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 Tel.: 03 213 69 30       

  Steunpunt Mechelen  Op aanvraag antwoord  
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  Tel.:  053 79 00 46  •  bijstand tuchtraad  
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 St. Amandsstraat 112 - 8800 Roeselare  DEZE SERVICE EN INFORMATIE  

 Tel.:  051 20 92 98 ZIT INTEGRAAL VERVAT  
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De Kern hee� op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet met betrekking tot het in aanmerking 

nemen van de zwaarte van sommige func�es voor de bepaling van de pensioenrechten in de 

publieke sector goedgekeurd. 

Voorwoord  

Deze hervorming zorgt ervoor dat, in de bepaling van 
de pensioenrechten, de werkelijkheid van de 
uitgeoefende func�es in aanmerking wordt genomen 
evenals de zwaarte die eraan is verbonden. Let op, er 
is hier wel degelijk sprake van func�es, en niet meer 
het beroep op zich. Het geweer werd weerom van 
schouder gewisseld. In het verdere voorwoord zullen 
we daarom niet meer spreken over een ‘zwaar 
beroep’ maar over een ‘zware func�e’. 
 
Ter herinnering, op 12 september 2016 hee' het 
Na�onaal Pensioencomité een rapport goedgekeurd 
met betrekking tot de vier criteria verbonden aan de 
‘func�e’ die werden gedefinieerd in het kader van de 
gesprekken betreffende de publieke sector. 

Het voorontwerp van wet voorziet dat de erkenning 
van de zwaarte van een ‘func�e’ een vervroegde 
pensionering zal toelaten of, indien de werkende 
beslist zijn beroepsac�viteit verder te ze-en, de 
toekenning van een hoger pensioenbedrag. De 
‘zware func�e’ moet ten minste gedurende een 
periode van 5 tot 10 jaar zijn uitgeoefend om het 
recht te openen op een vervroegde ui-reding of een 
bonus ‘zware func�e’. 
  
De werkende die een ‘zware func�e’ uitoefent, zal 
mogen beslissen of hij vroeger met pensioen gaat 
vanaf de lee'ijd van 60 jaar. Er zijn drie niveaus 
binnen de erkenning van een ‘zware func�e’ die 
zullen toelaten, om na te gaan of er wordt voldaan 
aan de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd 
pensioen, om de effec�ef gepresteerde loopbaan te 
verhogen met 5% (niveau 1), 10% (niveau 2) of 15% 
(niveau 3). Niveau 1 wordt toegekend wanneer aan 
één van de criteria gedefinieerd door het Na�onaal 
Pensioencomité wordt voldaan. Niveau 2 wordt 
toegekend wanneer aan twee criteria wordt voldaan. 
Nivea 3 wordt toegekend wanneer aan drie of vier 
criteria wordt voldaan. 

 Het voorontwerp van wet wil echter de werkenden 
aanmoedigen om hun beroepsloopbaan verder te 
ze-en. Zo wordt er voorzien dat indien hij beslist zijn 
beroepsloopbaan verder te ze-en, het voordeel 
‘zware func�es’ zal worden omgezet in een “bonus 
zware func�e” die zal worden toegevoegd aan het 
pensioenbedrag.  

Het voorontwerp van wet, goedgekeurd in eerste 
lezing, zal worden voorgelegd aan de syndicale 
onderhandeling met de vertegenwoordigers van de 
publieke sector.  
 
Het voorontwerp van wet voorziet bovendien dat de 
lijsten met de ‘zware func�es’ zullen worden 
opgesteld in samenwerking met de sociale partners. 
Ze zullen moeten verduidelijken welke func�es als 
zwaar worden erkend evenals het niveau van de 
zwaarte dat wordt toegekend. Deze lijsten zullen het 
voorwerp uitmaken van koninklijke besluiten die ter 
goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de 
Ministerraad. 
 
Tot zover een stand van zaken. 

We hebben helaas moeten vaststellen dat er de 
afgelopen �jd fou�eve info werd rondgestuurd. 
 
We citeren: 
‘Zoals de minister �jdens zijn persconferen�e 

opmerkte, zijn de NMBS en Defensie uit dit kader 

on�rokken om vooruitgang te boeken in dit dossier. 

Wat hen betre$, zullen er geen onderhandelingen 

meer plaatsvinden omdat de regering voor het einde 

van de legislatuur met het “civiele” gedeelte van het 

dossier wenst te eindigen. 

Gevolgen op de pensioenrechten  

Syndicale onderhandeling  

Foutieve informatie  
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Deze beslissing is genomen bij het Kernkabinet waar 

onze Minister van Defensie niet zetelt. 

Wat Defensie betre$, verandert er voorlopig niets en 

hee$ iedereen recht op een normale pensioen! 

Inderdaad, U leest het goed, er werd geen nieuwe 

wet goedgekeurd door het Parlement en dus WIJZIGT 

ER VOOR DE ZOVEELSTE KEER NIETS! 

Defacto, zal het pensioendossier voor 

Defensiepersoneel door de volgende regering 

behandeld worden. 

Deze regering beperkt zich tot het verschaffen van 

een theore�sche deadline voor 2039 in afwach�ng 

van mogelijke onderhandelingen door de nieuwe 

regering.’ 

 
Deze info is volstrekt fou�ef. Waarheid en leugen 
lopen in deze berichtgeving zo sterk door elkaar, dat 
het makkelijker is om voorgaand citaat in zijn geheel 
te schrappen dan te verbeteren. Alle bewegingen in 
ons pensioendossier zullen we steeds verstrekken via 
onze Info-Defensie. De allerlaatste ontwikkelingen 
kunnen jullie hieronder lezen.  

Ons standpunt blij' nog steeds dezelfde. We hebben 
dit in onze vorige edi�es meermaals neergeschreven, 
maar herhalen is in deze geen overbodige luxe: 
 

We willen voor alle militairen die nu in dienst zijn 

GEEN wijziging aan hun pensioenstelsel. Net als de 

parlementairen willen we AL onze verworven 

rechten BEHOUDEN. Tevens vinden we een 

maximale verhoging van 2 jaar een aanvaardbaar 

voorstel. Alle andere voorstellen die meer zijn dan 2 

jaar willen we koppelen aan een onderhandeling 

over het geldelijk, het statutaire, onze rechten en 

plichten, arbeidsbescherming en externe mobiliteit. 

 
Ook in de contactname naar de media is dit ons 
uitgangspunt, maar we merken op dat de �tels van 
bepaalde ar�kels in de geschreven pers en beetje 
ongelukkig zijn gekozen (zie verder in deze info). 
 
Gezien een eerdere uitstap voorlopig (binnen deze 
legislatuur) niet mogelijk is onder de 60 jaar via 
Pensioenen, kijken we naar onze eigen minister om 
het overblijvende deel, ofwel 2 jaar, met degelijke 
eindeloopbaan maatregelen op te vullen. Uiteindelijk 
moet een normale militaire carrière kunnen worden 
beëindigd op een maximale lee'ijd van 58 jaar. 

Wat is het standpunt van ACOD-Defensie? 

Het puntensysteem: tombola zonder winnaars  

Het pensioen met punten zoals het voorligt op de regeringstafel is een tombola. Je zal vooraf niet 

weten hoe hoog je pensioen zal zijn en onder welke voorwaarden je met pensioen zal kunnen 

gaan.  

