
 

 

 

 
 

Innesto-voorstellen over  
afschaffing vaste benoeming personeel openbare 
sector en tot inperking van de rol van de overheid 

zijn ronduit onaanvaardbaar 

 

Begin mei zijn ontwerpteksten bekendgemaakt die worden voorgelegd aan het 
CD&V congres. De komende weken worden ze binnen de afdelingen van de partij 
besproken in aanloop van een congres dat zal plaats vinden in het najaar. 

Het is niet gebruikelijk dat we als ACV-centrales voor het personeel in de openbare 
sector ons inlaten met directe reacties op teksten die worden uitgewerkt binnen po-
litieke partijen. Maar in dit geval doen we dit heel uitdrukkelijk. De ontwerpteksten 
zijn immers op meerdere fundamentele punten ronduit negatief voor het personeel.  

We roepen op om de CD&V ontwerpteksten actief te amenderen. We zijn het meer 
bepaald niet eens met de voorstellen: 

1. tot afschaffing van de statutaire tewerkstelling (op basis van een zgn. uitdo-
vingsscenario); 

2. die een beperkende rol toebedelen aan de overheid en meer bepaald tot af-
bouw van de openbare zorgsector. 

STATUTAIRE TEWERKSTELLING PERSONEEL OPEN-
BARE SECTOR 
CD&V INN ES TO-T EK ST  S T ELT A FS CH A FFI NG  V AN  S TAT UT AI RE 
TEW ERK ST ELLI NG  VOO R 
De Innesto-tekst voor het CD&V congres stelt meermaals voor de statutaire tewerk-
stelling in de openbare sector af te schaffen. Men wil evolueren naar één vorm van 
tewerkstelling gelijk met dit in de private sector (blz. 80 – regels 2951-2954). Ten 
gevolge hiervan ‘doven de statutaire benoemingen uit’. Statutaire benoemingen 
worden een rem op de arbeidsmobiliteit genoemd (en dus op langere loopbanen), 
kunnen een factor zijn van ongelijkheid op de werkvloer (‘ander loon voor gelijk 
werk’) en zouden een performant personeelsbeleid in de weg staan (blz. 19 – regels 
468-470). 
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Voor de openbare zorgsector wordt dit principe nog eens afzonderlijk benadrukt, 
vermits wordt gesteld dat het personeelsregime dient geregeld (lees, ‘verminderd’) 
op basis van het personeelsstatuut in de privésector (blz. 58 – regel 2072). 

Deze optie brengt volgens de Innesto-tekst onder meer mee dat:  

• het loon meer dient gebaseerd op prestaties, minder op anciënniteit (blz. 18 – 
regel 453); 

• we moeten evolueren richting één statuut voor iedereen, met eenzelfde basis-
bescherming inzake pensioen, gezondheidszorg en kinderbijslag (blz. 19 – regel 
466). 

CD&V gaat ervan uit dat mensen vroeger heel hun leven lang dezelfde job deden en 
dat dit voorbij is. De overgang van de ene job naar de andere zou vlotter moeten 
verlopen. Eén statuut, of je zelfstandige, arbeider, bediende of ambtenaar bent, 
moet dat vergemakkelijken. (zie toelichting verstrekt via de Vereniging van CD&V-
raadsleden) 

AFS CHA FFIN G S TAT UT A IRE T EWERK ST ELLING  P ER SON EEL IS  G EEN 
OPTIE 
Het principe van de statutaire tewerkstelling is een basiselement in de tewerkstel-
ling van het personeel in de openbare sector. Je mag ervan uitgaan dat driekwart 
van personeel bij de federale en de Vlaamse overheid vandaag vastbenoemd is. De 
vaste benoeming is ook de regel in het onderwijs, bij de politie, krijgsmacht, justitie, 
de civiele veiligheid en bij het spoor.  In lokale besturen ligt het aandeel van het 
vastbenoemd personeel weliswaar slechts op de helft van het personeelsaantal, 
maar dit is mee te verklaren door het systeem van de gesubsidieerde contractuelen 
dat besturen financieel afhankelijk maakt van subsidies en sociaal zekerheidsvrijstel-
lingen en hen in de feiten tot meer contractuele tewerkstelling verplicht. 

