
Er is nu wel een akkoord afgesloten met de private sector 
maar de openbare sector blijft voorlopig met lege handen  
achter. 

De besparings- en pensioenmaatregelen blijven 
onverteerbaar voor de vakbonden van de openbare 
sector. 

Werkingsmiddelen, personeel, investeringen, alles moet 
eraan geloven. 15% minder, 23% minder, 7% minder, en 
het gaat zo maar door. 

Rode draad doorheen het verhaal van de regering is de 
focus op cijfers. Wij willen dat ónze focus - het personeel, 
de mensen - ook wordt belicht. Dat gebeurt nu helemaal 
niet. 

Mensen in plaats van cijfers zijn immers de rode draad van 
de openbare diensten. Het zijn zij - de politieagenten, de 
zorgkundigen, de buschauffeurs, de voedselcontroleurs, 
de administratieven, en vele anderen – die de boel 
draaiende houden. 

Daarom krijgen zij op 19 maart het woord. Militanten 
uit verschillende sectoren zullen getuigen over de 
moeilijkheden die zij ondervinden. 

openbare diensten 
voeren actie
19 maart / 11u-12u
muntplein brussel

meer over de 
gevolgen
>>>>>>>>>>>>

www.acv-openbarediensten.be
facebook/acv-openbarediensten
twitter@acvopenbaar
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Mensen in plaats van cijfers!



“de komende vijf 
jaar moet de 
vlaamse overheid 
het met 1950 
personeelsleden 
minder doen.”

“de vlaamse regering 
vermindert de loonsubsidie 
voor de meer dan 30.000 
gesco’s. dat kost steden 
en gemeenten in 2015 18,2 
miljoen euro.” 

De focus op cijfers heeft als gevolg dat de openbare sector haar 
kerntaak - dienstverlening - niet meer ten volle kan uitvoeren. Maar 
ook de gevolgen voor het personeel zijn niet te overzien.

Enkele voorbeelden:

Mensen in plaats van cijfers!
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“zonder extra investeringen is het 
gedaan met het belgisch leger.” 
minister steven vandeput in knack (11/02/15)“het openbaar vervoer krijgt 

klappen: tarieven verhogen, 
de zondagsdienst wordt 
ingeperkt, buskilomterers 
geschrapt. personeel en 
gebruiker is de dupe.” 

“limiet besparingen bij politie is 
bereikt.” catherine de bolle in de standaard 
(18/01/15)

Meer informatie via 
www.acv-openbarediensten.be of 
bij jouw gewestelijk secretariaat

“steeds meer maatregelen 
voor verdere privatisering 
en commercialisering in de 
zorgsector. kostprijs voor 
de gebruiker zal stijgen.” 

“er zijn al een aantal strenge 
pensioenmaatregelen ingevoerd. 
de diplomabonificiatie wordt 
bijvoorbeeld al afgebouwd. maar er 
komen nog zware maatregelen aan.” 

“nauwelijks 
controles 
in de haven 
als gevolg 
van defecte 
scanner.”

“de huidige 
mogelijkheden voor 
loopbaanonderbreking 
worden steeds meer 
afgebouwd. dit is 
niet werkbaar.”


