
maart 

2018 

Ma a n d e l i j k s  t i j d s c h r i f t  
—  

D e p o t  B r u s s e l  X  

v u  H a n s  L e  J e u n e  
F o n t a i n a s p l e i n  9 / 1 1  

1 0 0 0  B r u s s e l  



Militairen   Burgers  

Fontainasplein 9/11 - 1000 Brussel   Fontainasplein 9/11 - 1000 Brussel  

Tel.:   02 508 59 66  Tel.:  02 508 58 64  

Fax:   02 508 59 34    Fax:  02 508 59 34  

E-mail:   hans.lejeune@acod.be  E-mail:  eddy.plaisier@acod.be  

  robby.huysmans@acod.be       

  susy.luyten@acod.be       

Nationaal verantwoordelijken       

Federaal Secretaris       

Eddy Plaisier       

Tel.: 02 508 58 57       

Bestendig Secretarissen Militairen  Coördinatoren Burgerpersoneel  

Hans Le Jeune  Patrick Aps  (Voorzitter Burgerpersoneel)  

Tel.: 02 508 59 66  Tel.: 0477 24 89 81  

Robby Huysmans  Magda Ameele  

Tel.: 02 508 58 62  Tel.: 02 44 308 98 

Stafmedewerker Militairen       

Susy Luyten      

Tel.: 02 508 59 68       

Gewestelijke bureaus  Service en informatie  

• Brussel       

 Congresstraat 17/19 - 1000 Brussel  ACOD TRIBUNE (intersectoraal)  

 Tel.:  02 226 13 11       

• Antwerpen  INFO ACOD-DEFENSIE  

 Ommeganckstraat 47/49 - 2018 Antwerpen  maandelijks ledenblad met actuele informatie  

 Tel.: 03 213 69 30       

  Steunpunt Mechelen  Op aanvraag antwoord  

  Stationsstraat 50 - 2800 Mechelen  op alle persoonlijke vragen i.v.m.:  

  Tel.:  015 41 28 44  •  wedden, premies, toelagen en vergoedingen  

• Vlaams-Brabant  •  pensioenen  

 Maria-Theresiastraat 121 - 3000 Leuven  •  vergoedingspensioenen  

 Tel.: 016 21 37 20  •  non-activiteit, TAPA, TALO, ...  

• Limburg  •  gezondheidszorgen, verloven, vergunningen  

 Koningin Astridlaan 45 - 3500 Hasselt  •  tucht (verdediger ter plaatse, zo gewenst !!!)  

 Tel.:  011 30 09 70       

• Oost-Vlaanderen  Daar bovenop:  

 Bagattenstraat 160 - 9000 Gent  •  juridisch advies  

 Tel.: 09 269 93 33  •  bijstand advocaat bij arbeidsgeschillen  

   Steunpunt Dendermonde      na goedkeuring dossier  

   Dijkstraat 57 - 9200 Dendermonde  •  bijstand MCGR  

  Tel.:  052 21 11 60  •  bijstand MC(B)GR  

   Steunpunt Aalst  •  bijstand deliberatiecommissie  

   Houtmarkt 1 - 9300 Aalst  •  bijstand evaluatiecommissie  

  Tel.:  053 79 00 46  •  bijstand tuchtraad  

• West-Vlaanderen       

 St. Amandsstraat 112 - 8800 Roeselare  DEZE SERVICE EN INFORMATIE  

 Tel.:  051 20 92 98 ZIT INTEGRAAL VERVAT  

      IN DE SYNDICALE BIJDRAGE  

      

  

www.acodwww.acodwww.acodwww.acod----defensie.bedefensie.bedefensie.bedefensie.be    



3333 ACOD — INFO DEFENSIE  MAART 2018 

I
n
f
o
 

I
n
f
o
 

I
n
f
o
 

I
n
f
o
 
D
e
f
e
n
s
ie

D
e
f
e
n
s
ie

D
e
f
e
n
s
ie

D
e
f
e
n
s
ie
    
—— ——
    
f
e
b
r
u
a
r
i

f
e
b
r
u
a
r
i

f
e
b
r
u
a
r
i

f
e
b
r
u
a
r
i     
2
0
18

2
0
18

2
0
18

2
0
18
    

Voorwoord 4 

Pensioen NMBS en leger knelpunt zware beroepen 5 

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor 
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Op 27 februari hee� de ACOD gestaakt. Het thema voor deze staking was “Zwaar beroep, een lege 

doos”. Volgende vaststellingen werden doormiddel van deze staking onder de aandacht gebracht: 

Voorwoord  

1. Veel langer werken voor hetzelfde of minder 
pensioen. 

2. Onvoldoende budget voor alle 
beroepscategorieën die in aanmerking kunnen 
komen voor een zwaar beroep. 

3. Ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen of 
zorgverlof tellen niet mee voor de berekening van 
je zwaar beroep. 

4. Onduidelijk welke criteria in aanmerking komen 
voor het bepalen van je zwaar beroep (fysiek 
zwaar, mentaal zwaar, risicovol of onregelma%g 
werk). 

5. Geen oplossingen voor contractuele 
personeelsleden. 

 
Op 22 februari lazen we toch wel een heel bijzonder 
ar%kel in De Morgen dat onze volledige aandacht 
opeiste: 

Bereikt de regering eindelijk een doorbraak over de 

pensioenregeling voor de zware beroepen? 

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) hoopt op 

een landing morgen, maar krijgt tegenwind van N-

VA. 

 

De regering hee' de we(elijke pensioenlee'ijd dan 

wel opgetrokken, er komen compensa)es voor wie 

een zwaar beroep hee'. Die kunnen ofwel sneller op 

rust, of krijgen een hoger pensioen. Dat is het 

uitgangspunt geweest van de federale regering. 

Maar hoe zit het met die zware beroepen? Een 

voorstel van Bacquelaine voor de ambtenaren zit al 

even vast binnen de regering. Hij hoopt op een 

doorbraak morgen op een vergadering met de 

topministers. Of het lukt is nog de vraag. Veel zal 

a.angen van een technische vergadering vanavond.  

 

De meest fundamentele kwes)e is: in welke mate 

gaat een zwaar beroep doorwegen in de 

pensioenberekening? In overleg met de sociale 

partners is Bacquelaine uitgekomen bij vier criteria: 

moeilijke uren, veiligheidsrisico's, zware fysieke 

arbeid en stress. Let wel: wie enkel stress hee', komt 

niet in aanmerking. Dat criterium geldt enkel als 

verzwarende factor. 

 

Van het goede te veel 

Op basis daarvan hee' Bacquelaine een 

berekeningswijze uitgewerkt. Als iemand voldoet aan 

één van de criteria, dan is een jaar in een zwaar 

beroep 1,05 keer meer waard dan een 'gewoon' jaar. 

Wie voldoet aan twee criteria, mag de waarde 

vermenigvuldigen met 1,10, wie er aan drie voldoet 

met 1,15. 

