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Na de verkiezingen van mei 2014 
zu l len  op  feder aa l  en  regionaa l 
v lak regeerakkoorden worden 
uitgewerkt. We willen ze beïnvloeden 
en aansturen. Dit is nodig want 
de algemene opstelling tegenover de 
openbare sector en haar werknemers 
stelt problemen.

Dit memorandum vormt een globaal kader voor 
onze verwachtingen tegenover de komende 
regeringen. Voor verschillende deelsectoren, zoals 
het onderwijs, de zorgsector, overheidsbedrijven, 
lokale overheden,… zullen we het de komende 
weken aanvullen met specifieke luiken.



Geen terugtrekkende 
maar een betere 
overheid
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Op kOrte tijD is De meNtaLiteit 
sterk VeraNDerD
Overheden hebben een cruciale rol gespeeld om 
de financieel-economische crisis sinds 2008 af te 
wenden. Ze zijn ingesprongen om een systeemcrisis 
in de bankensector af te wenden, hebben bedrij-
ven in moeilijkheden ademruimte gegeven om de 
economische problemen te overwinnen en hebben 
werknemers geholpen als ze door faillissementen in 
de problemen kwamen. Internationale organismen 
zoals het IMF hebben vastgesteld dat landen met 
een goed uitgebouwde collectieve sector en sociale 
voorzieningen, beter de gevolgen van de econo-
mische crisis wisten op te vangen en te verzachten.

En toch … de tijdsgeest is op korte tijd grondig 
veranderd. Mensen zijn meer op zichzelf gekeerd. 
Het is opnieuw meer ‘ieder voor zich’. Eigen ve-
rantwoordelijkheid wordt belangrijker geacht dan 
onderlinge solidariteit. De overheid wordt opnieuw 
bekritiseerd. Het sociaaleconomisch herstel moet 
blijkbaar gaan via de afbouw van de openbare 
sector, via het afstoten van overheidspersoneel, 
het terugdringen van sociale verworvenheden.



WeLVaart Vergt gOeD 
uitgebOuWDe OpeNbare 
VOOrzieNiNgeN
De uitbouw van de welvaartsstaat 
heeft de bevolking een ongeziene 
welvaart en meer sociale rechtvaar-
digheid gebracht. Zelfs al is er ook bij 
ons nog veel voor verbetering vat-
baar, de inwoners van ons land beho-
ren tot de rijkste 10% in de wereld. Ons 
blikveld is ondertussen verengd: we 
kijken vooral naar de cijfertjes op de 
bankrekening in de plaats van onze 
‘rijkdom’ uit te drukken in functie van 
levenskwaliteit, gezondheidszorg, 
kinderopvang, scholingskansen, ou-
derenzorg, lucht- en waterkwaliteit, 
veiligheid, geluk,…

Jazeker, er zijn ook minder geluk-
kige situaties: zo besteden we even 
veel middelen (in % BBP) als de ons 
omringende landen aan justitie, maar 
de werkingsproblemen zijn bekend.

Onderzoek door het Centrum voor 
Sociaal Beleid Herman Deleeck leert 
ondertussen dat de nieuwe vormen 
van sociaal beleid, minder herverde-
lend werken. Die nieuwe regelingen 
gaan uit van meer zelfredzaamheid, 
doch komen meer terecht bij hogere 
dan bij lagere inkomensgroepen.

Kortom, we weten dat de terugtrek-
kende overheid tekort schiet en 
toch slaat men politiek hoe langer 
hoe meer die weg in! Zonder goede 
overheidsdiensten is geen goed 
bestuur, is geen goede samenleving 
mogelijk.

 
 
 
 

Het belang van goed 
uitgebouwde openbare 
voorzieningen staat als een 
paal boven water. 
Ga maar even na: 
•  Inzake gezondheidszorg 

besteden we relatief minder 
dan de Verenigde Staten en 
kennen we toch een beter re-
geling (in de Verenigde Staten 
ging men tot voor Obamacare 
louter uit van privéverzekerin-
gen).

•  Ons aandeel onderwijs- 
uitgaven komt overeen met 
het OESO-gemiddelde, maar 
in Vlaanderen zitten we bij 

de top in onderwijsrankings; 
voor het onderwijs in 
Wallonië is er vooruitgang 
tegenover vroeger.

•  Het belang van degelijke in-
frastructuur en overheidsbe-
drijven voor de strategische 
uitbouw van onze economie 
is evident.
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De aFgeLOpeN jareN zijN 
De bespariNgeN VOOraL 
DOOrgeVOerD iN De 
WerkiNg VaN De OVerHeiD 
De overheidsuitgaven voor ‘alge-
meen bestuur’ in ons land (die verhou-
dingsgewijs hoger uitvallen dan het 
Europees gemiddelde door  onze 
relatief hoge rentelasten en onze erg 
ingewikkelde staatsstructuur) worden 
gemakkelijk bekritiseerd. Welnu, pre-
cies in dit segment is de afgelopen 
jaren bespaard. 

De evolutie van de uitgaven die de 
overheid de afgelopen jaren deed 
voor haar werking (lonen personeel 
en kosten aankopen goederen en 
diensten) vallen duidelijk lager uit dan 
de globale overheidsuitgaven. Toch 
maakt men de mensen voortdurend 
wijs dat het in de eerste plaats de 
overheid zelf is die op dieet moet. 
Dit politiek discours verbergt uite-
raard een andere agenda. Men wil 
de bevolking klaar maken voor meer 
privatiseringen en voor ingrepen in 
sociale verworvenheden.

Bron: OCDE, Government at a glance 2013, p. 77.

WijziGinGen in structuur van overheidsuitGaven 
per functie – periode 2001-2011



eeN gemakkeLijk DiscOurs 
Verbergt Diepere 
prObLemeN iNzake 
pOLitieke OpsteLLiNg
Voor sommigen is het eenvoudig: ze 
zijn ervan overtuigd dat de overheid 
best zo beperkt mogelijk wordt 
gehouden. Ze zijn gangmaker voor 
het ‘recht van de financieel sterkste’, 
niet voor een sociale aanpak in het 
belang van iedereen. Dit is niet onze 
benadering.

