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••• Sophie Wilmès is de nieuwe minister van 
Ambtenarenzaken. Wat kunnen we van haar verwachten 
nog voor de verkiezingen?
We hebben de nieuwe minister meteen ontmoet na haar 
aanstelling. Waar minister Loones (N-VA) na zijn aanstelling 
de deuren van het overleg over de codex dichtgooide, had 
mevrouw Wilmès (MR) veel meer oog en oor voor zowel onze 
inhoudelijke argumenten als onze kritiek op hoe het overleg 
was afgebroken. De minister stelde snel vast, na contact binnen 
de regering, dat dossiers zoals de volledige herwerking van het 
statuut van het federaal overheidspersoneel of de afschaffing 
van het ziektekrediet, niet langer worden doorgevoerd. Als 
vakbond konden we zo op de valreep een aantal duidelijke 
bedreigingen van de afgelopen jaren voor federale ambtenaren 
afweren.

••• Ons land is in de ban van klimaatbetogingen. Ook een 
signaal voor ACV Openbare Diensten om  de eisen groener 
te maken? 
Het ACV staat absoluut achter de klimaatacties. Klimaat en 
bijvoorbeeld een betere uitbouw van het openbaar vervoer 
gaan hand in hand. Voor dat laatste ijveren we natuurlijk al 
lang. Ook door telewerk te promoten hopen we een steentje 
bij te dragen, al spelen daar ook andere elementen mee. Intern 
vragen we ons af hoe we als organisatie CO

2-neutraal kunnen 
worden. Een interessante uitdaging waar we de komende jaren 
werk van maken.

••• De inkanteling van OCMW's in de steden en gemeenten 
is al bijna 3 maanden een feit. Zijn er al eerste signalen 
vanuit het werkveld? 
Gemeenten en OCMW’s worden sinds 1 januari verplicht 
in elkaar geschoven. Een proces dat wellicht nog enkele 
jaren duurt. We vrezen dat het belang dat de lokale politiek 
hecht aan de sociale opdrachten stevig onder druk kan 
komen. Lokaal sociaal beleid is nochtans erg belangrijk. Veel 
besturen verzelfstandigen hun zorgactiviteiten. De toekomst 
zal uitwijzen of dit een stap is naar een volledige afstoting. 
Dat laatste is zeker geen goede zaak voor de burgers. 
We hebben ook schrik dat de arbeidsvoorwaarden van 
het personeel onder druk komen. De toenadering tussen 
gemeente en OCMW werd doorgedrukt om besparingen 
te realiseren, niet om de dienstverlening te verbeteren. We 
leggen die problemen telkens op tafel in het lokaal overleg.

Luc Hamelinck is voorzitter van ACV Openbare Diensten

“ Klimaat en 
een betere uitbouw  
van het openbaar vervoer 
gaan hand in hand.”
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HET GESPREK

De gemiddelde loonkloof tussen 
mannen en vrouwen bedraagt 
vandaag nog altijd 21%. Voor 
contractuele ambtenaren is dat 
17% en voor statutair personeel van 
de overheids administratie 8%. De 
pensioenkloof loopt zelfs op tot 28%. 
Daarom doen we met ACV Gender 
elk jaar een loonkloofactie in maart 
op Equal Pay Day. Ons doel? Geen 
loonkloof, natuurlijk. De evolutie 
volgen we nauwgezet op. Begin jaren 
2000 zakte de loonkloof, om de laatste 
4 jaar te stagneren. Terwijl meer en 
meer vrouwen voltijds aan de slag 
gaan. Die evolutie is niet logisch. Voor 
een oplossing kijk ik naar  de mannen, 
door hen te stimuleren meer gebruik te 
maken van de verschillende verlof-
stelsels en andere oplossingen voor 
een betere work-lifebalans. In Zweden 
krijgen ouders een premie als ze allebei 
hun volledige ouderschapsverlof 
opnemen. En dat werkt. Daarnaast 
moeten meer meisjes op school kiezen 
voor STEM-richtingen én willen we 
een herwaardering van zorgberoepen. 

We verdedigen zowel de belangen 
van vrouwen én mannen, ook al 
zijn we historisch gegroeid uit 
ACV Vrouwen. Leden die vragen 

hebben over arbeid en gelijkheid 
kunnen terecht bij onze gender-
verantwoordelijke. Die informeert 
vooral, maar onderneemt ook actie 
als het nodig is. Ook intern trekken 
we aan de kar om van ACV een 
vrouwvriendelijke organisatie te 
maken. Er zijn vandaag meer vrouwen 
die mee het het beleid bepalen op 
nationaal niveau, dankzij interne 
quota. Maar er is nog werk aan de 
winkel, vooral om meer vrouwelijke 
afgevaardigden te vinden en om de 
quota te behalen in kleinere organen. 
Bij elke interne beslissing kloppen we 
op tafel om een gendertoets te doen.

Gendergerelateerd geweld op het 
werk is ons campagnethema van 
2019. De cijfers zijn hallucinant: 9 op 10 
vrouwen geeft aan ooit al te maken te 
hebben gehad met seksisme, in 4 op de 
10 gevallen op het werk. Vaak gaat het 
over psychologisch geweld. We krijgen 
regelmatig vragen van onze afgevaar-
digden wat ze kunnen doen als ze er 
vragen over krijgen, want nog al te vaak 
worden deze situaties weggelachen. 
We helpen hen dan bijvoorbeeld met 
het opstellen van een gedragscode. 
Dankzij #metoo komen zo’n verhalen 
meer naar boven. In de cultuursector 

heeft onze bediendenbond LBC-NVK 
de getuigen over het misbruik door Jan 
Fabre goed omringd met vertrouwens-
personen, waardoor zij naar buiten 
durfden komen met hun verhaal. Hun 
getuigenissen leidden onder andere 
tot een actieplan voor de sector.

De combinatie arbeid en gezin is 
ook een hoofdthema. Die verbeteren 
was mijn grootste motivatie om bij ACV 
Gender aan de slag te gaan. Ik merk 
dagelijks bij vrienden en vriendinnen 
(jonge mama’s en papa’s) en mezelf 
hoe lastig het is. Als vakbond zijn we 
de ideale organisatie om voor een 
beter evenwicht tussen arbeid en 
gezin te strijden. Werkplekken die de 
combinatie arbeid en gezin op een 
aangename manier mogelijk maken, 
zijn aantrekkelijk voor kandidaten. 
Google heeft dat al goed begrepen. In de 
‘war for talent’ biedt het 6 weken ouder-
schapsverlof aan. Verplicht op te nemen, 
zodat ook vaders hun zorgrol vervullen. 
Dat moeders en vaders allebei een tijdje 
‘uit’ zijn als ze een kind krijgen, zorgt er 
ook voor dat vrouwen en mannen bij 
aanwerving evenveel kansen krijgen. En 
dat is positief voor het bestrijden van de 
loon kloof en het glazen plafond. Nu nog 
de andere werkgevers meekrijgen. 

