
ALGEMENE PERSONEELSVERGADERING DOUANE :
DONDERDAG  12/09 TE  BRUSSEL  (FINTO)

 

Uw arbeidsomstandigheden wegen voor u

zwaar door  ?        Men geeft u niet de

materiële middelen en de nodige mankracht

om kwaliteitsvol werk te realiseren  ? -    De

niet nageleefde beloftes van de vorige

ministers en de administratieve traagheid

beu  ?       Geen zin om te wachten op het

einde van de politieke crisis om het lot van

de agenten van de D&A te verbeteren  ?   .    

 Geen zin om in de vergeetput geduwd te

worden door de volgende meerderheid ? 

 

Vervoeg ons op de Algemene

Personeelvergadering die doorgaat op

donderdag 12 september van 9.30 hr tot

11.00 hr in de Pachecozaal te Brussel.

 

Adres  : FINTO – Pachécozaal, ingang

Pachécolaan 13 , 1000 Brussel
 

Conform het syndicaal statuut heeft u het

recht deel te nemen aan deze algemene

vergadering zelfs indien u niet bij een

vakbond bent aangesloten. Op het einde van

de vergadering zal u een attest uitgereikt

worden om uw afwezigheid op kantoor te

verantwoorden.

 

Voor het vervoer vragen wij u om uw eigen

vakorganisatie te contacteren.

 

UW MASSALE AANWEZIGHEID

OP DEZE ALGEMENE

VERGADERING IS BELANGRIJK !

ZE IS HET BESTE BEWIJS VAN

UW VASTBERADENHEID.

Hierbij onze belangrijkste eisen

(onvolledige lijst) die zullen

overgemaakt worden aan de

verantwoordelijken van de FOD

Financiën en aan de volgende

regering:
 

Het behoud van de standplaatsen en de
versterking van het aantal effectieven in
alle diensten om op een correcte
manier het hele grondgebied te
bestrijken, om toe te laten aan de
agenten van de AA D&A om hun missies
goed uit te voeren

     

De verbetering van de
arbeidsomstandigheden van de
agenten (versterking en opleiding van
de agenten, eindeloopbaanregelingen,
rekening houdend met sommige zware
functies, het ter beschikking stellen van
performant materiaal dat in goede staat
is {uniform, voertuigen, wapens...}, het
nemen van maatregelen om het
shiftwerk aantrekkelijker te maken)

 

Het oprichten van een Douaneschool
haar naam waardig

 

Regelmatig vorming en
loopbaanexamens organiseren

 

De opwaardering van de vergoeding
voor wapendracht en van de toelage
voor reis- en verblijfkosten

 
Voor wat betreft het pensioen, het
nemen van alle nodige maatregelen en
correcties voor het verleden (actieve
dienst) en voor de toekomst (zware
beroepen)

 

Een oplossing die toelaat om een
juridisch kader te creëren dat
rechtszekerheid biedt voor de agenten
die regelmatig prestaties leveren van
méér dan 11 uur

 

En nog veel andere zaken…

Niet op de openbare weg gooien aub – V.U. : B. Torrekens – L. Martony – M. Nijs – S. Slaghmuylder


