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Voorwoord	  

	  
Het	  afgelopen	  jaar	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  n.a.v.	  de	  besparingen	  die	  de	  federale	  overheid	  
oplegt	  ook	  UZ	  Gent	  in	  “de	  brokken”	  deelt.	  De	  selectieve	  wervingsstop	  (2013)	  en	  de	  verdere	  
kostenbesparing	  (al	  sinds	  2012)	  op	  werkingsmiddelen	  waar	  we	  mee	  geconfronteerd	  worden	  
spreken	  intussen	  voor	  zich…	  

Medio	  2012	  had	  de	  directie	  al	  aangegeven	  dat	  het	  UZ	  Gent	  zich	  moest	  voorbereiden	  op	  
moeilijke	  tijden.	  Een	  “forse”	  besparing	  op	  werkingsmiddelen	  was	  een	  eerste	  luik	  en	  vorig	  
jaar	  kwamen	  er	  diverse	  voorstellen	  op	  tafel	  om	  de	  besparingen	  verder	  aan	  te	  scherpen.	  	  

Bij	  die	  maatregelen	  was	  er	  ook	  de	  piste	  van	  het	  afschaffen	  van	  de	  RV’s	  maar	  al	  vlug	  bleek	  
(uiteraard)	  dat	  daar	  geen	  draagvlak	  voor	  was	  en	  het	  plan	  werd	  even	  vlug	  weer	  afgevoerd.	  
Het	  efficiënter	  inzetten	  van	  personeel	  en	  middelen	  in	  overleg	  met	  de	  syndicale	  organisaties	  
is	  uiteindelijk	  de	  weg	  die	  men	  gekozen	  heeft.	  	  

De	  komende	  jaren	  zal	  duidelijk	  moeten	  worden	  of	  de	  besparingen	  die	  men	  ook	  in	  de	  
gezondheidszorg	  oplegt	  hun	  vruchten	  afwerpen	  en	  in	  hoeverre	  de	  minder	  begoede	  patiënt	  
nog	  de	  zorg	  zal	  kunnen	  krijgen	  die	  nodig	  is.	  Als	  men	  weet	  (zie	  ondermeer	  armoederapport)	  
dat	  de	  praktijk	  nu	  al	  aantoont	  dat	  deze	  patiënten	  zorg	  uitstellen	  (om	  financiële	  redenen)	  
dan	  kan	  men	  gelet	  op	  ons	  sociale	  zekerheidsmodel	  zich	  daar	  ernstige	  vragen	  bij	  stellen…	  
Gaan	  we	  verder	  de	  weg	  op	  van	  een	  gezondheidszorg	  met	  twee	  snelheden??	  

Ondertussen	  kondigde	  minister	  L.	  Onkelinx	  ook	  een	  hervorming	  aan	  van	  de	  
ziekenhuisfinanciering	  welke	  volgens	  haar	  plan	  in	  2016/2017	  in	  uitvoering	  zou	  moeten	  
gaan.	  Bedoeling	  is	  de	  toegankelijkheid,	  kwaliteit,	  transparantie	  en	  duurzaamheid	  van	  het	  
systeem	  te	  verhogen.	  Het	  was	  al	  langer	  bekend	  dat	  het	  huidig	  financieringsysteem	  voor	  de	  
ziekenhuizen	  ontoereikend	  is	  om	  de	  reële	  kosten	  te	  dekken.	  Afwachten	  dus	  of	  deze	  
hervorming	  zal	  tegemoet	  komen	  aan	  de	  verzuchtingen…	  

Het	  debat	  daarover	  is	  van	  start	  gegaan	  eind	  vorig	  jaar	  en	  de	  validering	  van	  het	  plan	  en	  het	  
wetgevend	  werk	  zou	  zijn	  beslag	  moeten	  krijgen	  in	  2015.	  

Intussen	  is	  de	  grote	  vraag	  wat	  de	  zogenaamde	  “moeder	  aller	  verkiezingen”	  op	  25	  mei	  zal	  
brengen…	  Hopelijk	  geen	  blokkering	  zoals	  we	  die	  gekend	  hebben	  de	  afgelopen	  jaren	  en	  waar	  
niemand	  beter	  van	  werd.	  	  

Yves	  DERYCKE	  

Voorzitter	  	  
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Guzet	  Colofon	  

	  
De	  Guzet	  is	  een	  uitgave	  van	  het	  Gewestelijk	  Technisch	  Comité	  ACOD	  UZ	  Gent.	  

Verantwoordelijk	  uitgever	  is	  Yves	  Derycke.	  

Werkten	  mee	  aan	  deze	  Guzet:	  	  

• Yves	  Derycke	  
• Katrien	  Van	  Keirsbilck	  
• Sabine	  Van	  Bever	  
• Geert	  Jacobs.	  
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Meeruren	  
	  

Hoe	  zal	  er	  in	  de	  toekomst	  omgegaan	  worden	  met	  meeruren?	  	  
	  

De	  vooropgestelde	  datum	  om	  de	  nieuwe	  regels	  rond	  meeruren	  te	  laten	  ingaan	  is	  1	  april	  
2014.	  
In	  de	  eerste	  plaats	  moet	  er	  een	  duidelijk	  onderscheid	  gemaakt	  worden	  tussen	  enerzijds	  
meeruren	  die	  in	  het	  verleden	  zijn	  opgebouwd	  en	  anderzijds	  meeruren	  die	  nà	  1	  april	  worden	  
opgebouwd.	  
Momenteel	  zijn	  er	  nog	  geen	  nieuwe	  afspraken	  gemaakt	  over	  de	  historisch	  opgebouwde	  
meeruren.	  D.w.z	  dat	  men	  ofwel	  deze	  uren,	  indien	  mogelijk,	  kan	  opnemen	  ofwel	  deze	  kan	  
laten	  uitbetalen	  of	  deze	  kan	  laten	  staan.	  	  

	  

Wat	  verandert	  er	  vanaf	  1	  april	  2014?	  	  
	  

Op	  1	  april	  start	  iedereen	  met	  een	  saldo	  van	  0	  meeruren	  (de	  historisch	  opgebouwde	  behoudt	  
men	  in	  een	  aparte	  teller).	  
De	  meeruren	  worden	  op	  jaarbasis	  bekeken.	  Na	  het	  betreffende	  jaar	  krijgen	  medewerkers	  
nog	  3	  maanden	  tijd	  om	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  recupereren.	  
Er	  zal	  een	  rapportering	  van	  de	  meeruren	  gebeuren	  per	  kwartaal,	  zodat	  tijdens	  het	  jaar	  
initiatieven	  kunnen	  genomen	  worden	  waar	  nodig.	  

Belangrijk	  om	  te	  weten	  

De	  teller	  van	  de	  meeruren	  omvat	  WEL:	  	   	  

• langer	  werken	  dan	  de	  ingeplande	  shift	  
• extra	  komen	  werken	  op	  dagen	  waar	  men	  volgens	  zijn	  uurrooster	  niet	  hoeft	  te	  werken	  

(extra	  shift,	  vorming,	  …)	  
• shiftruil	  

	   	   	   	   	   	  

De	  teller	  van	  de	  meeruren	  omvat	  NIET	   	  

• wachturen	  
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Het	  maximum	  jaartotaal	  is	  96	  uren	  pro	  rata	  het	  tewerkstellingspercentage.	  Deze	  regel	  geldt	  
voor	  zowel	  niveau	  A,	  B,	  C	  en	  D.	  	  
Van	  het	  resterende	  saldo	  op	  31	  maart	  moeten	  er	  minimaal	  24u	  (pro	  rata)	  gerecupereerd	  
worden	  	  in	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  het	  nieuwe	  ‘meerurenjaar’	  (april	  tot	  juni).	  
Wat	  gebeurt	  er	  dan	  eind	  juni?	  
Voor	  niveau	  A:	  resterende	  meeruren	  worden	  afgeboekt.	  
Voor	  niveau	  B,	  C	  en	  D:	  alle	  resterende	  meeruren	  min	  de	  minimale	  recuperatie	  van	  de	  24u	  
(pro	  rata).	  	  

