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EDITO

2018 wordt een jaar vol uitdagingen. 
Ik had tijdens ons congres in november van 
vorig jaar reeds de gelegenheid om onze uitda-
gingen voor de toekomst te schetsen. Ik wil nog-
maals iedereen bedanken die op het moment 
dat het VSOA zijn 45ste verjaardag vierde, steun 
en aanmoediging gaf. We konden samen onze 
statuten moderniseren. Ze zijn nu transparant 
en eenvoudig. Het VSOA kan nu op een pro-
fessionele manier en met grote verantwoorde-
lijkheid bestuurd worden. We hopen uiteraard 
dat u, als VSOA-lid, ons in 2018 ook trouw zal 
blijven steunen, want een syndicale organisatie 
leeft slechts voor en door zijn leden.

Het VSOA heeft een duidelijk DNA van verant-
woordelijkheid, vrijheid, solidariteit, politieke 
onafhankelijkheid en integriteit. Dat zijn de 
waarden waarvoor wij ons elke dag inzetten en 
die ook het verschil maken met de andere or-
ganisaties. Met die waarden vatten wij 2018 en 
zijn uitdagingen aan.

We staan voor een verantwoordelijk syndicalis-
me en dit wil zeggen dat we ook in 2018 elke 
mogelijke actie nauwgezet zullen beoordelen. 
Staken om te staken heeft geen zin. Een land 
lamleggen om te bewijzen dat men nog be-
staat, is voor ons geen optie. Wij verdedigen het 
overlegmodel. En ook dat onderscheidt ons van 

andere organisaties die enkel op confrontatie en 
afbraak uit zijn. Voor ons blijft de staking een wa-
pen waar in allerlaatste instantie naar gegrepen 
wordt. Wanneer we op een andere manier geen 
gehoor meer krijgen.

Maar de liefde moet van twee kanten komen. 
We betreuren dan ook het gebrek aan respect 
van de politiek voor het openbaar ambt. De 
positie van het openbaar ambt tegenover de 
politieke overheid blijft een belangrijk thema in 
2018. U weet dat de federale regering met haar 
zomerakkoord de strijd tegen het statuut van de 
ambtenaar heeft ingezet. We zijn niet tegen de 
modernisering van het openbaar ambt, maar 
dan met respect voor het statuut. Bijzonder 
droevig is dat we op geen enkele steun van onze 
politieke liberale vrienden moeten rekenen. Op 
hun “Vrijheidscongressen” keurden zij vlotjes 
het afschaffen van de vaste benoemingen goed. 

We zullen hen er op tijd tegen de volgende ver-
kiezingen aan herinneren!
De hervorming van de pensioenen blijft een 
belangrijk thema. Vooral de maatregelen voor 
de zware beroepen. Voor sommige regerings-
partners, N-VA en Open Vld om hen bij naam 
te noemen, is enkel nachtwerk met een fysie-
ke belasting als zwaar beroep te beschouwen. 
Minister van Pensioenen Bacquelaine wil een 
pensioen met punten invoeren. Het heeft tien 
jaar geduurd om het programma “My pension” 
op te starten. Het is evenwel niet aangepast aan 
de berekening van het pensioen met punten. 
Dus zal een zware investering voor een nieuw 
informaticasysteem nodig zijn. Zou het niet ver-
standiger zijn dit geld in een waardig pensioen 
te steken? 

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

EEN JAAR VOL UITDAGINGEN

“Wij verdedigen het overlegmodel. Dat onderscheidt 
ons van andere organisaties die enkel op 

confrontatie en afbraak uit zijn.”
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ACTUALITEIT

OVERHEIDSPENSIOENEN: STAND VAN ZAKEN

Ter herinnering, waarover gaan de pensioenher-
vormingen? Het nieuwe pensioensysteem voorziet 
in een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd 
vanaf 2025 tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.
Het zal nog steeds mogelijk zijn om vervroegd met 
pensioen te gaan, mits men in 2019 aan de volgen-
de voorwaarden voldoet:
• 63 jaar en 42 jaar loopbaan 
• of voor de lange loopbaan: 60 jaar en 44 jaar 

loopbaan of 61 jaar en 43 jaar loopbaan.

De penibiliteit in het openbaar ambt
Keren we even terug: de werkzaamheden van de 
Nationale PensioenCommissie leidden op 12 sep-
tember 2016 tot de vaststelling van vier criteria 
inzake zware beroepen om een functie in aanmer-
king te laten komen voor de erkenning als zwaar 
beroep. Dit akkoord werd vervolgens teruggefloten 
door vertegenwoordigers van de werkgeversorga-
nisaties, wat verklaart waarom er geen akkoord is 
voor de privésector.

Maar in de overheidssector is er wel een akkoord 
gevonden, dat de basis zal zijn voor het erkennen 
van de penibiliteit van een functie.

Ter herinnering: deze vier criteria van penibiliteit 
zijn de volgende:
• de zware werkomstandigheden als gevolg van 

fysieke belemmeringen in verband met de werk-
omgeving en /of als gevolg van fysieke belasting;

• penibiliteit als gevolg van de organisatie van het 
werk;

• penibiliteit als gevolg van hoge veiligheidsrisico's;
• penibiliteit die verband houdt met de mentale of 

emotionele aspecten.

Eventueel worden deze criteria aangevuld met een 
bijkomend element van penibiliteit, namelijk een  
handicap.

De volledige enveloppe die vandaag bestemd is 
voor de hervorming van de voordelige loopbaan-
breuken, gemeenzaam bekend onder de benaming 
“tantièmes”, zal worden gebruikt om de penibiliteit 
van de functies binnen het openbaar ambt te finan-

cieren. Zolang de penibiliteit niet wordt toegepast, 
zullen de bestaande tantièmes niet worden afge-
schaft.

Waar staan we? (op het moment van het schrijven 
van deze woorden - 19 januari 2018)
We zijn geneigd om te zeggen: nergens. Maar de 
waarheid heeft zijn rechten.
We hebben informele vergaderingen gehad met 
het kabinet Pensioenen en het kabinet heeft ook 
informeel de vakbondsverantwoordelijken van de 
sectoren ontmoet. Het doel is om de grenzen af te 
bakenen van de latere discussies die de Minister 
van Pensioenen in staat zullen stellen om de lijst 
van zware functies op te stellen. Het is inderdaad 
niet aan ons om te oordelen en te beslissen welk 
beroep of welke functie zwaar is en dus de zaak te 
beslechten.

De laatste ministerraad die plaatshad op 21 de-
cember 2017 moest zijn goedkeuring geven aan 
het voorontwerp van wet over de erkenning van 
de penibiliteit binnen de publieke sector. Dit docu-
ment was ons niet bekend. Het moest ons pas wor-
den meegedeeld na goedkeuring in eerste lezing 
door de Ministerraad. Voorwaarde die noodzakelijk 
was om het overleg aan te vatten.
Dit punt werd uiteindelijk  evenwel niet op de agen-
da geplaatst op 21.12.2017 vanwege "meningsver-
schillen" tussen partners van de federale regering.
Tussen de regels door moeten we begrijpen dat 
elke minister van de regering alleen het personeel 
wilde begunstigen dat onder zijn competentieveld 
valt, en alleen dát personeel.
Naar onze mening zijn dit politieke spelletjes die 
weinig of geen rekening houden met de belangen 
van de rechtstreeks betrokken personen.
Wat ons in deze analyse sterkt, is dat plots deze 
nota, die niet bestaat aangezien zij niet werd neer-
gelegd, medio januari 2018 op de sociale netwer-
ken verschijnt en spanningen creëert tussen sec-
toren.
Wat nog meer olie op het vuur gooit is de verklaring 
in de pers van een meerderheidsparlementslid dat 
van mening is dat in elk geval de leraren een zwaar 
beroep hebben en daarom de voorwaarden voor 

vroegtijdige pensionering zouden moeten kunnen 
genieten. 

Onderhandelen? Ja, in goede omstandigheden
Het VSOA betwist uiteraard niet de zware aard van 
de beroepen van leraar, van het leger, de politie, 
van het rijdend personeel van de spoorwegen, van 
het medisch personeel en vele andere beroepen of 
functies binnen het openbaar ambt. Maar we moe-
ten redelijk blijven en aan dit probleem werken met 
een zekere methode en efficiëntie.

Het VSOA wil over dit dossier onderhandelen. Dit 
dossier heeft enorme verwachtingen gewekt en 
doet dit nog steeds. De soms ongepaste communi-
catie van politieke verantwoordelijken bemoeilijkt 
de gesprekken.
We willen onderhandelen, maar in goede omstan-
digheden: de 4 gedefinieerde criteria moeten die-
nen als een matrix om de matching uit te voeren 
die nodig is voor de erkenning van de penibiliteit.
We hebben nog steeds vragen over de correctheid 
van de overgangsmaatregelen die zullen worden 
toegepast. We zijn ook bezorgd over de gelijkheid 
van behandeling tussen contractuelen en statutai-
ren, aangezien de enveloppe met betrekking tot de 
tantièmes alleen betrekking heeft op de statutairen 
bij de overheid. Hoe zit het dus met de financiering 
van de regeling, en zal die regeling gelijk zijn voor 
iedereen? Deze kwesties zullen tijdens het officiële 
overleg worden aangesneden en besproken en we 
hopen dat dit zal gebeuren in de best mogelijke 
omstandigheden, in het belang van het personeel 
van de openbare diensten.

