.
ACV
Openbare Diensten
Overheidsbedrijven
Onderwijs

.

Wij gaan alvast voor ...
... een goed pensioen
De regering heeft reeds harde maatregelen genomen. Mensen moeten veel langer werken en krijgen vaak minder pensioen.
Begin juli konden we een doorbraak realiseren: contractuelen krijgen een aanvullend pensioen. Bij
de federale overheid krijgen zij een werkgeversbijdrage van minimum 3%.
Belangrijke onderhandelingen komen eraan:
Wie oefent een zwaar beroep uit en wie niet? Die regeling moet de verstrenging corrigeren van de
voorwaarden om op pensioen te mogen gaan.
Discussies over het pensioen met punten komen eraan. De regering wil een volledig nieuw systeem
van pensioenberekening invoeren vanaf 2030. Daarover stellen wij ons de grootste vragen. Alle werknemers moeten kunnen genieten van een goed pensioen.
De regering wil het pensioen bij lichamelijke ongeschiktheid afschaffen. Wie niet meer kan werken,
zou terugvallen op 40 % tot 65 % van een loon. Een botte besparing op de rug van mensen die ernstig
ziek zijn! Terwijl zij nood hebben aan aangepaste functies.

... behoud van de vaste benoeming
De regering wil vaste benoemingen stopzetten, behalve voor ‘gezagsfuncties’. Wij zetten ons daar
volledig tegen af. De afbouw van het statuut leidt wellicht tot willekeur en vriendjespolitiek. Welke
ambtenaar durft nog ingaan tegen de politiek als hij zijn job kan verliezen? De regering moet terugkomen op die beslissing.

... een loopbaanonderbreking bij de federale overheid
De bestaande regeling zou worden teruggeschroefd. Mensen hebben nochtans nood aan maatregelen
om werk en persoonlijk leven te kunnen combineren. Als mensen langer moeten werken moet dat ook
haalbaar blijven.

... een sociaal akkoord voor de openbare sector
De besprekingen over sociale akkoorden slepen al lange tijd aan. In de privésector zijn die besprekingen achter de rug. De regering moet voor de openbare sector daar nu echt werk van maken.
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