Een	  voorbeeld	  	  
	  

o 1	  april	  2014:	  saldo	  meeruren	  =	  0	  uren	  
31	  maart	  2015:	  saldo	  meeruren	  =	  100	  uren;	  dit	  wordt	  herleid	  tot	  96	  uren,	  de	  4	  
uren	  boven	  het	  maximum	  jaartotaal	  worden	  afgeboekt	  
30	  juni	  2015:	  saldo	  meeruren	  =	  66	  uren;	  	  

o deze	  worden	  uitbetaald	  bij	  niveau	  B,C	  en	  D.	  
o De	  uren	  voor	  de	  medewerkers	  niveau	  A	  worden	  afgeboekt.	  

De	  ACOD	  heeft	  alvast	  gevraagd	  om	  deze	  nieuwe	  werkwijze	  per	  kwartaal	  op	  te	  volgen	  in	  de	  
werkgroep	  verlof	  d.m.v.	  een	  rapportering	  van	  de	  cijfers	  en	  de	  acties	  die	  ondernomen	  zijn	  bij	  
diensten	  met	  te	  veel	  gepresteerde	  meeruren.	  	  
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Pensioenhervorming:	  een	  korte	  opfrissing…	  

	  

De	  wet	  van	  28	  december	  2011	  en	  de	  daaropvolgende	  uitvoeringsbesluiten	  hebben	  intussen	  
zo	  blijkt	  een	  serieuze	  impact	  op	  de	  mogelijkheid	  om	  vervroegd	  in	  pensioen	  te	  gaan.	  De	  volle	  
pensioenleeftijd	  is	  nog	  altijd	  (voorlopig…)	  vastgesteld	  op	  65	  jaar	  voor	  zowel	  mannen	  als	  
vrouwen.	  	  

De	  belangrijkste	  principes	  die	  op	  kruissnelheid	  komen	  in	  2016	  worden	  hieronder	  in	  een	  
basistabel	  nog	  eens	  weergegeven:	  

	  
Normale	  regel	  

Uitzonderingen	  lange	  
loopbanen	  

Jaar	  	  
minimumleeftijd	   loopbaanvoorwaarde	  

Loopbaan	  op	  
60	  jaar	  

Loopbaan	  op	  
61	  jaar	  

2012	   60	  jaar	   5	  jaar	   	   	  

2013	   60	  jaar	  en	  6	  
maand	  

38	  jaar	   40	  jaar	   	  

2014	   61	  jaar	   39	  jaar	   40	  jaar	   	  

2015	   61	  jaar	  en	  6	  
maand	  

40	  jaar	   41	  jaar	   	  

2016	   62	  jaar	   40	  jaar	   42	  jaar	   41	  jaar	  

	  

Belangrijk	  dus	  om	  te	  onthouden	  is	  dat	  er	  een	  dubbele	  voorwaarde	  is:	  de	  leeftijd	  én	  de	  
loopbaanjaren.	  Heel	  wat	  UZG	  personeelsleden	  in	  dienst	  voor	  1.10.1995	  hebben	  een	  
zogenaamde	  	  “gemengde	  loopbaan”	  ttz.	  loopbaanjaren	  die	  onder	  de	  reglementering	  van	  de	  
RVP	  (privéstelsel)	  vallen	  en	  loopbaanjaren	  die	  onder	  de	  reglementering	  van	  de	  PDOS	  
(openbare	  sector)	  vallen.	  	  

	  De	  praktijk	  leert	  dat	  er	  vooral	  problemen	  (tekort)	  kunnen	  zijn	  t.a.v.	  de	  loopbaanjaren.	  	  De	  
RVP	  houdt	  in	  deze	  ook	  geen	  rekening	  met	  de	  “diplomatijd”	  waardoor	  het	  in	  een	  aantal	  
gevallen	  zelfs	  op	  een	  aantal	  dagen	  kan	  aankomen	  om	  aan	  het	  vereiste	  aantal	  
loopbaanjaren	  te	  komen.	  	  



GUZET februari  2014  8 

Een	  brief	  (op	  vraag	  van	  de	  syndicale	  organisaties)	  van	  de	  directie	  v/h	  UZ	  Gent	  gericht	  aan	  de	  
minister	  van	  pensioenen	  m.b.t.	  tot	  deze	  problematiek	  	  (diplomatijd)	  bleef	  tot	  op	  vandaag	  
zonder	  antwoord…	  

De	  aanvraag	  voor	  het	  pensioen	  doe	  je	  via	  de	  personeelsadministratie	  van	  het	  UZ	  Gent	  
(uiterlijk	  6	  maand	  op	  voorhand).	  Er	  wordt	  trouwens	  aangeraden	  om	  ook	  zelf	  nog	  een	  
aanvraag	  te	  richten	  aan	  de	  RVP	  (via	  gemeente	  of	  lokaal	  RVP	  kantoor).	  Sinds	  enige	  tijd	  
bestaat	  er	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  elektronisch	  de	  aanvraag	  te	  doen	  (mypension.be).	  	  

De	  berekening	  van	  het	  ambtenarenpensioen	  is	  door	  de	  nieuwe	  regeling	  ook	  gewijzigd:	  voor	  
zij	  die	  op	  1.1.2012	  geen	  50	  jaar	  oud	  waren	  worden	  de	  laatste	  10	  jaren	  van	  de	  loopbaan	  
genomen	  als	  berekeningsbasis	  i.p.v.	  de	  laatste	  5	  jaar.	  	  

Conclusie	  is	  dat	  de	  nieuwe	  regeling	  een	  serieuze	  “verstrenging”	  is	  t.o.v.	  de	  oude	  regeling.	  	  

Uiteraard	  is	  bovenstaande	  slechts	  een	  beknopte	  weergave	  van	  de	  zeer	  complexe	  
pensioenregelgeving	  en	  kan	  je	  voor	  meer	  info	  terecht	  op	  24199.	  	  

Intussen	  is	  het	  ook	  maar	  de	  vraag	  wat	  de	  volgende	  federale	  regering	  met	  de	  
pensioenregeling	  van	  plan	  is…	  	  
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Mobiliteit:	  we	  zijn	  de	  weg	  kwijt…	  

	  

Laten	  we	  even	  een	  open	  deur	  openstampen:	  de	  mobiliteit	  op	  de	  campus	  kan	  beter.	  Tot	  de	  
zomer	  van	  vorig	  jaar	  hadden	  we	  een	  voltijdse	  mobiliteitscoördinator,	  maar	  deze	  heeft	  het	  
UZ	  verlaten.	  We	  hadden	  gelukkig	  ook	  nog	  een	  adjunct-‐mobiliteitscoördinator,	  die	  er	  nog	  
steeds	  is.	  In	  het	  recentste	  sectoraal	  akkoord	  werd	  het	  engagement	  opgenomen	  (van	  zowel	  
vakbonden	  als	  beheer)	  dat	  er	  een	  Werkgroep	  Mobiliteit	  zou	  worden	  opgericht.	  Deze	  heeft	  in	  
het	  najaar	  van	  2013	  dan	  ook	  effectief	  een	  aantal	  vergaderingen	  overleefd,	  en	  is	  –bijna-‐	  	  tot	  
een	  eindconclusie	  gekomen.	  De	  belangrijkste	  punten	  hierin	  zouden	  zijn:	  

• Er	  kan	  2	  maal	  per	  jaar	  worden	  gekozen	  tussen	  de	  diverse	  abonnementen	  openbaar	  
vervoer	  

• Wie	  voor	  meer	  dan	  3	  maand	  gepland	  afwezig	  is	  uit	  het	  UZ	  zal	  zijn	  abonnement	  
moeten	  inleveren.	  