Jolien Pollet is sinds augustus 2018 stafmedewerker gender en 
gelijke kansen bij de Bewegingsploeg van het ACV, die instaat voor 
acties en campagnes. Nee, we zijn er nog niet in België als het gaat 
over gelijke rechten voor iedereen. En ja, er bestaan oplossingen. 
Daar is Jolien Pollet van ACV Gender van overtuigd. Maar er is nog 

veel werk aan de winkel, ook binnen de eigen organisatie. 

‘‘Het gaat opnieuw de
verkeerde kant op’’

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Als vakbond zijn we de 
ideale organisatie om 
voor een beter evenwicht 
tussen arbeid en gezin te 
strijden.

J O L I E N  P O L L E T
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DE CONFRONTATIE

Naar een 30-urige werkweek
MET LOONBEHOUD?

Politicoloog Olivier Pintelon pleit in zijn boek 
De strijd om tijd voor een collectieve 30 urenweek, 
mét loonbehoud. Arbeidssociologe en professor HRM 
aan de Antwerp Management School Peggy De Prins 
schrikt van de woorden ‘collectief’ en ‘loonbehoud’. 
Wat is er mis met onze huidige werkweek?

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Dries Luyten

OLIVIER PINTELON “De gezinssituaties zijn enorm veranderd.  
In gezinnen zijn er vaak twee werkenden, maar tegelijk zijn 
er ook meer alleenstaande ouders. Een voltijdse werkweek is 
niet meer aangepast aan de noden van deze tijd. Een kortere 
werkweek heeft drie grote voordelen. Allereerst vergroot het 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want het zijn nog 
altijd de vrouwen die, nadat ze kinderen krijgen, een soort van 
moederschapsboete betalen doordat ze individueel minderen 
met werken. Een kortere voltijdse werkweek haalt parttime 
de wind uit de zeilen. Tweede punt is de stijgende vraag 
naar werkbaar werk. Er waren in 2016 voor het eerst meer 
langdurig zieken dan uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. 
Dat kost de samenleving handenvol geld, aan uitkeringen 
alleen 4 miljard euro. We moeten dringend nadenken over hoe 
we werk draaglijker kunnen maken. Het derde voordeel van 
korter werken, is de eerlijkere verdeling van arbeid. Ongeveer 
10% van de Belgen werkt onvrijwillig deeltijds. Tegelijk zijn er 
zo’n 500.000 werkzoekenden. Vooral kortgeschoolden vinden 
moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Door van een 38-urige 
job een aantal taken af te stoten, creëer je nieuwe jobs. Helaas 
faciliteert de wetgeving geen experimenten met een werkweek 
van 30 uur. Terwijl er wel 1,5 miljard euro aan loonsubsidies 
gaat naar overuren, ploegenarbeid en nachtarbeid. Zaken 
waarvan men weet dat het mensen ziek maakt. Bedrijven die 
het goede voorbeeld geven door collectief de arbeidstijd in 

te korten, subsidiëren we amper voor 8 miljoen euro. Dat is 
0,06% van alle bedrijfssteun in ons land.”

Werkgevers en overheid vinden dat ze al veel doen om de 
work-lifebalans te verbeteren.

PEGGY DE PRINS “Je boek richt zich heel specifiek op één 
type maatregel. Terwijl er al veel maatregelen bestaan. Jouw 
voorstel is één alternatief, naast plaats- en tijdsonafhankelijk 
werken, tijdskrediet, rimpeldagen, landingsbanen en een goed 
hr-beleid. Collectieve arbeidsduurverkorting mét loonbehoud 
klinkt nogal sloganesk, provocerend, zeker voor werkgevers. 
Op 10-15 jaar tijd is al veel vooruitgang geboekt met het plaats- 
en tijdsonafhankelijk werken. Maar in veel sectoren kan dit 
niet. In de zorgsector moet er iemand aan dat bed staan. Daar 
zijn werknemers meer geholpen met minder werken, onder 
welke vorm dan ook. Ik pleit voor werkbare oplossingen per 
sector, per beroep, zelfs per bedrijfscontext, voor maatwerk 
dus.  In mijn recente boek (De clash voorbij, red.) hou ik 
een pleidooi voor het partnerschapsdenken. Een van mijn 
praktijkvoorbeelden komt uit de Emmaüs-zorggroep. Daar 
wordt sterk ingezet op maatwerk en dialoog omdat voor 
bijvoorbeeld een 55-plusser nachtwerk niet meer lukt, voor 
een ander juist wel. In open teambespreking komt men tot 
zogenaamde win-winoplossingen met bijvoorbeeld minder 
nachten maar wel meer weekendshiften. Het revolutionaire is 
dat het principe van maatwerk en dialoog paritair onder-
tekend werd.” 

PINTELON “Ik ben niet tegen plaats- en tijdsonafhankelijk 
werk. Maar zoals je zelf al zei: de arbeidsmarkt is heel 
divers. Zowat de helft van de werknemers zijn arbeiders en 
bedienden met een zeer tijd- en plaatsgebonden job. Het is 
moeilijk om die mensen meer autonomie te geven. Dan kom 
je onvermijdelijk uit bij arbeidsduurverkorting. We moeten 
niet enkel de work-lifebalans verbeteren voor de hogere 
profielen. Bovendien verlengt de arbeidsduur in veel bedrijven 
of sectoren waar werknemers meer autonomie krijgen, omdat 
niet langer je gewerkte tijd wordt gemeten maar wel je output, 
je resultaten. In een competitieve omgeving leidt dat ertoe dat 
mensen langer gaan werken in plaats van korter. En hoe je het 
draait of keert, zeker als je thuis met kinderen zit: een uur te 
veel is een uur te veel.” �
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Ongeveer  

10% 
van de Belgen 

werkt onvrijwillig 
deeltijds. 

500.000 
werkzoekenden.

1,5 miljard 
euro 

aan loonsubsidies 
gaat naar overuren, 
ploegenarbeid en 

nachtarbeid.

DE CONFRONTATIE

DE PRINS “Daarom pleit ik voor een holistische benadering. 
De werkbaarheidsmonitor is nog altijd een fantastische bron 
voor informatie. Die zegt dat je motivatie sterk te maken heeft 
met de kwaliteit van je job. Een saaie job blijft een saaie job, 
zelfs bij een arbeidsduurverkorting. Dat is ook mijn vraag aan 
vakbonden: hou je scope breed en verwaarloos de discussie en 
dialoog rond jobinhoud niet.”

