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INFO-Flash 
Vlaamse overheidsdiensten 

 Beste kameraden, 

 

Het is belangrijk om onze leden en militanten regelmatig te 
informeren over de syndicale en politieke actualiteit. 

Het is onze taak en opdracht als vakbond om steeds voluit te 
gaan voor de belangenverdediging van de leden en 
personeelsleden van de overheidsdiensten. 

In deze INFO-Flash  brengen we een fotoverslag van de 
pensioenstaking van 27 februari. 
 
Verder brengen we informatie over een aantal actuele 
syndicale en politieke dossiers die ons aanbelangen: 

 
- de nieuwe hospitalisatieverzekering 
- inschalingen zesde staatshervorming 
- tweede pensioenpijler contractuelen 
- ontwerpdecreet uitzendarbeid 

De personeelsleden en onze leden kunnen steeds rekenen 
op de inzet van onze militanten, syndicaal afgevaardigden en 
secretarissen. 
Samen staan we sterk om verder vooruit te gaan met de 
vakbond! 

 

Met vakbondsgroeten, 
Chris Moortgat  -  Jan Van Wesemael, 
Algemeen Secretarissen Vlaamse overheidsdiensten  
 
 



Raad van State geeft ons gelijk 

Inschalingen overgedragen federaal personeel 6de 
staatshervorming naar Vlaamse overheid: herbeginnen? 

 
In de loop van 2015 en nadien zijn er de voorbije jaren enkele honderden 
federale personeelsleden moeten overkomen naar de Vlaamse overheid 
ingevolge de zesde staatshervorming.  
 
Wij hebben als vakbond toen onderhandelingen gevoerd met de Vlaamse 
regering rond die overheveling. Als ACOD-overheidsdiensten hebben we mee 
zware onderhandelingen gevoerd om de rechten van het personeel  (loon- en 
arbeidsvoorwaarden) te verdedigen. De onderhandelingen eindigden 
uiteindelijk met een protocol van NIET-AKKOORD.  
 
Wij hebben toen verschillende redenen gegeven voor ons niet-akkoord: oa. de 
vermindering en soms afschaffing van toelagen en vergoedingen, 
bevorderingen die wegvielen,  de inschalingen, enz… De Vlaamse regering wou 
echter geen rekening houden met onze fundamentele bezwaren. Na de 
onderhandeling hebben we de Vlaamse regering gewaarschuwd dat zij een 
onrechtvaardige overheveling hebben ingevoerd.  
Als vakbond zijn we niet bij de pakken blijven zitten. We zijn toen naar de Raad 
van State getrokken om een aantal zaken uit het overhevelingsbesluit aan te 
vechten.  
En we krijgen nu gelijk van de Raad van State, zij vernietigen enkele nadelige 
artikels uit het besluit. 
We halen onze slag als vakbond dus thuis. 
 
Als ACOD-overheidsdiensten willen we nu dat er opnieuw onderhandelingen 
komen over oa. de verloning, inschaling, schaalanciënniteiten  van diegenen die 
zijn overgekomen via de zesde staatshervorming.  
We willen dit terug stevig (her)onderhandelen in het Sectorcomite XVIII. 
Als de Vlaamse regering niet horen wil, dan moet ze het maar voelen! 

 



Onderhandelingen starten met Vlaamse regering  

Tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden     
 

 

Bij het begin van de legislatuur van de Vlaamse regering waren we als 
vakbonden eisende partij om iets te doen voor de pensioenen van de 
contractuele personeelsleden. Dit kon vooral via het statutair worden, maar 
voor zij die niet statutair konden worden drong zich een andere aanpak op. De 
bevoegde minister beloofde om er iets aan te doen. 
Het bleef echter drie jaren stil rond dit dossier. 
Vandaar dat we de druk verhoogden op de minister en de regering. 
Uiteindelijk kregen we boter bij de vis tijdens de Septemberverklaring. Er stond 
letterlijk te lezen: “ Met de oprichting van een fonds zet minister van 
Bestuurszaken Homans de tweede pensioenpijler voor de contractuele 
ambtenaren van de Vlaamse Overheid in de steigers.”  
We haalden onze slag dus thuis! 
De federale regering heeft ondertussen een wetsontwerp uitgewerkt dat de 
Wet op de Aanvullende Pensioenen doorvertaalt naar de publieke sector.  
Dit wetsontwerp biedt het nodige juridische kader om een tweede 
pensioenpijler uit te bouwen voor de contractuele personeelsleden bij de 
federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten. 
De Vlaamse Regering heeft in februari op de ministerraad ingestemd met een 
conceptnota om een aanvullend pensioen in te voeren binnen de Diensten 
Vlaamse Overheid en voor kabinetsaangestelden, met een 
aansluitingsmogelijkheid voor instellingen buiten de Diensten Vlaamse Overheid 
en voor lokale besturen. De bevoegde minister van binnenlands bestuur zal nu 
de informatie- en consultatiefase organiseren over de elementen in deze 
conceptnota, en het decreet volgens de krijtlijnen uit de conceptnota verder 
uitwerken. We halen in eerste instantie 22 miljoen euro binnen! 
Binnenkort starten dus de onderhandelingen in het Sectorcomite XVIII tussen 
vakbonden en Vlaamse regering om eindelijk deze  2de pensioenpijler te gaan 
realiseren. We gaan als ACOD-overheidsdiensten sterk onderhandelen om een 
mooi resultaat te bereiken!  