Helaas hebben we de indruk, in dit dossier net zo-
als in vele andere, dat het politiek spel voorrang 
heeft op de echte wil van sommige leden van de 
regering om op een objectieve en meetbare manier 
echt rekening te houden met de penibiliteit in de 
publieke sector.
Deze benadering brengt verschillende sectoren 
immers in concurrentie met elkaar en dit zorgt voor 
de nodige onrust.
We houden u op de hoogte van de verdere evolu-
tie van dit dossier. 

Medio januari 2018 kenden we een nieuwe uitbraak van koortsachtigheid zowel bij onze leden als bij de pers over de 

zware beroepen. Reden:  een nota aan de Ministerraad van 21 december 2017, onmiddellijk uitgelekt in de sociale media. 

Let wel: die nota werd niet aan de Ministerraad van 21.12.2017 voorgelegd!
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ACTUALITEIT

TOEGELATEN JAARBEDRAGEN CUMULATIE VAN
EEN PENSIOEN MET EEN BEROEPSACTIVITEIT - 2018

Voor 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP

RP: rustpensioen
OP
OP: overlevingspensioen

Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post (bruto beroepsinkomen)
• Zonder kinderlast € 8 022,00 € 18 677,00
• Met kinderlast € 12 033,00 € 23 346,00
Zelfstandige (netto beroepsinkomen)
• Zonder kinderlast € 6 417,00 € 14 942,00
• Met kinderlast € 9 626,00 € 18 677,00
Na 65 jaar
Aard van de beroepsactiviteit RP of RP+OP OP
Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post (bruto beroepsinkomen)
• Zonder kinderlast onbeperkt € 23 170,00
• Met kinderlast onbeperkt € 28 184,00
Zelfstandige (netto beroepsinkomen)
• Zonder kinderlast onbeperkt € 18 536,00
• Met kinderlast onbeperkt € 22 547,00

Referte: programmawet van 28 juni 2013 (BS 01-07-2013), gewijzigd door de wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de 
publieke sector (BS 13-05-2015).
Bron: Federale pensioendienst

MYPENSION.BE 

Sinds eind vorig jaar kan u via mypension.
be naast uw pensioendatum ook een raming 
van uw wettelijk pensioenbedrag bekomen op 
basis van de huidige wetgeving. Een raming 
houdt ook in dat indien de regering de komen-
de maanden of jaren verder snijdt in de pensi-
oenen, het bedrag lager zal liggen. Daarnaast 
zal het bedrag afhankelijke van de inflatie 
geïndexeerd worden. Sommigen stellen vast 
dat er gegevens ontbreken in hun pensioen-
loopbaan. Dit kan meerdere oorzaken hebben. 
De pensioendienst laadt de gegevens om de 
drie maanden op, waardoor uw meest recente 
tewerkstelling niet zichtbaar is. In de andere 
gevallen kan het onder meer gaan om tewerk-
stelling in een speciaal statuut, in het buiten-
land… In dat geval kan u best zelf naar uw (ex-) 
werkgever stappen om bij hem aan te dringen 
dit recht te zetten. www.mypension.be  

REGULARISATIE
VAN DE STUDIEPERIODEN
Tot 30 november 2017 werd voor de berekening van uw pensioenbedrag in 
het ambtenarenstelsel gratis rekening gehouden met uw studieperioden. Dit 
werd 'diplomabonificatie' genoemd. Deze gratis diplomabonificatie was enkel 
mogelijk als het diploma dat u behaald had vereist was voor de functie waarin u definitief/vast be-
noemd werd of vereist was voor een latere benoeming. 

Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018 is de diplomabonificatie niet langer gratis. 
Als u wenst dat uw studieperioden die nodig waren voor het behalen van uw diploma meetellen 
voor de berekening van uw pensioen, moet u een regularisatiebijdrage betalen. Studiejaren die 
geleid hebben tot diploma’s die geen recht op een gratis bonificatie verlenen, kunnen ook geregu-
lariseerd worden. 
De geregulariseerde studieperioden kunnen enkel een gunstige invloed hebben op  de berekening 
van het pensioenbedrag: ze beïnvloeden het pensioenbedrag, maar niet de datum waarop u ver-
vroegd met pensioen kunt gaan.

Alle informatie over de regularisatie van de studieperioden in het ambtenarenstelsel via www.
koopuwstudiejaren.be 

Als u zeker wil zijn of het voor u de moeite loont om uw diploma af te kopen, gaat u best, met uw 
dossier, naar een pensioenpunt.
Zoek een pensioenpunt in uw buurt via www.onprvp.fgov.be/NL/about/paginas/point.aspx  
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CONSUMPTIEPRIJSINDEX (C.P.I.) – BASISJAAR 2013 = 100
De spilindex voor het Openbaar Ambt en de sociale uitkeringen vastgelegd op 105,10 punten werd niet overschreden in oktober 2017 (103,55 punten), 
in november 2017 (103,61 punten) en in december 2017 (103,73 punten). De vorige spilindexoverschrijding loopt terug tot mei 2017.

1. C.P.I.: Consumptieprijsindex 
2. INFL.: Inflatie

3. G.I.: Gezondheidsindex
4. A.I.: Afgevlakte index

5. I.Z.P.P.: Index zonder petroleum producten
6. I.Z.E.P.: Index zonder energetische producten

MAAND 1. C.P.I. 2. INFL. 3. G.I. 4. A.I. 5. I.Z.P.P. 6. I.Z.E.P.
12.2016 103,54 2,03 % 104,05 101,81 105,41 105,02
01.2017 104,28 2,65 ´% 104,65 102,05 106,01 105,51
02.2017 104,67 2,97 % 105,06 102,34 106,36 105,80
03.2017 104,91 2,28 % 105,32 102,67 106,62 106,02
04.2017 105,09 2,28 % 105,46 103,02 106,79 106,35
05.2017 105,00 1,86 % 105,42 103,21 106,76 106,31
06.2017 104,84 1,60 % 105,29 103,27 106,63 106,17
07.2017 105,15 1,78 % 105,63 103,34 107,00 106,60
08.2017 105,22 1,90 % 105,68 103,39 107,01 106,61
09.2017 105,11 2,01 % 105,51 103,42 106,82 106,40
10.2017 105,41 2,00 % 105,84 103,55 107,11 106,60
11.2017 105,55 2,07 % 105,85 103,61 107,13 106,53
12.2017 105,75 2,13 % 106,15 103,72 107,37 106,75

Roger WILLEMS, Groep FGGA | BRON – ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM

ACTUALITEIT

Dalende effecten – oktober 2017
• Vis en zeevruchten : - 2,4 %.
• Alcoholische dranken : gemiddeld - 1,0 %.
• Hotels : gemiddeld - 2,0 %.
• Onderhodsproducten : gemiddeld - 2,8 %.

Verhogende effecten – oktober 2017
• Fruit : gemiddeld + 6,4 %.
• Elektriciteit : gemiddeld + 1,3 %.
• Vakantiedorpen en camping : gemiddeld + 7,3 %.
• Aardgas : 2,2 %.
• Recreatieve en sportdiensten : + 1,8 %.
• Aankoop van voertuigen : gemiddeld : + 0,2 %.

Dalende effecten – november 2017
• Buitenlandse pakketreizen : - 4,4 %.
• Vakantiedorpen : gemiddeld - 8,1 %.
• Aankoop van voertuigen : - 0,7 %.
• Hotels : gemiddeld - 3,0 %.

Verhogende effecten – november 2017
• Motorbrandstoffen : gemiddeld + 3,4 %.
• Elektriciteit : gemiddeld + 1,2 %.
• Zuivelproducten : gemiddeld + 1,8 %
• Alcoholische dranken : + 1,6 %.
• Aardgas : + 1,0 %.
• Huisbrandolie : gemiddeld + 1,9 %.

Dalende effecten – december 2017
• Brandstoffen : - 1,2 %.
• Alcoholische dranken : gemiddeld - 2,0 %.

Verhogende effecten – december 2017
• Vakantiedorpen : gemiddeld + 8,6 %.
• Hotels : gemiddeld + 3,3 %.
• Elektriciteit : gemiddeld + 0,5 %.
• Vlees : + 0,6 %.
• Groenten : gemiddeld + 1,1 %.
• Vliegtuigtickets : gemiddeld + 3,8 %.

Omrekeningen gezondheidsindex 
G.I. 2013  - G.I.  2004 X 1,2077
  - G.I. 1996 X 1,3740

Omrekeningen algemene index 
A.I. 2013 - A.I. 2004 X 1,2240
  - A.I. 1996 X 1,4067
  - A.I. 1988 X 1,7265
  - A.I. 1981 X 2,3356
  - A.I. 74/75 X 3,5971
  - A.I. 71 X 5,8588

* Gedefineerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (B.S. 27.4.2015)
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ACTUALITEIT
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POST

PEOPLE@CORE:
VERLOF IS EEN RECHT

Het bedrijf vroeg toen de nodige tijd om deze 
maatregelen in te voeren, en bedankte het 
personeel bij voorbaat voor het nodige ge-
duld.

