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Bij de nieuwe federale en Vlaamse 
regering zien we een ommezwaai in 

de opstelling tegenover de openbare 
sector en haar personeel. 

Drie uitgangspunten:

1. 

Voor het eerst staat zo uitgesproken de doelstelling 
voorop om de openbare sector af te bouwen. De rol 
van de overheid moet worden ingeperkt en gereduceerd 
tot haar kerntaken. Voor de rest wil men de markt laten 
spelen.

Enkele jaren terug stelden we ons openlijk op als een 
partner in de modernisering van de openbare sec-
tor. We hebben nog steeds die ambitie. Maar de po-
litiek heeft weinig oog gehad voor die uitgestoken 
hand. Is men daar vandaag nog wel in geïnteresseerd?   
 
Vakbonden worden voor het ogenblik te gemakkelijk be-
schouwd als een lastige hindernis beschouwd, als een ver-
velende kiezel in de schoen die men best zo snel mogelijk 
kwijt is.

Privatisering gaan we in ieder geval stelselmatig aan de 
kaak stellen. We blijven de bevolking verder overtuigen 
van het belang van goed uitgebouwde openbare voorzie-
ningen. Als hefboom voor een samenleving waar het goed 
leven is. En als onderdeel van een rechtvaardige samenle-
ving.
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Voorbeelden zijn legio, in zowat alle 
domeinen van de openbare sector.

 
•	 Economische overheidsbedrijven worden voorbereid op 

privatisering.
•	 Het besparingsplan dat op tafel ligt voor de VRT is geen 

plan voor de toekomst, maar een pure afbouw van het 
openbaar mediabedrijf. Al wordt de VRT door de bevol-
king breed geapprecieerd, het moet plaats ruimen voor 
private marktspelers.

•	 De politie moet volgens sommigen worden terugge-
drongen tot haar ‘kerntaken’. Private veiligheidsdiensten 
moeten meer armslag krijgen. Het gevaar van afglijden 
naar Amerikaanse toestanden met private ordehandha-
vers in al dan niet afgesloten wijken, is vandaag realiteit.

•	 In Vlaanderen spelen sommigen met het idee om de uit-
betaling van gezinsvergoedingen (nu een opdracht voor 
kinderbijslagkassen en Famifed) gewoon te tenderen op 
de markt. 

•	 De integratie van OCMW’s in gemeenten dreigt ten koste 
te gaan van de uitbouw van sociale voorzieningen. Net 
op een ogenblik dat de noden toenemen. 
Kampioen hierin is de stad Ronse: die wil alle zorgactivi-
teiten afstoten. De overheid mag feesten organiseren, de 
middenstand ondersteunen, industriezones uitbouwen, 
… maar heeft blijkbaar geen sociale rol meer.

•	 De toename van commerciële initiatieven in de zorg-
sector is duidelijk, met als gevolg problemen rond de 
betaalbaarheid van ouderenvoorzieningen.

•	 Een aantal brandweerzones opteren voor uitbesteding 
van de dringende geneeskundige hulpverlening en 
detacheren voorlopig” hun personeel naar een private 
onderneming.



7



8

Gaan we in rechte lijn naar  
een privatisering van de 
economische overheidsbe-
drijven? 

De federale regering zet forse 
stappen richting een privati-
sering van de economische 
overheidsbedrijven. 

Op dit ogenblik heeft de over-
heid de meerderheid van de 
aandelen bij bpost en Proximus.  
 
Een wetsontwerp van de mi-
nister van Overheidsbedrijven 
moet het makkelijker maken 
om beide te privatiseren. Het 
wetsontwerp voorziet dat de 
overheid haar aandelen kan 
verkopen aan de hoogste 
bieder en op die manier haar 
deelname in het bedrijf onder 
de 50 procent kan brengen.  
 
Als dit gebeurt, dan vallen die 
bedrijven uit de lijst van de au-
tonome overheidsbedrijven van 
de wet van 21 maart 1991 en 
zijn het geen publiekrechtelijke 
bedrijven meer. 

Wat denken wij van het ont-
werp?  

We denken dat dit een foute 

keuze is. We staan hierin niet al-
leen. Zo benadrukte mevr. Do-
minique Leroy (CEO Proximus) 
dat ze het overheidsbelang in 
haar bedrijf niet onder de 50% 
wil zien dalen.

