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INFOFLASH 

OP ACOD OVERHEIDSDIENSTEN KAN JE REKENEN 

 

INFO-Flash voor ACOD-leden, militanten en syndicaal afgevaardigden. 

 

Beste ACOD-leden Vlaamse overheid, 

 

Naast de info en artikels in ons maandelijks ledenblad 

“Tribune” willen we met onze INFO-flash kort ACOD-

nieuws tot bij jullie brengen. 

 

In deze editie van de INFO-flash gaan we dieper in op: 

- De uitvoering van onze CAO-Sectoraal akkoord voor 

het Vlaams overheidspersoneel  

- De stand van zaken onderhandeling  5 Sporen 

- De actieweek openbare diensten 

 

Het is duidelijk dat ons vakbondswerk voor de leden 

en personeelsleden niet stil staat.  

Zorg voor elkaar. Blijf solidair. Wees waakzaam. 

Namens het ganse ACOD-team, 

Chris Moortgat – Jan Van Wesemael,  

Algemeen vakbondssecretarissen � 

 

Sylvia L’Homme, Eddy Hendryckx, Geert Dermaut, 

Adjunct-secretarissen 
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UITVOERING VAN DE CAO-SECTORAAL AKKOORD 2020–

2022 VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL NU! 

 
ZOALS JULLIE AL WETEN HEBBEN WE EIND NOVEMBER EEN SECTORAAL 

AKKOORD-CAO VOOR HET OVERHEIDSPERSONEEL KUNNEN AFSLUITEN 

MET DE VLAAMSE REGERING. 

We hebben een sectoraal akkoord van 45.301.000 miljoen euro kunnen 

afdwingen. Voor dit sectoraal akkoord is in 2022 een eenmalig bedrag 

van 15.304.000 euro beschikbaar. Vanaf 2023 is er een recurrent bedrag 

van 29.997.000 euro afgedwongen.  

Met het eenmalig bedrag hebben we voor jullie 500€ netto aan 

ecocheques en 30€ voor sport- en cultuurcheque kunnen realiseren. 

Met het recurrent bedrag realiseren we voor jullie een baremieke 

loonsverhoging van 550 euro bruto per jaar, een verhoging van de  

maaltijdcheques: van 7 naar 8€ per dag, een thuiswerkvergoeding: 20€ 

netto per maand (bovenop de internetvergoeding van 20€), een 

verhoging eindejaarstoelage via een groeipad tussen 5% en 3% en een 

verhoging van de fietsvergoeding: van 0,21 naar 0,25€  

Tot onze grote verbazing en ongenoegen zagen we dat de Vlaamse 

regering talmt met de ondertekening van het sectoraal akkoord én talmt 

met de uitvoering van de recurrente maatregelen. 

We hebben direct gereageerd met de drie vakbonden en een brief 

gestuurd naar de minister-president, minister Somers en het 

Sectorcomité waarin we spoedige uitvoering van het Sectoraal akkoord 

eisen én de ondertekening ervan. 

 

Op het Sectorcomité XVIII hebben we in gemeenschappelijk 

vakbondsfront geëist dat de CAO 2020-2022 eerst zou behandeld 

worden. En het werd het enige punt… We wilden dat er een datum zou 

geprikt worden om samen met de regering de Cao te ondertekenen op 

korte termijn en dat de  maaltijdchequeverhoging (dringend, moet 

betaald zijn in eerste kwartaal, anders wordt dit loon en belast), de 

fietsvergoeding en de thuiswerkvergoeding gerealiseerd wordt vóór 

eind maart (de rest kort daarop) en als laatste punt dat de werkgroep 

syndicale loopbaan snel wordt opgestart.  

 

Daar bleek nu dat het kabinet Somers alles in 1 besluit wou verwerken, 

wat alles compliceert. Na meerdere schorsingen, eerst door de 
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vakorganisaties, later door de overheid, kwam er een voorstel van de 

overkant… De vertegenwoordiger van kabinet Somers was vergeten dat 

er overeengekomen was dat alle maatregelen moeten aanvangen op 

01/01/2023. Hij was van plan deze te laten ingaan eens alles rond is, na 

goedkeuringen van Inspectie Financiën, begroting en van de Vlaamse 

regering. Eens dit misverstand was weggewerkt en kabinet Somers 

begreep van wat er afgesproken werd, stellen ze voor om na IF een 

versnelling hoger te schakelen zodat we de besluiten te zien zullen 

krijgen om eventueel tijdig te kunnen afronden tegen het volgend 

sectorcomité en waardoor we nog tegen eind maart de CAO verzilverd 

kunnen zien.  

En dan willen we starten met de onderhandeling van het volgend 

sectoraal akkoord 2023-2024. 

 

Stand van zaken informele onderhandelingen 5 Sporen 

 

De (informele) onderhandelingen rond het 5 Sporenbeleid van de 

Vlaamse regering zijn al maanden aan de gang, met ups en downs. 

Het gaat hier over de afschaffing van de vaste benoeming, het 

aanpassen van de ziekteregeling, het nieuwe loon- en loopbaanbeleid, 

de uitstroom en het pensioen. Voor een aantal Sporen zijn wij als ACOD-

overheidsdiensten geen vragende partij en willen dit niet gerealiseerd 

zien (bv. de afschaffing statutair statuut). 

We zijn nu aanbeland bij een volgende stap: men heeft de 5 sporen 

vertaald in een zestal ontwerpen van besluiten (die niet in ons bezit 

zijn). Deze ontwerpen dienen nu besproken te worden door de 

interkabinetten-werkgroep en zal nadien resulteren in een eerste 

principiële agendering op de Vlaamse regering, waarna de formele 

onderhandelingen met de vakbonden kunnen starten. 

Wij willen eerst echter de nodige tijd krijgen om de besluiten te 

bestuderen en ook de tijd om al het Vlaams overheidspersoneel op 

personeelsvergaderingen te informeren en hun standpunt te kennen. 

Alles ligt momenteel stil, we krijgen op het Sectorcomite XVIII van eind 

maart een toelichting over de stand van zaken. 
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SUCCESVOLLE ACTIEWEEK OPENBARE DIENSTEN 

 

In de week van 6 tot en met 10 maart hebben we met de vakbonden 

een actieweek georganiseerd voor alle openbare diensten in ons land. 

Elke vakbond heeft dit op zijn eigen manier ingevuld. 

Voor ACOD werd de actieweek afgesloten op 10 maart met een 

stakingsdag en actie-meetings in de gewesten/provincies. 

 
 

Deze actieweek had drie hoofdthema’s die we duidelijk wilden maken 

aan de verschillende regeringen: 

o De herfinanciering van de openbare diensten, zowel 

middelen als personeel (statuut, lonen, enz.)  

o De verdediging van onze overheidspensioenen 

o Een sterker en serieus sociaal overleg 

 

 

 