De opstelling rond de ‘terugtrekkende 
overheid’ wordt evenwel gedragen 
door een samenspel van dieperlig-
gende krachten: 

•  Politici willen niet meer verantwoor-
delijk worden gesteld voor de pro-
blemen. Ze beheren de overheid 
liever als een holding dan zelf de 
handen uit de mouwen te steken. 
Ze verdelen liever geld dan zelf te 
moeten instaan voor oplossingen. 
Of politiek correct geformuleerd: 
het is politiek interessanter ‘re-

Bron: NBB, nationale rekeningen - rekeningen van de overheid

evolutie van de uitGaven voor de WerkinG van de 
overheid in verGelijkinG met de totale uitGaven
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gisseur’ te zijn dan ‘operator’. 
Volgens sommigen hoef t de 
overheid zelfs geen ‘regisseur’ meer 
te zijn en kan ze zich beperken tot de 
rol van ‘facilitator’ en moet elkeen 
meer zelf z’n verantwoordelijkheid 
nemen.

•  Die aanpak zal uiteindelijk de mo-
gelijkheden om het beleid aan te 
sturen ondergraven en de overheid 
meer afhankelijk maken van de druk 
(financiële en andere) van privé-ac-
toren.

•  Politiek gelooft men weinig in de 
dynamiek van de openbare sector. 
Want zie maar: de vertragingen van 
de treinen raken maar niet opge-
lost, het gerecht blijft langzaam en 
formalistisch werken,… De slechte 
voorbeelden kennen we allemaal, 
de best practices worden weinig of 
niet gepromoot.

•  De bevolking hoort voortdurend dat 
we het allemaal niet meer zouden 
kunnen betalen. Het is allemaal veel 
te duur. Er moet worden bespaard. 
Mensen worden onzeker gemaakt, 
krijgen geen houvast en zien uitein-
delijk alleen de achteruitgang.

Van te veel kanten laat men zich 
leiden door een soort Tea-party-
discours. Men stelt de openbare 
sector graag voor als een zwaar blok 
aan ons economisch been dat plaats 
moet maken voor economisch nutti-
gere bestedingen. De overheid zou te 
veel kosten en we zouden te weinig 

kwalitatieve dienstverlening in ruil 
krijgen. We moeten onze economie 
en bedrijven versterken, de overheid 
ontvetten en mensen moeten zelf 
meer hun verantwoordelijkheid op-
nemen, zo is hun vast mantra. 

Dit discours moet worden ontluisterd. 
Een soort shutdown van de overheid 
is geen optie. Openbare sector en 
bedrijfsleven zijn helemaal niet elk-
aars tegenstanders. We hebben beide 
nodig om onze samenleving te vers-
terken en maatschappelijke doelen 
te bereiken. Als het bedrijfsleven de 
spieren van onze economie zou zijn, 
dan werkt de openbare sector als de 
kruisbanden aan onze gewrichten. Je 
kan niet zonder spieren, maar ook niet 
zonder kruisbanden.

De uitdagingen inzake overheids-
financiën zijn er uiteraard. Maar ze 
moeten in het juiste perspectief 
worden geplaatst. De verantwoor-
delijkheid van de cadeauregeringen 
onder paars en de gedane sanering in 
een periode van economische crisis, 
worden te weinig geduid. In tijden van 
economische crisis is het logisch dat 
het relatief aandeel overheidsuitga-
ven in de economie toeneemt: lagere 
economische groei gecombineerd met 
overheidsuitgaven om de banksector 
te redden en het bedrijfsleven te on-
dersteunen, leiden uiteraard tot een 
groter overheidsaandeel in % BBP. 
Naar mate de economie opnieuw 
aantrekt speelt het omgekeerde 
effect.



geeN ecONOmiscHe Last, 
maar eeN cOLLectieVe 
iNVesteriNg
We willen dat men de openbare sec-
tor economisch anders benadert dan 
nu het geval is. Nu beschouwt men de 
openbare sector als een kostenfactor, 
niet als een maatschappelijke inves-
tering. Onderwijs, gezondheidszorg, 
infrastructuur, veiligheid, rechtsze-
kerheid, investeringssteun en onder- 
zoek met overheidsfinanciering, … 
benadert men in de regel vanuit het 
‘beslag’ dat ze leggen op de economie, 
niet als productieve investeringen. De 
terugvloei-effecten die de overheid 

genereert, duidt men niet. Mochten 
we economisch anders tellen dan vor-
mt het overheidsbeslag niet de helft, 
maar minder dan 10% van de econo-
mie. Investeren in openbare diensten 
wordt dan investeren in een betere 
samenleving. Investeren in openbare 
diensten wordt dan een kwestie van 
maatschappelijke waarden. Willen we 
een kwalitatieve samenleving dan 
moeten we investeren in collectieve 
voorzieningen. 

 
 
 

Waaraan Worden overheidsmiddelen besteed?

Bron: Eurostat, cijfers 2011
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iNHOuDeLijke Discussies 
mOeteN VOOrgaaN
De zesde staatshervorming voorziet 
in de overdracht van een aantal 
belangrijke bevoegdheden. De deel- 
staten zullen ieder voor zich kunnen 
uitmaken op welke wijze beleid zal 
worden gevoerd.

bekOmmerNisseN speLeN 
mee Op eurOpees VLak
Het belang van een specifieke bena-
dering tegenover collectieve diensten 
op Europees vlak (zgn. ‘diensten van 
algemeen belang’) is voldoende 
bekend.

Om dit in de verf te zetten, hebben 
de vakbonden actief bijgedragen tot 
het welslagen van het burgerinitiatief 
‘right2water’. Dit getuigt van het feit 
dat de burgers gehecht zijn aan een 
reeks collectieve voorzieningen.

Speciaal de overheidsbedrijven 
ondervinden de gevolgen van de 
Europese liberalisering. Algemeen 
wordt verwacht dat dit zal leiden naar 
opslorpingen in grotere gehelen op 
Europees vlak. Op dat ogenblik zullen 
kwesties zoals het spoorverkeer, 
de uitbouw van telecommunicatie-
netwerken,… worden beslist in functie 
van Europese bedrijfsbeslissingen, 
niet in functie van een strategie voor 
de uitbouw van ons land. 

