
Persmededeling 

ACV-centrales openbare sector staken niet op 22 april 

 

 

 

De ACV-centrales van de openbare sector (ACV-Openbare Diensten, ACV-Transcom en de ACV-

onderwijscentrales COC en COV) hebben hun achterban geraadpleegd over de uitnodiging van ACOD 

om op 22 april een algemene staking in de openbare sector en het onderwijs te organiseren. De 

ACV-centrales hebben beslist om niet mee te staken en verkiezen het sociaal overleg alle kansen te 

geven. 

We zullen de druk op de regeringen de komende weken evenwel hoog houden. Want los van de 

algemene onaanvaardbare maatregelen (zoals de indexsprong), zijn de problemen in de openbare 

sector groot. De besparingen wegen enorm op de openbare diensten, het onderwijs en het 

personeel daar tewerkgesteld. Ook de pensioenmaatregelen kunnen voor ons absoluut niet door de 

beugel. De federale overheid kan niet eenzijdig het contract verbreken dat zij met haar 

personeelsleden heeft. 

Wij volgen de komende begrotingscontroles met argusogen, want deze dreigen nog maar eens te 

leiden tot bijkomende besparingen. 

Niettegenstaande het sociaal overleg in de openbare sector geen meter vooruit gaat, willen wij dit 

nog steeds alle kansen geven. Maar dan moeten er op korte termijn wel voldoende concrete 

stappen worden gezet. Wij willen bijvoorbeeld dat: 

- er een sociaal akkoord tot stand komt voor de openbare sector, net zoals dat voor de 

privésector al het geval was, 

- de overheden garanderen dat er geen naakte ontslagen zullen vallen als gevolg van de 

diverse herstructureringen,  

- de vakbonden tijdig en ten volle betrokken worden bij de voorgenomen herstructureringen,  

- langer werken haalbaar wordt en er dus meer aandacht gaat naar thema’s zoals werklast, 

psychosociale belasting, werkbaar werk en reële mogelijkheden voor aangepast werk, 

- er ook garanties komen op realistische uitstapmogelijkheden; er zijn immers 

personeelsleden voor wie een verlengde loopbaan, zelfs met aanpassingen, simpelweg niet 

mogelijk is, 

- de mogelijkheden voor loopbaanonderbreking gevrijwaard worden, 

- er duidelijkheid komt over de toekomst van de overheidspensioenen en de opeenvolgende 

negatieve ingrepen in de overheidspensioenen stoppen, 

- de overheden ophouden hun personeel te laten werken in een constante sfeer van 

onzekerheid. 

We rekenen er ook op dat er geen bijkomende negatieve maatregelen tegenover het personeel 

worden genomen als gevolg van de begrotingscontroles. In een maatschappij die het moeilijk heeft, 

zijn er net investeringen nodig in openbare diensten, overheidsbedrijven en onderwijs om de 

kwaliteit voor de burgers te garanderen. Een sterke samenleving herken je immers aan de kwaliteit 

van haar dienstverlening, zorg, onderwijs, cultuur, mobiliteit,… 

De ACV-centrales voor de openbare sector zullen het personeel verder informeren en sensibiliseren. 

Dat betekent dat wij gerichte acties van sommige sectoren met specifieke problemen niet kunnen 

uitsluiten.  

Wij blijven ook zo veel mogelijk vasthouden aan het gemeenschappelijk vakbondsfront. 


