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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

Syndicale premie 5
Jaarlijks bezorgt de werkgever elk statutair of contractueel personeelslid van 
de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’.

Nieuwe cao 2018 bij bpost 6-7
In het paritair comité van bpost werd met een unaniem akkoord tussen 
bedrijf en vakbonden een nieuwe cao voor 2018 gesloten. 

Herziening van het Sociaal Charter 8-9-10
Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Het Sociaal Charter betekende in 1994 
een echte omwenteling in de modernisering van het lokaal openbaar ambt.

Experience@Work 11
Experience@Work is een initiatief dat twee jaar geleden genomen werd 
door verschillende ondernemingen, waaronder Proximus.

VSOA-Spoor op audiëntie in de Kamer 15
Op 28 februari nodigde de vertegenwoordigers van de Kamercommissie van 
infrastructuur de gedelegeerd bestuurders van de NMBS en Infrabel, alsook 
de syndicale organisaties uit.
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FAVV OF DE GEVOLGEN VAN 
ONDERFINANCIERING
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Met mijn editorialen trek ik regelmatig aan de 
alarmbel om de aandacht te vestigen op de ge-
volgen van de onderfinanciering van de openba-
re diensten.  
Zo heeft het Federaal Agentschap voor de Vei-
ligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn totaal 
budget met 11% zien verminderen tussen 2011 
en 2016.
Sinds 2014 is alleen maar de dotatie vanuit de 
regering voor dat organisme met 18% terugge-
lopen. Daaraan moet volgende maatregel toe-
gevoegd worden, die immers voor alle federale 
openbare diensten geldt: de verplichting om een 
lineaire besparing van 2% uit te voeren op de 
personeelskosten, evenals op de functionerings- 
en investeringskosten.  
Conclusie: er was een vermindering van de con-
troles met 8,5% over de periode tussen 2014 en 
2016. 
Het wordt voor FAVV inderdaad moeilijk om al 
zijn opdrachten uit te voeren, terwijl zijn budget 
voortdurend afneemt. Sommige opdrachten wor-
den uitbesteed, met een verhoogd risico op ver-
lies van onpartijdigheid bij de controles.  Doe me 
niet beweren wat ik niet gezegd heb: er is geen 
bewezen rechtstreeks verband tussen het “Vevi-
ba”-schandaal en de besparingen die de regering 
zijn besliste. Die verminderingen in de functione-
ringsenveloppes helpen echter niet om de onaf-
hankelijkheid van het agentschap te waarborgen. 
Iets om over na te denken.

Nog steeds binnen die benadering van besparin-
gen die in de openbare uitgaven moeten uitge-
voerd worden, dient het dossier pensioenen in 
het licht gezet, meer in het bijzonder dat van de 
te overwegen hervormingen en die in kleingees-
tige discussies verzanden binnen de federale re-
gering zelf. 
Om het debat aan te wakkeren hebben de 3 vak-
organisaties, op interprofessioneel niveau, een 
maxi-communicatieoperatie opgezet tegen die 
hervorming. Zo wordt een pensioenkrant met 12 
bladzijden en een oplage van 1 miljoen exempla-
ren uitgedeeld sinds maandag 19 maart 2018.
De bedoeling is iedereen, politici inbegrepen, te 
informeren over wat de regering aan het doen is. 
Voor de federale regering was dit een pure ver-
rassing: een nieuw hecht gemeenschappelijk 
vakbondsfront om onze pensioenen te verdedi-
gen!  De drie vakorganisaties zijn het unaniem 
eens over de besluiten die uit die hervormingen 

moeten getrokken worden: men wil de pensioen-
stelsels ontmantelen om een alternatief stelsel te 
ontwikkelen, dat breed ruimte aan de privéverze-
keringen zal bieden. Wat uiteraard niet aanvaard-
baar is. 
In dit nummer zult u kunnen kennis nemen van 
de gevolgen van de beslissingen die zijn geno-
men inzake pensioenen voor Openbaar Ambt. 
Sommige regeringspartners hebben de lopende 
hervormingen als voorwendsel gebruikt om het 
dossier penibilitiet in het Openbaar Ambt trach-
ten te begraven. We zullen dat niet toelaten. 
Getrouw aan zijn overtuigingen wenst het VSOA 
een correct en constructief overleg over dat dos-
sier en vooral dat het op het Comité A wordt ge-
agendeerd.
We houden u op de hoogte van het vervolg in dat 
dossier. 

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter

Sommige regeringspartners hebben de lopende 
hervormingen als voorwendsel gebruikt om het 

dossier penibilitiet in het Openbaar Ambt trachten te 
begraven. We zullen dat niet toelaten.
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ACTUALITEIT

De regering heeft de mond vol van jobcreatie, flexibiliteit, pensioenhervorming en besparingen. Hoewel politici hun 

uiterste best doen om alles rooskleurig voor te stellen en een vertekend beeld ophangen dat alles goed gaat in ons 

land, is de realiteit toch wel anders. Overheidspersoneel en –vakbonden worden traditiegetrouw niet gespaard, wel 

integendeel.

OVERHEIDSPERSONEEL BLIJFT
NIET GESPAARD! 

Welke impact op de pensioenen?

De regering nam intussen een aantal maatregelen tegenover het personeel:

• Zo moeten ambtenaren langer werken, tot 66 jaar vanaf 2025 en tot 
67 jaar vanaf 2030 en dit vaak voor minder pensioen. Vroeger met pen-
sioen gaan, zal nog mogelijk zijn, voor zover het personeel aan 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.

• Niet alleen de pensioenbonus maar ook de diplomabonificatie werd 
intussen afgeschaft. Ambtenaren kunnen evenwel nog hun studiejaren 
afkopen en zo laten meetellen voor de berekening van het pensioen 
maar zullen langer aan de slag moeten

 

“Martine geboren in 1964, heeft een bonificatie van 5 
jaar en een loopbaan van 37 jaar in 2024. In de oude 

regeling kon Martine stoppen op 60 jaar, nu zal zij 
moeten werken tot 65 jaar.”

• De voordelige pensioenbreuken moeten plaats maken voor een nieuw 
valorisatiesysteem, de zogenaamde zware beroepen. Het nationaal 
pensioencomité legde vier criteria vast om zwaar werk te definiëren, 
die voor de vakbonden evenwaardig moeten doorwegen. Geen sprake 
van dus dat het vierde criterium, nl. de penibiliteit die verband houdt 
met de mentale of emotionele aspecten, als tweederangs zou worden 
beschouwd. Het is ook van groot belang dat er behoorlijke overgangs-
maatregelen komen en de erkenning als zwaar beroep geldt zowel voor 
vast benoemd als contractueel overheidspersoneel.
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ACTUALITEIT

SYNDICALE PREMIE

Wat moet ik hiermee doen? Waar stuur ik 
het formulier naartoe?
Controleer of je 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 
je ingevulde en ondertekende aanvraag naar 
je ACLVB-secretariaat. 
Doe dit vóór 1 juli 2018. Onze diensten staan 
verder in voor de betaling. We doen dat tel-
kens 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 
documenten.
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 regels die nauwgezet 
dienen opgevolgd. De betaling kan dan ook 
slechts gebeuren voor zover je in het referen-
tiejaar was aangesloten en je een minimum-
bijdrage hebt betaald. De maximum premie 
bedraagt 90 euro voor wie minimum 154,56 
euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 
2017. Wie minder bijdroeg, ontvangt een ver-
minderde 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

Als je in 2017 aangesloten was bij een andere 
representatieve vakorganisatie van de open-
bare sector, moet je bij je aanvraag een bewijs 
van al je betaalde bijdragen voor 2017 aan die 
andere vakorganisatie toevoegen. Een attest 
van de andere vakorganisatie of een kopie van 
je overschrijvingen waar duidelijk de naam van 
de rekeninghouder op te zien is, is geldig als 
bewijsstuk. 

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.

“Carlo geboren in 1976, heeft 
een loopbaan als militair van 38 
jaar in 2032. In de oude regeling 
moet Carlo stoppen op 56 jaar. 

Volgens de regeringsplannen zou 
hij moeten werken tot 2043, dit 
is 7 jaar langer, evenwel zonder 

rekening te houden met de leeftijd 
en loopbaanvoorwaarden en de 

eventuele overgangsbepalingen.”

• De regering wil overgaan naar een pensi-
oen met punten vanaf 2025. De waarde 
van een punt zal afhangen van de levens-
verwachting en de financiële toestand van 
ons land. Onmogelijk nog op voorhand een 
idee te hebben hoeveel je pensioen zal be-
dragen.

• De afschaffing van het medisch pensioen 
voor langdurig zieken staat ook op de ver-
langlijst van de huidige regering.

• De mogelijkheden van loopbaanonderbre-
king zullen teruggeschroefd worden. Wat 
met werkbaar werk en de combinatie van 
werk en gezin?

• Als kers op de taart wil de regering de 
vaste benoemingen stopzetten en con-
tractuele tewerkstelling voorrang geven. 
Vaste benoeming zou beperkt worden tot 
gezagsfuncties. Dit is geen optie voor de 
vakbonden, die volledig gekant zijn tegen 
willekeur en vriendjespolitiek.

