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Dossier	Pensioenen	Basiseducatie	ten	behoeve	van	pers	en	parlementairen	

	
1. Situering	van	de	Basiseducatie	(BE)	

	
a. Voor	2007:	Sociaal	Werk,	PC	329	
b. Overgang	van	de	Basiseducatie	dmv	het	decreet	Volwassenenonderwijs	in	2007	
c. Overgang	van	personeelsleden	BE	naar	onderwijs	in	2008	
d. Maatschappelijk	doel	

De	Basiseducatie	bestaat	uit	13	pluralistische	Centra	voor	Basiseducatie	in	Vlaanderen	en	
Brussel.	In	een	maatschappij	die	steeds	meer	gekenmerkt	wordt	door	een	toenemende	
kloof	tussen	hoger-	en	lagergeschoolden,	willen	de	centra	de	geletterdheid	verhogen	via	
onderwijs	en	vorming.	

De	centra	bereiken	met	diverse	opleidingen	alle	laaggeletterde	volwassenen,	ongeacht	
of	ze	Nederlandstalige	onderwijs	gevolgd	hebben.	Het	opleidingsaanbod	is	dan	ook	
gericht	op	het	aanleren	en	verhogen	van	(geletterdheids)competenties,	op	het	vlak	van	
taal,	wiskunde,	informatie-	en	communicatietechnologie	en	maatschappijoriëntatie.	De	
sector	bouwt	een	behoeftedekkend,	toegankelijk	en	evenwichtig	gespreid	regionaal	
opleidingsaanbod	uit	in	Vlaanderen	en	Brussel.	

Geletterdheid	is	de	competentie	om	informatie	te	verwerven,	te	verwerken	en	gericht	te	
gebruiken.	Dit	betekent	met	taal,	cijfers	en	grafische	gegevens	kunnen	omgaan	en	
gebruik	kunnen	maken	van	ICT.	Geletterd	zijn	is	belangrijk	om	zelfstandig	te	functioneren	
en	te	participeren	in	de	samenleving	en	om	zich	persoonlijk	te	kunnen	
ontwikkelen.	Geletterdheid	heeft	een	invloed	op	het	zelfbeeld	van	mensen,	hun	
interactie	met	anderen,	hun	welbevinden	en	hun	inzetbaarheid.	De	mate	
van	geletterdheid	geeft	aan	in	hoeverre	een	samenleving	klaar	is	voor	de	uitdagingen	van	
de	toekomst.	

2. Vooraf:	engagementen	van	de	overheden	inzake	pensioen	

cao	I	2008-2009,	30	juni	2008	

TWEEDE	PENSIOENPIJLER		

Er	wordt	verder	overlegd	met	Spaarfonds	vzw	over	de	mogelijkheden	en	technische	aspecten	om	
de	sector	basiseducatie	onder	het	toepassingsgebied	te	houden	van	de	tweede	pensioenpijler	
volgens	de	afspraken	gemaakt	in	het	Vlaams	akkoord	voor	de	non-profit/social	profit	sector	van	6	
juni	2005.	Daarbij	wordt	het	Vlaams	Onderhandelingscomité	voor	de	Basiseducatie	aangeduid	als	
het	orgaan	dat	aangesproken	kan	worden	voor	de	verdere	operationalisering	van	het	stelsel	van	
de	tweede	pensioenpijler	in	de	basiseducatie.	Na	akkoord	van	het	Spaarfonds	vzw	zullen	de	
nodige	stappen	gezet	worden,	zodat	de	opdracht	t.a.v.	de	sector	basiseducatie	duidelijk	is	
opgenomen	in	de	beheersovereenkomst	tussen	Spaarfonds	vzw	en	de	Vlaamse	Regering.	Na	2010	
volgt	de	sector	basiseducatie	de	verdere	afspraken	die	gemaakt	worden	voor	de	non-profit/social	
profit	sector	m.b.t	het	stelsel	van	de	tweede	pensioenpijler.	