Levert een 30-urige werkweek meer jobs op?
PINTELON “Er zijn theoretische schattingen die spreken 

over een herbezetting van 40% van de weggevallen uren. 
De werkgever zal namelijk niet alle weggevallen uren 
compenseren met nieuwe arbeidskrachten. Een stuk zal 
opgevangen worden via efficiëntiewinst of via automatisering. 
Maar de randvoorwaarden zijn heel belangrijk. Een ervan is 
dat je de arbeidstijd inkort in lijn met de productiviteitsgroei. 
Als je meer inkort dan die groei toelaat, dan zie je dat bedrijven 
sterker automatiseren. Je moet ook de overuren begrenzen, 
want een kortere werkweek, maar wekelijk overuren 
uitbetalen is ook niet de oplossing. De derde uitdaging is dat 
je het arbeidspotentieel beter benut. Er moeten geschikte 
werkzoekenden zijn om de nieuwe jobs in te vullen. Een vierde 
cruciale randvoorwaarde is dat je innoveert qua werktijd. 
Een slimme manier van arbeidsduurverkorting is dat je er een 
langere bedrijfstijd aan koppelt. Als je twee ploegen van 6 uur 
inzet, kan een bedrijf 12 uur open zijn, de machines langer 
inzetten, competitiever worden. Ik ben geen voorstander 
van de zogenaamde ‘luie arbeidsduurverkorting’, waarbij je 
gewoon een uur vroeger naar huis gaat.”

DE PRINS “Ik ben bang dat een collectieve 
verkorting met loonbehoud olie op het vuur is 
voor een nog verregaandere flexibilisering. En 
voor de arbeidsvoorwaarden bij ploegen-
arbeid hebben vakbonden hard gevochten. 
Daarop beknibbelen zal moeilijk liggen.” 

PINTELON “Het gaat niet over de afschaffing 
van de ploegen- of nachtpremie voor de 
werknemers. Mijn kritiek is dat die premies 
voor een stuk betaald worden door de 
overheid, niet door de werkgevers. Als 
ik nu kijk naar het politieke debat rond 
e-commerce waarbij men nachtwerk wil 
subsidiëren, dan stel ik me op het gebied van 
work-lifebalans en gezondheid veel vragen.”

 Hoe kan je in de publieke sector de 
productiviteit meten om te weten wat 
arbeidsduurverkorting zou kosten?

PINTELON “Economen definiëren pro-
ductiviteit als toegevoegde waarde per 
werkuur. In de overheidssector is dat geen 
zinnige maat omdat een ambtenaar ervoor 
zorgt ook voor dat de rest van de economie 
productief kan zijn. De meerwaarde situeert 

zich op maatschappelijk niveau. In mijn boek 
schat ik wat arbeidsduurverkorting naar 
30 uur zou kosten. Wanneer je in de publieke 
sector elk weggevallen uur compenseert 
met nieuwe aanwervingen, kom je ongeveer 
op 10 miljard euro. Bij een realistische 
vervanging van 40% – want je zal ook de 
werkorganisatie herbekijken – kom ik op een 
kost van 4 miljard euro. Akkoord, geen klein 
bedrag, maar je moet ook oog hebben voor de 
maatschappelijke winst. Beter gemotiveerde 
ambtenaren, minder langdurig zieken, meer 
mensen aan het werk.”

DE PRINS “Vanuit mijn hr-achtergrond en 
mijn onderzoek naar werknemersimpact lijkt 
het me moeilijk hard te maken dat arbeids-
duurvermindering per se en altijd leidt tot 
beter welbevinden op de werkvloer. Er spelen 
nog heel wat andere factoren mee: jobinhoud, 
werkomgeving, relaties op de werkvloer.”

Leidt minder uren werk niet juist tot 
meer presteren?

PINTELON “Dat is een reëel gevaar. Vandaar 
mijn pleidooi voor extra aanwervingen, ook al 

“ Burn-out is het  
nieuwe staken.  
We zien de dokter als 
onze redder, en niet 
langer onze collega’s 
en onze chef.”
PEGGY DE PRINS
Arbeidssociologe en professor HRM  
aan de Antwerp Management School

“ Een ambtenaar zorgt 
er ook voor dat de 
rest van de economie 
productief kan zijn.”
OLIVIER PINTELON
Politicoloog en auteur

�

kosten die iets. Het is wel belangrijk in heel dat proces dat ook 
de werkorganisatie hertekend wordt. Slimmer werken is niet 
hetzelfde als harder werken.” 

DE PRINS “Hogere werkdruk is iets dat je  zeker binnen 
een dialoogmodel moet bekijken. Burn-out is het nieuwe 
staken. Door de toenemende individualisering, zien we de 
dokter eerder als onze redder, en niet langer onze collega’s 
en onze chef. Voor mij is die werkdrukdialoog essentieel. 
Bij het sociaal overleg moet het niet enkel over centen en 
procenten gaan, maar veel meer over de kwaliteit van de jobs. 
Arbeidsduur verkorting kan daarbij een bufferende werking 
hebben maar het is een combinatie van oplossingen waarvoor 
je moet gaan.”

Zijn mensen niet bereid om minder te verdienen bij 
30 uur? 

PINTELON “Ik houd een warm pleidooi voor de collectieve 
aanpak en dat kan enkel met loonbehoud. Je moet rekening 
houden met de loonongelijkheid binnen een bedrijf. 
Bovendien zijn de gezinssituaties heel divers. Alleenstaande 
ouders kunnen doorgaans geen euro loon missen. Zonder 
loonbehoud maak je van minder werken een luxeproduct. Dit 
is geen pleidooi tegen werk. Wel tegen ongelijkheid en vóór 
plezier in het werk.” 
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DE MILITANT

MIEKE VROMANT

 · Beroep: 29 jaar militant, 38 jaar zorgkundige 
bij Zorgbedrijf Harelbeke

 · Leeftijd: 57 jaar
 · Woonplaats: Harelbeke

Een loopje met het 
 arbeidsreglement 
in woonzorgcentra

TEKST
Timothy Puype

FOTOGR AFIE
David Samyn

O
p zondag 17 maart 
hielden 230 
organisaties uit de 
zorg- en welzijns-

sector hun deuren open 
voor het publiek. Op 
deze Dag van de Zorg 
toont de sector aan het 
grote publiek de inzet 
waarmee men elke 
dag voor onze ouderen 
zorgt. Op die dag slikt 
het personeel even zijn 
frustraties in. Want dat 
het personeel gefrus-
treerd is, dat is volgens 
militant Mieke Vromant 
een understatement.

“Het aantal burn-outs en 
depressies in de sector 
neemt zienderogen 
toe. En er is te weinig 
personeel om het hoog 
ziekteverzuim op te 
vangen. De mensen 

die blijven werken, 
vallen door de hoge 
werkdruk op hun 
beurt ook weer uit: een 
vicieuze cirkel. Tegelijk 
vergroot de zorgvraag 
door de vergrijzing.”

