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We eindigen het jaar met een mooi succes. Het ACV won opnieuw de 
sociale verkiezingen. Een dikke merci aan alle kandidaten en kiezers.
 
Zo nemen we met vertrouwen het voortouw bij alle belangrijke  
sociaaleconomische dossiers die op tafel liggen. En dat zijn er nogal 
wat. 2021 wordt het jaar van de relance. Hoe ondersteunen we de 
economie en vermijden we massale ontslagen? Vooral: wie betaalt  
de rekening?
 
De invoering van de effectentaks is als een doekje voor het  
bloeden en toont aan dat van het principe ‘de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten’ niet veel in huis zal komen. Wij vinden  
dat het ACV het debat over eerlijke fiscaliteit op de agenda moet 
plaatsen zodat onze politieke verantwoordelijken nu eindelijk  
ten gronde het debat gaan voeren. Trouwens, waar wachten de 
zogenaamde progressieve partijen op?
 
De gerechtvaardigde roep naar eerlijke fiscaliteit wordt vaak onder 
de mat geveegd met uitspraken als ‘de overheidsuitgaven moeten 
naar omlaag want het overheidsbeslag is te groot’. Nu ja, wat dacht je 
in COVID-tijden? Iedereen kijkt naar de overheid om de economie 
overeind te houden. Mogen we daarom voor de verandering ook  
eens de essentiële rol van de overheid benadrukken? De hele  
samenleving, ook de ondernemingen, profiteert mee.
 
Toch blijft de mantra dat de overheid moet afslanken hangen. We zien 
dat de tewerkstelling bij de federale en Vlaamse overheidsdiensten 
blijft dalen. Ook de werkingskosten zijn nu al jaren in dalende lijn.
De werking wordt ontwricht, de kwaliteit van de dienstverlening gaat 
erop achteruit, de essentiële opdrachten kunnen niet meer worden 
uitgevoerd en de werkdruk voor het personeel ligt te hoog. Dat moet 
stoppen. Voor ACV Openbare Diensten staat die problematiek hoog 

op de agenda, nu nog de politiek overtuigen.
 
Ik wens jullie allemaal een prettig eindejaar en een gezonde start 
van het nieuwe jaar. Laten we goed zorgen voor elkaar. 

 
Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten
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Armoede stijgt ook in Roeselare

“We zijn ons heel 
bewust van de ernst 

van de situatie.”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

“Een op zeven kinderen in 
Roeselare wordt geboren in 
een gezin dat armoede kent. 
Dat zijn elk jaar 110 kinderen 
meer. De coronacrisis heeft 
gezinnen in armoede diep 

getroffen. In juni hebben we ons armoedebeleidsplan 
voorgesteld met een focus op de kinder- en jongerenarmoede. 
We richten onze aandacht vooral op gezinnen met 
jonge kinderen, eenoudergezinnen en gezinnen 
met een migratieachtergrond. Dat kinderarmoede-
beleidsplan zou sowieso uitgerold worden maar we 
hebben het versneld gedaan door de coronapandemie. 
Het relanceplan Oltegoare ging in mei van start, 
onder meer om de klappen van de pandemie bij 
de meest kwetsbare gezinnen op te vangen.”

“Door de corona-uitbraak is de armoede toegenomen, 
dat weten we. Zo zien we een stijging van het aantal 
cliënten bij de voedselbedeling, daar maakt nu een 
zestigtal gezinnen meer van gebruik, gezinnen die 
ervoor niet op onze radar kwamen. Ook het aantal 
mensen dat voor het eerst gebruikmaakt van de 
diensten van ons Welzijnshuis (het vroegere OCMW) 
is toegenomen. Die mensen kampen vooral met 
financiële problemen: achterstallige facturen van 
onder meer water en energie, mensen met schulden.”

“De medewerkers zetten zich in deze moeilijke periode 
extra in om alle doelgroepen te bereiken. We zijn ons 
heel bewust van de ernst van de situatie. De stad Roeselare 
heeft in augustus coronafondsen beschikbaar gesteld 
waardoor een aantal organisaties extra budget kregen. 
’t Hope, een vereniging waar armen het woord 
nemen, heeft hierdoor bubbelvakanties kunnen 
organiseren. Daarnaast heeft de stad het project 
‘Computer in je Rugzak’ verlengd en uitgebreid naar 
het basisonderwijs. De stad wil scholen stimuleren 
een IT-toestel aan te kopen om het gratis, of via 
huurkoop, ter beschikking te stellen aan leerlingen 
in armoede. De school ontvangt hiervoor telkens een 
subsidie van 200 euro. En het gezondheidsproject 
‘Bewegen Op Verwijzing’ maakten we gratis voor 
mensen met een verhoogde tegemoetkoming.” 