Hiermee snijdt de regering fors in alle over-
heidsdiensten en haar personeel. Bovendien 
zullen vrouwen nog meer slachtoffer zijn van 
al deze, soms absurde, maatregelen.

“Tijd voor concrete 
onderhandelingen.”

De vakbonden zijn bereid te onderhandelen, 
onder meer over de zware beroepen, maar in 
goede omstandigheden. We willen geen een-
richtingsverkeer of een babbeluurtje, maar 
overleg met wederzijds respect en ruimte 
voor aanpassingen.  

Cindy WILLEM
Dienst communicatie
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POST

NIEUWE CAO 2018 BIJ BPOST

Daarmee wordt het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage verhoogd 
tot 1220,01 euro bruto.Hulppostmannen met een bedrijfsanciënniteit van 
13 tot 23 maanden zullen voortaan een gedeeltelijke eindejaarstoelage 
bekomen. Vanaf 24 maanden anciënniteit krijgen ze de volledige toelage.
Er werd tevens een akkoord bereikt voor een eventueel niet-recurrente 
bonus voor 2019 op basis van de resultaten van 2018.
De halftijdse eindeloopbaanonderbreking stelsel “cao” van de vorige cao 
wordt verlengd voor 2018, en voor de duur van de cao zal bpost geen 
naakte ontslagen doorvoeren.
Deze mini-cao heeft de verdienste dat het maximum er uit gehaald werd 
wat mogelijk was ingevolge de door de overheid opgelegde loonnorm.
Hieronder vindt u de tekst van de cao 2018.

Toepassingsgebied
Deze cao is van toepassing op al het statutaire personeel, met inbegrip 
van de mandatarissen, en op het baremieke contractuele personeel en de 
hulppostmannen (“Personeelsleden”), tenzij anders vermeld in deze cao.

Duur
Onverminderd de eventuele herziening van bepaalde aspecten, zoals 
bedoeld in de inleiding, en de specifieke inwerkingtreding van bepaalde 
maatregelen, wordt deze cao afgesloten voor een bepaalde duur die be-
gint op 1 januari 2018 en van rechtswege afloopt op 31 december 2018. 
Tenzij anders bepaald in de hoofdtekst, houden alle maatregelen waarin 
deze cao voorziet, op 31 december 2018 op gevolgen te hebben.

Koopkracht
Eindejaarstoelage
Het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage, zoals vastgelegd op ba-
sis van de in het Belgische Staatsblad gepubliceerde index van de maand 
oktober 2018 en uitbetaalbaar vanaf november 2018, wordt in 2018 op-
getrokken met 200 euro bruto. 

Het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage blijft de evolutie van de 
index van de consumptieprijzen op de volgende manier volgen: het per-
centage waarmee dit forfaitaire gedeelte stijgt, wordt verkregen door de 
index van de maand oktober van het jaar in kwestie te delen door de index 
van de maand oktober van het jaar ervoor.

Pro rata berekende eindejaarstoelage voor de hulppostmannen
Vanaf 2018 wordt er ook een eindejaarstoelage toegekend aan de hulp-
postmannen met een bedrijfsanciënniteit van minstens 13 maanden op 
uiterlijk 1/12 van het lopende jaar.

Het bedrag van die toelage wordt als volgt pro rata berekend:

Bedrijfsan-
ciënniteit op 

1/12
Pro rata berekening van de eindejaarstoelage

13 maanden 1/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

14 maanden 2/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

15 maanden 3/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

16 maanden 4/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

17 maanden 5/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

18 maanden 6/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

19 maanden 7/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

20 maanden 8/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

21 maanden 9/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

22 maanden 10/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

23 maanden 11/12de van de eindejaarstoelage van een hulppost-
man met minstens twee jaar bedrijfsanciënniteit

Alle andere reglementaire modaliteiten met betrekking tot de berekening 
en de uitbetaling van de eindejaarstoelage die wordt toegekend aan de 
hulppostmannen met minstens 2 jaar bedrijfsanciënniteit zijn van toepas-
sing op deze pro rata berekende eindejaarstoelage.
Deze maatregel heeft als gevolg dat de reglementaire teksten in bijlage bij 
deze cao (punt 1) worden gewijzigd.

Niet-recurrente bonus voor de prestaties 2018
De partijen zijn het eens geworden over de mogelijkheid om een niet-re-
currente bonus toe te kennen met betrekking tot de prestaties van 2018 

In het paritair comité van bpost werd met een unaniem akkoord tussen bedrijf en vakbonden een nieuwe cao voor 2018 

gesloten. 
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(uitbetaalbaar in 2019) volgens de voorwaarden en modaliteiten die zijn 
voorzien in het Akkoord houdende reglementering van de niet-recurrente 
bonussen die gelinkt zijn aan de resultaten van het bedrijf.

Indexering van het DA-barema
Krachtens artikel 9.1, alinea 2 van het DA-akkoord, zal bpost het barema 
onderwerpen aan de evolutie van de index die van toepassing is bij bpost 
tijdens de geldigheidsperiode van deze cao.
Deze maatregel heeft tot gevolg dat de reglementaire teksten, die als 
bijlage bij deze cao worden gevoegd (punt 2), moeten worden gewijzigd.

Eindeloopbaanmaatregelen
De artikelen 4.1 en 4.2 van de cao 2016-2017 worden verlengd voor de 
hele duur van deze cao, op voorwaarde dat geen enkele wetswijziging 
tot gevolg heeft dat de toetredingsvoorwaarden voor de loopbaanonder-
breking eindeloopbaan volgens de wettelijke regeling, worden gewijzigd.
Dit systeem is afhankelijk van de handhaving van het huidige wetgevend 
kader, in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd en de toetredings-
voorwaarden voor de loopbaanonderbreking eindeloopbaan. Als met 
name deze leeftijd wordt gewijzigd, zal dit akkoord een einde nemen. In 
dat geval verbinden de partijen zich ertoe om opnieuw rond de tafel te 
gaan zitten in een poging om andere oplossingen te vinden waarmee de 
Personeelsleden het einde van hun loopbaan kunnen verlichten.

Bescherming tegen ontslag
Behoudens een dringende reden, een reden die te maken heeft met het 
gedrag, de bekwaamheid of het prestatieniveau van de werknemer, ver-
bindt bpost zich ertoe om niet over te gaan tot naakte ontslagen in de 
loop van deze cao. 

INFORMATIEBOEKJE

VSOA-Post geeft opnieuw een infor-
matieboekje uit met daarin de voor-
naamste reglementering in zakfor-
maat. De informatie in dit boekje is 
gebaseerd op de reglementering die 
van toepassing was op het ogenblik 
van de druk, en is onder voorbehoud 
van wijzigingen.

In dit nummer van Argument vindt u uw informatieboekje terug.

SYNDICALE PREMIE 2017  -  BPOST
Bpost verstuurt de formulieren voor het bekomen van de syndicale premie.
De vakbondsbijdragen die u betaalde via uw wedde (stelsel “bron”) 
staan niet langer vermeld op uw aanvraagformulier, maar wel op de be-
geleidende brief die u van bpost krijgt.

Opgelet: de bijdragen die u betaalde op een andere manier (via domici-
liëring, een bankopdracht, …) staan niet vermeld op deze bijlage.

Meer info over de formaliteiten leest u op pagina 5 van dit magazine.

Om de betaling af te handelen, moeten de formulieren uiterlijk 30 juni 
2018 toekomen bij onze diensten.

U kan uw originele formulier samen met de begeleidende brief waarop 
uw betaalde bijdragen staan ingevuld en ondertekend afgeven aan uw 
afgevaardigde, of opsturen naar ons secretariaat:

VSOA-POST
Dienst Syndicale Premies

Centrumgalerij blok 2  nr  244
1000  Brussel

Indien u geen formulier zou ontvangen hebben, neem dan contact op  
op het nummer 02/223 00 20  of  via  post@vsoa.eu.
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LRB

HERZIENING VAN HET SOCIAAL 
CHARTER 

LRB BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voorwoord
Het Sociaal Charter betekende in 1994 een ech-
te omwenteling in de modernisering van het 
lokaal openbaar ambt; het heeft de mijlpalen 
uitgezet voor de overgang van een juridisch en 
administratief beheer van het personeel naar 
een meer management gerichte benadering van 
de human resources. 
Vandaag zijn de bepalingen van het charter 
voorbijgestreefd of niet langer aangepast, zo-
wel door de evolutie van de samenleving in het 
algemeen als door de evolutie van de moderne 
managementmethodes, en door de eisen van de 
21e eeuw om een steeds performanter beheer 
van de human resources (BHR) te bereiken. 
De problemen het meest aangehaald in de loka-
le besturen zijn niet-limitatief:
• het uitblijven of het gebrek aan actualisering 

van functiebeschrijvingen als basisinstru-
menten voor de DHR;

• het uitblijven van vooruitziend beheer van de 
betrekkingen en vaardigheden (actualisering 
van de kaders en organogrammen);

• het uitblijven van rechtvaardige en correcte 

aanwerving omwille van voorbijgestreefde 
selectiemethodes; 

• de inefficiëntie van het evaluatieproces bij 
sommige lokale besturen, dat nochtans 
wordt verondersteld één van de middelen bij 
uitstek te zijn om het personeelslid te moti-
veren om nieuwe stappen in zijn loopbaan te 
zetten.

