
 

Dit vertaalde zich in in: 
  Besparingen voor miljoenen   
  euro op de dienstverlening aan 
  de Vlamingen 
  Vermindering van het        
  personeel met 1.440 ‘koppen’ 
  Afschaffing van de statutaire   
  loon- en arbeidsvoorwaarden 
  Afbraak van de ziekteregeling  
  voor het personeel 
 
ACOD Overheidsdiensten heeft 
zich daar meteen tegen verzet, 
zowel in het overleg en de 
onderhandeling als met acties.  
 
Er waren informele 
overlegmomenten in het voorjaar, 
die faliekant zijn afgelopen, zodat 
de Vlaamse regering niet anders 
kon dan een verkenner aan te 
duiden om nieuwe informele 
onderhandelingen op te starten.  

5 Vlaamse werven: 
opbouwen of afbreken? 
 

Ministers Somers en de Vlaamse 
regering willen nu in september 
2021 de definitieve onderhan-
delingen opnieuw opstarten: 
 

  afschaffing statutaire loon- en  
  arbeidsvoorwaarden 
  harmonisering contractuele en 
  statutaire loon- en          
  arbeidsvoorwaarden 
  zelfde ziekteregeling voor     
  contractueel en statutair 
  (= afbouw statutair stelsel) 
  pensioenregeling 
  loopbaan (geen functie-     
  classificatie) en selectie,      
  uitstroom 
 

De Vlaamse regering wil de 
onderhandelingen hierrond 
tegen november 2021 
afronden.  

Voor ACOD Overheidsdiensten 
zijn de plannen en de houding 
van de Vlaamse regering een 
oorlogsverklaring.  
 
Wij zullen geen afbraak van 
het statuut en van de loon- 
en arbeidsvoorwaarden 
aanvaarden. Integendeel, er 
moet net gesproken worden 
over verbeterde en versterkte 
arbeidsvoorwaarden voor 
contractuelen én statutairen.  
 
Bovendien verzetten we ons 
ook tegen de strakke timing 
van de definitieve 
onderhandelingen. De 
einddatum van november 2021 
is niet haalbaar. Wij moeten 
immers ook nog de 
personeelsleden van de 
Vlaamse overheid kunnen 
informeren en raadplegen. 

Bij het aantreden van de Vlaamse regering viel direct op dat ze een rechts afbraakbeleid zou voeren 
bij de Vlaamse overheidsdiensten. Voor een zoveelste keer werd de bazooka van de besparingen 
bovengehaald. Ook de loon- en arbeidsvoorwaarden moeten eraan geloven.  

Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering haar personeel de waardering en het 
respect geeft dat het verdient! Daarom zullen we stevig onderhandelen 

en actie voeren indien de Vlaamse regering de sloophamer zou bovenhalen. 
 

Op ACOD Overheidsdiensten kan je rekenen! 


