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Gezondheidszorg in het buitenland
Nodige documenten
Ø Landen van de Europese Gemeenschap en Zwitserland
Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)
Ø Landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft:
uw World Assistance Card en een specifiek formulier
aan te vragen aan het Geneeskundig Centrum voor
volgende landen: Algerije, Turkije, Tunesië, Kroatië,
Servië, Montenegro
Ø Andere landen: uw World Assistance Card
Medische problemen tijdens de vakantie
Ø Eurocross staat in voor:
Ø inlichtingen en administratieve hulp
Ø eventuele repatriëring en of bijstand
Ø terugbetaling kosten voor geneeskundige verzorging
Opgelet !!!!!
Ø kleine medische kosten worden ter plaatse betaald,
achteraf dienen alle onkostennota’s binnengebracht te
worden bij de GGC; voor hogere kosten zal Eurocross
rechtstreeks tussenkomen.
Ø niet alle medische kosten worden vergoed. Raadpleeg eerst
Eurocross om niet voor verrassingen te staan
Ø als er geen formulieren beschikbaar zijn: alle facturen met
een korte beschrijving van de verstrekte hulp, betiteling van
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de prestatieverstrekker, adres, datum, farmaceutische
specialiteiten, naam, vorm, dosis binnenbrengen bij de
GGC.
Zie ook “Het Spoor” van mei 2008.

De algemene ledenvergadering van de gepensioneerden op 6
mei 2008 kende een grote belangstelling.
Alle aanwezigen kregen bij de aanvang van de algemene
ledenvergadering de nodige documenten over het nieuwe
perequatiemechanisme, nl. het korven- systeem.
Door kameraad Frans Fermon werd een algemeen beeld
geschetst over de evolutie van het perequatiedossier. Frans wees
op het gevaar dat de Wet van 9 juli 1969 alsmaar verder uitgehold
werd. Door de invoering van functieclassi-ficatiesystemen, allerlei
premies, reorganisaties werd de Wet van 9 juli 1969 omzeild. Het
gevolg was, dat steeds minder en minder gepensioneerden hun
pensioen geperequateerd zagen. Daarom de vraag vanuit de
vakbonden – zie hiervoor de verschillende intersectorale
eisencahiers – om hierover te debatteren. Wat uiteindelijk op 25
april 2007 uit de bus kwam, werd en wordt niet door de ACOD
gedragen. In het korvenstelsel zitten goede elementen, maar
evenzeer enkele negatieve zaken. We moeten dus blijven verder
strijden om deze negatieve elementen om te buigen in positieve
maatregelen.
Kameraad Patrick de la Bruyère schetste aan de hand van een
power point presentatie het tamelijk ingewikkeld mechanisme van
het korvenstelsel – dus om de korfcoëfficiënt te berekenen. Het is
een onmogelijke taak om in dit verslag heel dit mechanisme toe
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te lichten, daarom heb ik me beperkt tot een korte samenvatting
van de belangrijkste hoofdpunten.
Kort samengevat zijn deze:
- De Wet van 25 april 2007 voert het korvenstelsel in en dit met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007.
- De eerste perequatie zal plaatsvinden op 1 januari 2009.
- Er zal om de 2 jaar, dus in 2011, 2013, 2015, … een perequatie
plaatsvinden.
- Het mechanisme bestaat uit 2 grote blokken, de
referentieperiode van 2 jaar om de opgebouwde loonmassa
(bij het begin van de referentieperiode) te vergelijken met
de loonmassa op het einde van de referentieperiode. De 4
jaren voorafgaand aan de referentieperiode om alle nieuwe
rustpensioenen op te lijsten.
- Naast de wedde worden ook een aantal
weddencomplementen, zoals vakantiegeld,
eindejaarspremie en nog een aantal te onderhandelen
andere premies, mee opgenomen in de loonmassa.
- Iedereen verbonden aan de korf 15 (NMBS – de holding met
zijn 3 takken) zal een perequatie kunnen genieten – ook de
afgeschafte graden.