We verwachten van de nieuwe rege-
ringen dat ze zich actief inzetten om 
te komen tot bijsturingen op Europees 
vlak, zodat de bevolking opnieuw 
gelooft in de meerwaarde van het 
Europees project. Het overwicht dat 
de concurrentiebenadering tot nog 
toe kreeg, moet plaats maken voor 
de kwaliteit van de samenleving als 
uitgangspunt.

 

Dit zal ongetwijfeld 
veranderingen 
meebrengen. We pleiten 
ervoor dat men de 
discussies hierover niet op 
een vooringenomen manier 
voert. 
enkele voorbeelden: 
•  Inzake onderwijs stelt men 

zich hoe langer hoe meer de 
vraag of de opdeling tussen 
de netten de kwaliteit ten 
goede komt. We stellen vast 
dat gemeenten hun onder- 
wijsinstellingen afstoten 
en overdragen aan een der 
andere netten.

•  Er is een trend ingezet van 
schaalvergroting in diverse 
domeinen van de zorgsector. 
Ze leidt vaak tot het afstoten 
van publieke zorgvoorzienin-
gen, terwijl de noden onder 
meer door de vergrijzing, net 
in stijgende lijn gaan.



3 basispriNcipes: 
eeN eigeNtijDse 
taakiNVuLLiNg, gOeD 
geruND eN burgergericHt 
geOrgaNiseerD
Niemand is blind voor de realiteit: De 
openbare sector zal ook de komende 
jaren onder zware budgettaire druk 
staan. Ons land moet volgens het 
Europees meerjarenprogramma tegen 
2016 tot een overschot op overheids-
begroting komen en de schuldgraad 
moet verminderd. Die druk zal zich 
laten voelen op alle niveaus, federaal, 
regionaal en lokaal.

Men stelt het graag voor alsof snijden 
in de overheidsuitgaven een neutrale 
en de beste oplossing is. Niets is min-
der waar. Grote happen wegsnijden 
bij ‘de overheid’ zal neerkomen op 
de afbouw van sociale en collectieve 
voorzieningen, op het verminderen 
van de dienstverlening, op een col-
lectieve verarming die niet diegenen 
met de sterkste schouders, maar 
in de eerste plaats Jan-modaal zal 
raken. Waar privatiseringen worden 
doorgevoerd, zien we dat burgers 
zelf meer moeten betalen: de factuur 
komt hoe dan ook, ze komt alleen op 
een andere manier.
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Die uitdaging verstandig aanpakken doe je niet vanuit 
theoretische ‘kerntakendiscussies’. We stellen daarom volgende 
drie principes voorop:
 1 .  Openbare Diensten, OnDerwijs en OverheiDsbeDrijven 

vOrmen essentiële instrumenten Om maatschappelijke 
DOelstellinGen te bereiken. Of het nu gaat om openbaar 
vervoer, nutsvoorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg, sociale 
voorzieningen, veiligheid, cultuur, media (VRT, Rtbf,…) enz., de 
overheid moet op een eigentijdse manier instaan voor een goede 
dienstverlening aan de bevolking. 
De jongste jaren heeft de overheid bijvoorbeeld een modernere 
invulling gegeven aan de consumentenbescherming 
(prijsvergelijkingen voor tarieven van elektriciteit, energie en 
telecom). Evoluties maken dat de overheid ook andere taken moet 
opnemen: meer publieke toegang tot wifi en de verdere uitbouw van 
e-government kunnen hieraan een boost geven. 
De conclusie is dus klaar: Men moet niet inhakken op de openbare 
sector, maar aansturen op een moderne invulling van openbare 
voorzieningen.

2   Openbare Diensten hebben nOOD a an GOeD beheer 
en eenvOuDiGere structuren. Veel meer dan allerlei 
theoretische modellen (die vooral de vooroordelen tegenover 
de openbare sector versterken) laten zij toe gemakkelijke 
besparingen te realiseren, zonder dat dit weegt op de 
dienstverlening of het personeel. 
Vanuit de vakbond zijn al meermaals voorstellen gelanceerd om de 
structuur van de administraties te vereenvoudigen en hebben we 
aangetoond hoezeer ondoordacht gebruik van outsourcing leidt tot 
meerkosten. Komende regeringen houden hier best rekening mee.

3  De burGer hOeft helema al niet zelf De weG te 
zOeken in De wirwar van Openbare instellinGen en 
Diensten. Overheidsdiensten dienen opgevat als een netwerk 
van met elkaar in verbinding staande diensten. Naast een volledige 
e-service moet de burger kunnen gebruik maken van een 
nabije ‘face to face’ dienstverlening die persoonlijk contact en 
advies op maat mogelijk maakt.



De overheid moet 
een aantrekkelijke 
werkgever zijn
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GeeN gemeeNpLaatseN aub? 
Het is een haast terugkerend ritueel dat beleidsve-
rantwoordelijken zich vrij minnetjes uitlaten over 
het personeel in de openbare sector. Dit soort 
situaties kunnen eigenlijk niet. Modern leiderschap 
zou er moeten voor zorgen dat men het beste uit 
de medewerkers haalt. Waarom is het dan nodig 
personeelsleden in de openbare sector publiekelijk 
voor schut te zetten? 

Het beste uit de medewerkers halen, bereikt men 
evenmin door eenzijdig allerlei hervormingen door 
te drukken. Werknemers in de openbare sector 
ervaren dat hun situatie voortdurend in vraag wordt 
gesteld, terwijl ze positieve impulsen verwachten.

Binnen de openbare sector moeten meer inspan-
ningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat 
personeelsleden zich sterker kunnen identificeren 
met de ‘bedrijfsdoelstellingen’, met de gevolgde 
strategie en dat ze geloven in de pertinentie van 
de gevolgde aanpak.



beLaNg VaN statuut is 
zONNekLaar
Tal van moderniseringen ten spijt, 
wordt vandaag het principe van het 
statuut van het overheidspersoneel 
vanuit meerdere hoeken gewoon 
openlijk in vraag gesteld. De ar-
beidsvoorwaarden van het overheids-
personeel worden blijkbaar gezien als 
‘belemmeringen voor de mobiliteit op 
de arbeidsmarkt’.

