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Intersectorale Sociale Programmatie 2007-2008
Gewaarborgd minimumloon (Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toe kenning van een
gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten)
Naar analogie met het interprofessioneel akkoord en rekening houdend met de problemen inzake
koopkracht meer speciaal voor de laagste lonen, wordt met ingang van 1 december 2008 het
gewaarborgd minimum loon in de overheidssector verhoogd met 2% (13.234,20 euro aan 100%
wordt voor de statutairen gebracht op 13.499 euro, en 12.478,10 euro op 12.727,66 euro voor de
contractuelen)
De besprekingen over de andere aspecten van de verloning van het personeel wilen, voor zover er al
geen sectorale akkoorden zijn bereikt, worden afgerond op het niveau van de onderscheiden
sectoren.

Kwalitatieve maatregelen
De overheden bevestigen het engagement aangegaan in het intersectoraal akkoord 2005-2006 om
voorrang te verienen aan de statutaire tewerkstelling.
Een werkgroep zal onderzoeken op welke wijze dit verder kan geconcretiseerd en welke schikkingen
kunnen overeen gekomen om kortlopende afwezigheden van personeelsleden soepel op te vangen.
De representatieve vakbonden worden hiertoe uitgenodigd, uiterlijk tegen midden 2009, hun
voorstellen neer te leggen.
De regeling van de wet van 10 april 1995 op de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse
uitstapregeling wordt vanaf 1 januari 2009 met twee jaar verlengd. Ondertussen worden de nodige
stappen gezet om deze regeling organiek te maken.
De overheden verbinden er zich toe ieder jaar in de maand maart aan het comite A te rapporteren
over de inspanningen inzake vorming en opleiding aan het person eel tijdens het afgelopen
kalenderjaar, op basis van de rapporteringafspraken die terzake eerder in het Comite A zijn gemaakt.
Met het oog op bespreking en evaluatie, wordt een werkgroep binnen het Comite A opgericht, dat
belast wordt, uiterlijk tegen midden 2009, met:
het opmaken van een inventaris van de verschillende initiatieven die op niveau van de
overheden bestaan inzake het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid;
het opmaken van een
inventaris inzake de verschillende systemen van
hospitalisatieverzekering voor het overheidspersoneel.

Pensloenen
De regering bevestigt de specificiteit van het stelsel van de overheidspensioenen.
Op basis van de onderhandelingen worden volgende verbeteringen overeengekomen:
Het gewaarborgd minimum voor de gepensioneerden wordt op 1 oktober 2008 met 2% verhoogd en
met 2% op 1 april 2009.
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Rekening houdend met de vastgestelde degradatie in vergelijking met het algemeen stelsel, wordt
het piafond voor de toe kenning van het vakantiegeld voor de overheidspensioenen vanaf 2009
opgetrokken tot 1.350 euro voor de rustpensioenen en 1.080 euro voor de overlevingspensioenen
(bedragen aan index 138,01) hetgeen neer komt op een verhoging met bijna 4%.
In de mate dat op het niveau van de sectoren er consensus is am voorstellen aan te brengen in het
kader van de toepassing van de wetgeving 'belastende functles' kunnen die worden voorgelegd aan
het technisch comite voor de pensioenen van de overheidssector.
Met ingang van 1 juli 2008 is op basis van de onderhandelingen met de vakbonden een eerste stap
gezet in de afschaffing van de solidariteitsbijdrage. De regering wenst een volgende stap te zetten in
een volledige afschaffing van deze bijdrage, volgens de budgettaire mogelijkheden.
De onderhandelingen met de vakbonden over het antwerp van kaderwet, met ingang van 1 januari
2009, voor een aanvullend pensioen voor het contractueel overheidspersoneel zullen vanaf oktober
2008 hervat worden met het oog op de afhandeling van de parlementaire procedure in de loop van
dit parlementair jaar.

Vakbondspremie
De vakbondspremie voor het overheidspersoneel wordt met ingang van het betaaljaar 2009
(refertejaar 2008) op 90 euro gebracht en de administratievergoeding voor de betaling van die
premie door de vakorganisaties wordt met 0,50 euro per dossier verhoogd.

Varia
De besprekingen betreffende de versterking van de sociale dialoog, de conflictbeheersing en het
syndicaal statuut in de publieke sector zullen worden voortgezet binnen een werkgroep van het
Comite A.

Brussel,

.17 DEC. 2008
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Standpunt van de representatieve vakorganisaties van Cornita A

Voor de F.C.S.O.D.:
"De F. C. S. 0.0. betreurt dat de onderhandelingen slechts met veel vertraging konden plaats vinden,
ook al was het eisencahier tijdig ingediend. De F.C.S.O.D. betreurt eveneens dat uiteindelijk niet
verder is ingegaan op haar eisen op het vlak van verbetering van koopkracht speciaal voor de lagere
weddengroepen, inzake bijkomende stappen in de afschaffing van de solidariteitsbijdrage, en
invoering van een syndicale premie voor de gepensioneerden. De F. C. S. O. D. wenst dat deze eisen
worden hernomen bij de volgende intersectorale onderhandelingsronde. "

Voor de AC.O.D.:
"A. C. OD.IC. G. SF verklaart zich akkoord met het ontwerp, mits de volgende opmerkingen.
1.

