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Onderwijs wordt gesubsidieerd of gefinancierd 
door de Vlaamse Regering. We hebben een spe-
cifiek Vlaams ambtenarenstatuut. Toch is ook de 
federale overheid nog bevoegd voor enkele as-
pecten van de loopbaan van onderwijspersoneel, 
namelijk de pensioenen en de syndicale premie. 
De federale overheid organiseert, financiert of 
subsidieert zelf ook bepaalde diensten, denk aan 
vervoersmaatschappijen, brandweer, politie, … 
De Federatie van de Christelijke Syndicaten der 
Openbare Diensten (FCSOD) behartigt de be-
langen van alle personeelsleden in de openbare 
sector. Het COV is als onderwijsvakbond onder-
deel van FCSOD.

Wat eisen de vakbonden?
Net als onderwijzers kunnen ambtenaren als 
maar minder op echte waardering voor hun 
ambt rekenen. Steeds minder ambtenaren die 
met pensioen gaan worden vervangen omwille 
van besparingen. Zo wordt de werkdruk voor de 
overgebleven medewerkers wel erg hoog. Dat 
leidt tot burn-outs en ziekteverzuim. Het sociaal 
overleg binnen de openbare sector staat op een 
laag pitje. Van bijkomende maatregelen om de 
koopkracht van het overheidspersoneel te ver-
sterken is geen sprake. Het ambtenarenpensioen 
staat met de regelmaat van de klok onder druk. 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de 
openbare sector - FCSOD, ACOD en VSOA - voert 
actie voor meer koopkracht, sociale dialoog, 
herwaardering van de openbare diensten en 
behoud van het overheidspensioen. Vanaf 19 mei 
tot 23 juni – internationale dag van de openbare 

diensten - kwamen militanten van de openbare 
sector op straat.

En onderwijs?
Het is duidelijk dat ook de onderwijssector meer 
dan genoeg problemen kent. Denk maar aan het 
grote lerarentekort, de hoge werkdruk, de vele 
burn-outs, de grote klassen ... Het zijn stuk voor 
stuk problemen waar ook dringend een oplossing 
voor moet komen. We ondersteunen de acties 
van de openbare diensten! Ook voor het COV zijn 
deze eisen belangrijk. Elke job verdient respect 
en waardering. Het behoud van een stevige open-
bare sector is nodig. Daarvoor zijn investeringen 
en extra middelen noodzakelijk. De openbare 
sector is lang genoeg stiefmoederlijk behandeld. 
Een aanval op het ambtenarenpensioen is ook 
een aanval op het pensioen van het onderwijs-
personeel. Dit houden wij met argusogen in de 
gaten. In het najaar volgen er federale begro-
tingsbesprekingen. De vrees leeft dat er aan het 
ambtenarenpensioen gemorreld zal worden
Sedert jaren ontvangen personeelsleden van het 
onderwijs een syndicale premie van 90 euro. In 
andere sectoren kan die veel hoger liggen, tot 
wel 145 euro. Ook wij vragen een verhoging van 
de syndicale premie.

Om al deze redenen nam het COV met een dele-
gatie deel aan de acties op 19 mei en blijven we 
solidair bij komende acties.

Een 💚 voor openbaar
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare sector - FCSOD, ACOD en VSOA - voert 
sinds 19 mei acties tegen de algemene malaise in de sector. We willen samen duidelijk maken 
dat het ambtenarenberoep meer respect en ondersteuning verdient.

Het behoud van een 
stevige openbare 

sector is nodig. 
Daarvoor zijn 

investeringen en 
extra middelen 

noodzakelijk.


