Persmededeling:

7 mei 2019

FOD Financiën, terwijl de managers van het departement het klokje
laten doortikken, moet het personeel maar slikken.
Ter herinnering, op 30 april jl. had de minister de hete aardappel doorgeschoven naar de voorzitter van
het directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot meerdere dossiers die in het bijzonder het
personeel en de organisatie van het departement raken.
Op 7 mei heeft de voorzitter van het directiecomité het gemeenschappelijk vakbondsfront weer
ontmoet.
Jammer genoeg zijn de vertegenwoordigers van de werknemers nog maar eens ontgoocheld terug
gekeerd uit deze vergadering.
We moeten toegeven dat de voorzitter een agenda voor de volgende raadplegingen heeft opgesteld.
Maar de hangende dossiers (personeelstekort, reorganisatie en vermindering van het aantal kantoren
bij de douane, mutaties, reorganisatie van de logistieke diensten, tasksheets,…) zijn zeer belangrijk en
vormen al langere tijd een probleem zonder dat men oplossingen vindt.
De syndicale organisaties zijn niet naïef, opnieuw laten de verantwoordelijken van de FOD Financiën
het klokje doortikken en ondertussen moet het personeel alles ondergaan.
Nochtans stellen de vakbonden zich constructief op en willen ze volop een kans geven aan het overleg.
Ondertussen zijn 2 volgende vergaderingen aangekondigd op 21 en 28 mei.
Gaan de problematische dossiers een oplossing vinden met respect voor het personeel? Gaan de
aanwervingen geconcretiseerd worden? Zullen de lopende projecten verbetering betekenen? Zullen
de lopende herstructureringen bevroren worden?
Hier is geen enkele zekerheid over… aangezien sommige reorganisaties voorzien zijn voor 1 juni.
Als er geen vooruitgang komt, zeggen wij onze steun toe aan de ambtenaren van Financiën als ze
besluiten om te reageren…
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