De federale regering stelt het 
voor alsof de overheid zich niet 
met economische overheidsbe-
drijven moet bezighouden. We 
verzetten ons tegen deze ultra-
liberale kijk op de economie en 
het maatschappelijke leven. 
 
Geen enkele serieuze studie 
toont aan dat een publieke 
operator economisch minder 
efficiënt zou zijn dan een pri-
vate operator. Zowel Proximus 
als bpost zijn overigens renda-
bele bedrijven. 
We moeten af van de vooroor-
delen: de overheid is wel dege-
lijk bekwaam en productief. 

Openbare dienstverlening in 
de domeinen van post en tele-
com blijft nodig. Enkel op die 
manier worden voor iedereen 
toegankelijke diensten gega-
randeerd.  
 
Ook mensen die afgelegen wo-
nen, minder mobiel zijn of min-
der middelen hebben, moeten 
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er gebruik van kunnen maken. 
Want laat ons eerlijk zijn: welke 
privéoperator zal ervoor zorgen 
dat iedereen toegang heeft?
 
Wetenschappelijk onderzoek 
over privatiseringen in Eu-
ropa leert dat privatisering tot 
hogere prijzen voor de bur-
gers en minder kwaliteitsvolle 
dienstverlening leidt.

Wat met het openbaar 
vervoer? 

Inzake het openbaar vervoer 
heeft de regering het begrip 
‘basismobiliteit’ verlaten. De 
prioriteit ligt op besparingen, 
meer efficiëntie en productivi-
teit.  
 
Ook al pompen we massa’s 
geld in bedrijfswagens, het 
openbaar vervoer moet op di-
eet. 3 miljard euro besparingen 
bij de NMBS. 
 
Dat komt neer op een vermin-
dering van de overheidstussen-
komsten met 20 procent.  
 
Bij De Lijn gaat het om een 
bedrag van 110 miljoen euro. 
Bij de MIVB moet gedurende 
de periode 2013-2017 (looptijd 

beheersovereenkomst) ook een 
inspanning van 137 miljoen 
euro geleverd worden.
In Wallonië wordt het budget 
voor de TEC de komende 3 jaar 
met 10% verlaagd, waarvan 
5% te realiseren in 2015! Er zou 
vooral in TEC Charleroi en TEC 
Namur een impact zijn.
 
Er moet meer gebeuren met 
minder geld: internet op de 
treinen, 160.000 extra zitplaat-
sen bij de NMBS tegen 2030, 
vernieuwing van de infrastruc-
tuur. En vooral met minder 
personeel. 
 
Het beleid gaat niet uit van de 
vraag hoe we kunnen komen 
tot een beter geïntegreerd 
openbaar vervoer om de mo-
biliteitsproblemen in ons land 
aan te pakken (wat nochtans in 
het belang van de bevolking 
zou zijn). Het gaat uit van een 
scenario van minder middelen 
en meer eisen.  
 
De regering zet de bedrijven 
zodanig onder druk dat dit al-
leen maar tot kritiek kan leiden. 
En vervolgens de liberalisering 
en privatisering te bepleiten.
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2.
Vanuit de filosofie van de terugtredende overheid 
wordt het overheidspersoneel principieel verminderd. 
Wat ook de behoeften zijn voor de werking van diensten 
zijn, de personeelsaantallen moeten en zullen verminde-
ren. De rest is politiek niet relevant.

Min tien procent bij de federale overheid. Min 1950 bij 
de Vlaamse overheid.  Personeelsverminderingen zijn een 
doel op zich geworden. Want kijk, “we besparen eerst en 
vooral bij de overheid zelf”, is het nieuwe mantra. Dat bur-
gers vervolgens via een omweg de factuur toch voorge-
schoteld krijgen (want voor ‘niets’ gaat alleen de zon op), 
wordt zorgvuldig verdoezeld.
  
De regering stelt het voor alsof tewerkstelling bij de over-
heid de werkgelegenheid in de echte economie, in de 
ondernemingen, teniet doet. Niets is minder waar. De te-
werkstelling in de openbare sector is de afgelopen decen-
nia zeker toegenomen, maar bleef de afgelopen 45 jaar 
schommelen rond hetzelfde aandeel in de globale tewerk-
stelling van ons land.