Het voorstellen alsof het huidig personeel ‘zich geen zorgen moet maken’ vermits zij 
de vaste benoeming kunnen behouden (uitdoofscenario) is zonder meer een doekje 
voor het bloeden. Uit privatiseringsoperaties bij sommige overheidsbedrijven ken-
nen we maar al te goed de techniek die mee zal worden gebruikt om het vooropge-
stelde doel te bereiken. Mensen zullen de keuze krijgen: wie nog mee wil evolueren 
in de loopbaan zal ervoor moeten opteren afstand te doen van de vaste benoeming 
en een arbeidsovereenkomst moeten aanvaarden; wie opteert voor het behoud van 
het statuut zal in praktijk een einde stellen aan z’n loopbaanmogelijkheden. 

We verdedigen de statutaire benoeming om meerdere redenen:  

• De statutaire benoeming gaat gepaard met de vastheid van betrekking. Dit laat-
ste is voor personeelsleden een erg belangrijk gegeven, zeker in periodes van 
economische crisis. In de sterkere privésectoren poogt men vaak werkzekerheid 
conventioneel af te dwingen; waarom zou men deze zekerheid voor werkne-
mers in de overheidssector dan net moeten schrappen? Men wil de positie van 
werknemers in de openbare sector duidelijk gewoon verzwakken.  

• De statutaire tewerkstelling is een basiselement in de gelijke behandeling van 
het personeel. Zonder statuut worden de arbeidsrelaties in essentie geregeld 
op basis van individuele arbeidsovereenkomsten. Ieder personeelslid zal daar-
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door individueel over z’n arbeidsvoorwaarden kunnen / moeten onderhande-
len. Wie een sterke positie heeft zal gemakkelijker eigen voordelen kunnen be-
komen, anderen dan weer helemaal niet. Aanwervingsmogelijkheden en ar-
beidsvoorwaarden zullen dus veel meer ‘à la tête du client’ worden vastgesteld, 
met alle desastreuse gevolgen van dien op vlak van gelijke behandeling. 

• De statutaire tewerkstelling beschermt het personeel tegen politieke druk. Men 
stelt het graag nogal eens gemakkelijk voor alsof politieke druk en politisering 
niet bestaan. De realiteit is nochtans anders. Politici staan vaak erg rechtstreeks 
in voor de aansturing van overheidsdiensten en hun personeel. Is CD&V blijk-
baar de partijpolitieke invulling van de Copernicushervorming vergeten? (of ziet 
ze in de afschaffing van het statuut net een mogelijkheid om het verlies van 
haar positie te recupereren?). Is CD&V vergeten hoe gemakkelijk sommige poli-
tici nog in een recent verleden vooral mensen uit hun regio op contractuele ba-
sis hebben aangeworven bij het departement waarvoor ze bevoegd zijn? (bijv. 
bij Financiën onder minister Reynders, Buitenlandse Zaken onder minister Mi-
chel,…). Denkt CD&V werkelijk dat coalitiewisselingen op lokaal vlak geen weer-
slag hebben op de situatie van individuele personeelsleden?… Gaan we inzake 
politie en justitie dan naar een systeem als in de VS waar verantwoordelijkhe-
den worden ingevuld op basis van politieke verkiezingen? De statutaire tewerk-
stelling afschaffen is zonder meer de weg openen voor een ‘spoil systeem’. Is 
het die weg die we willen uitgaan met onze fiscale administratie? Met sociale 
inspectiediensten?... De vrijwaring van de onafhankelijkheid van de ambtenaar 
die CD&V voorspiegelt is zonder meer een lege doos van zodra het statuut 
wordt afgeschaft. Precies om de onafhankelijkheid van sommige ambtenaren te 
garanderen is de statutaire benoeming vandaag soms zelfs uitdrukkelijk wette-
lijk opgelegd (gemachtigde ambtenaar stedenbouw, verantwoordelijke sociale 
dienst OCMW,…). 

• De overheid is geen gewone werkgever. Het is een werkgever die zelf eenzijdig 
de arbeidsvoorwaarden van het personeel bepaalt. Geen enkele andere werk-
gever kan eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van z’n personeel wijzigen. Dit ge-
geven is een gevolg van het zgn. ‘veranderlijkheidsprincipe’ dat eigen is aan de 
overheid. Het principe van de statutaire tewerkstelling is nu net de garantie 
voor het personeel die hiertegenover staat. Door de statutaire tewerkstelling af 
te schaffen, ontwricht CD&V dit evenwicht. 