De gevolgen van de coronapandemie laten zich  
in alle lagen van de bevolking voelen. Maar wat kan 
een lokale overheid specifiek doen voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving? Marte Huyghelier 
is beleidsmedewerker armoede en gezondheid bij 
stad Roeselare en legt uit wat haar bestuur zoal  
voor extra maatregelen neemt nu de armoede- 
cijfers stijgen.
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D E  C O N F R O N TAT I E

De Vlaamse regering wil fietslease mogelijk maken 

bij de lokale besturen. Een gemeente kan  

voortaan een systeem invoeren waarbij je je  

eindejaarstoelage, fietsvergoeding of  

vakantiedagen kan inruilen voor een tweewieler. 

Een flagrante vorm van sociale en fiscale bijdragen 

ontwijken. Met bovendien enkele verraderlijke 

addertjes onder het gras.

E X T R A L E G A L E  V O O R D E L E N

6 7N T  |  D E C E M B E R  |  2 0 2 0

TEKST
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ILLUSTR ATIE
Pieter Van Eenoge



vergoeding of vakantiedagen ‘huur’ je een fiets 

bij een leasemaatschappij. Ook onderhoud, 

verzekering en bijstand zitten soms in het 

pakket. Om welke fiets het kan gaan, of je die 

zelf kan kiezen, waar je op onderhoud moet, 

de kostprijs van die fiets, het onderhoud, de 

verzekering …: dat zal allemaal afhangen van 

het aanbod dat je werkgever onderhandelt 

met een aanbieder. Of met andere woorden: 

er zijn momenteel nog veel onbekenden.

De nadelen
Naast het feit dat we eigenlijk nog niet 

weten hoe goed of slecht het aanbod 

zal zijn van je werkgever, hou je ook best 

rekening met de volgende nadelen:

  Fietslease valt soms verrassend duur  

uit: het kan zijn dat je eindejaars- 

toelage bijvoorbeeld niet volstaat.

  Fietslease is in feite een lening …  

en lenen kost ook geld en je raakt er niet 

zomaar van af: vaak betaal je opzegkosten  

als je je leasecontract vroeger stopt.  

Je zal maar eens van werk veranderen …

  Soms heb je ook een hoog eigen risico. 

Je fiets is dan wel verzekerd tegen diefstal of 

schade, maar als die gestolen wordt of je hebt 

schade zal je er toch nog deels voor opdraaien.

  Het onderhoud moet soms 

gebeuren bij een beperkt aantal 

erkende én prijzige handelaars.

  Na de looptijd van het contract is 

de fiets niet van jou. Vaak zal je je fiets 

wel kunnen overkopen, maar dan moet 

je er dus nog eens voor betalen. 

Fietsvergoeding maximaliseren
We kunnen er toch niets op tegen hebben 

dat mensen worden aangemoedigd om meer 

met de fiets naar het werk te komen? Neen, 

natuurlijk niet, maar daar gaat het hier niet 

over. Het gaat over het legaliseren van de 

fietsleaseprojecten die diverse besturen de 

afgelopen jaren hebben opgezet. Illegaal, want 

de wettelijke basis ervoor ontbrak. Net zoals 

de wettelijk basis nog altijd ontbreekt voor 

bedrijfswagens bij de lokale besturen.  

Die zijn en blijven illegaal! 

Nog een bedenking
Een eindejaarstoelage, een fietsvergoeding 

en voldoende vakantiedagen zijn het resultaat 

van jaren sociale inzet. Als je die inruilt, geef 

je het signaal dat ze eigenlijk niet zo nodig 

zijn. Terwijl veel van je collega’s wel nood 

hebben aan een goede eindejaarstoelage, een 

fietsvergoeding en voldoende vakantie. Als 

vakbond pleiten we er dan ook voor om deze 

verworvenheden niet in te ruilen, maar vragen 

we besturen de fietsvergoeding te maxima-

liseren. Zo worden de fietsers niet vergeten én 

blijven de sociale verworvenheden overeind.

“We hebben jarenlang 
gevochten voor een 

eindejaarstoelage, een 
fietsvergoeding en 

voldoende vakantiedagen. 
Die zo gemakkelijk inruilen 

voor een fiets geeft een   
verkeerd signaal.”

    MINDER  
SOCIALE  

RECHTEN 
   IN RUIL  

VOOR  
EEN FIETS

Wie zou het niet doen: brutoloon inruilen 

voor meer netto? Bij de lokale besturen kan 

je straks een stuk van de brutowaarde van je 

eindejaarstoelage, fietsvergoeding of  

vakantiedagen inruilen voor een leasefiets.  

En op het voordeel dat die leasefiets oplevert 

ben je geen RSZ en belastingen verschuldigd: 

dat levert dus een netto voordeel op.  

Klinkt goed? Dan toch enkel voor de 

fervente fietsers onder ons, want dit alles 

is wel gekoppeld aan één voorwaarde:

je moet je woon-werkverplaatsingen 

maken met je leasefiets. 