Met ander woorden: iemand die nachtwerk doet, met 

gevaarlijke stoffen werkt én bovendien veel moet 

heffen, kan in de loop der jaren een mooi voordeel 

opbouwen. In veel gevallen zal die op z'n 60ste 

kunnen afzwaaien. 

 

Maar dat vindt N-VA van het goede te veel. De 

Vlaams-na)onalisten vrezen dat bepaalde 

ambtenaren net vroeger met pensioen kunnen gaan. 

Ze zouden zo minder streng zijn dan regering-Di 

Rupo, die de voorwaarden al had verstrengd. De 

hakken gaan in het zand. Het voorstel dat voorligt 

gaat over de ambtenaren, maar moet ook dienen als 

blauwdruk voor de privésector. Als we in dit eerste 

stadium te laks zijn, zal het effect op veel grotere 

schaal doorwerken, vrezen ze. 

 

Wat meer is: door dit nieuwe berekeningssysteem 

bestaat de kans dat bepaalde ambtenaren een lager 

pensioenbedrag zullen ontvangen, zo toonde 

socialis)sche vakbond ABVV aan. N-VA gebruikt dat 

argument om Bacquelaine aan te ze(en zijn huiswerk 

opnieuw te maken. Het kabinet van de 

pensioenminister is nu druk in de weer om de 

mogelijke impact in kaart te brengen aan de hand 

van voorbeelden. Op basis daarvan wordt verder 

gepraat. 

 

CD&V houdt zich enigszins buiten de deba(en. De 

christen-democraten weten: het is nu nog te vroeg 

om alles op alles te ze(en. De volgende stap is het 

bepalen van een lijst van func)es die in aanmerking 

komen voor een zwaar beroep. Dan wordt het voor 

hen 'money )me'.  

 

NVA staat op de rem over systeem zware 
beroepen 
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Het dossier “Pensioenen” loopt absoluut niet vlot. De 
regering tracht in deze legislatuur een uniforme 
pensioenregeling te creëren, met als achterliggend 
idee dat mensen langer moeten blijven werken. Een 
vroeg%jdige uitstap op een te jonge lee1ijd uit de 
arbeidsmarkt ontmoedigen, is voor deze Regering de 
enige mogelijke oplossing om de pensioenen 
betaalbaar te houden. Maar werknemers met een 
zwaar beroep, zoals de militairen, moeten wel het 
recht op een lagere pensioenlee1ijd hebben. 
Vandaar dat onze minister van Pensioenen Daniel 
Bacquelaine aan de sociale partners vroeg om te 
overleggen welke beroepen onder die noemer vielen. 

In de publieke sector is er op dit moment een 
akkoord over vier criteria volgens dewelke beroepen 
zullen worden beoordeeld. Hoe dat precies zal 
gebeuren, is nog steeds onduidelijk. In de privésector 
zijn dezelfde criteria verworpen en zijn de sociale 
partners het niet eens geraakt. 
 
De %jd begint meer en meer te dringen om 
uiteindelijk nog binnen deze legislatuur te landen 
met het pensioendossier. We blijven dit dossier 
uiteraard van zeer nabij opvolgen en zullen jullie 
telkens berichten indien er beweging en/of 
verandering plaatsvindt. 

Pensioen NMBS en leger knelpunt zware beroepen  

De vraag hoe snel de pensioenlee�ijd van het treinpersoneel en militairen moet s(jgen, verdeelt 

de federale regering.   

De verhoging van de pensioenlee1ijd van het 
treinpersoneel van de NMBS en de militairen is één 
van de laatste knelpunten in de discussie over de 
zware beroepen in de regering-Michel. De 
vicepremiers zaten donderdagavond (nvdr: 8 maart 

2018) lang samen over de zware beroepen en ze<en 
hun overleg vrijdag voort. 
 
Treinpersoneel dat voldoende jaren hee1 gewerkt 
kan nu op 55 jaar met pensioen. Bij militairen is 
dat 56 jaar. In de regering is afgesproken dat die 
lee1ijd omhoog moet, maar er is onenigheid over het 
tempo waarin de hervorming moet worden 
doorgevoerd. 
 
Overgangsperiode 

Een piste is de lee1ijdsvoorwaarde per jaar met een 
half jaar te verhogen. Daardoor zou het tot 20 jaar 
duren voor het treinpersoneel en militairen tot 65 
jaar moeten werken. Onder meer Open VLD vindt dat 
te traag. 

De hervorming van de zware beroepen is een 
compensa%e voor de maatregelen die Belgen langer 
laten werken, zoals de verhoging van 
de pensioenlee�ijd tot 67 jaar. Mensen met een 
zwaar beroep zullen vroeger kunnen stoppen. 

Voor de overheid hee1 minister van Pensioenen 
Daniel Bacquelaine (MR) samen met de 
overheidsvakbonden drie criteria vastgelegd om 
zware beroepen te erkennen. Het werk moet fysiek 
zwaar zijn, onveilig zijn of onregelma%ge uren tellen. 
Wie een langere periode een baan hee1 uitgeoefend 
die aan één van die criteria beantwoordt, maakt kans 
om die te laten erkennen als een zwaar beroep. 
Stress geldt daarbij als een verzwarend criterium.  

 

Wat is een zwaar beroep? 
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Voor de privésector, waar het sociaal overleg is 
vastgelopen, wil Bacquelaine dezelfde criteria 
hanteren. Op basis van die criteria wil de minister 
samen met de vakbonden een lijst van zware func%es 
vastleggen. Enkel mensen met zo'n func%e zullen 
vroeger kunnen stoppen met werken. 

Ten vroegste op 60 jaar. De precieze lee1ijd hangt af 
van het aantal jaren dat iemand een zwaar beroep 
hee1 uitgeoefend. Een loopbaanjaar dat voldoet aan 
één criterium, zal meetellen als 1,05 gewerkte jaren. 
Twee criteria leveren 1,1 gewerkte jaren op, drie 
criteria 1,15 gewerkte jaren. Concreet: wie 39 jaar 
een beroep hee1 gehad dat voldoet aan drie criteria, 
kan die jaren laten meetellen als 45 gewerkte jaren 
voor het bepalen van de lee1ijd van het vervroegd 

pensioen. Die persoon zal dus kunnen stoppen op 60 
jaar. Wie minder lang een zwaar beroep hee1 
uitgeoefend, zal langer moeten werken. Vooraleer u 
begint te juichen: de regeling geldt enkel voor 
toekoms%ge loopbaanjaren. 

De hervorming hee1 geen impact op de berekening 
van het pensioenbedrag. De persoon met 39 
gewerkte jaren die op zijn 60ste kan stoppen, krijgt 
maar een pensioen voor die 39 jaar en niet voor 45 
gewerkte jaren. Wie een hoger pensioen wil, zal 
moeten blijven werken. Wie een zwaar beroep hee1 
en langer werkt dan nodig, wil Bacquelaine wel 
belonen met een pensioenbonus. 