Het pensioen met punten – zoals dat momenteel 
voorligt – is gebaseerd op het volgende principe: je 
beschikt over een rekening die gevuld wordt met 
punten in de loop van je loopbaan. Voor elk jaar dat 
je het gemiddeld loon verdiend, krijg je één punt. Ligt 
je loon lager dan krijg je minder dan één punt. 
Verdien je meer dan het gemiddeld loon van de 
werknemers, bijvoorbeeld anderhalve keer meer, 
dan krijg je anderhalf punt. Op het einde van je 
loopbaan heb je dan een aantal punten verzameld op 
die rekening, waar een pensioen tegenover staat. 
Maar dan begint de loterij. 
 

De waarde van de opgespaarde pensioenpunten 
hangt af van de regering die op dat moment aan de 
macht is. Is dat een regering zoals die van Charles 
Michel, dan kan dat wel eens flink tegenvallen. 
 
De regering zal de waarde van de punten kunnen 
aanpassen voor periodes waarin je niet kon werken 
door ziekte, ongeval, �jdskrediet of werkloosheid. Of 
ze kan bepaalde van die gelijkgestelde periodes 
afschaffen. 
 
Ze kan ook bepaalde omrekeningen maken in func�e 
van budge-aire, financiële of demografische factoren 
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zoals de levensverwach�ng. Stel dat het weer eens 
fout loopt in de financiële sector en de regering 
massaal geld in de banken pompt, dan is de kans 
bijzonder groot dat onze pensioenen daar het 
slachtoffer van zijn. Of, als er meer gepensioneerden 
zijn, kan men de pensioenen verlagen. En de regering 
kan ook het aantal jaren verhogen dat je moet 
werken om een volledig pensioen te hebben, wat de 
waarde van de punten zal doen dalen en de 
pensioenlee'ijd verhogen. 
 
A priori blij' het aantal jaar dat je moet presteren 
om een volledig pensioen te hebben, op 45 jaar 
liggen. Stop je met werken voor je aan 45 jaren zit, 
dan word je gestra' met een lager pensioen. 
 
Het puntensysteem betekent grote onzekerheid en 
een fundamentele onrechtvaardigheid. Om nog maar 
te zwijgen van de ongelijkheden die zo’n systeem 

met zich meebrengt. Het enige doel van dit systeem 
is om de pensioenuitgaven te beperken op de kap 
van de (bijna) gepensioneerden door het 
pensioenbedrag aJankelijk te maken van wijzigende 
factoren zoals de levensverwach�ng of de 
economische toestand. 
 
 

Bron: De Nieuwe Werker - 16 maart 2018 

De regering doet mensen langer werken dan ze 

gezond zijn 

Werknemers worden steeds meer geconfronteerd met zware harde werkomstandigheden. Ze 

moeten rennen, springen vallen en weer opstaan omdat alles in het teken staat van strakke 

deadlines, harde concurren�e en compe��viteit. Het arbeidsritme ligt erg hoog en de flexibiliteit 

is slopend. Het gevolg? Stress, burn-out, fysieke en mentale overbelas�ng. Het aantal langdurig 

zieken piekt. 

Of ze daar nu nog ver af staan of niet, slechts één 
werknemer op �en wil werken tot 67 jaar. Maar liefst 
4 op 5 werknemers of 84 procent zegt niet in staat te 
zijn om hun huidige job uit te oefenen tot aan de 
lee'ijd van 67 jaar. En twee op drie, 63 procent, 
schat dat het onmogelijk is zo verder te doen tot 65 
jaar. Het zijn voornamelijk vrouwen, kortgeschoolden 
en oudere werknemers (boven de 50) die het fysiek 
en mentaal niet mogelijk achten om te blijven 
werken tot aan de we-elijke pensioenlee'ijd 
(onderzoek Securex, december 2017). 
 
Het zit echt niet enkel in de hoofden van de mensen. 
De levensverwach�ng steeg de jongste 50 jaar 
dankzij betere levensomstandigheden, maar wie de 
demografische sta�s�eken correct leest, ziet wat er 
echt aan de hand is. Langer leven is één zaak. Langer 
leven in goede gezondheid een andere. Studies tonen 
aan dat de gezondheid sterk afneemt rond de lee'ijd 
van 64 jaar. 
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De zogenaamde levensverwach�ng in goede 
gezondheid, het aantal jaar dat iemand in goede 
gezondheid lee', bedraagt gemiddeld 64 jaar in 
België. Voor mannen gaat het om 64 jaar, voor 
vrouwen om 64,4. De levensverwach�ng in goede 
gezondheid ligt dus lager dan de we-elijke 
pensioenlee'ijd! Eurostat, het kenniscentrum van de 
Europese Unie, beves�gt dat vanaf 64 jaar fysieke 
problemen zich echt manifesteren. Deze realiteit is 
niet te verwaarlozen. 
 
Sinds haar aanstelling doet de regering- Michel er 
alles aan om iedereen te verplichten langer te 

werken, niet in het minst door de we-elijke 
pensioenlee'ijd op te trekken naar 67. Wie zal dat 
halen? Wat gebeurt er met diegenen die het niet 
halen? Het antwoord is eenvoudig: ofwel hebben ze 
toegang tot een vervoegd pensioen indien ze aan de 
voorwaarden voldoen (loopbaan van min. 42 jaar), 
ofwel eindigen ze hun loopbaan in de werkloosheid 
of de invaliditeit. In elk geval zullen ze een (nog) lager 
pensioen hebben. 
 

Bron: De Nieuwe Werker - 16 maart 2018 

Vrouwen en jongeren worden bedrogen  

Vrouwen zijn het grootste slachtoffer van de pensioeningrepen van de wel erg mannelijke regering

-Michel. En jongeren worden wijsgemaakt dat ze hun pensioen op hun buik kunnen schrijven  

Vrouwen zijn de grote verliezers van de 
besparingswoede in de pensioenen. In 1997 kon een 
vrouw met pensioen op de lee'ijd van 60 jaar na een 
carrière van 20 jaar. Die loopbaan- en 
lee'ijdsvoorwaarden werden omhoog getrokken 
rich�ng de voorwaarden voor mannen: 65 jaar en 45 
jaar loopbaan. 
 
Maar veel vrouwen geraken niet aan een dergelijke 
loopbaan. De carrière van een vrouw is gemiddeld 
36,6 jaar. Ze bouwen dus minder sociale rechten op. 
Omdat ze bovendien minder verdienen dan mannen, 

valt hun pensioen een pak lager uit. Ja, vandaag 
verdienen vrouwen gemiddeld nog steeds 20% 
minder per maand dan mannen! Die loonkloof wordt 
steeds breder naarmate vrouwen ouder worden. Op 
het moment dat ze met pensioen gaan, ligt hun 
maandelijks pensioen 25% lager. 
Het gemiddeld pensioen van vrouwen ligt op 882 
euro tegen 1.181 euro voor mannen. Dit is een 
armoederisico want de armoede- drempel ligt op 
1.157 euro per maand. 
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Vandaag moeten vrouwen een carrière van 44 jaar 
kunnen voorleggen als ze met pensioen willen op 60 
jaar. Voor velen onder hen is dat onrealis�sch; de 
toegang tot vervroegd pensioen wordt hen in feite 
ontzegd. Ze zullen tot hun 67ste moeten werken. In- 
dien de regering de gelijkgestelde periodes blij' 
viseren (zie pagina 7) en deze minder laat meetellen 
voor het pensioen dan zullen vrouwen een nog lager 
pensioen hebben. 

