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INFO-Flash voor ACOD-leden, militanten en syndicaal afgevaardigden.

Beste ACOD-leden Vlaamse overheid,
Naast de info en artikels in ons maandelijks ledenblad
“Tribune” willen we met onze INFO-flash kort ACODnieuws tot bij jullie brengen.
In deze editie van de INFO-flash geven we jullie de
stand van zaken rond:
- De onderhandeling omzendbrief “Hybride werken”
- De onderhandelingen rond de 5 Sporen/Werven
(personeelsstatuut, loon- en loopbaan, pensioen,
ziekteregeling, uitstroom)
- De onderhandelingen rond het Sectoraal Akkoord –
CAO
Het is duidelijk dat ons vakbondswerk voor de leden
en personeelsleden niet stil staat.
Zorg voor elkaar. Blijf solidair. Wees waakzaam.
Namens het ganse ACOD-team,
Chris Moortgat – Jan Van Wesemael,
Algemeen vakbondssecretarissen 
Sylvia L’Homme, Eddy Hendryckx, Geert Dermaut,
Adjunct-secretarissen
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1) Omzendbrief “Hybride werken”: het blijft een
gedeeltelijke lege doos!
Al meer dan een jaar onderhandelen we met het kabinet van
minister Somers en de Vlaamse regering over de opvolger van de
omzendbrief PTOW, wat nu omzendbrief ‘Hybride werken’ wordt.
Vandaag hebben we eindelijk de finale versie besproken op het
Sectorcomite XVIII.
En we zijn niet volledig tevreden met het eindresultaat. We
hebben nochtans de voorbije maanden – samen met het
personeel – intens druk gezet via pamflet, actie en petitie om een
goede regeling voor thuiswerken en hybride werken te realiseren.
De minister en de Vlaamse regering blijven echter langs een kant
doof voor onze voorgestelde vakbondsmaatregelen.
Als ACOD Overheidsdiensten hebben we volgende opmerkingen:
1. Het positieve is dat we hebben kunnen afdwingen dat de
lijnmanager vanaf nu moet voorzien in een internetvergoeding (de
forfaitaire 20 euro of het derde-betalerssysteem) voor iedereen die
één dag per week (gemiddeld gezien over een maand) thuiswerkt.
(Het in werking treden zal wellicht oktober zijn tegen dat dit besluit
het normale proces – advies Raad van State => 2de lezing Vlaamse
regering doorlopen heeft;)
Wij vinden echter enkel een tussenkomst in het gebruik van het
eigen internet ondermaats.
2. We willen nog altijd een forfaitaire thuiswerkvergoeding
die alle kosten dekt. Dat zijn alle kosten die courant moeten
worden gemaakt om de beroepsactiviteit op een normale manier
te kunnen van huis uit uitoefenen.
Zijn bijvoorbeeld begrepen in de forfaitaire
thuiswerkvergoeding: gebruik van een kantoorruimte bij de
werknemer thuis, printer- en computermateriaal (hiermee wordt
niet de printer en computer zelf bedoeld, maar bijvoorbeeld papier,
een USB-stick, muismatje, inkt,…), kantoorbenodigdheden
(mappen, cursusblokken, balpen, …), nutsvoorzieningen zoals
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water, elektriciteit en verwarming, onderhoud, verzekering,
onroerende voorheffing, koffie, water, versnaperingen….
3. We vragen een bijkomende vergoeding voor:
bureaustoel, bureautafel, bureaukast, functionele bureaulamp,
een tweede computerbeeldscherm,
printer/scanner, toetsenbord, muis,
voetmuis, trackpad of trackball, hoofdtelefoon, specifieke
apparatuur die personen met een handicap nodig hebben om vlot
te kunnen werken met de pc. Dit voor zover hierin niet wordt
voorzien door de werkgever.
(Wij willen een ergonomisch pakket : een ergonomische
bureaustoel, bureautafel, muis, trackpad of trackball kan in
aanmerking komen wanneer de werkgever dit type
kantoormeubilair/informaticamateriaal in normale
omstandigheden ter beschikking stelt op de werkvloer.)
4. We zouden akkoord kunnen gaan indien de werkgever een
netto-kostenvergoeding van minstens 4 Euro geeft aan de
werknemer per thuiswerkdag voor de gemaakte onkosten voor
nutsvoorzieningen (water, verwarming, elektriciteit,…).
5. Wij willen ook nog altijd duidelijke afspraken rond werkbaar
thuiswerken waarbij deconnecteren mogelijk is.
Tijdens de finale onderhandelingen wou men geen globaal
afspakenkader opstellen over alle entiteiten heen. Alles zal terug
overgelaten worden aan de lijnmanagers om in hun entiteit zelf te
bepalen wat kan, in overleg met de vakbonden. Een gemiste kans
om voor alle personeelsleden een uniform kader te garanderen.