Nieuwe regels 
Net voor de zomer van vorig jaar kondigde het 
bedrijf de nieuwe regels voor het verlof aan:
• vanaf 1 juli 2017 moeten alle afwezig-

heidsaanvragen binnen de 7 kalenderda-
gen worden behandeld en kunnen ze, eens 
toegekend, niet meer geannuleerd worden 
zonder uw akkoord;

• als u een verlofaanvraag indient krijgt u ten 
laatste binnen de 7 kalenderdagen een re-
actie (weigering of goedkeuring) op de af-
wezigheidsaanvragen die u minstens 7 ka-
lenderdagen op voorhand hebt ingediend;

• Als u een verlofaanvraag indient en uw ver-
antwoordelijke niet reageert, dan zal het 
myHR-systeem uw aanvraag zelfs automa-
tisch goedkeuren;

• bovendien kunnen de afwezigheden die 
werden toegekend nadien niet meer wor-
den geannuleerd, behalve wanneer u daar 
zelf uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

De regels van het bedrijf zijn duidelijk. Maar 
ze moeten wel door iedereen nageleefd wor-
den.

Na de zomer moedigde bpost het perso-
neel aan om van zich te laten horen tijdens 
de nieuwe bpeople-enquête. Het zou geen 
“praat voor de vaak” worden, integendeel. 
De programma’s zoals People@core moeten 
immers leiden tot een betere verlofplanning 
en een verbetering van het onthaal en de 
opleiding van nieuwkomers. Dat alles met 
maar één doel: het welzijn verbeteren. Met de 
bpeople-enquête wou bpost evalueren of dit 
doel was bereikt.

Eind vorig jaar gaven de indicatoren een sig-
naal dat het beter moet, en dan vooral met 

het welzijn van het personeel. Het bedrijf 
klaagde over een stijgende stress en een 
dalend engagement. Dat laatste doet de 
wenkbrauwen fronsen, temeer het personeel 
tijdens de somberste decembermaand in ja-
ren, met sneeuw, regen, wind en een stort-
vloed aan pakjes bijzonder veel engagement 
heeft getoond en het bedrijf door een wel zeer 
drukke eindejaarsperiode heeft geloodst.
Nog steeds verwacht het bedrijf dat de con-
crete people@core-acties het verschil zullen 
maken, zeker wat het plannen van verlof en 
de begeleiding van nieuwkomers betreft.

We zijn intussen wel al een jaar later, en de 
échte concrete verbetering van de voorop-
gestelde maatregelen dringt nog niet overal 
door. Er is nog veel werk aan de winkel !

Het onthaal, opleiding en begeleiding zijn 
niet zoals die zouden moeten zijn.
Nog steeds worden nieuwelingen na een paar 
dagen alleen op ronde gestuurd, of verwart 
het bedrijf een “opleiding-op-een-ronde” met 
een “versterking-voor-de-ronde-omdat-die-
twee-dagen-op-rij-niet-werd-uitgedragen”.

Procedures niet gerespecteerd
Met de verlofaanvragen is het al evenzo ge-
steld. 
Nog steeds worden de afgesproken procedu-
res van bij de aanvraag niet gerespecteerd.

Begin vorig jaar kondigde bpost maatregelen aan om het welzijn van het personeel te verhogen. Zo werden maatregelen 

getroffen om meer werk te maken van de aanwerving, begeleiding en opleiding van nieuwe medewerkers en zou er ook 

werk gemaakt worden van een betere planning van verlof.

“Afgesproken maatregelen voor de verbetering van 
het welzijn worden onvoldoende gerespecteerd.”
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POST

Voor wie toegang heeft tot de informaticatools binnen het bedrijf is 
het duidelijk: je doet je verlofaanvraag met de tool en tegelijk is er een 
bewijs van aanvraag.

Het resultaat van je aanvraag is “toegestaan” of “geweigerd”. 
Helaas heeft nog steeds niet iedereen vrij toegang tot deze tools, en 
dat leidt tot discussies over de aanvraag zelf. Wat je mondeling vraagt, 
bestaat niet. Enkel wat op papier staat telt. 

En daar knelt het schoentje.
Als er geen toegang is tot een informaticatool moet het verlof aange-
vraagd worden met een verlofblad, maar in menig kantoor weet men 
niet eens meer wat een verlofblad is.

Als er dan discussie ontstaat over de verlofaanvraag en het feit dat die 
binnen de 7 dagen moet behandeld worden, bijt het personeelslid in 
het zand wegens gebrek aan bewijs.
Vaak krijgt het personeelslid dan te horen dat er geen “échte” ver-
lofaanvraag is geweest en dat er dus ook geen sprake kan zijn van 
toekenning van verlof.
Het probleem zit dus niet zozeer bij de procedure van toekenning of 

weigering, maar wel bij het feit dan veel verlofaanvragen nog steeds 
niet ingegeven worden als een “aanvraag”.

Daarom herhalen we: zorg voor een bewijs van je verlofaanvraag !
• Eis het verlofblad. Wil men het u niet geven of kent men het verlof-

blad gewoonweg niet, laat het ons weten, en stuur een bericht (sms, 
e-mail) naar uw verantwoordelijke waarin u uw verlofaanvraag her-
haalt en waardoor er een bewijs is van (de datum van) uw verlofaan-
vraag.

• Neem een foto van uw verlofblad op het ogenblik dat u het indient 
én op het ogenblik dat de beslissing van uw verantwoordelijke erop 
vermeld wordt. 

 Er zijn ons praktijken bekend waarbij men op een verlofblad eerst 
“OK” zet, om dat nadien aan de passen naar “NOK”. Het scheelt 
maar één letter, maar wel met een ander eindresultaat ! Een verlof-
aanvraag wordt “toegestaan” of wordt “geweigerd”.

 Punt.

Enkel zo kunnen de oeverloze discussies over het “welles-nietes” van 
de verlofaanvraag vermeden worden, en kunnen de maatregelen van 
people@core hun volle uitwerking krijgen. 

BESTEL NU JE MYHOTELCARD VOOR SLECHTS € 24,50 I.P.V. € 89,50 VIA WWW,MYHOTELCARD.BE/VOORDEEL

EN VERMELD CODE VSOA18 VOOR DE TOEKENNING VAN JE KORTING!

TIJDELIJK 
AANBOD

€65
KORTING

“Meest rendabele kaart die wij ons ooit aangeschaft hebben”
FAMILIE SMET-DEBUSSCHERE, BELSELE

✓MyHotelCard is een HOTELJAARKAART met exclusieve KORTINGEN voor leden. 

✓Je overnacht voor VASTE PRIJZEN VANAF €29 P.P.P.N

en andere hotelkortingen oplopend tot MEER DAN 50% onder de prijzen van bekende boekingssites. 

✓Het ONTBIJT is ALTIJD INBEGREPEN in de prijs en er zijn GEEN MAALTIJDVERPLICHTINGEN.

Bekend van

NU MET NOG MEER KORTING IN 2018!
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LRB

TA-DIE-TA-DIE. HELP!
De nieuwe demografische uitdagingen en de vergrijzing van de bevolking brengen een verhoogde vraag naar 

gezondheidszorgen met zich mee. 

Meerdere honderden verplegers/
verpleegsters zullen aangeworven 
worden om onder andere te voorzien 
in de vervanging van de talrijke ba-
by-boomers die met pensioen zullen 
gaan.
Een uitgebreide campagne voor de 
werving van verplegers/verpleeg-
sters ging dan ook op 8 januari van 
start.
Indien u reeds deel uitmaakt van het 
personeel van het Iris-netwerk en u 
wenst actief deel te nemen aan die 
campagne, dan is dit voor u: 
• verspreid dit bericht;
• schakel uw sociale netwerken in; 
• steun kandidaten. Wordt één daar-

van aangeworven, dan zal het 
Iris-netwerk u belonen onder de 
vorm van een cadeaubon met een 
waarde van 300 euro. Vraag inlich-
tingen bij uw instelling. 

Brigitte COLLIN

De ouderdom van de bevolking is een factor die chronische ziektes impliceert, die ten laste zullen 
moeten genomen worden. De beheerders van de gezondheidssector (ziekenhuizen, rusthuizen…) 
zijn bezorgd en willen nu al reageren, want zij staan garant voor de kwaliteit van de verstrekte 
zorgen. 
Op termijn kan het tekort aan verplegers/verpleegsters het dienstenaanbod beperken. Oplossin-
gen op korte en langere termijn zijn dus nodig voor dit gebrek aan verpleegkundig personeel.

Het Iris-netwerk beschikt over 5 openbare ziekenhuizen die verspreid liggen over 11 liggingen in 
Brussel. Dit netwerk wil vaardige en gemotiveerde medewerkers aantrekken en aan zich binden 
om die uitdagingen aan te gaan. 
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LRB

BIJDRAGEN TOEGEPAST VANAF JANUARI 2018
14,50 € personeel met voltijds betrekking of deeltijds boven 19 U per week.
13,50 € personeel met halftijds betrekking voor maximum 19 U of minder.

6 € gepensioneerden.

WE WERVEN AAN
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

VOLTIJDS • NIVEAU D OF C

VSOA
LRB

Standplaats:
VSOA - Nationaal Secretariaat
Wetstraat, 28 te 1040 Brussel

Voorwaarde:
contractueel of statutair medewerker zijn in de openbare sector.

