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We protesteren samen
op 28 september
in Brussel
Meer info op www.nuod-financien.be

Terwijl de Pensioenhervorming in het bijzonder ambtenaren viseert, blijft de regering
doordrammen op jullie. Zo wil zij voor 1 januari 2019:

 Het ambtenarenstatuut “hervormen”
Een nieuwe codex zou van kracht worden, die onder meer inhoudt:
• Een potentieel verlies van 4 verlofdagen en 9 mogelijke recuperatiedagen per kalenderjaar!
• Gedwongen Ambtshalve mutatie van standplaats en nog erger... mutatie naar een andere FOD!
• Het einde of toch bijna van recrutering van statutaire ambtenaren!
• Mogelijkheid voor de werkgever om per direct externe recruteringen te
plaatsen in standplaatsen die ook interne kandidaten willen innemen.
• Minder mogelijkheden om korter bij huis te werken!
• Meer ontslagmogelijkheden!
• Schrapping van de melding “Uitzonderlijk” bij evaluatie, met versnelling van de loopbaan.
• Onaantastbare macht voor de werkgever bij disciplinaire maatregelen!

 Afschaffing van het huidige systeem van ziektekrediet
Om deze maatregelen te rechtvaardigen, werpt de Minister van Openbaar ambt zogezegde
misbruiken op... Maar de officiële statistieken absenteïsme spreken zijn beweringen zeer formeel
tegen.
Door deze maatregel zal U, indien ongelukkig getroffen door een ziekte, veel sneller op een tot 60%
verminderd inkomen terugvallen.
We denken natuurlijk aan kanker, depressie, burn-out, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan
over een collega, die door een moeilijke zwangerschap verplicht moet rusten... Door deze
maatregel maakt de regering zieke collega’s nog kwetsbaarder. Financiële zorgen komen zo
bovenop de gezondheidsproblemen ! Dit is allesbehalve een aanpak van de zogenaamde
misbruiken bij het einde van de loopbaan, in onze ogen sterk overroepen.
We wachten op een regering die het welzijn verbetert, en niet het omgekeerde.
Iedereen hoopt geen ongeluk te hebben, maar we zijn allen potentieel betrokken!

Al deze maatregelen vormen een oorlogsverklaring aan de ambtenaren, aan
jullie!
Een harmonisering met de privésector? Geef ons dan ook de voordelen ervan!
Laat ons vanaf nu de rangen sluiten en ons voorbereiden voor de strijd.
We rekenen op Uw massale aanwezigheid op 28 septembeer! Blijf niet aan de
kant staan.
De verdediging van Uw rechten moet NU gebeuren ! Nadien is het te laat...
Voor meer detail over de gevaren van de Codex, het voornemen tot hervorming van de
ziekteverloven, de analyse van de absenteïsmecijfers en de contactpersonen voor mobilisatie op
28 september, kan U terecht op onze website: www.nuod-financien.be