Hoe vroeg mag iemand met een zwaar 
beroep stoppen? 

Wat betekenen de zware beroepen voor 
het pensioenbedrag? 

Bron: De Tijd van 09/03/2018  

Steun van Defensie aan de gei"ntegreerde politie 

voor bewakingsopdrachten  

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon 

en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te 

behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geın̈tegreerde 

poli(e voor bewakingsopdrachten. 

Het Coördina%eorgaan voor de dreigingsanalyse 
(OCAD) voerde op 20 februari 2018 een nieuwe 
dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd 
behouden op niveau 2. Daarnaast blij1 
dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal 
poten%ële doelwi<en. 
De ondersteuning door Defensie wordt propor%oneel 
verminderd en herleid tot 600 militairen voor een 
periode van een maand, van 3 maart tot 2 april 2018. 

 
In dat aantal is ook rekening gehouden met een 
reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is. De 
ondersteuning door Defensie zal in periodieke 
stappen verder afgebouwd worden in samenspraak 
met de poli%e en in func%e van de dreigingsanalyse 
en de terreinnoden. 
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De opname van de dagen “dienstontheffing wegens 
opera%es” blij1 onderworpen aan de door het 
commando vastgestelde encadreringsnormen en de 
opera%onele noodwendigheden zoals manoeuvres, 
kampperiodes, ea... 
 
De feestdagen bij Defensie die op een maandag 
t.e.m. vrijdag vallen, de compensa%everlofdagen en 
de dienstontheffingen toegestaan door de MOD of de 
Dir Gen HR worden gecompenseerd met dagen 
“dienstontheffing wegens opera%es” met als 
uitzondering de militairen die meer dan 270 
kalenderdagen aan opera%es in het buitenland 
hebben deelgenomen. 
 
Na terugkeer van een buitenlandse opera%e is men     

 verplicht om alles of een deel van de verworven 
“dienstontheffingen wegens opera%es” op te 
gebruiken. Overblijvende dagen kan men opsparen 
en opnemen %jdens de volledige verdere loopbaan. 

TWEE werkdagen i.p.v. één werkdag 
“dienstontheffing wegens opera%es” worden 
toegekend per schijf van 30 al dan niet 
opeenvolgende kalenderdagen in een opera%onele 
inzet, in militaire bijstand, in hulpverlening en 
gelijkgestelde opdrachten. 
 
Per 120 al dan niet opeenvolgende kalenderdagen 
deelname aan opera%es in België, wordt het saldo 
verhoogd met ÉÉN werkdag “dienstontheffing 
wegens opera%es”. Dit is nieuw! 

Algemeen 

Dienstontheffingen na een deelname aan operaties 

Op 16 februari 2018 werd, na verscheidene technische vergaderingen en overleg met de overheid, 

door ACOD een posi(ef advies gegeven voor de posi(eve wijzigingen die betrekking hebben op de 

“dienstontheffing wegens opera(es ”. Deel IV van het reglement met betrekking tot de 

arbeidsregeling kreeg hierdoor een grondige make-over, en dit ten voordele van het personeel. 

Operaties in België 

We bekijken in dit ar%kel enkel de situa%e na een 
defini%eve terugkeer, en daarbij maken we een 
onderscheid tussen een deelname van maximum 270 
kalenderdagen en meer dan 270 kalenderdagen aan 
opera%es. 

Er zal aansluitend op de defini%eve terugkeer ÉÉN 
werkdag “dienstontheffing wegens opera%es” 
worden toegekend per 30 gepresteerde 
kalenderdagen.  
 

Operaties in het buitenland Maximum 270 kalenderdagen 
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Indien %jdens de opera%e geen, of slechts 
gedeeltelijk, “LEAVE” (= verlof %jdens opera%es a rato 
van 2,5 dagen per 30 dagen) werd toegestaan, 
worden supplementair TWEE werkdagen i.p.v. ÉÉN 
werkdag “dienstontheffing wegens opera%es” 
toegekend per 2,5 kalenderdagen niet-opgenomen 
“LEAVE”. 
Na terugkeer dient men 10 werkdagen 
“dienstontheffing wegens opera%es” verplicht op te 
nemen. 

Er zal aansluitend op de defini%eve terugkeer 2,5 
werkdagen “dienstontheffing wegens opera%es” per 
30 gepresteerde kalenderdagen worden toegekend 
maar met een maximum van 45 werkdagen. Deze 
worden verplicht allemaal opgenomen na defini%eve 
terugkeer. 
 

Meer dan 270 kalenderdagen 

Per 120 kalenderdagen deelname aan eenzelfde 
opera%e wordt het saldo verhoogd met ÉÉN werkdag 
“dienstontheffing wegens opera%es”. 
 
Zoals je kan opmerken, hebben we in dit dossier een 

 mooie verbetering voor het personeel kunnen 
realiseren. Daar blij1 het niet bij, want er liggen nog 
meer verbetervoorstellen op de plank, maar daar 
kunnen we pas over berichten na een rijpingsproces 
op het niveau kabinet en/of HR. 

DRINGENDE MEDEDELING: VACCINATIES MHKA + KAART  

Interna�onaal Bewijs van Inen�ng en Profylaxe  

 
Elke persoon met een afspraak voor de diensten 
Travel Clinic, AMT, steptesten, CMA en IMDO dient in 
het bezit te zijn van het “Interna%onal Bewijs van 
Inen%ng en Profylaxe” (Gele vaccina%eboekje).  
 
Dit boekje wordt opgemaakt na het krijgen van de 
vaccina%e GELE KOORTS.  
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De minister zweert bij hoog en laag dat niet iedereen 
tot 67 jaar zal moeten werken omdat er rekening zal 
worden gehouden met de zwaarte van het werk, de 
mate waarin het werk belastend is. Dit werd 
besproken door de vakbonden, 
werkgeversorganisa%es en de regering in het 
Na%onaal Pensioencomite.́ Maar daar werd geen 
overeenstemming bereikt. Wij hadden een concrete 
methode voorgesteld op basis van objec%eve 
elementen om te bepalen hoe belastend/zwaar een 
beroep is, maar de werkgevers hebben dat 
geblokkeerd. Zij vrezen hiermee de deur te ver te 
openen om zware beroepen te erkennen. Voor 
werkgevers is enkel nachtwerk zwaar werk. 
 
Nu hee1 de minister de teugels weer in handen. Hij is 
van plan zijn eigen opvaOngen over belastend werk 
op te leggen. Het systeem dat hij wil invoeren, in 
eerste instan%e voor de overheidsdiensten, berust in 
feite op een puntensysteem dat al een voorbode is 
van het algemene pensioen met punten. 

Hoe zou dat werken? Vier elementen zouden 
bepalend zijn: 
- de fysieke belas%ng; 
- de arbeidsorganisa%e (bijvoorbeeld flexibele 

uurroosters); 
- verhoogde veiligheidsrisico’s; 
- mentale of emo%onele belas%ng. Dit zou alleen 

meetellen in combina%e met een ander element. 
 
