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‘Provinciale Staking  
1 december 2014’ 

Gent, 26 november  2014 

Beste collega’s 
 
We moeten als Openbare Diensten op de Provinciale Staking van Oost-Vlaanderen op  
1 december een krachtig signaal geven!  
 
Leg samen met uw collega’s het werk neer op 1 december.  
Om zo de ‘Sociale afbraak een HALT toe roepen’! Op de ommezijde een overzicht van de 
maatregelen van deze afbraakregering! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo  
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Halt aan de sociale afbraak! 
Gent, 24 november 2014 

Beste collega’s 
 
Voor het personeel van de Openbare Diensten worden het duidelijk heel harde jaren!  
De besparingen in de Openbare Diensten leiden tegen het einde van de regeerperiode tot een 
vermindering van meer dan 40.000 jobs! 
 
De nieuwe regering is een afbraakregering, driekwart van de besparingen worden gedragen door de 
werknemers.  

 
 Indexsprong (wie nu 35 jaar is en nog 30 jaar te werken, zal in totaal 21.000 euro verliezen) 
 Bevriezing van het loon in 2015 en 2016 
 Stijgende werkdruk 
 Personeelstekort 
 Gebrek aan werkingsmiddelen 
 Werkzekerheid? 
 Meer flexibiliteit 
 Beperkingen Loopbaanonderbreking – Landingsbanen pas vanaf 60 jaar 
 Interimarbeid 
 Besparingsregeringen (Lokaal, Vlaams, Federaal) 
 Privatiseringen (bv. ZORGsector, Dienstenchequeondernemingen, Kinderopvang,…) 
 Provincies worden uitgekleed 
 Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar 
 Uitholling diplomabonificatie 
 Langer werken voor minder pensioen 
 Pensioenbonus afgeschaft 
 Uitholling van de statutaire tewerkstelling 
 Contractuelen benadeeld 
 Onevenwicht werk/privé 
 Stress 
 Grote vermogens blijven buiten schot! 
 De burger betaalt meer! 
 Hogere tarieven trein en post 
 Hogere schoolfactuur, hogere zorgbijdrage, hogere tarieven bus en tram, hogere waterfactuur 
 Hogere tarieven voor sport en cultuur, hogere elektriciteitsfactuur, hogere dieselaccijnzen, 

duurdere kinderopvang,… 
 … 

 
 
 

Volg online informatie op www.acv-lrb-gent.be of op 
onze blog: www.acv-lrb-gent.blogspot.be en Twitter/Facebook 

Wenst u online informatie te ontvangen rechtstreeks in uw 
mailbox? Stuur een mailtje naar Peter.Wieme@acv-csc.be 
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