OESO-cijfers leren dat de tewerkstelling in de openbare 
sector in ons land weinig van het internationale gemid-
delde afwijkt (zelfs al kent iedereen de relativiteit van een 
gemiddelde). 

En als er in ons land voor het algemeen bestuur relatief 
meer personeelsleden zijn dan in andere landen, heeft dit 
in de eerste plaats te maken met de staatsstructuur van ons 
land. Aan welke buitenlander kan je overtuigend uitleggen 
dat ons landje niet groter is dan een modale industriestad 
in China, maar toch 7 regeringen nodig heeft?
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Bron: OCDE, Government at a Glance 2015, p. 87

“Men stelt het voor alsof tewerk-
stelling bij de overheid de tewerk-

stelling in ondernemingen teniet 
doet. Niets is minder waar.”
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3.
 
Vanuit diezelfde politiek wordt het statuut van het per-
soneel afgebouwd.
Bij de start van dit schooljaar werden we overspoeld door 
wilde uitlatingen van – al dan niet – onderwijsspecialisten die 
de vaste benoeming in vraag stellen. De afschaffing van de 
vaste benoeming, maar ook de gedifferentieerde verloning, 
zou volgens hun stelling leiden tot meer kwaliteit in het on-
derwijs. Welnu, het installeren van een concurrentiële werk-
omgeving doet altijd tekort aan de essentie van onderwijs.  
 
Een vastbenoemde leraar die in een stabiele omgeving 
werkt, heeft meer mogelijkheden om onafhankelijk, in 
relatie met zijn collega’s en in professionele autonomie 
leraar te zijn. Onafhankelijkheid en professionele au-
tonomie zijn echter geen vrijbrief – ook niet in het on-
derwijs – om te doen en te laten wat je wil. Ook in het 
onderwijs zijn er evaluatie- en tuchtprocedures. Het uit-
gangspunt van deze procedures is een krachtig perso-
neelsbeleid, gestuurd door sterke schoolleiders. Bij die 
procedures evolueren we overigens meer en meer naar een 
afweging op basis van gedegen inhoudelijke afwegingen.  
Tijdelijke personeelsleden zitten in een onzekere situatie 
en hebben geen werkzekerheid. De vaste benoeming af-
schaffen zorgt voor een uitbreiding van die onzekerheid 
naar het volledige personeelscorps.
We zijn alvast verheugd dat minister Crevits op dit punt 
duidelijk is: ze heeft verklaard dat de vaste benoeming 
geenszins onderwerp is voor het loopbaanpact. Het aan-
trekken en behouden van kwaliteitsvolle leraren, dát moet 
de inzet van de discussie zijn.

In overheidsbedrijven maken we ons zorgen over de toe-
stand van het statutair personeel. Het wetsontwerp om het 
overheidsbelang in de economische overheidsbedrijven te 
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verminderen heeft belangrijke implicaties voor het perso-
neel. Statutaire tewerkstelling wordt afgebouwd. Tegelijk 
zou voor contractuelen het ‘eigen’ paritair comité van het 
overheidsbedrijf niet meer bevoegd zijn, terwijl geen enkel 
ander sociaal overlegorgaan bevoegd zou zijn en de con-
tractuelen zo tussen twee stoelen zouden vallen.

Die discussies over het statuut stellen zich zelfs voor ge-
wone administraties. Want voor lokale besturen wil de 
Vlaamse regering het principe van het statuut gewoon la-
ten springen en tegelijk terugbrengen tot vier puntjes.

We staan dus onmiskenbaar voor een duidelijke politieke 
strategie. Het gaat niet meer om een modernisering van 
het statuut van het personeel. Politiek wil men blijkbaar 
een eenvoudige afschaffing. Het hoeft geen betoog dat 
we ons formeel afzetten tegen die aanpak. 
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Sociaal overleg 
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We verwachten dat een aantal regeringsleden hun op-
stelling tegenover vakbonden bijstellen en een echte 
sociale dialoog aanvaarden. 

