Mei 2016
Samenstelling: Freddy Vaes

Op 31 mei willen we de regering(en) duidelijk maken dat voor ons de maat vol is.
DAT HET GENOEG IS !!!
Zij die al jaren in het onderwijswereldje
meedraaien roepen terecht dat nooit
eerder ons statuut zo onder vuur werd
genomen. Moeten we jullie nog overtuigen dat het wel degelijk zinvol is om op
31 mei aanstaande mee op straat te komen uit protest tegen wat er allemaal op
tafel ligt? Neen, niet gewoon het werk
neerleggen, maar echt in grote getallen
mee manifesteren in Brussel. Dat is wat
we vragen.
De vakbond kan heel wat bereiken via
onderhandelingen. Maar soms hebben
we JULLIE ALLEMAAL nodig om voor ONZE rechten te strijden. Het ergste wat
ons kan overkomen is dat we op 31 mei met slechts enkele duizenden in Brussel zijn. Geloof me, dan
gaan ze echt met ons lachen en gewoon verder doen waarmee ze bezig zijn, namelijk roofbouw plegen op ons statuut waarvoor onze voorouders zo hard gevochten hebben. We mogen dit niet laten gebeuren. Het kan niet dat de bruutslagers verder in ons ‘vlees’ blijven snijden. De federale regering
snijdt in ons vlees door in onze zakken te zitten. De Vlaamse regering belooft ons werkbaar werk door
verlofstelsels af te schaffen. Niet goed bezig, zou ik zeggen. Dus kom op 31 mei mee naar Brussel. De
bussen staan klaar. Waarom eens niet gezellig een dagje uit met de bus met de collega’s? Een
schoolreisje voor het goede doel. Ons doel ! Dat de kinderen op het einde van het schooljaar nog snel
snel die laatste lessen van het zogenaamde ‘programma’ moeten krijgen waardoor we ons onmogelijk
kunnen vrij maken, gaan we niet als excuus gebruiken. Alsof die kinderen zullen doodgaan van een
gemiste oh zo belangrijke (excuus)les ! Wat de regeringen (Federaal en Vlaams) in hun programma’s
met ons van plan zijn, is voor één keer ook belangrijk.
En het is echt godgeklaagd wat de regeringen met ons van plan zijn. In dit koeriertje heb ik even op
een rijtje gezet waarvoor we manifesteren. En als je na het lezen daarvan nog niet overtuigd bent, dan
weten wij het ook niet meer.
Freddy VAES
Voorzitter COV-kring Genk
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Langer werken voor minder pensioen
Een jaar geleden kwam er een wetswijziging waardoor de loopbaanbonificatie of het meetellen
van de studiejaren voor de berekening van de datum wanneer men op pensioen kon, stelselmatig wordt afgebouwd. Een maatregel die momenteel nog wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Men baseert zich daarvoor op het feit dat hierdoor de voorgeschotelde verwachtingen,
bij de keuze voor een job in het onderwijs, worden afgeschaft.
Werd deze maatregel eerst voorgesteld als louter een wijziging bij het berekenen van de loopbaanvoorwaarde, dan zal die loopbaanbonificatie wellicht in de toekomst ook niet meer meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag. Dus kortom: eerst zou het er alleen voor zorgen
dat we langer moeten werken. Nu zorgt het er ook nog voor dat we minder pensioen krijgen.
Dus… langer werken voor minder pensioen.
Men schermt daarvoor met de term HARMONISATIE. Akkoord, er is een verschil in pensioenstelsel tussen bijvoorbeeld de privé, de zelfstandigen, de ambtenaren. Men wil dat harmoniseren.
Goed, maar waarom dan alleen maar dit harmoniseren? Waarom niet het systeem van bijvoorbeeld de maaltijdcheques, vergoedingen voor gsm, laptop, bedrijfswagen harmoniseren???
Waarom niet de TE LAGE pensioenen in bijvoorbeeld de privé (of zelfstandigen) naar boven harmoniseren?
Sommige politici horen we zeggen dat het meetellen van de studiejaren niet is afgeschaft want…
je kan ze afkopen waardoor ze dan toch meetellen. Ja wadde…

De berekening van het pensioen is een ingewikkelde materie waar we ons hier zeker niet aan
wagen. Maar om te duiden dat we een stuk minder pensioen zullen krijgen, toch even een heel
summiere opsomming.



