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Nieuwe VSOA-statuten online 
De Algemene vergadering van 28 november 2017 keurde 
de wijzigingen aan de statuten van het VSOA goed. Intussen 
bekrachtigde het Nationaal bureau van de ACLVB onze nieuwe 
statuten op 16 januari 2018. Hiermee is de laatste stap gezet.

U kan de teksten online consulteren en downloaden op 
www.vsoa.eu/vsoa/statuten

VSOA-Young zet koers verder 4
In januari verkoos de cel Young Nouria El Hachloufi als nieuwe voorzitter en 
Alizée Maritt als secretaris. 

Huishoudelijke en gezinshulp 8
Het is wellicht niet het gevaarlijkste beroep ter wereld, maar het valt wel 
onder penibiliteit. Het gaat hoofdzakelijk om een vrouwenberoep (95%).

Onze NH90's naar Mali met de Antonov 14
Op de vliegbasis van Beauvechain is een transportvliegtuig Antonov 124 
geland om er twee NH90 helikopters in te laden bestemming Mali.

De laatste rechte lijn van Koen Geens  16
In 2017 stelde de minister van Justitie zijn algemene beleidsnota voor. Punt 1 
luidt als volgt: “Een efficiënte, kwaliteitsvolle en toegankelijke Justitie.”

VSOA-Proximus versterkt zich 17
Om nog dichter bij zijn leden te staan, heeft VSOA-Proximus zijn team versterkt 
met twee regionale permanent medewerkers. Onze nieuwe collega’s zullen 
ons toelaten nog meer aanwezig te zijn in dienst van de leden.
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EDITO

Het einde van de winter valt samen met het ont-
waken van de natuur.  Verschillende dossiers die 
eind vorig jaar moesten gesloten worden, zijn on-
behandeld gebleven, bij gebrek aan consensus in 
de federale regering. De gewekte verwachtingen 
zijn nochtans enorm. Het dossier pensioenen, en 
meer in het bijzonder de penibiliteit, is nog steeds 
niet officieel aangevat. 
Zoals ik reeds eerder meedeelde, zijn de partners 
binnen de regering het nog niet eens, en dit op 
meerdere punten. Bijzonder over de toe te passen 
coëfficiënten, de gelijkgestelde periodes voor de 
erkenning en de belangrijkheid van de 4 criteria 
die werden weerhouden. Het VSOA is bijzonder 
kritisch over de overgangsmaatregelen en de er-
kenning voor de contractuelen die een penibele 
functie bekleden. De tijd begint echter te drin-
gen. De vorige regering had een mechanisme 
ingesteld om de coëfficiënt die gebonden is aan 
de voorkeurstantièmes te laten verminderen. Al-
dus, indien daar niets wordt aan gedaan, zal de 
verhogingscoëfficiënt een maximumwaarde van 
1,05 hebben in 2020. Dit zou nadelig zijn voor 
al de ambtenaren die een penibele functie en/of 
beroep bekleden. 
We willen over de penibiliteit onder goede om-
standigheden onderhandelen en vermijden dat 
we op de allerlaatste minuut met een dossier af-
komen dat voor ons danig symbolisch is. 
Een ander dossier dat bij wijze van spreken aan de 
kant is gelegd, is de harmonisering van de loop-
baanonderbrekingen. Harmonisering betekent 

voor onze beleidsmakers gewoon afstemmen op 
de wetgeving van de privésector. Dit dossier wordt 
om de zes maanden op de agenda geplaatst maar 
kan niet overlegd worden wegens een verschil 
van mening van juridische aard tussen de federale 
staat en de deelstaten. Ze zijn het niet eens over 
hun respectievelijke bevoegdheden in de loop-
baanonderbreking van medewerkers in openbare 
diensten. 
De vakorganisaties vroegen een advies van de 
Raad van State over de bevoegdheid van de ver-
schillende regeringen om voor eens en voor altijd 
over een rechtspraak in die materie te beschikken. 
We hopen daar binnenkort klaarheid in te zien. 
We hebben anderzijds weinig nieuws over de 
hervorming van het federaal openbaar ambt. De 
codex is in omloop, maar hij wordt niet met veel 
enthousiasme onthaald bij de verschillende be-
sturen. Voor de minister van Ambtenarenzaken 
zou de prioriteit liggen in het invoeren van inte-
rimarbeid, om zo het personeelstekort te verhel-
pen. Laten we niet vergeten dat België het land 
van het surrealisme is.  

Ten slotte komt met moeite het dossier van het 
intersectoraal akkoord 2017-2018 tot stand. 
Tussen haakjes, we hebben sinds meer dan tien 
jaar geen akkoord meer gesloten, en deze zaak 
is helaas niet zomaar gewonnen. Het bedrag van 
de syndicale premie zou voor problemen zorgen. 
Tegenwoordig bedraagt dit 90 euro per jaar. Het 
ironische in deze zaak zit in het feit dat indien inte-
rims in het openbaar ambt zouden aangetrokken 
worden, ze een syndicale premie van 115 euro 
zouden krijgen, en dit ten laste van de openbare 
schatkist! Ook hier verwachten we officiële verga-
deringen om, ofwel een akkoord te sluiten, ofwel 
vast te stellen dat het niet zal gebeuren. 
Maar laten we optimistisch blijven, of cynisch. Het 
ontwaken van de natuur zal misschien samenval-
len met het ontwaken van onze machthebbers en 
zouden we werkelijk een correct overleg kunnen 
opstarten, zoals trouwens opgenomen is in het 
regeerakkoord.  

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter

NAAR HET ONTWAKEN DER MACHTHEBBERS?

Verschillende dossiers bleven onbehandeld, bij 
gebrek aan consensus in de federale regering
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ACTUALITEIT

ANNY SWAERTEBROEKX 
BEGINT AAN EEN NIEUW LEVEN

VSOA-YOUNG
ZET KOERS VERDER

Anny bekleedde meer dan 10 jaar het mandaat 
van Brussels Ondervoorzitter binnen het VSOA. 
Zij vertegenwoordigde bovendien het VSOA in 
EPSU als lid van het Uitvoerend Comité (Euro-
pean Federation of Public Service Unions).
Haar hart lag echter het dichtst bij de jongeren-
werking van onze organisatie, nl. bij de leden 
van de cel Young waarvan ze voorzitter was. 
Anny kwam uit het onderwijs en als lesgeefster 
kwam ze in contact met jongeren van allerlei 
afkomst. Dat was dan ook de reden waarom 

ze bereid was het voorzitterschap op te nemen 
van onze jongerenbeweging. Zij had een sterke 
band met onze jongeren. Jongeren hebben op 
de maatschappelijke problemen, de loopbaan 
en het syndicalisme een heel andere visie dan 
de generaties die hen zijn voorgegaan. Jonge-
ren uit alle groepen van onze syndicale familie 
zetten hun schouders onder de bewustmaking 
op al die domeinen. 
Haar ambitie? De aankomende generatie in 
staat stellen ons vakbondswerk te bewaren in 

de beste omstandigheden en de toekomst van 
de werknemers zo veilig te stellen. 
Intussen gaf ze de fakkel door aan de cel Young, 
is er een nieuwe voorzitter verkozen en is de toe-
komst alvast verzekerd. Het gaat je goed Anny.
 

Cindy WILLEM
Dienst communicatie

De nieuw verkozen voorzitter geeft een korte 
blik op de ideeën en plannen voor 2018.
Dankzij de inbreng van Anny en haar inzet ge-
durende al die jaren vat de cel het jaar 2018 
aan met een nieuwe en dynamische visie. 
Onze cel is niet alleen een visvijver voor de 
toekomst van onze organisatie, maar is ook 
bestemd om de jongeren gevoelig te maken 
voor de noodzaak van een actief maar door-
dacht syndicalisme. 
Onze communicatie steunt op het feit dat onze 
organisatie de clichés die verbonden zijn met 
een syndicalisme van weleer overschrijdt, 
en tegelijk de belangen van de werknemers 

Eind januari zette Anny Swaertebroekx een punt achter haar actieve syndicale 

activiteiten. Ze vindt dat het moment gekomen is om meer tijd door te brengen 

met haar familie en vooral met haar kleinzoon waar al haar aandacht naartoe gaat.

In januari verkoos de cel Young Nouria El Hachloufi als nieuwe voorzitter en 

Alizée Maritt als secretaris. Hiermee is de opvolging van Anny Swaertebroekx, 

die haar syndicale activiteiten stopzette, verzekerd.

vrijwaart. We wensen te evolueren door de 
optimalisering van het contact met de jongere 
leden via nieuwe communicatiemiddelen zoals 
Facebook.

Onze prioriteiten: 
• de jongeren in het openbaar ambt vertegen-

woordigen en informeren;
• een synergie ontwikkelen tussen de verschil-

lende componenten van onze vakbond;
• een dialoog en banden leggen met de ver-

schillende componenten in onze samenle-
ving, zoals politieke, economische of acade-
mische actoren;

• de leden van de cel tot “ambassadeurs” van 
onze organisatie maken. 

Nouria EL HACHLOUFI
Voorzitter cel Young
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ACTUALITEIT

SYNDICALE PREMIE 2018

Wat moet ik hiermee doen? Waar stuur ik het formulier naartoe?
Controleer of uw gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of 
vul aan in deel B. Noteer je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet 
niet te ondertekenen!
Stuur het formulier op naar het secretariaat van jouw VSOA-groep.
Deze is gebaseerd op de dienst/sector waar je bent tewerkgesteld in 
de openbare diensten. 
Betaal je je bijdrage via de ACLVB? Stuur dan uw ingevulde en onder-
tekende aanvraag naar je ACLVB-secretariaat. 
Doe dit vóór 1 juli 2018. Onze diensten staan verder in voor de beta-
ling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk en stellen alles in het 
werk zodat uiterlijk op 31 december 2018 de laatste premie is betaald.

Opgelet: alleen originele formulieren komen in aanmerking. Dit houdt 
in: geen duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde do-
cumenten.
Je kan uiteraard ook altijd terecht bij jouw VSOA-afgevaardigde of bij 
het secretariaat van jouw VSOA-groep.

Hoeveel bedraagt de premie?
De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van strikte re-
gels die nauwgezet dienen opgevolgd. De betaling kan dan ook slechts 
gebeuren voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een 
minimumbijdrage hebt betaald. De maximum premie bedraagt 90 
euro voor wie minimum 154,56 euro bijdrage betaalde in het referen-
tiejaar 2017. Wie minder bijdroeg, ontvangt een verminderde premie 
volgens onderstaande tabel.

MINIMALE BIJDRAGE 
REFERENTIEJAAR 2017 SYNDICALE PREMIE 2017

€ 154,56 € 90,00

€ 115,92 € 67,50

€ 77,28 € 45,00

€ 38,64 € 22,50

 

Elk  jaar bezorgt de werkgever elk statutair of contractueel personeelslid van de openbare diensten een ‘aanvraag van de 

syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar.

Ben je talentvol en dynamisch? 
Maak je deel uit van de openbare sector en ben je jonger dan 35 jaar?

De cel VSOA-YOUNG zoekt leden en afgevaardigden om haar team bij te staan tijdens 
jobbeurzen en andere activiteiten. 

Interesse? Dan willen wij jou graag ontmoeten.

Aarzel niet en stuur ons een e-mail young@vsoa.eu
Tot binnenkort 

Het YOUNG-team
www.facebook.com/Young.SLFP.VSOA

WE WANT YOU ! VSOA YOUNG
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POST

RESPECTEER PROCEDURES BIJ 
AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE

Als je afwezig bent wegens ziekte of ongeval 
buiten dienst moet je een aantal procedures 
naleven.

