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De COVID-pandemie laat zien dat werkgevers en werknemers samen 
in staat zijn om maatregelen te nemen die nodig zijn om het personeel 
in veilige omstandigheden te laten werken. Het is dankzij het sociaal 
overleg dat de overheid voor de nodige financiële middelen zorgt om 
zowel werknemers als werkgevers te ondersteunen.

De komende weken worden cruciaal voor de zorgsector. Op federaal 
niveau moet het fameuze akkoord over betere loon- en arbeidsvoor-
waarden voor de ziekenhuizen rond raken. De aanmoedigingspremie 
van 985 euro is alvast afgeklopt. Hopelijk bekent ook de Vlaamse 
regering kleur en sluit ze een akkoord met de vakbonden over een 
gelijkaardig initiatief in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren.

Intussen komt ook het overleg tussen de federale regering en de 
onderhandelingscomités van de openbare sector opnieuw op gang.  
De nieuwe regering belooft permanent en constructief te overleggen 
met de vakbonden over onder andere de coronamaatregelen.  
Wij willen het dringend over de toekomst van de openbare diensten 
hebben. Wat is de impact van de regeringsverklaring en de  
beleidsnota’s van de ministers op de toekomst van de openbare  
sector en op de ambtenaren? We streven ook naar een nieuw  
intersectoraal akkoord voor de openbare sector.

En ook in het pensioendebat en het daaraan gekoppelde overleg eisen 
we onze rol op. Wij blijven onze pensioenen verdedigen, net als het 
akkoord over de zware beroepen. Nu is het aan de regering om te  
tonen dat ze de afspraken en beloftes nakomt.

November is ook de maand van de sociale verkiezingen.  
60.000 mannen en vrouwen stellen zich kandidaat voor een plaatsje  
in het comité voor preventie en bescherming op het werk of voor de  
ondernemingsraad. Belangrijke overlegstructuren die een  

stem geven aan de werknemers. Ook in een aantal sectoren 
en organisaties uit de openbare sector worden verkiezingen 
georganiseerd. Voor De Lijn en onderaannemingen, Opérateur 
du Transport de Wallonie, MIVB, Nieuw Dak, Nationale Loterij, 
De Ideale Woning, Woonhaven Antwerpen,  
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Evercity, Iristeam, 
Sociale Dienst FOD Volksgezondheid, Wobra, Volkshaard 
en WoninGent stellen verschillende personeelsleden zich 
ACV-kandidaat. Heel erg bedankt daarvoor!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

 
Hou onze website www.acv-openbarediensten.be 

en het volgende nummer van NT in het oog voor  
de resultaten van de sociale verkiezingen.

 

16 
De Tijdslijn
Achter de schermen 

bij Sciensano.

20 
Op Stap...
... in de noodcentrale 

van Antwerpen.

22
1 jaar later
Hoe zou het nog 

zijn met Sam-e, het 

zelfrijdende busje?

10
De Pensioendienst 
digitaliseert
Maar 1 op 4 vindt digitaal zijn 

weg niet, merkt de ombuds-

man pensioenen.  

13
De Stelling
Overheidsdiensten zijn te 

weinig bezig met digitalisering.

 

14
De Militant
Ives Deputter is attaché 

op de dienst begroting van 

de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ). 

04 
Het Gesprek 
Over mensen met een 

niet-aangeboren 

hersenletsel naar aanleiding 

van de Internationale Dag voor 

Personen met een Handicap.

06 
De Confrontatie
Hoe pakken we het  

economisch relancebeleid 

aan? Economen Ivan Van de 

Cloot en Renaat Hanssens 

hebben elk hun visie. 

16

32 N T  |  N O V E M B E R  |  2 0 2 0



“Onze gasten 
hebben een 

normaal, gezond  
leven gehad.”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene

“We vinden het belangrijk om iedereen op een volwassen 
en volwaardige manier te benaderen. De gevolgen van 
NAH verschillen van mens tot mens, maar één ding 
hebben deze mensen gemeen: er was een leven ‘voor’ 
en er is een leven ‘na’ het letsel. Bij elke activiteit en 
elke ondersteuning stimuleren we hun zelfstandigheid 
zo veel mogelijk. De meeste mensen liepen het 
niet-aangeboren hersenletsel op als gevolg van een verkeers- 
of arbeidsongeval, hersenbloeding of hartinfarct.”

“Er verblijven twaalf mensen permanent in de instelling.  
We hebben ook cliënten die zelfstandig of thuis wonen en  
een paar dagen per week naar het dagcentrum komen.  
Ik help hen een zinvolle dagbesteding te vinden. We doen 
veel sportactiviteiten, normaal gezien gaan we elke week 
zwemmen of naar de fitness en we hebben ook een groepje dat 
aan wandelvoetbal doet. Daarnaast geven we ook trainingen 
op cognitief vlak en zetten we in op aandachts- en geheugen-
training. We bespreken ’s morgens de krant, en vragen naar 
hun mening. Wie zich creatief wil uitleven kan schilderen 
in het atelier, of met handwerk of mozaïek aan de slag gaan. 
Bij mooi weer werken we in de tuin. En er is uiteraard plaats 
voor ontspanning, uitstapjes, gezelschapsspelen. Iedere 
dag is ook voor mij anders, het is heel afwisselend werk.”