 
Functiebeschrijving:

• gevarieerd en afwisselend administratief werk;
• talrijke contacten

U bent geïnteresseerd in deze job en u wilt er meer over weten?
We nodigen u uit om ons een curriculum vitae op te sturen, samen met een motiveringsbrief, vóór 15 februari 2018 op 

het e-mailadres: secretaris@slfpvsoa.be

VASTE MEDEWERKER
VASTE GEMACHTIGDE • VOLTIJDS • M/V 

Standplaats Gent

Meer info over de voorwaarden en de functiebeschrijving te verkrijgen via e-mail : info@vsoalrb.be

Kandidatuur via motivatiebrief en curriculum vitae voor 15 februari 2018 op het mailadres: info@vsoalrb.be
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HOGERE FIETSVERGOEDING

Als gevolg van onze tussenkomst van 30 maart 2017 aan het kabinet van 
minister van Defensie Vandeput waarin we een aanpassing vroegen van 
het ministerieel besluit van 9 december 2010 betreffende de fietsvergoe-
ding en volgend op het protocol van onderhandelingen, gesloten op 21 
april 2017, verscheen in het staatsblad op 20 december het volgende:

“De militair die voor de verplaatsing van zijn verblijfplaats naar zijn plaats 
van het werk, en omgekeerd, gebruik maakt van zijn fiets, heeft, wanneer 
hij voor een traject in één richting ten minste één kilometer aflegt, recht 
op een fietsvergoeding per afgelegde kilometer. 
De vergoeding is gelijk aan het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de 
fiets van belasting kan worden vrijgesteld door de belastingadministratie.
Onder fiets verstaat men elk voertuig met twee wielen voorzien van peda-
len, aangedreven door de spierkracht van de fietser en eventueel voorzien, 
van een bijkomend type van aandrijving met als primaire doel traponder-
steuning te bieden, en waarvan de aandrijfkracht onderbroken wordt als 
het voertuig een maximale snelheid van 25 km per uur bereikt. Met een 
fiets wordt gelijkgesteld, een motorisch of niet-motorisch aangedreven 
rolstoel of een ander niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel."
Op wetsniveau zijn er veranderingen voor de speed pedelecs, die een 
snelheid tot 45 km per uur kunnen behalen, o.a. op fiscaal gebied. 
Deze veranderingen zullen aanleiding geven tot een wijziging van ver-
schillende KB's betreffende de fietsvergoeding.
 

De fietsvergoeding wordt met terugwerkende kracht, vanaf 1 september 2017, opgetrokken tot 0,23 euro/km. 

DEFENSIE

NIEUWS VOOR HET BURGERPERSONEEL 
Sinds zijn oprichting op 8 december 2017 
heeft het War Heritage Institute (WHI) zijn 
eerste Basisoverlegcomité gehouden.

Een druk programma voor dit eerste comité, 
met weliswaar een serene manier van afhan-
deling. 

Toch konden we opmerken dat er nog veel 
werk aan de winkel is voor de Overheid, met 
name wat betreft het arbeidsreglement en 
het personeelsplan. Deze 2 agendapunten 
werden uitgesteld tot het volgende BOC op 13 
maart 2018.

VSOA-Defensie heeft een technische verga-
dering gevraagd zodat de discussies over het 
arbeidsreglement kunnen afgerond worden.
In afwachting van deze vergadering zullen we 
onze schriftelijke opmerkingen sturen als uit-
gangspunt voor deze besprekingen en ervoor 
zorgen dat de toekomstige rechten van de 
WHI-medewerkers op zijn minst gelijk zijn aan 

Al onze verzoeken om verandering werden 
positief onthaald door de voorzitter van het 
basisoverlegcomité, waardoor VSOA-Defensie 
een positief advies kon uitbrengen.
VSOA-Defensie verzocht toch om een wijziging 
van de datum van inwerkingtreding van het 
nieuwe reglement, namelijk een inwerkingtre-
ding op 1 februari 2018 in plaats van 1 januari 
2018. Dit heeft als doel ons een technische 
proeflezing van de tekst mogelijk te maken, 
rekening houdend met de gevraagde wijzigin-
gen. Dit werd aanvaard. 

die voor de oprichting van de WHI.
Op 18 december nam VSOA-Defensie deel aan 
het basisoverlegcomité van het Nationaal Geo-
grafisch Instituut.

We zaten rond de tafel om de wijzigingen in het 
arbeidsreglement te bespreken die op 1 februa-
ri 2018 in werking zullen treden.

Onze vakorganisatie heeft verschillende aan-
passingen en toevoegingen aan het arbeidsre-
glement gevraagd, die in het bijzonder verband 
houden met de welzijnswetgeving.
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SPORTIEF HET NIEUWE JAAR IN
REF: ACOT-REG-PTSPHE-TPTG-001 / TRPT

Het doel van de fysieke Evaluaties Fitness 
(PhEF) is de evaluatie van de basisconditie 
van al de militairen. De behaalde resultaten 
PhEF dienen zowel voor de militair als voor het 
commando als evaluatiemiddel van de fysieke 
basisconditie.
De belangrijkste pijlers van de fysieke basiscon-
ditie van de militair zijn het aërobe of het cardio-
pulmonaire uithoudingsvermogen en de Core 
Stability of rompstabiliteit.
Naast het Comdo is elke militair medeverant-
woordelijk voor het behouden van de basisfit-
heid die hij verworven heeft tijdens de vorming 
en moet hij slagen in de jaarlijkse PhEF.
We zetten alles op een rijtje zodat u het nieuwe 
jaar sportief kan starten: 

De PhEF
Om de basisfitheid te onderhouden worden 
de trainingsfaciliteiten van het kwartier ter be-
schikking gesteld en kan elke militair een be-
roep doen op de ondersteuning van een (A)PTI 
indien hij dat wenst. De PhEF worden jaarlijks 

afgenomen door een PTI (bij gebrek aan een 
PTI door een APTI) en zijn conform de bepalin-
gen van het reglement hernomen in de referte.
De PhEF bestaan uit een Core Stability proef, 
waaronder de Left Side Bridge en de Right Side 
Bridge, en een 2400 meter loopproef waarbij 
het aërobe vermogen gemeten wordt.
Alternatieve proeven zijn enkel mogelijk in het 
geval van een bijzondere medische vrijstelling 
van dienst.

Verantwoordelijkheid
Van de korpscommandant of gelijkwaardig 
echelon wordt verwacht dat het jaarprogramma 
minstens één maal per maand, in functie van 
de risicoanalyse, data voorziet waarop de PhEF 
kunnen worden afgelegd en dat de militairen die 
onder zijn bevoegdheid vallen de PhEF afleggen 
voor 1 juli van het kalenderjaar. De militair die 
de PhEF niet uitvoert, niet slaagt of die tijdelijk 
niet in conditie is, zal doorgestuurd worden naar 
de Remedial Instructor.
Om voldoende flexibiliteit te bieden aan het 

personeel om zich voor te bereiden op de PhEF, 
wordt gestreefd naar in principe één fysieke 
trainingsperiode per dag. Om sportongevallen 
in het algemeen te voorkomen, wordt erover 
gewaakt dat men minstens tweemaal per week 
kan deelnemen aan een aangepaste training 
van het uithoudingsvermogen.

Periodiciteit
Een eerste poging wordt vòòr 1 juli afgelegd, 
zodat de militair bij een mislukking nog over 
voldoende tijd beschikt om in datzelfde kalen-
derjaar een aangepaste training te volgen en 
nieuwe pogingen af te leggen. Het jaarresultaat 
wordt afgesloten op 31 december van het lo-
pende jaar.
Om te slagen in de PhEF moet de militair de 
helft van de punten behalen voor elk onderdeel 
van de Core Stability proef die hij dient af te leg-
gen en de helft van de punten behalen voor de 
aërobe proef die hij dient af te leggen. 
Bij mislukking in de eerste poging en na het vol-
gen van een geïndividualiseerd programma legt 
de militair, vóór het einde van hetzelfde kalen-
derjaar, de volledige PhEF opnieuw af.

Geschiktheid
Het geschiktheidsonderzoek PhEF wordt uitge-
voerd door de arbeidsgeneesheer in het kader 
van de periodieke geschiktheidsbeoordeling. Bij 
regionaal tekort aan arbeidsgeneesheren kan in 
overleg beslist worden om de onderzoeken te 
laten uitvoeren door de geneesheer belast met 
de medische steun van de eenheid. Het onder-
zoek naar tegenindicaties om deel te nemen 
aan de PhEF gebeurt tweejaarlijks. Bepaalde 
bijkomende technische onderzoeken kunnen 
om de vier jaar worden uitgevoerd of kunnen in 
functie van het resultaat van de tweejaarlijkse 
screening variëren. De toelating om deel te ne-
men aan de PhEF, toegekend door de arbeids-
geneesheer, geldt voor een periode van twee 

Defensie hecht veel belang aan het sportbeleid. Het militair beroep vraagt nu eenmaal een aangepaste fitheid gedurende 

de ganse loopbaan en de militair dient een bepaalde basisconditie te hebben. Regelmatige fysieke training en sport 

vormen dan ook belangrijke onderdelen in onze militaire leefwereld.

