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DOE	  MEE	  AAN	  DE	  ACTIE	  

OVERHEIDSPERSONEEL	  24	  JUNI	  	  
VOOR	  UW	  JOB	  EN	  TOEKOMST	  

	  
	  

Op	  maandag	  24	  juni	  voeren	  alle	  overheidspersoneelsleden	  actie	  voor	  behoud	  van	  sterke	  
openbare	  diensten.	  	  Ook	  de	  Vlaamse	  statutairen	  en	  contractuelen	  doen	  mee!	  
(ACOD-‐leden:	  dit	  kan	  met	  verlof,	  recup/compensatie	  (waar	  mogelijk)	  of	  via	  staking.)	  
We	  verzamelen	  om	  1Ou30	  aan	  het	  ACOD-‐gebouw	  op	  het	  Fontainasplein	  te	  Brussel.	  
	  
Dagelijks	  staan	  de	  werknemers	  van	  de	  openbare	  sector	  ten	  dienste	  van	  burgers	  en	  
samenleving.	  Hun	  belang	  mag	  dan	  ook	  niet	  onderschat	  worden.	  Een	  efficiënte	  en	  goed	  
georganiseerde	  openbare	  sector	  vrijwaart	  de	  rechten	  van	  elke	  burger,	  garandeert	  dat	  
iedereen	  op	  een	  gelijkwaardige	  manier	  kan	  deelnemen	  aan	  de	  samenleving	  en	  dat	  niemand	  
wordt	  uitgesloten.	  	  
Daar	  zetten	  onze	  statutaire	  en	  contractuele	  ambtenaren	  zich	  voor	  in:	  elke	  dag	  en	  voor	  elke	  
burger.	  	  
	  
Voorwaarde	  is	  wel	  dat	  er	  voldoende	  en	  gemotiveerd	  personeel	  aanwezig	  is.	  We	  verzetten	  
ons	  dus	  radicaal	  tegen	  sluipende	  afslankingen	  en	  inbreuken	  op	  de	  pensioenen	  en	  we	  eisen	  
een	  correcte	  verloning.	  We	  willen	  geen	  werkdrukverhoging	  voor	  de	  bestaande	  
personeelsleden.	  Een	  afbraak	  van	  de	  vaste	  benoeming	  onder	  het	  mom	  van	  de	  
gelijkschakeling	  contractuelen	  is	  bedrog!	  Contractuelen	  dienen	  een	  loopbaanperspectief	  te	  
krijgen	  via	  het	  statutair	  ambt.	  Een	  zogezegd	  Modern	  Vlaams	  HR-‐beleid	  staat	  eigenlijk	  
grotendeels	  gelijk	  aan	  een	  afbraakbeleid.	  Voorts	  kan	  er	  geen	  sprake	  zijn	  van	  een	  verdere	  
afbouw	  van	  de	  systemen	  van	  loopbaanonderbreking,	  als	  we	  het	  evenwicht	  tussen	  werk	  en	  
gezin	  in	  de	  openbare	  sector	  willen	  behouden.	  Het	  is	  bovendien	  onaanvaardbaar	  dat	  
overheidsbudgetten	  in	  evenwicht	  worden	  gebracht	  ten	  koste	  van	  de	  goede	  werking	  van	  de	  
openbare	  diensten.	  	  
Openbare	  diensten	  zijn	  geen	  eiland.	  Ze	  maken	  integraal	  deel	  uit	  van	  een	  open	  samenleving	  
die	  zich	  verzet	  tegen	  elke	  vorm	  van	  discriminatie.	  Openbare	  diensten	  zijn	  er	  voor	  iedereen.	  	  
	  

Voor de Vlaamse overheidsdiensten zal centraal staan: 
 
1. STOP  AFBOUW VLAAMS  OVERHEIDSPERSONEEL 
2. GEEN AFBOUW VASTE BENOEMING 
3. LOOPBAANPERSPECTIEF  CONTRACTUELEN  
              = STATUTAIR AMBT 
4. MODERN  HR-beleid = AFBRAAKBELEID! 
5. MINDER PERSONEEL = MINDER DIENSTVERLENING 
6. TERUGSCHROEVEN van de UITBESTEDINGEN 
	  
v.u.	  Algemeen	  secretarissen	  -‐	  ACOD-‐	  sector	  Overheidsdiensten-‐	  Vlaamse	  overheid	  
Chris	  Moortgat	  -‐	  	  Chris.moortgat@acod.be	  -‐	  Jan	  Van	  Wesemael	  -‐	  jan.vanwesemael@acod.be	  	  