“Er is nog weinig gekend over NAH. Veel zorg was en  
is gericht op mensen die met een beperking geboren zijn.  
Onze gasten hebben een normaal, gezond leven gehad, zijn of 
waren getrouwd, hebben kinderen, hebben gewerkt.  
De meesten zijn zich wel bewust van hun situatie. Ze weten 
wat er met hen gebeurd is en ook dat ze niet meer terug 
kunnen naar die tijd. Sommigen kunnen dat accepteren. 
Anderen vinden het moeilijker om te accepteren dat ze niet 
meer kunnen doen wat wij doen. Dat is confronterend.”

“Ik vind wel dat deze mensen in deze coronaperiode wat 
vergeten worden. Het is normaal dat er veel aandacht 
gaat naar onze woonzorgcentra, maar deze mensen zitten 
eigenlijk in eenzelfde soort situatie. We moeten dezelfde 
strenge maatregelen nemen, ook voor bezoekers. Het grote 
probleem met mensen met NAH is de werking van hun 
geheugen. Het kortetermijngeheugen is aangetast, waardoor 
ze snel vergeten. Ze raken hun mondmasker kwijt of vergeten 
het op te zetten, ze vragen elke dag opnieuw waarom ze 
het moeten dragen. Door de strengere maatregelen is er 
een gescheiden werking tussen het dagcentrum en het 
tehuis. Voor bewoners is het aanpassen. Ze moeten hun 
weg opnieuw vinden in een gewijzigde dagstructuur.” 

Sofie Geers is een van de begeleiders 
op de afdeling De Nieuwe Notelaar 
van welzijnsvereniging Ons Huis 
van OCMW Brugge. Sofie en haar 
collega’s ondersteunen er mensen met 
een niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH). Een gesprek naar aanleiding van 
de Internationale Dag voor Personen 
met een Handicap op 3 december.
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D E  C O N F R O N TAT I E

De coronacrisis heeft ongezien harde klappen uitgedeeld 
het afgelopen jaar. Sociaal, maatschappelijk en 
economisch. Meer dan een miljoen werknemers 
belandden in tijdelijke werkloosheid, het bbp dreigt 
met bijna 10 procent te krimpen en het zal nog lang 
duren om de werkgelegenheid, de koopkracht en 
het bbp terug op het pre-crisisniveau te brengen.

Een sterk economisch herstelbeleid is 
dan ook noodzakelijk. Maar hoe pakken 
we dat het best aan? Ivan Van de Cloot, 
hoofdeconoom van denktank Itinera en 
Renaat Hanssens economist en adviseur bij 
de studiedienst ACV gaan in gesprek.

Wat zijn de eerste stappen om uit deze 
crisis te raken?
IVdC: “Het allerbelangrijkste is een goed 

beheer van de coronacrisis. Het heeft geen 
enkele zin om over economische relance 
te spreken als we de gezondheidscrisis niet 
beter aanpakken. Voor veel economen is 
het weggegooid geld om in een lockdown 
financiële stimulansen te geven. Een 
lockdown is niet het enige instrument dat 
we tot onze beschikking hebben. Het is in 
bepaalde omstandigheden een noodrem die 
er moet zijn. Ze is effectief maar beschadigt 
tegelijk de maatschappij, de economie en de 
geestelijke gezondheid. Er zijn ook asym-

metrische maatregelen mogelijk, 
die even effectief zijn en niet zo’n 
collateral damage toebrengen aan de 
maatschappij. Mondmaskerplicht is 
daar een typisch voorbeeld van, net 
als contact tracing of het afdwingen 

van quarantaine. Landen die beter op de 
asymmetrische maatregelen mikken, zullen 
achteraf minder schade ondervinden.”

RH: “We moeten rekening houden met 
de Belgische mentaliteit van de regeltjes 
proberen te ontwijken. We zijn geen Duitsers, 
laat staan Chinezen of Singaporezen. 
Daarnaast is onze overheidsstructuur verre 
van optimaal, gelukkig hebben we nu een 
regering in volle bevoegdheid. Een betere 
bevoegdheidsverdeling betekent misschien 
meer regionalisering maar tegelijk moeten 
bepaalde zaken sterker federaal worden 
aangepakt. Het grote probleem is dat er 
belangrijke politieke stromingen zijn die 
liever hebben dat België maar half of zelfs 
helemaal niet marcheert.”

IVdC: “De structuur van dit land is 
inderdaad een pijnpunt. Het moet beter 
georganiseerd worden en beter functioneren. 
Het gaat er mij niet om of dit nu door meer 
of minder regionalisering moet gebeuren.” 

“Het heeft geen 
enkele zin om 
over een 
economische 
relance te 
spreken als we 
de gezondheids-
crisis niet beter 
aanpakken.”

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Dries Luyten

Renaat Hanssens
economist en adviseur bij 

de studiedienst ACV

Ivan Van de Cloot 
hoofdeconoom van 
denktank Itinera 
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economie weer op toerental komt, dan 
moeten we naar een verstandige mix gaan. 
Want bij de overheid kan niet 
veel meer bezuinigd worden. 
We zitten in een tijd waarin 
de collectieve behoeften 
meer aandacht verdienen dan 
de private. We lijden nog altijd aan 
een teveel aan niet-duurzame, private 
consumptie-uitgaven. Als we de sociale 
zekerheid even buiten beschouwing laten, 
dan gaat het wegwerken van schulden 
toch voornamelijk over een herverdeling 
van inkomsten. Besparen op de overheid 
is vrijwel uitgesloten, zeker als je kijkt 
naar de gigantische tekorten bij justitie en 
gezondheidszorg. De oplossing ligt dus bij 
meer inkomsten zoeken.”