DEFENSIE
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DEFENSIE

NIEUWE 
AFGEVAARDIGDEN

Om de belangen van onze leden te verdedigen en hen nog beter 
te ondersteunen, versterkten recent nieuwe afgevaardigden 

onze structuur. We stellen hen graag aan u voor:

SAFFRAANBERG
DMV
GRANDJEAN Jonathan
GSM: 0495 79 34 10
jonathan.grandjean@slfp-defense.be 
jonathan.grandjean@mil.be 

AMAY
4 Bn Gn
DELGAUDINE Carl
GSM: 0491 08 90 15
carl.delgaudine@slfp-defense.be 
carl.delgaudine@mil.be 

AMAY
4 Bn Gn
Magotteaux Arnaud
GSM: 0495 92 34 76
arnaud.magotteaux@slfp-defense.be 
arnaud.magotteaux@mil.be 

jaar. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de geneesheer belast met 
de medische steun van de eenheid of de behandelende geneesheer van 
de betrokken militair kunnen vaststellen of er tijdelijke contra-indicaties 
zijn (kortdurende vrijstelling) voor het uitvoeren van het geheel of een 
gedeelte van de PhEF. Als de tijdelijke ongeschiktheid de termijn van 6 
maanden in een periode van 12 opeenvolgende maanden overschrijdt, 
dan wordt de basisgeschiktheid door de preventieadviseur-arbeidsge-
neesheer opnieuw geëvalueerd. Voor de militair die een bijzondere medi-
sche vrijstelling geniet betreffende het afleggen van één van de proeven 
of alle proeven van de PhEF wordt een begeleidingstraject opgesteld om 
betrokken militair te laten herstellen/herconditioneren.

Alternatieve proeven
Enkel een bijzonder medische vrijstelling van minstens een termijn van 
6 maanden in een periode van 12 opeenvolgende maanden van één of 
meerdere proeven geeft toegang tot de alternatieve proeven en wordt 
voorgeschreven door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, en de 
voor de eenheid verantwoordelijke geneesheer belast met de medische 
steun van de eenheid. Voor de aërobe proef wordt men bij een dergelijke 
medische vrijstelling van de loopproef doorverwezen naar de 12 minuten 
zwemproef of naar de fietsproef.
De linker en rechter side bridge worden slechts uitgevoerd indien de proef 
aan beide zijden kan worden uitgevoerd. Is dit niet het geval dan wordt 
enkel de proef Biering-Sörensen uitgevoerd.

Beoordeling volgens leeftijd
De beoordeling van de prestaties is op basis van de leeftijdsklasse. Dit is 
de leeftijd die de militair bereikt in de loop van het jaar waarin de PhEF 
afgelegd worden. Bijvoorbeeld: Een militair, geboren op 30 oktober 1970, 
wordt gequoteerd volgens de normen van de klasse “45-49 jaar”, voor de 
PhEF die tussen 1 januari en 31 december 2018 afgelegd worden.

Brevet
Naargelang de resultaten behaald bij het afleggen van de PhEF verleent 
de korpscommandant een brevet en kan de militair met dit brevet zelf een 
pin aankopen om te dragen op de rechterborstzak van het uniform.
De brevetten worden bekomen door het samenvoegen van de quoterin-
gen behaald bij de aërobe proef en het geheel van de Core Stability proe-
ven. Dit behaalde cijfer is een quotering op 40, die dan herleid wordt in 
een quotering in percent. Militairen die zijn vrijgesteld van de loopproef 
en/of de side bridge kunnen enkel een brevet bekomen indien ze de voor-
ziene alternatieve proef/proeven uitgevoerd hebben en daarbij aan de re-
sultaatvoorwaarden voor het behalen van het brevet voldoen. De militair 
die mislukt in één van de proeven wordt steeds beschouwd als mislukt en 
kan dus nooit een brevet bekomen.
Een "gouden" brevet is voorbehouden voor de militairen die 100 % ofwel 
40/40 behalen op de PhEF; een "zilveren" brevet voor de militairen die 90 
tot en met 99 % behalen op de PhEF, zijnde een score van 36 tot en met 
39 op 40 en een "bronzen" brevet voor de militairen die 80 tot en met 
89 % behalen op de PhEF, of een score van 32 tot en met 35 op 40. Het 

brevet wordt verleend voor het jaar waarin het bedoelde resultaat bij het 
afleggen van de PhEF werd behaald. De pin mag gedragen worden tot 
30 juni van het jaar X+1. Voor bijkomende info kan u steeds terecht bij de 
helpdesk van VSOA-Defensie. 

Volg VSOA Defensie op Facebook: VSOA Defensie - SLFP Défense
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PROXIMUS

ONZE GEPENSIONEERDEN
NAAR TRAINWORLD

Na een onthaal in de lokalen van het nationaal 
secretariaat, vertrokken de genodigden naar 
« Trainworld » op een steenworp van onze lo-
kalen. De rondleiding in dit prachtig museum 
liet hen kennismaken met het oudste spoorwe-
gennet van het Europese continent, de oudste 
stoomlocomotief bewaard in Europa en de 
mooiste stukken van de historische verzame-
ling van de Belgische Spoorwegen.
Het bezoek eindigde in het restaurant van het 
oudste station van Schaarbeek, met een lek-

kere maaltijd, waarbij onze oude collega’s hun 
idëeen en herinneringen uitwisselden ter voor-
bereiding van de volgende activiteit voor onze 
gepensioneerden.

Waarom lid blijven van het VSOA wanneer men 
stopt met werken ?
VSOA-Proximus komt ook op voor de belangen 
van de gepensioneerden op nationaal niveau 
tijdens de onderhandelingen van het Comité 
A en het Hoog overlegcomité. Maar nog be-

langrijker is het verdedigen van hun verworven 
rechten zoals bijvoorbeeld: de NMBS vervoer-
faciliteiten, de dekking van de hospitalisatie-
verzekering, de telecomvoordelen, de affini-
ty-voordelen, enz.
Bedankt aan iedereen voor de solidariteit en 
om lid te blijven van het VSOA.

Tot binnenkort op een volgende activiteit. 

Het VSOA Team Groep Proximus

Op 8 december 2017 kwamen vijfentwintig gepensioneerden van VSOA-Proximus in Schaarbeek samen voor een dag 

georganiseerd door Maggy, Marie-Rose en Dany.
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SPOOR

Grote onrust bij de betrokken personeelsleden door de geruchten over de wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden voor 

de personeelsleden die 4/5de werken.

De RVA heeft vastgesteld dat het personeel dat 4/5de werkt, en een uitke-
ring krijgt, iets meer dan een 4/5de vervult en bijgevolg iets te veel wordt 
bezoldigd, namelijk 4,2 % te veel. De RVA eist per 1 januari 2018 van HR 
Rail de regularisatie van de betrokken personeelsleden. 
De directie riep de representatieve vakorganisaties op 24 augustus op 
deel te nemen aan een werkgroep. Helaas werd deze vergadering op 10 
augustus geannuleerd omwille van een onbekende reden … een andere 
datum is nooit voorgesteld. 
Tijdens de subcommissie van 6 december legde HR Rail een ontwerpad-
vies van 25 bladzijde op tafel dat het deeltijdswerk volledig zal reorgani-
seren.
De zaken zijn duidelijk : het personeel dat 4/5de werkt onder de beslissing 
van de RVA en krijgt een uitkering en bekomt het werkregime toegekend 
om sociale redenen. De personeelsleden die 4/5de werken omwille van 
persoonlijke redenen ontvangen geen uitkering van de RVA, en vallen on-
der een regelgeving eigen aan HR Rail. 
HR Rail wil van de gelegenheid gebruik maken om na de beslissing van 
de RVA « een eenvormig werkstelsel voor 4/5de voor het geheel van het 
betrokken personeel » in te voeren.
De beslissing van de RVA voor de toepassing van de eenvormigheid van 
het 4/5de arbeidsstelsel is op dit moment onmogelijk omdat het perso-
neel met vast uurrooster en variabel uurrooster met verschillende presta-

tiestelsels werkt. indien HR Rail het 4/5de arbeidsstelsel wil uniformise-
ren, zulen alle arbeidstijden eveneens eenvormig moeten worden.
Tussen HR Rail en de vakorganisaties zitten de gesprekken voorlopig 
muurvast. Aangezien het ontwerp van HR Rail in de paritaire commissie 
niet zal kunnen worden goedgekeurd omdat er geen 2/3de-meerderheid 
is, heeft de directie beslist om alle aanvragen voor deeltijds werken (om 
persoonlijke redenen) voorlopig niet meer toe te kennen. Het formulier op 
Intranet voor de aanvraag van het deeltijds werk om persoonlijke redenen 
is niet meer toegankelijk.
We hebben HR Rail opgeroepen voor het heropenen van de dialoog over 
deze problematiek.  

STANDPUNT VAN HR RAIL IS 
DUBBELZINNIG

INFO FLASH
In een mededeling aan de syndicale organisaties heeft de directie 
laten weten dat zij in februari 2018 haar project zal voorstellen voor de 
herevaluatie van het beroep van treinbestuurder. VSOA-Spoor hoopt 
dat de meerdere acties die onze groep heeft ondernomen over deze 
kwestie, bespreekbaar blijven. 

Deeltijdse werknemers (4/5)
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SPOOR

Op 19 december riepen de 3 grote nationale syndicale confederaties op samen te manifesteren in Brussel voor “een 

eerlijk en leefbaar pensioen”.

De pensioenproblematiek raakt ons allen, of het nu gaat over de pri-
vésector of het openbaar ambt. Wij waren van mening dat de NMBS 
het transport van de manifesterende mensen diende te verzekeren en 
gezien de opkomst was dit zeker een succes.