De moeilijkheid voor de opleidingscellen zit in 
het leveren van een aanbod aan opleidingen 
die aan de noden zijn aangepast, en/of aan de 
geïntegreerde ontwikkelingspraktijken van de 
vaardigheden van de personeelsleden. 

Uitvoering
Om de organisatie en de kwaliteit van het lokaal 
openbaar ambt te verbeteren werd het Sociaal 
Charter dan ook herwerkt via een gewestelijke 
ordonnantie met meerdere uitvoeringsbesluiten 
van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest die werd opgesteld op 4 mei 2017 waar-
van de beschikkingen betrekking hebben op:
1. De opleidingen van het personeel.
2. De evaluaties van het personeel.

3. De aanwervingen, bevorderingen en interne 
mobiliteit van het personeel.

4. De niveaus, rangen en graden van het perso-
neel.

5. De bezoldigingsregeling en weddeschalen 
van het personeel.

Voor de beschikkingen die onder punt 1 zijn op-
genomen, is de toepassing reeds grotendeels in 
werking sinds 30 juni 2017.

Voor wat betreft de evaluaties, de aanwervin-
gen, de bevorderingen en de interne mobiliteit 
evenals de niveaus, rangen en graden, zal de 
toepassing in voege treden op datum van 30 
juni 2018.
Ten slotte, voor wat de bezoldigingsregeling en 
de weddeschalen betreft, zal de toepassing op 
30 juni 2020 in werking treden.  

Veranderingen
Laten we nu even kijken naar de veranderingen 
tussen het Sociaal Charter van 1994 en het ge-
wijzigde door bovengenoemde besluiten:
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OP HET NIVEAU OPLEIDING

Sociaal Charter van 1994 Sociaal Charter geactualiseerd in 2018
De opleiding voor nieuwkomers De opleiding wordt hernoemd als “initiële opleiding” met dezelfde inhoud als voorheen!
De voortgezette opleiding:
10 halve dagen of 5 volle dagen verplicht

De voortgezette opleiding: 
Er is een onderscheid naargelang de evaluatiecyclus:
a) Uitgevoerd binnen het jaar = 6 dagen opleiding
b) Uitgevoerd binnen 2 jaar = 10 dagen opleiding

Met een individueel plan dat voor elk personeelslid moet opgemaakt worden. 
Indien een premie aan het personeelslid wordt toegekend in het kader van die opleidingen, gebeurt 
de uitbetaling zoals voor de taalpremie (slagen SELOR)

De beroepsopleiding:
Masters, Gemeenschappelijk beheer enz.

De beroepsopleiding:
Geen verandering.

OP HET NIVEAU EVALUATIE

Sociaal Charter van 1994 Sociaal Charter geactualiseerd in 2018
Verliep over een 2-jarencyclus met:

a) Een functiegesprek
b) Een functioneringsgesprek 
c) Een evaluatiegesprek dat plaatsvond ten 

vroegste 6 maanden en ten laatste 4 man-
den na voornoemd functioneringsgesprek 
op basis van 2 criteria 
• anciënniteit binnen de dienst
• de doelstellingen die door de hiërar-

chische lijn werden opgelegd.

Ze zal in het algemeen altijd over een 2-jarencyclus verlopen met:
a) Een functiegesprek 
 opstellen van de functiebeschrijving van de betrokken post
b) Een planningsgesprek opstellen van de doelstellingen tussen het personeelslid en zijn hiërarchi-

sche lijn met bepaling van de middelen om die te bereiken. 
c) Een functioneringsgesprek zoals voorheen.
d) Een evaluatiegesprek zoals voorheen maar met 5 waarderingscriteria en 3 mogelijke vermeldin-

gen, namelijk: dienstanciënniteit + doelstellingen vastgelegd in het kader van de functie, in het 
kader van het gedrag, in het kader van de vaardigheden, in het kader van de functioneringsmid-
delen in zijn werkomgeving.

De 2 vermeldingen zijn:
• Hetzij gunstig
• Hetzij ongunstig 

Bij een ongunstige vermelding mogelijkheid 
van verhaal binnen 10 dagen volgend op de 
bekendmaking van het resultaat van de eva-
luatie. 

De 3 vermeldingen zijn:
• Hetzij gunstig
• Hetzij onder voorbehoud (NEW)
• Hetzij onvoldoende

Bij een vermelding onder voorbehoud zal het personeelslid opnieuw geëvalueerd worden binnen 
het jaar dat volgt op degene die werd uitgevoerd met nieuwe instructies, dan bekomt hij ofwel de 
vermelding gunstig, ofwel de vermelding onvoldoende. 

Bij een vermelding onvoldoende kan het personeelslid een nieuwe evaluatie aanvragen binnen 15 
dagen na de bekendmaking van genoemd resultaat mits akkoord van de gemeentesecretaris of van 
het OCMW en die zal uitgevoerd worden door een ander personeelslid dat een hogere hiërarchische 
positie bekleedt dan die van de 1e evaluator en dit binnen het jaar dat volgt op degene die zonet 
werd uitgevoerd en de bekomen vermelding vervangt en annuleert de eerste die gegeven werd of 
bevestigt ze. 

Wat gebeurt er als een personeelslid uiteindelijk 2 evaluaties bekomt met de vermelding onvol-
doende? 
a) Ofwel wordt het personeelslid teruggeplaatst in een lagere graad.
b) Ofwel wordt het personeelslid ontslagen wegens beroepsongeschiktheid.
Hier krijgt het statutair personeelslid dezelfde bescherming als een contractueel personeelslid met 
dezelfde anciënniteit maar dat benoemd personeelslid moet zich als werkzoekende verklaren binnen 
30 dagen volgend op de erkenning van de beroepsongeschiktheid om desgevallend zijn rechten op 
werkloosheidsuitkeringen te openen.

Hier wordt de beroepskamer samengesteld hetzij uit een emeritus of eremagistraat, hetzij uit een 
persoon met 5 jaar praktijk in administratief recht, en met 1 vakbondsvertegenwoordiger per orga-
nisatie. 

Voor de andere gevallen blijft het klassieke beroep van toepassing, samengesteld uit 3 vertegen-
woordigers van de overheid en 1 vertegenwoordiger per vakorganisatie met een beslissende stem 
voor de voorzitter bij de stemming.
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OP HET NIVEAU AANWERVING – BEVORDERING EN INTERNE MOBILITEIT 

Sociaal Charter van 1994 Sociaal Charter geactualiseerd in 2018
Aanwerving en bevordering gebeuren op basis van het 
organiseren van een examen over de materies die gelinkt 
zijn met de in te vullen werkpost.

Stageperiode vóór benoeming:
Niveau A = 1 jaar
Niveau B-C-D = van 6 maanden tot één jaar
Niveau E = 6 maanden

Tijdens de stage worden functioneringsgesprekken ge-
pland naargelang de duur ervan
Een verslag van de stage wordt opgesteld en indien on-
gunstige vermelding kan de stage verlengd worden voor 
een maximum duur die de oorspronkelijke duur niet over-
treft
Mobiliteit van het personeel:
a) Tussen gemeente en OCMW van dezelfde lokale
 entiteit
b) Tussen gemeenten
c) Tussen OCMW’s
d) Tussen gemeente en OCMW

Op vrijwillige basis of desgevallend ambtshalve.

Aanwerving en bevordering gebeuren op basis van het organiseren van een examen 
over de materies die gelinkt zijn met de in te vullen werkpost.

Stageperiode vóór benoeming:
Niveau A et B = 1 jaar
Niveau C = van 6 maanden tot één jaar
Niveau D-E = 6 maanden

Tijdens de stage worden functioneringsgesprekken gepland naargelang de duur ervan.

Een verslag van de stage wordt opgesteld en indien ongunstige vermelding kan de sta-
ge verlengd worden voor een maximum duur die de oorspronkelijke duur niet overtreft.

Mobiliteit van het personeel is tegenwoordig vooral een verandering om personeelsle-
den binnen hun entiteit te kunnen herplaatsen (mutatie) op basis van hun vaardigheden. 

Mobiliteit op basis van de andere voorschriften van 1994 is schaars of onbestaande. 

OP HET NIVEAU VAN GRADEN EN RANGEN

Sociaal Charter van 1994 Sociaal Charter geactualiseerd in 2018
Niveau A met codes
A11
A10
A9 tot A1

Niveau B met codes
B4 tot B1 barematrappen1-2-3

Niveau C met codes
C4 tot C1 barematrappen 1-2-3

Niveau D en E met codes
D4 tot D1 + E4 tot E1 barematrappen 1-2-3

Niveau A met de notie van rang (plus code)
A11 ET A10 – SPECIFIEK BAREMA 
A9 tot A1 –  altijd gemeentelijke autonomie want sommige gemeenten/OCMW’s hebben rangen die 
andere niet hebben (b.v.graad A9)

Niveau B met rangen B4 tot B1 maar gemeenten/OCMW’s mogen nu een rang B5 toevoegen.

