
 

Hoog tijd voor de 
openbare diensten 

Staking 
10 maart 2023 



 

Steun openbare diensten, 
voor het te laat is ! 

Wij zijn voor  
 
 een globaal investeringsplan 
 voor de uitbouw overheids-
 diensten 
 behoud van het personeels-
 statuut 
 meer middelen voor 
 personeelswervingen en 
 diensten 
 meer middelen voor uitbouw 
 openbare dienstverlening aan 
 de burgers 
 koopkrachtverhoging met 
 loonsopslag 
 werkbaar werk op maat van 
 het overheidspersoneel 
 een volwaardig pensioen 
 maximale dienstverlening 
 behoud van sociale rechten 
 en het stakingsrecht 
 respect voor het sociaal 
 overleg 

 

Wij zijn tegen 
 
 personeelsafvloeiingen in 
 de overheidsdiensten 
 besparingen op de werkings-
 middelen van de diensten 
 afbouw van het personeels- 
 statuut 
 dure uitbestedingen en 
  outsourcing aan de privé 
 afbouw dienstverlening aan 
 de bevolking 
 interimarbeid bij 
 overheidsdiensten 
 loonstilstand  
 stijging ziekteaantallen en 
 burn- outs door te weinig 
 personeel 
 minimale dienstverlening 
 afbraak statuut door het 
 5-Sporenbeleid 
 

HET FEDERAAL SCHANDAAL ! 
 

Het sectoraal voorakkoord voor 
de federale overheid, afgesloten 
op 30 juni 2022 werd uiteindelijk 
door de federale regering 
geschrapt tijdens de begrotings-
opmaak.  
 

Daardoor verdwijnen:  
 

 Eindejaarstoelage: optrek-
 ken naar een volwaardige 
 13de maand (13 jaar oude 
 belofte) 
 Lineaire baremaverhoging 
 van 2% over een periode van 
 3 jaar (20 jaar geleden van de 
 laatste baremaverhoging) 
 Maaltijdscheques (beloofd 
 vanaf november 2022, nu 
 uitgesteld naar april 2024) 

Waarom staken wij op 
10 maart 2023 ?  
 
De ACOD wil performante, betaalbare 
en toegankelijke openbare diensten, 
die de burgers de dienstverlening 
geven waar ze recht op hebben. 
Daarvoor zijn meer structurele 
middelen en personeel nodig, zodat 
openbare diensten hun taak op een 
correcte manier kunnen vervullen. De 
ACOD eist daarom ernstig sociaal 
overleg om tot duurzame oplossingen 
te komen voor de problemen waarmee 
openbare diensten en hun personeel 
af te rekenen hebben in hun werking. 
Er moet daarbij ook gesproken worden 
over een correcte verloning van het 
personeel  en de mogelijkheid tot 
loonsverhoging. Het outsourcen van 
openbare dienstverlening aan de privé 
moet stoppen, aangezien dit duurder 
en minder efficiënt is voor de burger. 
Er moet ook een einde komen aan de 
aanhoudende aanvallen op de 
pensioenen van de openbare 
diensten. Daarom staken wij. 
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