• Meld je afwezigheid wegens ziekte ten laat-
ste voor het begin van je werkverplichting 
telefonisch aan je onmiddellijke chef of aan 
het HRCC (0800/22247)

• Raadpleeg op de eerste dag van je afwezig-
heid een geneesheer die je een medisch ge-
tuigschrift verstrekt.

• Meld zodra je in het bezit bent van je medisch 
getuigschrift de exacte duur van je afwe-
zigheid aan je onmiddellijke chef of aan het 
HRCC (Tip: neem steeds een kopie of foto van 
je medisch getuigschrift).

• Kleef een persoonlijk etiket op je origineel 
medisch getuigschrift en stuur het naar het 
HRCC.

• Zolang je afwezig bent wegens ziekte moet je 
beschikbaar zijn voor een medische controle, 
ook als je de woning mag verlaten.

De bovenstaande procedures gelden ook voor 
elke verlenging van je ziekteperiode.

Verloning tijdens de ziekte
• Als je vastbenoemd (statutair) bent en je 

afwezigheid valt onder de quota van ziekte-
dagen heb je recht op de betaling van je nor-
male loon, tenzij er sprake is van een admi-
nistratieve onregelmatigheid (zie hierboven). 
Als je niet meer beschikt over ziektedagen 
dan kom je in disponibiliteit en bekom je 
wachtgeld.

 Het wachtgeld bedraagt 75 % van je normale 
wedde. Indien je echter over een erkenning 
van je aandoening als “ernstige ziekte” be-
schikt, bedraagt het wachtgeld 100 % van je 
normale wedde. Een erkenning als “ernstige 
ziekte” is beperkt in tijd tot maximum 2 jaar. 

Nadien moet je een herbevestiging vragen 
van deze erkenning.

• Als je contractueel bent dan krijg je geduren-
de een bepaalde periode een gewaarborgd 
loon van bpost. Na deze periode val je ten 
laste van je mutualiteit. Daarom raden we 
contractuele medewerkers aan steeds hun 
ziekenfonds in te lichten bij afwezigheid we-
gens ziekte. 

Afwezigheid wegens ziekte vóór of tijdens de 
jaarlijkse vakantie
Als je ziek wordt tijdens of op de eerste dag van 
je periode van jaarlijkse vakantie dan blijft je ver-
lofperiode integraal behouden. Indien de ziekte 
langer duurt dan de verlofperiode, dan gaat de 
afwezigheid wegens ziekte in op de eerste ka-
lenderdag na de verlofperiode.
Als je ziek wordt vóór je aangevraagde of goed-
gekeurde periode van jaarlijkse vakantie, dan 
wordt de verlofperiode geannuleerd voor de 
duur van de afwezigheid wegens ziekte.
Indien je ziekteperiode eindigt vóór het einde 
van de aangevraagde of goedgekeurde verlof-
periode, dan sluit je verlof onmiddellijk aan op 
je afwezigheid wegens ziekte.

Medische controle
Tijdens je periode van ziekte kan je een medi-
sche controle krijgen. Je kan niet weigeren om 
de aangestelde controlegeneesheer te ontvan-
gen en je te laten onderzoeken. Deze controle 
kan plaatsvinden op elke dag van de week tus-
sen 8u en 21u (of 23u voor nachtdiensten).
Gedurende de ganse periode van je ziekte moet 
je beschikbaar zijn voor een medische controle 
op je verblijfplaats, ook als je de woning mag 
verlaten.
Indien je tijdens je ziekte op een andere plaats 
verblijft in België moet je die verblijfplaats on-
middellijk doorgeven aan je verantwoordelijke 

of aan het HRCC zodat de medische controle op 
deze andere verblijfsplaats kan plaatsvinden.
Indien je in het buitenland wil verblijven tijdens 
de periode van je afwezigheid wegens ziekte 
moet je je verantwoordelijke vooraf op de hoog-
te brengen zodat hij/zij een controle voor je ver-
trek kan aanvragen.

Afwezigheid bij medische controle
Indien je afwezig was tijdens een medische con-
trole zal de controlegeneesheer een oproeping 
in je brievenbus stoppen om je nadien bij hem/
haar aan te beiden voor controle. Je bent ver-
plicht om hierop in te gaan.

Dit controle onderzoek bij de controlegenees-
heer zelf mag ten vroegste de dag daarop 
plaatsvinden. Het is daarom uiterst belangrijk 
om meerdere malen per dag je brievenbus te 
controleren !
Indien je NIET ingaat op de uitnodiging om 
zelf naar de controlegeneesheer te gaan en de 
medische controle daardoor niet heeft kunnen 
plaatsvinden, dan : 
• wordt een bijdrage van 40 euro aangerekend 

in de kosten voor de controle;
• wordt de periode van afwezigheid wegens 

ziekte omgezet in een periode van niet-bezol-
diging.

M.a.w. : het niet respecteren van de medische 
controle kan je geld kosten!

Je kan hiertegen in beroep gaan door een bewe-
zen geval van overmacht in te roepen. Je moet 
hiertvoor een formulier invullen en opsturen 
naar het HRCC.
Je kan om een tweede oproeping van de con-
trolearts vragen indien gebleken is dat een eer-
ste controle niet heeft kunnen plaatsvinden. De 
kosten van dit bezoek aan de controlearts zijn 
voor jou en in geval de controlearts je afwezig-

Vorig jaar werden de procedures bij ziekte en medische controle aangepast. Uit tal van reacties en vragen blijkt dat deze 

onvoldoende gekend zijn, met alle gevolgen van dien. Hierna herhalen we de te volgen procedures bij een afwezigheid 

wegens ziekte en de te respecteren medische controle.
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POST

heid gerechtvaardigd acht zal je loon betaald worden vanaf de dag van 
deze tweede controle (maw : de periode van afwezigheid wegens ziekte 
tot aan deze tweede controle blijft een periode van niet-bezoldiging)

Resultaat van de medische controle 
• Als de controlegeneesheer de duur van je afwezigheid aanvaardt, dan 

onderteken je het formulier dat de controlegeneesheer je overhandigt 
en kan je afwezig blijven voor de duur van het toegestane ziekteverlof.

• Als de controlegeneesheer je de duur van je afwezigheid NIET aan-
vaardt en als je hiermee akkoord gaat, dan onderteken je het formu-
lier dat de controlearts je overhandigt. De controlearts zal laten weten 
dat je bereid bent het werk te hervatten vanaf de datum wanneer hij 
je arbeidsgeschikt heeft verklaard. Je moet dan je verantwoordelijke 
inlichten over je werkhervatting.

• Als de controlearts de duur van je afwezigheid NIET aanvaardt en als 
je hiermee NIET akkoord gaat, dan onderteken je het formulier dat de 
controlearts je overhandigt en vermeld je dat je niet akkoord gaat en 
zeg je hem dat ook. De controlearts moet dan contact opnemen met 
je behandelende dokter om tot een akkoord te komen. Je moet dan 
zélf informeren naar het resultaat tussen je behandelende dokter en de 
controlearts. Indien er binnen de twee werkdagen geen akkoord is tus-
sen de controlegeneesheer en je behandelende geneesheer dan wordt 
de arbitrageprocedure opgestart. Deze procedure schort de beslissing 
van de controlegeneesheer op.

Opgelet : als de controlegeneesheer beslist heeft dat je je dienst moet her-
vatten voor het einde van de voorziene afwezigheid, volstaan een nieuw 
medisch getuigschrift en een nieuw afwezigheidsattest niet om de afwe-
zigheid alsnog als medisch gerechtvaardigd te doen beschouwen, zelfs 
als zij afgeleverd zijn door een andere geneesheer. 

In dat geval moet de arbitrageprocedure worden toegepast.

Procedure en gevolgen van de arbitrageprocedure 
De behandelende – en/of controlegeneesheer stellen al dan niet in ge-
zamenlijk overleg een andere arts als scheidsrechter. Deze arts-scheids-
rechter voert het medisch onderzoek uit en beslist binnen drie werkdagen 
na zijn aanwijzing.
De arts-scheidsrechter brengt de behandelende-  en de controlegenees-
heer op de hoogte van zijn beslissing. bpost en jijzelf worden schriftelijk 
met een aangetekende brief verwittigd.

Desgevallend moet je je dienst hervatten op de datum die vastgelegd 
werd door de arts-scheidsrechter.
• Als de arts-scheidsrechter de vaststelling van de behandelende ge-

neesheer bevestigt, dan is het loon verschuldigd voor de volledige pe-
riode waarvoor de ziekte wordt bevestigd. De eventuele verplaatsings-
kosten worden terugbetaald.

• Als de arts-scheidsrechter de vaststelling van de controlegeneesheer 
bevestigt, dan start de niet-erkende afwezigheidsperiode vanaf de da-
tum van het controleonderzoek door de controlegeneesheer. Je mag 
deze periode regelen door verlof of rust of niet-bezoldiging. Deze peri-
ode is wel gelijkgesteld met dienstactiviteit.

• Je moet 113 euro (honorarium en administratieve kosten) aan de 
arts-scheidsrechter betalen.

Controlegeneesheer niet correct? Laat het ons weten!
Ook de controlegeneesheren zelf moeten zich houden aan de regels.
Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste geneesheren hun taak volbrengen 
zoals dat hoort, maar nu en dan worden ons zaken gemeld die toch de 
wenkbrauwen doen fronsen.

Ben je van mening dat de controlegeneesheer bij het uitvoeren van de 
controle niet correct heeft gehandeld : laat het ons weten zodat we deze 
praktijken voor de toekomst zoveel als mogelijk kunnen vermijden. 
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Het is wellicht niet het gevaarlijkste beroep ter wereld, maar het valt wel onder penibiliteit. Het gaat om een 

vrouwenberoep (95%), wat de ene of de andere ook maar beweert. Hun beroep wordt weinig op prijs gesteld, omdat het 

om huishoudelijke taken gaat en de sociale menselijke band in onze huidige samenleving bijkomstig lijkt. 

LRB

HUISHOUDELIJKE EN GEZINSHULP
Een beroep in de kijker

De persoonsgebonden dienstverlening betekent voor velen onder ons 
niets of heel weinig, behalve wanneer men daar zelf van geniet. 
Wanneer men overgaat tot de risicoanalyse, dan ontdekt men een reeks 
obstakels die de werknemer waakzaam moeten maken. Men kan zeggen 
dat het om een toewijdingsberoep gaat. Door de verscheidenheid en de 
opeenvolging van de werkplaatsen, het alleen werken, met daarbovenop 
de druk en de rentabiliteit, komen die zorg- en hulpbegeleiders voor pro-
blematische situaties te staan. 
Onze organisatie vraagt de aandacht van de preventieadviseurs: wees 
aandachtig voor de arbeidsvoorwaarden. Dit personeel verdient ook een 
meevoelende sociale blik en een houding gericht op efficiënte preventie. 
We zijn er ons van bewust dat de werkplaats van de dienstverleners (de 
woonplaats van de begunstigden), geen beheer of controle door de werk-
gever mogelijk maakt inzake de codex over het welzijn op het werk die 
even efficiënt zijn als in de eigen lokalen. Hoe dan ook, wanneer het per-
soneel aan zijn werkgever iets signaleert dat schadelijk kan zijn voor zijn 
gezondheid of dat zijn werkpost zou kunnen verbeteren, is het ieders taak 
om dat te verhelpen.  

