Pensioenfinanciering ziekenhuizen: bijkomende middelen nodig!

De pensioenfactuur van een aantal openbare ziekenhuizen zal de komende jaren sterk stijgen. De
openbare ziekenhuizen trokken bij monde van de werkgeverskoepel ICURO aan de alarmbel. De
ziekenhuizen hebben hun pensioenfactuur de afgelopen jaren kunnen verlichten door minder te
benoemen. Een nieuwe financieringsregeling die momenteel op vraag van de regering wordt
uitgewerkt zal daar naar alle waarschijnlijkheid een eind aan maken. Bijkomende financiering zal
inderdaad nodig zijn om de pensioenfactuur betaalbaar te houden. We pleiten in het bijzonder voor
financiering die de tewerkstelling van statutairen betaalbaar houdt!
Begin dit jaar heeft het technisch comité pensioenen van de RSZPPO de opdracht gekregen van de
regering om een nieuw financieringssysteem voor de pensioenen in de lokale sector uit te werken.
De principes daarvan liggen vast: er zal gewerkt worden met een basispercentage en een
responsabiliseringsbijdrage op basis van de verschil tussen de pensioenlast en de pensioenbijdrage.
De pensioenen van het benoemd personeel van de ziekenhuizen worden samen met de pensioenen
van het statutair personeel uit de gemeenten en ocmw’s betaald aan de hand van een
werkgeversbijdrage. Die bestaat uit een procentuele heffing op de lonen van de statutairen. De
bijdragen zijn gelijk voor alle besturen die zijn aangesloten bij een gemeenschappelijk
financieringsstelsel. Vandaag bestaan er twee grote financieringsstelsels in de lokale sector.
Door die solidaire pensioenfinanciering op basis van de statutaire loonmassa betalen besturen die
hun statutaire tewerkstelling hebben afgebouwd veel minder bijdragen dan de besturen die zijn
blijven benoemen. De facto wordt de pensioenlast van de besturen die niet meer benoemen zo in
belangrijke mate doorgeschoven naar de besturen die dat wel nog doen. Die situatie is niet billijk.
In de openbare ziekenhuissector werd het afgelopen decennium steeds minder benoemd, al bestaat
er een grote diversiteit tussen de verschillende ziekenhuizen. Omdat de bijdragen geïnd worden op
de lonen van de benoemden moet stelselmatig meer bijgedragen worden om alles gefinancierd te
krijgen. Hierdoor wordt de pensioenfactuur voor wie wel nog veel statutairen in dienst heeft steeds
zwaarder. Het is evident dat die situatie niet kan blijven bestaan. De goede leerlingen van de klas
worden vandaag gestraft. Het is hoog tijd dat de rollen worden omgedraaid.
De nieuwe pensioenfinanciering zal besturen die niet meer benoemen responsabiliseren door hen
een bijdrage te laten betalen die ook rekening houdt met hun pensioenlast. Voor de ziekenhuizen
waar men niet meer benoemt zal dat resulteren in meer bijdragen. Iemand zal steeds de factuur
moeten betalen en het kan niet dat de factuur doorgeschoven wordt naar de zorgbehoevenden of

het personeel. De ziekenhuizen zullen dan ook nood hebben aan bijkomende middelen om die
billijker bijdrage te kunnen leveren. We pleiten er voor de bijkomende middelen op de eerste plaats
te laten gaan naar het matigen van de lasten op statutaire tewerkstelling: op die manier wordt een
duurzaam beleid beloond.
We betreuren de uitval van ICURO naar het sectoraal akkoord. Daarin werd net geld voorzien voor
de financiering van de bijdragestijging voor de statutaire pensioenen. Als van dat budget nog geld
zou overblijven kan dat gaan naar bijkomende statutaire tewerkstelling. Het sectoraal akkoord komt
met andere worden net tegemoet aan de verzuchtingen van ICURO. We begrijpen de uitval naar
minister Onkelinx dan ook niet.