• Wie	  een	  voorbehouden	  parkeerplaats	  heeft	  kan	  geen	  fietsvergoeding	  of	  abonnement	  
openbaar	  vervoer	  meer	  krijgen,	  en	  omgekeerd.	  	  

• Wie	  enkel	  dagdienst	  doet	  en	  abonnement	  openbaar	  vervoer	  heeft,	  zal	  via	  
personeelsbadge	  geen	  toegang	  meer	  hebben	  tot	  campus.	  

• Uitzuivering	  voorbehouden	  plaatsen:	  minimumtewerkstellingspercentage	  50%,	  max	  1	  
plaats	  per	  aanvrager,	  gezoneerde	  parking.	  

• Fietsvergoeding	  wordt	  opgetrokken	  tot	  wettelijk	  maximum	  en	  wordt	  berekend	  via	  
veiligste	  route.	  

• Er	  komen	  bijkomende	  afgesloten	  en	  overdekte	  fietsstallingen,	  en	  overdekte	  fietshubs.	  	  

De	  werkgroep	  ging	  deze	  punten	  afsluiten	  half	  januari	  2014.	  

Groot	  was	  dan	  ook	  onze	  verbazing	  toen	  we	  het	  verslag	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  16	  
december	  2013	  lazen.	  Daarin	  stond	  een	  volledig	  ander	  mobiliteitsplan.	  Daarin	  was	  er	  géén	  
afbouw	  en	  uitzuivering	  van	  de	  voorbehouden	  plaatsen.	  Meer	  zelfs,	  in	  het	  plan	  van	  de	  RvB,	  
waarin	  het	  gelijkvloers	  en	  de	  niveaus	  +1	  en	  +2	  voorbehouden	  worden	  voor	  patiënten	  en	  
bezoekers,	  wordt	  ook	  aan	  de	  houders	  van	  een	  voorbehouden	  plaats	  toelating	  gegeven	  om	  
bij	  uitzonderlijke	  volloop	  van	  hun	  voorbehouden	  zone	  (360	  plaatsen!)	  ook	  op	  de	  toren	  te	  
staan.	  Er	  staan	  gemiddeld	  per	  dag	  99	  voorbehouden	  plaatsen	  leeg…	  Ook	  van	  een	  
uitzuivering	  is	  hier	  geen	  sprake.	  Wie	  houdt	  hier	  wie	  voor	  de	  gek?	  

Deur	  2:	  het	  huidige	  circulatieplan	  is	  niet	  het	  meest	  effectieve.	  Het	  idee	  om	  van	  aan	  het	  rond	  
punt	  aan	  de	  Heymanslaan	  (de	  nieuwe	  hoofdinrit)	  rechtstreeks	  naar	  het	  parkeergebouw	  te	  
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gaan	  is	  zeker	  een	  goede	  zaak.	  Maar	  de	  signalisatie	  laat	  veel	  te	  wensen	  over.	  En	  om	  na	  de	  
slagbomen	  van	  3	  naar	  1	  vak	  te	  komen	  is	  vragen	  om	  ongelukken.	  Vooral	  omdat	  de	  weg	  naar	  
het	  parkeergebouw	  daar	  niet	  voor	  is	  gemaakt.	  Veel	  beter	  zou	  zijn	  om	  2	  van	  de	  3	  vakken	  
naar	  het	  parkeergebouw	  te	  laten	  gaan,	  en	  het	  meest	  rechtse	  de	  circulatieweg	  langs	  K4	  –	  
poli’s,	  K7	  te	  laten	  volgen.	  	  

Via	  moeilijk	  leesbare	  plannetjes	  wordt	  
iedereen	  wegwijs	  gemaakt	  in	  de	  
nieuwe	  circulatie.	  Vele	  patiënten	  en	  
bezoekers	  snappen	  de	  plannen	  niet.	  
Ook	  het	  personeel	  weet	  het	  niet	  altijd.	  	  

Dat	  dit	  plan	  niet	  echt	  werkzaam	  is	  
werd	  al	  direct	  merkbaar	  na	  het	  
kerstverlof.	  In	  allerijl	  werd	  er	  
gecommuniceerd	  dat	  er	  bijsturing	  zou	  
komen.	  Om	  het	  moeilijk	  leesbare	  plan	  
nog	  wat	  moeilijker	  te	  maken…	  
Waarna	  er	  alweer	  een	  nieuwe	  
communicatie	  volgt.	  Met	  eindelijk	  
overzichtelijke	  plannen.	  

Waarom	  diende	  de	  herwerkte	  hoofdinrit	  vroeger	  dan	  voorzien	  te	  worden	  opengezet?	  Had	  
men	  niet	  beter	  de	  aannemer	  zijn	  werk	  volledig	  laten	  afmaken?	  En	  met	  een	  beter	  leesbaar	  
plan	  iedereen	  te	  informeren?	  En	  veiliger	  voor	  fietsers?	  

Uiteindelijk	  kwam	  er	  een	  intranet-‐bericht	  dat	  een	  antwoord	  moest	  geven	  op	  veelgestelde	  
vragen.	  Goedbedoeld,	  en	  het	  gaf	  ook	  een	  hoop	  uitleg.	  Maar	  waarom	  kwam	  deze	  
communicatie	  er	  niet	  eerder?	  Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  huisstijl,	  er	  worden	  vakantiekaartjes	  
gestuurd,	  maar	  op	  voorhand	  voldoende	  inlichten	  over	  wat	  iedereen	  op	  de	  campus	  
aanbelangt	  van	  zodra,	  of	  zelfs	  nog	  voor	  ze	  de	  campus	  binnengaan,	  dat	  gaat	  blijkbaar	  niet.	  
Wat	  ons	  betreft	  scoort	  het	  beheer	  hier	  zwaar	  ondermaats.	  	  

We	  blijven	  bij	  ons	  standpunt:	  het	  UZ	  heeft	  nood	  aan	  een	  voltijdse	  mobiliteitscoördinator!!	  
Zeker	  voor	  de	  volgende	  jaren,	  met	  o.a.	  de	  aanleg	  van	  de	  tram	  op	  de	  campus.	  
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Overzicht	  BOC	  en	  CPBW	  

	  
Tot	  in	  de	  vorige	  Guzet	  werd	  er	  een	  overzicht	  gemaakt	  van	  een	  aantal	  punten	  die	  besproken	  
werden	  in	  de	  vergaderingen	  van	  het	  Basis	  Overleg	  Comité	  (BOC)	  en	  /	  of	  het	  Comité	  voor	  de	  
Preventie	  en	  Bescherming	  van	  de	  Werknemer	  (CPBW).	  Omdat	  de	  verslagen	  van	  deze	  
vergaderingen	  elke	  maand	  te	  raadplegen	  zijn	  via	  het	  UZ	  Intranet	  (!	  Algemene	  Directie	  !	  
Basisoverlegcomité	  of	  Comité	  voor	  Preventie	  en	  Bescherming	  van	  de	  Werknemer)	  hebben	  
we	  besloten	  om	  deze	  samenvattingen	  niet	  meer	  te	  maken.	  	  

