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Door het VSOA gevraagde onderhandelingspunten: 

De toekenning van consumptiecheques 

De heer Labourdette herinnert eraan dat vijf miljoen euro aan het einde van de uitgaven 
voor 2021 nog niet was uitgegeven. Waarom gebruikt de Autoriteit niet een deel van dit 
geld om de werknemers te bedanken die voor de tweede zone werken en die in 2021 het 

op één na hoogste aantal interventies uitvoerden? 

De Voorzitter herinnert eraan dat het antwoord van staatssecretaris Smet op het verzoek 
om aan het personeel van de DBDMH consumptie- en cadeaucheques uit te keren, in 
overeenstemming is met het standpunt van de Regering, dat reeds enkele maanden 

geleden was ingenomen.  

Hij weet dat hub.brussels en parking.brussels hun personeelsleden eindejaarscheques 

hebben gegeven. En hij betreurt dit, omdat dit niet strookt met de logica van de regering.  

De Minister van Openbaar Ambt heeft zijn bezorgdheid hierover kenbaar gemaakt bij 

Minister Van den Brandt en staatssecretaris Trachte, die toezichthouders zijn voor beide 

organisaties. Maar helaas hebben zij geen rechtsgrondslag om deze organisaties te 
verbieden deze cheques uit te betalen en zo hun personeel anders te behandelen dan 
andere Brusselse werknemers. Hij herinnert eraan dat wordt nagedacht over een 
rationalisering van het aantal verschillende statuten, met name om dit soort van situaties 

in de toekomst te vermijden.  

Voorts wil de Voorzitter de aandacht vestigen op de investeringsinspanningen die zullen 
worden gedaan voor het Openbaar Ambt. Er werd meer bepaald 30 miljoen euro extra 
uitgetrokken voor de uitvoering van het merendeel van de personeelsplannen die onlangs 

aan de Regering werden voorgelegd. Er zullen heel wat nieuwe bijkomende 
personeelsleden worden aangeworven. Een deel van de investering zal naar 
talent.brussels gaan, zodat die over de middelen beschikt over meer statutair personeel 
aan te werven aan een sneller tempo. In 2021 waren er 70 VTE en het personeelsplan 
voorzag in 95 VTE. Nu zullen zij tot 145 VTE in dienst kunnen nemen. Tot slot wil hij erop 
wijzen dat de vijf miljoen euro uiteraard niet verloren zijn. De middelen worden 
beschouwd al een onderbenutting van de kredieten en zullen als dusdanig in de 

rekeningen 2021 van het Gewest worden opgenomen. 
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