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Met redenen omklede motie
van de heer Jos De Meyer en de dames Kathleen Deckx,
Vera Celis en Sabine Poleyn

tot besluit van de op 19 januari 2012
door de heer Jos De Meyer
en mevrouw Gerda Van Steenberge
in commissie gehouden interpellaties
tot de heer Pascal Smet,
Vlaams minister van Onderwijs,
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
respectievelijk over pensioen, loopbaandebat
en uittreding in het Vlaamse onderwijs,
en over de gevolgen van de federale beslissingen
rond het optrekken van de pensioenleeftijd
voor de budgettaire impact
van de terbeschikkingstellingsregeling
in het Vlaamse onderwijs
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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellaties van de heer Jos De Meyer en mevrouw Gerda Van Steenberge;
– gehoord de interventies van diverse commissieleden;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
– gelet op:
1° de maatregelen, afgesproken door de nieuwe Federale Regering, om de burgers aan
te moedigen langer aan het werk te blijven;
2° het verhogen van de leeftijd waarop men vervroegd met pensioen kan gaan, van 60
naar 62 jaar;
3° het verhogen van het aantal dienstjaren dat vereist is om pensioen te kunnen genieten;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1º snel en duidelijke beslissingen te nemen met het oog op het brengen van rust in het
onderwijsveld, daarbij rekening houdend met de instapdata 1 januari, 1 april en
1 september voor de terbeschikkingstelling, voorafgaande aan het rustpensioen;
2º rekening te houden met de beslissingen van de Federale Regering;
3º sociaal overleg te organiseren over de te nemen maatregelen;
4º die beslissingen te plaatsen binnen het loopbaandebat;
5º oog te hebben voor de randvoorwaarden (onder meer budgetneutraliteit, overgangsmaatregelen, stimuli voor oudere leerkrachten) om een wijziging in het model van
terbeschikkingstelling te begeleiden.
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