Daarom besliste VSOA-Spoor om niet op te roepen tot een staking. De 
media pikte hier snel op in en vermeldde herhaaldelijk het stand-
punt van onze groep. Dit leidde er wellicht toe dat de stakingsaanzeg-
ging van een andere syndicale organisatie van de spoorwegen nog 
maar weinig bijval kreeg en hierdoor het merendeel van de treinen 
normaal reden.

Volgende reizigerscommentaar uit de rubriek “Kiss & Ride” Metro 
deed ons dan ook veel plezier :

« Aan de treinbegeleider van de trein Ciney-Namur 07.27h van dins-
dag 19/12/2017. Bedankt voor uw goede humeur en uw humoristi-
sche toets, maar vooral bedankt om ons naar het werk te brengen 
vandaag. (vertaling uit een Franstalige tekst). »

Ons plezier is dubbel omdat de treinbegeleider waarvan sprake ons lid 
“ Laurent Bissen “ is. Bravo Laurent! 

“BRAVO LAURENT!”

Naar jaarlijkse gewoonte werd op donderdag 21 december 
de algemene vergadering van het VSOA-Spoor gehouden. De 
federaal voorzitter schetste de hoogtepunten van een bewogen 
jaar.

Te beginnen met de start van de nieuwe ploeg op het federaal 
secretariaat, kort daarna werden in de vijf regionale besturen 
nieuwe mensen aangesteld.

Het VSOA-Spoor was een gerespecteerde gesprekspartner 
tijdens het sociaal dialoog, dankzij de contacten met de nieuwe 
minister van Mobiliteit François Bellot en met de nieuwe 
verantwoordelijken, Sophie Dutordoir van de NMBS en Paul 
Hautekiet van HR Rail.

Voor het eerst worden in 2018 ook sociale verkiezingen bij de 
Belgische Spoorwegen gehouden. In 2017 werd er reeds veel tijd 
en energie gestoken in de voorbereiding van deze verkiezing? 
Bedoeling van VSOA-Spoor is immers vertegenwoordigd te zijn 
in alle regionale paritaire organen. 

Treinverkeer verliep tijdens actie bijna normaal

ALGEMENE 
VERGADERING 
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POLITIE

VERHUIS VAN HET DIENSTEN-
CENTRUM DUFFEL NAAR RANST

Op 1 januari 2018 namen de medewerkers van het voormalige dien-
stencentrum Duffel hun intrek op de eerste verdieping van het bedrij-
vencentrum Ranst, Kromstraat 64 C. Deze nieuwe locatie - in de buurt 
van de politieschool Campus Vesta - is voor onze medewerkers een 

aangenamere werkplek en is bovendien permanent beschikbaar. Er is 
voldoende parkeergelegenheid vlak voor de ingang van het gebouw.

Indien u een afspraak wenst te maken met één van de medewerkers 
ter plaatse kan dit door op voorhand een mail te sturen aan info@
vsoa-pol.be. Vermeld hierin je persoonlijke gegevens en een korte be-
schrijving van de reden van je bezoek.

Wij herinneren jullie eraan dat wij steeds ter beschikking staan voor 
vragen over bijvoorbeeld deeltijds werken, verloven, toelagen en ver-
goedingen, …

Je kan onze dienstencentra telefonisch bereiken van maandag tot vrij-
dag tussen 09.00 – 12.00 uur en 12.30 – 16.00 uur op het nummer 
02 660 59 11, je vraag online stellen via info@vsoa-pol.be of het con-
tactformulier invullen op onze site www.vsoa-pol.be. 

UW INFORMATIEPUNT

DIENSTENCENTRA

VSOA-Politie beschikt over een 4 dienstencentra, bemand door afgevaardigden
uit de verschillende eenheden van de geïntegreerde politie. Zij geven je zo snel mogelijk een antwoord op vragen over bijvoorbeeld deeltijds werken, 
verloven, toelagen en vergoedingen, …

Je kan de dienstencentra telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag
tussen 09.00 – 12.00 uur en 12.30 – 16.00 uur op het nummer 02 660 59 11,
stel je vraag online via info@vsoa-pol.be of vul het contactformulier in op onze site www.vsoa-pol.be.

Wil je een persoonlijk contact dan kan dit op de volgende locaties:

Je maakt hiervoor best vooraf een afspraak via info@vsoa-pol.be.
Stel je vraag online - info@vsoa-pol.be 

www.vsoa-pol.be volg ons op:              /vsoapolitie

Dienstencentrum Brugge Revillpark 1, 8000 Brugge
Dienstencentrum Centraal Minervastraat 8, 1930 Zaventem

Dienstencentrum Ranst Kromstraat 64 C, 2520 Ranst
Dienstencentrum Genk Europalaan 53, 3600 Genk
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POLITIE

De Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR) van de federale politie werd aangeduid om twee belangrijke 

statutaire wijzigingen voor te bereiden. De eerste wijziging betreft de selectieprocedure in het raam van de bijkomende 

aanwerving van de personeelsleden van het basiskader, de tweede de mobiliteit. De teksten worden vooraf besproken 

met de sociale partners in een werkgroep en zullen nadien onderhandeld worden in het onderhandelingscomité voor de 

politiediensten.

ENKELE STATUTAIRE
AANPASSINGEN IN DE MAAK

Selectie
Omdat de politiezone Antwerpen met een aanzienlijk tekort aan inspec-
teurs kampt, werd in 2016 een pilootproject opgestart ten aanzien van 
het rekruterings- en selectieproces voor die politiezone. Dit pilootproject 
impliceerde dat de politiezone Antwerpen, in nauwe samenwerking met 
de dienst van de rekrutering en selectie van de federale politie (DPRS), 
zelf inspecteurs van politie kon rekruteren en selecteren.
Omwille van de positieve resultaten werd beslist om het pilootproject uit 
te breiden en ook aan andere politiezones de mogelijkheid te bieden om 
zich in het project in te schrijven.
Alle politiezones die een beroep doen op de bijkomende aanwerving (dit 
zijn de deficitaire zones) kunnen zich inschrijven in het pilootproject.
De bijkomende aanwerving houdt in dat de kandidaten inspecteur zich 
reeds voor de start van de basisopleiding verbinden aan een welbepaalde 
politiezone. De politiezone die op de bijkomende aanwerving een beroep 
doet, neemt de volledige opleidings-, verlonings- en uitrustingskost van 
de aspiranten-inspecteur op zich. Een bijkomende aanwerving heeft voor 
het personeelslid wel een langere aanwezigheidstermijn tot gevolg (6, 7 
of 8 jaar).

Mobiliteit 
De overheid heeft een globale evaluatie met het oog op een administra-
tieve vereenvoudiging en meer flexibiliteit in het mobiliteitssysteem. Men 
wenst o.a. de verplichting af te schaffen om in het raam van mobiliteit naar 
een betrekking in het officierenkader of het niveau A het advies van een 
selectiecommissie in te winnen.
De overheid is van plan om de oproepen tot kandidaatstelling voor mobi-
liteit doorlopend te organiseren en niet meer zoals nu het geval is, enkel 
tijdens de vijf jaarlijkse mobiliteitscycli. Het mobiliteitsdossier zou bo-
vendien ook moeten voorzien worden van een curriculum vitae en een 
motivatiebrief.
De samenstelling van de selectiecommissies zou bepaald worden in func-
tie van het gevraagde functieprofiel.
In ieder geval is dit voldoende stof tot onderhandelen.
Voor alle duidelijkheid: dit zijn momenteel de voorstellen van de overheid. 
De definitieve teksten moeten nog onderhandeld worden en volgen na-
dien nog een weg tot de definitieve verschijning in het Belgisch Staats-
blad. Wij houden uiteraard jullie hierover op de hoogte. 

RECHTERLIJKE ORDE

VSOA-Rechterlijke Orde is op zoek naar kandidaat-afgevaardigden (m/v/x), om zijn aanwezigheid op het terrein in alle 

regio’s (Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen) te versterken.

ORPOEP

In een continu evoluerend gerechtelijk land-
schap zijn wij opzoek naar geëngageerde leden 
die op het terrein hun collega’s in de griffies en 
parketsecretariaten willen bijstaan en hun be-

langen verdedigen.
Hebt u interesse of hebt u nog verdere vragen 
over wat de taak van afgevaardigde inhoud en 
wat wij van u verwachten, aarzel dan niet en 

contacteer ons via: info@ro-vsoa.be 

Guy VAN CAUWENBERGHE
Voorzitter VSOA-Rechterlijke Orde.
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Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) 

wordt vanaf het referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die personeelsleden, aangesloten bij een 

representatieve vakorganisatie, die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie. 

Het gaat hierbij om onderstaande categorieën van personeelsleden: 
• de contractuele personeelsleden tewerkgesteld als bediende in het ge-

subsidieerd vrij onderwijs of in een vrije hogeschool (personeelsleden 
die onder het toepassingsgebied vallen van het Paritair Comité 225);

• de personeelsleden van de vrije universiteiten;
• de niet-CODO's en het logistiek personeel, tewerkgesteld bij een cen-

trum voor basiseducatie;
• de personeelsleden tewerkgesteld bij het Vlaams Ondersteuningscen-

trum voor het Volwassenenonderwijs.