Jongeren krijgen al jaren te horen dat er voor hen 
geen we-elijk pensioen zal zijn. De doemberichten 
over de vergrijzing worden weid verspreid. Jongeren 
zullen veel langer moeten werken en zelf andere 
oplossingen moeten vinden voor hun oude dag. 
 
Maar het is niet correct om te doen alsof de 
pensioenkas leegloopt. En zeker niet om te doen 
alsof er helemaal niks meer over zal zijn als de 
jongeren van vandaag met pensioen gaan. 
Pensioenen worden niet betaald vanuit een 
leeglopend vat, maar worden hoofdzakelijk 
gefinancierd door overheid én door de bijdragen van 
werknemers. Zij staan immers een deel van hun loon 
af. De rijkdom die elk jaar geproduceerd wordt door 
werknemers maar ook de herverdeling van die 
rijkdom via de  fiscaliteit en de sociale zekerheid is 
cruciaal. België, maar niet alle Belgen, is nog nooit zo 
rijk geweest als vandaag! 

De pensioenen zijn zeker geen zaak van de ouderen. 
Vandaag mee opkomen voor betere pensioenen, is 
ook opkomen voor je eigen rechten. Want vandaag 
wordt beslist over de pensioenen van morgen. 
 
Private verzekerings firma’s proberen te profiteren 
van de doemscenario’s en prijzen alvast met 
verleidelijke reclame hun spaarproducten aan bij 
jongeren. Maar deze formules zijn kostelijk, 
ondoorzich�g en onveilig. Bovendien moet je ook 
nog over genoeg centen beschikken. Met 
interimwerk, �jdelijke contracten en andere 
onzekere tewerkstelling zullen de jongeren er niet 
aan toekomen. 

Opkomen voor je rechten 

Bron: De Nieuwe Werker - 16 maart 2018 
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Legervakbonden niet tevreden met 

pensioenregeling zware beroepen 
 
De militairen zijn niet tevreden met de 
pensioenregeling voor de zware beroepen die is 
afgesproken door de regering. 'We willen net als 
iedereen twee jaar langer werken, maar ze lappen er 
direct zeven jaar bij', klinkt het bij de socialis�sche 
vakbond. 
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gaat 
met de sociale partners onderhandelen over de 
nieuwe regeling. De regering raakte het vrijdag eens 
over het kader. Wie een zwaar beroep uitoefent, kan 
vroeger met pensioen of zal een hoger pensioen 
krijgen. De criteria worden: fysiek zwaar werk, 
belastende werkorganisa�e of gevaarlijk werk. Stress 
kan in rekening worden gebracht als verzwarend 
criterium. Op elke periode waarin iemand een zwaar 
beroep hee' uitgeoefend, worden coëfficiënten 
(1,05 , 1,10 of 1,15) toegepast. 
De bestaande regeling voor het rijdend personeel van 
de spoorwegen en militairen verdwijnt. Vandaag 
mogen militairen met 56 op pensioen. Dat verdwijnt 
dus. Er komt wel een overgangsregeling van twin�g 
jaar. De legervakbonden voelen zich ondanks die 

overgangsregeling 'bij de neus gegrepen', aldus Hans 
Le Jeune, bestendig secretaris voor de socialis�sche 
overheidsvakbond ACOD. 'We willen zoals elke 
burger gerust langer werken. Maar net zoals 
iedereen willen we er twee jaar bij. Dus in plaats van 
pensioen op 56 naar pensioen op 58. Maar nu lappen 
ze er direct zeven jaar bij', aldus Le Jeune. 
 
Minder aantrekkelijk 

Met een normale loopbaan zullen militairen op 63 op 
pensioen kunnen, in het beste geval als ze in 
aanmerking komen voor de zware beroepen op 
zes�g. 'Militairen van 60, 61 of 62 jaar, die meedoen 
met twin�gers. Dat is niet realis�sch', vindt de 
vakbondsman. 
De vakbond waarschuwt meteen dat defensie zo 
minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe rekruten. 
'Waarom zouden jongeren nog militair willen 
worden. In de privésector kunnen ze meer verdienen 
en moeten ze even lang werken'. Volgens Le Jeune 
kampte Defensie vorig jaar al met 
wervingsproblemen. 'Er raken maar halve peletons 
ingevuld'. Vakbondsac�es zijn niet te verwachten: 
militairen hebben geen stakingsrecht. 
 

Verschenen in de pers! 

Op 3 april ‘18 is er een ar�kel verschenen op Belga. Verschillende kranten hebben dit opgepikt. 

Hieronder het ar�kel dat verschenen is in de “Knack”. 

Bron: http://moneytalk.knack.be  

Het Nieuwsblad: 

Militairen niet tevreden met regeling zware 
beroepen en willen op 58 met pensioen 
 
Gazet van Antwerpen: 

Militairen niet tevreden met regeling zware 
beroepen 
 
Het Belang van Limburg: 

Militairen niet tevreden met regeling zware 
beroepen 
 
De Tijd: 

Militairen niet tevreden met regeling zware 
beroepen 
 

De Metro: 

Militairen willen op 58 met pensioen 
 
 
 
 
 
 
 
Op onze facebookpagina zijn de linken terug te 
vinden. 

www.facebook.com/acod.defensie 

Ook op volgende nieuwssite’s is er een gelijkaardig ar�kel verschenen: 
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De vakbondspremie bedraagt 90,- euro voor 
diegenen die een jaarbijdrage van tenminste 151,49 
euro hebben betaald.  
 
Aanvraagformulier niet ontvangen.  
Sinds 2012 kan de personeelsdienst, waarvan u 
aJangt, u geen duplicaat meer bezorgen, zelfs niet 
wanneer uw formulier is zoekgeraakt, u het nooit 
ontvangen hee' of het structurele vergissingen 
inhoudt.  
 
Hoe een vervangformulier aanvragen?  
Neem contact op met: susy.luyten@acod.be 
Opgelet: Enkel aanvragen vervangingsformulieren 
referen�ejaar 2017 worden aanvaard!  
 
Wij vragen onze leden om het formulier 

goed ingevuld 

 
IBAN-rekeningnummer 

vermelding “gelezen en goedgekeurd” 

datum 

handtekening 

en eventuele adresverandering 

 
over te maken aan 

onze lokale ACOD-afgevaardigde 

 
of rechtstreeks op te sturen naar 
 
ACOD-Defensie 
Fontainasplein 9/11 
1000 Brussel 

 

!!! Gelieve het formulier NIET rechtstreeks over te 

maken aan het gewest !!! 

 

Aanvraag van de vakbondspremieAanvraag van de vakbondspremieAanvraag van de vakbondspremieAanvraag van de vakbondspremie    

referentiejaar 2017 referentiejaar 2017 referentiejaar 2017 referentiejaar 2017     

Iedere militair van het ac�ef kader, ieder lid van het statutair burgerpersoneel en van het 

rechthebbend contractueel burgerpersoneel hee� normaal het formulier “aanvraag van de 

vakbondspremie voor het referen�ejaar 2017”ontvangen. Zo u gedurende een aantal maanden 

van het jaar 2017 aangesloten was bij een andere representa�eve vakorganisa�e vragen wij u om 

het bewijs van betaling bij die organisa�e samen met dat aEest aan ons te bezorgen. 