We zetten ons uitdrukkelijk af tegen 
deze voorstelling van zaken. Willen 
we een goed werkende openbare 
sector, dan zijn competent personeel 
en een motiverend personeelsbe-
leid onontbeerlijk. Het streven naar 
meer arbeidsmobiliteit en langere 
loopbanen spelen vandaag meer dan 
vroeger. Maar de problemen rond de 
‘werkbaarheid’ van het werk nemen 
net zo goed hand over hand toe.

De overheid is een speciale werkge-
ver, want hij is tegelijk ook regelgever. 
Als werkgever pleegt de overheid 
eenzijdig de arbeidsvoorwaarden 
vast te stellen. Hij laat zich in de regel 
weinig gelegen met behoorlijk sociaal 
overleg en houdt er steeds aan, óók 
voor contractueel overheidsperso-
neel, eenzijdig te kunnen beslissen. 
Dit heeft te maken met ‘het primaat 
van de politiek’.

Een statuut voor het overheidsper-
soneel biedt een evenwicht met de 
principes van neutraliteit en onpar-
tijdigheid die het personeel aan de 

dag moet leggen. Als ambtenaren 
bijv. controles of inspectieopdrachten 
uitvoeren, moeten ze dit doen met 
inachtneming van de principes eigen 
aan overheidsoptreden.

De afschaffing van een statuut voor 
het overheidspersoneel zou meeb-
rengen dat de overheid willekeurig 
kan optreden. Het statuut garandeert 
het personeel een zekere gelijke be-
handeling, wars van politieke overwe-
gingen en voorkeuren. Het zou niet 
logisch zijn mocht de overheid in 
personeelszaken handelen, louter op 
basis van individuele beslissingen. Als 
ex-Belgacom CEO Didier Bellens per-
soonlijke vertrouwelingen bevordert 
tot directeur, dan schreeuwt men 
politiek moord en brand. Maar via 
de afschaffing van het statuut zou 
de overheid zichzelf diezelfde ruimte 
willen toebedelen voor alle gewone 
personeelsleden. We willen heus 
niet terug naar de jaren 1960 met 
weddenschalen ‘à la tête du client’. 
Dit ware de wereld op z’n kop.

Het idee alsof de vastheid van betrek-
king een soort vrijgeleide zou zijn voor 
het personeel, is reeds lang achter- 
haald. Zowel bij de federale overheid, 
op het niveau van deelstaten, in lokale 
besturen en overheidsbedrijven geldt 
sinds jaar en dag het principe dat 
twee ongunstige evaluaties leiden 
tot het ontslag. Na een negatieve 
evaluatie volgt de tweede evaluatie 
soms zelfs binnen de zes maanden, 
hetgeen het karakter van ‘tweede 
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kans’ duidelijk stelt. Waar is dan nog 
het probleem? Blijkbaar willen som-
migen overheidspersoneel kunnen 
aanwerven en ontslaan naar eigen 
goeddunken. Zo’n paternalistische 
benadering is niet meer van deze tijd.

De kritiek als zou het statuut van 
het personeel de dynamiek van een 
modern personeelsbeleid bemoeili-
jken, is werkelijk niet geloofwaardig. 
De statutaire regels worden met 
regelmaat van de klok aangepast en 
bijgeschaafd. Allerlei HR-technieken, 
met inbegrip van systemen van loo-
pbaanversnelling en –vertraging zijn 
bij diverse overheden ingevoerd. Als 
er problemen zijn inzake personeels-
beleid, heeft dit helemaal niet te 
maken met zgn. starre statutaire 
bepalingen. Het heeft alles van doen 
met de bedrijfscultuur en de manier 
van omgaan met personeelsleden. 
Welnu, laat ons daar vooral op wer-
ken.

eeN WerkgeVer met VeeL 
pOteNtiëLe trOeVeN
Diverse enquêtes wijzen uit dat werk-
nemers in de eerste plaats belang 
hechten aan werkzekerheid, goede 
combinatiemogelijkheden tussen ar-
beid en gezin en inhoudelijk motiverend 
werk waarmee ze zich kunnen identi-
ficeren. De overheid heeft alle troeven 
in handen om hierop in te spelen en 
zich te profileren als een aantrekkelijke 
werkgever. Het komt er alleen op aan 
de juiste kaarten te spelen.

ACV Openbare Diensten, Overheids-
bedrijven en Onderwijs wil komen tot 
een modern en eigentijds personee-
lsbeleid. Dit is meer dan aansturen op 
totale flexibiliteit en mensen gemak-
kelijker kunnen ontslaan. 

LiNeaire VermiNDeriNgeN 
VaN eFFectieVeN is geeN 
gOeD persONeeLsbeLeiD
In de openbare sector zetten zich 
nochtans een aantal negatieve trends 
door.

Ronduit ergerlijk zijn de mathema-
tische verminderingen van de aan-
tallen personeelsleden ‘in koppen’. 
Deze optie is de afgelopen jaren het 
meest uitgesproken doorgevoerd bij 
de Vlaamse overheid (die nochtans de 
ambitie heeft ‘het beter te doen’). De 
zakenkrant De Tijd berekende zelfs 
in november 2013 dat Vlaanderen 
eigenlijk alleen op haar ambtenaren 
heeft bespaard.  

Personeelsverminderingen lineair 
voorop stellen of louter op basis 
van een vermindering van het 
aantal ‘koppen’ zijn foute opties. 
Personeelsbezettingen moeten in 
relatie staan tot het werkvolume. 
Dat een en ander verschuivingen 
kan meebrengen, is duidelijk. Dat 
werkmethodes wijzigen en soms 
leiden tot een andere inzet van 
personeelsleden, evenzeer. Maar de 
puur theoretische concepten die de 
overheid gemakshalve tot nog toe 



heeft toegepast, getuigen echt niet 
van goed beheer en zijn niet meer 
van deze tijd.

beHOOrLijke VerLOOp VaN 
De OVerDracHt DOOr De 
staatsHerVOrmiNg
Als gevolg van de staatshervorming 
zullen op 1 januari 2015 ongeveer 
4.500 federale ambtenaren worden 
overgedragen aan de deelstaten. Dit 
proces moet de nodige zorg krijgen 
en afdoend worden begeleid. 

priNcipes VOOr NieuWe 
regeriNgeN.
Voor de komende regeringen 
stellen we volgende 
krachtlijnen voorop:
1  Goed personeelsbeleid is meer 

dan nieuwe reglementering 
uitvaardigen. Goed personeels-
beleid vergt in de eerste plaats 
een afdoende betrokkenheid 
en begeleiding. De overheid 
als werkgever moet hieraan 
veel meer aandacht besteden 
dan we in het verleden hebben 
gezien. 
Overheden moeten op een 
regelmatige basis zorgen voor 
tevredenheidsenquêtes bij hun 
personeel, zodat ze hun perso-
neelsbeleid kunnen afstemmen 
op de noden zoals die leven op 
het terrein.

