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Communiqué de presse :  
Bruxelles, le 16 juillet 2019  

 

Douane :  

une réforme basée sur la 

pénurie de personnel 
 
 

Ce mardi 9 juillet, lors du comité de concertation, le 
front commun syndical a déposé un préavis 
d’actions à l’Administration générale des Douanes 
et Accises. 

Le front commun syndical avait dressé une liste de 
questions concernant la réforme structurelle des 
services douaniers afin de connaître la plus-value de 
la réorganisation. 

Des réponses insatisfaisantes ont été données 
oralement en séance. 

Force est de constater que cette réforme de grande 
portée est axée non sur une plus-value 
organisationnelle, mais bien sur la gestion de la 
pénurie du personnel. 

Les missions de la Douane ne peuvent être 
galvaudées. Il en va de l’intérêt des finances 
publiques, de l’intérêt du monde entrepreneurial, 
mais aussi de l’intérêt du citoyen. 

D’autres dossiers toujours en attente de solutions 
s’ajoutent au mécontentement des agents de la 
Douane. 

Le front commun syndical ira à la rencontre du 
personnel en septembre afin de déterminer un 
éventuel plan d’actions. 

 

Le front commun syndical 

  

Persmededeling: 
Brussel, 16 juli 2019  

 

Douane:  

hervormingen ingegeven 

door personeelstekorten 
 
 

Tijdens het overlegcomité van dinsdag 9 juli 
diende het gemeenschappelijke vakbondsfront 
een stakingsaanzegging in voor het personeel 
van de Algemene Administratie Douane en 
Accijnzen. 

Het gemeenschappelijk vakbondsfont had een 
lijst met vragen opgesteld met betrekking tot 
een structurele hervorming van de 
douanediensten, teneinde de toegevoegde 
waarde van deze reorganisatie te vatten. 

De tijdens de zitting gegeven mondelinge 
antwoorden en uitleg waren ondermaats. 

Het is duidelijk dat deze vergaande hervorming 
niet zozeer is gericht op een organisatorische 
meerwaarde, maar wel is ingegeven door het 
beheersen van personeelstekorten. 

Het is van belang dat de opdrachten van de 
douane niet in gevaar komen. Dit is niet enkel 
in het belang van de overheidsfinanciën en van 
de ondernemingen, maar ook in het belang van 
de burger. 

Tevens zijn er een aantal dossiers welke al 
geruime tijd op een oplossing wachten en 
daardoor de ontevredenheid van de 
douaneambtenaren verhogen. 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal 
desgevallend samen met het personeel in 
september een actieplan uitwerken 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront, 
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