	  

Nota	  aan	  onze	  leden.	  

	  	  

Het	  is	  belangrijk	  om	  elke	  wijziging	  van	  adresgegevens	  of	  tewerkstellingspercentage	  aan	  ons	  
door	  te	  geven.	  	  
Bij	  halftijdse	  tewerkstelling	  en	  pensionering	  betaal	  je	  immers	  een	  verminderde	  bijdrage.	  
Wat	  ook	  verandert,	  is	  dat	  uw	  domiciliëring	  automatisch	  werd	  omgezet	  naar	  een	  Europese	  
domiciliëring	  (SEPA)	  wat	  inhoud	  dat	  u	  bij	  beëindiging	  uw	  vakorganisatie	  moet	  verwittigen	  
en	  niet	  langer	  uw	  bankinstelling.	  

	  

Volg	  ACOD	  UZ	  Gent	  

	  
Wil	  je	  zo	  vlug	  mogelijk	  weten	  wat	  we	  op	  onze	  site	  plaatsen?	  Wil	  
je	  steeds	  bijblijven	  met	  ACOD	  UZ	  Gent	  nieuws?	  Ga	  naar	  onze	  
site,	  en	  vul	  je	  mailadres	  in	  de	  rubriek	  “volg	  ons	  via	  mail”	  in.	  	  
	  
Of	  volg	  ons	  op	  Facebook	  of	  Twitter…	  	  
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Tuchtregeling	  

	  

Vorig	  jaar	  werden	  een	  aantal	  wijzigingen	  aangebracht	  aan	  de	  tuchtregeling	  zoals	  die	  is	  
opgenomen	  in	  het	  administratief	  en	  geldelijk	  statuut	  van	  het	  personeel	  v/h	  UZ	  Gent;	  

Nieuw	  is	  de	  invoering	  van	  de	  persoonlijke	  nota,	  die	  als	  een	  eerste	  waarschuwing	  kan	  
bestempeld	  worden.	  Er	  wordt	  geen	  tuchtsanctie	  aan	  gekoppeld.	  	  

De	  persoonlijke	  nota	  is	  mogelijk	  voor	  zowel	  contractuele	  als	  vastbenoemde	  medewerkers	  .	  	  

Ter	  herinnering:	  een	  eventuele	  latere	  formele	  tuchtprocedure	  is	  van	  toepassing	  op	  de	  
vastbenoemde	  personeelsleden,	  voor	  de	  contractuele	  personeelsleden	  geldt	  het	  
arbeidsrecht.	  

Het	  toekennen	  van	  een	  persoonlijke	  nota	  is	  ook	  aan	  regels	  gebonden.	  Zo	  wordt	  er	  een	  
schriftelijke	  uitnodiging	  gestuurd	  aan	  de	  medewerker	  waarbij	  al	  beknopt	  wordt	  
meegegeven	  waarover	  het	  gesprek	  zal	  gaan.	  

De	  medewerker	  kan	  zich	  tijdens	  het	  gesprek	  laten	  bijstaan	  door	  een	  raadgever.	  De	  
leidinggevende	  moet	  daar	  in	  de	  schriftelijke	  uitnodiging	  ook	  melding	  van	  maken.	  	  

Van	  het	  gesprek	  wordt	  een	  verslag	  gemaakt	  eventueel	  aangevuld	  met	  de	  opmerkingen	  van	  
de	  medewerker.	  De	  medewerker	  tekent	  daarna	  voor	  ontvangst,	  niet	  voor	  akkoord.	  De	  
medeweker	  krijgt	  een	  kopie	  van	  het	  verslag	  (desgevallend	  wordt	  dit	  via	  aangetekend	  
schrijven	  opgestuurd).	  	  

Uiteindelijk	  wordt	  de	  persoonlijke	  nota	  doorgestuurd	  aan	  het	  departement	  P&O	  zodat	  de	  
nota	  kan	  worden	  opgenomen	  in	  	  het	  persoonlijk	  dossier.	  	  De	  nota	  blijft	  gedurende	  6	  
maanden	  in	  het	  personeelsdossier	  zitten.	  	  De	  termijn	  begint	  te	  lopen	  de	  dag	  na	  
ondertekening	  van	  de	  persoonlijke	  nota.	  	  Na	  6	  maanden	  wordt	  de	  nota	  automatisch	  uit	  het	  
dossier	  verwijderd.	  

Zolang	  de	  persoonlijke	  nota	  in	  het	  dossier	  aanwezig	  is	  kan	  de	  tuchtoverheid	  deze	  in	  
overweging	  nemen	  bij	  een	  eventuele	  latere	  tuchtprocedure.	  	  

Een	  tweede	  wijziging	  betreft	  het	  voorzien	  van	  een	  bijkomende	  tuchtstraf.	  Momenteel	  
bestaan	  volgende	  straffen:	  

-‐ Blaam	  
-‐ Inhouding	  van	  salaris	  
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-‐ Tuchtschorsing	  
-‐ Terugzetting	  in	  graad	  
-‐ Ontslag	  van	  ambtswege	  (met	  behoud	  van	  statutair	  opgebouwde	  pensioenrechten)	  
-‐ Afzetting	  (met	  verlies	  van	  statutaire	  pensioenrechten)	  

Recent	  is	  daar	  nu	  de	  “verplaatsing	  bij	  tuchtmaatregel”	  bijgevoegd	  (tussen	  terugzetting	  in	  
graad	  en	  ontslag	  van	  ambtswege).	  Ingeval	  van	  dergelijke	  straf	  wordt	  de	  betrokken	  
medewerker	  naar	  een	  vooraf	  vastgelegde	  andere	  dienst	  binnen	  of	  buiten	  de	  sector	  verplicht	  
gemuteerd.	  Dat	  kan	  voor	  onbepaalde	  tijd	  en	  zonder	  proefperiode.	  	  

Uiteraard	  zijn	  ook	  hier	  een	  aantal	  regels	  van	  toepassing	  en	  neem	  je	  in	  dergelijke	  situatie	  
best	  contact	  op	  met	  je	  syndicale	  organisatie.	  	  
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Is	  er	  leven	  op	  Pluto?	  

	  
Hoop	  van	  wel,	  vrees	  van	  niet.	  Maar	  als	  uitwijkmogelijkheid	  zou	  het	  zeker	  niet	  slecht	  zijn.	  	  

Want	  uitwijken,	  wie	  weet	  zal	  het	  er	  ooit	  van	  (moeten)	  komen.	  Toch	  zeker	  als	  een	  
welbepaalde	  vakbonds-‐ongunstige	  wind	  de	  overhand	  krijgt	  na	  de	  verkiezingen	  van	  mei.	  Als	  
je	  een	  aantal	  uitspraken	  overloopt,	  dan	  weet	  je	  dat	  dit	  niet	  de	  richting	  is	  waar	  het	  heen	  
moet	  om	  het	  voor	  iedereen	  beter	  te	  maken.	  Uitspraken	  als	  “bij	  de	  federale	  overheid	  zijn	  er	  
op	  80000	  werknemers	  slechts	  5	  ontslagen	  gevallen”,	  daaruit	  kan	  je	  afleiden	  dat	  een	  goed	  
personeelsbeleid	  gelijk	  staat	  aan	  veel	  meer	  ontslagen.	  Er	  wordt	  ook	  voorbij	  gegaan	  aan	  het	  
feit	  dat	  enkel	  statutaire	  ambtenaren	  kunnen	  geëvalueerd	  worden,	  en	  contractuele	  niet.	  	  

