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Verstuurd per e-mail 

        

Ter attentie van dhr. Eric VERREPT, 

Leidend ambtenaar van de VGC 

       Emile Jacqmainlaan 135 

1000 Brussel 

 

Brussel, 11 mei 2022 

 

Mijnheer de Leidend ambtenaar, 

 

 

Betreft: Stakingsaanzegging ACOD - Nationale actie- en stakingsdag ter verdediging van de openbare 

diensten op dinsdag 31 mei 2022 

 

 

Bij deze bevestig ik u dat de ACOD een stakingsaanzegging indient zodat alle werknemers van uw 

administratie kunnen deelnemen, indien ze dit wensen, aan de nationale actie- en stakingsdag ter 

verdediging van onze openbare diensten die zal plaatsvinden op 31 mei 2022. 

 

Op die dag zullen de vakorganisaties op nationaal niveau verschillende acties organiseren omtrent 

volgende thema's: 

 

 verhoging van de koopkracht 

 een betere sociale dialoog en garantie van de syndicale vrijheden 

 investeren in de openbare sector en kwalitatieve jobs 

 versterking van de pensioenstelsels in de overheidsdienst 

 

De voorbije twee jaar was de openbare dienst een cruciale actor in de dienstverlening aan de burger, 

in het bijzonder aan de allerzwaksten.  

 

Zowel de federale als de gewestelijke regeringen zijn er echter niet in geslaagd de werknemers in 

overheidsdienst een valorisatie te geven die in verhouding staat tot hun dagelijkse toewijding in 

bijzonder moeilijke tijden. 

 

Helaas zijn de bovenstaande thema’s vandaag de dag nog steeds actueel. De energiecrisis en de almaar 

stijgende kosten van levensonderhoud worden niet gecompenseerd door de automatische indexering 

van de lonen, die altijd achteraf plaatsvindt. In veel overheidsdiensten is statutaire tewerkstelling 

eerder uitzondering dan regel geworden. De pensioenregeling voor statutaire werknemers wordt 

bedreigd daar waar deze net versterkt zou moeten worden rekening houdend met de zwaarte van het 

uitgevoerde werk, contractuele werknemers in onze overheidsdiensten hebben er geen recht op en 

de tweede pijler blijft niets meer dan een lokmiddel dat in geen geval gelijkgesteld kan worden met 
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een echt openbaar pensioen. De vakbondsvrijheden worden al te vaak in twijfel getrokken of zelfs 

aangevochten, waardoor de tegenmacht van de werknemers in gevaar komt.  

 

Om al deze redenen dienen wij vandaag deze stakingsaanzegging in voor 31 mei, die het personeel van 

uw administratie dekt. 

 

Hoogachtend, 

 

Maxime NYS, 

Adjunct-Gewestelijk Secretaris 