Transparantie en vakbondsinspraak zijn anno 2015 blijk-
baar geen evidentie. Inspraakprocedures worden te vaak 
gezien als een vervelende stap in een procedure die men 
liever kwijt dan rijk is. Niet de inhoudelijke argumenten of 
het draagvlak zijn belangrijk. “Vakbonden mogen dan wel 
eens hun standpunt brengen, wij weten wel beter en zullen 
wel beslissen”, is de politieke opstelling van velen.

“Het overheidspersoneel moet weer trots kunnen zijn op 
hun job”. Dat was vorig jaar de politieke slagzin van de 
nieuwe minister van Defensie die ook ambtenarenzaken 
tot z’n bevoegdheid heeft.

Ook minister Galant wil met moderniseringsplannen ‘de 
motivatie en fierheid’ van het spoorwegpersoneel vernieu-
wen door een bedrijfscultuur gebaseerd op ‘erkenning van 
goed verricht werk’. Maar tegelijk worden premies afge-
bouwd, enkel operationele functies vervangen, vraagt men 
meer flexibele arbeidstijden, wordt het begeleidend per-
soneel verminderd en een reeks taken afgestoten.

Kortom, op dit moment is de trots ver te bespeuren. In 
ieder geval zien we geen maatregelen die ertoe kunnen 
bijdragen. 

Sociaal overleg 
Het afgelopen werkjaar konden we nauwelijks 

van echt inhoudelijk sociaal overleg spreken. 
Als we komend werkjaar vooruit willen, zal 

men de sociale dialoog toch wel anders 
moeten aanpakken. 
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Waar staan we nu met het overleg?  

•	 Globaal overleg openbare sector (Comité A). De 
pensioenmaatregelen werden politiek doorgedrukt. 
Vakbonden kregen enkele verzachtende correcties. 
Maar we kunnen op geen enkele manier stellen dat de 
hervorming in onderling overleg is gebeurd. Met op-
gebouwde rechten is zelfs geen rekening gehouden.

•	 Een algemeen sociaal akkoord voor de openbare sec-
tor is er nog steeds niet.

•	 Conferentie werkbaar werk. Voor het eerst is de over-
heidssector meteen mee betrokken in globaal overleg. 
Een positief punt.

•	 Comité B – federale overheid. Slechts drie keer is het 
comité B samengekomen. Twee keer was dit eerder 
voor de vorm (goedkeuring brugdagen, verlenging 
regentbesluit). Op de derde bijeenkomst werden de 
interne beroepsmogelijkheden voor stagiairs afge-
bouwd. 

•	 Lokale overheidsdiensten Vlaanderen. Het onder-
handelingscomité C Is voor de verlofperiode slechts 
twee maal bijeen geweest en het waren niet bepaald 
inhoudelijke vergaderingen. Besprekingen zijn nu 
hernomen. De regering heeft een ‘paritaire commissie’ 
ingesteld werkgevers – regering, maar zonder verte-
genwoordiging van de vakbonden.

•	 Lokale overheidsdiensten Wallonië. Werkgroepen 
zijn sinds zes maanden voorzien van een sociaal ak-
koord voor 2013-2014 maar raken niet vooruit. Bij de 
overdracht van de bevoegdheden inzake gezondheid 
en gezinsbijslagen wordt de lokale sector niet meer 
betrokken als een sociale partner en er wordt geen 
rekening meer gehouden met de specificiteit van de 
openbare sector.

•	 Vlaamse overheid. Behoorlijk wat vergaderingen maar 
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veel agendapunten waren bladvulling of mededelin-
gen (aangekondigde fusies instellingen, maatregelen 
tot uitvoering van vroegere afspraken,…). Over de 
voorwaarden van de overdracht van het personeel 
door de staatshervorming kon geen akkoord worden 
bereikt en worden geschillen voor de rechtbank voor-
bereid.

•	 Paritair comité overheidsbedrijven. Het overleg wordt 
hoegenaamd niet gerespecteerd. Van sociaal overleg 
is geen sprake. De overheid beschouwt de passage 
in het paritair comité als een formaliteit en antwoordt 
vaak zelfs niet op vragen. Bedrijfsverantwoordelijken 
met jarenlange ervaring en vakbondsmensen met ken-
nis van het terrein, krijgen geen gehoor.