Hoe werkt het?
Het principe van fietslease gaat als volgt. In ruil 

voor een deel van je eindejaarstoelage, fiets-
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Lokale besturen bepalen het kinderopvangbeleid en baten vaak  
ook zelf kinderopvanginitiatieven uit. Werk jij in zo’n kinderopvang?  

Dan maakt het een groot verschil voor je loon- en arbeidsvoorwaarden 
in welke stad of gemeente je aan de slag bent. Vreemd, toch?  

Dat vindt ACV Openbare Diensten ook. Daarom hebben we het initiatief 
genomen om samen met de andere vakbonden de situatie voor  

alle kindbegeleiders in de openbare sector te verbeteren. 

LOON- EN     
ARBEIDSVOORWAARDEN  

IN DE  
KINDEROPVANG

LOON- EN     
ARBEIDSVOORWAARDEN  

IN DE  
KINDEROPVANG DE ENE 

 KINDBEGELEIDER 
IS DE ANDERE NIET

DE ENE 
 KINDBEGELEIDER  
IS DE ANDERE NIET

10 11N T  |  D E C E M B E R  |  2 0 2 0

K I N D E R O P VA N G

TEKST
Willem-Jan van Ekert
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Een van de eisen is dat de verschillen in verloning 
weggewerkt worden. Maar er ligt nog meer op tafel. 
Diane Van Cauter is secretaris lokale en regionale 
besturen regio Waas en Dender voor ACV Openbare 
Diensten: “Helaas moeten we per gemeente over de 
loon- en arbeidsvoorwaarden apart onderhandelen. 
Vlaanderen geeft op het vlak van verloning van 
de kindbegeleiders te veel vrijheid aan de lokale 
besturen. Er zijn een aantal gemeenten, waaronder 
Beveren, die een deel van het personeel in de 
kinderopvang nog altijd op D-niveau aanwerven. 
Een kindbegeleider op D-niveau start met een 
brutoloon van ongeveer 1.930 euro, op C-niveau is 
dat 1.966 euro. Op zich lijkt dat verschil niet groot, 
maar het wordt groter met elk jaar dat je werkt. Als 
je al wat jaren op de teller hebt staan, kan het tot 
ruim 500 euro oplopen. Het heeft daardoor ook 
gevolgen voor de hoogte van je pensioen en je 
ziekte-uitkering.” Maar er zijn nog meer pijnpunten.

De werkdruk  
bij het personeel 

uit de  
kinderopvang is 

net zoals in de 
andere zorg- en 

welzijnsdiensten 
verder gestegen

Lydie Vande Wiele werkt al ruim veertig jaar als 
kindbegeleider voor stad Gent en is er lokaal 
afgevaardigde voor ACV Openbare Diensten. 

“Gent betaalt het personeel in de kinderopvang op 
C-niveau en zelfs in de schaal C1-C2-C3.  
Ze doen dat altijd met een contract van onbepaalde 
duur, met onder meer maaltijdcheques en 35 dagen 
verlof. Veruit de meeste collega’s kunnen drie 
weken aaneensluitend vakantie opnemen.  
Gent biedt ook permanente bijscholing aan, wat 
helpt om de kwaliteit van de opvang te verhogen.”
Toch heeft ook Stad Gent te kampen met  
personeelstekorten, langdurig zieken en, onder 
meer daardoor, een toenemende werkdruk.  
Lydie Vande Wiele: “Om het personeelstekort op  
te vangen, zijn er doorlopend selectieprocedures.  
Het is helaas moeilijk om mensen te vinden omdat 
de job meer inhoudt dan toezicht houden.  
Kindbegeleiders staan vaak voor een groep van  
25 kinderen. Ze moeten hen verantwoord  
bezighouden, eten geven en verzorgen.  
Dat pakket is voor sommige kandidaten te hoog 
gegrepen. Om het tekort op te vangen en de 
werkdruk een beetje te verlichten werken we 
samen met twee interimkantoren die mensen op 
dagcontract inschakelen. En afgelopen zomer 
deden we een beroep op 75 jobstudenten waarvan 
er zeker 25 de job zouden willen. Dat is erg hoopvol.” 
Het inschakelen van jobstudenten en interims 
is uiteraard geen duurzame oplossing. Daarom 
blijft ACV Openbare Diensten overleggen met 
alle gemeentebesturen om de te hoge werkdruk 
op kindbegeleiders op lange termijn op te lossen.