Personeel haakt af
“Het groot tekort aan per-
soneel leidt tot continue 
overtredingen van de  
arbeids reglementen. Zo 
worden medewerkers 
om de haverklap 
opgeroepen in hun vrije 
tijd. Het personeel is 
die onzekerheid beu 
en wil werkzekerheid. 
In combinatie met 
een gezond familiaal 
en sociaal leven. En 
er is meer: het aantal 
verplichte uren vorming 
en de verplichte 11-uur-
regeling, het aantal uren 

rust tussen avondshift 
en de volgende 
werkdag, wordt niet 
overal gerespecteerd.
De ADV-dagen vanaf 
45 jaar willen personeel 
langer aan het werk 
houden. Maar dat 
leidt blijkbaar niet tot 
extra aanwervingen. 
Tel daar nog de lage 
verloning bij op en het 
personeel haakt af.”

Geen openheid
“We vragen aan de 
overheid een bij-
komende financiering 
voor extra personeel. 
De normen liggen nu 
te laag om bewoners 
een warme zorg aan te 
bieden. Dat frustreert. 
Sinds woonzorgcentra 
zorgbedrijven werden, 
weet het management 

nauwelijks nog wat er 
zich op de werkvloer 
afspeelt. De dialoog 
met de vakbonden 
is verdwenen.” 

“Vorig jaar bereikten 
we een akkoord met 
de regering over de 
financiering van 
de aanpassing van 
rusthuisbedden 
(ROB-bedden) naar 
rust- en verzorgings-
bedden (RVT). Die extra 
middelen zijn niet naar 
het personeel gegaan. 
Met de verkiezingen 
in aantocht, weten we 
niet of onze actie van 
7 februari nog effect 
zal hebben. We blijven 
hopen op meer hulp 
en ondersteuning 
van de mensen op 
de werkvloer.” 

Zit jij met een probleem dat je wilt aankaarten? Laat het ons weten via nt@acv-csc.be
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BESTUURSAKKOORDEN

Na de lokale verkiezingen 
van oktober 2018 werden 

nieuwe coalities op de been 
gebracht. We hielden de bestuurs-
akkoorden van de centrumsteden 
tegen het licht op zoek naar de 
kernwoorden en beleidslijnen voor 
de komende zes jaar.

VERBINDING 
Verbinding is het sleutelwoord in de meeste 
bestuursakkoorden. In Antwerpen spreekt 
men van “de grote verbinding”. Genk, 
Turnhout, Leuven en Mechelen springen mee 
op de kar. In Gent kiest men voor “ambitie 
en durf”. In Aalst wil men “vooruit”. Kortrijk 
wil de stad van de toekomst zijn en in 
Oostende is men “allemaal Oostendenaar”. 
Opmerkelijk: in Brugge, Roeselare en Sint-
Niklaas pakt men niet uit met een publiek 
bestuursakkoord. Daar is het wachten tot op 
de beleidsplanning om echt zicht te krijgen op 
het geplande beleid.

DIGITALISERING 
De (r)evoluties op digitaal vlak beschouwen 
de meeste steden ook als de weg naar een 
betere dienstverlening aan de burgers, al 
verliest men de toegankelijkheid gelukkig 
niet uit het oog. In Gent schakelt men een 
“digitale versnelling hoger” en in Antwerpen 
gaat men voor “maximaal digitaal”. In Genk 
gaat men “bestaande data en systemen 
koppelen” tot “bruikbare informatie”. Wie 
carrière wil maken bij een lokaal bestuur 
is dus maar beter thuis in de wereld van de 
informatica.

INTEGRATIE STAD  
& OCMW 

De integratie van de Stad en het OCMW 
komt uiteraard ook aan bod. In Oostende en 
Genk ziet men dit positief: als een kans om 
te komen tot “uitmuntendheid” of om “méér 
sociaal beleid te voeren”.  In Hasselt wil men 
“onze overheidsorganisatie afslanken zonder 
impact op de dienstverlening”. Afbouw van 
tewerkstelling dus … Hier dreigt er ‘ruis’ te 
komen op de ‘verbinding’. 

PERSONEELSKOSTEN 
De financiële toestand van de meeste 
besturen is nog altijd niet erg rooskleurig en 
het ziet ernaar uit dat veel besturen liever wat 
meer uitgeven aan stenen dan aan personeel. 
Zonder het personeel tegen de borst te stoten. 
Zo sust men in Genk door op te nemen dat 
men geen naakte ontslagen wil, maar wel 
een “optimalisatie” van de personeelsinzet.  
In Aalst ziet men hogere personeelskosten 
niet zitten. Turnhout wil de “personeelskost 
permanent monitoren”. 

KERNTAKENDEBAT 
Ook niet echt nieuw, maar wel weer helemaal 
in de mode: het kerntakendebat. De oefening 
wordt de komende zes jaar gemaakt in Genk, 
Antwerpen, Hasselt, Mechelen en Oostende. 
In Aalst wil men hiermee het verst gaan. 
Daar lezen we dat “er in het kader van het 
kerntakendebat onvermijdelijk een aantal 
activiteiten zullen stopgezet of afgebouwd 
moeten worden, dan wel uitbesteed aan 
derden”. Aalst staat dus alvast op onze 
syndicale radar.

SAMENWERKING 
Al die verbinding vertaalt zich in de ambitie 
om veel samen te werken. In Antwerpen bij-
voorbeeld als  “echte publiek-civiele samen-
werking” met verenigingen, ondernemers, 
burgerinitiatieven en middenveld organisaties. 
Turnhout bouwt de Stadsregio verder uit. 
Leuven gaat voor een samenwerking tussen 
een sterke stadsorganisatie en “de vele 
krachtige netwerken in de stad” en in Genk 
zorgt samenwerken voor een beter bestuur. 
Mechelen ziet samenwerking bovenlokaal.

PERSONEELSBELEID 
Wat voor ons natuurlijk op de eerste plaats 
komt zijn de gevolgen voor het personeel. De 
meeste besturen besteden hier aandacht aan. 
Het personeelsbeleid is “gedragen” in Genk. 
In Gent, Aalst, Oostende en Kortrijk “modern” 
en in Hasselt “efficiënt en effectief”. Er is veel 
aandacht voor diversiteit: het personeels-
beleid moet diverser om van het stads-
personeel een afspiegeling van de bevolking te 
maken. In Oostende, Mechelen, Kortrijk, Gent, 
Antwerpen en Genk houden ze die spiegel 
vast. In de meeste besturen ben je ook mee 
als je het woord ‘competenties’ laat vallen. 
In Antwerpen en Gent kan het zelfs gaan om 
“Elders Verworven Competenties (EVC)”.