Figuurlijk worden al onze gepresteerde diensten en de daaraan gelijkgestelde periodes
(verlofstelsel, diplomabonificatie,… toen die er nog waren) in een mand gestopt. Hoe meer
er in de mand zit hoe sneller we aan ons vervroegd pensioen toe zijn. Men heeft ondertussen al heel wat uit die mand gehaald (zoals bijvoorbeeld de diplomabonificaties)



Het bedrag dat we als pensioen uitgekeerd krijgen, wordt berekend aan de hand van de
gemiddelde wedde tijdens een referteperiode. Die was ‘de laatste vijf jaar’ van je loopbaan
(de jaren dat je het meest verdient) maar werd ‘de laatste tien jaar’. Men wil dat uitbreiden
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tot de ganse loopbaan. We moeten u niet zeggen dat die refertewedde dan lager zal liggen.



Voor elk jaar in de figuurlijke mand krijgt men 1/55ste (tantième) van de refertewedde. Dat
wordt voortaan allicht 1/60ste. Wij onderwijsmensen weten dat hoe groter de deler is, hoe
kleiner de uitkomst wordt. Dus… weeral prijs.



1/60 is de normale tantième die bijvoorbeeld bij ambtenaren, maar ook bij CLB-medewerkers
wordt toegepast. Voor het onderwijs werd de tantième op 1/55 gezet. Er bestaan nog andere
breuken. Zo ‘genieten’ ondermeer treinbestuurders en loodsen van een tantième van 1/48.
De regering wil de huidige regeling vervangen door een nieuwe regeling die uitgaat van de valorisatie zware beroepen. Zal het onderwijs als zwaar beroep beschouwd worden?? Eerlijk…
ook al laat minister Crevits via de media uitschijnen dat zij vindt van wel, we hebben moeite
om te geloven dat daar een meerderheid zal voor gevonden worden. Als je naar de mensen
rondom luistert (die niet in het onderwijs staan), hoor je genoeg. Al zijn wij natuurlijk wel overtuigd omtrent de zwaarte van onze job.

Samengevat:
Een combinatie van het afschaffen van de diplomabonificatie en het aanpassen van de tantième zal er
voor zorgen dat ons pensioen fors zal dalen.

Twee voorbeelden om het te staven (mocht er enige overeenkomst zijn met de gekozen namen, dan is dit louter toeval)
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En er staat nog een derde maatregel op stapel. Vandaag gebeurt de pensioenberekening op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar (laatste 5 jaar voor personeelsleden die op 1 januari 2012 vijftig jaar of ouder waren)



In het regeerakkoord spreekt men van harmonisatie met de privé en dat betekent pensioenberekening op basis van de gemiddelde wedde over de volledige loopbaan.



Daarmee zou de gemiddelde wedde dalen met ongeveer 15%
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Werkbaar werk ???
Afschaffing aanmoedigingspremie
 Sinds 1 februari 2016 Is de aanmoedigingspremie bij de gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55(50)+

afgeschaft en dit onder het motto (van de minister): vrije tijd wordt niet meer gesubsidieerd. Akkoord,
men moet misschien niet financieel aangemoedigd worden om een wereldreis te maken. Maar dat er
ook (heel veel) mensen zijn die minder willen werken omdat ze het niet meer voltijds aankunnen, daar
houdt de minister blijkbaar geen rekening mee.
 Vanaf 2 september 2016 zal er voor de specifieke loopbaanonderbrekingen geen aanmoedigingspre-

mie meer zijn

Loopbaanonderbreking wordt ZORGKREDIET
Er zal in de toekomst allicht enkel nog een vergoeding zijn voor thematische of gemotiveerde onderbrekingen van de loopbaan (zorg, ouderschapsverlof of opleiding)
Men beoogt hiermee een besparing van 35 miljoen euro.
Hieronder een tabelletje (onder voorbehoud) van mogelijk zorgkrediet.
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COV roept alle leden op om op dinsdag 31 mei mee te
gaan manifesteren in Brussel.
Samen met ACV legde COV Limburg een aantal bussen
in.
Om een duidelijk beeld te krijgen op de deelnemers,
moet iedereen inschrijven op een bus van zijn/haar keuze via http://manifestatie.thewelt.be .
Mobiliseer a.u.b. alle COV-leden van uw school om mee
te gaan. COV is sterk, maar weegt maar zo zwaar op de
besluitvorming als alle COV’ers hun schouders zetten onder deze manifestatie.
Deelname bevestigen ten laatste vrijdag 27 mei voor 16u !!!
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BUSREGELING
BUSREGELING
BUS 1 :

BUS 2 :

BUS 3 :

BUS 4 :

BUS 5 :

Maaseik CC

8u

Maasmechelen Carpool (autostrade)

8u30

Lummen Carpool

9u

Neerpelt Dommelhof

8u

Houthalen Carpool

8u30

Lummen Carpool

9u

Hasselt Kinepolis

8u30

Carpool Lummen

9u

Genk Limburghal

8u30

Lummen Carpool

9u

St. Truiden Volksmacht

8u

Herk de Stad Kerk

8u30

Lummen Carpool

9u
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