IVdC: “Dat we op te veel private 
uitgaven zouden zitten, wil ik nuanceren. 
We zitten op een niet-duurzame leest, 
dat klopt, en we moeten een duurzamere 
maatschappij creëren. Maar zonder daarbij 
een antigroei-filosofie aan te hangen. Voor 
de broodnodige energietransitie bestaat de 
technologie nog niet, wat betekent dat we 
moeten inzetten op innovatie, onderzoek, 
ontwikkeling en in ondernemerschap. 
Innovatie wordt niet gecreëerd in een over-
heidslabo, maar door ondernemerschap. Het 
is een samenwerking tussen overheid en 
private sector. Er moeten injecties komen 
op het vlak van innovatie maar dan 
moeten ze wel van topkwaliteit en valabel 
zijn. We moeten ambitieuzer worden. 
We hebben niet per se meer doctoraten 
nodig, maar een betere kwaliteit van 
onderwijs die kan wedijveren met de 
rest van de wereld. België heeft meer 
topwetenschappers nodig.”

RH: “Ook in de private sector is er 
verbetering mogelijk op het vlak van 
onderzoek en ontwikkeling. Met fiscale 
maatregelen kan men die onderzoekers 
ondersteunen. Voor bachelors in  
O&O-afdelingen krijgen bedrijven 80 
procent vrijstelling van de bedrijfsvoor-
heffing. Het is natuurlijk niet de minister 
van wetenschapsbeleid die nieuwe 
producten op de markt zal brengen, maar 
de overheid heeft een belangrijke rol te 
spelen in de regelgeving. Vergelijk het met 

we daar geen geld meer aan geven. Meer 
mensen moeten kunnen doorstromen naar 
activiteiten met toekomstpotentieel.” 

Hoe raken we hieruit, met welke 
financiële middelen? Zijn dat belasting-
verhogingen?
IVdC: “Ik ben een anti-roekeloos 

econoom, in mijn visie moet 
de maatschappij robuust zijn. 
Sommige landen hebben een 
zogenaamde schuldenbias, 
een neiging om in goede 
tijden schulden te maken die 
ze betreuren in slechte tijden. 
En daar lijdt België aan. We 
hebben daardoor minder 
bewegingsvrijheid dan andere 
landen om deze crisis te boven 
te komen. Daar zit een cultuur 
achter van uitstellen van 

een pensioenbeleid, we kennen op allerlei 
vlakken een onderinvestering en als we dan 
moeten besparen van Europa dan leggen 
we die investeringen stil in de plaats van 
op andere manieren te corrigeren. Maar 
ik vind ook dat het in slechte tijden niet 
het moment is om de broeksriem aan te 
trekken. In deze rampspoed moeten we op 
een andere manier naar onze schuld kijken. 
We gaan de schok voor een deel moeten 
absorberen met hogere schulden. Dat noem 
ik efficiënt schuldbeheer. Dat moet uiteraard 
gevolgd worden door een verantwoord 
beleid. Ik hoor economen zeggen dat de 
rente decennia laag zal blijven, lager dan 
de economische groei. Het is roekeloos om 
ervan uit te gaan dat die lage rentes lange 
tijd blijven. En dat die schuld vanzelf weg zal 
smelten.”

RH: “We moeten inderdaad maatregelen 
combineren met investeren. Dat gaat 
vaak over tijdelijke uitgaven. We mogen 
niet vergeten dat ons land voor de crisis al 
financiële problemen kende. Er was geen 
begrotingsevenwicht. We kijken als vakbond 
ook verwijtend naar de vorige regering die 
van een taks shift een taks cut heeft gemaakt 
die de schulden deed stijgen. Wanneer de 

Terugkomend op de eerste vraag: welke 
relancemaatregelen eerst?

RH: “We moeten niet wachten tot het 
virus ingedijkt is. Gelukkig is de overheid 
daarmee bezig en is er een belangrijke 
stimulans vanuit de EU. Net voordat corona 
uitbrak lanceerde de EU de Green Deal wat 
het kader vormt voor de heropbouw. Wij zien 
veel kansen in de groene en digitale transitie. 
Op dat vlak zijn er ook heel veel investe-
ringsnoden. Tegen 2050 moet mobiliteit 
duurzaam worden en energie moet zo goed 
als koolstofvrij zijn. Dat betekent onder meer 
investeren in het openbaar vervoer.”

Zijn er geen andere prioriteiten?  
Bedrijven die op de rand van het  
faillissement staan, grote 
werkloosheid die dreigt.
RH: “De regering heeft 

onlangs een hele reeks 
maatregelen aangekondigd 
om bedrijven overeind te 
houden. Zo kunnen ze op 
een belastingvriendelijke 
manier hun kapitaalreserve 
terug opbouwen. Het is niet 
de bedoeling om elk bedrijf 
dat het ervoor al moeilijk had 
recht te houden.”

IVdC: “Daarnaast geven 
banken in samenspraak met de 
overheid uitstel van betalingen. 
Ik zou graag zien dat banken 
deze verantwoordelijkheid 
blijven opnemen. Niet alle 
banken doen evenveel. Er 
is ook nog een fiscaal luik. 
Tijdens de eerste golf werd er 
meer fiscaal uitstel verleend. 
Er zijn veel bedrijven die 
heel zwaar ingezet hebben op innovatie, nu 
krijgen die leaseconstructies voor zware 
investeringen geen uitstel van betaling. We 
kunnen inderdaad niet elk bedrijf redden. 
De economie is nu eenmaal altijd in trans-
formatie. Maar vernieuwing van economie 
blijft essentieel. Veel mensen werken nu in 
activiteiten en bedrijven die geen toekomst 
hebben. Iemand moet durven zeggen dat 

de elektrificatie van de autoindustrie. Het 
is maar dankzij heel duidelijke Europese 
normen dat de elektrificatie een boost kreeg. 
Pas als de overheid het kader creëert, speelt 
de private sector in op innovatie.”