Het ingevulde formulier dient in ons bezit te zijn vóór 1 juli 2018 ! 
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Er is voor de oplossing gekozen waarbij burgerlijke 
leden van Defensie, die in opera�es (of in de schoot 
van een contact team) willen/kunnen uitgezonden 
worden, op vrijwillige basis, in eenzelfde func�e als 
deze die zij als burgerlijk personeelslid bekleden, 
toetreden tot het korps van de reservemilitairen 
zodat zij hun opdrachten in opera�es onder het 
statuut van reservemilitair en niet als burgerlijk 
personeelslid kunnen uitvoeren. 

Alle burgerlijke personeelsleden van Defensie mogen 
zich kandidaat stellen, niveau D voor de categorie 
vrijwilliger, niveau C en niveau B voor de categorie 
onderofficier, niveau A voor de categorie officier. 
 
In deze laatste categorie kunnen de kandidaten, die 
in het bezit zijn van het specifieke masterdiploma dat 
vereist is voor de uitoefening van die welbepaalde 
func�e, rechtstreeks toetreden tot de categorie van 
hoofdofficier (i.e. laterale bijzondere werving) als zij 
aan één van de volgende voorwaarden voldoen:  
 
 10 jaar beroepservaring hebben in deze func�e 

als burgerlijk personeelslid van Defensie als de 
normale duur van de masteropleiding maximum 
5 jaar bedraagt OF 

 5 jaar beroepservaring hebben in deze func�e als 
burgerlijk personeelslid van Defensie als de 
normale duur van de masteropleiding meer dan 
5 jaar bedraagt.  

Er gelden voor de burgerlijke personeelsleden van 
Defensie geen lee'ijdslimieten bij de aanwerving. 
 
U kunt zich kandidaat stellen door te mailen naar DG 
HR HRB-DNR. 

Alle kandidaat-reservemilitairen moeten slagen voor 
een aantal selec�eproeven: 
 
 psychotechnische proeven inzake het 

intellectueel poten�eel (algemene testen); 
 psychotechnische proeven inzake de beoordeling 

van de karakteriële hoedanigheden (interview, 
verschillend per personeelscategorie); 

 geneeskundige onderzoeken betreffende de 
medische geschiktheid; 

 proeven van fysieke geschiktheid. 
 
Burgers die kandidaat-reserveofficier Niv A voor de 
laterale bijzondere werving zijn, moeten bovendien 
geslaagd zijn in het examen van de wezenlijke kennis 
van de 2de landstaal.  

Er wordt een verkorte militaire basisvorming 
voorzien die 4 weken duurt, dit om de “pre-
deployment trainingen” die aan een effec�eve inzet 
voorafgaan, vlot te kunnen laten verlopen. 

Kandidaatstelling 

Toetreding van het burgerpersoneel van Defensie in 

operaties in de hoedanigheid van reservemilitair  

Defensie wenst het voor de burgerlijke statutaire en contractuele ambtenaren, die werkzaam zijn 

bij Defensie, mogelijk te maken om deel te nemen aan opera�es met dezelfde rechten en plichten 

als de ac�eve militairen (verzekering, vergoedingen, ontschepingsverlof toegestaan in de 

hoedanigheid van reservemilitair, medische zorgen, ...). 

Selectie per personeelscategorie 

Basisvorming  
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Het voorontwerp van wet kadert in het 
regeerakkoord dat de verderzeXng van de 
op�malisa�e van de statuten voorziet. Het betre' 
het bevorderen van de competen�eontwikkeling, via 
de afschaffing van de maximumlee'ijd van het einde 
van de dienstneming en het invoeren van de 
mogelijkheid tot het verlengen van de dienstneming. 
Zodoende wordt het rendement geop�maliseerd en 
wordt de deur naar een doorstroomfunc�e geopend, 
wat een re-integra�e in de burgersector kan 
vergemakkelijken. Anderzijds is het de bedoeling 
meer aandacht aan het einde van de dienstneming 
van de militair beperkte duur (BDL) te besteden, door 
een betere begeleiding bij de beroepsomschakeling 
en de verhoging van de reclasseringspremie. 

 de dienstneming van de militair BDL één of 
meerdere malen van rechtswege met één jaar te 
verlengen, zonder dat de som van de 
verlengingen meer dan vier jaar bedraagt 

 de maximaal mogelijke reclasseringspremie te 
verhogen van 12 naar 14 maal het bedrag van de 
laatst betaalde maandwedde 

 de militair BDL die 84 maanden werkelijke dienst 
hee' volbracht de mogelijkheid te bieden te 
kunnen genieten van een gepersonaliseerd  

 

        beroepsomschakelingsprogramma 
 de dienstneming van maximum vijf jaar van de 

militair BDL, ex-militair in vrijwillige militaire 
inzet, op aanvraag te verlengen met drie jaar 

 de bepalingen op te heffen over: 
- het einde van de dienstneming van rechtswege 

van de militair BDL bepaald per lee'ijdslimiet 
- het niet toelaten van de officier BDL tot de 

basis stafvorming 
- het vragen van een voorschot van maximum 

50 procent van de reclasseringspremie 
 
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de 
Raad van State. 

De aangebrachte wijzigingen hebben tot 
doel: 

Wijzigingen inzake de militaire loopbaan van 

beperkte duur  

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp 

van wet goed dat een reeks wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de militaire loopbaan 

van beperkte duur. 

Bron: Persbericht van de Ministerraad 

van 23 maart 2018  

Zij wordt verstrekt in het CBOS in de maand juli en 
behelst de militaire ini�a�efase (2 weken) en de 
gespecialiseerde Mil opleiding (= fase Force 
Protec�on, 2 weken). Beide delen kunnen, naar 
wens, aaneensluitend worden gevolgd of worden 
opgesplitst, waarbij het 2de deel dan in Jul van het 
daaropvolgende jaar zal plaatsvinden. 

Meer informa�e over een loopbaan bij de Reserve, 
met inbegrip van vacatures die los staan van dit 
ini�a�ef, kan u vinden op de website h-ps://
www.mil.be/nl/de-reserve en in de brochure h-ps://

www.mil.be/sites/mil.be/files/files_library/
brochure_reserve_f-n_0.pdf.` 
 
De burgerlijke personeelsleden van Defensie zullen 
van ambtswege beschouwd worden als “getrainde 
reservemilitair” omdat zij hun func�e als burgerlijk 
personeelslid van Defensie dagelijks uitvoeren in de 
schoot van Defensie. Deze automa�sche “getrainde” 
status geldt alleen voor de periode waarin zij de 
desbetreffende func�e uitvoeren in de schoot van 
Defensie. Wanneer de burgerlijke personeelsleden 
Defensie verlaten, kunnen zij verder een bijdrage ten 
voordele Defensie blijven leveren als reservemilitair, 
maar moeten zij wel jaarlijkse presta�es leveren om 
tot de “getrainde” Reserve te blijven behoren. 

Loopbaan 
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In dit ar�kel zal een summiere opsomming van 
bepaalde ar�kelen aan bod komen. Het volledige 
assor�ment zal ter informa�e overgemaakt worden 
aan jullie lokale vakbondsafgevaardigde. 