•	 Politie. In het belangrijke dossier van de pensioen-
rechten (gevolgen arrest Grondwettelijk hof) werd 
door het kabinet nu eens de ene, dan weer de andere 
vakbond uitgenodigd. Verklaring van kabinet Binnen-
landse zaken in de pers dat men niet zinnens is met 
het ACV rekening te houden. 

•	 Fédération Wallonië-Bruxelles. Geen vooruitgang, men 
draait rond. Geen sociale akkoorden omdat er geen 
budgettaire marge is als gevolg van de besparingen.

•	 Brusselse regering. Er is uitzicht op een sociaal ak-
koord.

•	 Onderwijs – Vlaanderen. Een loopbaanpact is in de 
maak om de job in het onderwijs aantrekkelijker te 
maken. 

•	 Onderwijs – Franse Gemeenschap. De regering heeft 
aangekondigd dat ze om budgettaire redenen de 
vorige sociale akkoorden niet zou kunnen respecte-
ren. Bij de onderhandelingen over nieuwe sectorale 
akkoorden houdt de regering weinig rekening met 
concrete voorstellen, en organiseert ze werkgroepen 
zonder dat ze zich engageert om de resultaten ervan in 
acht te nemen.
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Waar zijn de vernieuwende projecten die het personeel 
kunnen motiveren? De sterke initiatieven waar het perso-
neel mee de schouders onder kan zetten? Dit is geen ster-
ke, blik-op-de-toekomst-gerichte overheid als hefboom 
voor een beter samenleving.

Akkoord voor de openbare sector
 
Begin 2015 werd een algemeen akkoord afgesloten met 
de private sector. Al sinds eind 2014 vragen wij een soort-
gelijk akkoord voor de openbare sector. Nog steeds zonder 
resultaat. Zelfs al hebben we geen looneisen neergelegd 
die het besparingsbeleid zouden kunnen ‘doorkruisen’. 

Regeringen hadden de afgelopen maanden onze vraag 
kunnen gebruiken als signaal dat ze de sociale relaties op 
een meer positieve manier willen invullen. Is er hiervoor 
dan geen politieke interesse? Waarom duurt dit zo lang?

Voor ons moeten de besprekingen over een algemeen ak-
koord 2015-2016 de komende weken vooruit gaan. Hoofd-
punten daarbij zijn: 

•	 Sociale relaties. Het tijdig betrekken van vakbonden 
bij besprekingen en problemen. Veralgemening van 
sociale balans en EFI. 

•	 Bij allerhande herstructureringen: garantie op geen 
naakte ontslagen, mogelijkheden van mobiliteit en 
herplaatsing gebruiken, vrijwaring van het principe 
statutaire tewerkstelling.

•	 Leeftijdsbewust personeelsbeleid en werkbaar werk. 
•	 Elementaire zaken waarover al een akkoord was (mo-

tivering ontslag contractueel overheidspersoneel) 
moeten ook effectief uitgevoerd worden.
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•	 Pensioenen: minima optrekken met twee procent en 
in aanmerking nemen van prestaties vroegere nep-
statuten. Deze tellen nu niet mee voor pensioen, om-
wille van oude juridische fictie dat wie tewerkgesteld 
was in opslorpingsprogramma's niet werkte.

In een volgende stap moeten ook sectorale akkoorden 
worden onderhandeld.

Minimale dienstverlening
 
De regering zal ook kleur moeten bekennen over de 
plaats die zij geeft aan het sociaal overleg in het dos-
sier van de zogenaamde ‘minimale dienstverlening’. 
De afgelopen jaren zijn in zowat alle sectoren afspra-
ken gemaakt om sociale conflicten te voorkomen en te 
stroomlijnen. Ook is sociale bemiddeling in de openbare 
sector ingevoerd.

Publieke verklaringen uit onverwachte hoek (oud-postbaas 
Johnny Thijs, die naar voren wordt geschoven als bestuur-
der bij de NMBS, gelooft niet in de minimale dienstver-
lening op het spoor. De Morgen - 22 augustus 2015) die 
aangeven dat minimale dienstverlening in het openbaar 
vervoer eenvoudigweg niet kan, zouden politici tot meer 
realiteitszin mogen aanzetten.