Er zal een lijst van func%es worden opgesteld en aan 
elk van die func%es zal dan één of meerdere 
coëfficiënten worden toegekend. Er zouden drie 
coëfficiënten zijn: 1,05 voor één element; 1,10 voor 
twee en 1,15 voor meer dan twee elementen. 
 
Het zou volstaan om de loopbaanjaren (het aantal 
gewerkte jaren) te delen door deze coëfficiënten om 
een datum te krijgen om toegang te hebben tot het 

vervroegd pensioen. Maar de algemene 
toegangsregels voor het vervroegd pensioen blijven 
van toepassing. Dit wil zeggen dat je een loopbaan 
van 44 jaar moet hebben om op 60-jaar te kunnen 
vertrekken, 43 jaar voor pensionering op 61 jaar en 
42 jaar loopbaan om op 63 jaar met pensioen te 
kunnen. 
 
Als een (statutaire) ambtenaar een func%e bekleedt 
met twee elementen, wordt dus een coëfficiënt van 
1,10 toegekend en kan hij dus na 40 jaar loopbaan 
met vervroegd pensioen gaan (44 : 1,10 = 40). 
 
Een ambtenaar die een coëfficiënt van 1,15 zou 
toegekend krijgen, moet dan 38 jaar en 4 maanden 
presteren. Desalnie<emin zal hij of zij sowieso niet 
vóór zijn 60ste met vervroegd pensioen kunnen. 
 
Dit betekent dus dat je iets minder dan 37 jaar 
effec%ef gewerkt moet hebben in een beroep dat aan 
drie elementen voldoet om op 63 jaar met vervroegd 
pensioen te kunnen (42 : 1,15 = 36,52). 
 
Om op 60 jaar met pensioen te kunnen gaan moet je 
41,9 jaar (44 : 1,05) in een job met één belastend 
element gewerkt hebben. 

Puntensysteem 

Regeling belastend werk voor ambtenaren: voor-

proefje van het pensioen met punten 

Het plan van de minister voor Pensioenen over belastend werk bij de overheidsdiensten toont 

opnieuw de hele gedachte achter de pensioeningrepen van de regering-Michel. Het gee� ook een 

bi:er voorsmaakje van het algemene puntensysteem voor pensioenen: langer werken voor een 

volledig pensioen, ondanks zwaar of belastend werk. Of: vroeger uitstappen, ook bij zwaar werk, 

betekent een lager pensioen. 
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Bij dit alles zouden enkele specifieke regels gelden. 
 
• De coëfficiënt wordt enkel toegepast na vijf jaar 
belastend werk. Het moet niet gaan om vijf 
aaneensluitende jaren. 
 
• Het nieuwe stelsel zou slechts rekening houden 
met presta%es vanaf 1 januari 2019. Er wordt 
voorzien in een overgangsperiode voor diegenen met 
een loopbaan die over het oude en het nieuwe 
systeem heen loopt. Dat wordt nog ingewikkeld en 
zeer onguns%g voor de ambtenaren, in vergelijking 
met de huidige situa%e. De periodes van vóór 2019 
zouden worden erkend als het gaat om een zelfde 
func%e die uitgeoefend wordt in 2019 en de periodes 
uit het verleden daar onmiddellijk aan voorafgaan. 
Concreet moet je die func%e dus ook uitoefenen op 
31 december 2018. De periodes uit het verleden 
kunnen voor maximaal vijf jaar gelden. 
 
• De coëfficiënt zou enkel van toepassing zijn op 
daadwerkelijk gepresteerde periodes. De 
gelijkgestelde periodes worden niet in rekening 
gebracht. 
Ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen en 
loopbaanonderbrekingen zouden dus niet meetellen. 
Ben je een half jaar ziek, dan wordt dat behandeld 
voor je pensioen alsof je niet meer in het zwaar werk 
hebt gewerkt. Ook naar vrouwen toe doet dit vragen 
rijzen: moederschapsrust wordt dan niet meer 
gelijkgesteld als gewerkte periode ... En wie in een 
func%e werkt met een verhoogd veiligheidsrisico, 
maar door een arbeidsongeval een %jd niet kan 
werken, verliest dus ook. Is dit de voorbode van een 
verstrenging van de toegangsvoorwaarden voor het 

vervroegd pensioen waar vandaag gelijkstellingen 
meetellen? 

Hoewel je als ambtenaar vervroegd met pensioen zal 
kunnen gaan, zal je geen pensioen krijgen voor een 
volledige loopbaan, maar pensioen evenredig met je 
aantal loopbaanjaren. Een onvolledig pensioen dus. 
 
Tenzij je je carrière verlengt. In dat geval krijgt je een 
bonus voor elk jaar zwaar werk waarmee je verlengt. 
Deze bonus zou worden berekend op basis van de 
pensioenbesparingen die voortvloeien uit het feit dat 
je als ambtenaar nıét met vervroegd pensioen gaat. 
 
Die bonus zou echter variabel zijn in func%e van de 
algemene levensverwach%ng. Het is echter zo dat 
zwaar werk de levensverwach%ng voor de betrokken 
werknemer verlaagt. Terwijl de algemene 
levensverwach%ng hoger ligt. Die werknemers 
zouden dus dubbel gestra1 worden: ze moeten hun 
zwaar beroep langer uitoefenen voor een volledig 
pensioen én de bonus hangt af van een 
levensverwach%ng die niet strookt met hun situa%e. 
 
Ook in het algemene puntensysteem voor 
pensioenen zou de bonus overigens op die manier 
berekend worden. 

Het is dus nog niet zo ver, maar het is duidelijk dat de 
minister via dit systeem van zwaar/ belastend werk in 
de openbare sector, alvast het puntensysteem wil 
toepassen. Het is ook zeer duidelijk dat hij de 
gelijkgestelde periodes viseert. 

Strenge specifieke regels 

Onvolledig pensioen 

Bitter voorsmaakje 

Bron: De Nieuwe Werker - 2 februari 2018 
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- Je bent met pensioen vanaf 01 Dec 18; 
- Je hebt een diploma of cer%ficaat (7de jaar 

middelbaar, leerovereenkomst, hoger 
beroepsonderwijs, hoger onderwijs, 
universitair onderwijs, hoger technisch, 
beroeps-, zeevaart-of kunstonderwijs met 
volledig leerplan, zelfs via avondonderwijs); 

- Je bereikt niet je maximaal pensioenbedrag; 
 

dan kan het eventueel interessant zijn om je 
studieperioden af te kopen om een hoger 
pensioenbedrag te bekomen. 
 
Opgelet: Het aYopen van studiejaren wordt enkel in 
rekening gebracht voor de berekening van het 
pensioenbedrag, niet voor de bepaling van de 
loopbaanduur in het kader van een pensioen op 
aanvraag in de nieuwe pensioenregeling. De 
toekoms%ge pensioenhervorming kan bovendien al 

dan niet een aanzienlijke impact hebben op het 
voordeel dat het aYopen van studiejaren kan 
hebben! 
 