VERBINDING
ALS RODE DRAAD IN  BESTUURSAKKOORDEN

TEKST
Joris Lermytte

ILLUSTR ATIE
Sadrie
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HET TIJDSTIP

KORTRIJK 

Wijkcentrum De Condé  

vrijdag 8 februari 2019

10.20 uur

TEKST
Kaat De Man

FOTOGR AFIE
David Samyn

Het is pauze. Veertien enthousiaste 
volwassenen verlaten het klaslokaal,  
op zoek naar een kop koffie. Die kunnen 
ze nu wel goed gebruiken. Vanmorgen 
stonden ze hier al lang voor de les begon 
ongeduldig aan te schuiven voor hun 
allereerste computerles. Eén iemand 
komt er zelfs helemaal voor uit Roeselare. 
Stad Kortrijk organiseert deze lessen
reeks, als onderdeel van het project 
‘@llemaal digitaal’, voor computerleken.

Lut Vandemoortele (71 jaar, links): “Ik heb 
al eens twee computercursussen gevolgd, 
hoor, vroeger, maar daar heb ik nooit iets 
mee gedaan. Ik ben met pensioen en wil 
nu echt tijd maken voor die computer. 
Alles gebeurt vandaag met de computer, 
ik wil mee zijn met de tijd. Ik ben het beu 
om alles aan mijn kinderen te vragen. Ik 
moet vooral opnieuw leren om te ‘durven’. 
Want dan verschijnt er plots iets op mijn 
scherm dat ik niet verwacht, en dan 
panikeer ik. Ik doe liever niets dan dat ik 
iets verkeerd doe. Mijn kinderen zeggen 
wel: ‘Die computer bijt niet’, maar toch.  
Ik ben daar bang van.”  
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A
ntwerpen zet meer en meer in op 
sorteerstraatjes als alternatief voor 
het klassieke afvalophalen. Ann 

Vanden Daele (40) woont in Berchem 
en ook daar komt de vuilniskar sinds 
1 januari niet meer langs. “Arne, Luna 
en ik brengen nu zelf ons afval naar 
de ondergrondse containers in de 
sorteerstraatjes.”
Dat het afval niet meer aan de voor-
deur afgehaald wordt lijkt misschien 
onhandig, maar er zijn ook voordelen. 

“Ik zit nooit meer met een grote papier-
stapel. Vroeger werd papier om de twee 
weken opgehaald, nu doe ik het weg 
wanneer ik wil. Het nieuwe systeem zet 
me ook aan om anders om te gaan met 
mijn gft (groente-, fruit- en tuinafval). 
Misschien is het handiger om mijn 

 gft-afval te composteren. Dan hoef 
ik het niet weg te brengen.” 
Recyclage staat centraal in de 
sorteerstraatjes. “Voor restafval en 
pmd betaal ik. Papier, glas en gft 
deponeren is gratis. Betalen doe ik 
met een pas die toegang geeft tot 
de sorteerstraatjes. Het is zeker niet 
duurder geworden, want vroeger 
betaalde ik voor de zakken. De kost 
om van afval af te raken blijft gelukkig 
klein en het systeem is heel eenvoudig. 
De Stad Antwerpen heeft ons goed 
geïnformeerd, maar het systeem is zo 
eenvoudig dat het zichzelf uitwijst. Je 
ziet ook geen vuilniszakken meer in het 
straatbeeld. Niet dat het hier vroeger 
vuil was, maar een straat zonder 
vuilnis zakken is wel aantrekkelijker.”   

DE KLANT

TEKST
Louis Bracke

FOTOGR AFIE
Dries Luyten

“ Je ziet geen 
vuilniszakken 
meer in het 
straatbeeld.”

Wie? 
Ann Vanden Daele  
(40 jaar) 
 

Klant bij?  
Sorteerstraatjes van  
de Stad Antwerpen

Gevangenissen van de overheid 

zijn goedkoper dan die van

de privésector

DE STELLING

De conclusie van het 
Rekenhof luidde dat 
gevangenissen uitbaten en 
bouwen via de private sector 
veel meer kost dan wanneer 
de overheid het zelf doet. 
Zo kostte de bouw van de 
klassieke gevangenis van 
Hasselt 133.000 euro per 
gedetineerde, de privaat 
uitgebate gevangenis in 
Beveren 312.000 euro. “Dat 
klopt”, zegt Filip. “Maar ik 
vrees dat er onvoldoende 
controle gebeurt. Zijn de 
kosten die privéfirma’s 
aanrekenen wel correct? 
Als de Regie der Gebouwen 
voldoende middelen krijgt, 
kunnen ze minstens even 
goed en snel werken. Maar 
dan moeten ze wel de 
procedures aanpassen.”

“We zien dat in gebouwen uitgebaat door private 
partners onderhoudsproblemen heel snel worden 
aangepakt. En de oplevering gaat sneller.”

10 jaar zonder keuken
Tot zover het positieve verhaal. “Het argument is altijd dat 
privatiseringen goedkoper zijn. Dat is natuurlijk niet zo”, 
aldus Filip. “De overheid betaalt flink voor die snellere 
dienstverlening. Tegelijk zie je dat onderhoudsdossiers 
door de Regie der Gebouwen lang aanslepen. Dat komt 
natuurlijk door de zeer beperkte middelen die ze krijgt. 
De budgetten zijn er niet en de Regie moet altijd Europese 
openbare aanbestedingen uitschrijven. Als er geen 
3 firma’s inschrijven dan gaat het niet door. Het gevolg? 
Nog  meer achterstand. Zo is de keuken in de gevangenis 
van Brugge al meer dan 10 jaar defect. Na een herstelling 
pasten een aantal toestellen niet meer in de keuken. Het 
gevolg is dat een catering bedrijf elke dag het eten van de 
gedetineerden moet brengen. De kosten zijn navenant.”

Geklasseerde voordeur
Een vergelijking maken met de recentere gevangenissen 
gebouwd door privéfirma’s is moeilijk. “De overheid heeft 
bijna uitsluitend oude gebouwen. Sommige gebouwen 
zijn geklasseerd als monument. Men heeft ooit de eiken 
deur van de gevangenis van Sint-Gillis proberen rammen. 
Daar mocht dus niet zomaar een andere deur in. Veel 
herstellingen zouden de eigen onderhoudsdiensten 
kunnen doen, maar er wordt    niet in personeel en 
middelen geïnvesteerd. Er zijn al jaren geen aanwer-
vingen of bevorderingen in de technische graden.” 

WAAR NIET WAAR

CONCLUSIE

Volgens het Rekenhof is de dienstverlening in 
gevangenissen gebouwd door privébedrijven 
beter, maar is die ook goedkoper? We vroegen 
het aan Filip Dudal, secretaris van  
ACV Openbare Diensten Justitie.