Niveau C-D-E met rangen C4 tot C1; D4 tot D1 en E4 tot E1 maar gemeenten/OCMW’s mogen nu een 
rang C5-D5-E5 toevoegen.

Die rang 5 is een post van deskundige waarvoor de baremaschaal moet gecreëerd worden omdat ze 
niet bestaat en als de gemeente/OCMW beslist om er een in te stellen zal dit ook een herziening van 
het kader en van het organigram met zich meebrengen.

OP HET NIVEAU BEZOLDIGINGSREGELING EN WEDDESCHALEN

Sociaal Charter van 1994 Sociaal Charter geactualiseerd in 2018
OVERGANG NAAR ANDERE CODE :
a) Code 1 naar code 2 = 
9 jaar loopbaananciënniteit in de graad met 

voortgezette opleiding
b) Code 2 naar code 3 = 18 jaar loopbaanan-

ciënniteit in de graad met voortgezette 
opleiding

c) Code 1 naar code 2 = 
6 jaar loopbaananciënniteit in de graad met 

beroepsopleiding
d) Code 2 naar code 3 = 12 jaar loopbaanan-

ciënniteit in de graad met beroepsoplei-
ding

Mits gunstige evaluatie

OVERGANG NAAR ANDERE CODE :
Opgelet geen onderscheid meer of met voortgezette of beroepsopleiding.
a) Code 1 naar code 2 = 6 jaar loopbaananciënniteit in de graad 
b) Code 2 naar code 3 = 15 jaar loopbaananciënniteit in de graad 

Mits gunstige evaluatie zoals voorheen behalve voor de zogenaamde kritische functies maar waar de 
gemeenten en/of ocmw’s niet vaak behoefte aan hebben. 
De overgang naar het hoger niveau zal zijn rang behouden:
Voorbeeld: E2 die naar D overgaat, zal in D2 opgenomen worden.

De bestaande baremaschalen veranderen niet behalve voor wat is gezegd voor bovengenoemde 
rangen 5.

De diplomavoorwaarden veranderen ook niet volgens de graad maar twee overbruggingsnoties wer-
den toegevoegd, namelijk het “ervaringsbewijs” en de “toegangskaart Selor”.

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet ons te contacteren: Benoît van Lierde – tel. 02/203 16 79. 

LRB
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PROXIMUS

Het gaat in feite om een dienstovereenkomst waardoor werkgevers 
medewerkers lenen of uitlenen.

Proximus biedt aan zijn medewerkers, vanaf 55 jaar of die in 
reconversie zijn, de mogelijkheid hun carrière opnieuw in te richten, 
over de grenzen van hun eigen organisatie heen.

Zo behoudt de Proximus-medewerker de band met Proximus, en dus 
zijn opgebouwde rechten zoals zijn salarispakket, zijn verloven, …

Dit initiatief biedt talrijke voordelen voor de onderneming en voor de 
medewerker die zijn ervaring kan delen, dichter bij huis zijn, in een 
andere sector werken (sociaal, non-profit, KMO,…), langer kan werken 
en zich daarbij nuttig voelen.

Door de enorme interesse van vele medewerkers werden met succes 
bijkomende informatiesessies geprogrammeerd in de loop van februari 
en maart 2018.
Gedetailleerde informatie is eveneens beschikbaar op de HR Corner 
van het intranet van de onderneming.

Indien u uw droomfunctie nog niet gevonden hebt, hebt u ook de 
mogelijkheid om deze inlichtingen te implementeren op het platform. 
U kunt eveneens vragen om wekelijks ingelicht te worden over de 
vacatures.

Aarzel vooral niet om de opportuniteiten te raadplegen die Experience@
Work u aanbiedt.  Het aanbod wordt geregeld geactualiseerd, en kan u 
helpen uw doel te verwezenlijken. 

EXPERIENCE@WORK
Experience@Work is een initiatief dat twee jaar geleden genomen werd door verschillende ondernemingen, waaronder 

Proximus, om aan de «senior»-medewerkers toe te laten hun talenten te delen met andere organisaties.
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UITGEBREID FEDERAAL COMITÉ

Het was een moment van ontmoeting, terugblikken op het afgelopen jaar 
en vooruitkijken naar de uitdagingen die ons te wachten staan. Ideeën 
werden uitgewisseld om werk te maken van de toekomst.
De presentatie werd aan elkaar gepraat door Chris Huybrechts, Nationaal 
secretaris van VSOA-Defensie en zowel de nieuwe afgevaardigden als de 
ere-afgevaardigden werden door hem voorgesteld. 

Verkiezing burgerlid Vast Bureau
Patrice Lognard werd verkozen tot nieuw burgerlid van het Vast Bureau in 
opvolging van Conny Van Driessche. Hij bedankte uitvoerig de burgeraf-
gevaardigden die hem unaniem steunden.
Patrice:” Dankuwel voor het vertrouwen dat jullie in me hebben. Ik zal 
mijn verantwoordelijkheid nemen opdat deze niet geschonden wordt. We 
moeten samen blijven werken voor een betere toekomst voor alle per-
soneelsleden van Defensie terwijl we de waarden van onze organisatie 
blijven verdedigen.”  

In hun gelegenheidstoespraak duidden Algemeen voorzitter van het VSOA 
François Fernandez-Corrales en Secretaris-generaal van het VSOA Henk 
Herman onder meer op het pensioendossier, en in het bijzonder op het 

aspect zware beroepen, waarover de onderhandelingen nog steeds niet 
officieel zijn aangevat.
Henk Herman maakte via lottrekking de winnaar bekend van de vakantie 
in Bostalsee. Johan De Wreede werd de gelukkige winnaar van deze wed-
strijd met het juiste lotje.

Interne werking
Verschillende medewerkers van VSOA-Defensie gaven een uitgebreide 
stand van zaken van de actuele thema’s om duidelijk te maken dat deze 
van dichtbij gevolgd worden.
Het is immers dankzij de inzet van het ganse team van VSOA-Defensie dat 
onze belangrijke dienstverlening naar onze leden en afgevaardigden kan 
blijven doorgaan. 
De Voorzitter Edwin Lauwereins, kaartte ook de situatie van Defensie zelf 
aan: “De strategische visie, vooral op personeelsvlak zorgt voor heel wat 
ongerustheid bij het personeel met daarbovenop de pensioenproblema-
tiek voor de militairen.”
Door zich rechtstreeks te richten tot de afgevaardigden en via hen tot ie-
der van de leden, benadrukte de Voorzitter van VSOA-Defensie het belang 
van onze dienstverlening.

Omringd door zijn afgevaardigden, ere-afgevaardigden en zijn medewerkers, maar ook door de Algemeen voorzitter van 

het VSOA François Fernandez-Corrales , de Secretaris-generaal van het VSOA Henk Herman en de juridisch adviseur van het 

secretariaat-generaal Bea Foubert opende de Voorzitter van de groep Defensie Edwin Lauwereins het traditionele uitgebreid 

federaal comité van  VSOA-Defensie op maandag 26 februari 2018 in de ‘Business Faculty’ in Neder-Over-Heembeek. 

DEFENSIE
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VERLOF OVG
Op 16 februari werd met een hoog overlegcomité een langlopend 
dossier afgesloten betreffende de aanpassing van deel VI van DGHR-
REG-TRAVARB-001. Dit deel werd volledig herzien en opgesplitst in 2 
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk regelt de verloven en dienstont-
heffingen bij operaties in België, tot op heden behandeld met een 
nota van DGHR (2015 en 2016). Het tweede hoofdstuk is gewijd aan 
operaties in het buitenland. Onze voornaamste bekommernis in dit 
dossier betreft het recht op verlof, dat een fundamenteel recht moet 
blijven voor elk personeelslid. Daarom leggen we eens te meer de 
nadruk op het feit dat elke korpscommandant erover moet waken dat 
zijn personeel zijn vakantieverlofdagen kan opnemen volgens de re-
glementaire voorwaarden (met bijzondere aandacht voor het grote 
vakantieverlof). In geen geval kan de omzetting van vakantieverlof 
in DO Ops de norm worden. Die omzetting moet een uitzonderlijk 
karakter behouden zoals geschreven in de laatste versie van het re-
glement DGHR-REG-TRAVARB-001 dat werd voorgebracht op het 
Hoog overlegcomité. We merken op dat er positieve vooruitgang is 
in dit dossier wat betreft het aantal dienstontheffingen voor opera-
ties. Deze worden opgetrokken en we merken meer soepelheid wat 
betreft het nemen van deze dienstontheffingen. We betreuren echter 
dat de dienstvrijstellingen die worden toegekend naar aanleiding van 
de inzet in operaties in België en in het buitenland niet gecumuleerd 
kunnen worden. Gelet op al de positieve vooruitgang die in de afgelo-
pen twee jaar in dit dossier is geboekt, heeft VSOA-Defensie toch een 
gunstig advies gegeven over dit dossier. 