Militairen gerekruteerd via bijzondere werving 
(werving op diploma) 
Sommige militairen die gerekruteerd werden via 
bijzondere werving (op basis van een diploma van het 
hoger onderwijs van minstens 2 jaar) kunnen 
eventueel nog genieten van een (gedeeltelijk) gra%s 
studiebonifica%e.  
 
Je dient hiervoor je diploma over te maken aan HRA-
R/Soc (sis@mil.be) die zal nagaan of je aan de 
voorwaarden voldoet. 
Indien je aan de voorwaarden voldoet, kan je 
genieten van een: 
- Volledig gra%s diplomabonifica%e indien je 

uiterlijk op 01 Dec 18 met pensioen bent; 
- Gedeeltelijk gra%s diplomabonifica%e indien 

je  na 01 Dec 18 met pensioen bent. 

Voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

Nieuw systeem om studiejaren af te kopen  

Publicatie op EDIR van 27/02/2018 
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Bijna vier op %en werklozen moeten het stellen met 
minder dan duizend euro per maand. De 
werkloosheidsuitkeringen zijn beperkt tot 1.702 euro 
per maand. Het armoederisico voor werklozen 
bedraagt meer dan 40 procent, tegenover 15 procent 
voor de totale bevolking. Maar niet alleen de 
werkloosheidsuitkeringen zijn ontoereikend om de 
mensen te beschermen tegen armoede. Bijna 90 
procent van alle uitkeringen ligt onder de 
armoedegrens. 

Van uitslui%ng tot ellende; steeds meer mensen 
moeten een beroep doen op het laatste vangnet van 
de sociale zekerheid: het leefloon. Sinds het 
aantreden van de regering-Michel, is het aantal 
mensen met een leefloon met 40.000 toegenomen. 
In 2017 werd 5 procent van de Belgische bevolking 
geconfronteerd met erns%ge materiële ontberingen. 
Dat blijkt uit een onderzoek naar de 
levensomstandigheden dat jaarlijks wordt uitgevoerd 
door Statbel. Meer in het algemeen verklaart 21 
procent van de Belgen moeite te hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 

 

Op basis van de eerste indicatoren voor het jaar 
2017, zijn 5 op 100 Belgen niet in staat om hun 
rekeningen (huur, water, elektriciteit ...) %jdig te 
betalen. Zes op de 100 hebben de middelen niet om 
een auto te kopen en hetzelfde aantal kan zich niet 
veroorloven zijn woning voldoende te verwarmen. 
Voor een kwart van de Belgen is het onmogelijk om 
het hoofd te bieden aan een onvoorziene uitgave van 
minstens 1.100 euro of om jaarlijks een weekje 
vakan%e weg van huis te nemen. 
 
Een aanzienlijk deel van de bevolking moet zichzelf 
ook secundaire goederen of ac%viteiten ontzeggen: 8 
procent vervangt oude kleren niet door nieuwe, 11 
procent kan het zich niet veroorloven om minstens 
één keer per maand af te spreken met vrienden of 
familie voor een drankje of een etentje en 13 procent 
kan geen regelma%ge vrije%jdsac%viteiten doen 
(sport, bioscoop, concert, enzovoort). 
 
Het ABVV zal de regering blijven oproepen om te 
stoppen met de a[raak van de sociale zekerheid. De 
inkomsten moeten verzekerd blijven en gefinancierd 
worden door voldoende sociale bijdragen, dus geen 
flexwerk en andere nepjobs! Sociale bescherming 
moet prioritair zijn. Het kan én moet anders en beter. 
Wij gaan resoluut voor lee[are en dus hogere 
uitkeringen. Alle minimumuitkeringen moeten 
opgetrokken worden tot 10% boven de 
armoedegrens. 

Uitkeringen: 90% onder armoedegrens 

Uitkeringen bieden onvoldoende sociale bescherming 

Voor mensen die niet of niet langer op de arbeidsmarkt ac(ef zijn, garanderen 

vervangingsinkomens (werkloosheid, leefloon ...) hun bestaanszekerheid. Die inkomens worden 

collec(ef gefinancierd via de socialezekerheidsbijdragen en de belas(ngen. 

Regering-Michel 

Belgen hebben het moeilijk 

Bron: De Nieuwe Werker - 2 februari 2018  

Doe de V-test! 
 
Samen met de armoedebewegingen lanceert de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG) een informa%ecampagne die kwetsbare gezinnen aanmoedigt om hun energiecontract te verge-
lijken met andere leveranciers. Via de V-test kunnen ze kiezen voor de goedkoopste en klantvriendelijk-
ste aanbieder van stroom en gas en zo jaarlijks honderden euro’s besparen. 
 
Meer info: www.vtest.be of bel naar gra%s nummer 1700. 
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Alles wat u over uw woning wilt weten, in één handig 
overzicht? Dat is de woningpas. U vindt er info over 
keuringen, a<esten en vergunningen, gegevens uit 
het energiepresta%ecer%ficaat (EPC) of uw EPB-
aangi1e … Dat maakt het veel makkelijker om 
bijvoorbeeld na te gaan hoe energiezuinig uw huis is. 
 
De woningpas wordt gelanceerd in het voorjaar van 
2018. 

In de toekomst komen er steeds meer a<esten en 
informa%e bij. U zal ook a<esten en informa%e met 
anderen kunnen delen of hen toegang kunnen geven 
tot uw woningpas: handig voor uw bouwpartners, 
toekoms%ge kopers of huurders, uw notaris of 
makelaar. 
 
Meer info: h<p://woningpas.vlaanderen.be/ 

Een paspoort voor je woning? 

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. De 

woningpas is een gra(s digitaal paspoort dat alle informa(e over uw huis samenbrengt! 

PLAATS AANTAL (Situa(e op 22/02/2018) 

OUD-TURNHOUT 1 

BRASSCHAAT 4 

BREDENE 1 

ELSENBORN 13 

HERENTALS 3 

HEVERLEE 2 

LEOPOLDSBURG 24 

LIER 1 

NEDER-OVER-HEEMBEEK 4 

PEER 1 

Vrije woningen CDSCA  
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Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale 
sociale zekerheid voor de terugbetaling van 
dokterskosten, medica%e en andere ziekte kosten. 
Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een 
hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep 
doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die gee1 
een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange 
periode veel zorg nodig hebben. Daarmee kunnen ze 
de kosten betalen van bijvoorbeeld een 
woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere 
hulp. 

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij de 
zorgpremies die iedereen in Vlaanderen betaalt. Zo'n 
4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betalen elk jaar 
een zorgpremie. Sinds 2018 bedraagt die 51 euro (of 
26 euro voor mensen met een laag inkomen). Je 
betaalt die zorgpremie elk jaar aan je zorgkas. 
 
