Aan alle aanwezigen op de startdag van de Vlaamse Onderwijsraad op 27 september 2012

Geachte mevrouw
Geachte heer

Om ons ongenoegen te uiten over de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering delen wij u met
deze brief mee dat de vertegenwoordigers van de vakorganisaties deze startdag verlaten op het ogenblik
dat minister Smet (of zijn vervanger) het woord neemt.
Zoals u weet, bevat deze verklaring volgende passage ‘Aan onze ambtenaren en personeelsleden vragen
we inspanningen om dit begrotingsresultaat te kunnen bereiken. We hebben een menu van mogelijke
generieke maatregelen samengesteld om de personeelskosten te drukken met 1 procent en willen
daarover met de vakorganisaties onderhandelen. Het doel is de Vlaamse overheid nog slagkrachtiger te
maken.
Dit is een geheel van beslissingen waar we niet licht overheen zijn gegaan. Maar het zijn wel beslissingen
die we moesten nemen. Want dit biedt zekerheid aan de Vlaming. Dit zorgt ervoor dat we geen nieuwe
belastingen moeten invoeren, dat de economische groei niet gefnuikt wordt. We blijven hiermee uit de
greep van de kapitaalmarkten. De echte economische problemen in Europa zijn immers ontstaan door de
opbouw van de schuldgraad, niet door het uitstellen van enkele maatregelen.’
Het zal u niet verbazen dat de onderwijsvakbonden deze passage onaanvaardbaar vinden. Er is immers
geen verband tussen het slagkrachtiger maken van de Vlaamse overheid en het drukken van de
personeelskosten met 1 procent volgens het menu van de minister-president. Mocht dat wel zo zijn, dan
weten wij onmiddellijk hoe ook de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement zelf veel slagkrachtiger
kunnen worden. Wij nemen het ook niet dat onze lonen als pasmunt worden gebruikt om een Vlaamse
begroting in evenwicht te kunnen indienen en vinden niet dat onze lonen de economische problemen in
Europa hebben doen ontstaan. Daarvoor verwijzen we de Vlaamse Regering graag door naar de banken.
We zijn ervan overtuigd dat u ons signaal begrijpt dat trouwens ook niet de bedoeling heeft om de Vlor
te treffen in haar werking.
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