2  Men verwacht dat mensen 
langer werken. De overheid 
komt als werkgever er jammer 
genoeg niet aan toe overal 
overlegde actieplannen uit te 
werken rond leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. Opdat langer 
werken mogelijk is, moet de 
werkbaarheid worden verbe-
terd. Dit vergt een creatieve 
aanpak. De afbouw van moge-
lijkheden om arbeid en per-
soonlijk leven te combineren, 
gaat hier net tegen in. 
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3  In sectorvergelijkingen scoort de 
openbare sector eerder slecht op 
het vlak van de problemen rond 
het pesten op het werk. Het wordt 
hoog tijd dat hiermee komaf wordt 
gemaakt.

4  De discussie over het verschil 
tussen statutaire en contractuele 
personeelsleden wordt al te vaak 
aangewend om de arbeidsvoorwaar-
den van het personeel terug te 
dringen. Zo’n aanpak kan niet leiden 
tot bevredigende oplossingen. Het 
principe van een statuut voor het 
overheidspersoneel moet voorop 
blijven. 
Nu de deelstaten integraal bevoegd 
zijn over het stelsel van de gesub-
sidieerde contractuelen, vragen 
we dat de situatie van de be-
trokken personeelsleden wordt 
genormaliseerd. Het kan niet dat 
personeelsleden in een louter 
contractuele arbeidsrelatie worden 
gedwongen omwille van financie-
ringsstromen tussen overheden.

5  De personeelsbezetting mag niet 
in functie staan van arbitraire 
politieke beslissingen rond ver-
minderingen van effectieven. De 
personeelsbezetting moet in relatie 
staan tot de nood aan een goede 
dienstverlening. We pleiten voor 
de veralgemening van de techniek 
van werklastmetingen om de per-
soneelsbezetting te objectiveren.



Overheidspensioenen 
zijn het enige 
volwaardige 
wettelijke stelsel
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pOLitieke stOerDOeNerij LeiDt tOt 
prObLemeN
Onder de vorige legislatuur heeft de regering een 
reeks wijzigingen aan de pensioenen van het 
overheidspersoneel doorgevoerd. De referentie-
periode voor de berekeningsbasis werd verlengd 
(gemiddelde wedde van de 10 laatste jaren), de 
voordeligste tantièmes geschrapt, er werd een 
lagere pensioenbonus ingevoerd en ook overheids-
personeel moet twee jaar langer werken. Er waren 
stevige syndicale acties en stakingen nodig om 
overleg af te dwingen en correcties te bekomen.

De manier waarop de huidige federale regering in 
het begin van de legislatuur de wijzigingen heeft 
doorgedrukt, is onaanvaardbaar. We vragen van 
de politieke partijen de waarborg dat deze situatie 
zich niet herhaalt. 



Die werkwijze heeft ook meegebracht 
dat inhoudelijke fouten zijn gemaakt. 
De aanpassingen van de pensioenbo-
nus die zijn doorgedrukt, maken dat 
nog maar weinigen van die bonus 
zullen genieten en de maatregel zal 
daarom zijn effecten missen. Goed 
beleid is daar niet mee gediend.

eVOLutie 
peNsiOeNuitgaVeN iN 
OVerHeiDssectOr is Niet 
OVerDreVeN 
Het stelsel van de overheidspensioe-
nen wordt vaak bekritiseerd omdat 
het volgens sommigen te royaal zou 
zijn.

De toenemende kosten worden 
vlot in de verf gezet en gebruikt als 
argument om de regeling terug te 
schroeven. 

Als de uitgaven de jongste jaren 
aantrekken, dan heeft dit nochtans 
vooral te maken met het feit dat er 
meer gepensioneerden zijn en met 
de indexatie. De grafiek hierbij toont 
duidelijk dit verband. Ook speelt mee 
dat vrouwen een volledige loopbaan 
hebben uitgebouwd. Pensioenen 
verminderen louter omdat er meer 
gepensioneerden zijn, gaat niet op.

In de periode 2000-2012 stegen de 
uitgaven in het overheidsstelsel met 
56%. Het aantal pensioenen nam in 

evolutie uitGaven overheidsstelsel 2000-2012

Bron: Studiecommissie voor de Vergrijzing, juli 2013
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die zelfde periode toe met 38% en de 
index met 27%. Daartegenover nam 
de reële omvang van een gemiddeld 
overheidspensioen af met 11%. Deze 
dalende trend zal zich de komende 
jaren verderzetten door de verlen-
ging van de referentieperiode voor 
de berekening van het pensioen, 
het schrappen van de voordeligste 
tantièmes en de daling van de pen-
sioenbonus. Nieuwe ingrepen zijn dan 
ook uit den boze.

De groei van de uitgaven tot 2030 
voor het overheidsstelsel zal dan 

ook minder groot zijn dan in de 
andere stelsels. De Studiecommissie 
voor de Vergrijzing becijferde dat 
de pensioenuitgaven in zowel het 
werknemersstelsel als het zelfstan-
digenstelsel met 77% zullen toene-
men. De overheidspensioenen zullen 
slechts een stijging kennen met 55%. 
Op die manier zullen werknemers 
en zelfstandigen een deel van hun 
achterstand inlopen. De overheids-
pensioenen zijn dus helemaal niet 
de grote kostendrijver achter de 
vergrijzing.

pensioenuitGaven per stelsel 2013-2030

Bron: Studiecommissie voor de Vergrijzing, juli 2013



OVerHeiDspeNsiOeN 
HeLemaaL Niet te HOOg
Over de overheidspensioenen leven 
te veel misverstanden. 