De hoge isola�evest (41000 stuks) wordt sinds het 
tweede semester 2017 aangeboden in eerste dota�e. 

 
De wintersjaal (16000 stuks) zal bedeeld worden als 
korpuitrus�ng vanaf het tweede semester 2018. 

Het winterondergoed (24000 stuks) zal �jdens de 
inlijving uitgedeeld worden vanaf het eerste 
semester 2018.  

 
Basha (12400 stuks) zal als korpsuitrus�ng 
beschikbaar zijn vanaf het tweede semester 2018. 
 

Gevechtskledij: de tac�sche gevechtskledij met 
brandvertragende eigenschappen zal op termijn de 
smokevest en de smokebroek vervangen. Momenteel 
ligt de aankoopaanvraag bij MRMP en is het de 
bedoeling om te starten met de verdeling in 2019. 

Realisaties 2017: 

Stand van zaken materiaalbeheerders  

Eind februari werden de syndicale vakorganisa�es uitgenodigd voor een informa�ebriefing om 

een stand van zaken te krijgen van de gerealiseerde aankopen, lopende contracten en nieuwe 

ini�a�even. 

Plan 2018-2021: 
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Ballis�sche helm: midden 2017 werd een 
moderniseringskit geleverd maar na een 
trainingsperiode van de twee pilooteenheden (Md Bn 
Ch A en 1W) werd vastgesteld dat er problemen en 
ongemakken waren met de kinhouder. 
De firma hee' het probleem erkent en de gevraagde 
wijzigingen aangebracht. Het nieuwe kinstuk is 
momenteel opnieuw in een tes\ase bij de 
pilooteenheden. Na een posi�eve evalua�e zullen 
18000 kits vervangen worden (weliswaar met 1 jaar 
vertraging op het vooropgestelde plan). 
Combat shirt Woodland: iedereen die deelneemt aan 
Homeland Ops  krijgt 3 exemplaren in eerste dota�e. 
Eventuele hernieuwingen of  extra exemplaren zijn 

ten laste van betrokkene.  
Voor een buitenlandse opera�e krijgt al het 
personeel 3 combat shirts woodland en 2 
hemdvesten woodland. 
De stock was uitgeput door het ontbreken van 
verschillende maten. In maart 2018 is er deellevering 
van 22000 exemplaren verwacht. Indien je in de 
voorgaande jaren reeds 2 exemplaren gekregen hebt 
en opnieuw deelneemt aan OVG kan je aanspraak 
maken op een derde exemplaar. 
Je kan dit ar�kel ook in Mil shop kopen. De 
beschikbaarheid zal aJangen van de omvang van de 
deellevering en het verbruik door de deelnemers van 
Homeland Ops. 
 

Rugzak: de rugzak Mod 97 N wordt vervangen door 
de Berghaus Vulcan (werd ini�eel gebruikt door de 
paracommando’s) 
 

Rugzak Mod 97  

Berghaus Vulcan  
De behoe'e binnen Defensie wordt geschat op 
15500 stuks en het huidig patrimonium bedraagt 
11500 stuks. Momenteel wordt de mogelijkheid voor 
een bijkomende aankoop onderzocht om aan de 
bijkomende behoe'e te voldoen. 
Er waren problemen vastgesteld bij de levering 2017 
(de bouten en moeren waren te kort en kwamen los 
waardoor de stabiliteit van de rugzak in het gedrang 
kwam en de koordjes die dienen om het 
hoofdcompar�ment dicht te trekken waren dunner 
dan bij het vorig model).  
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Na een vergadering met de firma werd als oplossing 
geopteerd om de gebruiker zelf de bout te laten 
vastdraaien in de teflon zodat die nadien niet meer 
kan loskomen.  
De Berghaus Vulcan zal in de toekomst uitgedeeld 
worden �jdens de basisopleiding.  
 
Chestwebbing vs LBV (Load Bearing Vest): 
 
Tijdens de gevechtstesten paracommando (16km) 
zijn er sinds de vervanging van de chestwebbing 
model 95 door LBV meer problemen vastgesteld dan 
voordien. Nochtans werden er voor de aankoop van 
LBV func�onele gebruikerstesten uitgevoerd in 
verschillende domeinen. De gevechtstesten 
paracommando zijn niet de standaard ac�viteit 
waarvoor dit ar�kel aangekocht werd. Er zal bekeken 
worden of het hier gaat om geïsoleerde gevallen en 
of het mogelijk is om een pool chestwebbings Model 
95 ter beschikking te stellen om de gevechtstesten 
paracommando uit te voeren.  
Er zal getracht worden om in de kortst mogelijk �jd 
de volledige LBV en de accessoires voor alle 
ontplooibare militairen te voorzien. Dit was wegens 
budge-aire beperkingen niet al�jd mogelijk in het 
verleden. Elke eenheid zal op termijn over zijn eigen 
stock beschikken en elk individu zal voorzien worden 
van zijn persoonlijk volledig pakket. Tenslo-e zullen 
nieuwe rekruten maximaal bevoorraad worden 
�jdens hun basisopleiding. 

 

Chestwebbing Model 95  

Load Bearing Vest  
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In 2015 werd aan Comopsair en Composland 
gevraagd om hun behoe'en kenbaar te maken en in 
datzelfde jaar hebben de respec�evelijke 
Componenten hun wensen overgemaakt aan ACOS 
Ops&Trg. 
 
In het Mul� Layer Concept maakt de overall deel uit 
van laag 3 ( = buitenste laag), maar hee' niet tot doel 
het morspak te vervangen. 
De confec�e van het nieuwe Coyote Brown model 
werd samen met de gebruikers bepaald en zal aan 
alle beoogde doelgroepen van techniekers en 
muni�e-vernieuwers worden bedeeld.  
 
Tijdens het overleg hee' DG MR benadrukt dat 
tex�el steeds een zeer moeilijk dossier is, omdat er 
bijna geen Belgische fabrikanten meer zijn en de 
geleverde kwaliteit zeer wisselvallig kan zijn. Daarom 
is het belangrijk om een zeer rigoureuze 
kwaliteitscontrole uit te voeren op het “prototype”, 
ten einde zeker te zijn dat dit voldoet. Dit vergt �jd, 
maar garandeert dat een goed product wordt 
afgeleverd dat voldoet aan de behoe'e. Hij verklaart 
ook dat Defensie maximaal nu kader contracten 
afsluit met firma’s om zo sneller te kunnen inspelen 
op materiaal behoe'es (cfr. aankoop PBM). De 

aankoop van deze overalls is een zeer specifiek 
dossier, dat niet in een dergelijk kadercontract past. 
Ondertussen werd de aankoopaanvraag gelanceerd 
(prioriteit 3) en moeten er nog verschillende stappen 
doorlopen worden (proefmodel, tes\ase, aanpassing 
proefmodel, tes\ase, produk�e, levering) zodat er 
ten vroegste midden 2019 kan overgegaan worden 
tot de bedeling via loanfile. 
 
Momenteel is er nog voldoende stock aanwezig om 
de huidige vraag of vervanging op te vangen.  
 
Er zal �jdens de overgangsfase een graduele invoer 
gehanteerd worden met een prioriteit voor militairen 
in opera�es waarvoor 3 exemplaren voorzien 
worden. Aan de militairen in het binnenland zal 
�jdens de overgangsfase 1 exemplaar toegekend 
worden en zal het huidig model nog kunnen gebruikt 
worden. 
In de eindfase wordt er voor iedereen van de 
beoogde doelgroepen 3 exemplaren  voorzien en 
neemt men het oude model uit omloop. 
 