Bij koninklijk besluit van 25/04/2007 wordt de wet over de perequatie
van de overheidspensioenen volledig herzien en vervangen door een
nieuw systeem, dat zogezegd doorzichtiger en meer werkbaar is, of het
nu gaat om rustpensioenen of overlevingpensioenen.
Een woordje uitleg.
Tot dan is de pensioenperequatie een mechanisme, waarmee het
pensioen van een gepensioneerd lid van de openbare sector wordt
verhoogd, telkens wanneer het maximum van de weddenschaal,
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verbonden aan de laatste graad van de gepensioneerde, wordt
opgetrokken.
Om het eenvoudig te houden : als het weddenmaximum 1.500 euro
bedraagt bij de pensionering en de gepensioneerde naar verhouding van
zijn dienstjaren een pensioen van 1.050 euro (perequatiecoëfficiënt van
70%) ontvangt, leidt een verhoging in het maximum van de schaal
(overgang van 1.500 euro naar 1.600 euro) tot een verhoudingsgewijze
herziening van het pensioen, hetzij: 1.120 euro (70% van 1600).
Het al dan niet eenvoudige systeem omvat een bepaald aantal omwegen
aangezien het, alvorens de perequatie toe te passen, absoluut zeker
moet zijn dat de pensioneerde, mocht hij nog in dienst zijn, de nieuwe
aan zijn graad verbonden weddenschaal zou genieten.
Dus worden kunstgrepen bedacht om de perequatie te omzeilen, vaak
om zuiver budgettaire redenen: quota, slagen in een proef, verandering
van benaming…
Hoewel de sector Spoor de solidariteit tussen actieven en
gepensioneerden altijd hoog in het vaandel draagt, is dit in andere
sectoren van het openbaar ambt niet het geval.
Om deze reden vragen de intersectorale vakorganisaties, in
gemeenschappelijk front, in hun eisenbundel 2005 – 2006, een
herziening van de perequatiewet (van 1969), met de bedoeling deze wet
werkbaarder, minder omzeilbaar, eenvoudiger en doeltreffender te
maken, als blijk van solidariteit tussen actieve en gepensioneerde
personeelsleden.
In de bevoegde instantie, het Comité A, volgen lange en moeilijke
onderhandelingen, die, ondanks de weigering van de ACOD, uitmonden
in de nieuwe wet op de perequatie van de pensioenen, de zogenaamde
perequatie “via korven”.
Algemeen principe:
• Alle pensioenen worden verbonden aan een welbepaalde korf. Het
systeem telt 15 korven, waarvan een bestemd voor de NMBS.
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• De rustpensioenen worden verbonden aan de korf die betrekking
heeft op de sector waarin het personeelslid zijn loopbaan heeft
beëindigd. Voor de overlevingspensioenen wordt verwezen naar de
korf die geldt voor de rechtgevende.
• Alle pensioenen van dezelfde korf worden automatisch om de twee
jaar met hetzelfde percentage geperequateerd.
• Dit percentage wordt bepaald op basis van de verhogingen van de
maxima van de schalen, weddencomplementen, het vakantiegeld,
de eindejaarstoelage, sommige nader te bepalen aanvullingen…
die betrekking hebben op de meest representatieve rustpensioenen
van de korf (globale bezoldiging).
• Elke korf wordt alleen maar samengesteld op basis van de
rustpensioenen, die zijn begonnen te lopen in de vier jaar die
voorafgaan aan de referentieperiode (alleen de meest relevante
komen in aanmerking: dit is de oprichtingsperiode)
• De beschouwde schaal is de schaal die verbonden is aan de laatste
graad van de titularis van het rustpensioen