Hierna een overzicht van de voornaamste wijzigingen:

Voorheen Nu
Feestdagen, 
compensatie-
verlofdagen 
en collectieve 
dienstonthef-
fingen

Opgenomen 
binnen 3 maanden 
na terugkeer 
zending

Omzetting in dienstonthef-
fingen wegens operatie 
(DO Ops) geldig tot einde 
loopbaan. Eveneens van 
toepassing voor Officieren.

Toekenning van 
extra dienstont-
heffingen in 
België 

1 dag DO Ops 
per schijf van 30 
dagen 

2 DO Ops per 30 al dan 
niet opeenvolgende 
dagen 
+ 1 dag DO Ops vanaf een 
schijf van 120 dagen

Toekenning van 
extra dienstont-
heffingen in het 
buitenland

Verlof UNO + 
LEAVE

2,5 dagen LEAVE* tijdens 
Ops/30 dagen
indien niet opgebruikt 
tijdens Ops: de 2,5 dagen 
worden 2 dagen DO Ops.

* Het “verlof tijdens operaties” is een vorm van dienstontheffing en zal 
voortaan “LEAVE” genoemd worden om er duidelijk op te wijzen dat het 
geen statutair recht betreft.  

DEFENSIE

Volg VSOA Defensie op Facebook: VSOA Defensie - SLFP Défense

Edwin Lauwereins: “ Het voorbije jaar was andermaal een zeer intensief 
jaar. Ik verwijs naar de talrijke gesprekken met de kabinetten Pensioenen 
en Defensie, politieke actoren, contacten op de Defensiestaf, de rondes 
infovergaderingen in alle kwartieren in België en in Internationale orga-
nismes, maar ook het wekelijks overleg, de overlegcomités, de overleg-
comités Welzijn en de onderhandelingscomités. De honderden individu-
ele dossiers, de vele tussenkomsten van de Helpdesk, de bijstand van 
de dienst Pensionorama, het opvolgen en bijwerken van dossiers zorgen 
ervoor dat onze dienstverlening naar onze leden kan blijven doorgaan.”

Hij besloot met: “Ik heb vertrouwen in jullie toewijding, in jullie werk-
kracht, in jullie collegialiteit, in jullie kameraadschap, in jullie als verte-
genwoordigers van de grootste representatieve vakorganisatie van De-
fensie.”  

Het is belangrijk om de toekomst en de continuïteit te verzekeren. Vandaar dat we continu 

op zoek gaan naar nieuwe gemotiveerde afgevaardigden. Ook dit jaar konden we een aantal 

nieuwkomers voorstellen. Wegens dienstnoodwendigheden konden jammer genoeg een 

aantal nieuwe afgevaardigden niet aanwezig zijn.Van links naar rechts: voorzitter Edwin 

Lauwereins, Thierry Tubbeckx, Valerie Custers, Johan Bruyninckx, Mark De Bruyn, Carl 

Delgaudine, Michel Lenaerts, Etienne Sluysmans, Stein Temmerman.

Dit jaar mochten zes afgevaardigden een ereteken in ontvangst nemen als dank voor hun 

jarenlange inzet ten voordele van onze organisatie. Van links naar rechts:Philippe Polet, 

voorzitter Edwin Lauwereins, nationaal secretaris Chris Huybrechts, Jean-Marc Faveyts, 

Didier Jadot, Frank Geraerts, John-Patrick Penning, Ronny Stevens.
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DEFENSIE

In het kader van het welzijn op het werk, or-
ganiseert Defensie opleidingen die zeker een 
toegevoegde waarde hebben voor u als werk-
nemer en afgevaardigde.

Het betreft verschillende cursussen en initiatie 
cursussen m.b.t. preventie en bescherming op 
het werk.

Deze cursussen vinden plaats te Doornik. De 
inschrijving gebeurt via de eenheid.

Planning vormingen ICWBW 2018 >>>>>

BURGERPERSONEEL: NIEUWS

VORMINGEN WB

Personeelsplan 2018
Op 2 februari 2018 werd ons, zoals elk jaar, het 
personeelsplan voorgelegd.
Op 1 januari telde het ministerie van Defensie 
1494 voltijds equivalenten, wat een terugval in 
het personeel betekent omwille van de over-
dracht van sommige burgerpersoneelsleden 
naar de nieuwe parastatale instelling, het WHI, 
opgericht in 2017.  Het personeelsplan 2018 
blijft in dezelfde lijn als het vorige plan met 
50 aanwervingen en bevorderingsperspectie-
ven binnen elk niveau. Naast de 50 geplande 
aanwervingen worden in principe een totaal 
van 80 aanwervingen uitgevoerd in 2018, dit 
om de personeelsbezetting binnen het de-
partement ACOS IS te versterken.  Dit kan ons 
alleen maar verheugen, daar die aanwervingen 
reeds verleden jaar waren verwacht.

VSOA-Defensie heeft een gunstig advies ge-
geven op het personeelsplan 2018 maar heeft 
eens te meer bij de overheid aangedrongen op 
het organiseren, binnen de kortste tijd, van de 
tweede proef voor de toegang tot niveau C. Die 
proef wordt dringend verwacht bij de ambtena-
ren van niveau D.

Vergoeding dienstverplaatsing
Sinds 1 september 2017 is het nieuwe Koninklijk 
besluit over toelagen en vergoedingen
voor de personeelsleden van het federaal open-
baar ambt en het burgerpersoneel van Defensie 
van toepassing.
 
VSOA-Defensie wil u informeren dat, als gevolg 
van de toepassing van dit nieuwe besluit, de 
kosten voor dienstverplaatsingen (verblijfs-

kosten) niet meer uitbetaald zijn aan het bur-
gerpersoneel van Defensie sinds september 
2017.

Onze organisatie had dit probleem reeds 
aangekaart bij de overheid, die de vertraging  
van betaling bevestigde omwille van tech-
nische aanpassingen in de nieuwe regelgeving.
 
Een dienstnota hieromtrent met MITSnr 18-
00042999, werd door HR-B/Civ op 21 februari 
2018 gepubliceerd. 
In principe wordt de betaling van kosten voor 
dienstverplaatsingen binnen de ASE behan-
deld.
Ondervindt u echter problemen, aarzel niet 
en neem contact op met onze organisatie, we 
helpen u graag verder. 

CODE NOM/NAAM DE/VAN A/TOT LANGUE/TAAL

EP9300 Assistant prévention
(CP Niv III)

Preventieassistent

21/05
11/06
03/09
08/10

08/06
29/06
21/09
26/10

NL
FR
NL
FR

EP9301 Sensibilisation prévention 
Sensibilisering preventie

23/04
05/11
19/11

26/04
09/11
22/11

FR
NL
FR

EP9302 Technique 
SOBANE-DEPARIS
Technische Vmg

26/11
03/12

27/11
04/12

NL
FR

EP9303 
(travailleur)
EP9304 
(préventeur)

Amiante
Asbest

23/04
14/05
10/09
08/10

24/04
15/05
11/09
08/10

NL
FR
FR
NL

EP9305 Produits dangereux
Gevaarlijke producten

24/05
19/04
20/09
25/10

24/05
19/04
20/09
25/10

FR
NL
FR
NL

EP9306 Travail en hauteur
Werken in hoogte

17/04
16/10
06/11

17/04
16/10
06/11

FR
NL
FR

EP9307 Toolbox meeting 02/10
20/11

02/10
20/11

FR
NL
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SPOOR

Op 28 februari nodigde de vertegenwoordigers van de Kamercommissie 
van infrastructuur de gedelegeerd bestuurders van de NMBS en Infrabel, 
alsook de syndicale organisaties uit om hun mening te geven over het be-

heer en de ontwikkeling van de aflopen jaren inzake spoorwegveiligheid. 
Voorzitter van VSOA-Spoor Philippe Delhalle, sprak met grote bezorgd-
heid over het spoorpersoneel, met al zijn kwalificaties en expertise en de 
noodzaak om het personeel opnieuw te waarderen.
Men moet erkennen dat de inzet van nieuwe technologieën, zoals TBL1 + 
of ETCS, in grote mate bijdraagt tot het verbeteren van de veiligheid. Maar 
het is nog steeds noodzakelijk dat deze technologie ten dienste blijft van 
de agenten die deze gebruiken, en niet het tegenovergestelde.

De voorzitter wees ook op de constante zoektocht naar productiviteit, 
meestal ten koste van de arbeidsomstandigheden. Het reglementeren 
hiervan zou ertoe bijdragen om de rechten en het welzijn van de werk-
nemer te waarborgen, alsook de veiligheid van de reizigers en van het 
personeel. 

VSOA-SPOOR OP AUDIËNTIE
IN DE KAMER

NIEUWE VERTREKPROCEDURE VAN TREINEN, EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING
In september vorig jaar besliste de NMBS 
om het DICE-project, dat reeds 8 jaar in 
ontwikkeling was, en als doel had om een 
veilige vertrekprocedure te creëren, stop te 
zetten. De NMBS was van oordeel dat het 
project niet voldeed en geen meerwaarde 
bood voor de stiptheid. 

