Persmededeling

De ambtenaren zijn het kind van de rekening…
Op dinsdag 2 oktober vond een eerste overleg plaats tussen de vakorganisaties van de openbare
sector en de leden van het kernkabinet van de Vlaamse Regering. Aanleiding voor het overleg: de
besparingen die in de Septemberverklaring van minister-president Peeters werden aangekondigd. De
VSOA-delegatie was samengesteld uit: Jos Mermans en Francis Van Lindt (VSOA-Vlaamse Overheid),
Dirk De Vos en Marnix Heyndrickx (VSOA-Onderwijs) en Erik Quisthoudt vertegenwoordiger van het
ACLVB in naam van de leden bij vervoersmaatschappij De Lijn.
Kranten en media stonden er eind september bol van… De Vlaamse Regering is erin geslaagd om een
begroting in evenwicht in te dienen. Om dat te kunnen verwezenlijken, moet er dus verder worden
bezuinigd.
Op de loonmassa van de ambtenaren - lees en schrijf de personeelsleden die werken voor de
overheid - zal 1 % of 100 miljoen euro worden bespaard. Daarvoor werd er een menu van
maatregelen voorgesteld bestaande uit:
- verhogen van de doelstelling van het verminderen van het aantal ambtenaren van - 6 % tot - 7,5 %;
- de aanpassing van het stelsel van ziekteverloven;
- het opschorten van de toekenning van de functioneringstoelagen;
- de vertraging in toekenning van promoties en anciënniteitsverhogingen;
- de aanpassing van de salarisschalen.
Om de burgers te vrijwaren, gaat men dus deze keer aankloppen bij de Vlaamse ambtenaren.
Moeten wij daar nu uit concluderen dat ambtenaren niet langer als burgers moeten worden
beschouwd? En wat met de contractuelen; o.a. de personeelsleden van De Lijn en de VRT? Worden
zij voortaan ook onder de noemer ambtenaren gevat met als gevolg, dat ook zij weer aan de
besparingskassa moeten passeren?
Hoe dan ook; op welke wijze de doelstelling moet worden gerealiseerd - door het inleveren van loon
of door het verminderen van het aantal ambtenaren – was voor het overleg allerminst duidelijk.
Daarna al evenmin en dit niettegenstaande de resem vragen die de vakbonden hebben gesteld aan
de leden van het kernkabinet. Zo wilden wij in eerste instantie weten op wie de
besparingsmaatregelen van toepassing zijn en hebben wij eveneens verduidelijking gevraagd over
wat die maatregelen concreet zullen inhouden. Klare en duidelijke antwoorden bleven uit…
Wat wel bleek is, dat de Vlaamse Regering de voorkeur geeft aan een “generieke” maatregel dezelfde maatregel voor iedereen - … Zonder hier nu al verder inhoudelijk te willen gaan, is het
duidelijk dat dit niet realiseerbaar is in alle sectoren. Bovendien houdt de Vlaamse Regering ook vast
aan de systematiek dat die overkoepelend - over de sectoren heen - moet worden onderhandeld.
Ons ontgaat dan ook de reden waarom, tenzij het de bedoeling is om de verschillende sectoren
tegen elkaar uit te spelen. Minister-president Peeters beklemtoonde dat dit niet het geval is. Verder
bevestigde hij ook dat er niet zal worden ingebroken in de lopende cao’s.

Zoals al eerder gezegd, een antwoord op de vragen aan de leden van het kernkabinet van de Vlaamse
Regering over het waarom men vasthoudt aan de generieke maatregelen en aan de systematiek van
overkoepelende onderhandelingen is er niet gekomen. Het zal dus wachten worden tot 24 oktober,
want dan komen vakorganisaties en regering opnieuw samen. Tegen dan zou er hopelijk meer
klaarheid moeten zijn over de concrete vormen die de besparingen zullen aannemen.
Desalniettemin lijkt de bedoeling ons alvast duidelijk, maar niemand durft het blijkbaar gezegd
hebben. Een generieke maatregel over al de sectoren heen kan maar op één manier verwezenlijkt
worden… Wij stellen ons dan ook de vraag of dat misschien de reden is waarom de Vlaamse Regering
halsstarrig aan deze tactiek wil vasthouden?
Het VSOA uit dan ook zijn terechte bezorgdheid over de aangekondigde besparingsmaatregelen.
Desondanks verklaren wij ons bereid om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven met dien
verstande dat er aan de koopkracht van het personeel niet kan worden geraakt. Een aanslag op de
lonen van het personeel is voor ons dan ook onaanvaardbaar.
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