. Die ambtenaren krijgen voor die periode een piepklein werknemers- 
pensioen. Dat beïnvloedt uiteraard het gemiddelde. 

Daarom is het beter om te kijken naar het pensioen dat je krijgt na een 
volledige loopbaan van 45 jaar. De OESO maakte die oefening in haar pen-
sioenrapport van 2016: een volledig werknemerspensioen bedraagt 48,1% 
van het loon, een mét aanvullend pensioen 59,9% en een volledige ambte-
narenpensioen 75,0%. De verschillen tussen de stelsels worden veel kleiner 
vanuit het perspectief van een volledige loopbaan. 

Maar pensioenen worden ook belast. De gemiddelde gepensioneerde 
ambtenaar houdt maandelijks 1.714 euro over. Een gemiddelde werknemer 
ontvangt maandelijks 1.130 euro en een zelfstandige 992 euro. Deze lage 
bedragen worden niet belast. 60% van de werknemers heeft ook uitzicht 
op een aanvullend pensioen. Dat komt dan bovenop het wettelijk pensioen 
en wordt minder belast. Hierdoor ligt het gemiddeld pensioeninkomen van 
werknemers met een aanvullend pensioen op 1.748 euro. Dat is 2% meer 
dan dat van de gemiddelde ambtenaar. Let wel: bijna de helft van de werk-
nemers zijn uitgesloten van een aanvullende pensioenopbouw en die op-
bouw verloopt erg ongelijk.” NT

“De verschillen  
tussen pensioenen in 
ons land zijn het gevolg 
van het zwakke wette-
lijke werknemers- en 
zelfstandigenstelsel en 
van de zeer ongelijke 
pensioenopbouw binnen 
de aanvullende stel-
sels. Dat probeert men 
te verdoezelen door 
te vingerwijzen naar 
de zogezegd hogere 
ambtenarenpensioenen. 
De stelling is dan ook 
pertinent onjuist!”

Er werken  
voldoende  
personen met 
een beperking 
bij de overheid

De klant De stelling
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Opleidingen personeel 
federale overheid

A
L DIE ZOMERS getinte werkmensen aan het loket, ik zou 
er bijna vrolijk van worden. En toch. De meesten hebben 
er een paar weken vakantie op zitten, zijn er even tus-
senuit geweest, je zou verwachten dat onze job nu een 
fluitje van een cent is met al dat ontspannen cliënteel. 

Maar nee, hoor, daar gaat de klaagzang alweer: “Het was te 
kort, madame, en mijn baas bleef me maar bellen en mailen. 
Dat het maar rap kerstvakantie is!” Want ze hebben toch zo’n 
stresserende job, druk druk druk. En dat met kleine kinderen, 
en de ouders die extra zorg nodig hebben, hoe moeten ze dat 
allemaal gecombineerd krijgen? “En dan moeten we ook nog 
ne keer gaan werken tot ons 67 van onze regering. Dat zie ik 
niet zitten, ze.” 

Ik moet toegeven, afgezien van die enkele gelukzak die 
van zijn passie zijn beroep wist te maken of van die rare soort 
mensen die denken dat de mensheid is geschapen om te wer-
ken tot we erbij neervallen, zien de meeste van mijn klanten 
dat echt niet zitten, zo lang werken. De gepensioneerden zelf 
zien er geen graten in. “Ah ja, wie betaalt er anders ons pensi-
oen?” Ook waar, wie betaalt er anders hun pensioen?

Het is duidelijk, we zitten met zijn allen in een impasse. 
We willen werken, maar liefst niet te lang en liever ook wat 
minder uren om het met onze privé gecombineerd te krijgen. 
We willen erna een goed pensioen, want we hebben er hard 

voor gewerkt en er keurig netjes ons hele leven voor afgedra-
gen. En we willen liefst ook nog lang en gezond leven. Degene 
die een uitweg vindt in die catch 22, krijgt van Megacindy een 
medaille. Mijn geheim antistressrecept, kijken naar suffe pan-
davideo’s op YouTube – werkelijk de meest passieve dieren op 
deze planeet! – lijkt niet bij iedereen aan te slaan. Er moeten 
– zoals dat heet – structurele maatregelen komen. 