Belangrijk!
Deze vakbondspremie is niet van toepassing op personeelsleden van het 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van het officieel en vrij 
gesubsidieerd onderwijs die rechtstreeks betaald worden door AgODi 
(het Agentschap voor Onderwijsdiensten). Zij krijgen in de loop van de 
maand maart 2018 (vóór 31 maart) een aanvraagformulier rechtstreeks 
toegestuurd van dit agentschap. 

De Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2017
De Vlaamse syndicale premie die gelijk is aan de premie die door de fede-
rale overheid wordt uitgekeerd, wordt in het jaar volgend op het referen-
tiejaar aangevraagd en uitbetaald. Dit naar analogie met de uitbetaling 
van de vakbondspremie voor de andere onderwijspersoneelsleden. Voor 
wat het referentiejaar 2017 betreft, moet de geijkte procedure worden 
gevolgd zoals hieronder beschreven.

Toezending aanvraagformulieren
Voor het referentiejaar 2017 bezorgen de instellingen aan de personeels-
leden die onder hogervermelde categorieën vallen en die minstens één 
dag van het referentiejaar hebben gewerkt in de instelling een al gedeel-
telijk ingevuld aanvraagformulier. Dit moet gebeuren na 1 januari 2018 
en uiterlijk op 31 januari 2018. De modaliteiten van het bezorgen (via de 
post, elektronisch…) werden in de regelgeving niet vastgelegd en daar-
omtrent worden er op lokaal vlak afspraken gemaakt. Met het oog op een 
eventuele latere verantwoording moeten de instellingen het bezorgen 
evenwel registreren. 

Aanvraag vakbondspremie
Per referentiejaar mag men slechts één aanvraagformulier indienen; ook 
al was men lid van verscheidene vakorganisaties. Dit is ook het geval wan-
neer men meerdere formulieren voor hetzelfde referentiejaar kreeg toe-
gestuurd (bijv. wanneer de aanvrager in één referentiejaar gelijktijdig of 
achtereenvolgens bij verschillende werkgevers werkzaam was).
Controleer of de vooraf ingevulde gegevens op het u – al dan niet digi-
taal - toegezonden aanvraagformulier correct zijn, vul het formulier daar-
na verder in en druk het desgevallend af. Vergeet het niet te dateren, te 
ondertekenen en er “gelezen en goedgekeurd” bij te noteren en stuur het 
dan via de post vóór 28 februari 2018 op naar:
VSOA-Onderwijs - Vlaamse syndicale premie
Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel
Gescande formulieren ons toegestuurd via fax of e-mail worden niet aan-
vaard! Een papieren versie van het aanvraagformulier is dus een vereiste 
om de premie te kunnen uitbetalen!

Uitbetaling van de vakbondspremie
Het VSOA-Onderwijs zorgt ervoor dat de vakbondspremie vóór 30 juni 
2018 uitbetaald wordt aan de personeelsleden die aan de toekennings-
voorwaarden voldoen en die een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier 
hebben ingediend. Verdere informatie vind je in de omzendbrief: “Toeken-
ning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsle-
den van het onderwijs”, met als referentie: PERS/2012/01, Publicatieda-
tum 26/01/2012 die u van onze website kan downloaden.  

Ilse DE PAUW - Stafmedewerker

TOEKENNING EN UITBETALING 
VAKBONDSPREMIE ÉNKEL VOOR BEPAALDE 
PERSONEELSLEDEN VAN HET ONDERWIJS

Vlaamse syndicale premie referentiejaar 2017

ONDERWIJS
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Omdat we als bevolking langer leven, is het ook heel normaal geworden dat meerdere generaties naast elkaar in leven 

zijn. De afgelopen decennia is het aantal generaties samen in leven nog nooit zo groot geweest. 

Binnen het onderwijslandschap wordt “ouder 
worden en de solidariteit tussen de generaties” 
een belangrijke uitdaging. 
De Europese beleidsmakers willen het thema van 
intergenerationele solidariteit onder de aandacht 
brengen en nadenken over toekomstgerichte be-
leidssporen die generaties op de werkvloer bin-
den en niet scheiden.
De groep met oudere leerkrachten zal de komen-
de jaren toenemen en vereist de nodige aandacht 
en beleidsmatige aanpak.

Samenwerken
Verschillende generaties die moeten samen-
werken binnen een chaotisch onderwijsland-
schap creëert onduidelijkheid over het invullen 
van verschillende taken.
Leerkrachten weten niet altijd goed wat van hen 
verwacht wordt. Ze hebben veel vragen over 
hun arbeidsomstandigheden en vervloeken de 
planlast. Dit is niet enkel een klacht bij oudere 
leerkrachten; ook de jongere hebben er last van.
Het ziekteverzuim binnen het onderwijs neemt 
toe en dit vooral bij de groep van vijftigplussers. 
We zien bij leerkrachten chronische ziektes zo-

als rug- en stemproblemen. Daar kan je preven-
tief tegen optreden en liefst zo vroeg mogelijk. 
Ook psychische en mentale klachten moet je 
binnen het schoolbeleid een plaats geven. 

De meeste sociale beroepen zoals politieagen-
ten of verpleegkundigen hebben op regelmati-
ge basis intervisiegesprekken bij een psycho-
loog. In het lerarenkorps is dat soort gesprekken 
voorlopig nog taboe. Wellicht is een groot deel 
van de jongeren die voor het lerarenberoep kie-
zen ook niet zo goed bestand tegen de stress 
van het beroep. Dat kan je met een betere scree-
ning sneller detecteren.
Je beloont oudere leerkrachten niet door ze 
op het einde van hun loopbaan te promoveren 
of buiten de klas te zetten. Het liefst geven ze 
gewoon les, maar dan schuif je de niet les-ge-

bonden taken door naar de jongere collega’s, 
die vaak zelf al erg overbevraagd zijn. Jonge en 
ervaren leerkrachten lopen vaak verloren in de 
jungle van taken.
We dienen duidelijke afspraken te maken over 
de rol die de ervaren leerkracht kan opnemen. 
Niet iedereen wil de taak van mentor/coach 
op zich nemen. Loopbaanbegeleiding binnen 
een school is dan ook aangewezen binnen een 
nieuw schoolbeleid.
Directies zijn echter veel te weinig bezig met 
personeelsbeleid. Ze hebben er geen tijd voor 
en zijn er ook onvoldoende voor opgeleid. Ze 
beseffen vaak niet genoeg hoe kwetsbaar ou-
dere leerkrachten zijn; zeker als ze zelf een stuk 
jonger zijn. 

Conclusie
Ook de overheid bekommert zich veel te weinig 
om oudere leerkrachten. Er gaat vooral aan-
dacht naar de jongeren. Als de onderwijsop-
dracht de jonge leerkracht niet zint, zoeken ze in 
een andere school een job. Door het nijpende le-
rarentekort kunnen ze zich dat ook permitteren. 
Een vijftigplusser kan nergens anders zijn geluk 
beproeven. Nochtans bestaat een team het best 
uit een evenwichtige mix van jonge en oudere 
leerkrachten. Vanuit hun ervaring kunnen de 
oudere leerkrachten de starters heel wat goede 
raad geven. Omgekeerd kunnen de oudere leer-
krachten ook heel wat opsteken van de jongeren 
over nieuwe manieren van lesgeven. 

Sabine Huybrecht
Secretaris

INTERGENERATIONELE SOLIDARITEIT 
BINNEN HET LERARENKORPS

Samenwerken

ONDERWIJS

“Een schoolteam bestaat het best uit een mix van jonge 
starters en meer ervaren krachten, maar blijkbaar zijn 

de overheid en directies de ervaren krachten liever kwijt 
dan rijk.”
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ONDERWIJS

De leden van de jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering van het VSOA-Onder-
wijs werden verwelkomd door voorzitter Marnix Heyndrickx. Daarna was het aan 
penningmeester Tim Van de Voorde om met mathematische deskundigheid het 
financieel verslag te presenteren van het boekjaar 2016. Dit werd gevolgd door 
een overzicht van de huidige financiële stand van zaken.

Algemene werking en toekomstperspectieven
Ondervoorzitter Koen De Backer bracht vervolgens verslag uit over de algeme-
ne werking, de activiteiten en ledenevolutie van het voorbije werkjaar. Daarop 
aansluitend, blikte hij vooruit met daarbij de focus op de “Experiencemeetings”. 
Dat zijn periodieke overlegmomenten voor afgevaardigden die weldra in iedere 
afdeling en op geregelde tijdstippen zullen worden georganiseerd en dit door 
de respectievelijke besturen in samenwerking met de bevoegde secretarissen.
Stand van zaken lerarenloopbaandebat en cao-onderhandelingen
Het eerste deel van de Algemene Vergadering werd afgerond door voorzitter Mar-
nix Heyndrickx. Hij bracht eerst een beknopte historiek van het lerarenloopbaan-
debat gevolgd door de huidige stand van zaken. Het grote debat staat momenteel 
on hold, omdat ook het VSOA-Onderwijs zich er niet kon mee akkoord verklaren, 
dat het personeel of tenminste een deel daarvan een eventueel loopbaanpact zelf 
ging moeten financieren... Dit door de prestatienoemers in de 2de en 3de graad 
van het secundair onderwijs op te trekken naar 22 u. Er werd door het kabinet 
Onderwijs dan ook een studie “Taakbelasting” besteld waarvan de resultaten pas 

in september 2018 zullen worden opgeleverd. Tot dan wordt er ten gronde dan 
ook niet meer verder gedebatteerd.
Tot slot volgde ook nog tekst, cijfer en duiding in detail inzake de recent opge-
starte onderhandelingen met betrekking tot de nieuwe Vlaamse onderwijs-cao. 