IVdC: “Alles hangt af van bestuurs-
kwaliteit. We hebben in dit land geen 
energiestrategie op lange termijn, kijk naar 
de kerncentrales. En dat geldt voor veel 
belangrijke sectoren. We zijn het erover eens 
dat er te weinig overheidsinvesteringen zijn. 
We geven wel veel geld uit maar niet daaraan. 
We hebben een switch nodig van minder 
consumptie naar meer investeringen. Ook in 
de private sector.” 

“DE GREEN DEAL VAN DE EU 
MOET HET KADER VORMEN VOOR 
DE HEROPBOUW: EEN GROENE 
EN DIGITALE TRANSITIE.”
Renaat Hanssens

Ivan Van de Cloot schreef onlangs het boek  
‘Overheid + markt. Het beste van beide werelden.’

“WE KUNNEN 
NIET ELK BEDRIJF 

REDDEN. DE 
ECONOMIE IS NU 

EENMAAL ALTIJD IN 
TRANSFORMATIE.” 

Ivan Van de Cloot
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In juni bonden ACV en OKRA de kat de bel nog 

aan, met een oproep om de deadline voor de 

belastingaangifte uit te stellen. Door de lockdown 

konden mensen met vragen heel moeilijk terecht 

bij de overheid en bij de diensten om hun aangifte 

samen te controleren. Ook de verzending van 

heel wat officiële papieren liep vertraging op, 

wat controle van de vooraf ingevulde cijfers bijna 

onmogelijk maakte. Uiteindelijk kwam het uitstel er niet.

Info altijd overal beschikbaar
“We merken dat meer dan de helft van de gebruikers 

van MyPension uiterst tevreden is over de digitale 

toepassingen. Jammer genoeg loopt 22 procent 

online hopeloos verloren”, zucht Tony Van Der Steen. 

Mensen komen bij hem terecht als de Pensioen-

dienst geen antwoord kon bieden of als ze niet 

tevreden zijn over de geboden oplossing. Dan is het 

aan Tony en zijn team om te bemiddelen. “We blijven 

VINDT ZIJN WEG 
NIET BIJ DE 

DIGITALE PENSIOENDIENST

“1 miljoen mensen kiest voor digitale communicatie met de Pensioendienst”, 
kopten media dit voorjaar. Maar er zit een schaduwzijde aan zulke hoeraberichten,  

want heel wat ouderen, de grootste doelgroep van die dienst, kunnen er niet 
mee overweg. 1 op 5 heeft zelfs nog nooit internet gebruikt, volgens Statbel. 
Dus krijgt de ombudsman pensioenen, Tony Van Der Steen, meer en meer 

klachten over de digitalisering van de Pensioendienst. “Na onze tussenkomst is 
de dienstverlening via telefoon wel verbeterd.“

1 OP 4

TEKST
Timothy Puype

ILLUSTR ATIE
Xavier Truant
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erop hameren dat de Pensioendienst de gebruiker 

centraal zet en niet enkel kiest voor efficiëntie-

winsten. Vroeger ging men nogal snel op zoek naar 

digitale toepassingen die het werk van de Pensi-

oendienst verlichtten, maar die het niet makkelijker 

maakten voor de gebruiker. De voorbije jaren zie ik 

een grote vooruitgang. Maar er vallen effectief nog 

mensen uit de boot. Het is niet omdat informatie 

24 uur op 24 beschikbaar is via MyPension, dat 

iedereen die informatie ook weet te vinden. Niet 

alleen ouderen die niet vertrouwd zijn met internet 

of computers, maar ook kwetsbare doelgroepen 

die zich geen eigen laptop kunnen veroorloven.”

“Ik waardeer het dat de Pensioendienst mensen 

helpt die het moeilijk vinden om in te loggen op 

MyPension. Tegelijk 

moet de dienst 

blijven inzetten op 

zijn niet-digitale 

kanalen: commu-

niceren per brief 

moet mogelijk 

blijven, mensen 

moeten de kans 

krijgen om langs te gaan op afspraak en het gratis 

telefoonnummer 1765 moet voldoende bemand 

worden.” De problematische dienstverlening via 

telefoon sleepte jarenlang aan. In 2017 haakten 

vier op de tien Nederlandstalige bellers in voor ze 

iemand aan de lijn kregen. Wachttijden van een 

halfuur waren geen uitzondering. “De wachttijden 

zijn nu grotendeels verleden tijd, door enkele 

quick wins. En als het callcenter de oproepen 

niet op tijd kan beantwoorden, wordt er sneller 

overgeschakeld naar mensen in de backoffice. 

Toch loopt de wachttijd af en toe nog op. Vandaar 

mijn oproep om de inspanningen verder te 

zetten voor een vlot bereikbare pensioenlijn.”

Altijd verbeteren
“Een snelle digitalisering is op zich geen probleem 

op voorwaarde dat de Pensioendienst de burger 

centraal stelt. Door alle info via MyPension 

toegankelijk te maken, bereikt de dienst ook 

een nieuwe doelgroep. Veel jongere mensen 

willen na enkele jaren werken al eens kijken 

hoe hun pensioen opgebouwd wordt. Dat 

heeft zijn voordelen, want zo spotten ze sneller 

verkeerde gegevens in het systeem. Die kunnen 

ze onmiddellijk  laten aanpassen. Zo vermijd 

je onaangename verrassingen als je met 

pensioen gaat en je plots moet bewijzen 

waar je 35 jaar geleden gewerkt hebt.”