LOONVERSCHILLENLOONVERSCHILLEN

VERSCHILLENDE
CONTRACTEN
VERSCHILLENDE
CONTRACTEN

Tijdens de lockdowns werkte het personeel in de 
kinderopvang door in moeilijke omstandigheden, 
met het risico om zelf besmet te worden. Ze dachten 
creatieve oplossingen uit in het belang van kind, 
ouders en samenleving. De coronacrisis legde ook 
een oud zeer bloot: de werkdruk bij het personeel 
uit de kinderopvang is net zoals in de andere  
zorg- en welzijnsdiensten verder gestegen.  
En van het een komt het ander.  
Diane Van Cauter: “Wie stelselmatig personeel te 
weinig betaalt, niet de juiste contracten aanbiedt 
en ondertussen de werkdruk laat oplopen, krijgt 
onvermijdelijk te maken met personeelstekorten. 
En al te vaak worden zieke personeelsleden niet 
vervangen, wat de werkdruk nog verder verhoogt.”  

TE HOGE 
WERKDRUK
TE HOGE 
WERKDRUK

GENT:  
EEN GOED RAPPORT
GENT:  
EEN GOED RAPPORT

Veel medewerkers hebben een contract van 
bepaalde duur, sommige besturen geven zelfs 
tijdelijke contracten van september tot juni.  
In de buitenschoolse opvang werken veel  
begeleiders met deeltijdse contracten, vaak nog 
eens gecombineerd met onderbroken diensten.  
Dat lijkt misschien logisch door de types van 
opvang: voorschoolse, naschoolse en op  
woensdag ook de namiddagopvang.  
Diane Van Cauter: “We proberen als vakbond de 
besturen te overtuigen om ook in de buitenschoolse 
kinderopvang te kiezen voor voltijdse contracten. 
Dat kan door de combinatie met andere taken 
of door een andere functie-invulling. Schakel 
begeleiders bijvoorbeeld in bij het toezicht 
op school of voor administratieve taken.”
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besmetting zit er wel in. Collega’s hebben 
schrik om een bewoner te besmetten, of om 
zelf besmet te raken op het werk en dat mee 
te nemen naar huis en hun gezin. Schrik ook 
dat de werkdruk ondraaglijk hoog wordt als 
er collega’s zouden uitvallen. Wat gebeurt er 
dan, willen ze weten. Moeten ze langere shifts 
draaien als er een aparte COVID-afdeling 
komt? Of ze polsen bij mij naar de regels van 
de overheid, die om de haverklap veranderen.” 
Naast die bezorgdheden, leeft er ook veel 
frustratie over het onderscheid dat de 
overheden maken tussen ziekenhuizen en 
woonzorgcentra. “Die frustraties komen ook 
bij mij terecht.”
 
“ACV Openbare Diensten heeft er intussen 
voor gezorgd dat er extra geld komt voor een 
betere verloning en voor meer personeel.  
Veel collega’s zijn daar zeker blij mee.  
Over die verloning is precies nog wat discussie.  
Ze spreken van gemiddeld 6 procent loons- 
verhoging, maar hoe en wie dat gaat ontvangen, 
dat ligt nog niet vast. Er is ook sprake van het 
invoeren van de IF.IC-barema’s. Dat is heel 
goed voor nieuwe collega’s, die vanaf de start 
een betere verloning krijgen. Maar gedurende 
de loopbaan neemt dat voordeel af. Ik stel 
me de vraag of dat op de lange termijn even 
positief zal uitdraaien. Sommige collega’s  
geven zelfs de voorkeur aan meer handen op  
de werkvloer dan aan opslag.”  

“Er is veel frustratie  
over het onderscheid  

tussen ziekenhuizen en  
woonzorgcentra.”

FOTOGR AFIE 
Damon De Backer

TEKST
Timothy Puype
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Kim (34) is aan de slag in een van de vijf 
woonzorgcentra van stad Gent. Zware 
inspanningen van iedereen - en een grote 
portie geluk - hebben ervoor gezorgd dat 
het woonzorgcentrum is gespaard gebleven 
van de rampen die zich op veel andere 
plaatsen afspeelden. “We hebben nog maar 
enkele besmettingen gehad, die zich niet 
verder hebben verspreid. Voor de bewoners 
is het natuurlijk erg lastig. Al maandenlang 
ontvangen ze amper bezoek. Soms hebben 
ze hun kinderen al lang niet meer gezien, 
laat staan vastgepakt. Maar iedereen, 
bewoners, personeel en directie, steunt 
elkaar en we sleuren elkaar erdoor.” 

Net als andere militanten kreeg ook Kim heel 
wat vragen van collega’s over maatregelen 
om het coronavirus buiten de deuren 
te houden. “Net daarom ben ik militant 
geworden. Ik kom graag op voor mensen en 
wil ervoor zorgen dat alles eerlijk verloopt. 
Tot vorig jaar ging het vooral over verlof, 
problemen met loon of ontslag. Nu gaat het 
over veiligheid en beschikbaar materiaal. 
Gelukkig kan ik altijd naar de directie 
stappen. En dan gaan we op zoek naar de 
beste oplossing voor beide partijen.”