Van die zorgpremie gaat: 

• 46% naar zwaar zorgbehoevenden 

• 45% naar ouderen met een zorgnood 

• 5% naar mensen met een handicap 

• 4% naar diverse kosten om deze zorgbudge<en 
mogelijk te maken (o.a. werkingskosten en 
kosten voor de beoordeling van de zorgnood) 

De Vlaamse overheid vult de inkomsten van de 
zorgpremies aan met meer dan 500 miljoen Vlaams 
belas%nggeld. Zo kunnen we samen meer dan 
300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen een 
zorgbudget bieden om hun levenskwaliteit te 
verbeteren. 
 

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming 
voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat 
bijvoorbeeld om mensen met erns%ge 
gezondheidsproblemen of een handicap. Er bestaan 
verschillende categorieën: 

∗ Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende 
van 130 euro/maand, zoals ouderen die in een 
woonzorgcentrum verblijven of mensen die 
thuis veel (eventueel professionele) 
ondersteuning nodig hebben. Vroeger hee<e 
dat de “zorgverzekering”. 

∗ Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
van maximaal 571 euro/maand (a_ankelijk van 
het inkomen). Vroeger hee<e dat de 
“tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”. 

∗ Een Een zorgbudget voor mensen met een 
handicap van 300 euro/maand. Het gaat om 
zowel kinderen als volwassenen met een 
mentale of fysieke beperking die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Dat budget draagt ook de 
naam “het basisondersteuningsbudget”. 

Ze kunnen de mensen vergoeden die hen elke dag 
helpen of extra kosten opvangen die ze als 
zorgbehoevende hebben. Die kosten zijn voor elke 
zorgbehoevende anders. 
Het kan gaan om extra vervoerskosten, extra 
uitgaven voor kleinere hulpmiddelen, dieetvoeding, 
verzorgingsmateriaal, extra kinesitherapie, pedicure 
of een eigen bijdrage in het woonzorgcentrum. 

Zorgen voor elkaar, da’s toch normaal 

Ook jij betaalt daarom elk jaar een solidaire zorgpremie van 51 euro. Zo verbeter je de 

levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevende in Vlaanderen. 

Je zorgpremie komt goed terecht 

Extra bescherming bovenop de sociale 
zekerheid 

Zorgbudgetten 

Met een zorgbudget staan 
zorgbehoevenden sterker. 
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De komende jaren breidt de Vlaamse sociale 
bescherming verder uit. 

•  Nu zijn er dus al de zorgbudge<en. 

•  Vanaf 2019 helpen we ook mensen die 
mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben, zoals 
een rolstoel, rollator of scooter. 

• In een latere fase zal de Vlaamse sociale 
bescherming ook een zorg%cket geven aan wie 
zorg nodig hee1. Dat %cket kan je inruilen voor 
dienstverlening in zorgvoorzieningen 
zoals woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, 
ini%a%even voor beschut wonen, centra voor 
geestelijke gezondheidszorgen diensten voor 
gezinszorg. Dankzij het zorg%cket bepaal je dus 
voor een groot deel zelf van welke zorg je wil 
genieten. 

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je 
recht hebt op een zorgbudget? Voor al die vragen 
kun je terecht bij je zorgkas. 
Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, gee1 advies, 
zorgt voor het innen van je zorgpremie en het 
betalen van de zorgbudge<en. 
Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse 
overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt 
je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas. 
Elk Vlaams ziekenfonds hee1 een zorgkas en ook de 
Vlaamse overheid hee1 er eentje.  
 
Meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be 

De Vlaamse sociale bescherming breidt 
uit De zorgkassen voor advies en begeleiding 

Solo vliegen: praktische gids voor alleenwoners 

Wie alleenstaand is, krijgt te maken met specifieke problemen en beperkingen. Zo moet je je 

lening, verwarming, ... op je eentje betalen terwijl de kosten niet gehalveerd worden. Ook op 

andere vlakken moet je meer uitkijken of regelen. En waar let je op als je met iemand een huis 

deelt om de kosten te drukken. 

Eerstelijnsgids ‘Solo vliegen’ 

Deze gids richt zich tot personen die alleen wonen. 

Tegen 2060 zal de hel' van de huishoudens in België 

bestaan uit één persoon. Zoveel mensen die alleen 

wonen, zoveel redenen waarom ze dat doen. Nu eens 

zijn het singles die een leven alleen comfortabel 

vinden en genieten van de vrijheid die dit biedt, dan 

weer mensen die na een rela)ebreuk plots alleen zijn. 

  

Alleenwoners kunnen jongvolwassenen zijn die hun 

weg zoeken, veer)gers die na een scheiding een 

nieuw leven opbouwen, weduwes of weduwenaars 

die na een heel leven samen alleen verder moeten. 

Veel alleenwoners zijn single, al dan niet met 

(volwassen) kinderen, andere hebben een rela)e, ook 

al wonen ze niet samen. 

  

Met deze prak)sche eerstelijnsgids willen de Koning 

Boudewijns)ch)ng en de Federa)e van het Belgisch 

Notariaat alleenwoners op weg helpen. De gids is 

opgebouwd aan de hand van verschillende 

momenten en keuzes in een mensenleven waarbij 

alleenwoners en singles een eigen aanpak zoeken. 

 

Meer info: Raadplegen en downloaden via 

www.kbs-frb.be 
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Arbeidsduurvermindering staat bij wijze van spreken 
in de sterren geschreven. ETUI, de studiedienst van 
het Europees Vakverbond, publiceerde onlangs een 
studie met de %tel ‘The why and how of working %me 
reduc%on’ (Het hoe en waarom van 
arbeidsduurvermindering) om het debat opnieuw 
aan te wakkeren. Hoewel arbeidsduurvermindering 
onvermijdelijk is, is de invoering ervan niet per se 
gemakkelijk. 
 
Onrealis%sch! Onbetaalbaar! Het argument van 
werkgevers om arbeidsduurvermindering te 
weigeren, is niet nieuw. Ze gebruikten het meer dan 
honderd jaar geleden al om de kinderarbeid te 
verdedigen. Afschaffing van kinderarbeid was toen 
ook “ondenkbaar” en “dodelijk voor de economie.” 

In 1921 werd de arbeidsduur teruggebracht tot 8 uur 
per dag of 48 uur per week. In 1936 kwam 
arbeidsduurvermindering opnieuw ter sprake. 
Daarop volgden dezelfde apocalyp%sche argumenten 
vanuit het Centraal Nijverheidscomité (het VBO van 
toen). “Als de 40-urenweek werkelijkheid zou 
worden, zou dat een regelrechte ramp zijn voor onze 
industrie. Inderdaad, alleen al de 40-urenweek, 
zonder verlaging van het weekloon, zou leiden tot 
een extra belas%ng van 20 procent op de kostprijs. 
Als we hieraan de onlangs overeengekomen 
loonaanpassingen toevoegen, het betaald verlof, de 
hogere barema's voor de kinderbijslag, enzovoort, 
zou het uurloon dus enorm s%jgen in vergelijking met 
het oude. Dat zou iedere mogelijkheid tot 
concurren%e uitsluiten in bijna alle bedrijfstakken.” 
 
