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Vakbonden bundelen
krachten voor erkenning
als zwaar beroep
Koen Van Kerkhoven
Op 14 maart 2018 hielden de Nederlandstalige en Franstalige onderwijsvakbonden een nationale bijeenkomst in Brussel. We wilden
druk zetten op de regering en op de minister van Pensioenen Daniel
Bacquelaine (MR) die zich beraadt over de zware beroepen. 400 militanten kwamen samen. De actie was een groot succes.

V

oor het eerst sinds de defederalisering van het
onderwijs ontmoetten de verschillende vakbonden
elkaar opnieuw binnen de sector. Er staat immers
veel op het spel en de belangen zijn gedeeld. De vrees
bestaat dat het onderwijsberoep niet zal erkend worden
als zwaar beroep waardoor we (nog) langer moeten werken en bovendien nog minder pensioen krijgen. Dat zou
een regelrechte contractbreuk zijn.
De erkenning als zwaar beroep is een compensatie voor
de pensioenhervorming van de federale regering die ons
langer wil laten werken. Afhankelijk van hoe zwaar een
beroep is en hoe lang die functie is uitgevoerd, kunnen
mensen dan vroeger stoppen met werken. Maar wie vroeger stopt, krijgt een lager pensioen.

De hervorming heeft de grootste impact op lange termijn,
omdat er wellicht overgangsmaatregelen zullen zijn. Dat
betekent dat de jongste werknemers het grootste slachtoffer worden. Zij denken best nu mee na over mogelijke
maatregelen die hen te wachten staan. De vakbonden nemen het ook niet dat er wordt gerommeld met de gelijkgestelde periodes en de uitstapregeling. Die maatregel
zou trouwens discriminerend kunnen zijn voor vrouwelijke personeelsleden, die er bijvoorbeeld voor kozen om
een periode thuis te blijven voor de kinderen.
Komiek Bert Kruismans bracht een korte performance
en alle deelnemers ontvingen op het einde een smakelijk
‘Bacquelaineke’, een parodie op het bekende madeleinegebakje, afgewerkt met een chocoladefoto van Pensioenminister Bacquelaine. De disclaimer op het koekje luidde
toepasselijk: ‘te gebruiken tot 67 jaar’.
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