• Het is algemeen bekend dat de overheidssector inzake loonvorming achter 
loopt op marktsectoren. Dit gegeven wordt verzacht door de vaste benoeming. 
Maar als dit laatste weg valt, dan leidt dit meteen tot een structurele benade-
ling van wie in de openbare sector werkt (dit is vandaag reeds het geval voor 
contractueel overheidspersoneel, maar men wil dit blijkbaar veralgemenen). De 
statutaire tewerkstelling is met andere woorden een element in de aantrekke-
lijkheid van werken in de openbare sector. Het CD&V-voorstel maakt werken in 
de openbare sector minder aantrekkelijk en zadelt de overheidssector op met 
een structureel nadeel in de arbeidsmarkt. Of is dit net het opzet? 

• Ja, de statutaire tewerkstelling is gekoppeld aan een goed uitgebouw sociaal 
zekerheidsstatuut, inzonderheid op het vlak van de pensioenen. Dit is CD&V 
blijkbaar een doorn in het oog, ook al weet iedereen dat de overheidspensioe-
nen niet meer bedragen dan het Europees pensioengemiddelde (de werkne-
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merspensioenen in ons land zijn te laag in vergelijking met dat cijfer) en dat wie 
in de privésector kan genieten van een stevig uitgebouwde aanvullende rege-
ling vaak een hogere gemiddeld globaal pensioenbedrag geniet dan het gemid-
deld overheidspensioen (gefinancierd via een fiscaal voordeel). Het stelsel van 
het overheidspensioen afbouwen leidt zonder meer tot verarming van gepensi-
oneerden. Dit is sociaal onwenselijk en onaanvaardbaar. Ondertussen vertikt 
men het nu al jarenlang (ondanks syndicale druk) om daadwerkelijk werk te 
maken van een kaderwet die verhelpt aan de achtergestelde situatie van het 
contractueel overheidspersoneel. 

DE AR G U MENT EN  DI E CD&V AA NVO ERT  G AAN  H ELEMAA L NI ET  O P 
De Innesto-tekst gaat ervan uit dat de statutaire tewerkstelling een rem is op de ar-
beidsmobiliteit (en dus op langere loopbanen) en een performant personeelsbeleid 
in de weg staat.  

Deze voorstelling van zaken is echt achterhaald. Men stelt het graag gemakkelijk 
voor alsof het statuut van het personeel in de openbare sector nog steeds hetzelfde 
is als vijftig jaar terug. De werkelijkheid is volledig anders. De afgelopen jaren zijn al-
lerlei HR-recepten ingebracht in het statuut van het personeel. Loopbaanversnellin-
gen en –vertragingen, in aanmerking neming van elders verworven competenties, 
geldelijke valorisatie van nuttige prestaties bij een vroegere werkgever,… zijn onder-
tussen gemeengoed  in de openbare sector. Een performant personeelsbeleid heeft 
erg veel te maken met de cultuur en de praktijk, veel minder dan men wil doen ge-
loven met de juridische regeltjes in statuten en reglementen.  

Voor wie disfunctioneert staat ‘twee keer onvoldoende is buiten’ duidelijk in de per-
soneelsstatuten. Wie de zgn. ‘overbescherming’ door de Raad van State bekritiseert, 
vergeet gemakshalve dat de Raad z’n uitspraken in de eerste plaats baseert op het 
feit dat de overheid haar eigen regels moet nakomen. Is dit op zich zo’n verkeerd 
beginsel? Wil men gewoon willekeurig handelen in de plaats stellen? En weet men 
bij CD&V dan niet dat staatssecretaris Bogaert ondertussen werkt aan een nieuwe 
raad voor personeelsbetwistingen die in de plaats zou komen van de procedure 
voor de Raad van State en die zou verhelpen aan de kritiek die men vanuit politieke 
hoek heeft op die beroepsprocedure? De juridische argumenten over de zgn. over-
bescherming gaan dus niet op. 