Ook	  de	  keuze	  voor	  enerzijds	  België	  te	  behouden	  als	  lege	  doos,	  en	  alles	  naar	  de	  deelstaten	  
doorschuiven,	  en	  anderzijds	  de	  vaststelling	  dat	  de	  bedrijven	  België	  links	  laten	  liggen	  als	  het	  
om	  investeringen	  gaat,	  klinken	  redelijk	  tegenstrijdig.	  Als	  bedrijf	  weet	  je	  misschien	  graag	  of	  
het	  land	  waarin	  je	  wil	  investeren	  de	  maand	  nadien	  nog	  bestaat.	  	  

En	  als	  er	  een	  voorstel	  komt	  om	  de	  belastingbrief	  zo	  volledig	  mogelijk	  te	  laten	  invullen	  door	  
de	  administratie,	  kom	  dan	  aub	  niet	  af	  met	  het	  Calimeroversje	  ala	  “als	  dit	  maar	  geen	  aanzet	  
is	  naar	  een	  vermogensbelasting”.	  Wat	  is	  er	  trouwens	  mis	  met	  een	  vermogensbelasting?	  Wie	  
geen	  vermogen	  heeft,	  lees	  de	  doorsnee	  lezer	  van	  deze	  Guzet,	  hoeft	  daar	  toch	  niet	  bang	  voor	  
te	  zijn?	  Ter	  info,	  het	  is	  nu	  ook	  al	  zo	  dat	  er	  belasting	  moet	  worden	  betaald	  op	  de	  intrest	  van	  
je	  spaarboekje.	  Er	  is	  echter	  een	  vrijstelling	  tot	  een	  intrest	  van	  1880€.	  Bij	  de	  huidige	  
rentevoeten	  moet	  je	  dus	  al	  bijna	  200000€	  op	  je	  spaarboekje	  hebben.	  En	  dan	  nog	  is	  het	  pas	  
op	  de	  intrest	  boven	  de	  1880€	  dat	  de	  voorheffing	  komt.	  Als	  je	  dus	  meer	  dan	  200000€	  op	  je	  
spaarboekje	  hebt,	  wat	  betekenen	  dan	  de	  luttele	  euro’s	  voorheffing?	  

Het	  grote	  probleem	  is	  echter	  het	  monster	  van	  het	  zwarte	  circuit.	  Op	  jaarbasis	  geschat	  op	  
miljarden	  euro’s.	  De	  fraude	  op	  jaarbasis	  zou	  30.000.000.000€	  bedragen.	  30	  miljard	  euro.	  
Laat	  iedereen	  de	  belastingen	  betalen	  die	  hij	  moet	  betalen,	  en	  iedereen	  betaalt	  veel	  minder	  
belastingen.	  Maar	  om	  daar	  te	  geraken	  moet	  de	  doorsnee	  Belg	  /	  Vlaming	  /	  Waal	  /	  
Brusselaar	  van	  zijn	  fixatie	  voor	  zwartwerk	  af.	  	  	  

En	  als	  je	  geen	  deel	  meer	  wil	  uitmaken	  van	  een	  land,	  heb	  dan	  tenminste	  de	  ballen	  aan	  het	  lijf	  
om	  toe	  te	  geven	  dat	  je	  in	  feite	  separatist	  bent.	  En	  wees	  dan	  tenminste	  zo	  eerlijk	  om	  toe	  te	  
geven	  dat	  niet	  het	  schrikbarende	  moslim-‐terrorisme	  de	  ultieme	  nachtmerrie	  is	  op	  Europees	  
vlak.	  Europol	  heeft	  daar	  een	  mooi	  overzicht	  van.	  Blijkt	  nu	  dat	  van	  alle	  geregistreerde	  
terreurdaden	  in	  2012	  er	  6	  op	  de	  219	  van	  “religieuze	  oorsprong”	  zijn.	  167	  van	  de	  219	  zijn	  	  
van	  “separatistische	  oorsprong”…	  	  	  	   	  
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Functieclassificatie:	  stand	  van	  zaken	  

	  

Eind	  2012	  is	  na	  de	  validering	  van	  het	  functieboek	  (opsomming	  van	  functies	  en	  
functiefamilies)	  de	  begeleidingscommissie	  omgevormd	  naar	  onderhandelingscomité.	  	  

Bedoeling	  is	  dat	  binnen	  het	  onderhandelingscomité	  de	  nieuwe	  barema’s	  worden	  
onderhandeld	  om	  daarna	  de	  koppeling	  te	  doen	  met	  de	  gewogen	  functies.	  Met	  enig	  
optimisme	  werd	  gesteld	  dat	  begin	  2014	  de	  uitvoering	  haalbaar	  moest	  zijn,	  maar…	  

Naargelang	  de	  besprekingen	  binnen	  het	  onderhandelingscomité	  vorderden	  (of	  net	  niet)	  
bleken	  een	  aantal	  vooropgestelde	  principes	  en	  afspraken	  op	  de	  helling	  te	  staan.	  	  

Eerst	  en	  vooral	  bleek	  het	  principe	  van	  de	  “bevriezing”	  voor	  sommigen	  moeilijk	  verteerbaar	  
en	  moest	  er	  voortdurend	  worden	  bijgeschaafd.	  	  

De	  gelijke	  verloning	  voor	  gelijk	  werk	  bleek	  ook	  al	  geen	  evidentie.	  	  Nochtans	  was	  dit	  
belangrijke	  principe	  op	  voorhand	  overeengekomen.	  Als	  voorbeeld	  kunnen	  we	  o.a.	  de	  
verpleegkundigen	  en	  kinesitherapeuten	  geven.	  	  

Daarenboven	  leek	  de	  voorlopig	  beschikbare	  budgettaire	  enveloppe	  ontoereikend	  om	  alle	  
problemen	  ineens	  op	  te	  lossen	  (ook	  met	  een	  alternatief	  voorstel).	  	  

Intussen	  werd	  het	  oud	  dossier	  “functionele	  loopbaan”	  met	  een	  klein	  deel	  van	  de	  beschikbare	  
middelen	  voor	  het	  dossier	  FUCLA	  definitief	  afgerond.	  Toch	  blijft	  een	  aanzienlijke	  enveloppe	  
uitstaan	  om	  van	  start	  te	  gaan.	  	  

Voor	  de	  zomer	  vorig	  jaar	  werd	  een	  voorlopig	  laatste	  vergadering	  gehouden	  waarbij	  alle	  
partijen	  hun	  standpunt	  konden	  weergeven	  over	  een	  alternatief	  voorstel	  van	  de	  projectgroep	  
maar	  het	  voorstel	  vond	  geen	  draagvlak…	  

De	  moeilijke	  economische	  situatie,	  de	  weinig	  rooskleurige	  vooruitzichten	  (besparingen	  in	  de	  
gezondheidszorg)	  en	  de	  voorlopig	  onontwarbare	  knelpunten	  hebben	  er	  intussen	  voor	  
gezorgd	  dat	  het	  project	  “on	  hold”	  staat.	  Ook	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  heeft	  momenteel	  geen	  
initiatieven	  meer	  genomen	  om	  het	  project	  terug	  op	  gang	  te	  krijgen.	  	  