ACV Openbare Diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs 
heeft de afgelopen jaren aangetoond dat we als vakbond 
bij sociale conflicten onze verantwoordelijkheid opnemen. 
Klare afspraken zijn gemaakt. Waar die kunnen verbeterd, 
gaan we de discussie aan. Zo zijn onlangs nog een reeks 
praktische verbeteringen afgesproken voor de gevange-
nissen.
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Pensioenen
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Van uitwerking op een overlegde manier was geen 
sprake. De politiek heeft beslist.
Het regeerakkoord hield de ruimte in om te streven naar 
een overwogen en redelijk draagvlak voor pensioenen. 
Ook al heeft de regering een mandaat van vijf jaar, men 
heeft zich zelfs niet de moeite getroost om een echte in-
houdelijke dialoog te voeren.

De pensioenmaatregelen maken mensen vandaag alleen 
maar boos en ontgoocheld. Die manier van optreden 
schaadt het vertrouwen van mensen in de politiek.

Cumulatief effect
 
De vorige regering had de voorwaarden voor het ver-
vroegd pensioen al verstrengd.
De huidige regering heeft ze opnieuw verstrengd, nog 
voor de vorige zijn uitgewerkt, en heeft de pensioenleef-
tijd verhoogd. 
Specifiek voor het overheidspersoneel is de in aanmerking 

Het regeerakkoord kondigde overleg 
aan over een aantal mogelijke maatre-

gelen voor overheidspensioenen die 
verder zouden worden uitgewerkt in 

sociale dialoog. Het voorziet ook in een 
aantal garanties, waaronder vrijwaring 

van opgebouwde rechten. Het afgelopen 
jaar werd duidelijk hoe 

hol die garanties zijn.
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neming voor de vervroegde pensioenleeftijd van de diplo-
mabonificatie afgeschaft. Die in aanmerking neming was 
nochtans net bedongen als garantie bij de vorige pensi-
oenmaatregelen. De aanfluiting van de resultaten van het 
sociaal overleg is daarmee compleet.

Het geheel maakt dat de gevolgen voor het overheidsper-
soneel verhoudingsgewijs veel zwaarder zijn dan voor an-
deren.

Simulaties op basis van concrete situaties door personeels-
diensten leren dat zelfs personeelsleden die meer dan 50 
jaar zijn (en dus zeker gewettigde verwachtingen hebben) 
in de praktijk hun vervroegde pensioenleeftijd met 5 of 6 
jaar uitgesteld zien.
Door die ingrepen kan de helft van het personeel pas 
op pensioen als de gezonde levensjaren voorbij zijn. Een 
groot aandeel zal moeten wachten tot de wettelijke pensi-
oenleeftijd (vandaag nog 65 jaar, daarna 66, en nadien 67). 

Vrouwen zullen verhoudingsgewijs meer nadeel ondervin-
den en worden dus gediscrimineerd. Want er is geen reke-
ning gehouden met de realiteit van de loopbaanonderbre-
kingen als gevolg van de maatschappelijke rolverdeling. 
Op basis van berekeningen van de commissie pensioen-
hervorming 2020-2040 schatten we dat op korte termijn 
tot 25 procent van de vrouwelijke werknemers moet wach-
ten tot de wettelijke pensioenleeftijd vooraleer ze op pen-
sioen kan gaan (15 procent voor de mannen).

ACV Openbare Diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs 
kondigde alvast aan de maatregel over de diplomabonifi-
catie te zullen aanvechten voor het Grondwettelijk hof. Bin-
nenkort worden de nodige beroepen effectief ingediend. 
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Nationaal pensioencomité (NPC)
 
Al helemaal vreemd is dat de genomen maatregelen 
volledig los staan van de besprekingen in het Natio-
naal Pensioencomité. Dit comité heeft immers de op-
dracht om op een overlegde manier de toekomstige fun-
damenten van de pensioenregeling uit te klaren. 
Het NPC heeft op dit moment nog geen enkele rol ge-
speeld. Pas in oktober zal ze aan haar inhoudelijk werk be-
ginnen. En toch zijn er al cruciale veranderingen doorge-
voerd.
Het is onlogisch dat de regering voorziet in de oprichting 
van een Nationaal pensioencomité en tegelijk allerlei be-
perkingen doorduwt via het Parlement.

