
GELIJKSCHAKELING STATUTAIREN EN CONTRACTUELEN?

SLECHTERE

ARBEIDSVOORWAARDEN

VOOR

IEDEREEN

=
De overheid wil op korte termijn 
onderhandelingen opstarten over 
de harmonisering van de arbeids-
voorwaarden van contractueel 
en statutair personeel. Maar die 
gelijkschakeling zal het contractueel personeel 
geen upgrade bezorgen. 

Contractuelen krijgen slechts kruimels terwijl 
statutairen veel moeten opgeven. Wij willen iedereen 
hierover informeren en daarom organiseren wij 
personeelsvergaderingen. Op verschillende data en in 
elke provincie:

10/09 - 9.30 u en 14 u: auditorium Consciencegebouw Brussel
11/09 - 9.30 u: restaurant VAC Antwerpen 
12/09 - 9.30 u: restaurant VAC Brugge 
13/09 - 9.30 u: auditorium VAC Hasselt 
14/09 - 9.30 u: vergaderzalen Vlaamse belastingdienst Aalst
17/09 - 9.30 u: auditorium VAC Leuven 
18/09 - 9.30 u: auditorium VAC Gent 
Dienstvrijstelling werd aangevraagd voor de duur van de vergadering en verplaatsing. 

Wij raden iedereen, leden, niet-leden en sympathisanten aan om zich te komen 
informeren over de plannen die voorliggen en de acties die het gezamenlijk vakbondsfront 
daaraan vastkoppelt.  

Teken zeker ook onze petitie op de keerzijde!



TEKEN ONZE PETITIE!
ACV Openbare Diensten, ACOD en VSOA willen onderhandelen over 
hervormingsplannen en harmonisering op voorwaarde dat alle 
personeelsleden betere arbeidsvoorwaarden verkrijgen.

Wij willen een goed functionerende Vlaamse overheid die de burger 
een sterke dienstverlening kan bieden.

Wij willen een goede personeelszorg, ook voor zieke 
personeelsleden. 
Wij willen een degelijke re-integratie waarbij 
de werkgever verplicht is om nodige aan-
passingen te doen. 
Wij willen betere arbeidsvoorwaarden voor 
iedereen en geen afbouw van het 
statuut door eenzijdige contract-
breuken.  
Wij willen beroepsmogelijkheden 
voor alle personeels-
leden, én kansen om 
zich te herpakken na 
een negatieve 
evaluatie.  

Steun jij onze standpunten ook?

Ja, ik steun de standpunten van ACV Openbare Diensten, 
ACOD en VSOA over de plannen van de Vlaamse regering 
en minister van ambtenarenzaken Liesbeth Homans. 

Voornaam: ............................................................................
Naam: ...................................................................................
Beleidsdomein: .....................................................................

Handtekening:
...............................................................................................

Bezorg deze ingevulde flyer aan je plaatselijke vakbondsmilitant.

V.U. Ilse Remy - Helihavenlaan 21, 1000 Brussel | Chris Moortgat - Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel | F. Van Lindt - Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel | Niet op de openbare weg  gooien AUB 