Vraag	  is	  of	  er	  in	  de	  nabije	  toekomst	  nog	  “animo	  en	  goodwill”	  zal	  te	  vinden	  zijn	  om	  het	  
project	  (gestart	  in	  2007)	  te	  “reanimeren”…	  Wetende	  dat	  het	  heel	  wat	  heeft	  gekost.	  

Wordt	  (hopelijk)	  vervolgd!	  
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Zorgverlof	  bij	  hospitalisatie	  minderjarig	  kind	  

 

Het	  KB	  van	  12	  juli	  2013	  voorziet	  een	  bijkomende	  mogelijkheid	  om	  loopbaanonderbreking	  
voor	  medische	  bijstand	  op	  te	  nemen.	  Het	  personeelsstatuut	  werd	  reeds	  in	  die	  zin	  aangepast,	  
het	  korfbesluit	  (KB	  7	  mei	  ’99)	  werd	  reeds	  vorige	  zomer	  gewijzigd	  (KB	  12/07/’13)	  en	  als	  
laatste	  stap	  was	  er	  de	  goedkeuring	  door	  de	  federale	  ministerraad	  op	  31	  januari	  2014.	  
Hieronder	  vind	  je	  de	  voorwaarden	  om	  van	  deze	  thematische	  loopbaanonderbreking	  gebruik	  
te	  kunnen	  maken.	  
	  
Als	  je	  een	  minderjarig,	  zwaar	  ziek	  kind	  hebt	  dat	  gehospitaliseerd	  wordt,	  kan	  je	  tijdens	  of	  
vlak	  na	  de	  hospitalisatie	  je	  beroepsloopbaan	  volledig	  onderbreken	  voor	  één	  week,	  
eventueel	  verlengbaar	  met	  één	  week.	  De	  normale	  minimumduur	  voor	  
loopbaanonderbreking	  is	  een	  maand,	  maar	  hier	  wordt	  dus	  een	  uitzondering	  voor	  gemaakt.	  

De	  mogelijkheid	  tot	  dit	  verlof	  is	  in	  eerste	  instantie	  bedoeld	  voor:	  

• de	  ouder	  in	  de	  eerste	  graad	  die	  samenwoont	  met	  het	  kind	  	  	  
• of	  de	  persoon	  die	  samenwoont	  met	  het	  kind	  en	  belast	  is	  met	  de	  dagelijkse	  opvoeding.	  

En	  in	  tweede	  instantie,	  als	  bovenvermelde	  personen	  geen	  gebruik	  maken	  van	  het	  verlof,	  is	  
het	  bedoeld	  voor:	  

• de	  ouder	  in	  de	  eerste	  graad	  die	  niet	  samenwoont	  met	  het	  kind	  	  	  
• een	  familielid	  van	  het	  kind	  in	  de	  tweede	  graad,	  als	  deze	  laatste	  ouder	  het	  verlof	  niet	  

kan	  opnemen.	  

De	  aanvraag,	  inclusief	  het	  attest	  van	  de	  behandelende	  arts,	  moet	  ingediend	  worden	  7	  
dagen	  vóór	  de	  ziekenhuisopname	  (of	  zo	  snel	  mogelijk	  als	  de	  hospitalisatie	  niet	  gepland	  
was).	  

Als	  het	  kind	  na	  2	  weken	  niet	  genezen	  is,	  blijft	  het	  mogelijk	  om	  voltijds	  of	  halftijds	  verlof	  voor	  
medische	  bijstand	  te	  nemen,	  maar	  dan	  moet	  dit	  worden	  opgenomen	  in	  schijven	  van	  
minimum	  een	  maand.	  

Voor	  de	  periode	  van	  afwezigheid	  krijg	  je	  een	  uitkering	  van	  de	  RVA.	  

Deze	  vorm	  van	  loopbaanonderbreking	  is	  een	  recht	  en	  kan	  dus	  niet	  geweigerd	  of	  uitgesteld	  
worden.	  
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Achiel	  

	  
Welkom	  in	  de	  wondere	  wereld	  van	  de	  digitale	  sociale	  media.	  De	  Facebook	  en	  
Twitteruniversiades	  waar	  iedereen	  zijn	  gedacht	  mag	  zeggen,	  hierbij	  onder	  geen	  beding	  
gehinderd	  door	  enige	  vorm	  van	  voor-‐	  of	  nakennis.	  Kennis	  tout	  court	  is	  eerder	  een	  nadeel	  
dan	  een	  voordeel.	  De	  grootste	  nonsens	  hebben	  het	  meeste	  hits,	  de	  domste	  foto’s	  de	  meeste	  
likes.	  	  

Maar	  soms,	  soms	  ontstaan	  er	  deftige	  discussies.	  Ook,	  en	  meestal,	  met	  mensen	  die	  Achiel	  
van	  haar	  noch	  pluimen	  kent.	  En	  dan,	  via	  via,	  geraakt	  hij	  verwikkeld	  met	  personen	  waarmee	  
hij	  normaal	  gezien	  geen	  2	  woorden	  zou	  wisselen.	  Zo	  raakte	  hij	  een	  tijdje	  geleden	  in	  discussie	  
met	  een	  kabinetsmedewerker.	  ’t	  Onderwerp	  was	  de	  “gewerkte	  loopbaan”.	  Serieus	  
onderwerp	  (dat	  had	  ge	  niet	  verwacht	  van	  den	  Achiel	  he…).	  Een	  partij	  stelde	  voor	  om	  de	  
actieve	  loopbaan	  op	  45	  jaar	  te	  brengen.	  Met	  actieve	  loopbaan	  wordt	  bedoeld:	  de	  jaren	  dat	  
je	  werkt	  eer	  je	  in	  pensioen	  kunt	  gaan.	  En	  45	  jaar	  is	  lang.	  Met	  de	  leerplicht	  tot	  18	  kan	  de	  
eerste	  pas	  op	  63	  jaar	  op	  pensioen,	  een	  verpleegster	  die	  haar	  beroepstitel	  heeft	  gehaald	  pas	  
op	  67.	  En	  dan	  is	  het	  nog	  maar	  de	  vraag	  of	  de	  periodes	  van	  bvb	  ziekte	  of	  moederschapsverlof	  
worden	  meegeteld.	  Kortom,	  het	  zou	  zelfs	  niet	  uitzonderlijk	  zijn	  dat	  de	  verpleger	  naast	  uw	  
ziekenhuisbed	  binnenkort	  65+	  is.	  Met	  een	  infuusstaander	  om	  hem	  recht	  te	  houden,	  een	  
pijnpompke	  tegen	  ’t	  siatiek,	  en	  een	  baxterke	  met	  cedocard	  voor	  zijne	  moteur...	  Maar	  allee,	  
de	  kabinetsmedewerker	  (zelf	  trouwens	  10	  jaar	  aan	  de	  unief	  gestudeerd	  op	  kosten	  van	  de	  
maatschappij…)	  stelde	  eenvoudig	  “onze	  levensverwachting	  is	  nu	  eenmaal	  zo	  geëvolueerd	  
dat	  langer	  werken	  een	  noodzaak	  is	  geworden”.	  

