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Hoog tijd dat de regeringen hun openbare 
diensten en personeel eindelijk waarderen! 

 

NATIONALE ACTIEDAG 
OPENBARE DIENSTEN 

31 MEI 2022 



V.U.: ACOD 
Chris Reniers 

Fontanaisplein 9-11 
1000 Brussel  

V.U.: FCSOD 
Koen De Mey 

Grasmarkt 105 b40 
1000 Brussel  

V.U.: VSOA 
François Fernandez-Corrales 

Lang Levenstraat 27-29 
1050 Brussel 

ONZE 
EISEN 

Meer koopkracht 
 
Onze koopkracht lijdt onder de stijgende 
inflatie, vooral door de uit de pan rijzende 
energieprijzen. Bijkomende maatregelen 
dringen zich daarom op om de koopkracht 
te ondersteunen. Ook eisen we dat de 
overheid - zoals voor de private sector - 
tweejaarlijkse loonakkoorden afsluit. 

 
Respect voor de sociale 
dialoog en bescherming 
van de syndicale vrijheden 
 
Op sociale overlegmomenten ervaren we al 
te dikwijls een gebrek aan respect van de 
overheid, die onze standpunten negeert en 
zich niet echt bereid toont om tot een 
akkoord te komen. Nochtans is het 
belangrijk om binnen een redelijke termijn 
akkoorden te kunnen afsluiten en die 
akkoorden te respecteren.  

Onze rechten om het personeel te 
verdedigen en te vertegenwoordigen worden 
voortdurend in vraag gesteld. Vakbonds-
afgevaardigden worden zelfs onterecht voor 
de rechtbank gedaagd - iets wat echt niet 
kan! Wij eisen het recht op om onze 
syndicale vrijheden uit te oefenen. 

 
 

Investeren in personeel 
en in openbare diensten 
 
De vermindering van het aantal 
personeelsleden en het decennialang 
gebrek aan waardering van ons werk 
maken de werkdruk onhoudbaar, 
met burn-out en ziekteverzuim tot gevolg. 
Hoog tijd om te investeren in extra 
overheidspersoneel en in een menselijk 
reïntegratie- en eindeloopbaanbeleid. 
Daarbovenop hebben de openbare 
diensten nood aan extra financiële 
middelen om hun taken naar behoren te 
kunnen uitvoeren. Want sterke openbare 
diensten zijn essentieel. Dat hebben de 
coronacrisis en de overstromingen 
duidelijk aangetoond.  
 

Herwaardering van de 
pensioenen 
 
De afbouw van de ambtenarenpensioenen 
moet stoppen. Intussen moet het 
overheidspersoneel langer werken, is de 
pensioenbonus afgeschaft en de 
diplomabonificatie aan het verdwijnen. 
Een herwaardering van de 
overheidspensioenen is dus dringend 
nodig. Ook contractuelen moeten een 
pensioen krijgen gelijk aan dat van hun 
statutaire collega’s. 

Gelieve niet op de openbare weg te gooien 


