
                                                                                             

 

Brussel, 7 februari 2022 

 

Geachte Mijnheer de Eerste minister, 
Geachte Mevrouw de Vice-Eersteminister, 
Geachte Heer de Vice-Eersteminister, 

 

De gesprekken met betrekking tot de budgettaire controle worden binnenkort opgestart. In het 
kader van deze gesprekken willen wij, het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV Openbare 
diensten en VSOA, u onze bezorgdheden overmaken voor het Federaal Openbaar Ambt. 

Begin 2021 heeft de Minister van Ambtenarenzaken de gesprekken opgestart met betrekking tot het 
sectoraal akkoord binnen het Comité B. Voor het eerst in de geschiedenis zijn we gesprekken gestart 
zonder dat de regering hiervoor een budgettair kader heeft voorzien. Onze belangrijkste eis was en 
blijft een geldelijke herwaardering voor Federaal Openbaar Ambt. Sinds 2002 bekwamen de 
Federale ambtenaren, afgezien van de indexaanpassing, geen enkele verhoging van de 
weddeschalen, terwijl sindsdien voor de lonen in de private sector via het interprofessioneel 
akkoord volgende verhogingen mogelijk waren: 

2003-2004  5,40%   

2005-2006  4,50%   

2007-2008  5,00%   

2009-2010  250 euro Netto-enveloppe waarvan 125 euro kon worden toegekend in 2009; 
index en baremieke verhogingen waren steeds gewaarborgd. 

2011-2012  0,30% Waarvan 0,0% kon worden toegekend in 2011; index en baremieke 
verhogingen waren steeds gewaarborgd. 

2013-2014  0,00% Index en baremieke verhogingen waren steeds gewaarborgd. 

2015-2016  0,5% + 0,3% Waarvan 0,0% kan worden toegekend in 2015; 0,5% van de 
brutoloonmassa met alle lasten inbegrepen; 0,3% van de loonmassa in 
netto zonder bijkomende kosten in 2016; index en baremieke 
verhogingen zijn steeds gewaarborgd. 

2017-2018  1,1% Index en baremieke verhogingen zijn steeds gewaarborgd. 

2019-2020 1,1% Index en baremieke verhogingen zijn steeds gewaarborgd. 

 



In andere Federale sectoren werden er gesprekken over een herwaardering van de weddeschalen 
opgestart en werd er zelfs reeds een voorakkoord afgesloten. Het Federaal Openbaar Ambt blijft 
echter op zijn honger zitten. 

We vragen u dan ook uitdrukkelijk om hier tijdens komende begrotingscontrole rekening mee te 
willen houden door voldoende budgettaire ruimte toe te kennen om via de gesprekken over een 
nieuw sectoraal akkoord een significante herwaardering van de koopkracht van de Federale 
ambtenaren mogelijk te maken. 

Tijdens de budgettaire controle willen wij u ook vragen ruimte te voorzien om de inzet van de 
Federale ambtenaren tijdens de COVID-crisis te waarderen. Tijdens deze crisis heeft het Federaal 
Openbaar Ambt bewezen een essentiële sector te zijn, maar een essentiële sector waar het 
personeel geen zogenaamde coronapremie gekregen heeft, geen corona consumptiecheques heeft 
gekregen, waar het personeel van het militair hospitaal geen aanmoedigingspremie heeft 
gekregen,… 

Ook hier vragen wij u om tijdens de budgettaire controle de daad bij het woord van uw waardering 
te zetten en een budget toe te kennen die via het sociaal overleg in het kader van het sectoraal 
akkoord kan ingevuld worden. 

Tot slot vragen wij u de beslissing om de blinde besparingen op de personeelsenveloppes stop te 
zetten. De besparingen die al 15 jaar aan de gang zijn, hebben intussen een invloed op de 
dienstverlening naar de burger toe. De personeelsbezetting in het federaal openbaar ambt is 
inmiddels drastisch gedaald waardoor sommige diensten er niet meer in slagen hun basistaken uit te 
voeren. Zo denken we bv, naast vele andere, aan de diensten van de Douane en Accijnzen waarbij 
douaniers van het volledige land opgevorderd moeten worden om een actie in de Antwerpse haven 
tot een goed einde te kunnen brengen. Gevolg hiervan is dat er zo goed als geen terreinbezetting 
meer was in de rest van het land. Het Federaal Openbaar Ambt heeft nood aan investeringen, niet 
aan blinde besparingen! 

Wij willen u, mijnheer de Eerste Minister, Mevrouw, Mijnheer de Vice-Eersteminister, danken om de 
bezorgdheden van de Federale ambtenaren mee te nemen tijdens de debatten voor de budgettaire 
controle. 

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront, 

 

Voor ACV Openbare Diensten      Voor VSOA 

 

 

 

Silvana Bossio        Stefaan Slaghmuylder 
Nationaal secretaris       Nationaal Voorzitter 
         VSOA-Financiën 
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