Zonde van de 11 miljoen euro puur verlies!
Het doel van de stopzetting is om komaf te 

maken met de grijze zone van de huidige 
vertrekprocedure. Deze geeft vaak aanleiding 
tot conflicten wanneer de treinbegeleider de 
toegang voor treinreizigers moet weigeren 
tijdens het vertrek.

Gedelegeerd bestuurder, Sophie Dutordoir, 
kondigde tijdens haar uiteenzetting in de Kamer 
‘over het beheer van de spoorwegveiligheid’ 
aan, dat een nieuwe vertrekprocedure zonder 

de beruchte grijze zone, van toepassing zal zijn 
vanaf 10 juni. 

Sinds de afschaffing van DICE eiste het VSOA-
Spoor de terugkeer naar een vereenvoudigde, 
effectieve en geruststellende procedure. “Wij 
zijn heel blij dat we gehoord en begrepen zijn!”, 
aldus het VSOA-Spoor. Praktische regelingen 
moeten nog uitgewerkt worden, maar de 
beleidsbeslissingen zijn reeds genomen. 

GERICHTE MEDISCHE CONTROLES VANAF 1 MAART 2018
Vanaf 1 maart kan het zijn dat je je niet moet 
aanbieden voor een medische controle als je 
ziek wordt of als je een privéongeval hebt.
Als je ziek wordt of een privéongeval hebt, 
contacteer je eerst jouw leidinggevende en 
nadien je ABAA, LPB of planning. Mogelijk 
is het niet nodig om je aan te bieden bij het 
“health centre” (vroegere GCBG).

Welke stappen volg ik als ik ziek
(of gekwetst) ben?
1. Bel vóór de aanvang van je prestatie naar 

je leidinggevende om hem in te lichten.
2. Bel naar je ABAA (LPB of planning) zodra 

het kan, die je afwezigheid zal registreren.
3. Vul het gedeelte ‘Identificatie’ in op het 

formulier A111 – Getuigschrift van arbeids-
ongeschiktheid. Laat je arts de rest invullen 
en stuur het zo snel mogelijk (ten laatste de 
volgende dag) per post naar het health cent-
re.

4. Na raadpleging van je arts licht je je leiding-
gevende in.

5. Bel naar je ABAA en bezorg de overige infor-
matie: afwezigheidsduur, verlaten woning 
toegestaan/niet, verblijfplaats en contactge-
gevens.

Je ABAA zal je informeren als het niet nodig is 
dat je je aanbiedt bij het health centre. Als je 
ABAA je echter bevestigt dat je toch naar het 
health centre moet voor een medische controle, 

dan ga je nog dezelfde dag vóór 12u langs. (Of 
indien onmogelijk, de ochtend van de volgen-
de werkdag).

Belangrijk: Als je je ABAA niet kan bereiken, 
dan ben je verplicht om je aan te bieden bij het 
health centre.

Verwittig je leidinggevende tijdig, -vóór het 
einde van de afwezigheidsperiode-, dat je het 
werk hervat.

Meer info?
Vanaf 1 maart zal de info op het intranet van 
HR Rail aangepast zijn aan deze nieuwe proce-
dure. 
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De volgende punten kwamen aan bod:

2017 : de Brusselse carrousel 
Onder het voorwendsel van besparingen en goed 
bestuur blies de Brusselse  regering haar centra-
le administratie op om niet minder dan 6 nieuwe 
instellingen op te richten: Perspective, Brussel Ste-
denbouw en Erfgoed, Brussel Fiscaliteit, Brussel 
Openbaar Ambt, Brussel Preventie & Veiligheid, 
het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning 
van het Bedrijfsleven. En het valt te vrezen dat deze 
lijst tegen eind 2019 nog langer wordt! 
 
Wat betreft dat fameuze BAOB, een nv van open-
baar recht met sociaal oogmerk, hebben onze po-
litieke wijsgeren er niets beters op gevonden dan 
een cocktail te mixen van de openbare – BIE – en 
de private sector - Atrium en Impulse, twee vzw’s 
gesubsidieerd door de regering! Wat een warboel! 
Vooral omdat het statuut, dat deze instelling gaat 
regelen, volledig verschilt van de elementaire be-
ginselen die van kracht zijn in het openbaar ambt, 

en dit een serieuze stap is naar de privatisering van 
de openbare sector, een werkwijze die sterk in de 
mode is.

Wat betreft de toenadering en integratie van de 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)  
in de directie Huisvesting van de GOB (één van de 
beslissingen van de regering in 2016), gebeurt net 
het omgekeerde want door de verkoop van het CCN 
tegen uiterlijk 2020, zal voornoemde directie ver-
plicht zijn om te gaan samenwonen met de BGHM. 

Depolitisering ?
Zoals bij toeval, heeft men aan het hoofd van die 
nieuwe instellingen nieuwe mandatarissen gebom-
bardeerd, waarvan de meeste vroegere “huurders” 
zijn van een welgekend kabinet in de Hertogstraat 
…….. Deze fameuze mandatarissen zijn uiteraard 
aangesteld onder het hoog voorzitterschap van 
gewestelijke selectiecommissies, die bekend zijn 
voor hun competentie en ultieme onpartijdigheid 
(!?). En wanneer men het heeft over goed bestuur, 

denkt iedereen uiteraard aan de recente schanda-
len rond Publifin, Samu social en andere. 

Het Gewest is niet gespaard gebleven op dit vlak, 
met name Actiris met een campagne voor taalcur-
sussen gepromoot door een bekende voetballer: 
240.000 euro, de vernieuwing van een vergader-
zaal in de Astro-toren: 400.000 euro, het recente 
schandaal bij de brandweer met fraude bij de on-
kostennota’s en Brussel Mobiliteit waar het aantal 
subsidies toegekend aan diverse vzw’s op enkele 
maanden van 80 naar 600 gestegen is. 

Statuut 3.0 : ezelsdracht 
Dit fameuze statuut was tot september in de schui-
ven van het kabinet Lanaan blijven liggen. Tot het 
VSOA het welletjes vond en een paar perscampag-
nes gelanceerd heeft die de onderhandelingen 
nieuw leven inbliezen; uiteindelijk werden ze eind 
oktober afgesloten. 
Inmiddels is het statuut nog steeds niet in voege 
getreden. De Raad van State heeft het net terug-

ALGEMENE VERGADERING SECTOR XV 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Onze Algemene vergadering van 25 januari 2018 was met meer dan 300 leden een succes. En dit in aanwezigheid 

van onze Algemeen voorzitter, onze Secretaris-generaal, onze Nationaal voorzitter en onze vriend Michel Piersoul, 

verantwoordelijk leider voor Net Brussel. We werden eens te meer gefeliciteerd voor de toename van ons aantal leden: 

15% in 2017, ver boven het gemiddelde!  
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gestuurd naar de voorzitter van het onderhande-
lingscomité van sector XV, Hervé Ghysels, met 
opmerkingen die door de regering behandeld moe-
ten worden, en dan in laatste lezing goedgekeurd. 
Vermoedelijke bekrachtiging in maart en desgeval-
lend publicatie in april. 

Het VSOA heeft een protocol van niet-akkoord uit-
gebracht over dit statuut omdat het gebaseerd is 
op een gebrek aan eenheid en harmonisatie van de 
verschillende statuten in het BHG, discriminatie op 
het vlak van aanwerving, werkomstandigheden en 
bezoldiging tussen die verschillende statuten die 
ten laste zijn van dezelfde gewestelijke begroting, 
mandaten voor de beleidsfuncties en een gebrek 
aan transparantie, depolitisering en goed bestuur.

Ondanks ons protocol van niet-akkoord over dit 
lijvige document, houdt het toch een aantal verbe-
teringen in:

• voortaan is er één enkele kamer van beroep voor 
de GOB en de ION’s. Zij heeft opnieuw beslis-
singsbevoegdheid op het vlak van stage, eva-
luatie, afwezigheden, verloven, disponibiliteit 
wegens ambtsontheffing in het belang van de 
dienst en verklaring van definitieve arbeidson-
geschiktheid voor de statutairen en inzake eva-
luatie, afwezigheden en verloven voor de con-
tractuelen. Ze behoudt haar adviesbevoegdheid 
in tuchtaangelegenheden;

• de evaluatieperiode gaat van 1 jaar naar 2 jaar 
middels een activiteit van minimum 6 maan-
den en een mogelijke tussentijdse evaluatie 
op aanvraag. Het personeelslid mag zich laten 
begeleiden door een persoon van zijn keuze als 
observator en kan een zelfevaluatie maken als 
evaluatie-element;

• de functionele loopbaan, t.t.z. de overgang van 
schaal, gebeurt na 6 en 15 jaar i.p.v. na 9 en 18 
jaar ; de versnelde functionele loopbaan ver-
dwijnt;

• de weddeschalen werden in het raam van een 
ander besluit onderhandeld dat zal opgenomen 
worden als bijlage in het statuut 3.0 of in een 
later gepubliceerde bijlage. Voor de niveaus D, C, 
B en de schalen A101, 102 en 103, zijn er schalen 
voorzien tot 30 jaar loopbaan, en voor de graden 
A2 tot A7 tot 25 jaar. Er werden evenwel twee 
tussenschalen voorzien voor de niveaus D, C en 
B in de overgang van 27 jaar naar 30 jaar loop-
baan;

• en, last but not least, de overgang van niveau 
E naar niveau D, met terugwerkende kracht op 
01.01.2016. 