“De meeste problemen zien we bij Belgen in 

het buitenland of buitenlanders die hier pen-

sioenrechten hebben opgebouwd. Omdat de 

pensioenstelsels in verschillende landen niet op 

elkaar zijn afgestemd, lopen ze soms veel geld mis. 

Ook vanuit het middenveld worden ons regelmatig 

problemen vanop de werkvloer gesignaleerd. Als 

we die door bemiddeling niet kunnen oplossen met 

de Pensioendienst, dan trekken we bij de politieke 

verantwoordelijken aan de alarmbel. Zo kunnen zij 

het op de agenda zetten. Er gaat soms jaren over, 

maar we slagen er wel in om hele systemen aan te 

passen in het voordeel van de gepensioneerden.”  

Een klacht over de pensioendienst?
www.ombudsmanpensioenen.be / 02 274 19 80

Met vragen over je pensioen kan je ook terecht bij 
ACV Openbare Diensten: de consulenten bereik je 
via www.acv-openbarediensten.be

D E  S T E L L I N G

“DANKZIJ MYPENSION BEREIKT DE PENSIOENDIENST NU 
OOK VEEL JONGEREN. ZIJ KUNNEN PROBLEMEN DIRECT 
SIGNALEREN IN PLAATS VAN PAS JAREN LATER.”

Overheidsdiensten Overheidsdiensten 

zijn te weinig bezig zijn te weinig bezig 

met digitaliseringmet digitalisering

WAAR 

NIET WAAR 

Hoe staat het met de digitalisering bij de Vlaamse openbare diensten? 

Dit zijn de opvallendste conclusies uit een rapport van 

de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV 

(Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) uit 2019.

Opmerkelijk:Opmerkelijk: bijna 80 procent van de bevraagden uit de publieke sector 

staat positief tegenover digitalisering. Ze vinden dat verdere digitalisering 

kansen biedt om te groeien en zien er dus geen bedreiging in. Openbare 

diensten hebben meer vertrouwen in de mogelijkheden van digitalisering 

dan de privésector: daar is 67 procent van de bevraagden positief.

De helft van de organisaties uit de publieke sector heeft zich al aangepast 

aan de digitale toekomst. In ondernemingen en organisaties waar men 

kansen ziet in digitalisering is er vaker een aangepaste bedrijfsaanpak.

Bijna alle organisaties uit de publieke sector hebben een website.  

Slechts 5 procent heeft er geen. De website  is vaak het 

belangrijkste kanaal voor dienstverlening. 71 procent 

van de contacten met klanten verloopt digitaal. 

De openbare sector heeft ook het meest van alle sectoren geïnvesteerd 

in robotisering of automatisering. Vooral op het vlak van software. 

Overheidsdiensten staan er ook positiever tegenover dan private 

sectoren. Op de vraag ‘Robots kunnen in onze organisatie nog veel 

vervelend en of belastend werk overnemen’ antwoordde 31 procent 

‘helemaal akkoord’. Dat is een stuk meer dan bij de ondernemingen 

uit de privé waar maar 15 procent ‘helemaal akkoord’ antwoordde.

Overheidsdiensten Overheidsdiensten 
zijn te weinig bezig zijn te weinig bezig 
met digitaliseringmet digitalisering

Uit het 

rapport 

blijkt dat 

net de overheids-overheids-

diensten een diensten een 

optimistische optimistische 

houding hebben houding hebben 

ten opzichte van ten opzichte van 

digitaliseringdigitalisering. 

Openbare diensten 

staan ook vaak 

het verst wat 

digitaliserings-

processen betreft.
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voor zichzelf ”

Ives stapte in 1983 voor de eerste keer binnen 
in de gebouwen van de RSZ. Een groot deel 
van zijn loopbaan is hij ook al militant van ACV 
Openbare Diensten. Hij heeft de visie op de 
sociale zekerheid binnen de maatschappij 
serieus zien veranderen. “We gaan vandaag als 
overheidsdienst helemaal anders om met onze 
klanten, de werkgevers en werknemers. 

“Cru gesteld ging men er hier vroeger van 
uit dat een werkgever die zijn bijdragen niet 
betaalde een fraudeur was. Eenzelfde beeld 
leefde toen ook bij werkgevers of zelfstan-
digen: elke werkloze was iemand die niet wilde 
werken. Dat beeld is gelukkig veranderd. 
De RSZ heeft veel meer begrip als ondernemers 
de bijdragen niet tijdig kunnen betalen. De 
werkgevers zien we vandaag als onze klanten, 
daar hamert de RSZ continu op. 

“De grootste mythe is de overtuiging bij veel 
werknemers dat de sociale zekerheid door de 
werkgevers betaald wordt. Dat de 
socialezekerheidsbijdragen een deel zijn dat 
de  werkgever bovenop hun loon betaalt. 
Dat komt volgens mij omdat veel mensen 
niet meer weten hoe het systeem in elkaar 
zit. De bijdragen bestaan niet alleen uit een 
aandeel van de werkgevers, ook werknemers 
dragen een deel bij. Ten tweede zijn de 
socialezekerheidsbijdragen geen deel dat 
bovenop het loon betaald wordt. Het is een 
deel van het loon dat door de werkgever niet 
uitbetaald wordt, maar doorgestort aan de RSZ.