Deze	bepaling	werd	niet	uitgevoerd	omdat	de	sector	blijkbaar	geen	deel	kon	blijven	uitmaken	
van	het	spaarfonds.	Het	geïnvesteerde	bedrag	werd	uitgekeerd	en	herbesteed	in	de	sector,	maar	
was	zeer	minimaal.	
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cao	III,	13	december	2013	

Brief	PDOS	(cfr	bijlage	1)	

Mevr.	Drochmans	geeft	in	haar	brief	zeer	duidelijk	aan	dat	de	prestaties	vanaf	1	september	2007	
kunnen	meetellen	voor	de	pensioenrechten	van	de	personeelsleden	van	de	basiseducatie.	Deze	
brief	werd	op	geen	enkel	ogenblik	herroepen.	

	
3. Totstandkoming	decreet	rechtspositie	Basiseducatie	

	
- De	onderhandelingen	starten	kort	na	het	afsluiten	van	de	cao	en	werden	afgesloten	met	

een	protocol	in	februari	2017	
- Goedkeuring	in	Vlaams	Parlement	op	28	juni	2017	
- Overeenkomst	(aug	2017)	met	Federatie	BE	om	in	dienst	te	blijven	tot	1	febr	2018	

	
4. Comité	A:	nieuwe	federale	pensioenwet	inzake	gemengd	pensioen	

	
In	Comité	A	werd	een	voorontwerp	van	wet	voor	dat	een	gemengd	pensioenen	voorgelegd	
invoert.	Dit	maakt	dat	voor	de	contractuele	ambtenaren	die	op	een	bepaald	moment	benoemd	
worden	er	enkel	voor	de	periode	van	benoeming	recht	ontstaat	op	een	overheidspensioen.	Deze	
wet	gaat	in	voor	mensen	die	vast	benoemd	zijn	vanaf	1	december	2017.	Het	voorontwerp	
voorziet	ook	in	de	mogelijkheid	om	een	aanvullend	pensioenstelsel	(2°pijler)	te	voorzien.	Dit	kan	
voor	de	contractuele	personeelsleden	(van	de	openbare	administraties	en	instellingen)	een	
compensatie	bieden	voor	het	verschil	tussen	het	privépensioen	en	het	overheidspensioen.			
	
In	de	wet	wordt	een	uitzondering	voorzien	voor	de	tijdelijke	personeelsleden	in	het	onderwijs.	
Voor	hen	worden	de	tijdelijke	prestaties	wel	nog	in	aanmerking	genomen	voor	de	berekening	
van	het	pensioen.	Niettegenstaande	de	Basiseducatie	al	sinds	1	september	2007	als	onderwijs	
beschouwd	wordt,	meent	minister	Bacquelaine	dat	hun	contractuele	prestaties	niet	in	
aanmerking	komen!	Dit	omdat	zij	pas	op	1	januari	2018	benoemd	zullen	kunnen	worden.	
Dit	is	in	tegenspraak	met	de	cao	III.	
	

Brief	Crevits	dd	30/5/17	en	antwoord	Bacquelaine	dd	12/9/17	(cfr	bijlagen	2	en	3)	
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Betreft : Pensioenrechten personeelsleden van de centra voor basiseducatie. 

PDOS 

Geachte mevrouw , 

De personeelsleden van de centra voor basiseducatie zijn tot op heden onderworpen aan de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en ze zijn dan ook niet gerechtigd 
op een pensioen ten laste van de Staatskas. Voor deze prestaties kan een pensioen in de 
regeling voor werknemers worden toegekend. 

Op voorwaarde dat deze personeelsleden in de toekomst in vast verband zouden kunnen 
benoemd worden, zullen zij voor hun diensten gepresteerd vanaf de datum van hun 
statutarisering in die hoedanigheid rechten op een pensioen ten laste van de Staatskas 
openen. 