Op vraag van ACOD zal dit punt pas afgesloten 
worden nadat de overalls geleverd worden. 
 

CWB287 – Overalls vliegtuigmechaniekers  

Dit dossier betre� de aankoop van een nieuw type werkoverall ter vervanging of ter aanvulling 

van de huidige overall en sleept al een �jdje aan omwille van gebrek aan personeel in de 

aankoopdienst en het bepalen van hogere prioriteiten in andere belangrijke aankoopdossiers. 
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Vanaf 2017 kan je een bepaald gedeelte van je 
jaarlijks vakan�everlof opsparen (tot een maximum 
van 100 dagen over het geheel van je loopbaan). Het 
gaat hier over alle vakan�edagen boven de 24 
vakan�edagen. Voor personeelsleden tot 45 jaar zijn 
dat dus 2 dagen per jaar. 
 
Het aantal dagen jaarlijks vakan�everlof dat je kan 
opsparen hangt af van je lee'ijd en van je 
werkregime.  In de tabel onderaan vind je in de 
laatste kolom de dagen die je kan opsparen bij een 
vol�jds werkregime. Het gaat hier dus niet over 
bijkomende verlofdagen vanaf 60 jaar, maar het 
gedeelte van je jaarlijks vakan�everlof dat je kan 
opsparen. 

Opm.: Deze nieuwe regeling doet geen a_reuk aan 
de mogelijkheid om jaarlijks vakan�everlof over te 
dragen voor maximum één jaar maar komt er 
bovenop. 
 
Bijvoorbeeld: een personeelslid (60 jaar) hee' op 
basis van zijn presta�es in 2017 recht op 30 
werkdagen jaarlijks vakan�everlof. Hij neemt 14 
werkdagen jaarlijks vakan�everlof op in de loop van 
2017. Op 31 december 2017 hee' hij 16 werkdagen 
jaarlijks vakan�everlof niet opgenomen. Van deze 16 
werkdagen kan hij maximum 6 werkdagen opsparen 
op zijn �jdspaarrekening en hij kan 10 werkdagen 

(eventueel te verminderen met de dagen die hij 
genomen had tot 30 april 2018) overdragen naar een 
latere datum in 2018 (maximum tot 31 december 
2018) indien hij daartoe de toela�ng gekregen hee' 
van de Voorzi-er van de Direc�eraad. 
 
Je kiest zelf wanneer je je opgespaarde 
vakan�everlof opneemt, je moet wel rekening 
houden met de behoe'en van je dienst. Voor het 
opnemen van de dagen opgespaard vakan�everlof 
gelden dezelfde regels als voor het gewone jaarlijkse 
vakan�everlof. Als je een ononderbroken periode van 
ten minste 20 vakan�edagen opgespaard 
vakan�everlof wil opnemen, kan dit niet geweigerd 
worden om dienstredenen en moet je het twee 
maanden op voorhand aanvragen, tenzij 
 je func�onele chef een kortere termijn aanvaardt 
 je geconfronteerd wordt met een 

ziekenhuisopname van een persoon waarmee je 
onder hetzelfde dak woont of van een kind, vader 
of moeder van jou of van je echtgenoot/
echtgenote. 

 
Samengevat zijn de principes voor dit  nieuwe 
vakan�espaarsysteem de volgende: 
1. Een personeelslid mag jaarlijks een maximaal 

aantal werkdagen jaarlijks vakan�everlof 
opsparen. Het aantal maximaal op te sparen 
dagen, per lee'ijd, is vermeld in de tabel hierna. 

2. Het totaal opgespaarde aantal werkdagen over 
het geheel van de loopbaan mag nooit hoger 
liggen dan 100 werkdagen. 

3. Indien een personeelslid het opgespaarde verlof 
wil aanspreken, gelden dezelfde regels als voor 
het gewone jaarlijks vakan�everlof. 

4. Deze nieuwe regeling doet geen a_reuk aan de 
mogelijkheid om jaarlijks vakan�everlof over te 
dragen voor maximum één jaar maar komt er 
bovenop. 

5. De mogelijkheid om een overschot van jaarlijks 
vakan�everlof op te sparen wordt ingevoerd vanaf 
1 januari 2017 en zal voor het eerst worden 
toegepast voor het jaarlijks vakan�everlof op basis 
van de presta�es van het jaar 2017. De aanvraag 
kan ingediend worden vanaf 1 januari 2018. 

Tijdspaarrekening  

Nieuw voor de leden van het burgerpersoneel - Mogelijkheid tot het opsparen van vakan�everlof. 

Opgelet: 

 Dit stelsel van “opgespaard vakan�everlof” 
komt voort uit het KB van 9 maart 2017 tot 
wijziging van diverse bepalingen rond 
flexwerk in de overheidssector, Art. 7-9) en is 
van toepassing op de statutaire en 
contractuele personeelsleden die 
onderworpen zijn aan het KB van 19 
november 1998 betreffende de verloven en 
afwezigheden toegestaan aan de 
personeelsleden van de rijksbesturen 

 Het is dus NIET van toepassing op het 
onderwijzend personeel van de KMS en van 
de KSOO, noch op de aalmoezeniers en 
morele consulenten. 
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Overzichtstabel met het aantal jaarlijkse vakan�everlofdagen/opsparen vakan�everlof 

Het aantal dagen van je jaarlijks vakan�everlof hangt af van je lee'ijd en van je werkregime. De tabel hierna 
gee' een overzicht van het aantal jaarlijkse vakan�everlofdagen per lee'ijd en op basis van vol�jdse 
presta�es. 

* Het gaat niet om de lee'ijd die je op 1 januari hebt, maar om de lee'ijd die je in de loop van 
een kalenderjaar bereikt. 
Voorbeeld: Je wordt op 8 november 2018 60 jaar, dan heb je vanaf 1 januari 2018 recht op 30 dagen 
vakan�everlof. 
 
Opgelet: in het huidige HRM@Defence systeem, wordt elke dag jaarlijks vakan�everlof die je aanvraagt, 
automa�sch in mindering gebracht van je krediet vakan�everlof van het lopende jaar. De opgespaarde dagen 
jaarlijks vakan�everlof die je wil nemen, zullen dus ook je krediet van vakan�everlof van het lopende jaar 
verminderen.  Omdat HRM@Defence alsnog niet berekend is op opgespaard vakan�everlof, zal HRB-Civ de 
boekhouding van je opgespaarde vakan�edagen bijhouden en zal ze deze “bijvoegen” bij je krediet jaarlijks 
vakan�everlof van het lopende jaar telkens je vraagt om er gebruik van te maken via het formulier “Aanvraag 
opname spaarvakan�e 2018”. Door zijn handtekening op dit formulier fia-eert de func�onele chef, zoals bij 
de opname van vakan�everlof in HRM@Defence. 
 