Zonder die solidaire bijdragen bestaat er geen sociale 
zekerheid. Je kan ze zien als een verzekeringspremie, 
zodat ook jij er een beroep op kunt doen als je met 
pensioen gaat, je werk verliest, ziek wordt ... Dat betekent 
dus ook dat een werkgever die bewust geen correcte 
socialezekerheidsbijdragen betaalt, een deel van jouw 
loon achterhoudt voor zichzelf. 

Een andere mythe is dat onze sociale zekerheid veel te 
duur is. In vergelijking met lage loonlanden klopt dat zeker, 
maar ik denk niet dat iemand de uitbuiting en mensont-
erende werkomstandigheden in zulke landen verkiest. Zelfs 
met onze buurlanden valt het verschil dat we bijdragen 
mee als je rekening houdt met alle bijdrageverminde-
ringen waar onze werkgevers recht op hebben. Maar als 
werkgevers blijven herhalen dat de sociale zekerheid te 
duur is aanvaarden werknemers, en soms hebben ze geen 
keuze, dat ze ‘opslag’ krijgen via extralegale voordelen. En 
dus aanvaard je die bedrijfswagen voor minder nettoloon. 
Zo ontloopt de RSZ inkomsten voor de sociale zekerheid 
omdat die extralegale voordelen niet mee berekend 
worden voor de bijdragen. Stel dat je je werk verliest, dan 
tellen veel van die voordelen ook niet mee bij de bere-
kening  van je vervangingsinkomen.”

Als militant probeert Ives open te communiceren met 
de directie van de RSZ. “Ik heb ook een goede groep van 
militanten om mij heen, die recht in hun schoenen staan.” 
Dat zorgt ervoor dat we altijd kunnen aankloppen bij de 
directie om te overleggen of iets te bespreken. Onze 
constructieve opstelling heeft er dit jaar bijvoorbeeld 
mee voor gezorgd dat we op een goede manier kunnen 
thuiswerken. Met voorwaarden waar iedereen achter staat 
Dat is een belangrijke verwezenlijking.”  

Ives Deputter (57) is attaché op de dienst begroting van 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Daar houdt hij 

zich vooral bezig met fondsen voor bestaanszekerheid.

 “Werkgevers die   
         bijdragen niet  
betalen, houden een deel 
van jouw loon achter

ILLUSTR ATIE 
Deborah Lauwers

TEKST
Timothy Puype

Lees meer op onzesocialezekerheid.be
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Achter de schermen
bij Sciensano 

TEKST
Eva Hugaerts

FOTOGR AFIE
Hanne Reyners

Thema bepalen en presentatie maken 

Briefing waarop de situatie van die dag en het 
thema worden besproken door de medewerkers 
van Sciensano en de medewerkers en woord-
voerders van het Crisiscentrum. Lieke: “Bij 
Sciensano geven we mee wat we zien in de cijfers 
en welke prognoses we maken. De medewerkers 
van het Crisiscentrum doen onder meer aan 
monitoring van de sociale media en pikken er 
vragen en bezorgdheden op. Wij geven mee wat 
wij gaan zeggen zodat de mensen van het 
Crisiscentrum die vragen en bezorgdheden 
kunnen beantwoorden. Die worden ofwel tijdens de 
persconferentie aangekaart, of op een later moment 
als het om een complexer thema gaat. De presentatie 
wordt tijdens dit eerste uur in elkaar gestoken.” 

Aankomst van Steven Van Gucht en 
Yves Van Laethem

Lieke: “Wij zorgen ervoor dat de tekst over de 
cijfers en het thema afgeprint op hun bureau 
ligt. Steven en Yves lezen na en overleggen 
onderling wat ze gaan zeggen.  
Na feedback van de woordvoerders passen 
we de teksten en presentatie opnieuw aan. 
Het is veel last minute schrijf- en vertaalwerk. 
Journalisten kunnen ons tot 10 uur vragen 
bezorgen. Die vragen worden in volgorde gezet, 
vertaald en besproken met Steven en Yves die 
er een gezamenlijk antwoord op formuleren.” 
Vragen die niet zijn beantwoord en die niet als 
thema aan bod komen, proberen Lieke en haar 
collega’s binnen de dag of zo snel mogelijk 
te beantwoorden met input van andere 
wetenschappers binnen Sciensano.

Onze gids achter de schermen is de persverantwoordelijke van Sciensano, Lieke Vervoort. Lieke helpt al 
maandenlang mee om de persconferenties in goede banen te leiden, samen met haar collega’s van de 
communicatiedienst. “We krijgen al sinds januari vragen van journalisten en burgers over ‘dat virus in China’. 
Het was toen een uitdaging om die vragen te beantwoorden omdat de wetenschappelijke wereld weinig 
wist over dit virus. In maart, toen het land in de federale fase van de crisis belandde, zijn we gestart met 
de persconferenties, samen met de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum. Het is elke keer weer een 
rush om tegen 11 uur alles klaar te krijgen, maar na maanden ervaring hebben we wel een routine ontwikkeld. 
We werken volgens een beurtrol. Twee mensen van het team zijn ter plaatse, een iemand volgt van thuis mee op.”

D E  T I J D S L I J N

Dankzij de dagelijkse updates van de cijfers en de persconferenties van Sciensano 
en het Crisiscentrum volgen we makkelijk mee hoe de coronacrisis evolueert. 

De uren die de persconferentie voorafgaan, zijn telkens een intense rush.

