vergadering kabinet Onkelinx, 16 december 2010
Betreft : zorgakkoord 2011
De vakbonden zijn het eens geworden met het kabinet Onkelinx om een akkoord 2011 te sluiten
over volgende punten :
Tweede pensioenpijler : er wordt € 891.284 gestort in het fonds voor aanvullend pensioen bij de
RVP om het sociaal akkoord 2005-2010 na te komen. Dat akkoord bepaalt dat een bedrag, dat
overeenkomt met 0,6% van de loonmassa, besteed wordt aan een reserve voor de 2de pijler.
Momenteel (27.3.2008) gaat het over een bedrag van € 6.426.687.
NB : Comité A moet de modaliteiten vastleggen voor heel de overheidssector.
Syndicale premies : de werkgevers vragen dat de financiering van € 90 rechtstreeks van het RIZIV
naar de RSZ-PPO zou gaan, zonder langs de werkgever te moeten.
Geen probleem met die boekhoudkundige maatregel die niets wijzigt aan de syndicale premie.
NB : elke werkgever ontvangt nu een brief van de RSZ-PPO die een bedrag van € 46,55 eist per
werknemer in dienst op 31 maart. Dit bedrag wordt aan de kanselarij van de eerste minister gestort,
die dan het juiste bedrag doorstort aan elke vakbond.
Ongemakkelijke prestaties : in tegenstelling tot de private sector, heeft de openbare sector op 23
december 2009 een protocol ondertekend. Daardoor kunnen de nachturen (19 u. tot 20 u.) worden
uitgebreid tot al het personeel. Die maatregel is al gefinancierd voor de ziekenhuizen, de rustoorden
en de rust- en verzorgingstehuizen.
Nieuwe tewerkstelling :
€ 7.589.358 voor 175 nieuwe banen (VTE), als volgt verdeeld :
53,10% voor de ziekenhuizen = 100 VTE (administratieve en logistieke steun, zorgkundige of
onderhoudspersoneel)
36,76% voor de ROB/RVT = 60 VTE (referentiepersonen voor dementie en reactivering of
zorgkundige)
9,68% = 15 VTE voor thuisverzorging (voor vervanging), PZ en PVT (onthaal en psychosociaal).
Er moet een lokaal akkoord worden gesloten over de keuze van de banen (NB enkel in de
voorgeselecteerde betrekkingen).
Het sociaal maribelfonds bepaalt de criteria voor de toekenning en zorgt voor de selectie en de
arbitrage.
De financiering gebeurt via het sociaal maribelfonds (opgelet, het zijn geen betrekkingen uit de
sociale maribel). De financiering verloopt op basis van de gemiddelde jaarlijkse kostprijs, rekening
houdend met de premies en de patronale kost. Het kabinet garandeert de indexatie van de
toegekende bedragen en ook de baremieke verhogingen.
De controle vindt lokaal plaats (via het overlegcomité) en op het niveau van het maribelfonds.
Statutarisering : (enkel voor de ziekenhuizen)
Er wordt een enveloppe van € 7.589.358 toegekend aan het sociaal maribelfonds dat de
verdelingscriteria zal bepalen op basis van een percentage van VTE statutairen dat stabiel is

gebleven (vervanging van vertrekkers) of is toegenomen.
Het toegekende bedrag zou een compensatie zijn voor de verhoogde pensioenbijdrage voor 2011.
De werkgever moet er zich toe engageren het aantal statutairen op peil te houden of te verhogen.
Indien het er minder worden, heeft hij geen recht op de steun.
NB : Santhea heeft al aangekondigd alle beroepsmogelijkheden te gebruiken omdat ze beweert dat
er discriminatie is tussen de instellingen die niet meer willen benoemen.
Die reactie verbaast ons omdat die steun juist een stimulans betekent in het kader van een sociaal
akkoord en niet in het kader van een herfinanciering van de ziekenhuizen. Anderzijds zal de nieuwe
regeling voor de betaling van de pensioenbijdragen een grote invloed hebben op de financiële
situatie van de ziekenhuizen die geen extra-statutairen in dienst nemen. Inderdaad, de nieuwe
formule is gebaseerd op een systeem van toeslagen, te betalen door de instellingen die boven het
gemiddelde van de bijdrage zitten.
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