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n de week van 6 oktober vernamen we samen met jou én met
stijgende verontwaardiging de maatregelen van de nieuwe federale regering. In combinatie met de talloze ingrepen van de
Vlaamse regering vormen ze een verpletterend pakket voor personeelsleden en gezinnen.
Eenzijdige maatregelen
We wisten dat we voor een bijzonder
zware periode van besparingen zouden staan. Maar dat de federale regering zo eenzijdig zou kiezen voor
maatregelen die vooral voelbaar zijn
voor het personeel, de werklozen en
de gezinnen is verpletterend. De
kansen voor startende personeelsleden, de lonen, loopbaanonderbrekingen, landingsbanen en pensioenen worden zwaar aangepakt. In
vergelijking merken we weinig sociale correcties en minimale maatregelen voor rijken en werkgevers.
Het evenwicht is zoek.

Startende personeelsleden
Onderwijspersoneelsleden starten
met versnipperde opdrachten. Het is
moeilijk om een voltijdse baan van
lange duur te vinden. Ondanks de
wens die starters hebben om volwaardig te werken in onderwijs.
Noodgedwongen rekenen zij regelmatig en vele jaren op werkloosheidsondersteuning. Die werkloosheidsuitkeringen worden sterk aangepakt en verminderd. Ook het sys
teem verstrengt drastisch. Dit is nefast. Nog meer kandidaat-leraren
zullen kiezen voor een job buiten het
onderwijs.

In je portefeuille!
De afgelopen jaren hebben wij er alles aan gedaan om te voorkomen
dat je loon zou worden aangetast.
Vandaag ontneemt de federale regering zomaar 2% van je loon via
een indexsprong. Dat is ieder jaar
en voor de rest van je loopbaan net-

to 434 euro per jaar! En dit verlies
werkt door tot in je pensioen. De federale regering wil ook verhinderen
dat er in cao’s voorlopig nog wordt
gesproken over loonsverhogingen.
Hun argument van een belastingvoordeel van 250 euro, vervalt daarmee in het niets.

Loopbaanonderbreking
De uitkeringen voor niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking worden geschrapt.
Gedaan met de deeltijdse loopbaanonderbreking 55+. De leeftijdsgrens
verschuift naar minimum 60+. Ook
wil de regering het aantal verlofstelsels inperken. Al deze stelsels
komen tegemoet aan een reële behoefte om arbeid en gezin te blijven
combineren en om langer werken
mogelijk te maken. Een ontkenning
van de werkelijkheid.

Langer werken voor een lager
pensioen
Tot nu toe vroegen ze ons om langer
te werken, nu vragen ze om langer te
werken voor minder pensioen! Door
te morrelen aan het ambtenarenpensioen zal je pensioen netto met bijna
200 euro verminderen. Los van de andere onzekerheden in de ‘vernieuwde’
berekeningswijze. Tegelijkertijd verhogen ze het vervroegd pensioen tegen 2018 naar 63 jaar met 41 jaren
loopbaanjaren. De wettelijke pensioenleeftijd verhoogt systematisch tegen 2030 naar 67 jaar met 45 loopbaanjaren. In combinatie met de zware werkdruk en niet aangepaste loopbanen is dit gewoon onmogelijk.

We staan lijnrecht achter jou
Het COV kan en wil niet leven met
de gevolgen van deze besparingen
en staat lijnrecht achter jou. Samen
met de andere ACV-centrales zal
het COV de komende weken breed
sensibiliseren en campagne voeren
over deze regeringsopties.

Uitgestoken hand
In het regeerakkoord staat dat er
ruimte zal zijn voor overleg over de
uitwerking van de maatregelen.
Toch stellen we ons de vraag of dit
reële ruimte biedt voor inhoudelijke
onderhandelingen, of alleen een
handige stijlformule is. De federale
regering zal sterkere garanties op
tafel moeten leggen.

Acties
Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV, ACLVB en het ABVV kondigt een actieplan aan. Het onderwijs
wordt bijzonder zwaar geraakt. Deze
steen van verpletterende maatregelen kan onze sector niet dragen. We
houden ons klaar om tegenwicht te
bieden via acties. We rekenen op jou
en het hele onderwijsveld. n
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Lees meer op blz. 4-10.

◗ 6 november: manifestatie ACVABVV-ACLVB in Brussel
◗ 24 november: staking in de
provincies Henegouwen,
Luxemburg, Limburg en Antwerpen
◗ 1 december: staking in de
provincies Namen, Luik,
Oost- en West- Vlaanderen
◗ 8 december: staking in de
provincies Vlaams-Brabant en
Waals-Brabant en Brussel
◗ 15 december: algemene staking
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