9:00

10:00
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Tijd voor een quote ... buiten

Na de persconferentie staan de 
televisiezenders buiten te wachten 
om een quote te vragen van 
Steven, Yves of de woordvoerders 
van het Crisiscentrum. Daarna 
bereidt het team al de volgende 
persconferentie voor: welk thema 
komt aan bod, heeft er iemand nog 
ideeën of iets interessants gezien? 
De planning wordt dan in de mate 
van het mogelijke gemaakt.  
Tenzij COVID-19 opnieuw een 
verrassing in petto heeft.

Start van de persconferentie
 

In maart werden journalisten  
nog toegelaten tijdens de 

persconferentie, vandaag niet 
meer. Daarom sturen ze vooraf 

hun vragen door. “Verschillende 
televisiezenders kwamen in het 

begin nog hun camera installeren 
om live uit te zenden. Vandaag 

zorgen we zelf voor een livestream. 
Om veiligheidsredenen, we zijn zelf 

ook maar met een beperkt aantal 
mensen aanwezig.” De moeilijkste 

momenten?  “Steven en Yves 
hadden het in het begin vooral 

moeilijk om over het aantal doden 
te communiceren, of over  

het overlijden van jonge mensen. 
Zulk nieuws blijft extra hard  

binnenkomen.”

11:00

D E  T I J D S L I J N Wat doet Sciensano?Wat doet Sciensano?

Lieke Vervoort: “Ons motto is ‘levenslang gezond’.  

700 medewerkers zetten zich in voor de gezondheid van 

iedereen in België. Sciensano is in 2018 ontstaan   uit de fusie 

van twee instellingen, het WIV (Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid) en het CODA (Centrum voor Onderzoek in 

Diergeneeskunde en Agrochemie). Wetenschap staat 

centraal. Het gaat niet alleen over volksgezondheid maar ook 

over dierengezondheid en het milieu. We doen onderzoek 

in 6 domeinen, geven beleidsadvies en we werken samen 

met verschillende partners, onder andere de overheid.”

Aankomst van de doventolken

De tolken waren er van in het begin bij.  
Lieke: “Zij hebben ook zicht op het document  
met vragen. Het thema en de cijfers krijgen 
ze eveneens afgeprint. We lichten de cijfers 
ook mondeling toe en we overlopen de moeilijke 
woorden. Zoals hydroxychloroquine, daar hadden 
de tolken in het begin geen teken voor.” 

10:15 11:30
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Het duurt eventjes vooraleer we 
de ingang vinden van het terrein 
waar de noodcentrale van de 
provincie Antwerpen zich bevindt. 
Als we de slagbomen naderen, 
openen ze onmiddellijk. Dat 
hebben we te danken aan ons 
blanco strafblad - bezoekers 
worden hier vooraf grondig 
gescreend - én aan onze afspraak 
met dispatcher Guy Schoeters. De 
vakbondsafgevaardigde wacht ons 
op voor een rondleiding op zijn 
werkplek. 

Guy: “Als je 101 belt voor dringende 
politiehulp kom je bij de nood-
centrale terecht. Een calltaker 
beantwoordt je oproep en een 
dispatcher zorgt voor de nodige 
interventies. Als dispatcher staan 
we de politiediensten bij.” Dat 
dispatchers en calltakers nauw 
samenwerken, is fysiek merkbaar: 
hun werkplekken vloeien in elkaar 

over. Toch is er één groot verschil: 
calltakers zijn burgers, dispatchers 
zijn politiemensen. Guy: “Hier 
zitten zowel inspecteurs als 
hoofdinspecteurs. Het personeel 
komt trouwens uit alle hoeken 
van Vlaanderen. Toch is het 
personeelstekort groot, en zijn alle 
collega’s die een nieuwe uitdaging 
zoeken van harte welkom.”

Vorig jaar kreeg de Antwerpse 
noodcentrale 415.886 oproepen: 
gemiddeld zijn dat er maar liefst 
47 per uur. Ondanks de vaak zware 
onderwerpen hangt er een vrolijke 
sfeer in de wandelgangen. Guy: 
“Het is niet allemaal kommer en 
kwel. Wij zijn er vooral om mensen 
te helpen. Als het goed afloopt, 

dan geeft dat een ongelooflijk 
goed gevoel. Zoals die keer dat 
we een melding ontvingen van 
een vrouw die vermist was. Ze 
stuurde foto’s van haar bloedende 
polsen. Op de achtergrond zagen 
we een wei met een stal. Die foto’s 
stuurden we onmiddellijk door en 
een van de ploegen ter plaatse 
herkende de stal. Wij stuurden dan 
zo snel mogelijk een helikopter, en 
dankzij een infraroodscan hebben 
ze de vrouw gevonden. Godzijdank 
op tijd.”

Al 35 jaar werkt Guy als inspecteur 
bij de politie, waarvan het grootste 
deel op de dienst interventie. Maar 
door zijn rugproblemen kon hij 
niet langer de baan op. Nu is hij 
vooral dankbaar dat hij deze job 
kan doen. “Het voelt goed dat ik 
mijn ervaring in het veld nog kan 
gebruiken om politiediensten te 
ondersteunen.” 

TEKST
Kaat De Man

FOTOGR AFIE
Jef Boes

ANTWERPEN

MAASMECHELEN

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

VANDAAG: DE NOODCENTRALE VAN DE POLITIE IN  
DE PROVINCIE ANTWERPEN 

KASTERLEE

“Het is hier niet 
allemaal kommer en kwel: 

wij zijn er om mensen 
te helpen.”
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N I E U W S

Er liggen sterke plannen op tafel 
bij de federale regering om het 
minimumpensioen te verhogen. 