ACOD Overheidsdiensten sluit de onderhandeling van de nieuwe
omzendbrief “Hybride werken” af met een protocol van nietakkoord. We gaan wel akkoord met het Besluit van de Vlaamse
Regering om de gegarandeerde en automatische toekenning voor
internetgebruik in te schrijven in het VPS.
Thuiswerken kan geen verplichting zijn; het blijft op vrijwillige
basis.
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2) De onderhandelingen rond de 5 Sporen/Werven
Algemeen
In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staat ingeschreven
dat contractualisering moet worden ingevoerd en het statutair
ambt dient afgeschaft. De voorbije 7 maanden hebben we op
informele manier onderhandeld in alle stilte rond de 5
Sporen/werven: het personeelsstatuut, het loon- en
loopbaanbeleid, het contractueel pensioen, de hervorming
ziekteregeling en de uitstroom. De eerste 4 maanden kwamen er
geen concrete teksten op tafel en bekende de Vlaamse regering
geen kleur. Pas na zware druk van de vakbonden en onze eis om
een inhoudelijk concrete nota te zien, ging de Vlaamse regering
overstag en kwam er – door het aanstellen van een Verkenner –
wat schot in de zaak. Slechts de laatste 3 maanden werd op basis
van een wat concretere tekst - 8 bladzijden in totaal - informeel
“gesproken”. Als ACOD Overheidsdiensten hebben we vooral veel
verduidelijkingsvragen gesteld en technische aspecten laten
uitvlooien. Onder druk van de vakbonden werden een aantal
pistes finaal uitgesloten.
Op 25 juni verscheen de conceptnota “De Vlaamse overheid
dynamiseren via 5-sporenbeleid” als mededeling van de Vlaamse
Regering. Op basis hiervan zullen eind augustus technische
werkgroepen één en ander concreet aftoetsen, vervolgens start in
september het zware werk van formele onderhandelingen. Men
wil afronden tegen de herfstvakantie, maar dit is volgens ons geen
haalbare timing. Voor zo’n zware onderhandeling die fors ingrijpt
op het beroepsleven van duizenden personeelsleden moet de tijd
genomen worden. Wij kiezen er voorlopig voor om via de
onderhandelingstafel het onderste uit de kan te halen voor de 5
Sporen. Wat echter wel al klaar en duidelijk is: wij kunnen nooit
akkoord gaan met de afschaffing van het statutair ambt en de
vaste benoeming. Wij willen dat ook in de toekomst alle
statutairen hun volledige rechten behouden en dat de
contractuelen verder statutair kunnen benoemd worden. Voor de
contractuelen willen wij een verbetering van hun loon- en
arbeidsvoorwaarden.
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Specifiek.
- De Vlaamse regering wil vanaf 1/1/23 het statutair ambt
afschaffen (eerst was dit voorzien vanaf 1/1/22). De huidige
statutairen mogen statutair in dienst blijven. Maar dit betekent
geenszins dat het statuut zoals het nu is, integraal behouden blijft!
Integendeel; aan heel wat verworvenheden uit het verleden zal
“gesleuteld” worden.
Als we dit niet kunnen veranderen zal er ook voor de huidige en
alle toekomstige contractuelen niet meer gestatutariseerd kunnen
worden en kunnen zij dus nooit genieten van de huidige statutaire
arbeidvoorwaarden.
-Voor het Spoor loon/loopbaanbeleid wil men naar 1 salarisschaal
per rang en graad, een salarisbereik dat kan worden uitgesponnen
over 45 jaar, een salarisevolutie op basis van de jaarlijkse
evaluatie, leidend ambtenaren krijgen mogelijkheden om
“uitzonderlijk presterende” personeelsleden beter te belonen,….
Bij de inschaling voor huidige personeelsleden zal het
loopbaanperspectief behouden worden, maar kan de weg er naar
toe anders ingevuld worden. Niemand zal bij de opstart van het
systeem minder verdienen, maar de doorgroei zal afhankelijk zijn
van de beoordeling van je “prestaties”. Nieuwe personeelsleden
zullen niet noodzakelijk een zelfde verloning / weddeschaal krijgen
als de huidige….
De destijds met veel bombarie aangekondigde functieclassificatie
wordt na zoveel jaren voorbereiding en kosten dus gewoon
afgeschaft.
Voor ons kan het niet dat het salarisbereik over 45 jaar wordt
uitgerekt, noch zijn we voorstander van een salarisevolutie
gebaseerd op evaluatie (is niet objectief, gevaar voor favoritisme,
gaat afhangen van het budget dat de entiteit kan besteden). Ook
een rugzakje met beloningsgeld – lees “snoepjes” – vrij te
besteden door de leidend ambtenaren kan niet.
- Voor het Spoor uitstroom wil men voor de contractuelen bij
ontslag een motiveringsplicht voorzien, voor statutairen verandert
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er niets aan de ontslagregeling (twee negatieve evaluaties…).
Bij ontslag moet het directiecomité betrokken worden en zou
outplacementbegeleiding worden voorzien.