Dit is een niet-limitatieve lijst van de risico’s eigen aan dit beroep:
• vallen van hoogte (een stoel nemen omdat er geen trapladder is, vallen 

in de trapgaten);

• brandwonden bij het bereiden van maaltijden;
• pesterijen en ongewenst seksueel gedrag door de begunstigde, des te 

waarschijnlijker daar de werknemer alleen staat;
• globaal chemisch risico door het gebruik van meerdere huishoudelijke 

producten die door de begunstigde gekozen en aangekocht worden;
• risico op snijwonden bij het bereiden van maaltijden;
• rug-, spier- gewrichtsletsel door het dragen van zware lasten (bood-

schappen, wasmand…);
• fysieke werklast met meerdere verplaatsingen tijdens de post en op-

eenvolging van taken bij de verschillende dagelijkse begunstigden; 
• emotionele last door frequente confrontatie met individuele toestan-

den: ziektes, armoede, verlaten van het gezin, verlatenheid, geestes-
storing (stress, burn out…).

• blootstelling aan het tabaksgebruik van de begunstigde;
• blootstelling aan sommige pathogenen (gebrek aan hygiëne, ziektes, 

dieren, enz...).

Wij hebben het geluk dat we goed gezond zijn, autonoom, rijk, familiaal en 
sociaal goed omringd en steeds performant. Laten we respect en dank-
baarheid tonen voor deze professionele werkers die zich elke dag inzetten.

Veel respect en dank!  
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Inge Vandendriessche had het, als juridisch adviseur, over de werking 
van de onderhandelings- en overlegcomités, de uitoefening van de 
PBW-bevoegdheden, de erkenning en representativiteit, de uitoefe-
ning van de wettelijk erkende werkingsmogelijkheden en het syndicaal 
verlof en dienstvrijstelling. De kersverse Nationaal ondervoorzitter 
van het Vlaamse Gewest, Andres De Cock, stelde zich voor en wist met 

zijn enthousiasme de zaal te overtuigen van het nut en de noodzaak 
van onze syndicaal werk. Nationaal voorzitter Stefaan Slaghmuylder 
bracht een overzicht van de verwezenlijkingen bij Financiën de laatste 
6 jaar en had het over de uitdagingen die ons nog te wachten staan. De 
Algemeen voorzitter van het VSOA, François Fernandez, ging dieper in 
op de hervorming van de pensioenen die nog volop aan de gang is. 

FINANCIËN

ALGEMENE VERGADERING
VSOA-FINANCIËN

Tijdens de algemene vergadering van VSOA-Financiën, op 2 februari, brachten de sprekers een mix van informatieve en 

actuele onderwerpen.

Stefaan Slaghmuylder,
Nationaal voorzitter

François Fernadez-Corrales
Algemeen voorzitter VSOA

Andres De Cock
Ondervoorzitter van het 

Vlaamse Gewest

Inge Vandendriessche
Juridisch adviseur

Michel Schleypen
Ondervoorzitter
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FINANCIËN

De laatste 6 jaar heeft de FOD Financiën heel 
wat hervormingen en veranderingen onder-
gaan.
Het begon met een eerste kanteling in de nieu-
we structuren van de FOD Financiën, bestaan-
de uit 6 Algemene Administraties, 5 Stafdien-
sten en de Diensten van de Voorzitter.

Kanteling 2 luidde de vernietiging in van de 
bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën. 
Door de integratie van hun weddecomplement 
bekwam een aantal ambtenaren weliswaar een 
hoger gewogen functie in de klasse A3, op fi-
nancieel vlak werden zij daar niet beter van.
Anderen kregen ten persoonlijke titel een rug-
zak met hun weddecomplement Maystadt en 
ook het brevet fiscaal expert kwam terecht in 
die rugzak.
Eind vorig jaar kregen wij de kers op de taart: 
de FOD Financiën heeft geen nood meer aan fi-
nanciële en fiscale graden! Het examen van fis-
caal deskundige wordt in 2018 voor een laatste 
maal georganiseerd.

Manneken Pis als douanier
Manneken Pis behoort bij de laatsten. Op 26 
januari 2018, ter gelegenheid van de Interna-
tionale Douanedag, kreeg het ketje een nieuw 
douane-uniform met, jawel, de decoratie van 
fiscaal deskundige. Kan het nog sarcastischer 
…
Voor de toekomstige generaties fiscale ambte-
naren bij het departement Financiën behoren 
de bijzondere loopbanen met weddecomple-
menten en de financiële en fiscale graden de-
finitief tot de geschiedenis.
Toekomstige budgettaire besparingen, dat was 
de essentie van kanteling 2.
Deze kanteling bij de FOD Financiën werd 
doorkruist door de afschaffing van de gecerti-
ficeerde opleidingen en een nieuwe loopbaan 
voor het volledig openbaar ambt van staatsse-
cretaris Bogaert. Het geheel werd hierdoor nog 
complexer en dit zorgde tevens voor perverse 

neveneffecten wat correcties noodzakelijk 
maakte. Voor de vroegere A23 laat de oplos-
sing nog steeds op zich wachten.
De eigenlijke operationalisering kwam er met 
de kanteling 3. Alle bestaande diensten wer-
den afgeschaft en de personeelsleden kregen 
een standplaats en een nieuwe dienst toege-
wezen binnen de gemoderniseerde structuren.
Een groot deel van de personeelsleden veran-
derde van standplaats of van dienst omwille 
van de door de overheid vooropgestelde slui-
ting van meer dan de helft van haar gebouwen 
en de ermee gepaard gaande centralisatie van 
diensten.
De meesten zochten comfort in hun nieuwe si-
tuatie. Voor een aantal personeelsleden bood 
de kanteling 3 opportuniteiten, maar velen 
waren en zijn nu nog steeds doodongelukkig.

Besparingen
Ook op de onkostenvergoedingen werd fors 
bespaard.
De forfaitaire vergoeding voor dienstopdrach-
ten werd belastbaar en kwam terecht in onze 
rugzak, een rugzak met gaten. Door de fisca-
lisering verloren we ruim de helft, bij voor-
uitgang in de carrière verdwijnt het saldo en 
tegen 2023 zal voor iedereen de volledige ver-
goeding in rook zijn opgegaan.

Omdat rekening houdend met de structuurher-
vormingen en gewijzigde werkmethodes, een 
actualisering noodzakelijk was, werden ook tal 
van andere vergoedingen afgeschaft, zonder 
dat er noemenswaardige alternatieven in de 
plaats werden gesteld.

Er kwam meer flexibiliteit door tijds- en plaats-
onafhankelijk werken. Het telewerk zorgt bo-
vendien voor extra besparingen door een lage-
re bezettingsgraad van de gebouwen, minder 
infrastructuurkosten en minder stook- en ven-
tilatiekosten.
De telewerker krijgt echter slechts een sym-

bolische vergoeding voor de kosten van inter-
netaansluiting en abonnement. Voor andere 
kosten die de telewerker draagt waaronder 
verwarming, elektriciteit, onderhoud, inrich-
ting bureel, … blijft de werkgever in gebreke 
deze te vergoeden.

Het systeem van variabele arbeidstijd werd 
vervangen door een stelsel 1 en 2 en de recu-
peratiemogelijkheden werden beperkt.

Verlies aan personeel
De FOD Financiën verloor de laatste jaren bij-
zonder veel personeel. Niet enkel omwille van 
de budgettaire beperkingen en een beperkte 
vervanging van de pensioneringen, maar ook 
door de overdracht van bepaalde fiscale mate-
ries van het federale niveau naar de Gewesten. 
De hertekening van de federale overheid resul-
teerde daarbovenop in een aantal transferten 
naar andere FOD’s. We zijn nu nog amper met 
20.000,00 VTE’s, een vermindering met 1/3 te 
opzichte van 10 jaar geleden.

De laatste jaren zijn de personeelsplannen niet 
gebaseerd op de effectieve behoeften maar 
gaan deze uit van budgettaire beperkingen, 
met als gevolg een steeds krapper wordende 
personeelsbezetting wat zorgt voor kritische 
situaties op de operationele diensten. Deze 
personeelstekorten worden deels opgevangen 
door “downgrading” van de taken, wat neer-
komt op extra budgettaire besparingen op de 
rug van het personeel.

De Rechtszekerheid werd hervormd en samen-
gevoegd met de hypotheekkantoren, tot groot 
(on)genoegen van de medewerkers.

Bij de Douane en Accijnzen deed het shiftwerk 
zijn intrede, met een shiftvergoeding die voor 
sommigen bijzonder voordelig is en voor an-
deren niet billijk, daar deze niet overeenstemt 
met de prestaties die zij werkelijk verrichten.

AFSCHEID VAN EEN STAFDIRECTEUR 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat onze geliefde Stafdirecteur P&O, Kurt Van Raemdonck, eind december 2017 

afscheid heeft genomen van onze FOD. De inhoud van Kurt zijn afscheids- en bedankingsmail was dermate rooskleurig dat 

deze smeekt om eens langs de andere zijde te worden belicht. Laten we samen even terugblikken op de verwezenlijkingen.
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De bevorderingsprocedure op basis van titels 
en verdiensten zette de deuren wijd open voor 
het maken van willekeurige profielen “à la tête 
du client”.

Tot zover de terugblik op en bloemlezing uit 
de “mooie 6 jaren” van onze gewezen stafdi-
recteur.

Enige nuancering is noodzakelijk. Er waren 
absoluut ook veel positieve elementen in deze 
verwezenlijkingen. Ondanks het gemor bij het 
personeel, zagen wij in de cijfers van de “on-
tevredenheidsenquête” een positieve evolutie. 
Ook waren er de erkenning van het HR-team 
van het jaar, de Corporate HR Award, de Di-
versity Award en Overheidsorganisatie van het 
jaar.
Eén van de fijne aspecten van het verleden is, 
dat het voorbij is.
Ik heb de voorbije jaren veel geleerd en vooral 
ondervonden dat het bijzonder moeilijk is te 
onderhandelen met mensen die weten dat ze 
ongelijk hebben.

Afscheid is een deur naar de toekomst
Voor de komende jaren kondigde de voorzitter 
van het Directiecomité van de FOD Financiën 
een periode van stabiliteit aan voor de materies 
P&O.
Stabiliteit wil niet zeggen dat alles bij het huidi-
ge blijft, maar dat er geen grote hervormingen 
meer aan komen en dat wat actueel niet-stabiel 
is, stabiel moet worden gemaakt.
Ook de operationalisering van de Algemene 
Administraties zal worden verder gezet. Het is 
te hopen dat de externe focus van de kwaliteit 
van de controle, de dienstverlening aan de bur-
ger en de genoegdoening van onze ambtena-
ren hierbij primeert.
De nieuwe directeur belast met de Stafdienst 
P&O is voor ons geen onbekende. Onder Reyn-
ders zat Alain Roland de onderhandelingen 
binnen het Sectorcomité II voor. Hij kent de 
reglementering bijzonder goed. Zijn grootste 
troef is dat hij de historiek kent van de FOD Fi-
nanciën.
Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst, 
maar ik heb er vertrouwen in dat wij op een 
constructieve wijze zullen kunnen samenwer-
ken.