Zowel voor werknemers als voor 
ambtenaren. De laagste

 overheidspensioenen werden 
al sinds 2009 niet meer verhoogd, 
ondanks onze eisen. We gaan dus 
in de goede richting, ook al hangt 

dat een beetje af van hoe 
je er tegenaan kijkt.

1  J A A R  L AT E R

2020
1910 november

Twee busjes reden vorig jaar door het  
Woluwepark. De perfecte locatie, want behalve 
met voetgangers en fietsers moest het busje  
met niet veel rekening houden. Een tweede test 
op de terreinen van Solvay maakte de test  
ingewikkelder. Maar ook daar redde het busje 
zich perfect tussen ander wegverkeer.  
En toen kwam corona … Een voertuig met  
weinig zitplaatsen waar je geen afstand van  
elkaar kan houden, dat werkt niet in deze tijden. 
En dus werd de derde test van Sam-e, op de 
parkeerterreinen van het Houba-Brugmann- 
ziekenhuis uitgesteld naar volgend jaar.

Toch duiken er hier en daar 
nog varianten van Sam-e op. 
De VUB in Jette test op eigen 
initiatief een busje op haar 
terreinen. Bij het AZ Maria 

Middelares in Gent brengt Olli 2.0 patiënten 
van de tramhalte naar de ingang van het 
ziekenhuis, zo’n 600 meter verderop. De Lijn 
testte autonome busjes op de luchthaven van 
Zaventem, zonder reizigers en voorlopig ook 
zonder vervolg. Vorige maand liet De Lijn 
weten de plannen om in verschillende steden 
zelfrijdende busjes in te leggen stop te zetten. 
“De markt heeft zich niet ver genoeg ontwikkeld 
om hier nu al in te investeren”, klinkt het.  
Het ziet er dus niet naar uit dat we snel op  
grote schaal zelfrijdende busjes zien opduiken  
in het straatbeeld. 

Sam-e, het elektrische busje van de MIVB, reed 
een jaar geleden door het Woluwepark in Brussel. 
Verschillende testperiodes later zien we de busjes nog 
niet op grote schaal door de Brusselse straten rijden. 
Toch blijven vervoersmaatschappijen en privépartners 
het nut van autonome voertuigen onderzoeken.
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Het minimumpensioen 
van 1500 euro netto 
is een hoeksteen van 
het regeerakkoord. De 
minimumpensioenen 
van de werknemers 
stijgen 11 procent 
tegen het einde van 
de legislatuur. Ook de minimumpensioenen 
voor de ambtenaren worden verhoogd met 
7,10 procent. In beide gevallen bedraagt het 
minimumpensioen voor een alleenstaande 
dan net geen 1500 euro bruto. Het blijft dus 
nog een eind verwijderd van het streefcijfer 
van 1500 euro netto dat de regering voor 
zichzelf naar voren heeft geschoven. 
Als je rekening houdt met een inflatie 
van twee procent en de daaruit volgende 

indexaties, dan komt 
1500 euro netto wel 
in zicht. Het is maar 
waar je de lat legt, dus.
Verder aan de horizon 
ligt de doelstelling 
van 1627 euro netto 
of 60 procent 

van het mediaaninkomen die het ACV 
naar voor schuift. Dat halen we niet  
tegen het einde van de legislatuur.
Ook blijft het een doorn in het oog dat  
getrouwde ambtenaren vaak geen minimum-
pensioen ontvangen omdat het inkomen van 
hun echtgeno(o)t(e) in rekening wordt  
gebracht. Een gehuwde zou niet minder 
mogen krijgen dan een alleenstaande, 
vinden we. Ook die eis is nog niet ingewilligd.

Wat is de overheid van plan 
met het minimumpensioen?

Alle details over de huidige overheidsregeling voor pensioenen lees je hier:
www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-de-openbare-sector/pensioen
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DONALD TRUMP

NIGEL FARAGE

DOMINIC CUMMINGS

BORIS JOHNSON

T O T  S L O T

DISRUPTIEVE
MANNEN
We kennen ze allemaal wel. De mannen die om hun macht te 

laten gelden, voortdurend onnavolgbare stappen aankondigen. 

Misschien kent u er wel zo een op de werkvloer. Iemand 

die vrijdag nog iedereen een prettig weekend toewenst en 

op maandag alweer iedereen het leven zuur maakt met ‘ik 

heb er nog eens over nagedacht maar ik vind dat we het 

roer helemaal om moeten gooien.’ De hele week voor niets 

gewerkt en (al)weer opnieuw beginnen dus. Zolang het over 

het opnieuw invullen van een Excell-sheetje gaat, hoeft de 

hele wereld daardoor niet per se op instorten te staan.

Anders is het met het heerschap populisten dat (nog heel 

even!) het Witte Huis uitwoont. Met de fratsen van dhr. Donald T. 

zouden honderden boeken kunnen volgeschreven worden, wat 

ondertussen ook al gebeurd is. En wat te denken van al die Vote 

Leave campaigners die enkele jaren geleden Europa op stelten 

gezet hebben. Nigel Farage? Nog iemand iets over gehoord 

‘lately’? Dhr. Boris J. is ondertussen in een heus shakespeareaans 

drama verzeild geraakt nu ‘master genious’ Dominic Cummings 

ondertussen het brandende Downing Street 10 verlaten heeft.

Wat deze mannen achterlaten is een gigantische puinhoop. 

Zouden hun kiezers daarvoor gestemd hebben? 
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