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Onbegrijpelijk stilzwijgen!
Het gebrek aan respect voor de douaniers kent geen grenzen!
Na de acties van het personeel van de Douane in Zaventem, Zeebrugge en Bierset wacht het gemeenschappelijk
vakbondsfront nog steeds op een reactie van de minister van Financiën.
Al geruime tijd brengt het gemeenschappelijk vakbondsfront de boodschap dat de druk op het personeel van de douane
onhoudbaar is. Kern van het probleem is het acuut personeelsgebrek. En in plaats van het probleem aan te pakken worden de
diensten gereorganiseerd, worden er plaatselijke kantoren afgeschaft en geïntegreerd in een groter geheel.
Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met bijkomende opdrachten zoals de Brexit, de opvordering door de regering in de
strijd tegen het terrorisme, de grenscontroles tijdens de lockdowns, bijstand aan de politie … Door deze extra taken komt de
uitvoering van de basisopdrachten in het gedrang.
De douaniers doen enorm hun best, en toch krijgen ze niet de erkenning die ze verdienen.
• Al jaren wachten de douaniers op de erkenning van hun actieve diensten voor de berekening van hun pensioen, zelfs
de uitvoering van een Arrest van het Grondwettelijk Hof schuift de regering op de lange baan.
• Ondanks de bijkomende opdrachten en risico’s verslechteren de arbeidsomstandigheden, zijn er minder collega’s, is
er minder apparatuur, sluiten diensten, zijn de werkroosters overladen, is er discussie bij het opnemen van verlof …
• De douaniers zouden, net als hun collega’s van de politie waarmee ze samen opdrachten uitvoeren, voorrang
moeten krijgen om gevaccineerd te worden tegen covid-19.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront voerde daarover de afgelopen weken uitgebreid actie, in de hoop gehoor te krijgen bij
de minister. Het enige signaal van de regering was echter misprijzen. De collega’s van de gevangenissen dreigen nog maar om
actie te voeren en de beslissing valt (terecht) om hen te vaccineren. Bij de douane voeren we al drie weken actie en moeten
we de stilte in de woestijn aanschouwen. Moet ook hier eerst een collega het leven laten voor we gehoor krijgen?
De douanebeambten eisen in het bijzonder:
•
•
•
•
•
•

extra aanwervingen, zodat de douane al haar opdrachten kan vervullen;
beëindiging van de herstructurering van de douane en versterking van de buitendiensten in het hele land;
prioriteit voor eerstelijnspersoneel bij de vaccinatie tegen covid-19;
een vergoeding die recht doet aan het verrichte werk, de geleverde inspanningen en de gelopen gevaren;
met betrekking tot de pensioenen: de regularisatie en het in aanmerking nemen van de zwaarte van het beroep van
douanebeambte;
het einde van alle kleine operationele rompslomp, een werkplanning die de agenten respecteert.

We verwachten de komende dagen krachtige toezeggingen van de minister van Financiën en de federale regering, anders
gaan we over tot hardere acties, eventueel zelfs met een internationale impact.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën
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