OMSCHRIJVING
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DRIE JAAR NA DE AANSLAGEN

“Die dag was er een grootschalige oefening gepland 
met de veiligheidsdiensten van luchtvaartmaat-
schappij El Al”, zegt Jeroen. “Samen met een collega 
was ik die aan het doornemen. Plots was er die knal, 
en nog voordat je beseft wat er gebeurt, volgt er een 
tweede. Dan weet je hoe laat het is. Buiten kom je 
de eerste mensen in paniek tegen, zie je mensen 
op de stoep liggen. Eenmaal in de vertrekhal sta je 
machteloos. Ik ben niet medisch opgeleid, je probeert 
dan maar mensen gerust te stellen, zeggen dat hulp 
onderweg is. Er heerst op zo’n moment totale chaos, 
daar kan je niet op voorbereid zijn. Ik heb buiten de 
hulpdiensten opgewacht. De eersten die toekwamen, 
riepen direct meer hulpdiensten op. Over de kritiek 
achteraf? We zaten in een periode dat we allemaal 
wisten dat aanslagen konden gebeuren. Maar op dit 
soort terreur kan je nooit 100 procent voorbereid 
zijn. Je kunt nog meer beveiligen, en dat kost nog 
meer geld. Je kunt je afvragen hoe ver je daarin gaat. 
De samenleving moet ook nog leefbaar blijven. In 
dergelijke situaties is de luchthaven voor de talloze 
hulpdiensten moeilijk bereikbaar met die ene 
invalsweg. Ook het ASTRID-netwerk was overbelast, 
op een bepaald moment werkte enkel WhatsApp.” 

Emoties
“Agenten en hulpverleners ter plaatse werd later 
psy chologische hulp aangeboden. Sommigen, zoals 
ik, verwerken dat liever op hun eigen manier. Er 
zijn agenten, die als gevolg van de aanslag ontslag 
namen. En er zijn nog altijd mensen thuis. Ik ben 
gewoon blijven werken. Ik ben ook geen grote 
prater die met zijn emoties te koop loopt. Ook dit 
interview is niet mijn ding, ik rakel al die zaken liever 
niet opnieuw op. Ik ben op 22 maart ter plekke 
gebleven tot de volgende dag 8 uur, 24 uur aan 
een stuk dus. Toen ik mijn echtgenote zag, kwam 
de ontlading en ben ik beginnen wenen. De plek 
van de eerste ontploffing was dichtbij de plek waar 
ik vier jaar daarvoor mijn bureau had. Dat was 
weggeblazen. Dan besef je dat je geluk gehad hebt.” 

Of ik anders naar het leven kijk nu? Op wat daar 
gebeurd is, kan je je nooit helemaal voorbereiden, 
ook niet mentaal. Misschien krijg ik nog mijn 
klop, dat weet ik niet. Je bent bekommerd om de 
luchthaven, je werk en je dienst. Als ik nu de vertrekhal 
binnen loop, zie ik soms alles weer voor me. Het is 

niet meer hetzelfde. Van die dag is me bijgebleven 
dat het moeilijk was om een keuze te maken tussen 
hulpverlening en coördinatie. In de eerste chaotische 
fase moet er iemand zijn die beslist even niet te helpen 
maar coördineert. Dat is een moeilijke afweging 
waar je moeilijk op kan oefenen. Er zijn ook heel 
veel levens gered door de militairen. Petje af.”

Militair X
Een van hen was militair X, die liever anoniem getuigt. 

“Op het moment van de explosie bevond ik me in de 
rustzone, op mijn bed. We schoten na de explosies 
direct in actie om de situatie te onderzoeken. Het is 
onze job om gebouwen en burgers veilig te stellen. 
Sowieso heb je de verplichting om iemand in nood te 
helpen als je eigen leven niet in gevaar komt. Of mijn 
leven in gevaar was weet ik niet, ik ben wel meerdere 
malen langs een grote zwarte koffer gelopen waarin 
de zwaarste bom bleek te zitten. Er was natuurlijk 
ook nog een grote kans dat er een lone wolf rondliep.”

“Je krijgt achteraf wel veel domme, negatieve reacties 
te horen maar daar trek ik mij niets van aan. Ik 
was er en heb gezien dat mijn collega’s en andere 
hulpverleners hard en goed hebben gewerkt. Mijn 
collega’s hebben veel mensen van leegbloeden 
gered. Families van slachtoffers zijn ons enorm 
dankbaar. Jammer dat we van onze werkgever nog 
altijd niet de beloofde aankondiging ‘Good job, well 
done’ hebben gekregen in ons dossier. Dat zou 
goed zijn voor hen met een statuut van beperkte 
duur die een sociale promotie in het leger willen.”

Paranoia
“De volgende dag kregen we een dag vrij om bij de 
familie te zijn. Vervolgens hebben we onze bewa-
kingsopdracht verdergezet in het Zuidstation van 
Brussel. Het was misschien niet zo’n goed idee om 
soldaten die net uit het heetst van de strijd kwamen, 
terug te sturen naar een plaats met veel burgers. 
Iedereen was paranoïde genoeg om iemand die 
verdacht deed tegen de grond te leggen. Nu, drie jaar 
later spreken er we niet meer over, we hebben het 
achter ons gelaten. Wat mij wel altijd zal bijblijven 
zijn de menselijke resten die overal lagen en het 
geamputeerd been dat ik op een gegeven moment in 
handen had. Toch bekijk ik het leven nu niet anders: ik 
kreeg van thuis mee dat elk leven zeer waardevol is.”  

22 maart 2016. Om 7.58 uur ontploft een bom in de vertrekhal van 
Brussels Airport. Negen seconden later een tweede. Diensthoofd politiezorg 
Jeroen Drijkoningen doet zijn kogelwerend vest aan en rent zijn bureau uit. 

Militair X rust op dat moment uit van zijn bewakingsrondes.

“Het is niet meer 
hetzelfde”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Belga / Frederic Sierakowski
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� Een sectorfonds dat onder meer instaat voor opleiding 
en de uitvoering van de sectorale akkoorden.

Verantwoordelijke hogere overheden
Van de lokale besturen verwachten we dat ze zelf een 
inspanning leveren voor betere arbeidsvoorwaarden. 
Van de hogere overheden verwachten we een gepaste 
ondersteuning. Ook moeten lokale besturen op 
gelijke voet worden behandeld als andere aanbieders 
van dezelfde diensten. Zo moeten de taxshift en 
loonkostverlagingen integraal gelden voor de lokale 
besturen. 