Aigemeen beschouwd is het onaanvaardbaar dat zo'n lang proces tot zo'n zwakke inhoud leid!.
A. C. O.D./C. G. SF rekent er ten stelligste op dat de overheden er in de toekomst op toezien dat
de onderhandelingen veel vlugger starten, veel sneller worden afgerond en lelden tot een grater
resultaat.

2.

A.C.O.D.lC.G.S.P. vindt de verhoging van het gewaarborgd minimum- inkomen ruim onvoldoende
in vergelijklng met de stijgende kosten waarmee de personeelsleden met de laagste lonen worden
geconfranteerd.

3.

A. C. O.D./C. G. SF stelt vast dat de verbintenis van de overheid am voorrang te geven aan de
statutalre tewerkstelling, die van intersectoraal akkoord naar intersectoraal akkoord wordt
herhaald, meestel geen uitwerking heeft bij tal van overheden.

4.

Onder "kwalitatieve maatregelen", 2d' paragraaf, leest ACOD ICGSP in de uitdrukking "met
soepelheid" , de intentie van de overheden om meer een beroep te doen op interimalr werk. De
vakorganisatie herhaalt dat ze formeel gekant is tegen dergelijke intentie.

5.

Onder "Pensioenen" onderstreept A. C. O.D./C. G. S.P. dat het goedkeuren van een stelsel van
aanvullende pensioenen voor de contractuele personeelsleden moet voorafgegaan worden door
een onderhandeling vereist door het syndicaal statuut, evena/s voor aile andere voorstellen van
de door het Comtte A opgerichte werkgraepen.

6.

A. C. O.D./C. G.S. P. betreurt dat er geen syndicale premie voor de gepensioneerden voorzien is."

Voor he! V.S.O.A.:
"Het V.S. O.A. keurt de Intersectorale Sociale Programmatie 2007-2008 goed, maar wijst erap dat voor
wat haar betreft, de besprekingen betreffende de versterklng van de sociale dlaloog, de
conflictbeheerslng en het syndicaal statuut niet zijn afges/oten en moeten worden voortgezet, op basis
van de reeds besproken tekst, binnen de werkgraep van het Comtte A. "

Brussel,

17 DEC. 2008
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DE REPRESENTATIEVE
VAKORGANISATIES

DE OVERHEIDSDELEGATIE

Veer de Federalie van de Chrlstellike
Syndlcaten der Openbare Diensten,

De Veerzitter,

L. HAMELINCK
Voorzitter

Y. LETERME
Eerste Minister

Veer de Aigemene Centrale der
Openbare Dlensten,

De Onderveerzitters.

I. VERVOTTE
Minister van Ambtenarenzaken

.STESSENS
Voorzitter

Veer het Vrii Syndlcaat van het
Openbaar Ambt.

P.DEWAEL
Minister van Binnenlandse Zaken

J. EYNDELS
Aigemeen Voorzitter
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De vertegenwoordigers van de Federatie
van de Christeliike Svndicaten der
Openbare Diensten,

p/;:::/"

De Leden van de Federate Regering,

""

~M. VAN

LAETHEM
Voorzitter A COY. - Transcom

D.REYNDERS
Minister van Financien

P. BOULANGE
Secretaris Generaal C.S.C.- Ens 'gn ment

~'-"

GEL

Vi.c@-\fl)OrZTiter~ - Openbare Diensten

M.ARENA
Minister van Pensioenen
K. VERWIMP
Executief Secretaris AC,V,./-Transcom

M. W THE LET
Staatssecret ris voor Begroting

G. DECLERCK
Vrijgesteld Secretaris C.O.V.
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De vertegenwoordigers
van de Aigemene Centrale der
Openbare Oiensten.

Voor de Gemeenschaps- en de
Gewestregeringen,

K. pIS: C"lr DDS
Minister-Pre dent van de
Viaamse Regeri
gd veer
Bestuurszaken

M.D RDEN
Minister van Am enarenzaken van de
Franse Gem enschapsregering

. COURARD
Mini er veer Binneniandse
Aangelegenheden en Ambtenarenzaken
van de Waalse Gewestregering

(
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De vertegenwoordigers
van he! Vrii Syndicaat van he!
Openbaar Amb!,

I

-j

B, GROUWELS
Staatssecretaris van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Ambtenarenzaken

,HER AN
etais-g neraal

---------;--~
)
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B,CEREXHE
Lid van het Coliege van de Franse
Gemeenschapscommissie
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