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Premier Alexander De Croo (Open VLD) en 
federaal minister van Ambtenarenzaken 
Petra De Sutter (Groen) ontvingen een 
delegatie van de verschillende vakbonden 
voor openbare diensten. Ook voor het ka-
binet van Vlaams minister-president Jan 
Jambon (N-VA) werd actie gevoerd. 

De vertegenwoordigers maakten van de 
gelegenheid gebruik om de actiepunten te 
bespreken met de bevoegde beleidsma-
kers. De vakbonden vragen meer koop-
kracht en investeringen in de sector én 
het personeel dat erin werkt. De werkdruk 
is de laatste jaren in heel wat openbare 
diensten namelijk onhoudbaar geworden. 

Openbare diensten voeren actie

De vakbonden voor de openbare diensten voeren actie tussen 
19 mei en 23 juni, de internationale Dag van de Openbare 
Diensten. Ze trapten de actiemaand op gang met een bezoek aan 
de Wetstraat om de eisen van het overheidspersoneel over te 
brengen. Ook COC was daarbij aanwezig.

BIRTHE VAN DER VEKEN

Dat geldt niet in het minst voor het onder-
wijs. Daarnaast willen de vakbonden een 
herwaardering van de ambtenarenpensi-
oenen. Tot slot eisen ze respect voor de 
sociale dialoog en bescherming van de 
syndicale vrijheden.

De premier toonde begrip voor de actie en 
de zorgen van de vakbonden. Hij gaf ech-
ter ook aan dat de eisen budgettair moei-
lijk liggen. De vragen over de pensioenen 
zou hij verder bekijken met bevoegd mi-
nister Karine Lalieux (PS). Hij liet de deur 
op een kier staan om de syndicale premie 
te verhogen, al rekent hij daarbij op mede-
werking van de gewestelijke regeringen. 

We hopen hoe dan ook dat de bevoegde 
ministers snel aan de slag gaan met de 
eisen van het overheidspersoneel.

Verdere initiatieven

Na deze actie volgde op 31 mei een sta-
king in heel wat overheidsbedrijven en 
publieke organisaties. COC besloot samen 
met COV en VSOA-onderwijs niet mee te 
staken. Voor onderwijs was het namelijk 
niet het moment om naar dat ultieme mid-
del te grijpen. We staan echter wél achter 
de eisen van het gemeenschappelijke 
vakbondsfront in de openbare sector en 
zijn uitdrukkelijk solidair met alle collega’s 
in die sector. Werken bij en voor de over-
heid moet een degelijke en aantrekkelijke 
tewerkstelling zijn met een rechtvaardig 
loon en goede werkomstandigheden. COC, 
COV en VSOA-onderwijs hameren op goed 
sociaal overleg om dat te bewerkstelligen. 

Ook het onderwijs kent meer dan genoeg 
problemen. Denk maar aan het grote lera-
rentekort, de hoge werkdruk, de vele burn-
outs, de grote klassen, de gevolgen van 
de coronacrisis en de nieuwe uitdagingen 
door de oorlog in Oekraïne. Voor de onder-
wijsteams zal de afronding van het school-
jaar nog een heel intens proces zijn.

Daarom nemen COC, COV en VSOA-onder-
wijs in naam van alle onderwijsperso-
neelsleden wel deel aan bepaalde acties 
met beperkte delegaties. Zo gingen we op 
19 mei al mee tot aan de voordeur van de 
eerste minister. Op 23 juni, de Dag van de 
Openbare Diensten, zullen we de aange-
kaarte problemen nog eens extra onder de 
aandacht brengen. 
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