Eerst en vooral is het zo dat het 

gemiddeld overheidspensioen in 
netto termen helemaal niet zo hoog 
uitvalt dan men graag de publieke 
opinie voorhoudt. Berekeningen van 
professor Berghmans (KU Leuven) 
tonen dit voldoende aan (zie grafiek).

Quintile distribution of the averaGe monthly 
Gross (With bar) and net (colored bar) pension 
of male civil servants, male employees and male 
employees Wit a second pillar pension, 2008
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De hoogste pensioenen zijn niet 
te v inden bi j  de ambtenaren. 
Overheidspensioenen worden afge-
topt. De regeling van de overheids-
pensioenen kent hierdoor het minste 
ongelijkheid. Dit geldt ook voor de ver-
deling tussen mannen en vrouwen.

Het is wel zo dat arbeiders en lagere 
bedienden die enkel terugvallen op 
het algemeen werknemersstelsel 
(en dus geen aanvullende regeling 
genieten) er bekaaid van afkomen. 
Hun pensioenen zijn, ook op basis 
van internationale vergelijkingen, 
veel te laag. Als een discriminatie 
dient weggewerkt, is het wel deze.  
Vandaar dat we de afgelopen jaren 
onze schouders hebben gezet onder 
initiatieven om te komen tot een ka-
derwet die een aanvullend pensioen 
voor het contractueel overheidsper-
soneel mogelijk maakt. 

Ideeën die politiek leven over een 
zgn. eenheidsregime gaan in de 
regel voorbij aan deze realiteiten. 
Het kan niet dat men die verre toe-
komstvisies gebruikt om het stelsel 
van de overheidspensioenen af te 
bouwen en terug te dringen tot het 
niveau van het algemeen wettelijk 
stelsel, waarvan iedereen vandaag 
aanvaardt dat het te laag uitvalt. 
Werknemers moeten kunnen rekenen 
op een behoorlijk pensioen dat een 
voldoende vervangingsratio waar-
borgt. Dit realiseert men niet door de 
overheidspensioenen af te bouwen.

FeiteLijke 
uittreDeLeeFtijD  
Niet te Laag
Bij pensioendiscussies wordt telkens 
ook gekeken naar de feitelijke uittre-
deleeftijd en het aantal jaren dat men-
sen effectief gewerkt hebben. In beide 
situaties scoort overheidspersoneel 
beter dan het algemeen gemiddelde: 

•  59 jaar is de leeftijd waarop mensen 
in werkelijkheid met pensioen gaan; 
in de openbare sector is dat 61 jaar (cij-
fer 2010 – verslag Studiecommissie 
voor de Vergrijzing). Het aandeel 
overheidspersoneel dat tot minstens 
62 jaar aan de slag blijft, nam toe 
van 16% in 2008 tot 22% in 2012.

•  32 is het aantal jaren dat mensen 
echt gewerkt hebben als ze op pen-
sioen gaan; in de openbare sector 
bedraagt de gemiddelde loopbaan-
duur ruim 37 jaar voor mannen en 
haast 35 jaar voor vrouwen (cijfer 
2010 – verslag Studiecommissie 
voor de Vergrijzing). In het alge-
mene stelsel beloopt het aandeel 
gelijkgestelde periodes een derde, 
tegenover minder dan 20% in de 
openbare sector. 

De FuNDameNteN VaN Het 
OVerHeiDspeNsiOeN  
zijN O.k. 
De fundamenten die aan de basis lig-
gen van de overheidspensioenen zijn 
gezond en redelijk. Ze gaan uit van:



•  Een wettelijke regeling, waardoor 
werknemers voor hun pensioen niet 
afhankelijk zijn van de werkgever 
waarbij ze zijn tewerkgesteld;

•  De pensioenleeftijd van 65 jaar, 
weliswaar mits de mogelijkheid 
om een vervroegd pensioen op 
te nemen mits voldaan is aan loo-
pbaanvoorwaarden (vanaf 2016 
moet men 42 jaar dienst hebben 
om nog op 60 jaar met pensioen 
te kunnen gaan);

•  Een maximum pensioen na 45 jaar 
dienst en een absoluut maximum 
dat buitensporige voordelen voor-
komt en ongelijkheden afremt;

•  Een berekening op basis van het 
gemiddeld loon tijdens de laatste 10 
jaar van de loopbaan, hetgeen een 
voldoende vervangingsratio van het 
inkomen moet verzekeren;

•  Aanpassing aan de evolutie van de 
sectorlonen door het mechanisme 
van de automatische perequa-
tie om de twee jaar, hetgeen de 
pensioenen op een reële manier 
welvaartsvast maakt;

•  Een realistische regeling van in 
aanmerking komende gelijkges-
telde periodes (die globaal minder 
zwaar wegen dan in het werkne-
mersstelsel) door de plafonnering 
van het aandeel afwezigheden tot 
maximum 20% van de effectieve 
diensten;

•  De valorisatie van belastende func-

ties door een voordeligere bereke-
ning (1/50e en 1/55e ipv 1./60e als 
principe);

•  Minima die voorzien in broodnodige 
sociale correcties, hoewel gerela-
teerd aan de loopbaan;

•  Op het volledige pensioen wordt de 
normale bedrijfsvoorheffing betaald. 
Het overheidsstelsel kent geen fis-
cale achterpoortjes. Ook dit zorgt 
voor een evenredige verdeling van 
de inkomens.

FeDeraLe OpbOuW mOet 
bLijVeN
Deze principes moeten overeind 
blijven.