De diensten gepresteerd sedert diezelfde datum van statutarisering als contractueel, als 
contractueel personeelslid ten laste van het departement onderwijs (codo) of als contractueel 
personeelslid betaald door de werkgever ten laste van de werkingsmiddelen (cowe) zullen 
eveneens niet alleen in aanmerking genomen worden voor de opening van het recht op 
pensioen ten laste van de Staatskas, maar ook voor de berekening ervan op voorwaarde dat 
deze diensten gevolgd worden door een vaste benoeming. 

Op basis van een constante administratieve jurisprudentie kunnen de tijdelijke en contractuele 
diensten, de diensten verricht als gesubsidieerde contractueel, als contractueel personeelslid 
ten laste van het departement Onderwijs (CODO) en als contractueel personeelslid betaald 
door de werkgever ten laste van de werkingsmiddelen (COWE) gepresteerd vóór de 
statutarisering eveneens in aanmerking genomen worden voor de opening van het recht op 
pensioen ten laste van de Staatskas en voor de berekening ervan op voorwaarde dat zij worden 
gevolgd door een vaste benoeming. 
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Betreft: opname van contractuele diensten van de personeelsleden van de 
Centra voor Basiseducatie in het ambtenarenpensioen 

Geachte heer minister. 
Waarde collega. 

Hierbij zou ik u een vraag willen voorleggen met betrekking tot de opname 
van contractuele diensten gepresteerd door de personeelsleden van de Centra 
voor Basiseducatie voor de vaststelling van een ambtenarenpensioen. Die 
vraag werd in het verleden reeds voorgelegd aan de toenmalige 

Pensioendienst voor de Overheidssector en het antwoord gaat als bijlage. 
Omwille van de veelvuldige wijzigingen aan de pensioenwetgeving willen we 
deze vraag opnieuw aan u voorleggen. 

Vanaf 1 januari 2018 zullen die personeelsleden ressorteren onder het decreet 
betreffende de rechtspositie in de basiseducatie. Dat ontwerp van decreet. dat 
het toekomstig statuut van voormelde personeelsleden vastlegt, ligt 
momenteel voor advies bij de Raad van State. Op het ogenblik van de 

inwerkingtreding van voormeld decreet op 1 januari 2018, zullen die 
personeelsleden aangesteld worden als tijdelijke en/of vastbenoemde 

statutaire personeelsleden. Tot 31 december 2017 zullen zij aangesteld blijven 
als contractuele personeelsleden op basis van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
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Bijlage(n) 

te vermelden in elke briefwisseling 

Onderwerp: Opname van contractuele diensten van de personeelsleden 
van de Centra voor Basiseducatie in het ambtenarenpensioen 

Mevrouw de Viceminister-President, 
Beste collega, 

Ik heb uw brief van 30 mei laatstleden goed ontvangen en met veel aandacht 
gelezen. 

Helaas kan ik uw verzoek niet positief beantwoorden. Het voorontwerp van wet met 
betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet 
vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging 
van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen 
het gesolidariseerd Pensioenfonds en tot aanpassing van reglementering inzake 
aanvullende pensioenen werd goedgekeurd in het Comité A door het ACV en het 
VSOA. Dit voorontwerp van wet voert een gemengd pensioen in dat rechten opent 
voor twee verschillende pensioenen, één in de sector van de werknemers voor de 
contractuele diensten en één in de publieke sector. Deze maatregel zal van 
toepassing zijn voor de personen die benoemd zijn vanaf 1 december 2017. 

Dit voorontwerp van wet past eveneens het huidige wettelijke kader van de 
aanvullende pensioenen aan om de openbare administraties en instellingen aan te 
moedigen een aanvullend pensioenstelsel te bieden aan hun contractuele 
personeelsleden. Het doel bestaat eruit de contractuele personeelsleden toe te laten 
aanspraak te maken op een aanvullend pensioen, voor de jaren gepresteerd als 
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