Niet enkel het gebrek aan veiligheidsmateriaal 
tijdens de eerste golf vormde een probleem. 
“Thuiswerk gaat niet, dus de schrik voor 
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115Helemaal definitief zijn de cijfers 
nog niet, maar de contouren zijn  
wel duidelijk. Sinds 1963 (in 
de Comités PB, Preventie en 
Bescherming op het werk) en 1975 
(in de ondernemingsraden) is ACV 
onafgebroken de grootste vakbond. 
En daar mogen we trots op zijn!

ACV-voorzitter Marc Leemans: 
“Het ACV doet het opnieuw 
uitstekend. We halen de absolute 
meerderheid van de zetels in heel 
het land en het ACV is ook de 
grootste in alle kiescolleges. Zowel 
bij de jongeren, de arbeiders, de 
bedienden en ook bij de kaders.  
Wie de Tour de France afsluit met 
50 minuten voorsprong op de rest 
is de overduidelijke winnaar.”
“Meer dan ooit was het belangrijk 

dat werknemers hun afgevaar-
digden konden verkiezen”, zegt 
Leemans. “Sociaal overleg in 
ondernemingen draait al maanden 
op zeer hoog toerental. Veilig en 
gezond kunnen werken is een 
enorm grote bekommernis. Dat 
verklaart ook waarom, ondanks de 
buitengewone omstandigheden, 
de deelname van kiezers aan de 
sociale verkiezingen nog zeer  
hoog is.”

Ook in de openbare sector  
waren er in enkele organisaties 
sociale verkiezingen. In het  
volgende nummer van NT gaan we 
dieper in op die resultaten. 

Bedankt ACV-kandidaten en 
iedereen die heeft gestemd! 

57,50%
Het ACV heeft de sociale verkiezingen gewonnen.  

Nationaal halen we maar liefst 57,50% van de zetels  
in de Comités PB binnen en 55,71% in de ondernemingsraden. 

TEKST
Nathalie De Bisschop

FOTOGR AFIE
Thomas De Boever

H
eb je niets mooier?’ Die vraag kreeg onze oprichter Klaas vaak toen 
hij nog domoticasystemen installeerde in huizen. Daarom heeft 
hij samen met zijn vrouw Sandra, interieurarchitecte, een mooie 
high-end slimme schakelaar gemaakt. Zo is Basalte 12 jaar geleden 
ontstaan”, vertelt Hendrik Cools.
Ondertussen is Basalte uitgegroeid tot een vaste waarde in de 
internationale domoticamarkt. “We exporteren naar meer dan 

zestig landen. Alles wordt gemaakt en geproduceerd in België”, legt 
Hendrik uit. “We zijn fier op onze Belgische roots en daar pakken we 
graag mee uit in het buitenland.” 
Om aan zulke exportcijfers te 
komen, moet je beginnen met 
research. “Het is een ongelooflijk 
cliché, maar het klopt: je moet de 
cultuur van een land eerst goed 
leren kennen voor je er handel kan 
voeren”, legt Hendrik uit. “Je hebt 
de juiste contactpersonen nodig om je daarin te begeleiden. Flanders 
Investment and Trade (FIT) heeft ons daar al enorm bij geholpen.”
“Toen we in de VS een nieuw verkoopkantoor wilden openen, kregen 
we van  FIT een lijst met interessante mensen die we met hun groeten 
mochten bellen. Zulke doorverwijzingen zijn enorm waardevol, samen 
met hun uitgebreide marktonderzoeken.” 
De toekomst van Basalte ziet er rooskleurig uit. “De globale 
domoticamarkt is veelbelovend. Mensen hechten meer en meer belang 
aan comfort in huis en daar kan domotica een belangrijke rol in spelen. 
Als trotse Belgische kmo zoeken we volop om voet aan de grond te 
krijgen in de grote buitenlandse markten. Met de hulp van FIT.”

“We zijn fier op onze Belgische  
roots en daar pakken we graag mee 
uit in het buitenland”

D E  K L A N T

W I E ? 
Hendrik Cools, 

International sales 
director bij Basalte

 

K L A N T  B I J ? 
Flanders Investment 

and Trade (FIT) 
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EERSTE HULP  
  BIJ JE 

AANVULLEND 
PENSIOEN

T W E E D E  P E N S I O E N P I J L E R
Wat gebeurt er met mijn aanvullend 
pensioen als ik van werkgever verander?
Je behoudt je opgebouwde pensioen-
rechten als je van werkgever verandert.  
Op dat moment krijg je een uittredings-
fiche. Daarop staat een overzicht van je 
opgebouwde pensioenrechten. Je hebt 
dan drie keuzemogelijkheden. Je kan 
kiezen om die pensioenrechten in het 
pensioenplan te laten staan, of om ze uit 
het plan te halen en over te dragen naar 
het pensioenplan van je nieuwe werk-
gever of om ze over te brengen naar een 
individueel pensioenplan. Daarnaast kan je 
kiezen om, als dat nog niet voorzien was, 
een overlijdensdekking te vragen.  
Welke keuze je het best maakt is erg 
persoonlijk en hangt af van jouw  
specifieke pensioenplan.  

Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen 
ontvangen?
Je aanvullend pensioen wordt automatisch 
uitbetaald als je met (vervroegd) wettelijk 
pensioen gaat. Kan je officieel met 
pensioen, maar werk je toch verder?  
Dan kan je, als jouw pensioenreglement  
dat toelaat, je aanvullend pensioen toch  
al laten uitbetalen. 

Brengt een aanvullend pensioen meer op 
dan sparen?
Sowieso brengt het meer op dan een 
spaarpot. Je moet het dan ook voor een 
lange tijd missen. Je krijgt een gewaar-
borgde interest op je aanvullend pensioen. 
Die bedraagt momenteel 1,75% per jaar. 
Die waarborg beschermt dat aanvullend 
pensioen tegen inflatie. Als de beleggingen 
van het pensioenfonds het goed doen 
kan je opbrengst ook hoger zijn. Of je een 
eenmalig kapitaal (het hele bedrag) of 
een maandelijkse rente ontvangt, hangt 
af van je plan. Werknemers van de lokale 
besturen krijgen meestal een maandelijkse 
rente; werk je bij de Federale of Vlaamse 

Waarom krijg ik een 
aanvullend pensioen en  
wie heeft er recht op?
Als werknemer krijg je 
in België een vrij laag 
wettelijk pensioen. 
Gemiddeld is dat maar de 
helft van je loon. Daarom 
is een aanvullend pensioen 
noodzakelijk, om ook als je 
gepensioneerd bent een 

redelijke levensstandaard te behouden. 
Vastbenoemde ambtenaren hebben een 
beter pensioen. Maar meer en meer werkt 
de overheid met contractuele ambtenaren 
die dat voordeel niet hebben. Daarom zet 
ACV Openbare Diensten zich al vijftien jaar 
in voor een aanvullend pensioen voor alle 
werknemers van de overheid. 

Waarom steunt ACV Openbare Diensten 
de opbouw van een aanvullend pensioen?
Wij vinden het belangrijk dat alle  
personeelsleden - statutair of  
contractueel - gelijke voordelen krijgen. 
In 2018 ontstond een wettelijk kader voor 
aanvullende pensioenen bij de overheid. 
Sindsdien bouwen bijna alle contractuele 
personeelsleden een aanvullend pensioen 
op. Toch vallen er nog altijd groepen 
tussen de mazen van het net, zoals 
bijvoorbeeld mensen uit de publieke  
zorgsector. Ook voor hen is een aanvullend 
pensioenplan broodnodig. 

Hoeveel spaart mijn werkgever voor mij?
De meeste overheden betalen vandaag 
een bijdrage van 3% van het brutoloon, 
vooral bij de lokale overheden zijn er wat 
verschillen. Maar dat is nog niet de helft 
van ons streefdoel. Om het pensioen van 
een vastbenoemde ambtenaar te bena-
deren, heeft een werknemer een bijdrage 
nodig van minstens 7% van het brutoloon. 

Als contractueel werknemer van de overheid  
heb je meestal recht op een aanvullend pensioen.  

Het is niet altijd voor iedereen even duidelijk  
wat dat precies inhoudt. We geven hier een 

antwoord op de meest gestelde vragen. 

overheid, dan ontvang je een éénmalig 
kapitaal. Dat kan je wel laten omzetten in 
een maandelijkse rente. In je pensioen-
reglement lees je hoe jouw aanvullend 
pensioen uitbetaald wordt.

Hoe wordt mijn aanvullend pensioen 
belast?
De bedragen die je terugvindt op je  
pensioenfiche en op mypension.be zijn 
brutobedragen. Op die bedragen betaal 
je nog een RIZIV-bijdrage van 3,55%, een 
solidariteitsbijdrage tot 2%, een voor-
heffing van 16,5% én opcentiemen 
voor de gemeente. In de praktijk 
kan het dus zijn dat er tot 22,21% 
van je kapitaal ingehouden wordt. 
Voor een verlaagde voorheffing van 
10% moet je een loopbaan hebben 
van minstens 45 jaar of je moet 65 
jaar zijn én de laatste drie jaar voor je 
pensioen actief gebleven zijn. 

Voorbeeld: Jules is 42 jaar bij de start van 
het aanvullend pensioen bij Wonen Vlaan-
deren. Hij blijft er tot z’n 65e actief op 
C-niveau. Wanneer hij met pensioen gaat 
ontvangt hij naar schatting 22.861 euro 
aanvullend pensioen, netto.
Elena start dit jaar haar loopbaan bij 
de RVA. Ze is 20 jaar en zal haar hele 
loopbaan op B-niveau werken. Wanneer 
ze met pensioen gaat ontvangt ze een 
aanvullend pensioenkapitaal van naar 
schatting 78.467 euro netto.