Wettelijk is ten aanzien van de deels-
taten voorzien in het principe van de 
responsabiliseringsbijdrage. De bij-
drage bleef tot op heden zeer beperkt 
(ze werd zelfs niet geïndexeerd). Door 
de staatshervorming evolueert de 
responsabiliseringsbijdrage tussen 
2021 en 2028 tot 8,86%. Dit zal een 
extra last betekenen voor de begrotin-
gen van de deelstaten. Die financiële 
druk mag er in geen geval toe leiden 
dat het stelsel van de overheidspen-
sioenen wordt opgesplitst of dat de 
in de grondwet vastgelegde federale 
bevoegdheid inzake pensioenen in 
vraag wordt gesteld. 
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DipLOmabONiFicatie bLijFt 
actueeL 
In het overheidsstelsel wordt onder 
strikte voorwaarden een bonus toe-
gekend voor studies. Het is allerminst 
zo dat studieperiodes onvoorwaarde-
lijk en volledig bij de loopbaan worden 
gevoegd. De diplomabonificatie is 
afhankelijk van de loopbaan en tal van 
voorwaarden dienen vervuld. Deze 
voorwaarden tonen aan de wetgever 
een zeer zorgvuldige afweging heeft 
gemaakt bij het vaststellen van de 
voorwaarden voor en omvang van 
de diplomabonificatie.

Daarenboven bestaan er goede rede-
nen om studieperiodes te waarderen 
in het pensioenstelsel. De overheid 
heeft permanent nood aan hoger 
geschoolden en moet zich dan ook 
aantrekkelijk profileren tegenover 
deze groep. De toekenning van een 
diplomabonificatie draagt hiertoe 
bij. Het is een troef die overheden 
kunnen uitspelen op de arbeidsmarkt. 

Maar er is meer. De basisidee achter 
de bonificatie is dat men de studie-
periode gaat beschouwen als een 
onderdeel van de loopbaan. Een ho-
gere scholing zorgt er voor dat men 
pas later de loopbaan kan aanvangen. 
Het wordt dan vaak moeilijk om een 
volledige loopbaan te bereiken. In de 
meeste gevallen is daarvoor immers 
een loopbaan van 45 jaar vereist. Via 
de diplomabonificatie wil men ervoor 
zorgen dat wie gestudeerd heeft een 

volledig pensioen kan bereiken.

Ook het uitgesteld loon speelt hierin 
een rol: De overheidsinstellingen in ons 
land betalen aantrekkelijke startlonen, 
maar door de band genomen ligt het 
bruto maandloon bij de overheid onder 
het Belgische gemiddelde. Dat is in het 
bijzonder het geval voor hoger ge- 
schoolden. In die vergelijkingen worden 
de pensioenen mee in rekening ge-
bracht. Zonder diplomabonificatie zou 
de loonkloof tussen de private en pu-
blieke sector alleen maar toenemen.  De 
diplomabonificatie is dus een cruciaal 
onderdeel van het overheidsstelsel.



priNcipes VOOr NieuWe regeriNgeN 
Voor de komende regeringen stellen we 
volgende krachtlijnen voorop:
1.  Het stelsel van de overheidspensioenen is het 

enige volwaardige wettelijke stelsel. De uitgangs-
punten zijn logisch en het stelsel leidt tot een ge-
middelde vervangingsratio die overeen stemt met 
het Europees gemiddelde. Niet de overheidspen-
sioenen zijn te hoog, de pensioenen op basis van 
het algemeen werknemerspensioen zijn te laag.

2.  Voor het contractueel overheidspersoneel had de 
federale regering in haar regeerakkoord aangekon-
digd dat een kaderwet zou worden uitgevaardigd 
om de instelling van aanvullende pensioenvoorde-
len mogelijk te maken. 
Op het einde van de legislatuur is duidelijk dat 
deze belofte ondanks herhaald aandringen door 
de overheidsvakbonden, niet zal worden waarge-
maakt. Die situatie is gewoon ergerlijk, want sinds 
2006 zijn er herhaaldelijke doch vruchteloze pogin-
gen geweest waaraan we onze volle medewerking 
hebben verleend om tot zo’n wet te komen. Een 
volgende federale regering moet deze klus priori-
tair klaren. 
Vervolgens zal men moeten onderhandelen over 
een sectoraal uitgebouwd aanvullend pensioen-
voordeel voor contractueel overheidspersoneel, 
op basis van rente en zonder dat er een dubbel 
voordeel ontstaat ingeval van een latere benoe-
ming.

3.  De beleidsvoering inzake pensioenen vergt 
doordachte maatregelen geen steekvlampolitiek. 
Schikkingen die worden uitgevaardigd vergen een 
voldoende draagvlak op basis van effectief overleg 
met de vakbonden van het overheidspersoneel.
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Goede sociale relaties 
in de openbare sector
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ieDereeN WiNt bij gOeD sOciaaL 
OVerLeg 
De openbare sector zou veel winnen bij een beter 
werkend sociaal overleg. In het bedrijfsleven slagen 
werkgevers, veel meer dan de overheid, erin om via 
het sociaal overleg te bewerkstelligen dat werkne-
mers zich mee achter de bedrijfsdoelstellingen 
scharen. Het is jammer vast te stellen dat dit in de 
openbare sector veel moeizamer verloopt. 

Nieuwe regeringen gaan vaak gepaard met on-
heuse of soms kwetsende uitlatingen tegenover 
het overheidspersoneel die vervolgens de sociale 
relaties bemoeilijken. Nieuwe beleidsverantwoor-
delijken zouden dit best in acht nemen.

We willen dat er werk wordt gemaakt van goede 
sociale relaties, zodat de openbare sector de pro-
blemen toekomstgericht kan aanpakken. Dit vergt 
initiatieven op verschillende niveaus.



Nu aL 3 ONDerHaNDe- 
LiNgsrONDes Op rij geeN 
gLObaLe cONVeNtie 
Een, op het globale vlak. Het is zo dat 
voor de jaren 2009-2010 en 2011-2012 
geen algemene sociale akkoorden 
konden worden bereikt omwille 
van de politieke instabiliteit (rege-
ringsvorming) en de problemen rond 
de overheidsfinancies (besparingen in 
pensioenen,…).

De afgelopen maanden is bij de onder- 
handelingen over een intersectoraal 
sociaal akkoord voor de periode 2013-
2014 gebleken, dat de overheden po-
litiek opnieuw niet in staat zijn om 
op een constructieve manier tot een 
algemene conventie te komen. 

