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Eindelijk oplossing
voor pensioenkwestie
personeelsleden Basiseducatie!
Sylvie Vanspeybroeck
‘Op 1 januari 2018 krijgen de personeelsleden van de Basiseducatie in het
Nederlandstalig onderwijs hun onderwijsstatuut. Zo nemen zij eindelijk
een volwaardige plaats in naast hun andere onderwijscollega’s en kunnen
zij binnen het statuut ook een overheidspensioen verkrijgen. Een nieuwe
federale wet die minister Bacquelaine op 1 december 2017 wil invoeren,
strooit echter roet in het eten.’ Dit is de aanhef van de persmededeling die
het gemeenschappelijk vakbondsfront in oktober wereldkundig maakte.

D

e sector liet zich niet onbetuigd, want er startte met
steun van de vakorganisaties snel een mailcampagne naar de leden van de commissie sociale zaken in
het federale parlement en op dinsdag 7 november kleurde
de straat van het kabinet van minister Bacquelaine groen,
rood en blauw omdat de personeelsleden van de Centra
voor Basiseducatie hun boosheid kwamen tonen over zijn
wetsvoorstel dat maakt dat ze tot 200 euro minder pensioen gaan krijgen.
Er waren wortels aan stokken die in rook opgingen, er
werden droomballonnen doorprikt en er werd geriedeld en
getrommeld dat het een lieve lust was. De actie kende een
grote opkomst en kreeg veel weerklank in de media.
De boodschap van de sector werd beluisterd, goed begrepen en meegenomen naar het federale parlement. Nog
diezelfde dag liet minister Bacquelaine via de pers weten
dat hij inziet dat er een oplossing voor het probleem moet
komen, zij het niet via de weg van het gevraagde amendement. Hij nam contact op met minister Crevits, waarna
beide kabinetten dan ernstig op zoek gingen naar een
mogelijke oplossing. COC drong er in gemeenschappelijk
vakbondsfront op aan om, gezien de datum van 1 januari
snel dichtbij komt en een aantal personeelsleden aan de
vooravond van hun pensioen staan, dit met spoed te doen.

Oplossing in zicht!
De overheid, werkgevers en vakbonden zijn op dinsdag 28
november 2017 tot een akkoord gekomen over een voorstel
van protocol voor een oplossing in het pensioendossier. Dit
akkoord moest afgesloten worden voor 1 december 2017. Anders kan de Vlaamse overheid het aanvullend pensioen niet
meer uitbetalen, er is daar dan immers geen wet meer voor.
Op het moment dat dit artikel in druk ging, moest de Vlaamse
Regering dit protocol nog bekrachtigen.
Hoe zit de oplossing in elkaar?
• De Vlaamse overheid richt een aanvullend pensioen in
voor de contractuele diensten voor de periode 1 september 2008 tot 31 december 2017. 1 september 2008 is de
start van het CODO – niet CODO statuut.
• Als je negen jaar voltijds hebt gewerkt, ontvang je jaarlijks een bedrag van 1770 euro bruto. Dit bedrag wordt
pro rata verminderd rekening houdend met het volume
van de contractuele aanstelling.
Wie komt in aanmerking?
• Je moet op 1 januari 2018 onder het toepassingsgebied
vallen van het decreet rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.
• Je moet vastbenoemd worden in een CBE, dat moet niet
per se op 1 januari 2018, later kan ook.
• Je hebt recht op een overheidspensioen op het moment
van pensionering.
• Je was CODO of niet-CODO.
Het gaat dus over een afgebakende groep personeelsleden.
Deze regeling wordt afgesproken tussen de inrichter van
het aanvullend pensioen en de personeelsleden en er is
geen wijziging nodig aan de pensioenwet.
De modaliteiten over de wijze van uitbetaling (eerste keer
op 1 december 2018) worden later nog besproken op het
VOC BE.
COC gaf al aan de geboden oplossing en de inzet vanwege
het kabinet Crevits erg te waarderen. Wij bedanken iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft aan deze constructieve oplossing. En zoals altijd volgt COC het verdere
verloop van het dossier op om jullie te kunnen blijven informeren, bijvoorbeeld over de verder uitrol en fiscaliteit, via
jullie COC-afgevaardigde, onze website of facebookpagina.

