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Vakbonden namen verantwoordelijkheid op.
Geen koopkrachtverlies én eerste stap in een nieuwe cao!
Al tijdens de onderhandelingen over vorige cao’s kondigen de onderwijsvakbonden aan
dat in de cao 2012-2014 een eerste stap moest gezet worden naar een verhoging van de
eindejaarstoelage voor de personeelsleden van het onderwijs. Zij hebben immers een
kleinere toelage dan de Vlaamse ambtenaren. Deze stap werd vandaag gezet.
De onderwijsvakbonden zijn tevreden dat tijdens de besprekingen over de verlaging van de
loonmassa met 1 % ook de toekomstige cao ter sprake kwam. De Vlaamse Regering had
immers beloofd hiervoor 132 miljoen euro te voorzien. De onderwijsvakbonden blijven de
woordbreuk van de Vlaamse Regering betreuren. Ze kwam haar belofte niet na om deze
middelen te voorzien met ingang van 1 januari 2013, maar we nemen er akte van dat deze
middelen er met ingang van 1 januari 2014 wel zullen zijn.
Deze nieuwe belofte maakt het perfect mogelijk dat de Vlaamse Regering haar budgettaire
doelstellingen voor 2013 realiseert, maar ook dat de eindejaarstoelage voor de
personeelsleden van het onderwijs stijgt. De Vlaamse Regering slaagt in haar opzet, want ze
kan besparen door het vakantiegeld van het onderwijspersoneel te verminderen. De
onderwijsvakbonden bereiken hun doel door een deel van de nieuwe cao-middelen in te
zetten voor een gelijktijdige verhoging van de eindejaarstoelage. In de eerste jaren moet de
eindejaarstoelage de daling van het vakantiegeld compenseren. Omdat de
onderwijsvakbonden ervan uitgaan dat de besparingen die de Vlaamse Regering nu oplegt
geen blijvend karakter mogen hebben, moet op termijn het vakantiegeld weer verhoogd
worden tot het huidige niveau. De verhoging van de eindejaartoelage blijft een
verworvenheid en zo wordt een onderwijsloopbaan minstens financieel al aantrekkelijker.
De onderwijsvakbonden zijn ervan overtuigd dat zij met hun voorstel in het dossier
‘vermindering van de loonlast’ hun verantwoordelijkheid ten volle hebben opgenomen en
hopen dat de Vlaamse Regering nu hetzelfde doet. Het onderwijspersoneel verdient
waardering, ook financieel. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.
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