Ilse DE PAUW 
Stafmedewerker

GASTSPREKERS IN DE SPOTLIGHTS 
Het tweede deel was volledig gereserveerd voor drie gastsprekers. Met veel eer 
en nog meer genoegen mocht ik: Masanka Tshimanga, voorzitter SLFP-Enseig-
nement, Joke Matthieu, onderzoeker aan de VUB en gespecialiseerd in demo-
cratische innovatie en Sara De Mulder, antropologe en tevens secretaris voor het 
VSOA-Onderwijs, voorstellen. Zij gaven stuk voor stuk boeiende uiteenzettingen 
die, gezien de reacties vanuit de zaal, meer dan werden gesmaakt. 

“Pacte pour un enseignement d'excellence”
Het “Pacte pour un enseignement d'excellence”, werd door Masanka Tshimanga 
toegelicht. Daardoor kregen we een ruime blik op hoe het er bij de collega’s van 
de Franstalige gemeenschap aan toegaat. 

Een grondige analyse van het onderwijs met daarbij de focus op: kwaliteit, ge-
lijke kansen, innovatie en efficiëntie, vormde het uitgangspunt. Het uiteindelij-
ke resultaat – “Pacte pour un enseignement d'excellence” – zou moeten leiden 
tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijssysteem en dit door resoluut de 
kaart te trekken van het verhogen van de slaagkansen van ieder kind enerzijds 
en door een versterking van de lerarencompetenties en het ontwikkelen van een 
doeltreffend schoolbeleid anderzijds. Daarbij mag er niet vergeten worden om te 
investeren in vernieuwing en in innovatieve onderwijsvormen. 

“Burgerschapsvorming in het onderwijs”
Vervolgens mocht Joke Matthieu het publiek er proberen van te overtuigen wat 
het belang is van: “Burgerschapsvorming in het onderwijs”. 
We onthielden dat de term “Burgerschap” een complex gegeven is. En ook dat het 
een begrip is dat men veel betekenissen kan toedichten. Maar om het toch niet al 
te ingewikkeld te maken, kan men in het “Burgerschap” het onderscheid maken 
tussen drie vormen: 

FOCUS OP HET LOOPBAANDEBAT MET 
GASTSPREKERS IN DE SPOTLIGHTS 

Algemene vergadering VSOA-Onderwijs

De Algemene Vergadering.

Eind vorig jaar vond de Algemene Vergadering van het VSOA-Onderwijs plaats. In aanwezigheid van Algemeen voorzitter 

François Fernandez-Corrales, Secretaris-generaal Henk Herman en de voorzitters, ondervoorzitters en stemgerechtigde 

afgevaardigden van de afdelingen werd verslag uitgebracht over de werking van het afgelopen jaar. Maar er was ook tijd 

en ruimte voor gastsprekers.
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• individueel burgerschap (mate waarin een individu eerlijk, verantwoordelijk en 
gezagsgetrouw is),

• participerend burgerschap (mate waarin het individu zich aanpast en actief 
deelneemt aan de samenleving),

• kritisch-democratisch burgerschap (mate waarin een individu een kritische 
blik heeft op politieke, economische en sociale structuren met daarbij aandacht 
voor ongelijkheden en het vermogen om het bestaande systeem te verande-
ren).

Dat er daadwerkelijk nood is aan “Burgerschapsvorming in het onderwijs”, bleek 
op zijn minst uit toch wel confronterend cijfermateriaal. Joke besloot met een 
citaat van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you 
can use to change the world”. De zaal knikte instemmend.

“Een deugdelijk loopbaanpact”
De finale werd ingezet door Sara De Mulder met een wetenschappelijk gefundeer-
de uiteenzetting met betrekking tot: “Een deugdelijk loopbaanpact”. 
Zij wierp daarbij een kritische blik op de lerarenopleiding en hield de oorzaken 
voor: stress, burn-out en depressie bij leerkrachten onder de loep. Zij bewees te-
vens ook dat, hoe groter de blootstelling aan mentale en fysieke stress doorheen 
de loopbaan; hoe meer gezondheidsproblemen men op oudere leeftijd daarvan 
ondervindt en hoe minder lang mensen daardoor kunnen werken…
“Via werk gezondheid behouden en versterken”, werkt wel. Zij stipuleerde ook 
nog, dat de school als arbeidsomgeving onderworpen is aan het Algemeen re-
glement voor de arbeidsbescherming en dat nutteloze taken of flexijobs moeten 
worden afgevoerd. Een degelijke opleiding voor leerkrachten en directies is dan 
weer een levensnoodzakelijke en dringende voorwaarde voor een deugdelijk 
loopbaanpact.

Een welgemeend woord van oprechte dank
Vooraleer de Algemene Vergadering werd gesloten, mocht ik me nog tot de gast-
sprekers, de genodigden en niet in het minst tot de afgevaardigden richtten met 
een welgemeend woord van oprechte dank... Niet enkel voor hun aanwezigheid, 
maar in het bijzonder voor hun dagelijks en niet aflatend engagement voor het 
VSOA-Onderwijs. 

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Voorzitter Marnix Heyndrickx, ondervoorzitter Koen De Backer, penningmeester Tim Van de 
Voorde en de gastsprekers Sara De Mulder, Masanka Tshimanga en Joke Matthieu.

Een kwaliteitsvolle service naar de leden toe blijft 

ons leidmotief. Met de VSOA Serviceline trekken we 

resoluut de kaart van een verdere optimalisering en 

vooral professionalisering van onze dienstverlening. 

Al onze leden kunnen met al hun 
vragen omtrent: regelgeving, 
aanstellingen voor bepaalde en 
doorlopende duur, vaste benoe-
ming, reaffectatie, verlofstelsels, 
loopbaanonderbreking en de 
daaraan verbonden onderbre-
kingsuitkering en premies, prog-
noses van wedde en pensioen… 
terecht bij de VSOA Serviceline.

Dit kan telefonisch tijdens de 
kantooruren op het nummer: 
02/ 529 81 35 U wordt dan ui-
teraard meteen geholpen. Stelt 
u uw vraag via e-mail: serviceli-
ne@vsoa-onderwijs.be, dan mag 

u van ons respons verwachten 
binnen de 24 uur!

Voor praktische informatie, eer-
stelijnshulp en individuele bij-
stand binnen de instelling, kan 
men ook terecht bij de schoolaf-
gevaardigde. Ieder lid kan ook op 
de secretaris van zijn of haar af-
deling een beroep blijven doen. 
Ook een persoonlijk onderhoud 
na afspraak blijft vanzelfspre-
kend deel uitmaken van onze 
dienstverlening. 

Het VSOA-team

VSOA 
SERVICELINE; 

RESPONS BINNEN 
DE 24 UUR!

VSOA-Onderwijs garandeert optimale dienstverlening!

VSOA Serviceline
Respons binnen de 24u!

02/529 81 35
serviceline@vsoa-onderwijs.be

Elke werkdag van 9 tot 12u en van 13 tot 16u

➤ lid worden
➤ regelgeving
➤ vaste benoeming
➤ aanstelling

➤ loopbaanonderbreking
➤ wedde
➤ pensioen
➤ ...

Bij ons kan u terecht voor uw vragen!
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ALLES
INBEGREPEN.
DAT HEBT U
HEEL GOED 
BEGREPEN.

TIJDELIJKE ACTIE!

KRIJG EEN HEEL JAAR DOOR ONS "ALL INCLUSIVE" 
AUTOVERZEKERINGSPAKKET GRATIS! 

HET OMVAT DE:

  BESTUURDERSVERZEKERING

  PECHBIJSTAND 

  REISBIJSTAND

  RECHTSBIJSTAND

U geniet hiervan bij afsluiting van een contract Burgerlijke Aansprakelijkheid en een MINI of MAXI 
Omnium contract tussen 01/01/2018 en 31/03/2018.

Actelaffinity is de commerciële benaming van een product van Actel – merk van P&V Verzekeringen cvba – Verzekeringsonderneming 
erkend onder code 0058 – Koningsstraat 151, 1210 Brussel. Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie 
over de autoverzekering Actelaffinity die door P&V Verzekeringen ontwikkeld werd en waarop het Belgische recht van toepassing 
is. Op de verzekering Actelaffinity zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van 
toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden van dit product aandachtig te lezen vóór de inschrijving. Ze zijn 
beschikbaar op de website www.actelaffinity.be/ avauto of op eenvoudig verzoek aan een sales adviseur van ons contact center. De 
verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bij eventuele klachten 
kunt u contact opnemen via 0800/23 230 met een sales adviseur van het contact center, uw bevoorrechte gesprekspartner 
voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze dienst 
Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen 
en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), per 
e-mail klacht@actel.be of telefonisch 02/250.90.60. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de 
Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02 547 58 71 of per mail info@ombudsman.as.
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MEER INFO OF EEN GRATIS VRIJBLIJVENDE OFFERTE?
Bel gratis naar 0800/23 230 Of surf naar www.actelaffinity.be/vsoa/actie