Oprichtingsperiode
4 ans

2003

2004

2005

2006

referentieperiode :
2 ans

2007

2008

Oprichtingsperiode :
4 ans

2005

2006

2007

2008

perequatie

2009

Referentieperiode
: 2 ans

2009

2010

Perequatie

2011

Commentaar.
Hoewel de nieuwe wet duidelijk aspecten van solidariteit van de sterke
sectoren ten aanzien van de zwakkere aanbrengt, ze een begin van
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antwoord op het mogelijk omzeilen van de perequatie bevat en ze het
begrip van uitgesteld loon een permanent karakter geeft, bevat ze ook
bepaalde nadelen:
- De nieuwe berekening voor de toekomstige overlevingspensioenen
is minder voordelig dan vroeger
- Er wordt een vertragingeffect van 2 jaar geprogrammeerd; eerste
toepassing op 1 januari 2009 (vervolgens om de twee jaar)
- Ongeacht het niveau wordt de wet lineair toegepast voor alle
graden van eenzelfde korf.
Om deze en nog andere redenen, die teveel tijd vergen om hier uiteen te
zetten, weigert de ACOD het ontwerp , hoewel ze het onderwerp toch
bespreekt. De nieuwe wet wordt dus als dusdanig toepasbaar.
Daarom beslist de sector (alleen) te onderhandelen over een
amendement waarmee, binnen bepaalde perken, het lineaire karakter
van de perequatiepercentages kan worden doorbroken, door binnen
eenzelfde korf moduleringen toe te laten om:
- voor onze vakorganisatie een onderhandelingsmogelijkheid te
vrijwaren ( ergens nog de hand hebben in een volkomen
automatisch proces)
- wanneer het kan, via dit mechanisme de spanning tussen” grote
en kleine pensioenen” te verkleinen

Het amendement maakt het dus mogelijk om percentages te corrigeren
(beperkt tot 1/3) en moet, opdat het toepasbaar zou zijn, door alle
betrokken partijen worden goedgekeurd.
Kortom, een amendement dat de solidariteit niet breekt, maar toelaat
bepaalde wanverhoudingen recht te zetten; die het automatisme niet
teniet doet, maar wel speelruimte laat.
Anders gezegd, wat extra solidariteit!
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Ziehier de tekst van de resoluties die op ons Statutair Congres van 22 en
23 mei 2008 werden gestemd m.b.t. de gepensioneerden.
Resolutie 4: DE GEPENSIONEERDEN
INTRAWEB
Binnen enkele weken zouden ze via hun eigen PC toegang moeten
hebben tot Intraweb.
Deze vooruitgang heeft alleen maar nut als er rekening wordt gehouden
met de wensen en verbeteringen die door de gebruikers gevraagd
werden.
De sector zal voor zijn gepensioneerde kameraden als woordvoerder
optreden en zal niet nalaten te eisen dat de nodige wijzigingen worden
doorgevoerd.
OVERLEVINGSPENSIOEN
De sector zal eisen dat de NMBS aan de bevoegde instanties het recht
vraagt voor haar pensioendienst zo vlug mogelijk toegang te krijgen tot
de Kruispuntbank om het overlevingspensioen zo goed mogelijk te
kunnen vastleggen.
VERKEERSVOORDELEN
Voor wat de verkeersvoordelen voor de gepensioneerden betreft, zal de
sector de nodige druk blijven uitoefenen om deze uit te breiden en meer
in het bijzonder om een gratis Thalys en/of Eurostar-biljet te kunnen
krijgen.
Deze uitbreiding moet gepaard gaan met een herziening van het aantal
dat aan het FIP tarief worden toegekend, opdat dat voordeel niet alleen
theoretisch blijft.
PEREQUATIE VAN DE PENSIOENEN
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Er zal bijzonder aandacht worden besteed opdat de nieuwe wet op de
perequatie van de pensioenen nauwgezet wordt nageleefd en dat het
door onze sector verkregen amendement indien opportuun toegepast
wordt om de minder gegoeden iets meer te bieden.
VAKBONDSPREMIE
De sector eist een substantiële verhoging van de vakbondspremie van
de gepensioneerden.
HOSPITALISATIEVERZEKERING
De sector zal erop toezien dat de gepensioneerden en hun rechthebbenden in de toekomst een hospitalisatieverzekering behouden onder
dezelfde voorwaarden als nu, zonder solidariteitsbreuk tussen de
actieven en de gepensioneerden.
CONTACTPUNTEN
De sector dringt erop aan om de huidige werking te behouden en vooral
te verbeteren. Wij moeten beschikken over voldoende, degelijke contactpunten (NMBS/gepensioneerden) die goed uitgerust en gemakkelijk
toegankelijk zijn. Wij vragen dat deze contactpunten minstens in de
grootste stations van het land en op sociaal en geografisch gerechtvaardigde plaatsen binnen elk gewest worden geïnstalleerd. Ze moeten
vijf dagen per week toegankelijk zijn tijdens de “kantooruren”. De functies
van “de groene lijn” moeten uitgebreid worden en zo doeltreffend
mogelijk gemaakt worden, vooral voor wat de antwoorden op de
gestelde vragen betreft.
ANDERE
De sector zal daarenboven alle intersectorale en interprofessionele eisen
ondersteunen die zouden worden gesteld om het geldelijke statuut van
de gepensioneerden te verbeteren (vakantiegeld…).