Om het voor de betrokken personeelsleden mogelijk te maken om hun aanvragen voor het opsparen van 
vakan�everlof 2017 (in afwach�ng dat dit kan geïnforma�seerd worden via HRM@Defence) in te dienen en 
om tezelfder�jd eventueel ook hun 
aanvraag tot toela�ng voor 
overdracht van vakan�everlof 2017 
naar 2018 voor te leggen, zal voor het 
jaar 2018 het formulier “Aanvraag 
voor overdracht van jaarlijks 
vakan�everlof 2017 in 2018 / 
Opsparen van jaarlijks vakan�everlof 
2017” gebruikt worden. 

Opmerking: het opsparen van de 3 dagen bijkomende dienstvrijstelling van het departement blij' onmogelijk. 

Leeftijd * Gewoon jaarlijks 
vakantieverlof 

Bijkomend 
vakantieverlof 

Totaal 
vakantieverlof 

Vakantieverlof dat 
je kan opsparen 

< 45 jaar 26   26 2 

45 - 49 jaar 27   27 3 

50 - 54 jaar 28   28 4 

55 - 59 jaar 28 1 29 5 

60 jaar 28 2 30 6 

61 jaar 28 2 30 6 

62 jaar 28 3 31 7 

63 jaar 28 4 32 8 

Vanaf 64 jaar 28 5 33 9 

Ref:  Info Defensie van 

12/01/2018  
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Ekivita meldt ons : 

Wij hebben fijn nieuws! Raad eens? Het is klein, maar 
super efficiënt … We houden je niet langer in 
spanning: onze langverwachte Ekivita app is er! En 
dat willen we graag met je delen. 
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan 
deze gebruiksvriendelijke toepassing van onze 
website. Zo kun jij eender waar en op elk moment 
inloggen om van jouw Ekivita-voordelen te 
profiteren. 
 
Met de nieuwe App kan je bvb kor�ngen bekomen bij 
E5 mode, IKEA,TORFS,bol.com, coolblue, ... 

 
Download de App in je Google Play/ Apple Store, en 
meld je aan met je vertrouwde Ekivita-gegevens. 

CDSCA heeft een nieuwe app: de EKIVITA-App  

Geniet al�jd en overal van de kor�ngen met nieuwe EKIVITA-App 

Iedereen moet meetellen  

Veel, té veel mensen hebben moeite om rond te komen. Alsof hun situa�e nog niet moeilijk 

genoeg is, zien ze vaak hun grondrechten beknot. Dat kan niet. Wij zijn allemaal volwaardige 

burgers. Bovendien is er voldoende rijkdom zodat iedereen het goed kan hebben. Maar dan 

moeten overheden rechtvaardige beleidskeuzes maken. 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitslui�ng 
publiceerde onlangs zijn tweejaarlijks verslag en 
conclusies over het thema ‘Armoede en burger- 
schap’. Tal van verenigingen en burgers in België 
deelden hun ervaringen inzake armoede en 
herinnerden eraan dat volwaardig staatsburgerschap 
vaak symbolisch wordt afgenomen van armen. 
Vooroordelen zijn hardnekkig, en zij die niets hebben 
worden vaak als kinderen behandeld. Mensen in 
armoede lijden enorm onder het gebrek aan 
erkenning vanwege een samenleving die hen 
beschouwt als nietsnu-en die niet in staat zijn om 
hun leven en dat van hun gezin zelf in handen te 
nemen. 

“Mensen in extreme armoede ervaren dat ze niet als 

burgers worden erkend, en dat ze vaak zelfs niet als 

volwaardige mensen worden beschouwd. Bijgevolg 

func�oneert alles alsof mensenrechten voor hen niet 

gelden.” 

 
Armen zien hun toegang tot grondrechten vaak 
beknot. Sociale bescherming neemt af en daarmee 
ook de mogelijkheden om gezins-, beroeps- en 
sociale verantwoordelijkheden op te nemen. In het 
verslag wordt onder meer de nadruk gelegd op de 
verhoogde degressiviteit (daling in de �jd) 

Gelijkheid? 
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van de werkloosheidsuitkeringen, waardoor 
onzekerheid toeneemt voor mensen die sowieso al 
permanent in de put zi-en. 

“De varia�e in de bedragen van de uitkeringen maakt 

het onmogelijk om een budget op te stellen, zelfs op 

korte termijn. Door de verhoogde degressiviteit wordt 

het moeilijker om de huur of de kosten voor 

gezondheidszorg te betalen en neemt het risico op 

schuldopbouw toe”, aldus het Steunpunt tot 
bestrijding van armoede. 
 
De voortdurende evolu�e van de sociale regelgeving 
en de toenemende complexiteit ervan maken het 
ook voor iedereen moeilijk zich correct te informeren 
over zijn rechten. Er is een groot risico op fouten en 
een slechte toepassing van de wet. Daar waar zelfs 
professionals door de bomen het bos niet meer zien, 
is het voor uitkeringsgerech�gden zeer moeilijk om 
accurate en begrijpelijke informa�e te vinden. 

Een andere pijnlijke maatregel is de beperking van de 
inschakelingsuitkering in de �jd. Tienduizenden 
mensen hebben in 2015 en 2016 het recht op deze 
uitkering gewoonweg verloren. 
Een brutale en onrechtvaardige situa�e. 

 
“Ik heb al�jd 

alle nodige 

papieren 

gehad, steeds 

naar werk 

gezocht. En u 

zegt mij nu 

dat het 

gewoon zo is? 

Dat met de 

nieuwe wet 

de mensen 

zomaar 

worden 

buiten gezet? Het is alsof we niets meer waard zijn. 

We worden aan de kant geschoven, zo voelde ik dat 

echt aan. Je telt niet meer mee in de ogen van de 

maatschappij.” Bovenstaande getuigenis komt uit de 
studie van de onderzoekers Marc Zune, Didier 
Demazière en Elise Ugeux, ‘Les expériences de 
l'exclusion du chômage’ (april 2017). 

Het toont aan in welke mate armoede nevenschade 
zoals uitslui�ng en minach�ng veroorzaakt. Dit leidt 
tot het verlies van rechten, maar ook van het 
zelfvertrouwen en zelfs de iden�teit. Arme of zeer 
arme gezinnen durven zich gewoonweg niet meer uit 
te drukken of vragen waar zij, als burgers, 
vanzelfsprekend recht op hebben. En dat hee' 
nega�eve gevolgen. 
Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen in armoede hun 
recht om hun woning onbewoonbaar te laten 
verklaren, niet uitoefenen, omdat ze op het einde 
van de rit uit hun huis worden gezet en er te weinig 
mogelijkheden voor herhuisves�ng zijn. De eigenaar 
is verantwoordelijk, maar het zijn de huurders die de 
gevolgen dragen. 

Hoewel huisves�ng geen voorwaarde is om burger te 
zijn, is het één van de sleutels om toegang te krijgen 
tot allerlei rechten. Het is noodzakelijk ingeschreven 
te zijn in het bevolkingsregister van een gemeente 
om officiële documenten te krijgen, zoals een 
iden�teitskaart, ... 
 
Wie niet ingeschreven is, verliest de mogelijkheid tot 
uitkeringen waarop hij of zij recht hee', om 
geïnformeerd te worden over een juridische 
procedure en zichzelf bijgevolg te verdedigen, om 
zelf juridische stappen te ondernemen, om te 
stemmen. 
“Wanneer je geen adres hebt, geen papieren, dan 

besta je niet, dan ben je onzichtbaar.” 

