Afschaffing ziektepensioenen overheidspersoneel
Wat stelt de regering voor?
Wie vandaag langdurig ziek is en geen dagen ziektekrediet meer heeft, kan door Medex verplicht
op pensioen worden gesteld. Dat is dus een louter medische beslissing. Gaat men over tot
verplichte pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid, dan wordt het pensioen berekend
net zoals het rustpensioen. De vergoeding die men ontvangt, hangt dus af van je gemiddeld loon
over de afgelopen tien jaar en je anciënniteit als ambtenaar.
De federale regering wil de bestaande regeling afschaffen zodat in de toekomst geen nieuwe
mensen onder het ziektepensioen kunnen vallen.

Wat komt er in de plaats?
Er zou een nieuwe regeling komen die van toepassing is op personeelsleden die meer dan een
jaar ziek zijn. Men zou daarvoor verzekeringsinstellingen inschakelen. Betrokkene zou dan
onder controle van de verzekeringsinstelling vallen. Evenals een werkgeversbijdrage om de
regeling te financieren.
De juiste condities voor het personeelslid dat onder die nieuwe regeling valt, zijn nog niet
definitief bepaald. De regering gaat uit van een vergoeding van 40% - 55% of 65% van een
begrensd loon. Er zou wel een minimumbedrag komen in functie van de gezinssituatie.
Tegelijk is het de bedoeling om de werknemer te re-integreren. Dat kan zowel in een andere
overheidsdienst of in de privésector. Medex zou daarvoor worden ingeschakeld. En het
betrokken personeelslid zou gedurende twee jaar met afwezigheid wegens persoonlijke
aangelegenheden worden beschouwd (noot: die administratieve situatie wordt niet gelijkgesteld
voor de loopbaan, anciënniteit …).

Betekent dit ook dat er veranderingen komen aan de ziekteverlofregeling ?
Ja, dat is inderdaad het geval. Want de nieuwe regeling is hoe dan ook van toepassing na een
jaar ziekteverlof.
Gedurende het eerste jaar wordt de regeling van het ziekteverlof bepaald op basis van het
statuut van het personeel. Dit verschilt van de ene sector naar de andere. De federale regeling is
bijvoorbeeld verschillend van deze bij de Vlaamse overheid, de Brusselse overheid of de lokale
sector.
Het is de autonomie van iedere overheid om haar regeling ziekteverlof uit te werken tijdens dat
eerste jaar van de afwezigheid.
Alleen van de federale regering weten we wat de plannen zijn voor haar personeel. De andere
overheden hebben die nog niet bekend gemaakt.

Hoe zal die ziekteverlofregeling gedurende het eerste jaar er uit zien voor federale
ambtenaren?
De regering herneemt een voorstel dat vroeger al door het kabinet van minister Vandeput (NVA) is gelanceerd. Het is als volgt:



Tijdens de eerste 30 dagen afwezigheid in de loop van het jaar: men ontvangt z'n loon
Vanaf de 31° dag afwezigheid in de loop van het jaar: 60% van een begrensd loon.

Gevolgen:



Het huidig systeem van opbouw van ziektekrediet wordt afgeschaft.
De regeling is zelfs minder goed dan hetgeen algemeen gangbaar is in de privésector.

De regering voorziet overgangsmaatregelen om van de bestaande regeling naar de nieuwe
situatie over te stappen. Zo bijvoorbeeld zou men het bestaand ziektekrediet aftoppen op
maximum 214 werkdagen. Maar uiteraard zijn de overgangsmaateregelen niet de essentie. Want
zelfs met zo'n overgangsmaatregel vallen alle federale ambtenaren na 1 jaar onder de nieuwe
regeling.

Wat is de stand van zaken van het dossier?
De federale ministerraad heeft op 12 mei beslist om over de afschaffing van het ziektepensioen
overleg te starten met de deelstaten. Er zal dus nog wel wat politieke discussie zijn.

Ondertussen wil de regering ook de financiering uitwerken.
Nadien zou het dossier dan opnieuw aan de ministerraad worden voorgelegd.
Met de vakbonden is er over de ganse kwestie nog geen overleg geweest, ook niet informeel.

Wat denkt ACV Openbare Diensten van die voorstellen?
Mensen die langdurig ziek zijn, worden zwaar getroffen door deze maatregel. Ze houden immers
veel minder over terwijl er geen aangepaste jobs zijn voor wie dat nodig heeft. Het idee dat zij
wel een job zullen vinden in de privésector is een illusie.

Deze maatregel is een kille financiële berekening, een besparing op de rug van mensen die
geconfronteerd worden met een ernstige ziekte.
Dit kan niet voor ons. We willen hierrond ernstig overleggen en we zullen tegenvoorstellen doen.