De komende maanden zou het Nationaal pensioencomité 
zich buigen over twee dossiers: 
•	 Zware beroepen
•	 Deeltijdse pensioenen

Over de problematiek van het deeltijds pensioen, stelt het 
rapport van de pensioenexperten 2020-2040 zich erg kri-
tisch op en wordt voorgesteld om dit nu niet in te voeren 
(rapport commissie pensioenhervorming 2020-2040, april 
2015). Dit kan tellen als voorzet.

Inzake zware beroepen is het algemeen bekend dat: 
•	 Dit begrip vandaag niet gekend is in het stelsel van 

de werknemers. De regering heeft er ook geen geld 
voor vrij gemaakt en de werkgevers tonen zich niet 
bereid om middelen op te hoesten.

•	 Voor de openbare sector is de kwestie gekoppeld 
aan het systeem van specifieke pensioenbreuken. De 
voordelige tantièmes hebben immers de compensa-
tie van belastende werkomstandigheden en het feit 
dat sommige beroepen geen volledige loopbaan 
konden bereiken, als oorsprong. 
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Om rekening te houden met de situatie van het overheids-
stelsel voorziet de wet op het NPC dat de specifieke aspec-
ten voor het overheidspersoneel zullen worden besproken 
in een aparte subcommissie van het NPC.

We geven alle kansen aan het overleg. Het zijn niet de 
vakbonden die de handdoek in de ring gooien en het 
overleg uit de weg gaan. Sinds een jaar houden de over-
heden eigenlijk geen rekening met het overleg en be-
slissen ze maar, ongeacht de inbreng van de vakbonden. 
De overheden zullen nu wel moeten aantonen dat ze in 
staat zijn om aan het overleg een echte inhoud te geven. 

Rekening houdend met het belang van de discussies, is 
het wel onontbeerlijk dat het NPC de nodige marge en tijd 
krijgt om haar werkzaamheden goed te doen.

Bijkomende besparingen?
 
Na de besliste pensioenmaatregelen heeft de minister 
van Pensioenen verklaard dat er nu meer ruimte zou 
zijn voor sociaal overleg.

Begin augustus vernamen we via de media dat de minister 
akkoord is om voor de rest van de legislatuur 400 miljoen 
euro bijkomende besparingen te realiseren. 
Hoe? Waarom? Geen idee.  
 
Voor het verlof was immers aangekondigd dat eerst het 
NPC aan de beurt zou zijn om zich over de pensioenen 
te buigen. En daar werd plots met geen woord meer over 
gerept.  
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De maatregelen die circuleren zijn 
onbegrijpelijk. Ga maar even na:  

•	 Bij de wijziging van de vervroegde pensioenleeftijd 
eerder dit jaar benadrukte de regering net zelf hoe 
belangrijk het was dat dat de diplomabonificatie bleef 
meetellen voor de berekening van het pensioen. De 
wet op de pensioenleeftijd was nog niet gepubliceerd 
en die garantie werd door sommigen blijkbaar al in 
vraag gesteld.
Het regeerakkoord voorziet dat de verrekening van de 
diplomabonificatie voor de berekening van het pen-
sioen eerst zou worden onderzocht in de NPC. Dit is 
aangekondigd in functie van de nieuwe pensioenrege-
ling met punten vanaf 2030.  

Maar 2030, dat is toch niet deze legislatuur? Hoe kan 
dit dan meteen besparingen genereren? Of moet de 
NPC de agenda van haar werkzaamheden nu omgooi-
en en niet meer de prioriteit geven aan de problema-
tiek van de zware beroepen? Of gaan we de bespre-
king over een pensioenregeling met punten starten via 
de diplomabonificatie?
Allemaal niet erg geloofwaardig.  

•	 De voordelige pensioenbreuken hangen samen met 
de discussie over de zware beroepen. Die zou worden 
besproken in de NPC. Het regeerakkoord preciseert 
bovendien dat de pensioenrechten die opgebouwd 
zijn ingevolge voordelige pensioenbreuken, behouden 
blijven.
Maar zijn we dan verondersteld de discussie te starten 
met een besparing van 400 miljoen euro onmiddellijke 
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opbrengst op korte termijn? Waar is dan de marge 
voor het overleg? Waar is dan de geloofwaardigheid 
en objectiviteit? Waar is het behoud van de verworven 
rechten voorzien in het regeerakkoord? 