Intussen zijn we in 1964 officieel overgestapt naar de 
45-urenweek die in sommige sectoren al werd 
gehanteerd. In 1978 werd overgegaan naar de 40-
urenweek en vervolgens naar de 38-urenweek. Dit 
gebeurde telkens zonder loonverlies en zonder 

economische rampen. In heel wat sectoren zit men 
vandaag zelfs onder dit niveau. 

Vandaag zit er geen beweging meer in de zaak, ofwel 
evolueert het in de verkeerde rich%ng: de 45-
urenweek is in België de facto weer in gebruik 
genomen door de arbeidsduur op jaarbasis vast te 
stellen. Het zijn echter vooral andere vormen van 
arbeidsduurverkor%ng die de kop opsteken: 
deel%jdse banen (vrijwillig via %jdskrediet of 
gedwongen). Daarbovenop is er structurele 
werkloosheid, waardoor de arbeidsduur voor 
duizenden werknemers wordt teruggebracht tot nul. 
Deze gaat uiteraard wel gepaard met loonverlies. 
 
Deze vorm van arbeidsduurvermindering door middel 
van deel%jds werk wordt namelijk volledig 
gefinancierd door de werknemers via lagere lonen. 
Dat betekent dat de bestaande ongelijkheid niet 
wordt aangepakt, integendeel. Het verergert alleen 
maar. De meeste banen die door deel%jds werk 
worden gecreëerd, zijn namelijk ongewild. Ze bieden 
minder loopbaanmogelijkheden en zijn 
geconcentreerd in minder goed betaalde sectoren. 
Aangezien de meeste deel%jdse banen bovendien 
nog steeds door vrouwen worden ingevuld, worden 
bestaande stereotypen beves%gd. 

 

Niets is onmogelijk  

Arbeidsduurvermindering staat in de sterren ge-

schreven  

Arbeidsduurvermindering is een historische eis van de vakbeweging, die al(jd met minach(ng 

werd verworpen door de werkgevers. Het ABVV zet de arbeidsduurvermindering tot 32 uur per 

week weer op de agenda. Alleen al de formulering van deze eis kan rekenen op een vijandige 

houding van de werkgevers en wordt soms eenvoudigweg van tafel geveegd omdat het 

‘ondenkbaar’ is. De arbeidsduur is in de loop der (jd nochtans blijven verkorten. Er is geen enkele 

reden om deze tendens te stoppen. 

Collectieve versus individuele 
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Arbeidsduurvermindering door middel van deel%jdse 
arbeid is daarom in de eerste plaats een goede zaak 
voor de ondernemingen, en niet zozeer een kans 
voor werknemers op een beter evenwicht tussen 
werk en privé. Bovendien wegen de gecreëerde 
banen niet op tegen het banenverlies, verre daarvan. 
Volgens ETUI komt de omvang van deze individuele 
arbeidsduurvermindering in de afgelopen %en jaar 
overeen met het verlies van meer dan vier miljoen 
banen in Europa. 
 
Juist omdat de arbeidsduur één van de belangrijkste 
he[omen is om de arbeidsmarkt te reguleren, kan 
men niet weigeren om erover te discussiëren, aldus 
ETUI. We moeten het debat heropenen. 

Dit is des te meer omdat arbeidsduurvermindering 
veel meer voordelen oplevert dan enkel de 
vermindering van structurele werkloosheid. 
Verscheidene studies tonen aan dat een (zij het 
gedeeltelijke) arbeidsduurvermindering oplossingen 
biedt op vlak van gezondheid en veiligheid op het 
werk, gelijkheid van vrouwen en mannen, evenwicht 
werk-privé, werkgelegenheid en produc%viteit. 
 
De doeltreffendheid is echter onlosmakelijk 
verbonden met de manier waarop het in de prak%jk 
zal worden omgezet: 

• In hoeverre moet de arbeidsduur worden 
verminderd? 

• Moet het per dag, per week, per maand of per 
jaar worden berekend? 

• Hoe wordt de vermindering gefinancierd? 

• Wordt de maatregel vrijwillig of verplicht en 
moet het op bedrijfs-, industrie-, na%onaal of 
transna%onaal niveau worden ingevoerd? 

 
ETUI gee1 geen antwoord op deze vragen, maar 
rapporteert wel over een aantal succesvolle 
proefprojecten die aantonen dat het niet alleen 
mogelijk, maar ook voordelig is om de arbeidsduur te 
verkorten, hoewel dat om een genuanceerde en 
veldspecifieke aanpak vraagt. 

In tegenstelling tot de regeringsplannen – met de wet
-Peeters als dieptepunt – kan collec%eve 
arbeidsduurvermindering ervoor zorgen dat werk 
weer werkbaar wordt. 
Als vakbond strijden we voor de arbeidsorganisa%e 
van de toekomst, met een inzet op anders werken, 
maar ook op betere arbeidsherverdeling. De huidige 
verdeling zit scheef: enerzijds een groep die vaak te 
veel moet werken met veel burn-outs en veel 
langdurig zieken als gevolg én anderzijds een groep 
die te weinig of zelfs geen werk hee1. De kortere 
werkweek maakt het mogelijk om met meer mensen 
minder te werken en meer te leven. 

Niets dan voordelen  

Werkbaar werk 

Bron: De Nieuwe Werker - 19 januari 2018  
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Eén van de meest besproken experimenten op vlak 
van arbeidsduurvermindering van de laatste jaren is 
de 6-urendag in het rust- en verzorgingstehuis 
Svartedalen in Zweden. Ook in ons land kreeg het 
experiment aandacht in de na%onale media. 
 

Zes uur per dag, zelfde maandloon, extra 

personeel 

Drieëntwin%g maanden lang werkte het verplegend 
personeel zes in plaats van acht uur per dag. Hun 
maandloon bleef hetzelfde. Bovendien werd extra 
personeel in dienst genomen. De eerste serieuze 
evalua%es laten posi%eve resultaten zien. 
 
In Zweden liepen al eerder experimenten met een 
kortere werkweek, zelf aan het einde van de jaren 
tach%g. Helaas werd er steeds onvoldoende 
onderzoek gedaan naar de effecten. Eén constante 
die wel duidelijk waarneembaar was in alle 
experimenten: een dalend ziekteverzuim. 
 
Expliciet doel van het experiment in Göteborg, dat in 
februari 2015 van start ging: onderzoeken van de 
lange termijneffecten van de kortere werkweek voor 
personeel én voor bewoners. Poli%ek lag het project 
gevoelig van bij de start. De progressieve 
bewindvoerders waren voorstanders, de 
conserva%eve opposi%e was er sterk tegen gekant, en 
deed het af als een verspilling van publieke middelen. 
 