Resolutie 5: KOOPKRACHT EN EISEN (uittreksel)
Daarenboven zal de sector toezien op de toepassing van de wet op de perequatie
« nieuwe formule » door zoveel mogelijk supplementen, aanvullingen en toelagen op
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te nemen voor de perequatie en tegelijkertijd, volgens een wettelijk kader, voorrang
te verlenen aan de minderbegoeden.

Doornik is een hele oude maar ook
heel mooie stad. De gids heeft ons
een boeiende rondleiding
gegeven.

Zeer bezienswaardig en één van
de mooiste religieuze
monumenten was de Onze-LieveVrouwkathedraal met de vijf
torens. De kerkschat van de
kathedraal bevat talrijke
kunstwerken.
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Onze-Lieve-Vrouwkathedraal
Schrijn in de schatkamer

Ook een bezoek aan het Museum
voor Schone Kunsten was de
moeite waard. Dit museum is een
staaltje van het creatief genie van
de grote Belgische Jugendstilarchitect, Victor Horta. Het
gebouw is speciaal ontworpen om
er de zeer rijke verzameling te
tonen, die de Brusselse
kunstliefhebber Henri Van Cutsem
bij zijn dood in 1904 aan Doornik
heeft nagelaten. Er zijn werken te
zien van o.a. R. Campin, R. De Le
Pasture, J. Gossart, Breughel,
Snyders, Rubens, Jordaens,
Watteau, Piat-Sauvage, Manet,
Monet, Seurat, Van Gogh, Ensor.
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Het was een aangename en leerrijke dag. De 27 deelnemers
keerden tevreden huiswaarts.

Vanaf de maand juni 2008 kan het spoorpersoneel dat een rustpensioen
geniet, via Internet inloggen op het interne web van de NMBS Groep.
Zo kan men via het web gemakkelijk informatie oproepen over de
pensioenen, de mutualiteit, de verkeersvoordelen en ook de voordelen die
aangeboden worden door Rail Facilities. De informatie kan echter alleen
door belanghebbenden geraadpleegd worden.
Hoe inschrijven !!!
Via www.nmbs.be of www.infrabel.be. – onderaan op det home page, klik
op de link “zich inschrijven”.
Eenmaal ingeschreven, ontvangt U, via De Post, een eerste brief waarin uw
gebruikersnaam en uw wachtwoord wordt meegedeeld. Enkele dagen later
ontvangt U een tweede brief met een lijst van 20 persoonlijke codes, ook
“token” genoemd. Nu kan U starten met het oproepen van informatie.
Opmerkingen
-

-

de toegang tot het interne web is niet gekoppeld aan een eigen
computer. Er kan ingelogd worden op elke computer (bijv. bij de
kinderen, de kleinkinderen of een andere persoon), op voorwaarde dat
uw gegevens worden ingebracht (gebruikersnaam en wachtwoord).
Regelmatig gebruik van het interne web is noodzakelijk, anders kan het
dat de toegang vervalt en dat u wordt uitgelogd.

Wij betreuren het verlies van:
Kd Frans Cordemans- Burggrachtstraat 1 – 1930 Zaventem
Kd Theophiel Peeters- Spaarzaamheidsstraat 2/1 – 1930 Zaventem
Kd Maurice Schollaert- Homborch 72 – 1180 Brussel
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Kd Cyrille Vanderlinden- Naamsesteenweg 23 – 3052 Oud-Heverlee
Kd Arsene Verle- Brakelsesteenweg 208 – 9406 Outer
Wij bieden de families van deze kameraden ons oprecht
medeleven aan.
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