TIJD VOOR EEN CORRECT OVERLEG
De regering nam met haar ‘zomerakkoord’ nieuwe en onrechtvaardige beslissingen. Nochtans beweert ze de koopkracht
te verhogen, jobs te creëren en te investeren. Een goed-nieuwsshow dus. Maar tegelijk neemt ze harde maatregelen, raakt
ze aan onze pensioenen en hakt ze voor de zoveelste keer in op de openbare diensten.

Afbraak van het statuut en contractuele aanwerving de regel

• VSOA eist behoud van het statuut en vaste benoeming
De regering is van plan de vaste benoemingen bij de federale overheid stop te zetten, contractueel te werven en enkel
nog ambtenaren te benoemen in gezagsfuncties. Over welke functies het dan precies gaat, is niet duidelijk. De garantie
op onafhankelijkheid en de bescherming tegen politieke inmenging, belangenvermenging en willekeur is duidelijk van
ondergeschikt belang voor deze regering. Wel, dan hadden ze niet op het VSOA gerekend. Wij eisen dat de regering
terugkomt op deze beslissing.

Langer werken voor minder pensioen

• VSOA vraagt een correct pensioen
Wie zal de pensioenen van de overgebleven statutairen betalen als er geen statutairen meer zijn? Wie zal nog een
tweede pijler pensioen krijgen, als het aantal contractuelen verveelvoudigt? Wie oefent een zwaar beroep uit en wie
niet? Een pensioen met punten in de toekomst… ? De regering gooit alles op een hoopje. Momenteel zijn er vele vragen
en weinig antwoorden.

Besparen en privatiseren alom

• VSOA pleit voor het behoud van een dynamisch en efficiënt werkende openbare sector
De regering zet zijn ontmantelingspolitiek van de openbare sector verder, louter uit budgettair oogpunt. De ervaring
leert dat privatisering de prijzen doet stijgen en de beoogde besparing dan ook niet wordt gehaald. De kwaliteit van
de dienstverlening is nochtans essentieel voor het economisch en sociale welzijn van ons land. Wil de regering dan de
goede dienstverlening op de helling zetten uit puur winstbejag?
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VSOA wil geen steriele confrontatie, opteert voorlopig niet
voor een algemene staking maar eist wel een correct overleg.