Verblijfkosten
Een eerste realisatie betreft de verblijfkosten 
bij dienstopdrachten buiten de standplaats 

waar er voor de voorwaarden bij de FOD Finan-
ciën een “ruime” interpretatie wordt gehan-
teerd.
Er zijn voor het VSOA ook nog heel wat andere 
zaken die stabiel moeten worden gemaakt.
Een groot aantal instructies zijn eerder visie-
teksten en missen duidelijkheid.
Dit is onder meer het geval voor het TAW, de 
stelsels 1&2, de AV ...
De wijze waarop de vrijwillige mutatie binnen 
de FOD Financiën wordt georganiseerd is de 
totale chaos. In meerdere casussen moeten wij 
vaststellen dat voor de “interne mobiliteit” de 
wettelijke bepalingen op een bijzonder eigen-
zinnige wijze worden geïnterpreteerd.
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de ge-
deeltelijk afgeschafte polyvalentie, niet enkel 
bij de AA Fiscaliteit, maar ook bij de Patrimoni-
umdocumentatie en de Inning en Invordering.

Op P&O na, is meestal niemand tevreden over 
evaluaties. Ze vreten tijd, stemmen wrevelig 
en torpederen de motivatie. Ze veroorzaken 
angst, nervositeit en ontgoocheling, terwijl lei-
dinggevenden er ook zelf tegenop zien.
Wie nog steeds gelooft dat een jaarlijkse evalu-
atie de sleutel is om medewerkers te motiveren 
en te helpen in hun job, mist basisinzicht in wat 
mensen drijft op hun werk.

Feedback is daarentegen wel bijzonder belang-
rijk en is zowat permanent nodig. Er is nood 
aan informele, permanente en constructieve 
feedback. Constructief betekent evenwel geen 
vrijgeleide voor medewerkers die ondermaats 
presteren. Die medewerkers moeten extra op-
gevolgd worden.
Leidinggevenden moeten hun medewerkers 
kunnen inspireren, coachen en motiveren. In 
veel van de dossiers waarvoor we worden ge-
consulteerd wil de betrokkene zijn dienst verla-
ten, niet voor het werk of de collega’s, neen, ze 
lopen weg van slechte leidinggevenden.
Samen met het gebrek aan respect en aan zin-
vol werk, is de wijze waarop wordt geëvalueerd 
een belangrijke oorzaak voor burn-out.

Geen einde van de tunnel
De regering en het Openbaar Ambt bood de 
nodige ondersteuning voor de besparingen en 
herstructureringen binnen de FOD Financiën 
en het ziet er niet naar uit dat we reeds aan het 
einde van de tunnel zijn.
Het zomerakkoord voorziet dat de wetgeving 
zal worden aangepast om voor aanwerving van 

nieuwe personeelsleden prioriteit te geven aan 
contractuelen om de overheid efficiënter en 
flexibeler te maken.
Blijkbaar is de regering de overtuiging toe-
gedaan dat de vaste benoeming een flexibel 
personeelsbeleid in de weg staat. Bij de FOD 
Financiën konden wij tijdens de kantelingen 
ondervinden dat het tegendeel waar is. In te-
genstelling tot contractuelen heeft geen en-
kele statutair een arbeidscontract. Het statuut 
wordt van bovenaf opgelegd en de overheid 
kan éénzijdig beslissen het statuut te wijzigen. 
Flexibel personeelsbeleid is juist eenvoudiger 
met statutairen dan met contractuele werkne-
mers.

Bij contractuelen is er wederzijdse toestem-
ming nodig. Het probleem is dat contractuelen 
bij de overheid in België eenzijdig worden be-
naderd, alsof het statutairen zijn.
De huidige statutairen zouden hun statuut 
behouden. Maar met uitzondering van gezags-
functies zouden er enkel nog contractuelen 
worden aangeworven.
Indien deze plannen worden gerealiseerd, ligt 
de weg open naar privatisering voor alle over-
heidstaken waarvan de regering meent dat 
deze geen deel uitmaken van de kernopdrach-
ten van een overheid. 

Het VSOA wil meewerken aan een moderni-
sering van het statuut. Echter een contrac-
tualisering van het openbaar ambt is voor 
het VSOA niet de oplossing.

Het VSOA zal zich verder constructief op-
stellen en geeft voorrang aan een correct 
overleg. Staken is slechts een wapen als 
overleg onmogelijk blijkt.

Stefaan SLAGHMUYLDER
Nationaal voorzitter VSOA-Financiën
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ERKENNING VAN OPDRACHTEN OP 
NATIONAAL GRONDGEBIED

Tot voor kort werd enkel een herinnerings-
medaille ter huldiging van de deelname aan 
buitenlandse operaties of opdrachten uitge-
reikt, terwijl vele militairen en burgerperso-
neelsleden van Defensie deelnamen en nog 
steeds deelnemen aan opdrachten en operaties 
voor de operationele verdediging van het eigen 
grondgebied. Na verschillende verzoeken van 
onze organisatie krijgt de toekenning van een 
herinneringsmedaille voor operationele verde-
diging van het nationaal grondgebied, kortom 
de opdrachten type Homeland, vorm.

Sinds januari 2015 brachten velen van onze 
collega’s grotendeels hun tijd door in de Bel-
gische straten tijdens Operatie Homeland en 
is de militair een normaal beeld geworden in 
de straat. Ter bescherming van de bevolking 
in het kader van de verhoogde terrorismedrei-
ging, werden de militairen in eerste instantie 
statisch ontplooid in steun van de politie. Later 
evolueerde de statische opdracht naar een pa-
trouille-opdracht, een kolfje naar de hand van 
de vele militairen. Hierbij leven ze zoals tijdens 
een buitenlandse operatie: ze mogen niet naar 
huis, maar slapen in de kazerne of op de lucht-
havens.
Het dreigingsniveau daalde op 22 januari 2018 
van niveau 3 naar 2, na een evaluatie van de 
situatie door OCAD, het coördinatieorgaan voor 
de dreigingsanalyse. Deze niveaudaling heeft 
mogelijk tot gevolg dat de militairen groten-
deels uit het straatbeeld verdwijnen en zij zich 
weer kunnen toespitsen op hun kerntaak, na-
melijk training en buitenlandse zendingen. Voor 
sommige gebouwen of buurten blijft het drei-
gingsniveau echter op 3 behouden. VSOA-De-
fensie hoopt dat deze niveauverlaging geen 
verhoging van de attritie veroorzaakt want ve-
len van de jongeren kennen enkel de Operatie 
Homeland. Op sociaal-familiaal vlak, is deze 
beslissing wel goed nieuws.

Bijzondere waardering
De Herinneringsmedaille wordt toegekend aan 

alle militairen of burgerpersoneel van Defen-
sie die minimaal dertig dagen (opeenvolgend 
of niet) gedurende de ganse loopbaan aan de 
opdrachten en operaties voor de operationele 
verdediging van het eigen grondgebied ter on-
dersteuning van de geïntegreerde politie, type 
Homeland, hebben deelgenomen. Per periode 
van 90 dagen wordt een extra cijfer toegekend. 
Met deze eervolle onderscheiding worden de 
militairen en burgerpersoneelsleden van De-
fensie beloond voor hun deelname aan bepaal-
de operaties of opdrachten die de onschend-
baarheid en de verdediging van het nationaal 
grondgebied, de verdediging van gevoelige 
punten of de veiligheid van de bevolking garan-
deren.
Eretekens zijn een teken van respect en hebben 
trouwens als doel hulde te brengen aan de per-
sonen die ze ontvangen. Op deze wijze houdt 
Defensie er aan zijn waardering te tonen voor 
het werk dat geleverd wordt door het perso-
neel.
Op 28 maart 2018 wordt er een plechtigheid 
voorzien op de Grote Markt van Brussel voor de 
uitreiking van de eerste medailles, waaruit de 
waardering voor deze bewezen diensten duide-
lijk blijkt.

VSOA-Defensie: ”Deze erkenning is een uitgele-
zen moment om stil te staan bij het plichtbesef, 
de professionele aanpak en de loyaliteit van het 
Defensiepersoneel.”  

DEFENSIE
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DE TIJDSPAARREKENING

Met een bepaald gedeelte wordt bedoeld: alle vakantiedagen boven de 
24 dagen kunnen opgespaard worden.

Bijvoorbeeld: Een personeelslid jonger dan 45 jaar kan 2 dagen per 
jaar opsparen. Voor een personeelslid ouder dan 45 jaar varieert dit en 
afhankelijk van de leeftijd kan men tussen de 3 en 9 dagen opsparen.
Het totaal aantal opgespaarde vakantiedagen mag nooit hoger liggen 
dan 100 werkdagen over het geheel van de loopbaan.

Hieronder zetten we de belangrijkste mogelijkheden voor het jaarlijks 
nemen van het opgespaarde vakantieverlof voor u op een rijtje.

• U hebt de mogelijkheid om een ononderbroken periode van ten min-
ste 20 werkdagen te nemen.

• Het kan niet geweigerd worden om dienstredenen.
• U bent verplicht om dit verlof 2 maanden op voorhand aan te vra-

gen, tenzij
* je functionele chef een kortere termijn aanvaardt ;
* in het geval van ziekenhuisopname van een persoon waarmee je 

onder hetzelfde dak woont, of van een kind, vader of moeder van 
jou of van je partner.

Ter info:
De volledige reglementering vindt u terug op: www.fedweb.be
Op 12 januari 2018 werd hierover een e-news, gericht aan het burger-
personeel bij Defensie, gepubliceerd. 
Bijkomende informatie is te verkrijgen bij HRB/Civ. of uw HR dienst.

Verhoging maaltijdcheques voor personeel CDSCA
VSOA-Defensie heeft in 2017, tijdens een basisoverlegcomité, een ver-
hoging van het bedrag van de maaltijdcheques bij CDSCA gevraagd. 
We zijn verheugd het personeel te mogen informeren dat dit in voege 
gaat op 1 maart 2018. De maaltijdcheques zullen verhogen 4 naar 5 
euro. De verhoging van 1 euro is ten laste van de werkgever. Als socia-
le partner, bezorgd om het welzijn van het personeel, kunnen we deze 
positieve reactie van de overheid op ons verzoek enkel toejuichen. 

Deze nieuwe maatregel werd eind 2016 reeds onderhandeld tijdens het comité B en vloeit voort uit het koninklijk besluit 

van 9 maart 2017 over flexwerk. Dit systeem biedt het personeel de mogelijkheid om vanaf 2017 een bepaald gedeelte 

van het jaarlijks vakantieverlof op te sparen om later gedurende de loopbaan op te nemen.

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:

MARCHE-EN-FAMENNE
HQ L Bde
LAHAYE Eric
GSM: 0496 17 59 32
eric.lahaye@slfp-defense.be 
eric.lahaye@mil.be 

MARCHE-EN-FAMENNE
Camp Marche
TUBBECKX Thierry
GSM: 0471 13 96 88
thierry.tubbeckx@slfp-defense.be 
thierry.tubbeckx@mil.be  

MARCHE-EN-FAMENNE
4Bn Log
CUSTERS Valerie
GSM: 0474 96 26 71
valerie.custers@slfp-defense.be 
valerie.custers@mil.be

Volg VSOA Defensie op Facebook: VSOA Defensie - SLFP Défense
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NH90 NAAR MALI MET ANTONOV 124
Op de vliegbasis van Beauvechain is één van de grootste transportvliegtuigen ter wereld, een type Antonov 124, geland om er 

twee NH90 helikopters in te laden en naar Bamako in Mali over te vliegen. 

Vanaf maart zet ons land deze twee NH90-helikopters, samen met vijf-
tig militairen, in voor de missie MINUSMA, Mission Multidimensionnel-
le Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali. 
Alhoewel ons land al sinds 2016 deelneemt aan deze VN-operatie, is 

dit de allereerste operationele inzet ooit voor de NH90-helikopters. Zij 
zullen er troepentransport en medische evacuatie uitvoeren in steun 
van de Duitse helikoptereenheid. 