Sectoraal akkoord 2017-2018
Wat de desbetreffende onderhandelingen betreft, 
moeten we opletten dat we ons geen twee keer aan 
dezelfde steen stoten! Zolang ze niet afgesloten en 
ondertekend zijn, mogen we ze niet als verworven 
beschouwen. Temeer omdat dergelijk akkoord niet 
bindend is voor de overheid: ze zou het perfect kun-
nen overlaten aan de volgende regering in 2019. 
En die zou best kunnen beslissen om niets uit te 
voeren, of slechts een gedeelte ervan. Het akkoord 
heeft onder meer betrekking op de stijging van de 
maaltijdcheque naar 8 euro, de terugbetaling naar 
rato van 100 % van het woon-werkverkeer met het 
openbaar vervoer en de eventuele verlenging van 
de weddeschalen tot 45 jaar loopbaan voor alle 
personeelsleden. 

Besluit 
2018 wordt geen lachertje. Bij de oprichting van 
nieuwe instellingen, probeert de regering terug 
te komen op een aantal recente verworvenheden. 
Denk aan de 13m² bureauoppervlakte per perso-

neelslid, de verdwijning van cafetaria, dit alles door 
te verwijzen naar de flexibiliteit in de arbeidsduur, 
de opheffing van de prikklok die erg in de mode is, 
of het telewerk, dat vaak een mes is dat aan twee 
kanten snijdt op het gebied van de evaluatie van 
de doelstellingen of de beschikbaarheid van het 
personeelslid, haast 24u op 24. En dan is men 
verbaasd dat de statistieken inzake burn-out ont-
ploffen! 
Wanneer wij de overheid interpelleren over de 
niet-naleving van de normen, antwoordt men ons 
dat het een kwestie is van goed bestuur, rationa-
lisering en budget. En wij stellen vast dat het Ge-
west onlangs begonnen is met de verkoop van zijn 
laatste “familiejuwelen”. Om zijn ambtenaren te 
huisvesten, koopt het Gewest niets meer, het huurt 
…. heel verontrustend. Zou dit de voorbode zijn van 
de kroniek van een aangekondigde dood? 

Luc BESSEM, voorzitter sector XV
Henri DE BAER, vicevoorzitter sector XV

Yves LATINIE, vast mandataris
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Op federaal niveau is men nog volop bezig met het opzetten van het juridi-
sche kader om het voor de federale overheid, de Gemeenschappen en de 
Gewesten mogelijk te maken om een tweede pensioenpijler uit te bouwen 
op basis van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) van 2003. Een wets-
onderwerp hieromtrent is al onderhandeld met de vakbonden in Comité A 
en voor advies voorgelegd aan de Raad van State en doorloopt momenteel 
de parlementaire procedure (Wet op de Aanvullende Pensioenen publieke 
sector – WAPP). Omwille van een ingeroepen belangenconflict is het wets-
onderwerp nog in behandeling.
Dit weerhoudt de Vlaamse regering niet om nu al werk te maken van het-
geen is bepaald in het afgesloten Vlaams Sectoraal Akkoord 2010-2012: 
“De Vlaamse regering bevestigt haar principiële bereidheid om voor de 
contractuelen bijkomende en specifieke opdrachten te voorzien in een 
tweede pensioenpijler”. Ook in het regeerakkoord 2014-2019 liet de 
Vlaamse regering optekenen, dat er een tweede pensioenpijler wordt uit-
gebouwd voor contractuele medewerkers. De Vlaamse overheid wil ener-
zijds de pensioenkloof tussen ambtenaren en contractuelen verkleinen en 
anderzijds de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen naar 
elkaar toe laten groeien. Voor het VSOA–Vlaamse overheid mag er in dat 
verband onder geen enkel beding geraakt worden aan het statuut en de 
positie van de (statutaire) ambtenaren.

Pensioenfonds
Voor de nieuwe aanvullende pensioenregeling kiest men voor het oprich-
ten van een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) onder de 
vorm van een Organisme voor de Financiering van de Pensioenen (OFP). 
Het pensioenfonds staat in voor het beheer en dagelijks bestuur en dient 
daarvoor een Raad van Bestuur en Algemene Vergadering op te richten. De 
syndicale betrokkenheid is gegarandeerd via het toezichtcomité, aldus de 
Vlaamse regering. Er zal niet voor een groepsverzekering gekozen worden. 
Zo’n groepsverzekering wordt afgesloten bij een commerciële onderne-
ming en wordt minder gezien als een verlengstuk van de werkgever. Het is 
afstandelijker. En bij commerciële verzekeringsbedrijven zal een deel van 
de winst afgegeven moeten worden. Ook niet onbelangrijk: er is geen syn-
dicale betrokkenheid.
Aangezien het aanvullend pensioen een arbeidsvoorwaarde is, is de 
Vlaamse regering bevoegd om dit aanvullend pensioen in te richten voor 
het personeel van de departementen, de Iva's, SAR’s, zonder bijkomende 
decretale rechtsgrond. De componenten zullen opgenomen worden in het 
Vlaams personeelsstatuut (VPS). De entiteiten binnen de diensten van de 
Vlaamse overheid (DVO) dienen verplicht aan te sluiten bij hetzelfde pen-

sioenplan (waarvan de componenten als arbeidsvoorwaarden opgenomen 
worden in het VPS). Er zal ook een aansluitingsmogelijkheid worden voor-
zien voor instellingen buiten de DVO. Men vindt het niet wenselijk con-
currerende pensioenplannen te voorzien binnen en buiten de DVO (er is 
hier veel vraag naar) en daarom biedt men aansluitingsmogelijkheid voor 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen binnen en buiten de 
DVO (bijv. De Lijn, De Watergroep, de VRT, Vlaams fonds voor de Letteren 
en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde).

Financiering
In 2018 en 2019 zal de Vlaamse regering als startkapitaal een bedrag be-
schikbaar stellen van 22 miljoen euro. De patronale bijdrage (dus geen 
werknemersbijdrage) bedraagt 3 % van het bruto loon (inbegrepen het 
vakantiegeld en de eindejaarspremie). Verder is op het pensioenplan de 
wettelijke rendementsgarantie van toepassing, op dit moment 1,75 %.
Het VSOA–Vlaamse overheid wil het bedrag van 22 miljoen euro volledig 
loskoppelen van het te voorziene budget voor alle personeelsleden van de 
DVO die onder het nog te onderhandelen Sectoraal Akkoord 2017-2019 
vallen.
In artikel 19 van het WAPP-wetsontwerp wordt de terminologie vertaald 
naar de publieke sector. Zo zal met Sectorcomité XVIII een protocol afge-
sproken moeten worden betreffende de financiering van het pensioenstel-
sel en de keuze van een pensioeninstelling (Artikel 39§1 van de WAP).
De Vlaamse regering zal binnenkort de onderhandelingen starten in het 
Sectorcomité XVIII en men hoopt dit af te ronden uiterlijk voor 1 oktober 
2018. Volgens de planning zou het pensioenfonds dan operationeel moe-
ten zijn vanaf 1 juli 2019.
Wij zullen jullie, uiteraard, verder op de hoogte houden van de ontwikke-
lingen in dit gevoelige en zeer delicate dossier. 

Francis VAN LINDT
Voorzitter VSOA-Vlaamse overheid

TWEEDE PENSIOENPIJLER VOOR 
VLAAMSE CONTRACTUELEN

Op 23 februari 2018 keurde de Vlaamse regering de Conceptnota goed betreffende het opzetten van een Vlaams 

pensioenfonds voor contractuele personeelsleden. Hiermee zouden de 8500 contractuelen van de diensten van de 

Vlaamse overheid effectief vanaf 1 juli 2019 een tweede pensioenpijler krijgen.
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Wij krijgen geregeld vragen van onze leden over het gebrek aan trainingen geweldbeheersing in het kader van de 

omzendbrief GPI 48. Personeelsleden vragen zich terecht af wie de verantwoordelijkheid draagt wanneer het aantal 

voorziene trainingen niet werd gevolgd en men in een situatie komt waarbij men gebruik moet maken van zijn bewapening.

GEBREK AAN TRAININGEN 
GEWELDBEHEERSING

Wij vroegen hiervoor advies aan de juridische dienst van de federale politie.

Wettelijkheid
Het bezit en het dragen van een reglementaire bewapening vormt een 
afwijking van artikel 27 van de wapenwet. Opdat het bezit en het dragen 
van een reglementaire bewapening wettelijk zijn, moeten de voorwaar-
den van de vigerende wetgeving, o.a. qua opleiding en training, worden 
nageleefd (wapenwet - KB van 26 juni 2002 betreffende het voorhan-
den hebben en dragen van wapens door de diensten van het openbaar 
gezag of van de openbare macht, KB van 3 juni 2007 betreffende de 
bewapening van de geïntegreerde politie – omzendbrief GPI 62 betref-
fende de bewapening van de geïntegreerde politie).