Wij willen dat een ontslag binnen de context van de allerlaatste
mogelijkheid bekeken wordt. Er dienen dus stappen vooraf
worden vastgelegd. Er dient ook nog steeds een
beroepsmogelijkheid met meerderheidsbeslissing te worden
voorzien (of in het geval van statutairen: behouden).
- Voor het Spoor Pensioenregeling wil men een verdere uitbouw
van de 2de pensioenpijler voor contractuelen. Men zou
stapsgewijs van 3% naar 5% gaan tegen 2024. Men wil het ook
gemakkelijker maken om te blijven werken na de pensioenleeftijd.
Het is goed dat de pensioenpijler voor onze contractuelen
uitbreiding krijgt, wij stonden immers mee aan de wieg als
vakbond bij de oprichting ervan. Maar het percentage moet
stapsgewijs worden opgetrokken naar 8%.
- Voor het Spoor Ziekteregeling en re-integratie wil men voor de
re-integratie andere bepalingen uitschrijven met de nadruk op de
start van een informeel re-integratietraject en nadien overgaan
naar een formelere re-integratietraject. De werkzekerheid binnen
je eigen entiteit op je eigen stoel dreigt verloren te gaan.
Het bestaande ziektecontingent voor statutairen zou nog enkel
dienen voor het doorsturen naar de pensioencommissie bij
uitputting er van. In de toekomst zou het ziektecontingent
berekend worden op basis van dienstjaren, en wordt afgestapt van
het startcontingent van 666 dagen.
Qua financiële gevolgen bij ziekte is het voorstel om zowel
statutaire als contractuele personeelsleden het hetzelfde nettobedrag uit te keren. De statutairen schieten er wel bij in; na 30
dagen wordt het bedrag beperkt tot 80% van het salaris, na zes
maand beperkt tot 75%. Er zou een vrijwillige (zelf te betalen)
ziekteverzekering kunnen worden afgesloten tegen dit loonverlies.
ACOD Overheidsdiensten wil geen afbouw van de ziekteregeling
van de statutairen, dit zou zware financiële gevolgen hebben voor
hen. Ziek zijn mag niet leiden tot financiële bestraffing. Onze
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Vlaamse parlementairen & Vlaamse ministers lijden ook geen
loonverlies als ze ziek zijn.
Voor de contractuelen willen wij dat er via een bijkomende
ziekteverzekering, betaald door de werkgever, een oplossing komt
voor hun loonverlies bij ziekte.
Voor de re-integratie pleiten wij voor een positieve aanpak die
uitgaat van het ziek personeelslid. Mensen pushen in een
bepaalde richting kan niet de bedoeling zijn.
- En dan nog: wie de tekst goed doorgenomen heeft, zal
ongetwijfeld volgend zinnetje opgevallen zijn:
“In afwachting van verder onderzoek in functie van het voornemen
zoals in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 geschetst, worden
de operationele loodsen voorlopig uit deze oefening gehouden.”
De overheid speelt hier duidelijk een spel: ze verwijst naar een
vage regel uit het regeerakkoord: “Samen met de loodsen worden
de voorwaarden onderzocht waaronder de Dienst Afzonderlijk
Beheer Loodswezen kan evolueren naar een bedrijfsstructuur in
eigen beheer van die loodsen.”
De Vlaamse regering weet echter ondertussen al heel goed dat er
weliswaar kan gesleuteld worden aan de “bedrijfsstructuur” van
het loodswezen maar ook dat dit voor de diverse
loodsenverenigingen een “binnen ambtelijk” gebeuren moet zijn.
Het zal de lezer duidelijk zijn waarom de overheid een poging
onderneemt om deze slagkrachtige personeelsgroep te isoleren
van de andere Vlaamse ambtenaren. Het technisch comité van
onze “rode loodsen” heeft al aangegeven dat ze dit niet zal laten
gebeuren. De Vlaamse overheid gaat ze dus niet kunnen isoleren.
We rekenen er ook op dat – desgevallend – de overige
ambtenarengroepen ook hen niet geïsoleerd laat handelen indien
nodig….
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3) De onderhandelingen rond het Sectoraal Akkoord
De onderhandelingen voor ons Sectoraal Akkoord – CAO voor het
Vlaams overheidspersoneel zullen gedeeltelijk gekoppeld worden
aan de onderhandeling van de 5 Sporen.
Wij hebben als vakbonden een gemeenschappelijke eisenbundel
ingediend waarin de nadruk ligt op een loon/baremaverhoging
met 3%. Het is immers al jaren geleden dat er nog eens
baremaverhoging is geweest.
Daarnaast willen we een verhoging van de maaltijdcheque tot 8€
voor alle personeelsleden.
De Vlaamse regering wil echter iets totaal anders:
zij willen het cao-geld gebruiken voor het nieuwe loon en
loopbaanbeleid dat zal worden uitgetekend in de Sporenonderhandeling.
Het zullen dus ook hier ongetwijfeld moeilijke onderhandelingen
worden.
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