De twee Belgische NH90-helikopters die op 
5 februari naar Mali vertrokken, zijn intussen 
aangekomen. Het Antonov 124-transportvlieg-
tuig dat de toestellen vervoerde, landde dezelf-
de dag rond tien uur ‘s avonds in Bamako, de 
hoofdstad van Mali. 

De twaalf militairen die de toestellen vergezel-
den, kregen hulp van hun collega’s ter plaatse 
om de heli’s uit het vrachtvliegtuig laden. Vier 
uur later, om twee uur ‘s nachts, stonden de 
twee helikopters en de rest van het materieel 
op het tarmac van de luchthaven van Bamako. 
(DG COM). 

©
 S

M
IT

S
©

 S
M

IT
S



maart 2018 VSOA argument 15

DEFENSIE

Jouw verantwoordelijkheden
• Bestendige ontwikkeling van de contacten met de interne (vaste 

afgevaardigden, afgevaardigden en leden) en externe actoren 
(journalisten, politieke wereld, verschillende beroepsgroepen van 
het VSOA). 

• Deelname aan het Redactiecomité van het maandblad Argument.
• Opstellen van de artikelen voor het maandblad Argument.
• Opstellen van de persberichten.
• Je waakt erover dat de huisstijl correct wordt uitgedragen.
• Beheer en regelmatige bijwerking van de Internetsite en sociale 

media.
• Mailings bestemd voor de afgevaardigden en /of leden. 
• Toezicht op de actualiteit en samenstellen van een dagelijks 

persoverzicht. 
• Beheer en opvolging van punctuele projecten zoals bijvoorbeeld 

brochures.
• Ondersteuning aan de andere diensten van de groep Defensie 

wanneer nodig.   
• Organiseren van seminaries, infovergaderingen en evenementen 

horen eveneens tot jouw takenpakket.
• Beschikbaarheid om binnen de kortste tijd te reageren.

Welke voorwaarden om deel te nemen 
Lid zijn van het statutair of contractueel personeel van Defensie 
(militair of burger).

Jouw Profiel
• Je hebt een Bachelor of Master marketing of 

communicatie en/of een aantal jaar ervaring in 
een gelijkaardige functie.

• Je bent gestructureerd en nauwgezet in de administratie.
• Je beschikt over een vlotte talenkennis Nederlands, Frans en 

Engels.
• Je beschikt over communicatieve, creatieve vaardigheden en een 

vlotte pen.
• Je bent een gemotiveerde teamplayer met zin voor planning en 

coördinatie.
• Je getuigt van een bijzondere flexibiliteit.

Wij bieden
Wat mag je verwachten in ruil voor jouw inzet?
• Je komt terecht in een organisatie waar innovatie en groei voorop 

staan.
• Je wordt deel van een dynamisch team.
• Een afwisselende en boeiende functie waar je zelfstandig kan 

werken.
• Behoud van je statuut.

Dien je kandidatuur en CV in per brief naar hierna volgend adres tegen 
15 maart 2018 ten laatste.
 
De heer Edwin Lauwereins
Voorzitter
VSOA Defensie Lozenberg, 2 
1932 ZAVENTEM 

Of per e-mail: edwin.lauwereins@vsoa-defensie.be

Bijkomende informatie kan via bovenvermeld
mailadres verkregen worden of via het 
telefoonnummer 0476 34 30 63.

VSOA-Defensie, de belangrijkste sociale partner van Defensie, is op zoek naar een tweetalige 
gekwalificeerde vaste afgevaardigde (M/V) om zijn communicatieteam te versterken.
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RECHTERLIJKE ORDE

Rechterlijke organisatie
In het kader van de implementatie van de bestuurlijke autonomie lezen wij dat 
deze verder wordt geconcretiseerd en de eerste overgedragen bevoegheid het 
personeelsbeheer is over magistratuur en gerechtspersoneel. In een volgende 
fase komt de verdeling van de personele middelen over de gerechtelijke 
entiteiten aan bod. Door alles uit handen te geven en door te schuiven naar 
de Directiecomités wordt naar onze mening de klok teruggedraaid en de poort 
terug opengezet naar de oude cultuur, het nepotisme, waarbij het “ons kent ons” 
verhaal primeerde. VSOA-Rechterlijke Orde blijft voorstander van de aanstelling 
binnen de Directiecomités van een externe manager die de juiste opleiding en 
kennis heeft om de objectiviteit bij de verdeling van de middelen te garanderen. 
Op die manier kan de magistratuur zich concentreren op haar kerntaken: 
rechtspreken en vonnissen en arresten vellen.

Informatisering van Justitie
De beleidsnota meldt de verdere uitwerking van de reeds opgestarte dossiers, 
zoals bijv. de MACH-applicatie. Deze zou althans voor de vredegerechten verder 
worden uitgebouwd met een centraal register dat de digitale dossiers voor de 
bewindvoeringen zal bevatten. Verder wordt verwezen naar een voorontwerp van 
wet waarbij er een verschuiving zou plaatshebben van de bevoegheid voor de 
procedure inzake collectieve schuldenregeling van de arbeidsrechtbank naar de 
vredegerechten. Volgens de nota plaatst men deze dossiers zo bij de natuurlijke 
rechter. VSOA-Rechterlijke Orde kan deze visie wel volgen, ware het niet dat de 
beleidsnota geen melding maakt van hoe men dit op het vlak van het personeel 
zal invullen.  De recente hervormingen van de kantons waarbij er sommige wor-
den opgeheven en verdeeld over de nabije aangrezende zetels brengt al een niet 
onaardige verzwaring van de werklast met zich mee. 

Het personeel van de opgheven kantons wordt eveneens herverdeeld, maar dat 
zal in vele gevallen niet volstaan om de reeds bestaande tekorten aan te vullen. 
De eventuele overheveling van de CSR-dossiers naar de vredegerechten, al dan 
niet met personeel, zal een bijkomende verzwaring van de werklast betekenen.
Wij willen hierbij toch de aandacht trekken op twee problemen die zich met een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen stellen:

1. plaatsgebrek voor zowel personeel als dossiers in de kantons, gelet op de 
actuele toestand van de gebouwen;

2. de verplaatsing van het personeel.
Vooral de verplaatsing van het personeel baart ons zorgen. Wij beseffen dat men 
nooit iedereen op zijn wenken zal kunnen bedienen, maar dringen niettemin aan 
op een sociale benadering rekeninghoudend met de familiale situatie (woon- /
werkverkeer, opvang kinderen, e.d.m.).

Gebouwen en infrastructuur
De beleidsnota verwijst hier naar het Masterplan voor gerechtsgebouwen waar-
van de uitvoering in 2018 zal worden opgestart. Er wordt uitvoerig verwezen 
naar het plan voor de vredegerechten dat zal gefinaliseerd worden. Verder is er 
de samenvoeging van de griffies in de stedelijke context, die ook in 2018 zal 
worden gefinaliseerd. De derde fase, de hertekening van de gerechtelijke kan-
tons, zal worden opgestart. Het VSOA-Rechterlijke Orde stelt vast dat hier met 
geen woord gerept wordt over de ware staat van de gebouwen. Evenmin als de 
beschikbare ruimte.  Wij hebben als syndicale organisatie in het verleden reeds 
een ruim aantal klachten ingediend bij de FOD WASO voor de gebouwen, waar-
van zelfs sommige niet meer als kraakpand in aanmerking zouden komen. Het 
werk van de preventieadviseurs wordt op deze manier zeker niet naar waarde 
geschat. Nochtans zetten zij zich dagelijks in voor de controle van de gebouwen 
en stellen lijvige rapporten op. Maar al te vaak worden deze weggelachen en 
“verticaal” geklasseerd. In verschillende van deze klachtendossiers werden door 
de FOD WASO waarschuwingen uitgeschreven of zelfs PV’s opgesteld. Wat er 
nadien met de dossiers gebeurt, is niet altijd geheel duidelijk. Men zou er kunnen 
van uit gaan dat eenmaal deze bij het arbeidsauditoraat belanden, de auditeur 
zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Sociaal overleg
Doorheen zijn beleidsnota verwijst de minister geregeld naar het sociaal overleg 
dat hij intensief noemt en waarbij hij zich engageert dit verder te zetten. VSOA-Rech-
terlijke Orde moet hier toch vaststellen dat wat de Rechterlijke Orde zelf betreft het 
eerder een mager beestje was. Veelal werd de agenda van het sectoroverleg ge-
voed door de syndicale organisaties. De door de overheid geplaatste punten waren 
meestal projecten die op een hoger niveau werden ingevoerd en zoals steeds met 
de nodige vertraging geïmplementeerd worden voor de rechterlijke orde.

Conclusie
Wij kennen de gedrevenheid van de minister om de logge en verouderde struc-
tuur van de rechterlijke orde naar een hoger en performanter niveau te tillen. 
Niettemin botst de minister, net zoals de vakorganisaties, op zijn limieten als 
het gaat over onderhandelen met de derde macht, de magistratuur. Deze dames 
en heren beslissen het liefst alles zelf zonder inmenging en al zeker niet door 
overleg met de sociale partners.  VSOA-Rechterlijke Orde zal blijven voorrang 
verlenen aan het correct  en constructief overleg. 

Guy VAN CAUWENBERGHE 
Voorzitter

DE LAATSTE RECHTE LIJN VAN KOEN GEENS  
In november 2017 stelde de minister van Justitie zijn algemene beleidsnota voor. Punt I van de nota luidt als volgt: 

"Een efficiënte, kwaliteitsvolle en toegankelijke justitie."
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PROXIMUS

Onze nieuwe collega’s zullen ons toelaten nog 
meer aanwezig te zijn wat de organisatie van 
de bijkomende regionale permanenties bevor-
dert in het hele land. Aarzel niet hen ter plaat-
se telefonisch of per e-mail te contacteren ; ze 
verbinden zich er toe u zo spoedig mogelijk te 
antwoorden.
De mededelingen over de aanwezigheidsdagen 
en het telefoonnummer te vormen voor een ge-
personaliseerde afspraak, worden u gemeld via 
de syndicale uithangborden ter beschikking in 
alle centra.

Er zal u dan ook een nieuwsbrief verstuurd wor-
den om u van de verschillende plaatsen in te 
lichten waar de medewerkers te bereiken zijn. 
Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, 

stuur een e-mail met uw privé-e-mailadres naar: 
« vsoaslfppxs@gmail.com ».

Wij vergeten onze collega’s niet die op een ge-
delocaliseerde manier moeten werken in klei-
nere locaties of in de shops waar we eveneens 
regelmatige bezoeken zullen brengen. De aller-
grootste geheimhouding wordt verzekerd aan 
alle leden die een « discreet » contact wensen 
met ons.

Twijfel er niet aan om er over te praten want 
sommige personeelsleden durven de stap niet 
wagen. Door deze aanwezigheden zullen wij 
hen kunnen geruststellen en hen een kwali-
teitsdienst verlenen.
Alle vertegenwoordigers van VSOA-Proximus 

zijn personeelsleden van Proximus en zoals u, 
komen ze van alle uithoeken van de onderne-
ming, uit alle beroepen die wij verdedigen om 
voor u de beste werkomstandigheden te verkrij-
gen.