Ge	  moogt	  nu	  veel	  zeggen	  van	  Achiel,	  hoe	  zotter	  hoe	  beter	  soms,	  maar	  erover	  is	  erover.	  Trop	  
es	  teveel!!	  En	  dat	  vond	  Achiel	  véél	  teveel…	  

Eén	  van	  de	  nadelen	  van	  al	  dat	  digitale	  gedoe	  is	  dat	  het	  zo	  laagdrempelig	  is	  geworden.	  
Vroeger	  moest	  je	  een	  krantenartikel	  echt	  heben	  gelezen,	  een	  nieuwsprogramma	  echt	  
hebben	  gezien.	  Nu	  lees	  je	  de	  eerste	  2	  zinnen,	  zie	  je	  de	  samenvatting	  een	  halve	  dag	  later,	  en	  
post	  je	  de	  commentaar	  zoals	  het	  je	  te	  binnen	  schiet.	  En	  dat	  kan	  je	  ook	  aflezen	  aan	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  comments	  en	  posts.	  Zelden	  wordt	  nog	  een	  fatsoenlijk	  niveau	  gehaald,	  
meestal	  is	  het	  klinkklare	  bagger.	  Vroeger	  diende	  er	  nog	  een	  brief	  te	  worden	  geschreven.	  En	  
had	  die	  teveel	  schrijffouten	  of	  zo,	  dan	  ging	  die	  recht	  de	  vuilbak	  in.	  Nu	  gaat	  de	  bagger	  recht	  
het	  internet	  op.	  

En	  daar	  is	  het	  internet	  te	  goed	  voor.	  
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Halftijdse	  Loopbaanonderbreking	  50+	  /	  55+	  

	  

De	  halftijdse	  loopbaanonderbreking	  tot	  aan	  de	  pensioenleeftijd	  is	  een	  stuk	  hervormd	  (KB	  25	  
augustus	  2012),	  hieronder	  vind	  je	  in	  een	  notendop	  de	  wijzigingen:	  

De	  leeftijdsgrens	  om	  in	  dit	  stelsel	  te	  stappen	  is	  veranderd	  van	  50	  jaar	  naar	  55	  jaar.	  Op	  deze	  
regel	  bestaat	  een	  uitzondering	  om	  dit	  toch	  vanaf	  50	  jaar	  op	  te	  nemen.	  Deze	  uitzondering	  
betreft	  zware	  beroepen	  en	  knelpuntberoepen.	  Voor	  meer	  info	  omtrent	  deze	  
uitzonderingsreglementering	  kan	  je	  contact	  opnemen	  met	  ons	  via	  de	  gekende	  coördinaten.	  

Deze	  vorm	  van	  loopbaanonderbreking	  is	  een	  recht	  en	  kan	  dus	  niet	  geweigerd	  worden.	  

Via	  de	  RVA	  krijg	  je	  een	  verhoogde	  uitkering.	  Dit	  gebeurt	  pro	  rata	  van	  je	  voorafgaand	  
tewerkstellingspercentage.	  Omzetting	  van	  1	  dag	  naar	  een	  voltijdse	  tewerkstelling	  is	  niet	  
langer	  toegelaten.	  

Voor	  de	  invloed	  op	  het	  pensioen	  gelden	  de	  volgende	  regels:	  

• Twee	  jaar	  loopbaanonderbreking	  wordt	  automatisch	  gevaloriseerd	  voor	  de	  
berekening	  van	  het	  pensioen.	  	  

o Vb.	  je	  werkte	  100%	  en	  gaat	  over	  naar	  50%	  loopbaanonderbreking	  55+,	  dan	  
zullen	  de	  	  eerste	  2	  jaren	  van	  je	  50%	  loopbaanonderbreking	  	  toch	  als	  100%	  
gerekend	  worden.	  

• Opgelet:	  indien	  je	  reeds	  in	  het	  verleden	  loopbaanonderbreking	  nam,	  kan	  dit	  een	  
invloed	  hebben	  op	  deze	  regel.	  

• Wat	  betreft	  de	  loopbaanjaren	  geldt	  een	  minimum	  tewerkstelling	  van	  104	  dagen	  per	  
jaar	  om	  mee	  te	  tellen	  als	  loopbaanjaar.	  Het	  stelt	  dus	  in	  de	  regel	  geen	  probleem	  om	  
deze	  jaren	  als	  loopbaanjaren	  te	  beschouwen	  
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Besparingen	  in	  de	  gezondheidszorg	  

	  

Het	  budget	  voor	  de	  ziekteverzekering	  in	  ons	  land	  staat	  al	  enig	  tijd	  onder	  stevige	  druk.	  	  

Eerst	  was	  er	  de	  aanpak	  van	  de	  groeinorm	  en	  recent	  kondigde	  minister	  Laurette	  Onkelinx	  
aan	  dat	  een	  plan	  voor	  de	  hervorming	  van	  de	  ziekenhuisfinanciering	  in	  de	  maak	  is.	  	  

Bij	  de	  laatste	  begrotingsopmaak	  werd	  de	  globale	  begrotingsdoelstelling	  door	  de	  Algemene	  
raad	  voor	  de	  geneeskundige	  verzorging	  (RIZIV)	  vastgesteld	  op	  27,8	  miljard	  EURO,	  wat	  
overeenstemt	  met	  7%	  van	  het	  BBP.	  Eerder	  al	  had	  het	  Verzekeringscomité	  hierover	  zijn	  
goedkeuring	  gegeven.	  De	  regering	  poogt	  hiermee	  om	  de	  uitgaven	  in	  de	  gezondheidszorg	  
t.o.v.	  vorige	  jaren	  verder	  in	  toom	  te	  houden.	  	  

In	  totaal	  zou	  er	  779.309.000	  EURO	  aan	  besparingen,	  zoals	  vastgelegd	  door	  de	  regering,	  
moeten	  gerealiseerd	  worden	  (er	  was	  al	  een	  marge	  van	  771.792.000	  i.v.g.	  met	  de	  
genormeerde	  globale	  begrotingsdoelstelling,	  er	  moest	  dus	  nog	  7.517.000	  worden	  bespaard	  
om	  de	  doelstelling	  te	  behalen).	  In	  ieder	  geval	  immense	  bedragen.	  Alleen,	  worden	  ze	  ook	  
efficiënt	  gebruikt?	  	  

Het	  rommelt	  trouwens	  al	  enige	  tijd	  in	  de	  sector	  voor	  wat	  betreft	  de	  financiering	  en	  het	  
gebruik	  van	  de	  beschikbare	  middelen.	  	  Ondermeer	  gezondheidseconomen,	  artsensyndicaten	  
en	  mutualiteiten	  hebben	  allen	  hun	  zeg	  te	  doen.	  Hierbij	  valt	  niet	  vergeten	  dat	  zowel	  in	  het	  
Verzekeringscomité	  als	  de	  Algemene	  raad	  voor	  geneeskundige	  verzorging	  (binnen	  de	  schoot	  
van	  het	  RIZIV)	  de	  artsen	  (specialisten)	  en	  de	  mutualiteiten	  de	  “grootste”	  stem	  hebben…	  	  

Waar	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  patiënt	  hierin	  passen	  is	  zeer	  de	  vraag…	  

Al	  lang	  zijn	  er	  de	  ziekenhuisbeheerders	  die	  klagen	  dat	  de	  reële	  kosten	  in	  de	  ziekenhuizen	  niet	  
voldoende	  gedekt	  zijn	  door	  de	  hen	  toegekende	  financiering	  (budget	  financiële	  middelen	  
voor	  de	  ziekenhuizen).	  	  Recent	  werden	  nu	  ook	  nog	  de	  (7)	  universitaire	  ziekenhuizen	  
aangepakt	  waardoor	  hun	  middelen	  met	  ruim	  52	  miljoen	  EURO	  afnemen.	  	  