Even zie ik de hoop opflakkeren in de uitgebluste ogen van 
de mensen aan mijn loket als ik  zeg dat ze met hun zware job 
misschien wel op de lijst van de zware beroepen zullen staan. 
En dat betekent dan weer vervroegd met pensioen kunnen. 
Maar die hoop dooft even snel, als ik eraan toevoeg: “Maar 
die lijst is vorig jaar afgeschaft en over de nieuwe criteria zijn 
de sociale partners het nog niet eens. Misschien dat we te-
gen 2019 een nieuw systeem hebben. Nog even volhouden, 
Marie-Jeanne.” Dan weet ze het wel, Marie-Jeanne. Wat er 
uiteindelijk uit de bus valt, vrolijk zal ze er wellicht niet van 
worden. Mijn laatste tip: “Het zijn bijna verkiezingen. Ga op een 
federale lijst staan. Dan heb je wel recht op je volledig pensioen 
vanaf je 63ste.” En zo draag ik mijn bescheiden steentje bij om 
de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen. NT

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

Alleman in de politiek

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

Soms slaagt ze in haar opzet, soms niet.
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Het is nooit te laat 

om bij te leren.  

Daarom organiseert 

ACV Openbare 

Diensten opleidingen 

voor personeelsleden 

bij de federale 

overheid.

SESSIE 1  
Postbak, SJT,  
logisch en abstract  
redeneren 

28.09.2017 

9u tot 12u30, Brussel 

05.10.2017 

9u30 tot 15u30, Antwerpen 

26.10.2017 

9u tot 12u30, Brussel 

30.11.2017

9u tot 12u30 in Brussel 

14.12.2017 

9u30 tot 15u30 in Turnhout 

21.12.2017 

9u tot 12u30 in Brussel

SESSIE 2

Hoe kan ik slagen  
voor een mondelinge 
test bij Selor? 

19.09.2017 

9u30 tot 12u30 in Brussel 

17.10.2017 

9u30 tot 12u30 in Brussel 

21.11.2017 

9u30 tot 12u30 in Brussel 

05.12.2017 

9u30 tot 12u30 in Brussel

Inschrijven kan enkel  

via de website van  

ACV Openbare Diensten:  

acv-openbarediensten.be

Schrijf je nu in!    Schrijf je n
u 

in
!

Nieuws Column
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168 miljoen kinderen 
moeten werken. Voor 

een paar cent per uur.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

1896

TERUGBLIK
AAN HET EIND VAN DE 19e EEUW schreef een zekere M. Brants, ‘leraar aan ’t Atheneum te Brus-
sel’, aan zijn kleinkinderen: “Ik wil niet bitter worden en dankbaar erkennen dat het leven van 
den werkman in ’t algemeen veel aan levensgenot gewonnen heeft. Zijn werkloon is sedert 
1846 verdubbeld; zijn werktijd voortdurend korter. De grootste helft der werklieden wonnen 
in 1896 tusschen 2 en 4.50 fr per dag. Hij staat niet meer alleen in den strijd voor ’t leven. Hij 
mag rekenen op de hulp van den Staat, meer nog op de samenwerking, de broederlijke ver-
eeniging, die hem, als mutualiteit, als syndikaat, bijstaat en steunt.”

“Doch er werken nog kinderen onder de zestien 10,5 uur per dag en 5,000 wichtjes ook des 
nachts. Maar ’t is ten minste verboden aan kinderen onder de twaalf jaar! Zal het niet eens mo-
gelijk zijn dat het huisgezin van den nederigsten werkman weer worden kan wat het Belgisch 
huisgezin in de vorige eeuwen was: het koninkrijk van liefde en rust?” De tijden zijn veranderd. 
Of er liefde en rust in elk Belgisch huisgezin heerst, betwijfelen we. Wat we wel weten is dat er 
ruim 120 jaar later nog altijd 168 miljoen kinderen moeten werken. Voor een paar cent per uur. NT