Een situa�e die bekend is bij heel wat buitenlanders 
zonder papieren in België, maar zij zijn niet de 
enigen. Velen verliezen plotseling de toegang tot 
fatsoenlijke huisves�ng, na een tegenslag, een 
faillissement. Ze moeten dan een beroep doen op 
noodoplossingen om niet op straat te 

Adres 

Meetellen 

Complex 

Verlies van rechten 

Geen erkende woning, geen rechten 
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Net als de andere begro�ngsposten voor gezondheid, 
worstelen ook de ziekenhuizen met het 
saneringsbeleid. In een context waarin de 
gezondheidsuitgaven toenemen, waar de medische 
technieken evolueren (met extra kosten tot gevolg) en 
waar de onder elkaar verdeelde middelen afnemen, 
worden de ziekenhuizen gedwongen om elders hun 
inkomsten te halen. 
 
Een recente studie van het IMA (Intermutualis�sch 
Agentschap) toonde aan dat ondanks het verbod om 
voor een gemeenschappelijke kamer en een 
tweepersoonskamer ereloonsupplementen te 
factureren (in 2013 opgelegd door toenmalig minister 
van Volksgezondheid, Onkelinx), de 
ereloonsupplementen in een ziekenhuis van 2006 tot 
2015 2,5 keer sneller zijn gestegen dan de RIZIV-
erelonen. In 2015 vertegenwoordigden ze 18 procent 
van de RIZIV-erelonen tegenover 14 procent in 2006.  

Gezondheidszorg met twee snelheden  

Ondanks het verbod op het factureren van ereloonsupplementen voor een gemeenschappelijke 

kamer en een tweepersoonskamer, zijn de ereloonsupplementen in het ziekenhuis van 2006 tot 

2015 2,5 keer sneller gestegen dan de RIZIV-erelonen. Deze situa�e bevat de kiemen voor een 

gezondheidszorg met twee snelheden. 

belanden, als dat kan. Ze verblijven in een kraakpand, 
een caravan, een garage, een onbewoonbaar huis, of 
in een woning van een huisjesmelker. Dit zijn 
‘oplossingen’ die �jdelijk inspelen op de behoe'e om 
een dak boven het hoofd te hebben, maar niet 
voldoen aan de criteria voor een erkende woning en 
dus geen toegang geven tot rechten. 
 
Hoewel de oplossing van het referen�eadres 
(brievenbus) in een OCMW of ergens anders bestaat, 
is dit geen afdoende antwoord op het 
huisves�ngsprobleem. In 2016 waren er 9.000 
mensen in België ingeschreven in hun gemeente 
dankzij zulk een referen�eadres. 
 
“Men dwingt arme gezinnen tot openheid, daar waar 

anderen hun privéleven onaantastbaar is.” Controles 
bij ‘samenwonende’ uitkeringsgerech�gden thuis, 
vermeende fraudeurs, financiële sanc�es tegen 
mensen die samen willen leven, 
inkomensdiscrimina�e op de huurmarkt: mensen in 
armoede worden geconfronteerd met aanvallen op 
hun privacy die niet-armen niet kennen. 

Wanneer twee ouders die elk een leefloon 
ontvangen, een nieuw samengesteld gezin willen 
vormen, is het financiële verlies enorm. Een 
deelnemer aan het rapport getuigt: een 
alleenstaande man met een kind en een 
alleenstaande vrouw met een kind, die elk een 
leefloon van bijna 1.200 euro ontvangen, zullen 
samen nog slechts 1.200 euro krijgen, geen 2.400 
euro. In feite komt het neer op een sanc�onering van 
het gezin. Dit bewijst dat de uitkeringen in België 
verhoogd moeten worden om het armoederisico 
voor uitkeringsgerech�gden weg te nemen. 
 
Het is �jd om s�l te staan bij het beleid inzake de 
toegang tot behoorlijke huisves�ng, de regelgeving 
inzake samenwonen en de voortdurende 
discrimina�e van de allerarmste gezinnen. Het moet 
anders. 

Inbreuk op de privacy 

Bron: De Nieuwe Werker - 2 februari 2018 
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Toelichting aangaande niet-geconventioneerde 

kinesitherapeuten 

Momenteel zijn er kinesitherapeuten die de 
conven�e M18 van het RIZIV hebben verworpen en 
Defensie hiervan niet op de hoogte hebben gebracht. 
Deze kinesitherapeuten zijn daardoor nog steeds 
terug te vinden in de lijst : h-p://www.mil.be/nl/
pagina/gezondheidszorgen-voor-het-personeel-van-
defensie .  
 
We raden u dan ook aan om vÃ³Ã³r het starten van 
de behandeling bij een kinesitherapeut te vragen of 
deze nog wel degelijk geconven�oneerd is en of hij 
geen bijkomende erelonen toepast.  
Als uw kinesitherapeut niet meer geconven�oneerd 
is of in de toekomst het zal zijn, voert BFA-M geen 
terugbetalingen remgeld uit voor nieuwe 
behandelingen of nog lopende behandelingen bij een 
niet-geconven�oneerde kinesitherapeut.  

 
 

Tegen dit tempo zullen ze binnen 20 jaar 30 procent 
vertegenwoordigen van de erelonen die door de 
ziekteverzekering worden terugbetaald. 
 
De studie gee' ook aan dat de ereloonsupplementen 
gericht zijn op oudere personen en chronische 
pa�ënten met een langere verblijfsduur en herhaalde 
ziekenhuisopnames. Zo hee' 22 procent van de 
ziekenhuisverblijven met de hoogste supplementen 
betrekking op kankerpa�ënten. 
 
We merken bovendien grote verschillen in tarifering 
tussen ziekenhuizen, soms zelfs binnen eenzelfde 
zorgbekken. Voor een courante interven�e zoals een 
appendectomie kan de pa�ënt naargelang het 
ziekenhuis, tot 5 keer meer ereloonsupplementen 
betalen (498 tegenover 2.695 euro). Het zijn de 
technische en heelkundige specialisa�es die de 
meeste erelonen genereren. 

Deze situa�e is uiteraard de voedingsbodem voor 
een geneeskunde met twee snelheden, waarvan de 
tweede gepriva�seerd is en (veel) duurder: 
 
 De verhoging van de ereloonsupplementen 

vertaalt zich in aanzienlijke verhogingen van de 
premies voor de hospitalisa�everzekeringen, die 
steeds meer pa�ënten, meer bepaald de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen op sociaal en 
gezondheidsvlak, niet meer kunnen betalen. 

 Het gebrek van regulering van de 
ereloonsupplementen genereert bovendien een 
opbod tussen ziekenhuizen om de meest 
prominente artsen aan te trekken, met het risico 
dat het systeem niet aan iedereen eenzelfde 
toegang tot verzorging van gelijkwaardige 
kwaliteit kan bieden. 

 De pa�ënt wordt geconfronteerd met 
tariefonzekerheid aangezien hij vooraf niet meer 
kan bepalen welk bedrag voor de supplementen 
hem zal gefactureerd worden. 

 De ereloonsupplementen zijn voor bepaalde 
ziekenhuizen ook een middel om een beleid van 
niet-gefinancierde verzorging te voeren en te 
verhelpen aan het onevenwicht van de 
nomenclatuur die bepaalde specialiteiten afstra'. 

Ref:  Edir 4 april 18  

Bron: De Nieuwe Werker - 16 februari 2018 
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www.facebook.com/acod.defensie 

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 