De problematiek van de arbeidsmobiliteit ten slotte is van een gans andere orde. 
Uitwisseling tussen openbare en privésector is op zich helemaal geen probleem. 
Vroegere beletsels in het statuut zijn de afgelopen decennia grotendeels weggeno-
men. Dat er weliswaar geen algemene cultuur is van mobiliteit tussen openbare en 
privésector moet niet overtrokken worden. Want ga maar even na: hoe groot is de 
mobiliteit tussen de bouwsector en de chemische industrie, tussen de metaalsector 
en distributiesector, tussen commerciële functies en de non-profitsector,…? Het is 
niet door komaf te maken met het statuut van het personeel in de openbare sector 
dat plots meer arbeidsmobiliteit zal ontstaan. En de echte problematiek van de in-
zetbaarheid van werknemers mag vooral niet worden verengd tot die van de ar-
beidsmobiliteit. 



5 
 

Het voorstellen alsof mensen voortdurend zouden moeten switchen van situatie als 
werknemers, als werknemer in de openbare sector en als zelfstandige kan opgaan 
voor enkelingen, maar is voor de verpletterende meerderheid van de mensen sim-
pelweg een theoretisch concept. 

WAT  OV ERBLI J FT  IS  SO CI ALE AFB RA AK 
We betreuren het erg dat de Innesto-tekst niet de bekommernissen rond een aan-
trekkelijk personeelsbeleid in de openbare sector als centraal uitgangspunt neemt. 
We denken dat dit nodig is wil de overheid haar rol goed opnemen. De baten van de 
argumenten die Innesto aanbrengt om de statutaire benoeming stop te zetten, 
overtuigen niet. De negatieve gevolgen zijn ondertussen wel duidelijk. Wat overblijft 
is een visie over een overheid die zorgeloos en naar goeddunken wil kunnen om-
springen met haar personeel. Wie voorstelt komaf te maken met de statutaire te-
werkstelling doet dit echt niet vanuit sociale bekommernissen. Het statuut stoort 
blijkbaar de politiek die vrij en ongebonden wil kunnen omgaan met werknemers in 
de openbare sector. Men wil blijkbaar besparingen en herstructureringen kunnen 
doorvoeren door gemakkelijk mensen te ontslaan, net zoals dit in sommige grote 
bedrijven gebeurt. 

Door de stelling over de afschaffing van het statuut te lanceren bewijst CD&V de 
openbare sector een zeer slechte dienst. Want bij ieder voorstel tot hervormingen 
dat vandaag nog wordt gelanceerd, weet iedereen in het achterhoofd: het ultieme 
politieke doel is de afschaffing van het statuut. Als voedingsbodem voor de moder-
nisering van de openbare sector is dit zonder meer nefast. 

VOOR INNESTO STOORT ‘DE OVERHEID’  
De Innesto-tekst voert herhaaldelijk aan dat de rol van de overheid dient terugge-
drongen. Dat er limieten zijn aan wat men van de overheid mag verwachten of wat 
de overheid kan doen, zal niemand in vraag stellen. Dat we belang hebben bij ge-
zonde overheidsfinancies is net zo min een punt van discussie. Innesto gaat noch-
tans verder. Innesto opteert voor een bewust terugdringen van de rol van de over-
heid. Men wil grenzen stellen aan de omvang van de overheid omdat er jaar na jaar 
domeinen bij zouden komen waarin de overheid moet ageren; men moet nu do-
meinen teruggeven aan private of semiprivate spelers. De overheid moet loslaten 
wat de samenleving zelf kan doen, aldus het Innesto betoog (blz. 26 – regels 773-
776; blz. 79 – regel 2887).  

Innesto surft dus gemakkelijk mee op de golf over een te grote overheid. Men ver-
zwijgt daarbij gemakkelijkheidshalve andere aspecten.  

Vooreerst dat meer uitbesteding van taken niet automatisch leidt tot minder over-
heidsuitgaven.  

Innesto verzwijgt handig dat het gros van het overheidsbeslag niet te maken heeft 
met consumptieve overheidsuitgaven. Een groot deel van het overheidsbeslag heeft 
te maken met herverdelingsmechanismen. Waarom zijn de voorstellen hierover niet 
concreet, zodat mensen weten hoe ze zullen worden geraakt? Men gaat blijkbaar 
liever mee in een populistische benadering over een te grote overheid. 
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Innesto zou vooral moeten weten dat een goed uitgebouwde collectieve sector een 
stabilisator is geweest in de jongste economische crisis. Zelfs het IMF heeft hierop 
gewezen. In landen met sterke instituties hebben hogere overheidsuitgaven voor 
lonen en goederen de neiging bij te dragen tot een snellere vooruitgang in de hu-
man development index, aldus het Human Devellopment Report (2010).  