Dus, aarzel niet en kom naar onze vertegen-
woordigers, wij zijn er met u en voor u.
Ga naar onze site: www.slfp-vsoaproximus.be

  

VSOA-PROXIMUS
VERSTERKT ZICH IN 2018

Om nog dichter bij zijn leden te staan, heeft VSOA-Proximus zijn team versterkt met twee regionale permanent 

medewerkers.
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POLITIE

Toen Patrick Roijens, onze nieuwe informatiedirecteur, mij vroeg of ik een artikel wilde schrijven over hoe een werkdag 

er voor Vincent Houssin en mezelf uitziet, wilde ik dit in eerste instantie weigeren omdat noch Vincent, noch ikzelf op de 

voorgrond willen treden. De goede werking van onze organisatie is reeds vele jaren te danken aan het geheel, de inzet 

van elke persoon die er deel van uitmaakt. Toen ik dieper over de vraag nadacht, realiseerde ik me echter dat zo’n artikel 

wel degelijk een meerwaarde kon betekenen. Jullie vraag om te weten waar wij dag in dag uit mee bezig zijn, of wij de 

organisatie inderdaad evenveel opbrengen als zij ons geeft, is niet meer dan terecht.

“WE DOEN DE MACHINE DRAAIEN”

Maar waar begin ik ? Het VSOA-Politie is een organisatie met meer dan 
negentienduizend leden uit de politiediensten, met meer dan zeshonderd 
afgevaardigden, met een dertigtal medewerkers op de hoofdzetel : zowel 
contractuelen als (al dan niet vaste) afgevaardigden. Ons jaarlijks budget 
bedraagt een paar miljoen euro, die niet uit de lucht komen gevallen en 
die we actief moeten gaan zoeken om de machine draaiende te houden. 
Daarnaast moeten we deze middelen ook als een «goede huisvader» be-
heren want dit geld behoort niet ons, maar jullie toe.

Kleine onderneming
Jullie begrijpen het al: VSOA-Politie is een KMO, niet meer, maar ook niet 
minder. En ook al lijkt dit niet het juiste woord, toch moet ik het zo stel-
len want één van de petjes die Vincent en ik moeten opzetten, is dat van 
manager. We moeten het allerbeste uit deze machine - het VSOA - halen 
door daar waar nodig wat olie aan de radertjes te smeren, hier en daar een 
bout aan te spannen, onze organisatie van de nodige brandstof te voor-
zien zodat zij kan blijven draaien, en de nodige maatregelen te nemen ten 
aanzien van tal van externe bedreigingen (bij wijze van voorbeeld verwijs 
ik naar de Europese GDPR-normen die ons verplichten om te voorzien in 
een extreem hoge gegevensbescherming, iets waar wij sedert twee jaar 
een pak inspanningen en middelen aan besteden), … . Wij mogen door-
heen dit alles nooit uit het oog verliezen dat wij een vakorganisatie zijn en 
geen privé-onderneming. Onze grootste ambitie ligt immers niet in het 
«verwerven van meer leden», maar in het zo goed mogelijk doen draaien 
van onze organisatie door de middelen waarover wij beschikken zo goed 
mogelijk te besteden ten dienste van onze leden.
Wij zijn in de eerste plaats echte syndicalisten: geen ruziemakers – wat 
niet betekent dat wij ons mannetje niet kunnen staan – maar mensen met 
een groot hart voor onze collega’s ; wij smijten ons zodra wij ingelicht 
worden over de problemen waarmee onze collega’s te kampen hebben; 
wij willen zo snel mogelijk oplossingen vinden, en liefst definitieve oplos-
singen; …. Wij besteden onze tijd dus aan het bestrijden van al die zaken 
die «de overheid» ten koste van het politiepersoneel de wereld in stuurt, 
zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de middelen beperkt zijn; en 

zonder, anderzijds, te vergeten dat wij democratisch genomen politieke 
beslissingen niet met een toverstok ongedaan kunnen maken, hoe be-
treurenswaardig sommige van deze beslissingen ook mogen zijn. In dit 
laatste geval, bestaat onze taak er in om voor schokdempers te zorgen.

Elke minuut telt
Maar hoe verloopt onze dag dan concreet ? Een dag van het «type A», 
zoals ik dat zou noemen, is een dag waarop er geen externe vergaderin-
gen zijn gepland. Dit soort van dagen komt sedert maanden nog slechts 
zelden voor. Wij starten zo’n dag dan op onze hoofdzetel, maar houden er 
altijd rekening mee dat wij plots kunnen worden opgebeld om naar ergens 
anders te lande te trekken. Wanneer wij op zo’n dag van het «type A» het 
gebouw betreden, worden wij haast onmiddellijk aangesproken met vra-
gen, problemen die beoordeeld moeten worden, verzoeken tot adviezen. 
De medewerkers op de zetel weten dat elke minuut van onze dag telt en 
dat er gestreden wordt om een onderhoud met ons om zo de dossiers 
die men behandelt vooruit te krijgen. Na deze eerste fase, kunnen wij ons 
buigen over onze eigen dossiers die zowel interne aangelegenheden (het 
VSOA is een KMO, zoals ik al zei) als externe, en dus syndicale, zaken -  de 
reden waarom wij bestaan - betreffen. Wat de interne aangelegenheden 
betreft, is VSOA-Politie een organisatie zoals elke andere: zij is voortdurend 
in beweging. Maar deze beweging moet gestuurd worden om te vermijden 
dat zij zinloos is. Om die reden hebben wij een schitterende tool voorzien, 
namelijk onze meerjaarlijkse strategie, die op hetzelfde ogenblik als onze 
eigen aanstelling wordt goedgekeurd. Deze strategie fungeert als vuurto-
ren bij woelige zee: zij zorgt ervoor dat het schip VSOA-Politie niet zinkt, dat 
alle betrokken afgevaardigden weten waar we naartoe varen. Onze voor-
uitgang is duidelijk zichtbaar en dat is essentieel voor hun engagement.

Strategie
Wat betreft de externe aangelegenheden: zowel wij zelf (wij leggen gi-
gantisch veel onderwerpen op tafel tijdens het Onderhandelingscomité 
en het Hoog Overlegcomite) als de overheid brengen deze aan. Wij maken 
daarvoor gebruik van een tweede, fantastische tool : het Memorandum 

Een dag met Voorzitter Vincent Gilles
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POLITIE

van het VSOA-Politie, eveneens goedgekeurd door de Algemene Verga-
dering die ons heeft verkozen. De overheid, daarentegen, laat zich leiden 
door de actualiteit (het is zeer typerend voor de politiek om in te spelen op 
actualiteit en emoties) en het regeerakkoord. 

Wanneer jullie er deze twee documenten op nalezen, zullen jullie een 
duidelijke kijk krijgen op de vooruitgang die wij hebben gerealiseerd en 
zullen jullie deze ook naar waarde kunnen schatten: in de wandelgangen 
wordt niet de juiste informatie verkregen om ons werk te beoordelen.
Doorheen deze interne en externe aangelegenheden door, behandelen 
wij dagelijks elk zo’n honderd e-mails. De helft daarvan zijn louter infor-
matief, maar moeten desondanks gelezen worden. De andere helft vraagt 
enige actie van onze kant: een communiqué opstellen, contact opnemen 
met journalisten of vertegenwoordigers van de overheid, of met gemach-
tigden van onze eigen organisatie, … . Onze gsm’s zijn onze beste vrien-
den. We delegeren enorm veel zaken en dankzij de onmiskenbare kwali-
teiten van onze medewerkers op de zetel en onze afgevaardigden houden 
wij het hoofd boven water. Desondanks werken wij doorgaans een tiental 
uren per dag, zes dagen op zeven. Vele afgevaardigden zullen je vertellen 
dat zij geregeld midden in de nacht nog antwoorden van ons ontvangen. 

Vergaderdag
Een dag van het «type B», zoals ik dat zou noemen, is gevuld met één of 
meerdere externe vergaderingen. Soms hebben wij tot vier vergaderingen 
op één dag. Vincent en ik zijn accuraat van aard en wij bereiden deze ver-
gaderingen dus altijd goed voor (zoals ik hierboven reeds aangaf). Wij zijn 
het jullie verschuldigd om tijdens elke vergadering een duidelijk en onder-
bouwd standpunt naar voren te brengen, in de lijn van het Memorandum 
of een mandaat dat van het Nationaal comité werd bekomen. Tijdens deze 
vergaderingen blijven onze telefoons echter rinkelen, blijven de berich-

ten binnenkomen zonder dat wij er op dat ogenblik de volle aandacht aan 
kunnen geven. Deze telefoontjes worden beantwoord op de terugweg en 
’s avonds, thuis, zijn de e-mails aan de beurt. Bovendien maken wij van 
al deze vergaderingen een verslag op (doorgaans tegen D +1 ten laat-
ste) ten behoeve van onze gemachtigden, leden van het Nationaal Comité 
VSOA-Politie. Vaak moeten wij ook nog bij hoogdringendheid een intern 
communiqué opstellen zodat ook jullie op de hoogte zouden zijn, en dat 
in beide landstalen, … . 
We willen bij deze nogmaals onze toegankelijkheid benadrukken : ieder-
een kent ons gsm-nummer en velen maken daarvan gebruik wanneer no-
dig. Ook dit is één van de unieke sterktes van het VSOA-Politie.
Zoals jullie merken, leiden wij geen luilekkerleventje, maar toch houden 
wij van dit leven omdat wij op deze manier al onze energie kunnen aan-
wenden voor een bijzonder eerbaar doel: de belangen van het personeel 
van de politiediensten. Wij worden soms bekritiseerd, maar dit doet niets 
af aan ons engagement. Wij krijgen zelden dankbaarheid, maar de zeldza-
me keren dat dit toch gebeurt, geven ons een enorme boost.
Dit is ons lot, waarvoor wij hebben gekozen, net zoals de afgevaardigden 
ons hebben gekozen om de dingen op deze manier te doen.

Dankbaar
Vincent en ik zijn echter niet het belangrijkste, maar wel onze fantastische 
organisatie, VSOA-Politie, samen met alle mensen die elke dag opnieuw 
het beste van zichzelf geven en, samen met jullie, de belangen van het 
politiepersoneel behartigen. Soms gewoonweg door de zaken voor jullie 
in perspectief te plaatsen, maar vaak ook door syndicaal verlof te nemen, 
hetgeen verre van een verlof is want het betekent werken, je nek uitste-
ken, en weten dat het gewone werk later moet worden ingehaald. Al deze 
mensen leveren een bijzonder grote bijdrage en zijn jullie dankbaarheid 
meer dan waardig. 

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

Geruchten verspreid door ACOD-Spoor suggereren dat onze organisatie af-
ziet van het stellen van een standpunt tegen het pensioenhervormingspro-

ject van de federale overheid. De realiteit is helemaal anders. Omdat er ook 
verwarring heerst tussen meerdere projecten: het pensioen met punten en 
de pensioenhervorming, de hervorming inzake zware beroepen, met name 
het rijdend personeel van de NMBS.
Volgens het VSOA, onze overkoepelende organisatie, luidt het: "De discus-
sies die plaatsvonden hadden betrekking op het enige wettelijke stelsel 
van de particuliere sector. Een overgang naar een puntensysteem is niet 
rijp voor het personeel in de publieke sector." Bovendien heeft minister 
Bacquelaine altijd gezegd tegelijkertijd de hervorming van de pensioenen 
en die van de zware beroepen te willen uitvoeren, in de hoop op 1 januari 
2019 te kunnen afronden. Op dit moment (begin februari) heeft de federa-
le overheid nog op geen enkel wetsontwerp zijn huiswerk afgemaakt. Het 
VSOA-Spoor zal geen enkel advies uiten zolang er slechts geruchten zijn. 