Waar vind ik informatie over mijn 
aanvullend pensioen?
Elk jaar ontvang je een pensioenfiche met 
een overzicht van jouw pensioenrechten. 
Tenminste, als je aangesloten bent bij een 
aanvullend pensioenstelsel. Die rechten 
kan je ook op elk moment checken op 
mypension.be. Wil je de spelregels van jouw 
aanvullend pensioenplan kennen? Vraag dan 
het pensioenreglement op via mypension.be.  

Enquête!
Ben je tevreden over de informatie die je krijgt over je aanvullend pensioen?  

Laat het weten en zorg er mee voor dat jij en je collega’s in de toekomst nog beter geïnformeerd worden. 
www.fsma.be/nl/news/tevredenheidsonderzoek-over-aanvullende-pensioenen
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We hebben afgesproken met 
generaal-majoor Lutgardis Claes. 
Het zijn haar laatste weken voor 
haar pensioen op de Koninklijke 
Militaire School (KMS), die is 
gehuisvest in een prachtig gebouw 
aan het Jubelpark in Brussel.  
Vier jaar geleden schreef ze 
geschiedenis als allereerste  
vrouwelijke rector van de school. 
Ze is ook de enige vrouwelijke 
generaal van ons land. Voor haar 
begon het allemaal veertig jaar 
geleden, op dezelfde school, als 
een van de eerste meisjes. 

De Koninklijke Militaire School 
biedt twee masteropleidingen 
aan: ingenieurswetenschappen 
of sociale en militaire weten-
schappen. De school is een erkende 
universiteit, al zijn er natuurlijk 
een aantal belangrijke verschillen 
met een burgeruniversiteit. 

Generaal Claes: “Wij stomen 
iedereen klaar die een carrière bij 
Defensie ambieert. Dat gaat van 
infanteristen en tankcommandanten 
tot piloten en ingenieurs of 
tandartsen, verpleegkundigen en 
artsen. Sommigen volgen hier hun 
volledige masteropleiding, anderen 
studeren aan een burgeruniversiteit 
en volgen tegelijkertijd een militaire 
opleiding bij ons, tijdens hun 
vakanties. Allemaal beginnen ze als 
kandidaat-officier en ze studeren 
af als onderluitenant.”

Defensie betaalt de opleidingen 
voor de studenten. Naast een 
gratis opleiding en verblijf - de 
KMS is een internaat - krijgen  
de kandidaat-officieren een  

maandelijkse wedde volgens 
hun rang. Generaal Claes: “In 
ruil vragen we hun engagement. 
Ook is het een absolute must 
dat studenten de waarden van 
onze school hoog in het vaandel 
dragen. Wij geloven in waarden als 
eergevoel, moed, inzet, discipline 
en respect.” 

Dankzij de financiële tussenkomst 
door Defensie is de opleiding  
toegankelijk voor iedereen. 
Ongeacht je achtergrond.  
Alle studenten zijn gelijk voor de 
wet: gekleurd of wit, arm of rijk, 
vrouw of man. Iedereen doorloopt 
eerst dezelfde zware selectie- 
procedure. Prinses of niet.
Generaal Claes: “De nieuwe  
generatie studenten is een 
bijzondere groep, die heel wat 
persoonlijk engagement vertoont. 
Dat is schitterend om te zien.” 

TEKST
Kaat De Man

FOTOGR AFIE
Jef Boes

MAASMECHELEN

Elke maand trekken we door Vlaanderen, op zoek 
naar opvallende verhalen bij de openbare diensten 

VANDAAG: DE KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL IN BRUSSEL

KASTERLEE

“Het is schitterend om  
het persoonlijk engagement van de 

nieuwe generatie studenten te zien.”

BRUSSEL

ANTWERPEN
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Check regelmatig onze website www.acv-openbarediensten.be 
 voor de laatste info over de onderhandelingen

22 23

1  J A A R  L AT E R

2020
1920 december

Corona, amper 12 maanden geleden maakten artsen melding van 

een nieuw virus dat de luchtwegen aantast. Al snel daarna gaat 

Europa, samen met de halve wereld, op slot. Een terugblik.

1 7  M A A R T  2 0 2 0 

Regering Wilmès II 
met volmachten
Tot vandaag was Wilmès I 

een regering in lopende 

zaken. Om ons land door 

de coronacrisis te loodsen, 

wordt met de steun van de 

oppositie de volmachten- 

regering Wilmès II  

in het leven geroepen. 

Op 18 maart 2020 gaat 

ons land in lockdown.

6  A P RI L  2 0 2 0 

De eerste golf piekt 
5.759 coronapatiënten  zijn 

opgenomen in de Belgische

ziekenhuizen.