En	  er	  zijn	  de	  artsen	  (vooral	  specialisten)	  die	  klagen	  dat	  er	  teveel	  aan	  hun	  honoraria	  wordt	  
“geknabbeld”	  (i.h.k.v.	  de	  afdrachten	  aan	  het	  ziekenhuis).	  Dat	  ze	  er	  niet	  zo	  slecht	  aan	  toe	  zijn	  
bleek	  nochtans	  eind	  vorig	  jaar	  uit	  een	  reportagereeks	  m.b.t.	  de	  gezondheidszorg	  	  die	  “De	  
Tijd”	  gaf.	  	  

Een	  voorbeeld:	  gemiddeld	  bruto	  inkomen	  nefroloog:	  636.284€	  
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Er	  zijn	  gelukkig	  nog	  artsen	  specialisten	  die	  bereid	  zijn	  om	  aan	  een	  min	  of	  meer	  “normaal”	  
loon	  ook	  kwaliteitsvolle	  topzorg	  te	  leveren	  (zoals	  in	  de	  UZ’s).	  	  

Minister	  Laurette	  Onkelinx	  kondigde	  in	  mei	  2013	  aan	  dat	  voorbereidende	  werkzaamheden	  
zouden	  starten	  om	  de	  hervorming	  van	  de	  ziekenhuisfinanciering	  in	  de	  steigers	  te	  zetten.	  Een	  
voorstel	  tot	  hervorming	  zou	  klaar	  zijn	  in	  oktober	  -‐	  december	  2014.	  Een	  geleidelijke	  
implementatie	  wordt	  voorzien	  in	  2016/2017.	  Het	  huidig	  systeem	  heeft	  volgens	  haar	  teveel	  
tekortkomingen	  zoals	  ondoorzichtigheid,	  complexiteit,	  gebrek	  aan	  transparantie	  (zeker	  voor	  
de	  patiënt)	  en	  spanningen	  tussen	  de	  actoren	  op	  het	  terrein.	  Haar	  plan	  zou	  de	  kwaliteit,	  
financiële	  toegankelijkheid	  voor	  de	  patiënt,	  transparantie	  en	  duurzaamheid	  v/h	  systeem	  
moeten	  verhogen.	  	  

Dat	  één	  en	  ander	  dringend	  moet	  aangepakt	  worden	  mag	  duidelijk	  zijn	  want	  in	  bepaalde	  
ziekenhuizen	  (1/3	  draait	  al	  in	  het	  rood)	  hebben	  de	  besparingen	  nu	  al	  slachtoffers	  (lees	  
ontslagen)	  geëist	  .	  	  

Finaal	  mag	  de	  patiënt	  zeker	  ook	  niet	  het	  kind	  van	  de	  rekening	  worden…	  
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Oproep	  

	  

We	  geven	  het	  grif	  toe,	  een	  hip	  woord	  zal	  vakbondsmilitant	  nooit	  worden.	  Je	  wordt	  niet	  met	  
een	  zekere	  “cool”overladen	  als	  je	  zegt	  dat	  je	  delegué	  bent	  van	  ’t	  syndicaat.	  Wie	  een	  beetje	  
retro	  is	  weet	  hun	  taak	  echter	  zeker	  te	  waarderen.	  	  

En	  dat	  waarderen	  mag	  je	  letterlijk	  nemen.	  Als	  je	  denkt	  dat	  je	  een	  aantal	  situaties	  kent	  
waarbij	  het	  toch	  anders	  zou	  gelopen	  zijn	  indien	  er	  iemand	  van	  de	  vakbond	  was	  bij	  geweest,	  
als	  je	  denkt	  dat	  een	  aantal	  collega’s	  in	  hun	  rechten	  worden	  geschaad,	  als	  je	  denkt	  dat	  je	  wil	  
opkomen	  voor	  de	  rechten	  en	  plichten	  van	  een	  aantal	  medewerkers,	  waarom	  word	  je	  dan	  
zelf	  geen	  militant?	  	  

Wees	  gerust,	  we	  gooien	  je	  niet	  meteen	  alleen	  voor	  de	  leeuwen.	  Je	  wordt	  eerst	  op	  sleeptouw	  
genomen	  door	  ervaren	  miltanten,	  en	  je	  kan	  steeds	  terecht	  met	  vragen	  en	  opmerkingen	  bij	  
onze	  2	  vrijgestelden,	  Yves	  en	  Katrien.	  Via	  onze	  vormingen	  kom	  je	  ook	  in	  contact	  met	  
vakbondsmensen	  uit	  andere	  instellingen	  en	  sectoren,	  wat	  soms	  een	  verfrissende	  kijk	  kan	  
geven	  op	  lokale	  zaken.	  

Als	  militant	  krijg	  je	  ook	  informatie	  waar	  andere	  werknemers	  geen	  weet	  van	  hebben.	  Voor	  
zover	  het	  niet	  om	  vertrouwelijke	  info	  gaat,	  mag	  je	  die	  delen	  met	  je	  collega’s.	  	  

Wil	  je	  echter	  niet	  zo	  ver	  gaan	  in	  je	  engagement,	  en	  vind	  je	  dat	  je	  wel	  iets	  meer	  zou	  willen	  
doen	  dan	  gewoon	  lid	  zijn,	  waarom	  zou	  je	  dan	  geen	  aanspreekpunt	  worden	  van	  onze	  
vakbond	  op	  je	  werkvloer?	  Collega’s	  hebben	  vragen,	  je	  weet	  er	  wel	  iets	  meer	  over	  (of	  wil	  er	  
zelf	  ook	  iets	  meer	  over	  weten),	  contacteer	  ons,	  en	  we	  geven	  je	  up-‐to-‐date	  info.	  Er	  zijn	  plots	  
veel	  zieken	  en	  personeelstekort?	  Contacteer	  ons,	  we	  volgen	  het	  samen	  met	  jou	  op.	  Denk	  er	  
eens	  over	  na,	  het	  is	  interessanter	  dan	  het	  lijkt…	   	  
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Militantenlijst	  

	  

Yves	  Derycke	  –	  voorzitter	  ACOD	  Overheidsdiensten	  	  

Katrien	  Van	  Keirsbilck	  –	  ondervoorzitster	  ACOD	  UZ	  Gent	  

	  

Anouchka	  Van	  Hassel	  –	  verpleegkundige	  thoracovasculaire	  en	  plastische	  heelkunde	  

Geert	  Jacobs	  –	  verpleegkundige	  hartbewaking	  

Ivan	  Vermeulen	  –	  verpleegkundige	  cardiologie	  

Sylvain	  Van	  Damme	  –	  gepensioneerd	  medewerker	  centraal	  magazijn	  

Carine	  De	  Clercq	  –	  laborante	  labo	  bacteriologie	  

Peggy	  De	  Vriesere	  –	  medewerkster	  maaltijdentransportdienst	  

Sabine	  Van	  Bever	  –	  apotheekassistente	  

Hamide	  Gul	  –	  laborante	  labo	  klinische	  biologie	  

Mia	  Blomme	  –	  verpleegkundige	  mobiele	  equipe	  bewegingsstelsel	  

Annie	  Van	  Gele	  -‐	  informaticus	  
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ACOD	  UZ	  Gent	  

De	  Pintelaan	  185	  –	  9000	  Gent	  

3	  K	  4	  

(t)	  09/3324199	  

(f)	  09/3323836	  

(@)	  acod@uzgent.be	  

(w)	  www.acoduzgent.be	  

( )	  facebook.com/acoduzgent	  

( )	  @acoduzgent	  