   

Vlaamse regering negeert overleg en drijft haar zin door 

Wij willen geen uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid 

 
De Vlaamse Regering stemde eind januari 2017 in met de conceptnota en de 
daarin opgenomen krijtlijnen om uitzendarbeid toe te laten bij de Vlaamse 
overheidsdiensten en lokale besturen. Als ACOD overheidsdiensten zijn wij 
daar hoegenaamd niet voor te vinden. 

  

Na zeer moeizame en zeer gespannen ‘overlegmomenten’ met de vakbonden 
maanden geleden, moest de Vlaamse regering van de Raad van State een echte 
onderhandeling met de vakbonden over uitzendarbeid organiseren in het 
Sectorcomite XVIII. Van echte onderhandeling was er echter nooit sprake. De 
Vlaamse regering legde essentiële voorstellen en aanpassingen van de 
vakbonden naast zich neer. Daardoor willen de Vlaamse overheidsdiensten nu 
zelfs een nog soepeler regeling invoeren dan in vergelijking met de privésector. 
Ze willen ook cao 108 rond regels en verplicht overleg en voorafgaandelijke 
goedkeuring voor uitzendarbeid van de privésector zelfs niet toepassen. De 
Vlaamse regering legde ook het SERV-advies naast zich neer (waarin vakbonden 
en werkgevers adviseerden om minimaal cao 108 toe te passen). De drie 
vakbonden tekenden dan ook een protocol van niet-akkoord. 

  

Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering dan op vrijdag 23 
februari 2018 haar definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerpdecreet 
over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. 
Volgende elementen worden decretaal verankerd: de vormen van 
uitzendarbeid, de tijdsduur, het beslissingskader binnen de Vlaamse 
overheidsdiensten en in de lokale besturen, en de controle op de naleving van 
de bepalingen uit het decreet. De vakbonden worden echter concreet buiten 
spel gezet en kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de eventuele 
invoering van uitzendarbeid.  



Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement ter 
bespreking en stemming de komende maanden. 

  

ACOD-overheidsdiensten blijft zich verzetten tegen de invoering van 
uitzendarbeid bij de Vlaamse overheidsdiensten: 

- Uitzendarbeid is veel duurder en uitzendkrachten hebben geen volwaardig 
statuut en zijn onzeker over hun job (precaire arbeid). 

- Uitzendpersoneel is geen overheidspersoneel en staat dus ook buiten de 
belangenverdediging binnen de overheidsdiensten. 

- Contractuelen van bepaalde duur zullen onder druk komen te staan. 

- Overheidsmiddelen verdwijnen naar de uitzendbureaus die duurder zijn dan 
personeel in eigen beheer met contracten bepaalde duur. 

- In de openbare dienst is de norm de statutaire tewerkstelling en aanwerving 
bij arbeidsovereenkomst de uitzondering. 

- De stijgende flexibiliteit is in tegenspraak met de noodzakelijke 
onafhankelijkheid en het personeelsverloop doet afbreuk aan de kwaliteit van 
de verleende diensten. 

- Het invoeren van interim in de overheidssector brengt de rechtszekerheid van 
burgers in gevaar. 

- De bescherming van de afnemers van diensten komt hierdoor in het gedrang 
daar de vertrouwelijkheid van verleende informatie niet meer gegarandeerd is. 

  

We zullen als ACOD Overheidsdiensten contact leggen met de collega-
vakbonden en met de collega-sectoren LRB en Cultuur om op gepaste wijze te 
reageren tegen de invoering van uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid. 

 

 

 

 



 
Hospitalisatieverzekering vanaf  april bij Ethias 
 
Vanaf 1 april loopt de hospitalisatieverzekering via Ethias. De verzekering 
wordt goedkoper en biedt toch een ruimere dekking. Je ziekenhuisfactuur 
gaat vanaf dan ook rechtstreeks naar de verzekeraar. 

 
Voor wie? 

Op 1 april start het nieuw raamcontract voor de collectieve 
hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. 

Voordelen 

• Een ruimere dekking aan een goedkopere premie. 

• Het wordt makkelijker om je kosten in te brengen omdat voortaan 
gewerkt wordt met een derdebetalerssysteem en een elektronische 
kaart. Je AssurCardvormt de link tussen verzekeraar en ziekenhuis. Zo 
gaat je ziekenhuisfactuur rechtstreeks naar de verzekeraar en hoef je 
nadien alleen nog de vrijstelling en extra’s te betalen. 
 

Moet ik nog iets doen? 

Nee. Je gegevens zijn al aan de nieuwe verzekeraar bezorgd. Je hoeft dus niets 
te doen als je niets wilt wijzigen aan je aansluiting of die van je 
nevenverzekerden. 
 

Ook je AssurCard zal je automatisch in je brievenbus ontvangen. 
 

Meer informatie vind je op de webpagina over de hospitalisatieverzekering. 
 

 

 

 

 

 



Fotoverslag ACOD-pensioenstaking 27 februari 

 

 

 

 

 



 

 

 


