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Openbaar ambt –FOD Financiën: waar staan we?

HET ACTUEEL HANDELEN…
Openbaar ambt
Ter herinnering heeft Minister Loones begin december eenzijdig de discussies over de Codex
(statuut) afgesloten. De syndicale organisaties binnen Comité B werden uitgenodigd hun
advies te verstrekken, met mogelijkheid voor de Regering om dan gewoon voort te doen,
zelfs bij unaniem negatief advies.
De val van de regering heeft hier verandering in gebracht. De nieuwe minister van Openbaar
Ambt lijkt meer open te staan voor discussie dan zijn twee voorgangers, en heeft beslist het
overleg een kans te geven door de wettelijke termijn voor het verstrekken van advies op te
schorten.
Niettemin is nog niets bereikt, verre van!
Wij blijven alert en voorzichtig in de twee dossiers van hervorming van het statuut en
ziekteregeling voor ambtenaren. En we zullen consequent reageren indien deze dossier in
een verkeerde richting evolueren.

FOD Financiën
In december heeft het vakbondsfront een eisenbrief bezorgd aan
de nieuwe minister van Financiën.

Mail bombing / Facebook
bombing

Douaniers hadden acties opgezet in Gosselies, La Louvière en
Bierset.

Wij hebben verschillende reacties op deze
actie ontvangen:

Na deze acties heeft de minister ons gecontacteerd via de Voorzitter
van het Directiecomité, en kwam er begin een ontmoeting tussen
de minister en de vakbonden.

De MR heeft ontvangst bevestigd via de Eerste
Minister.

Tijdens deze vergadering heeft het vakbondsfront voet bij stuk
gehouden. Wij hebben de minister de actuele situatie van onze
FOD, en onze eisen meegedeeld.

Ecolo-Groen heeft geantwoord via Georges
Gilkinet.
Wij hebben Défi en cdH ontmoet.

De Minister heeft geluisterd en stond redelijk open voor discussie.
Dat de regering zich « in lopende zaken » beschouwt, stelt natuurlijk
enige problemen.
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Op de franstalige radio RTBF gaf de minister zijn definitie van deze
terminologie (vrij vertaald) : Een regering in lopende zaken heeft
zeer beperkte macht. Deze kan geen nieuwe en grote werven
lanceren, moet zich tevreden stellen met dagelijks beheer en …
dringende zaken. In lopende zaken, moet de regering beoordelen
wat dringend en onvermijdelijk is. En in zulk geval, kan worden
gehandeld. Maar men moet voorzichtig zijn.
Dat blijft zeer vaag: in feite, is er geen duidelijke definitie van
lopende zaken. Volgens de visie van de minister, kan de regering
vinden dat (bijna) alles daaronder valt, maar ook (bijna) niets…
De minister heeft ons een maand tot anderhalve maand gevraagd
om te bepalen welke oplossingen, welke vooruitgang hij ons wel of
niet kan bieden. Wij wachten dus nu op zijn voorstellen.
Blijf geïnformeerd via onze website www.nuod-financien.be
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VOORBEREIDING VAN DE TOEKOMST…
De regering beschouwt zich in lopende zaken, maar ons syndicaal werk, is dat allesbehalve…
Met de verkiezingen van mei in zicht, moeten we nu al onze toekomstige, potentiële gesprekspartner overtuigen, dus het
geheel van de politieke wereld. We moeten hen de problemen uitleggen die wij ervaren, en hen het algemeen belang van het
Openbaar ambt aantonen, dat van de FOD Financiën in het bijzonder.

We staan op een keerpunt! Het is nu dat we moeten proberen de politiek te overtuigen.
dezelfde weg, zullen we niet langer richting muur gaan, maar er frontaal op botsen.

Wanneer we voortgaan op

We moeten pro-actief, en niet langer re-actief handelen!
Dat gaat NUOD op verschillende manieren doen.

Vragenlijst aan politieke partijen
Net zoals bij de laatste verkiezingen, zullen wij de verschillende politieke partijen interpelleren over de verschillende belangrijke
thema’s voor het Openbaar Ambt en de FOD Financiën.
We zullen de resultaten publiceren op onze website. Dat laat U toe om met kennis van zaken naar de stembus te gaan.

Dossiers samenstellen en bezorgen aan een maximum van verkiesbare kandidaten
NUOD wil diverse dossiers bezorgen aan een maximum van verkiesbare kandidaten.
Ons doel is hen te overtuigen van het belang van Openbaar Ambt en de FOD Financiën, aantonen dat investeringen in de FOD
Financiën en het personeel, noodzakelijk en rendabel zijn. We willen ook de nodige veranderingen binnen ons departement
onderlijnen.

Dossiers en communiqués voor de pers
Ook daar, is ons doel het belang van Financiën aan te tonen, de sterkten en zwakten…en, via een zo groot mogelijke mediatisering,
druk te zetten op de politiek.
Om deze dossiers te realiseren, hebben wij jullie nodig, onze leden, onze afgevaardigden, het geheel van het personeel van de
FOD Financiën. Want wie kent het departement beter dan zijn werknemers. Dat is de reden waarom wij 5 jaar na onze eerste
enquête een grote, nieuwe enquête lanceren: « De grote barometer van Financiën ».

DE GROTE BAROMETER VAN
FINANCIëN
Om de pers en de verkiezingskandidaten, maar ook de managers van de FOD te
interpelleren, hebben we Uw mening nodig.
Jullie zijn het best geplaatst om de evolutie van de FOD Financiën te beoordelen,
om jullie problemen te schetsen, jullie arbeidsomstandigheden te beschrijven.

Neem dus deel aan onze enquête en moedig andere collega’s maximaal
aan. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.
Hoe talrijker jullie deelnemen, des te zwaarder wegen onze argumenten.
Thema’s die aan bod komen zijn: evolutie van de dienstverlening aan de bevolking, de strijd tegen
fiscale fraude, uw werkomstandigheden, de stress, de gecentraliseerde selectie van dossiers, uw relatie
met de FOD Financiën en hiërarchie, de vormingen, de mutaties, de informatica, de loopbaanperspectieven…
Het is heel eenvoudig om eraan deel te nemen: ga naar onze internet site www.nuod-financien.be en klik op

«De grote barometer van Financiën».

