






 

                         

Comité C Lokale Besturen 

Opmerkingen in gemeenschappelijk vakbondsfront  

betreffende het Protocol 2023/1 

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront dat het personeel van de lokale besturen van het Brus-

sels-Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt ondertekent het Protocol 2023/1 voor niet-ak-

koord. 

 

In deze periode van crisis en ongekende stijging van de kosten van levensonderhoud waren wij zeer 

verbaasd toen de Brusselse regering, vertegenwoordigd door het kabinet van minister Clerfayt, ons op 

15 december een ontwerpordonnantie voorlegde tot wijziging van verschillende bepalingen van de 

Nieuwe Gemeentewet, die vooral tot doel heeft de minimum- en maximumwedde van de titularissen 

van de wettelijke graden van onze administraties aanzienlijk te verhogen. Een snelle berekening toont 

salarisverhogingen aan die gaan van 5,83% tot 15,74% voor de allerhoogste niveaus binnen onze 

administraties. 

 

Wij herinneren eraan dat, bij de ondertekening van Protocol 2021/1, de regering slechts heeft inge-

stemd met een verhoging van 2 tot maximaal 3% voor de laagste salarissen (niveaus E en D), een ver-

hoging die volstrekt onvoldoende is om hen uit de financiële onzekerheid en armoede te halen. 

 

De voorgestelde verhoging is voornamelijk gebaseerd op de toename van de werklast van de titularis-

sen van de wettelijke graden en het feit dat ook zij de afgelopen twintig tot dertig jaar geen significante 

salarisverhoging hebben gekregen. 

Het is echter vreemd te moeten vaststellen dat de vakbonden precies dezelfde argumenten gebruikten 

bij het verdedigen van een werkelijke loonsverhoging voor het gemeente- en OCMW-personeel de 

voorbije jaren, eisen die na drie jaar intensief vergaderen uitmondden in het Protocol 2021/1, dat 

reeds voorziet in 5 tot 6% voor de hoogste niveaus (en 2% voor de niveaus A4 en hoger, buiten de 

wettelijke graden, zoals voorzien in het akkoord) en nauwelijks 2 tot 3% maximum voor de armste 

werknemers. 

Wij kunnen alleen maar vaststellen dat de eis van de titularissen van de wettelijke graden die door het 

kabinet van minister Clerfayt - namens de regering - wordt doorgevoerd, ondanks wat zij in Comité C 

beweren, ver afstaat van de realiteit van de andere werkers op het terrein. Wij zijn de eersten om te 

zeggen dat ook zij werknemers zijn en dat ook zij recht hebben op een eerlijke herwaardering van het 

werk dat zij uitoefenen. Maar wij zijn eveneens de eersten om erop te wijzen dat zij niettemin de keuze 

hebben gemaakt om hun functie uit te oefenen, een functie met zware verantwoordelijkheid die reeds 



 

wordt beloond met de hoogste weddeschalen in de administratie. Als zij, zoals alle werknemers, een 

loonsverhoging verdienen voor het werk dat zij doen, moet deze ten minste gelijk zijn aan die van 

andere werknemers, en zeker niet exponentieel toenemen zoals de huidige ontwerp-ordonnantie be-

paalt. In tegenstelling tot andere werknemers die ook twintig jaar moesten wachten op een (zeer be-

perkte) salarisverhoging, kunnen we alleen maar vaststellen dat het wachten voor de titularissen van 

de wettelijke graden beloond wordt en de moeite waard was: zij zullen binnenkort een aanzienlijke 

baremaverhoging ontvangen die veel hoger zal zijn dan die van hun collega's, waardoor de kloof tussen 

de realiteit op het terrein en die van de hoogste ambtenaren in de administratie nóg groter zal worden. 

Gelet op de financiële problemen binnen de gemeente- en OCMW-besturen en hun quasi-

onmogelijkheid om voor het jaar 2023 een begroting in evenwicht voor te leggen zonder over 

te moeten gaan tot besparingen (niet-vervanging van gepensioneerde personeelsleden, enz.), 

vragen wij om deze discussie uit te stellen naar 2024. 

Aangezien de regering dit dossier wil afwerken en de onderhandeling officieel wenst af te slui-

ten, ondertekenen wij een protocol van niet-akkoord. 

 

 

Maxime Nys    Rudi De Coster   Sophie Faut 

Gewestelijk Secretaris  Gewestelijk Secretaris  Voorzitster 

ACOD-LRB Brussel   ACV-Openbare Diensten  VSOA LRB-Brussel 

 

 

 