De vakbonden van het overheids-
personeel hebben zich de afgelopen 
jaren beperkt tot kwalitatieve eisen, 
onder meer rond kwesties zoals 
de werkzaamheid, en toch blijken 
overheden niet bereid tot gemeen- 
schappelijke afspraken te komen. Niet 
de vakbonden, maar de overheden 

als werkgever liggen rechtstreeks aan 
de basis van deze onaanvaardbare 
situatie.

sectOraLe 
ONDerHaNDeLiNgeN 
VLOtteN Niet 
Twee, op het niveau van de secto-
ren. In te veel sectoren worden we 
voortdurend geconfronteerd met 
weinig productieve discussies rond 
de laattijdige betrokkenheid, vinden 
we weinig gehoor als we personeels- 
problemen aanbrengen, komt men 
moeilijk tot inhoudelijke discussies  
over beleidsvoorbereidend werk, is 
er gebrek aan transparantie en zijn 
er meermaals verwikkelingen over de 
uitvoering van gemaakte afspraken.

Naast de blokkering van het globaal 
overleg door de houding van de 
overheden, leiden ook de onderhan-
delingen over sectorakkoorden niet 
tot bevredigende resultaten.

De sectorale situatie is als volgt:

Federaal openbaar 
ambt

Geen akkoord 2013-2014. 
Conflict over loopbanen.

Overheidsbedrijven 

We betreuren de afwezigheid van akkoor-
den op het niveau van het Comité 
Overheidsbedrijven. Dit betekent dat we voor 
het afsluiten van akkoorden volledig aangewe-
zen zijn op het bedrijfsniveau waar de context 
en de mogelijkheden voor sociaal overleg sterk 
uiteenlopen.
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Vlaamse overheid Besprekingen akkoord 2013-2014 zijn lopende.

Vlaamse lokale 
besturen

Geen akkoord 2013-2014. 
Besparingen, inleveringen, privatiseringen en 
personeelsverminderingen zijn de regel.

Onderwijs 
Vlaanderen

Cao 2012-2014 bereikt in december 2013.

Onderwijs Wallonië Akkoord voor 2013-2014 bereikt in maart 2013.

Waals gewest Geen akkoord 2013-2014

Franse 
gemeenschap 

Akkoord voor 2013-2014

brusselse overhe-
den

Besprekingen zijn nog lopende op het niveau 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Voor de lokale besturen: geen akkoord voor 
2013-2014.

Duitstalige 
gemeenschap 

Akkoord 2013-2014 van juli 2013 enkel onderte-
kend door ACOD en VSOA.



priNcipes VOOr NieuWe 
regeriNgeN 
We stellen volgende concrete 
actiepunten voorop:
1.  In ons land bestaat een traditie 

van tweejaarlijkse onderhande-
lingen over sociale akkoorden 
op overkoepelend vlak en op het 
niveau van de deelsectoren. Het 
gaat duidelijk de slechte kant uit 
met het overleg over conventies. 
Dit kan zich uiteraard alleen maar 
wreken. De nieuwe regeringen 
moeten een duidelijk engagement 
opnemen om het proces van 
onderhandelingen over sociale 
akkoorden ernstig te nemen.

2.  Met de overheid moeten af-
spraken worden gemaakt om het 
overleg proactief aan te sturen. 
Dit vergt voldoende betrokken-
heid van de vakbonden bij de 
beleidsvoorbereiding. Sociaal 
overleg mag niet verengd worden 
tot het louter meedelen van 
maatregelen die de overheid zich 
eenzijdig voorneemt. Het moet 
gaan om een proces waarbij de 
wederzijdse standpunten serieus 
worden genomen en men komt 
tot een constructieve uitwisseling 
om het personeelsbeleid vorm te 
geven.

3.  Sommige overlegstructuren 
werken niet naar behoren, 
gewoon omdat de overheid 
weigert de nodige schikkingen 

iNHOuDeLijke Discussie, 
geeN pOLitieke DictateN
Drie, op het niveau van de ver-
schillende diensten en bedrijven 
afzonderlijk. In tal van situaties staat 
men voor verminderingen van per-
soneel, het afstoten van taken en 
wijzigingen in de arbeidsregimes.

In de praktijk zien we dat men deze 
kwesties in de regel gewoon beslist, in 
plaats van ze eerst inhoudelijk terde-
ge te bespreken met de vakbonden, 
de nodige transparantie te geven en 
mogelijke alternatieven af te wegen.

Vaak stokt overleg omdat de overheid 
intern gevangen is door politieke 
afwegingen over profilering binnen 
coalities of omdat men voortvarend 
aanbestedingsprocedures in gang 
heeft gezet om diensten uit te beste-
den.

Goed beleid heeft nochtans alles van 
doen met een behoorlijke afweging 
van alternatieven en het bereiken van 
een voldoende consensus. Waarom 
is zo’n andere, meer constructieve, 
aanpak maar niet mogelijk?

Sociaal overleg is eenvoudigweg 
onontbeerlijk om te komen tot goed 
personeelsbeleid. Het moet uitmon-
den in een voldoende draagvlak voor 
de beleidsvoering. We bepleiten tijdige 
voorafgaande betrokkenheid en een 
constructieve opstelling om dit mo-
gelijk te maken.
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te nemen. Zo bijvoorbeeld 
werkt het overkoepelend 
paritair comité overheids-
bedrijven niet echt en 
worden de sectoronder- 
handelingen voor de 
openbare zorgsector 
stelselmatig louter op een 
informele basis gevoerd. 
Aan dit soort problemen 
dient daadwerkelijk ve-
rholpen.

4.  De openbare sector 
wordt voortdurend 
geconfronteerd met 
herstructureringen en 
discussies rond bespa-
ringen. Deze problemen 
kunnen slechts worden 
aangepakt mits de nodige 
transparantie en financiële 
informatie. Daarom vragen 
we de veralgemeende 
invoering van de sociale 
balans en systemen van 
sociaal economische infor-
matie.

5.  De afgelopen jaren is veel 
energie uitgegaan naar 
het uitwerken van afspra-
ken rond conflictbeheer-
sing en de invoering van 
sociaal bemiddelaars. Er 
dient formeel voorzien 
dat de sociaal bemidde-
laars ook kunnen optre-
den bij de economische 
overheidsbedrijven.



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-Christen Onderwijzersverbond

•CSC-Enseignement

Openbare Diensten
Overheidsbedrijven
Onderwijs

ACV
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