Natuurlijk moet de overheid zich aanpassen aan de veranderende verwachtingen 
van de samenleving. Dat is voor ons het punt niet. Maar we zetten ons wel af tegen 
een trend die de mening voedt dat een te grote overheid de basis vormt voor onze 
problemen. Het ontgoochelt ons ronduit dat CD&V mee gaat in die liberale trend.  

SOCI ALE T AK EN  WO R DEN EER ST E S LA CH TO FFER 
De Innesto-tekst brengt geen duidelijk lijstje met overheidstaken die de overheid 
zou moeten opgeven. Waar hij wel duidelijk is, is op het punt van de rust- en ver-
zorgingscentra: het uitbaten ervan is niet langer een kerntaak van de OCMW’s (blz. 
59 – regels 2099-2100). 

De openbare rust- en verzorgingscentra moeten blijkbaar als eerste worden afge-
stoten. Nochtans weet iedereen dat er aanzienlijke behoeften zijn ingevolge de ver-
grijzing van de bevolking. Iedereen weet ook dat het aandeel van de openbare rust- 
en verzorgingscentra de afgelopen jaren is afgenomen; op basis van de bestaande 
programmaties zal die trend zich doorzetten. Innesto weet wellicht ook dat de 
openbare rust- en verzorgingscentra vooral mensen opvangen die het financieel 
moeilijk hebben (sociale functie van OCMW’s), terwijl de non-profit sector zich sterk 
oriënteert naar zwaar zorgbehoevenden en de commerciële initiatieven zich richten 
op kapitaalkrachtigen. Het prijsregulerend effect van de openbare initiatieven in de 
sector is eveneens bekend. 

De conclusie is dus duidelijk: volgens de CD&V-voorstellen zullen sociaal zwakkeren 
op hun oude dag als eerste de concrete gevolgen ervaren van de terugtredende 
overheid! 

Tegelijk opteert de tekst ervoor om de tekorten in het aanbod van zorg wel te laten 
aanvullen met commerciële initiatieven (blz. 59 – regel 2095). Kortom, openbare 
voorzieningen moeten de plaats ruimen voor commerciële initiatieven terwijl het 
een uitgemaakte zaak is dat commerciële initiatieven leiden tot ongelijke toegang 
(ook op basis van risico profiel) en op basis van kwaliteitsnormen duidelijk lager sco-
ren dan andere beheersvormen. Aansturen op een ruimer aanbod commerciële ini-
tiatieven kan dus geen optie zijn als men het goed meent met mensen die zich tot 
een rust- of verzorgingstehuis moeten wenden. 

ID EEFI XEN OV ER  T EW ERKS TELLIN G  BI J  DE OV ERHEI D WOR DEN  
GEVO ED 
Innesto voert aan dat overheidstewerkstelling geen evident vangnet meer is voor 
laaggeschoolde arbeidskrachten (blz. 8 – regel 68). 

Innesto schijnt niet te weten dat de tewerkstelling van laaggeschoolden in de open-
bare sector de afgelopen jaren is afgebouwd. Op alle beleidsniveaus zijn jobs voor 
laaggeschoolden weggesaneerd. Bijna de helft van het personeel bij de federale 
overheid heeft hoger onderwijs gevolgd. Bij de Vlaamse overheid benadert dit de 
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60% (cijfer dat ook geldt in de financiële sector). De jongste jaren was 90% van de 
wervingen via SELOR gericht op hoger geschoolden. Dit betekent dat de concurren-
tie bij selecties het grootste is voor kandidaten in lagere niveaus. Vandaag versterkt 
de overheid als werkgever stevig de tweedeling op de arbeidsmarkt. Tegelijk loopt 
de overheid een stuk achter op het vlak van de tewerkstelling van allochtonen. In-
nesto is blijkbaar blind voor de gevolgen van dergelijk beleid en de maatschappelijke 
prijs die het meebrengt. 

We pleiten er niet voor dat de overheid de rol van drukvat speelt in de problemen 
van werkloosheid. Maar het nog steeds voorstellen alsof de overheid een vangnet 
voor laaggeschoolden is, is gewoon ergerlijk en getuigt van een gebrek aan kennis 
van zaken. 
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