Tevreden personeel met kwalitatieve 
jobs
In ons tevredenheidsrapport (www.rapportlokale-
besturen.be) zien we dat 74% van de personeelsleden 
van de lokale besturen tevreden is met zijn of haar 
job. Zeker geen slecht resultaat, maar dat kan nog 
beter. Hoe kunnen we de kwaliteit van het werk 
vergroten en de jobtevredenheid verhogen? Uit onze 
bevraging komen deze aanbevelingen: 

� Meer autonomie voor het personeel en vertrouwen in 
de deskundigheid van medewerkers.

� Betere arbeidsvoorwaarden met bijzondere aandacht 
voor de laagste loonniveaus en een aanvullend 
pensioen voor contractanten.

� Meer doorgroeimogelijkheden, ontwikkelings
mogelijkheden en vormingskansen.

� Het personeelsbeleid verder ontwikkelen. 
� Een stressbeleid ontwikkelen.
� Aandacht voor werkrelaties en coachend leiderschap.
� Waarborgen voor eerlijke selecties en tegen 

ongeoorloofde politieke inmenging.

Graadmeter
Lokale besturen verdienen hun vrijheid door 
voldoende capaciteit te ontwikkelen. Die capaciteit is 
nodig om kwalitatieve dienstverlening te bieden aan 
de burgers en aan het eigen personeel. Dat bereik je 
door de arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid 
de komende jaren naar een hoger niveau te tillen. Met 
ondersteuning van hogere overheden. De tevredenheid 
van het personeel blijft voor ons de graadmeter.  
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LOKALE BESTUREN  
VRIJHEID DOOR  

VERANTWOORDELIJKHEID

Verbindende, kwalitatieve lokale diensten 
zijn meer dan ooit nodig. Dat vraagt om 
meer capaciteit op lokaal niveau. Daarvoor 
heb je gemotiveerde medewerkers nodig 
die de dienstverlening aan de burger 
garanderen. En meer middelen om van 
lokale besturen opnieuw een aantrekkelijke 
werkgever te maken.

Een breed aanbod kwalitatieve diensten
Iedereen heeft recht op kwalitatieve publieke 
diensten. Ze garanderen het welzijn van de bevolking 
en zorgen voor verbinding in een diverse samen-
leving. Dat vraagt een breed dienstenaanbod van 
topkwaliteit waarin je investeert als lokaal bestuur.
Die brede en kwalitatieve dienstverlening gaat niet 
samen met de privatisering en commercialisering 
van diensten aan de bevolking. Volwaardige publieke 
dienstverlening organiseren en aanbieden is een taak 
van de overheid. Een overheid die enkel regisseert 
wordt de speelbal van de diverse aanbieders. Dat 
hebben we al verschillende keren ondervonden bij 
besturen die te ver gingen met privatiseringen en 
uitbestedingen. Privatiseringen en uitbestedingen 
moeten daarom regelmatig geëvalueerd en zelfs 
teruggeschroefd worden als dat nodig is. Ook bij 
aanbestedingen overweeg je telkens om bepaalde 
zaken toch zelf te doen.

Verantwoordelijke besturen vragen  
voldoende capaciteit
Autonomie en verantwoordelijkheid gaan voor 
ACV Openbare Diensten hand in hand. Maar dat is 
niet zo op het terrein, waar een autonomieparadox 
opduikt: lokale besturen maken maar voor een stuk 
gebruik van hun autonomie, tegelijk hunkeren ze 
wel naar meer autonomie. Zeker als het gaat om 
personeelsbeleid is meer vrijheid de rode draad in 

pleidooien aan werkgeverszijde. Lokale besturen 
kunnen enkel autonomer werken en beleid voeren 
als ze over voldoende organisatorische en menselijke 
middelen beschikken. Die zijn nodig om een breed 
dienstenaanbod uit te bouwen, zowel intern als voor 
de burger. 
Dat veronderstelt een minimale schaalgrootte. Ook 
samenwerking zal nodig zijn. Die moet dan wel ook 
leiden tot efficiëntiewinsten op het bestuursniveau. 
De provincies zijn ideaal geplaatst om de samen-
werking te ondersteunen. 
Het personeelsbeleid heeft nood aan een brede 
rechtspositieregeling. Die bevat het kader voor het 
personeelsbeleid in elk lokaal bestuur en waarborgt 
zo de rechten van het personeel en de kwaliteit van 
het personeelsbeleid in elke Vlaamse gemeente. Aan-
vullend kunnen besturen met voldoende capaciteit 
dat zelf verder invullen op maat van hun wensen. 

Aantrekkelijke werkgever
De groei van de personeelsuitgaven lag de vorige 
legislatuur lager dan die van de totale uitgaven. 
Daarmee leverde het personeel een zeer grote 
besparingsinspanning. Contractuele tewerkstelling 
verving meer en meer de statutaire tewerkstelling. 
Goede sociale bescherming werd ingeruild voor 
een meer precair werknemersstatuut. Ook dure 
uitzendarbeid kan nu. Al die maatregelen hebben 
een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van de 
lokale besturen als werkgever.
Kwalitatieve dienstverlening komt niet uit de lucht 
vallen. Daarvoor moet je als overheid inzetten 
op degenen die de dienstverlening leveren: het 
personeel. ACV Openbare Diensten vraagt voor het 
personeel een sectoraal akkoord met:  

� Een koopkrachtverhoging van 1,1% met de nadruk op 
de midden en lagere loonniveaus.

� Een betere sociale bescherming voor wie werkt met 
een arbeidsovereenkomst. 

� Daarbij hoort een evolutie naar een aanvullend 
pensioen met 7% werkgeversbijdrage (momenteel 
biedt de meerderheid van de besturen minder dan  
2% aan).
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Elke maand bedenkt onze columniste  
hoe ze de wereld kan veranderen. 
Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.

ILLUSTR ATIE
Deborah Lauwers

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

COLUMN

TOURNÉE 

     PERTE 
TOTALE

28 dagen zonder alcohol, dat lukt met de vingers in 
de neus, dacht ik. Ik heb toch al twee zwanger-
schappen alcoholvrij doorstaan? Helaas, op dag 
één van Tournée Minérale ging het al mis. Iets 

met een goede fles wijn die anders moest weggegoten worden. 
De volgende dag zat ik voor ik het besefte te aperitieven met 
de buurvrouw. Geen nood, dan begin ik toch gewoon ‘voor 
echt’ op dag drie en ga ik twee dagen langer door? Want je kunt 
altijd opnieuw beginnen met stoppen. Het wijste advies dat ik 
al gekregen heb van professionele hulpverleners in verslaving. 
Jaren geleden van een tabakoloog die me van de sigaret heeft 
afgeholpen, en niet zo lang geleden van een diëtiste. Eén keer 
zondigen hoeft geen reden te zijn om er meteen de brui aan te 
geven. Uiteindelijk raak je er wel. 