Goed voor gezondheid 
Eerste vaststelling na afloop van het experiment was 
een aanzienlijke verbetering van de 
gezondheidstoestand van het personeel, vooral bij 
vij1igplussers. Verplegers en verpleegsters werden 
gevraagd zichzelf een score te geven op vier vlakken: 
zonder uitzondering gingen die 
gezondheidsindicatoren er aanzienlijk op vooruit. Zo 
gaf 72 procent aan zich in goede algemene 
gezondheid te bevinden (ten opzichte van 60% in de 
controlegroep CG); de ople<endheid ging er bij 65 

procent (50% CG) op vooruit; 64 procent gaf aan 
geen werkstress te ervaren (45% CG); en 58 procent 
van het personeel stelde een ac%eve levenss%jl te 
hebben (43% CG). 

 

Minder ziek 
Het personeel was ac%ever in zijn vrije %jd: er werd 
meer aan sport gedaan. In het rusthuis waar de 30-
urenweek van kracht was, gaven de medewerkers 
aan gemiddeld een uur meer te slapen dan het 
personeel in de controle-instelling. Opvallend was de 
daling van het ziekteverzuim bij vol%jdse 
medewerkers. Ziekte nam door de band genomen in 
Svartedalen af, terwijl het in andere zorginstellingen 
over dezelfde periode lichtjes steeg. In de groep in 
arbeidsduurvermindering was ook een daling van de 
bloeddruk op te tekenen. 
 
Arturo Perez zegt dat hij voor het experiment steeds 
vermoeid thuiskwam. Nog geen week na de overstap 
naar zes uur, merkte hij dat hij boordevol energie zat. 
“Hier had ik nooit van kunnen dromen. Ik kom met 
grote vreugde naar het werk. Een gelukkige 
werknemer is een betere werknemer”, zo voegt hij 
eraan toe. 
 

Svartedalen 

Kortere werkweek: Zweden wijst de weg  

De Scandinavische landen zijn gidslanden op tal van vlakken: onderwijs, gelijkheid... en nu lijkt het 

ook vruchtbare bodem voor collec(eve arbeidsduurvermindering. Minder werken om beter te 

leven. We nemen enkele voorbeelden onder de loep. 
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De 26-jarige Emilie Telander gee1 aan meer last te 
hebben van vermoeidheid, sinds het personeel na 23 
maanden weer overstapte naar een werkweek van 
40 uur. “Tijdens de loop van het experiment hadden 
de medewerkers meer energie. Ik zag dat iedereen 
gelukkig was.” 
 

Betere dienstverlening 
Naast de posi%eve gezondheidseffecten voor het 
personeel, ging ook de dienstverlening voor de 
bewoners erop vooruit. Het personeel deed meer 
ac%viteiten met de bewoners, zoals wandelingen 
buitenshuis, zingen en dansen. Het is vanuit 
wetenschappelijk oogpunt moeilijk om de verbeterde 
zorg te beschouwen als direct gevolg van de kortere 
werkdag, maar het is niet ver gezocht om te stellen 
dat betere werkomstandigheden hier misschien voor 
iets tussen zi<en. 

 

Succesvol 
Daniel Bernmar, de bevoegde schepen in de stad, ziet 
het experiment als “succesvol op verschillende 
vlakken”: er werden 17 banen gecreëerd, de kosten 
voor ziekteverzuim daalden en het wereldwijde 
debat over werkcultuur werd weer nieuw leven in 
geblazen. “Het zet de kortere werkweek weer op de 
agenda, in Zweden én in de rest van Europa.” 
 
De posi%eve resultaten voor werknemers én voor 
bewoners kennen natuurlijk een prijs. Welzijn is niet 
gra%s. De personeelskosten gingen omhoog bij de 
zorginstelling van Svartedalen. Logisch, de 

medewerkers werkten minder uren, maar kregen 
hetzelfde betaald, en er werden mensen 
aangeworven. 
 
De hogere kostprijs werd dan weer gecompenseerd 
door een aanzienlijk lager ziekteverzuim, een kost die 
hoog kan oplopen voor werkgever en overheid. Op 
werkloosheidsuitkeringen werd bespaard, want een 
deel van die werkzoekenden kreeg een job. Dit wijst 
erop dat de totale kostprijs van het experiment 
(ongeveer 1,2 miljoen euro) voor de hel1 wordt 
goedgemaakt op andere vlakken. 
 

Toyota 
In het Toyota-onderhoudscentrum, ook in Göteborg, 
werd de werkweek meer dan %en jaar geleden al flink 
ingekort. Al veer%en jaar werkt iedereen er een zes-
urendag. Voordat dit werd doorgevoerd, toonden 
klanten zich vaak ontevreden over lange wachOjden, 
kenden de medewerkers veel meer stress en 
maakten ze vaker fouten. Directeur Mar%n Banck 
besliste de werkdag van zijn technisch personeel, 36 
personen in totaal, in te korten met behoud van loon. 
Elke werkdag hee1 nu twee ploegen: van 6 uur ’s 
morgens tot ’s middags en van ’s middags tot 6 uur ’s 
avonds. 
 

Minder verloop, meer efficien̈�e, meer winst 
“Het personeel voelt zich beter. Er is minder verloop 
van mensen die komen en gaan, waardoor we 
minder vaak nieuwe mensen moeten rekruteren”, 
zegt Banck. “Iedereen is tevreden.” Ook de efficiën%e 
gaat erop vooruit. De medewerkers lijken op zes uur 
%jd even veel werk te verze<en dan op acht uur %jd. 
Hij merkt op dat de winst ook met een kwart is 
gestegen. Het onderhoudscentrum blij1 nu immers 
langer open en kan dus bijkomende klanten 
aantrekken. 
 

Beter evenwicht werk-prive ́
De 28-jarige Mar%n Geborg star<e acht jaar geleden 
als technieker bij Toyota en is er gebleven omwille 
van de 6-urendag. “Mijn vrienden zijn jaloers”, zegt 
hij. Bovendien verliest hij veel minder %jd onderweg 
door het uurrooster. Sandra Andersson (26) werkt er 
ook al sinds 2008. “Het is fantas%sch om om 12 uur 
te stoppen. Vroeger ging ik naar het strand na het 
werk. Nu heb ik een gezin en kan ik de hele namiddag 
met mijn kindje doorbrengen.” 
 

Bron: De Nieuwe Werker - 19 januari 2018  
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De dag dat u gepensioneerd bent betaalt u 
niet langer de volle bijdrage. De bijdrage voor 
een gepensioneerd lid bedraagt immers € 
6,00 (€ 7,20 voor leden aangesloten in 
Antwerpen) per maand. De regel gaat in 
vanaf de maand volgend op deze waar u ons 
hiervan ingelicht hebt.  
 
Gezien de verschillende 
pensioenleeftijden is het voor onze 
gewesten onmogelijk om bij te houden wie wanneer met pensioen gaat. Wij vragen 
u dan ook om zelf het initiatief te nemen en via uw lokale afgevaardigde ONS 
SECRETARIAAT de datum waarop u met pensioen gaat kenbaar te maken. 

Syndicale bijdrage 

gepensioneerden 


