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Cao MVD en contractuele bedienden

Ook onderhandelingen voor
arbeiders en bedienden in onderwijs
koen wils
Op vrijdag 23 februari 2018 heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits namens de Vlaamse regering een voorakkoord bereikt met de sociale partners over Cao XI. Dit voorakkoord betreft
nog niet het hoger onderwijs en basiseducatie. Daar zijn de onderhandelingen nog lopende. En
voor het contractueel MVD1 -personeel, het onderhoudspersoneel en de busbegeleiding moeten
de onderhandelingen zelfs nog beginnen. Historisch voor deze laatste groep is dat ook de contractuele bedienden – op vraag van COC! – opgenomen worden in deze cao-onderhandelingen.

Timing
Een werkgroep van vertegenwoordigers van de overheid
en de sociale partners zal tegen 30 september 2018 het
door de vakbonden ingediende eisencahier verder uitwerken. COC, COV en ACV Voeding en Diensten verdedigen
in die werkgroep de belangen van de ACV-leden. Over
het concrete budgettaire kader is nog onduidelijkheid.
De aanvankelijke berekeningen verschillen van wat momenteel als budget voor de groep ‘MVD’ voorzien is. Dat is
alvast een punt dat de werkgroep verder moet uitklaren.

Eisencahier koopkracht
Het eisencahier van de vakbonden bestaat uit een verhoging van de koopkracht en bevat ook kwalitatieve maatregelen. Er is daarin een belangrijk uitgangsprincipe opgenomen: schoolbesturen moeten er altijd naar streven
om logistieke taken in scholen, centra en instellingen op
een zo efficiënt mogelijke manier en bij voorrang in eigen
beheer uit te voeren.
Wat de koopkracht betreft, zal de mogelijkheid voor een
verhoging van de eindejaarstoelage en van de koopkracht met 1,1% volgens de loonnorm van 2017-2018
onderzocht worden. Hierbij zal de werkgroep rekening
houden met de al toegekende 0,55% loonsverhoging van
1 september 2017 in de sectorale cao van het Paritair
Comité 152.01. In het PC 225 wordt over deze loonsverhoging momenteel nog onderhandeld.

Ook kwalitatieve maatregelen
Naast de koopkrachteis hebben de vakbonden ook kwalitatieve eisen op tafel gelegd. Zo vragen zij dat contracten
van onbepaalde duur en een uitbreiding van het systeem
van de VAP-dagen (Vrijgesteld-van-Arbeidsprestatie-

Dagen) mogelijk worden. De regeling van bestaanszekerheid moet uitgebreid worden naar de personeelsleden op
wie die nog niet van toepassing is. Het gaat hier dan om
het keukenpersoneel en de mensen die schooltoezicht
doen. En daarnaast is er opnieuw de vraag om de huidige
Lerarenkaart uit te breiden naar alle personeelsleden in
het onderwijs en er een ‘Onderwijskaart’ van te maken.
Om het pensioen van de betrokken personeelsleden op
te trekken, vragen de vakbonden de oprichting van een
tweede pensioenpijler. Deze eis kan buiten de loonnorm
van 1,1% gehouden worden. En tot slot moeten de maatregelen met betrekking tot de busbegeleiding van Cao X
uitgevoerd worden. Deze afspraken zijn belangrijk voor
de veiligheid van de kinderen en voor de werkomstandigheden van de busbegeleiders.
De overheid legt wel voorwaarden op. Zo kunnen de middelen worden toegekend op voorwaarde dat - voor het
gesubsidieerd vrij onderwijs - in het Paritair Comité 152
en Paritair Comité 225 een akkoord wordt bereikt. Voor
het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs is de voorwaarde dat het akkoord voor alle
betrokken schoolbesturen dezelfde inhoud heeft.

1 MVD-personeel:
Meester-, Vak- en
Dienstpersoneel