VSOA-SPOOR ZAL
OP JUISTE MOMENT REAGEREN

VSOA-SPOOR HEEFT 
VOORTAAN EIGEN FACEBOOK- 

EN TWITTER-PAGINA 

TREINBESTUURDERS WORDEN 
EINDELIJK ERNSTIG GENOMEN 

DOOR HR RAIL EN DE NMBS

Pensioenen

ONZE TROEPEN KLAARSTOMEN VOOR
DE SOCIALE VERKIEZINGEN

Tijdens de recente vergadering van het Uitge-
breid Comité van 29 januari hebben het Fede-
raal Secretariaat en de Gewestelijke Voorzit-
ters alles uit de kast gehaald om “onze troepen 
klaar te stomen” voor de sociale verkiezingen 
2018. Met andere woorden, nogmaals over-
gaan tot het overtuigen van afgevaardigden of 
bijkomende leden om zich kandidaat te stellen 
voor de sociale verkiezingen en onze waarden 
en onze manier van vakbondsactivisme te ver-

zullen er vertegenwoordigers van het VSOA-
Spoor voor de eerste keer, indien verkozen, 
in de regionale paritaire organen kunnen ze-
telen. Alleen voor regionale paritaire comités 
kunnen we in elk district 30 kandidaten (15 
effectieven + 15 plaatsvervangers) voorstel-
len. Dus als je zin hebt en jij je standpunt wil 
laten horen, aarzel niet om je te wenden tot je 
Gewestelijke Voorzitter of het Federaal Secre-
tariaat van het VSOA-Spoor. 

dedigen. De sociale verkiezingen vinden plaats 
tussen 3 en 7 december 2018. De exacte data 
moeten nog binnen een paritaire werkgroep 
worden vastgesteld. Zij zullen tot doel hebben 
de leden van de regionale paritaire comités (één 
per district) en de Comités voor preventie en be-
scherming op het werk (CPBW) te verkiezen.

Dit zal voor het eerst gebeuren in de geschiede-
nis van de Belgische spoorwegen, en bijgevolg 

Er was een dringende behoefte aan deze communicatie-tools van de 
sociale netwerken.

Door de huidige spooractualiteit ende sociale verkiezingen moeten we 
klaar staan om kort op de bal te spelen. Aarzel derhalve niet om onze 
pagina's te bezoeken, nodig uw vrienden uit en ontdek zo het dagelijks 
leven van onze organisatie.  

We hebben tegenover de nieuwe leiders van NMBS en HR Rail, vaak de 
moeilijkheden van het beroep van machinist geuit. Het management 
is uiteindelijk overeengekomen om een aantal pistes te verkennen om 
deze functie te upgraden. Men nodigde ons uit om dit te bespreken in 
een werkgroep die op 9 februari voor het eerst bijeenkwam. 
Meer info op onze website www.vsoa-rail.be of onze Facebook-pagina.
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FGGA

Functiebeschrijving
Als vrijgestelde ben je verantwoordelijk voor de syndicale werking van het VSOA 
bij De Watergroep. Dit betekent dat je vanuit de visie en de principes van het 
VSOA de belangen van het personeel en van de leden in het bijzonder verdedigt. 
De werking gebeurt niet in eigen naam, maar steeds in functie van en namens 
het VSOA.

Opdrachten en verantwoordelijkheden :
• voorbereiden en participeren aan alle syndicale overlegstructuren bij De Wa-

tergroep;
• organiseren van voorbereidende vergaderingen van deze syndicale overleg-

structuren;
• organiseren van feedback i.v.m. deze syndicale overlegstructuren;
• communicatie naar de leden toe i.v.m. de werking ;
• organiseren van een elektronische nieuwsbrief;
• leveren van regelmatige bijdragen voor het ledenblad ‘Argument’;
• organiseren van vorming;
• bijhouden en archiveren van alle nodige documenten;
• voorbereiden, oplossen en opvolgen van persoonlijke dossiers;
• verdedigen van personeelsleden op alle echelons ;
• studie van de nodige wetgeving en regelgeving;
• uitbouw van de structuren van het VSOA;
• juridische bijstand van de leden binnen De Watergroep;
• ontwikkelen van een visie en strategie over de syndicale werking bij De Wa-

tergroep;
• creëren van een positief imago van het VSOA bij alle actoren;
• uitvoeren van opdrachten vanuit de structuren van het VSOA;
• actieve deelname aan de werking van het VSOA in het algemeen.

Functieprofiel :
1) Technische competenties :
• je hebt affiniteit met alles wat te maken heeft met syndicale werking en met 

het VSOA in het bijzonder;
• je bent bereid je snel in te werken in de wetgeving en de regelgeving met 

betrekking tot de syndicale werking binnen De Watergroep; 
• je hebt een behoorlijke technische kennis van de werking van De Watergroep;
• je kunt werken met PC en bijhorende software;
• je bent bereid om zeer flexibel te werken, zowel naar arbeidstijden als naar 

arbeidsorganisatie;
• je bent communicatievaardig en dit op alle manieren;
• je beschikt over het nodige organisatietalent;
• je onderschrijft volledig de principes en de werking van het VSOA. 

2) Persoonlijke competenties :
• met het oog op het belang van het VSOA lever je een 

bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit 
niet onmiddellijk van persoonlijk belang is;

• je kan probleemloos functioneren binnen de structuren van het VSOA;
• je komt afspraken na en neemt je verantwoordelijkheid op;
• je handelt correct en respectvol ten aanzien van je omgeving;
• je onderkent de behoeften van alle actoren en je reageert er adequaat op;
• je beschikt over een groot inlevingsvermogen;
• je onderneemt acties om voor het personeelslid een geschikte oplossing te 

bieden bij problemen en vragen, ook als deze minder voor de hand liggen;
• je ontwikkelt je voortdurend binnen je eigen functie;
• je verbetert voortdurend de werking van het VSOA binnen De Watergroep;
• bij een bepaalde problematiek ga je op efficiënte wijze op zoek naar bijkomen-

de relevante informatie; 
• je ziet de essentie van het probleem;
• je uit je mening en je hebt zicht op de consequenties daarvan;
• je formuleert realistische hypothesen en trekt logische conclusies op basis 

van de beschikbare gegevens;
• je brengt structuur aan in je werk en geeft de juiste prioriteit bij het aanpakken 

van problemen en taken;
• je onderkent kansen en opportuniteiten en stelt uit eigen beweging acties 

voor en /of onderneemt acties;
• je neemt het initiatief om binnen je takendomein acties te initiëren;
• je bent in staat om ten allen tijde de nodige discretie aan boord te leggen;
• je bent bereid je in een bepaalde problematiek zeer snel in te werken;
• je kunt zelfstandig werken;
• je bent in staat om voor het VSOA mee te denken en mee te werken aan het 

ontwikkelen van een algemene strategie.

Voorwaarden
Het betreft een voltijdse betrekking. Voorwaarde is dat je lid bent van het VSOA 
en dat je tewerkgesteld bent bij De Watergroep. Je blijft je statutaire rechten en 
plichten bij De Watergroep behouden, evenals je salaris. 
Je bent niet meer onderworpen aan de hiërarchie van De Watergroep. Er wordt 
eveneens een proefperiode voorzien. Er zal een objectieve vergelijkende selec-
tieprocedure georganiseerd worden. Indien je interesse hebt voor deze betrek-
king en je denkt te voldoen aan het functieprofiel, dan kun je je kandidaat stellen.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot 16 maart 2018.
Kandidaturen met curriculum vitae kunnen ingediend worden bij :
VSOA FGGA, T.a.v. Jos Mermans, Nationaal Voorzitter,

Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel
Voor meer inlichtingen kan je eveneens terecht bij de verant-

woordelijke secretaris (vaste afgevaardigde) van het VSOA 
- Vlaamse overheid via volgend telefoonnummer of via on-
derstaand e-mailadres : 0472/78.27.51, gerda.denorre@
vsoa-g2.eu. 

VACATURE VSOA VRIJGESTELDE
DE WATERGROEP

VSOA
FGGA

Het VSOA stelt de vacature open van syndicale vrijgestelde voor De Watergroep. Als taak krijg je de organisatie en het beheer van de syndi-
cale werking van het VSOA bij De Watergroep onder leiding van de vaste afgevaardigde Vlaamse overheid.
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SmartSchool, dé tool om het werk te verlichten?
Toen een aantal jaren geleden mijn toenmalige school SmartSchool naar 
voren schoof als elektronische leeromgeving (ELO), stond ik daar, samen 
met het merendeel van mijn collega’s heel positief tegenover. Misschien lag 
dit aan mijn achtergrond als leraar Informatica, maar ik zag er toen enkel de 
voordelen van in. Gedaan - op termijn althans - met alles via de omslachtige 
papieren weg te laten verlopen. Het vooruitzicht op samenwerking en uit-
wisseling, zelfs over de vakken heen, was een ander voordeel. 
Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, waartoe mijn toenmalige 
school behoort, moet ook zoiets in gedachten gehad hebben... Zij lanceer-
den al vlug de virtuele klassen en stelden zelfs de leerplannen en “VOET-
en” (vakoverschrijdende eindtermen) digitaal ter beschikking. 
Op deze manier zou een jaarvorderingsplan opstellen slechts een kwes-
tie van klikken en schikken meer zijn. Het jaarlijks hertikken en aanpassen 
van deze documenten zorgde, zeker voor beginnende leerkrachten, immers 
voor uren tikwerk. SmartSchool zou dus het middel bij uitstek worden om 
de tijd die in de administratie kroop drastisch te verminderen en te herlei-
den tot het minimum. Daardoor kon de vrijgekomen tijd worden besteed 
aan wat echt belangrijk was…
Toen ik de opdracht kreeg om dit platform in te voeren en uit te bouwen, 
was men gelukkig wel zo realistisch om dit stap per stap te doen. Toegege-
ven, de aanleiding om te starten was een doorlichting. In die optiek was het 
ook logisch, dat we naast het administratieve gedeelte (dienst- en andere 

mededelingen verdwenen en met hen ook de dikke classeurs uit de leraren-
kamer) vooral focusten op de berichtenmodule en de al eerder vermelde 
jaarplannen en VOET-en. Mettertijd werden ook SKORE (het elektronische 
puntenboekje), het leerlingenvolgsysteem en andere functionaliteiten toe-
gevoegd. Tot mijn overstap naar het VSOA-Onderwijs bleef ik, ondanks de al 
opduikende probleempjes, fan. Toch had ik al enige bedenkingen…

Dan toch geen “full box of smarties”
Die bedenkingen waren dan toch niet geheel onterecht. Recent nog ge-
tuigde een jonge, niet-benoemde leerkracht in de pers het volgende: “Een 
fantastisch hulpmiddel, maar ook een vergif. Ik wil mijn leerlingen helpen, 
maar soms wil je je werk even loslaten. Natuurlijk ben ik niet verplicht om te 
antwoorden, maar ik kan dat niet negeren.”
De beroemde “filosoof” Johan Cruijff zei het al: “Elk nadeel heb zijn voor-
deel”… Jammer genoeg stelt ook het VSOA-Onderwijs jaren na de invoering 
van de ELO vast, dat het nuttige en praktische instrument dat het kan zijn 
niet altijd gebruikt wordt waarvoor het dient of zou moeten dienen. Waar 
het systeem oorspronkelijk tot doel had om voor vereenvoudiging en een 
betere communicatie te zorgen en de nutteloze werklast te verminderen, 
worden we als vakbond nu meer en meer geconfronteerd met de kleinere 
kantjes; ja soms zelfs met de misbruiken ervan. 

