
 
 

De ACOD-LRB Brussel verneemt dat twee Brusselse burgemeesters zich aansluiten bij een deel van de 

eisenbundel waarvoor we ons sinds september 2018 als gemeenschappelijk vakbondsfront hebben 

ingezet en waarvoor we sindsdien elke maand verschillende acties en bezoeken aan de 

gemeenteraden hebben georganiseerd. De samenvoeging van de twee laagste barema’s van lokale 

ambtenaren (niveaus E en D  waardering van de graad E naar D) en een schaalverhoging zijn twee 

belangrijke eisen aangezien we al lang vinden dat er een loonverschil van minstens 15% bestaat 

tussen de lokale Brusselse werknemers en hun collega’s in de drie gewesten. Deze cijfers werden ook 

bevestigd tijdens het werk dat we verricht hebben in Comité C, in samenwerking met de regionale 

instanties. De aanzienlijke stijging van de kosten van het levensonderhoud en de explosief gestegen 

prijzen in Brussel laten onze collega’s, die aan deze schalen onderhevig zijn, niet langer toe om een 

volwaardig leven te leiden.  

Onze eisenbundel bevat andere eisen: 

- Het herstel van de sociale programmatie binnen de gehele openbare diensten; 

- Een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende 

aanwervingen; 

- De statutarisering van alle medewerkers, de essentie van de openbare diensten; 

- De invoering van een écht beleid van welzijn op het werk en een halt toeroepen aan de 

autoritaire managementpraktijken die in onze lokale autoriteiten zijn ingevoerd. 

We herhalen ook dat onze eisen niet alleen betrekking hebben op de werknemers van de gemeenten 

of de OCMW’s, maar ook op die van onze Brusselse openbare ziekenhuizen (Hoofdstukken XIIbis) en 

van de Hoofdstukken XII (Brusselse Keukens, buurthuizen, Wolu Facilities, enz.) die maar al te vaak 

worden verwaarloosd en vergeten door de politieke instanties. 

Het verheugt ons vast te stellen dat verschillende politieke instanties, na negen maanden van 

gezamenlijke actie, beginnen in te zien dat een globale loonsverhoging binnen onze openbare 

diensten noodzakelijk en belangrijk is. Maar we kunnen alleen maar betreuren dat vóór de laatste 

gemeenteraadsverkiezingen, de Brusselse burgemeesters niet systematisch vertegenwoordigd waren 

tijdens de vergaderingen van het Comité C, ze dit besef al lang geleden zouden hebben gehad! 

Wij nemen nota van de woorden van de twee betrokken verkozenen en herhalen ons standpunt: wij 

zullen enkel een algemene herwaardering van de barema’s voor alle lokale Brusselse werknemers, 

met inbegrip van de werknemers in de ziekenhuizen en de verenigingen “Hoofdstuk XII” van het 

OCMW, aanvaarden. 

Wij nodigen alle lokale verkozenen uit om de eisenbundel van het gemeenschappelijk vakbondsfront 

op lokaal niveau te steunen, met name door een motie van steun in te dienen bij de Gemeenteraad.  

Wij zullen de verkozenen en de partijen zeker herinneren aan hun verplichtingen na de verkiezingen 

van 26 mei! 

De ACOD-LRB Brussel, op 22.05.2019 