1 1  M E I  2 0 2 0 

Geen sociale 
verkiezingen
De sociale ver-

kiezingen zouden 

doorgaan van 11 tot 

24 mei 2020 maar 

worden uitgesteld. 

Uiteindelijk zullen ze 

plaatsvinden van 16 

tot 29 november.
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8  J U L I  2 0 2 0

Federaal zorgakkoord
De zorgsectoren moeten het al jaren 

stellen met te weinig middelen. De 

coronacrisis legt de wonden bloot. 

Voor de federale zorgsectoren wordt 

er begin juli een akkoord bereikt tussen 

werkgevers, vakbonden en overheid. 

Vanaf 2021 zal jaarlijks 600 miljoen 

euro extra worden vrijgemaakt. Na 

lange en slopende 

onderhandelingen 

wordt op 24 

november 2020 ook 

voor het Vlaams 

zorgpersoneel een 

voorakkoord bereikt. 

1  O K T O B E R  2 0 2 0

Regering De Croo I
16 maanden na de verkiezingen krijgt België eindelijk een 

volwaardige regering. De Croo I is een feit. MR, Open Vld, 

PS, sp.a, Ecolo, Groen en CD&V vormen samen de nieuwe 

meerderheid. Frank Vandenbroucke is terug van weggeweest 

en wordt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

3  N O V E M B E R  2 0 2 0

De tweede golf piekt
7.485 coronapatiënten zijn opgenomen 

in de Belgische ziekenhuizen.

5  J A N U A RI  2 0 2 1

Start van het grootste vaccinatieprogramma ooit?

ONDERHANDELEN VOOR DE ZORG

Federale zorgsectoren
  Het voltallig ziekenhuispersoneel krijgt  

een uitzonderlijke aanmoedigingspremie.  

Personeelsleden zullen de premie nog voor het 

einde van het jaar via hun werkgever ontvangen.  

De premie bedraagt 985 euro bruto voor  

werknemers die tussen 1 september en  

30 november 2020 voltijds werk(t)en.  

Wie tijdens die maanden niet voltijds werkt(e)  

en/of bepaalde periodes (die niet worden  

gelijkgesteld met arbeidstijd) afwezig was,  

krijgt slechts een gedeelte van de premie  

(te berekenen pro rata van de arbeidstijd). 

  Ook het personeel van de thuisverpleging zal 

een uitzonderlijke aanmoedigingspremie krijgen 

van 935 euro bruto. Bij het ter perse gaan van dit 

nummer worden de modaliteiten nog onderhandeld.   

  Alle personeelsleden van de federale gezond-

heidssectoren zullen een consumptiecheque van 

300 euro ontvangen. De regering heeft daarvoor 

de nodige bijkomende budgetten vrijgemaakt. 

Maar om tot de afgifte van de cheques te kunnen 

overgaan, is er nog wetgevend werk nodig en 

moeten de modaliteiten verder worden uitgewerkt. 

Vlaamse zorgsectoren
  Eind november bereikten de sociale  

partners en de regering, na lange en vaak  

moeilijke onderhandelingen, een ontwerp van 

voorakkoord voor de Vlaamse sectoren zorg, 

welzijn en cultuur (VIA 6). De regering maakt  

vanaf 1 januari 2021 elk jaar 577 miljoen euro vrij 

voor maatregelen rond koopkracht en kwaliteit. 

  Er wordt momenteel druk onderhandeld 

over de concrete koopkrachtmaatregelen. 

We verwachten hierover de komende 

dagen een akkoord te bereiken.

                 De laatste weken en maanden werd er  
druk onderhandeld over de Vlaamse en  

federale zorgsectoren. 
Hieronder een kort overzicht.



T O T  S L O T
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Het grote aftellen is begonnen. Nooit eerder kijken we zo 

verlangend uit naar 2021. Misschien niet naar het grote feest dat 

door maatregelen, u wel bekend, een stuk kleiner zal uitvallen 

dan andere jaren. We kijken uit naar ná die datum, tellen af 

naar die ene dag, ergens in 2021. Nooit eerder zullen we zo 

blij zijn wanneer iemand een naald in onze bovenarm prikt.

Vergeet, als het zover is, dan ook niet even in de ogen te 

kijken van die verpleegkundige. Vergeef die vermoeide blik, 

de wallen rond de ogen. En denk aan al die andere mensen 

die ook in de volgende jaren dag en nacht voor ons klaar 

staan. Maar dat doet u ondertussen al. Want ook al is 2020 

een jaar om zo snel mogelijk te vergeten, het is ook het 

jaar waarin we weer aan elkaar begonnen te denken.

Om met de woorden van de vrouw te eindigen van wie  

zelfs de fanatiekste vakbondsmilitant haar pensioen- 

gerechtigde leeftijd met tien jaar had willen verlengen:  

‘Hou het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed.’

NOOIT  
MEER  
2020!


