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Verslag Raad van Bestuur MOEV – 19 februari 2020
Inna Gubina, MOEV- verantwoordelijke financiën en boekhouding vervoegt de vergadering.
1. Bijkomende besparing opgelegd door minister Ben Weyts
De voorzitter verwijst naar de brief van minister Ben Weyts van 3 februari 2020 (ontvangen op
7 februari) waarin MOEV een bijkomende besparing van 500.000 euro wordt opgelegd bovenop de
6% recurrente besparing die reeds op de vorige vergadering van de RvB van 20 november 2019 werd
besproken.
De minister stelt dat hij uit de jaarrekening van MOEV afleidt dat er voldoende reserves zijn om deels
tegemoet te komen aan de doelstellingen van de subsidieovereenkomst.
Bedoeling van het samenroepen van deze RvB is een akkoord te krijgen om deze besparing en de
voorgaande 6% op te vangen vanuit de reserves.
Ondertussen werd door Bart Baudonck van het Steunpunt begroting en financiën van het
Departement Onderwijs en Vorming aan Inna Gubina meegedeeld dat het ‘kabinet benadrukte dat
de besparing effectief moet worden uitgevoerd. En dat dit betekent geen aanwending van
reservemiddelen, maar wel minder kosten maken.’
En dat ‘het kabinet vraagt om de besparingen effectief ook uit te voeren en dit in de ESR-begroting te
vertalen. Er mag dus geen intering zijn.’ (geen gebruik maken van de reserves)
Ook het kabinet zelf bij de uitnodiging ‘om op korte termijn een overleg te hebben over de impact
van de besparingen op de algemene werking op het initiële actieplan 2020’ vraagt ‘wat er minder
wordt gedaan? welke acties zij nog mogen verwachten enz.’ en vragen naar ‘een gedetailleerde
toelichting.’
Het onderhoud met Katrien Cerpentier, adjunct-kabinetschef Onderwijs werd vastgelegd op
20 februari om 17u00.
Als wij de reserves niet mogen aanspreken komen wij onherroepelijk uit bij naakte ontslagen (van de
jongste mensen i.f.v. de opzegtermijnen).
Kan MOEV, indien de reserves niet mogen worden aangesproken, geen voorschot vragen op het
voorschot (= 90%) van de betoelaging 2020, om de volgende maanden te overbruggen?
Niet alleen besparen, maar ook de inkomsten verhogen?
De vrees bestaat dat als de kostprijs verhoogt, de deelname zal verminderen en dit een nuloperatie
wordt.
Besluit: de RvB gaat akkoord met het volgende stappenplan:
eerste stap
het kabinet overtuigen dat wij de reserves moeten kunnen gebruiken anders kan de
opgelegde besparing in 2020 niet worden gehaald. Ook stellen dat dit een overgangsmaatregel is.
De RvB gaat akkoord om de reserves te gebruiken.
tweede stap opnieuw bepalen welke de kerntaken zijn van MOEV en de profielen bepalen om
deze kerntaken uit te voeren. Intern het professionaliseringsbeleid hieraan aanpassen en
aanwervingen afstemmen op de kerntaken.
Inkrimping van het personeelsbestand in functie van de taken.
__________________________________________________________________________________
Raad van Bestuur 19/02/2020

2
Er werd reeds een oefening gemaakt in functie van natuurlijke afvloeiingen (niet vervangen en
personeel herverdelen over de secretariaten).
Discussie of schoolondersteuning een taak is van MOEV of van de pedagogische begeleidingsdiensten
(zeker als het gaat om beleid in de school). De sterkte van MOEV is de praktische uitwerking.
Het CC moet een plan opstellen .
De MOEV vertegenwoordigers (Urbain Lavigne en Jan Coolen) moeten bij de onderhandelingen met
het kabinet
-

-

wijzen op de timing (laattijdige aankondiging van de besparingen, het schooljaar is meer dan
halfweg, implementatie alleen mogelijk vanaf eerste trimester schooljaar 2020-2021),
vragen of de besparing enkel in 2020 wordt doorgevoerd of recurrent wordt (het heeft geen zin
om te knippen in het personeelsbestand als er nog veel reserve is en als er volgend jaar niet
opnieuw bespaard wordt),
melden dat het coördinatiecomité de opdracht heeft gekregen om te werken aan een
herstructureringsplan voor 2021.

2. BMC
De voorzitter bericht over een misgelopen overleg met Johan Casselman, zaakvoerder van de firma
BMC (Belgian Marketing and Consulting Group), bedoeld om een compromis te vinden voor het lang
aanslepend dispuut over het dossier Danone, nu BMC eind december 2019 een factuur heeft
gestuurd (i.p.v. de voorgaande ‘afrekeningen’).
Resultaat van het overleg is dat BMC wellicht een rechtszaak aanspant.
3. Varia
Volgende vergadering 11 maart 2020
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