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Chaos in de onduidelijkheid
De ‘V’ van verandering zorgt voor chaos in Vlaanderen.
Vlaanderen.
Vlaanderen wil het systeem van loopbaanonderbreking aanpassen voor de lokale ambtenaren. Dit
gebeurt niet zonder slag of stoot. De Vlaamse Regering beperkt uitstapsystemen bij lokale
besturen.
Geen enkele lokale ambtenaar zal in de komende jaren nog gebruik kunnen maken van een vorm van
uitstapsystemen, alla loopbaanonderbreking.
Vandaag werd een overleg gepleegd met enkele sectoren van het openbaar ambt (overheid,
onderwijs, lokale en regionale besturen) in het zogenaamde comité V.
Andermaal bleek dat, ondanks de positieve inbreng van de vakbonden, de Vlaamse Regering niet
meer wil dat ambtenaren gebruik kunnen maken van LBO. Werkbaar Werk waar dat de Vlaamse
Minister van Tewerkstelling en Arbeid constant mee pronkt, blijkt dus een maat voor niets te zijn.
De houding van de Vlaamse Regering is blijkbaar te verklaren door de constante saneringsdrang ten
overstaan van de werkende bevolking. Finaal blijkt uit ter beschikking gestelde documenten dat de
Vlaamse Regering in een tijdspannen van de komende vijf jaar 40 MIO recurrent bespaart op de kop
van het personeel.
Vlaanderen hanteert de slogan ‘alles wat we zelf doen, doen we beter’ maar bewijst door de
voorziene maatregelen het tegenovergestelde door zich te wentelen in alle onschuld en door alle
consequenties van lopende dossiers constant door te schuiven naar de federale overheid. Is dit geen
voorbeeld van incompetentie van de Vlaamse Overheid?
De vakbonden werden geconsulteerd over teksten die andermaal uitblonken door onvolledigheid en
daardoor een juridisch vacuüm creëerden. Hierdoor zorgt men voor onzekerheid en onrust bij het
personeel.
De ACOD pikt deze asociale maatregelen niet en eist fatsoenlijke onderhandelingen. Indien deze
Vlaamse Regering niet tegemoet komt aan deze primordiale eisen zal de ACOD alle syndicale
middelen inzetten teneinde daadwerkelijk overleg af te dwingen. Was het niet beter dat de Vlaamse
Regering het sociaal overleg respecteerde?
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