“Bereikbaar zult gij zijn”; ’s avonds én in het weekend!
De leerlingen die getuigden in de kranten hadden gelijk: het kan niet dat 
een leerkracht op zondag een taak doorgeeft die de volgende dag al moet 
worden ingediend. Hoe kan je als leraar verwachten, dat jongeren zo ernstig 
hun taken kunnen voorbereiden; laat staan dat ze een deftige studieplan-
ning maken, wanneer je 24 uur vooraf nog taken en zelfs (herhalings-)toet-
sen uit je hoge hoed tovert? Leerlingen hebben recht op hun rust en recht 
op ontspanning eens zij de schoolpoort achter zich laten. Net zo hebben 
leerlingen recht op minder stress. Wat echter opgaat voor de leerlingen, 
gaat ook op voor de leerkrachten. Vaak, te vaak, krijgen we te horen, dat ook 
directies in bovenvermelde val trappen. Sommigen van hen sturen tijdens 
het weekend frequent berichten  - op zaterdag of zelfs op zondagavond laat 
- naar hun personeelsleden… De inhoud van deze berichten varieert van 
uitnodigingen voor een persoonlijk gesprek tot een last minute extra per-
soneelsvergadering de eerste werkdag volgend op het versturen van het 

SMARTSCHOOL: “EEN FANTASTISCH 
HULPMIDDEL, MAAR OOK EEN VERGIF”

Not a full box of smarties

SmartSchool is dan toch niet de beloofde “full box of smarties”… Deze elektronische leeromgeving (ELO) werd ooit 

gepromoot als hét middel om het administratief werk adequater te kunnen uitvoeren. De tijdsinvestering daarin 

zou daardoor ook drastisch worden gereduceerd… Het onderwijsveld leert ons echter, dat het nuttige en praktische 

instrument dat een ELO kan zijn in de plaats van gebruikt nog té vaak misbruikt wordt. 
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SECRETARIS
VSOA-Onderwijs legt werfreserve aan voor volgende vacature:

bericht. Net zomin we van leerlingen mogen ver-
wachten dat ze voortdurend “hun SmartSchool 
checken”, kunnen we van leerkrachten verwach-
ten, dat ze tot zondagavond laat hetzelfde doen 
in de gedachte van: “Misschien stuurde de direc-
tie nog iets door”…

Gedragscode voor ELO’s
Het VSOA-Onderwijs heeft al vaker gezegd een 
partner te willen zijn in het HR-gebeuren waarbij 
het welbevinden op school voor ons een uiterst 

belangrijke factor is. Gelukkig beschikt een over-
grote meerderheid van de directies over genoeg 
gezond verstand en beleidsvoerend vermogen 
om in te kunnen schatten wat kan en niet kan 
worden verwacht bij het gebruik van een elek-
tronische leeromgeving. Al in 2012 zaten de vak-
bonden samen en stelden zij eigenhandig een 
“Gedragscode voor ELO’s” op. Sommige inrich-
tende machten waren bereid deze gedragscode 
op te nemen in hun arbeidsreglement; andere 
dan weer niet.  Het zou een goed idee zijn om na 

overleg op een hoger niveau deze gedragscode 
te ratificeren, zodat er duidelijke regels zijn voor 
alle betrokkenen: directies, leerkrachten én leer-
lingen. Zo kan iedereen af en toe ook eens volle-
dig ontspannen.
In afwachting daarvan kunnen bestaande proble-
men of misbruiken altijd geagendeerd worden tij-
dens vergaderingen van het lokaal comité. 

Pascal CLAESSENS
Secretaris-onderhandelaar

Profiel en voorwaarden:
• dynamische en sociale ingesteldheid;
• communicatief vaardig, luisterbereid en assertief;
• betrouwbaar, gedreven en flexibel;
• een elementaire kennis hebben van de syndicale en onderwijsregelgeving;
• beschikken over grondige kennis van: MS Outlook, Word, Excel, Power-point;
• bereid om mee te werken aan de verdere ontplooiing en uitbreiding van onze 

organisatie;
• in grote mate van zelfstandigheid kunnen functioneren;
• bereid zijn opleidingen te volgen;
• zich bereid verklaren de Statuten en het Algemeen Reglement van   

Inwendige Orde van het VSOA, alsook het Reglement van Inwendige Orde 
van het VSOA-Onderwijs en de deontologische code te respecteren;

• minstens drie jaar lid zijn van het VSOA-Onderwijs en/of van de ACLVB als 
personeelslid van een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of  
gesubsidieerde onderwijsinstelling;

• volledig vast benoemd zijn in het onderwijs op het moment van  
indiensttreding;

• in regel zijn met de betaling van de vakbondsbijdragen aan het   
VSOA-Onderwijs of aan de ACLVB.

Taakomschrijving:
• het VSOA-Onderwijs vertegenwoordigen in de overleg– en 

onderhandelingscomités waarvan je deel uitmaakt en er 
de belangen van de leden verdedigen;

• advies, informatie en bijstand verlenen aan de leden;

• de schakel zijn tussen de leden en onze organisatie;
• deelnemen aan syndicale activiteiten;
• aan ledenwerving doen;
• promotiecampagnes voeren.

Wij bieden:
• een boeiende, gevarieerde job met veel sociale contacten;
• een functie waarbinnen je een meerwaarde voor anderen kan betekenen;
• kansen om jezelf te ontplooien en opleiding te volgen binnen een jonge en 

dynamische organisatie.

Interesse?
Kandideren kan door uiterlijk tegen 20 maart 2018 – énkel via e-mail -  
een motivatiebrief en cv te sturen naar: 
VSOA-Onderwijs
t.a.v. Marnix Heyndrickx, Voorzitter
marnix.heyndrickx@vsoa-onderwijs.be
De selectieprocedure zal gebeuren op basis van een screening van het cv en de 
motivatiebrief, een  mondelinge proef met schriftelijke voorbereiding en een 
gesprek met de selectiecommissie. 

De selectiegesprekken zullen in de loop van de maand april 2018 
plaatsvinden. De kandidaten zullen daarvoor persoonlijk 

worden uitgenodigd. Meer informatie kan u verkrijgen op 
het nummer: 0470 19 12 88. VSOA

ONDERWIJS

Als secretaris van het VSOA-Onderwijs verdedig je de rechten van onze leden en verleen je hen bijstand; met raad én 

daad! Je doet dit op de werkvloer én aan de onderhandelingstafel. Zo zet je de visie van onze organisatie in de verf 

en draag je ze uit in het werkveld... Een adequate kennis van de onderwijsregelgeving is daarbij uitermate belangrijk. 

Misschien ben jij wel de persoon die wij zoeken...
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De cijfers
In vergelijking met 2015 valt er opnieuw een stijging te noteren voor wat 
het aantal ziektedagen per personeelslid betreft: in 2016 komt dat gemid-
deld op bijna 19 dagen (18,89). Niettegenstaande dit geldt voor elke leef-
tijdscategorie in elk onderwijsniveau, is de stijging significant in de leef-
tijdsgroep 50+; meer bepaald tussen 56 en 65 jaar. Opmerkelijk daarbij 
is, dat ook directies vaker ziek zijn dan de jaren ervoor en dit zowel in het 
basis-, secundair- en deeltijds kunstonderwijs als in de CVO’s en de CLB’s. 
In percentages uitgedrukt, bedroeg in 2016 het ziekteverzuim in het 
Vlaams onderwijs 5,18 % tegenover 4,48 % in 2015 en 4,08 % het jaar 
daarvoor. Concreet komt dit neer op een toename van 0,7 % in vergelij-
king met 2015 en zelfs met 1,1 % tegenover 2014. Deze cijfers blijken 
uit het jaarlijks rapport van AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten).

Diagnose én oorzaak
Diepgaander onderzoek van de cijfers vertelt ons, dat het vooral “psycho-
sociale aandoeningen” zijn die het ziekteverzuimpercentage de hoogte 
injagen. Zo was in 2016 maar liefst 36,40 % (35,59 % in 2015) van de 
ziektedagen – dat is meer dan 1 op de 3 - het gevolg van een psychosoci-
ale aandoening zijnde: stress, burn-out en/of depressie… Qua pathologie 
kan dit tellen. Het is vooral en ook niet verwonderlijk de leeftijdsgroep 50+ 
die hierdoor wordt getroffen…

“Het ziekteverzuimrapport 2016 bewijst nog 
maar eens dé acute nood aan werkbaar werk; 
zeker als men het onderwijspersoneel langer 

aan het werk wil houden.”

Een afdoende remedie!
Volgens minister van Onderwijs Crevits is de toename van het ziektever-
zuim niet kenmerkend voor het onderwijsveld alleen, maar neemt het 
aantal opgenomen ziektedagen ook in andere sectoren toe. Dat is ons 
inziens een correcte diagnose. Daarop geeft zij te kennen, dat zij een 
voorstander is van het oprichten van “lokale vervangingspools”. Uit deze 
“pools” zouden scholen dan kunnen putten om leerkrachten die meer dan 
10 werkdagen afwezig zijn wegens ziekte te vervangen. “Op deze wijze 
wordt de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen gegarandeerd.", 
stelt zij nog.
Als oplossing voor de problematiek inzake een langdurige afwezigheid 

van zieke leerkrachten is ook dat correct, maar het is geenszins een af-
doende remedie om het absenteïsme te voorkomen.  
Immers in 2014, naar aanleiding van het ziekteverzuimrapport van 2013 
en bij de start van haar legislatuur stelde minister Crevits, dat dit rapport 
een belangrijke basis zou vormen voor de loopbaanbesprekingen in het 
onderwijs. Ze zei toen: "We moeten aandacht hebben voor de taakbelas-
ting van leerkrachten en hoe we stress, depressie en burn-out kunnen 
vermijden. We moeten ervoor zorgen dat de job werkbaar is en blijft, zeker 
voor oudere leerkrachten. Met de sociale partners moeten we op zoek 
gaan naar formules die langer werken mogelijk maken."
De nog altijd en almaar toenemende maatschappelijke verwachtingen 
en overbevraging ten aanzien van leerkrachten en de daarmee gepaard 
gaande druk doet hen over hun grens gaan met fysieke en psychische 
klachten of zelfs een burn-out of depressie tot gevolg. Meerdere weten-
schappelijk onderbouwde studies tonen aan dat hoe groter de blootstel-
ling aan mentale en fysieke stress doorheen de loopbaan; hoe meer ge-
zondheidsproblemen men op oudere leeftijd daarvan ondervindt en hoe 
minder lang mensen daardoor kunnen werken… Via werk gezondheid 
behouden en versterken, werkt wel. 
Het ziekteverzuimrapport 2016 bewijst dus nog maar eens dé acute nood 
aan werkbaar werk; zeker als men – zoals de mantra’s van zowel de fede-
rale als de gemeenschapsregeringen voorschrijven – de mensen, ook die 
in het onderwijs, langer aan het werk wil houden. 
“Mens sana in corpore sano” of zoals Seneca ooit schreef in zijn brieven 
aan Lucilius: “Het hoogste goed is de harmonie van de ziel met zichzelf”.
 

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Het Rapport Ziekteverzuim 2016 kan u downloaden van onze website.

NOOD AAN WERKBAAR WERK IS ACUUT
Ziekteverzuimrapport 2016

Het rapport “Ziekteverzuim 2016 Vlaams onderwijspersoneel” kreeg opnieuw veel aandacht in de Vlaamse pers. 

Terecht, want niet alleen de cijfers, maar vooral de oorzaken voor alweer een toename van het ziekteverzuim zijn meer 

dan zorgwekkend. Het zijn in hoofdzaak “psychosociale aandoeningen” zoals stress, depressie en burn-out die het 

ziekteverzuimpercentage de hoogte injagen. 