•	 Het niet meer laten meetellen van contractuele presta-
ties bij de berekening van het overheidspensioen dan?  
Het regeerakkoord voorziet dat die kwestie zal wor-
den onderzocht met de vakbonden, maar koppelt die 
maatregel aan de inwerkingtreding van een tweede 
pijler met een voldoende bijdrageniveau (want anders 
leidt dit zonder meer tot een regelrechte verarming 
van de betrokkenen). 

Waar is het geld voor die volwaardige tweede pijler? 
Een volwaardige tweede pijler is iets anders dan een 
regeling met 1%, 2% of 3%. Een volwaardige tweede 
pijler moet werknemers de garantie geven op een 
volwaardig pensioen. 
 
En als die regeling wordt ingevoerd, is de budget-
taire opbrengst voor pensioenen (federale begroting) 
terwijl de uitgave bij de verschillende afzonderlijke 
werkgevers komt te liggen. Hoe gaat men dit regelen? 
En nooit zijn er zoveel betrokkenen dat dit tijdens deze 
legislatuur honderden miljoenen euro’s kan genere-
ren. Of gaat men de betrokkenen nu laten inleveren 
voor een voordeel dat pas over 30 of 40 jaar aan ande-
ren zal worden toegekend?
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400 miljoen euro bijkomende besparingen realiseren, is 
zonder draconische maatregelen die onmiddellijk worden 
doorgedrukt, onrealistisch. 

We stellen uiteindelijk vast dat de regering dit niet formeel 
heeft beslist. Maar blijkbaar zouden die pistes nog steeds 
circuleren in de geesten van sommigen. We verwachten 
daarom van de minister van Pensioenen dat hij de mensen 
geruststelt en die denkpistes krachtig afblokt. Algemene 
verklaringen als “we zullen ons aan het regeerakkoord 
houden”, stellen ons niet gerust.

Onder de verlofperiode circuleerden in de media meerdere 
mogelijke maatregelen: 
•	 De diplomabonificatie niet meer meetellen voor de 

berekening van het pensioen
•	 De voordelige pensioenbreuken afschaffen,
•	 De prestaties van contractuelen die nadien benoemd 

worden, niet meer laten meetellen.

De ACV-onderwijscentrales hebben berekend dat dit zou 
leiden tot een verlies van 26 à 30%. Voor heel wat andere 
groepen zou dit net zo zijn. Uiteraard onaanvaardbaar.

De manier van omgaan met de overheidspensioenen tart 
de verbeelding.

“We verwachten van de minister van 
Pensioenen dat hij de mensen gerust-
stelt en die denkpistes krachtig afblokt. 
Algemene verklaringen over - we zul-
len ons wel aan het regeerakkoord hou-
den - stellen ons niet gerust.”
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Het is hoog tijd dat men een belangrijke materie als de 
pensioenen niet op een vooringenomen manier aanpakt. 
Inzake pensioenen hebben we een belangrijke verant-
woordelijkheid: ervoor zorgen dat de toekomstige gene-
raties kunnen rekenen op een volwaardig pensioen. Dat 
is een andere benadering dan gewoon besparen omdat 
men denkt dat de overheidspensioenen overdreven zou-
den zijn.

In ieder geval wil ACV Openbare Diensten, Overheids-
bedrijven en Onderwijs ervoor zorgen dat het perso-
neel hier niet de dupe van wordt!
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ACV Openbare Diensten, Overheidsbedrijven 
en Onderwijs vormt het samenwerkingsverband 
van de ACV-centrales voor de openbare sector, 
waarmee een aantal gemeenschappelijke 
belangen worden behartigd. Het gaat om: 

•ACV-Openbare Diensten
•ACV-Transcom
•COC-Christelijke Onderwijscentrale
•COV-Christelijk Onderwijzersverbond
•CSC-Enseignement

Openbare Diensten
Overheidsbedrijven
Onderwijs

ACV



Openbare Diensten
Overheidsbedrijven
Onderwijs

ACV

Gezond openbaar
Accenten voor sterke openbare diensten.