Maar niet deze keer. Want na een goede start, weliswaar 
op dag drie van Tournée Minérale, ging het een week later 
opnieuw fout. Puur uit gewoonte, omdat mijn dagelijks 
aperitief alles te maken heeft met emotie. Omdat het helpt 
om de chaos van twee kleine kinderen aan te kunnen na een 
hectische werkdag, tegelijk op een recordtijd een gezonde en 
evenwichtige maaltijd te maken, terwijl ik de agenda check 
en napraat over hun dag. De niet aflatende decibels van twee 
oververmoeide kinderen kun je soms gewoon beter aan als je 
wat tipsy bent. 

Het is dus niet gelukt. En eerlijk, ik voelde me daar de eerste 
vijf minuten wel slecht bij. Terwijl mijn alcoholconsumptie 
best wel meevalt. Ik drink niet elke dag en als ik drink, dan is 
het met mate. Ik vind het vooral vervelend dat alcohol mijn 
eerste keuze is om met lastige situaties om te gaan. Maar is dat 
zo erg? Heeft niet elk van ons recht op een kleine verslaving? 
Mijn partner bijvoorbeeld is een suikerjunk. Afkicken bij hem 
betekent wekenlang een humeur als een donderwolk. Mijn 
kinderen zijn schermverslaafd als we hen hun zin zouden geven, 
sommige collega’s zijn verslingerd aan hun smartphone …  
Iedereen heeft zo wel iets dat helpt de dagelijkse routine mentaal 
gezond te overleven, tegelijk voelen we ons schuldig omdat het 
niet past bij ons ideale zelfbeeld. En als we er dan nog eens een 
collectieve ervaring van maken, zoals bij Tournée  Minérale, 
lijkt het al helemaal of we ons moeten verantwoorden voor al 
die andere tienduizenden enthousiaste deelnemers. Die veel te 
hoog liggende lat, naar beneden ermee! Wees wat vergevings-
gezinder voor jezelf. En de groepsdruk? Trek het je niet aan. 
‘Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen’, wist Johannes 
al in de Bijbel. Mijn schuldgevoel was snel voorbij. Toen ik 
erover nadacht onder het genot van een excellente syrah, bleef 
vooral een wrang gevoel over. En dat lag niet aan de wijn. 

GEEN BELOOFDE 
ZWARE BEROEPEN

NIEUWS

De regering Di Rupo besliste de loopbaan- 
en leeftijdsvoorwaarden voor vervroegd 
pensioen drastisch op te trekken, de 
huidige regering deed daar nog een schep 
bovenop. Vanaf dit jaar zijn minstens 
42 jaar loopbaan vereist om met vervroegd 
pensioen te kunnen gaan. Die 42 jaar 
gelden ten vroegste vanaf 63 jaar. Vanaf 
60 jaar kan men met vervroegd pensioen 
mits 44 jaar loopbaan en vanaf 61 jaar 
vanaf 43 jaar loopbaan.

Parallel werd ook een traject vastgelegd 
om wie een voordelige pensioenbreuk 
of tantième heeft minder snel toegang te 
geven tot vervroegd pensioen. Tot 2017 
werden jaren aan een voordelig tantième 
meegeteld voor de loopbaanvoorwaarde 
aan 1,2. Vanaf 2017 geldt een afbouw. 
Momenteel worden jaren in een zwaar 
beroep nog meegeteld aan 1,12; in 2020 
gaan we naar 1,0957; in 2021 naar 1,0722 
om ten slotte in 2022 uit te komen op 1,05. 
Die coëfficiënten gelden telkens voor wie 
dat jaar pensioengerechtigd is. Zolang men 
niet met pensioen kan en tot 2022 dalen 
de coëfficiënten dus verder. Bijvoorbeeld: 
wie in 2022 40 jaar prestaties heeft aan 

een voordelig tantième zal dan nog slechts 
een bonus krijgen van 2 jaar. Pensioen op 
60 jaar zal er dan voor de meesten niet 
meer inzitten. 

De nieuwe regeling voor zware be-
roepen, waarover we een akkoord hadden 
met de regering, had tot doel om de 
tantièmes te vervangen. Ze moest zorgen 
voor een snellere toegang tot vervroegd 
pensioen, voor veel meer mensen met 
een zwaar beroep. Wie een zwaar beroep 
had zou zo meestal kunnen stoppen met 
werken op 60 jaar. Nu de nieuwe regeling 
voor zware beroepen door de minister 
wordt afgevoerd, wordt stoppen op 
60 jaar ook onmogelijk. Wie een voordelig 
tantième heeft zal veel langer moeten 
werken. Dat zal bijvoorbeeld het geval 
zijn voor het personeel van de veiligheids-
diensten. Wie geen tantième had en niet 
erkend wordt als zwaar beroep blijft 
helemaal met lege handen achter. Voor 
vuilnisophalers, rijdend personeel van het 
openbaar vervoer, penitentiair beambten 
en veiligheidspersoneel, verplegend en 
verzorgend personeel, en zo meer is er nu 
helemaal niets geregeld.  

Minister van Pensioenen Daniel 

Bacquelaine bevestigt dat er deze 

legislatuur geen nieuwe regeling 

komt voor zware beroepen en dat de 

tantièmes behouden blijven. Daarmee 

komen de beloofde correcties op 

de pensioenhervorming voor zware 

beroepen er niet. Ook gaat de 

afbouw van de tantièmes verder. 
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L’ÉTAT, C’EST NOUS. Links en rechts hoor je 
steeds meer kritiek op mensen die voor hun 
rechten opkomen. De gele hesjes zijn een 
zootje ongeregeld, vakbonden komen alleen op 
voor profiteurs en achter de klimaatbetogers zit 
één groot links complot … Hoe fake kan nieuws 
worden als letterlijk elke kwakkel op sociale 
media klakkeloos wordt overgenomen?

Het is opvallend hoe de straat weer wordt 
 ingenomen om ongenoegen te uiten. De straat 
is weer van ons, met het voorjaar in zicht lijkt 
mei ’68 weer te herleven. Maar moet het bij 
de straat blijven? Het scheelt maar een letter, 

maar de staat, die is toch ook van ons? Moeten 
we daar niet voor opkomen? Niet de natiestaat, 
maar de veel belangrijkere verzorgings-
 staat. Deze werd met veel strijd door enkele 
generaties opgebouwd, die gaan we toch niet 
opgeven?

Ja, maar wie gaat dat betalen? De oplossing 
wordt door de rijken zelf gegeven: follow the 
money. Haal het geld waar het zit (en verdwijnt). 
Zelfs miljardair Warren Buffett, een van de 
rijkste mannen ter wereld, zei het al: ‘Ik heb 
geen belastingverlaging nodig in een samen-
leving met zoveel ongelijkheid.’ 
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