Het volgen van een opleiding en de trainingen is dus een absolute 
voorwaarde voor de toekenning en het dragen van de reglementaire 

bewapening. Het personeelslid dat, ongeacht de reden niet deelneemt 
aan de opleidings- of trainingssessies of dat niet het vereiste niveau 
behaalt, mag deze wapens dus niet meer dragen; het dragen ervan is 
immers niet meer wettelijk.

Trainingen GPI 48
Het doel van de door de omzendbrief GPI 48 (opleiding en training in 
geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader 
van de politiediensten) opgelegde opleidingen en trainingen betref-
fende de hantering van wapens is het optimaal gebruik van hun bewape-
ning door de politieambtenaren. 
Dit optimaal gebruik, in het bijzonder efficiënt en veilig, vereist dat de 
politieambtenaren over een grote kennis en beheersing van hun wapens 
(vuurwapen, slagwapen en pepperspray) beschikken.

>>>

Wat zijn de gevolgen en wie is verantwoordelijk?
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SYNDICALE PREMIE
VOOR HET 

REFERENTIEJAAR
2017

De syndicale premie is een sociaal voordeel voor personeelsleden 
van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vak-
organisatie, zoals het VSOA-Politie. Leden krijgen zo een gedeelte 
van hun financiële bijdragen terug als beloning voor hun inzet en 
solidariteit.

Je werkgever (lokale of federale politie) bezorgt je de “aanvraag van 
de vakbondspremie voor het referentiejaar 2017” ten laatste op 31 
maart 2018. Contacteer je personeelsdienst indien je het formulier 
niet hebt ontvangen.

Meer informatie over de formaliteiten lees je op pagina 5 van dit 
magazine.

De aanvraag moet je uiterlijk op 30 juni 2018 indienen bij VSOA-Po-
litie, Minervastraat 8, 1930 Zaventem, of tijdig overhandigen aan je 
lokale afgevaardigde. 

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

Verantwoordelijkheden
Het behoort tot de werkgever of zijn gemachtigde (de verantwoordelijke 
overheid: korpschef – commissaris-generaal of directeur-generaal) om de 
gepaste maatregelen te nemen om te vermijden dat het personeelslid on-
doordachte risico's voor zichzelf of voor derden neemt (wet van 4 augus-
tus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk) en om zich te verzekeren dat de regelgeving inzake het bezit, 
het dragen en de opleiding m.b.t. reglementaire bewapening wordt nage-
leefd. De verantwoordelijke overheid moet dus de gepaste maatregelen 
nemen ten overstaan van personeelsleden die, ongeacht de reden, aan 
de opleidings- of trainingssessies niet deelnemen of die niet het vereiste 
niveau halen.
De GPI 48 geeft zelf voorbeelden van maatregelen. Zij preciseert dat “...
in uiterste gevallen, de maatregel tot het ontnemen van de bewapening 
kan leiden. Deze maatregel moet gehandhaafd blijven zolang het per-
soneelslid niets onderneemt om zich te verbeteren en tot het vereiste 
minimumniveau te komen, ondanks de mogelijkheden die hem of haar 
geboden worden." Het principe dat deze maatregelen kunnen gaan 
tot het ontnemen van de bewapening wordt bovendien herhaald in de 
omzendbrief GPI 62.

Opdrachten en inzetbaarheid 
Er bestaat geen lijst van de opdrachten die met of zonder de al dan niet 
volle reglementaire bewapening moeten worden uitgevoerd. Hier ook 
behoort het tot de verantwoordelijke overheid om de modaliteiten van het 
dragen vast te leggen, die het best beantwoorden aan de dienstnoodwen-
digheden en aan de verplichtingen van de personeelsleden (bijvoorbeeld 
door het dragen tot bepaalde stukken te beperken, cfr. artikel 11 van het 
KB van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde 
politie) en om te beslissen over de opdrachten die nog mogen worden 
uitgevoerd door een personeelslid waarvan één of meerdere stukken van 
de bewapening werden ingetrokken.
Het integreren van niet-dodelijke wapens (slagwapen en pepperspray) 
in de individuele bewapening beantwoordt aan de progressiviteitseis bij 
het gebruik van geweld (artikel 37 van de wet op het politieambt). De 
wetgever heeft zo impliciet drie niveaus van het geweldsgebruik (die ove-
reenkomen met drie types van wapens) bepaald, van "licht" geweld tot 
mogelijks dodelijk geweld.
In het raam van de veiligheid en van de operationele efficiëntie is het 
dientengevolge niet aan te raden dat een personeelslid waarvan één of 
meer stukken van de bewapening werden ingetrokken opdrachten uit-
voert waarvoor het gebruik van geweld noodzakelijk zou zijn (interven-
tieopdrachten waarvoor tussenkomstbekwaamheid van een inspecteur of 
een hoofdinspecteur noodzakelijk zijn).
Het personeelslid kan worden afgedeeld in een interne dienst (onthaal, 
opvolging van gerechtelijke dossiers die geen tussenkomst op het terrein 
vereisen, een administratieve of logistieke functie), of worden belast met 
bepaalde aspecten van de functie van de wijkagent of met taken van de 
agent van politie en in dit geval enkel met een pepperspray worden uit-
gerust om desgevallend tussen te komen. 

Bron: advies DGR/Jur
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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!

AANVULLEND 
VAKANTIEGELD VOOR 
SCHOOLVERLATERS

Wie in 2017 afstudeerde en op 31 december 2017 jonger 

was dan 25 jaar heeft recht op aanvullend vakantiegeld 

voor schoolverlaters, tenminste als men aan de voorwaar-

den voldoet. 

Voor de berekening van het va-
kantiegeld baseert men zich op 
de prestaties geleverd tijdens het 
kalenderjaar (referentiejaar) dat 
eraan voorafgaat. Voor wat het va-
kantiegeld voor 2018 betreft, is dat 
het kalenderjaar 2017. Studeerde 
je in 2017 af, dan kon je pas vanaf 
1 september 2017 aan de slag in 
het onderwijs. Dit impliceert, dat je 
dan in 2018 slechts op 1/3de van 
het maximaal bedrag aan vakantie-
geld recht zou hebben. Studeerde 
je in 2017 af en was je op 31 de-
cember 2017 jonger dan 25 jaar, 
dan kom je echter in aanmerking 
voor het aanvullend vakantiegeld, 
want ook de periode van 1 januari 
2017 tot en met de vooravond van 
de eerste indiensttreding in het 
onderwijs telt mee voor de bereke-
ning van het vakantiegeld.

Voorwaarden 
Je moet het bewijs leveren dat je:
• de leeftijd van 25 jaar niet hebt 

bereikt op 31 december van het 
referentiejaar;

• in dienst bent getreden in het 
onderwijs uiterlijk op de laatste 
werkdag van de 4 maanden vol-
gend op het beëindigen van de 
studies.

Aanvraag 
Het aanvullend vakantiegeld aan-
vragen, doe je door het aanvraag-
formulier dat je van onze website 
kan downloaden volledig en cor-
rect in te vullen en zo snel moge-
lijk naar dat werkstation te sturen 
waaronder de school van je eerste 
aanstelling ressorteerde. Verde-
re informatie lees je ook in onze 
Nieuwsbrief ‘editie april’. 
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De samenkomst vond plaats onder de vorm van 
een mini-colloquium “dossier zware beroepen”. 
De onderwijsvakbonden gaven eerst een toe-
lichting over de recente historiek van het onder-
wijspensioen, de ingrepen van de voorbije jaren 
én wat er nog allemaal op stapel staat. Dit werd 
gevolgd door een duiding en stand van zaken 
betreffende het dossier zware beroepen. 

Tussendoor wierp stand-upcomedian Bert 
Kruismans een geheel eigen blik op “onderwijs 
= zwaar beroep” en werden er “Bacquelainekes” 
(een variant van de welgekende Madeleinekes) 
gebakken en uitgedeeld aan de talrijk opgeko-
men vakbondsafgevaardigden.
Dat de onderwijsvakbonden van beide lands-
gedeelten zich verenigen, is uniek en lang gele-
den.  Maar de belangen zijn gemeenschappelijk 
en de onrust bij onze leden is groot.

Vier bepalende criteria om als zwaar beroep 
te worden erkend
In de oriëntatienota die vorig jaar werd opge-
steld, werden vier bepalende criteria voor zware 
beroepen opgenomen: moeilijke uurroosters 
(nacht- of ploegenarbeid), fysiek zware arbeid 
(bijv. veel tillen), veiligheidsrisico’s (bijv. agent, 
brandweerman) en psychologische en emotio-
nele belasting (stress). 
Mensen met een zware job zullen vroeger met 
pensioen kunnen met een minimumleeftijd van 
60 jaar. Bij blootstelling aan meerdere facto-
ren wordt de pensioenleeftijd aangepast met 
een vooraf bepaalde factor. Indien men langer 
werkt, zal het pensioenbedrag hoger liggen. 
Hoewel in de oorspronkelijke oriëntatienota 
geen sprake was van een hiërarchie tussen de 
vier criteria, kwam die er in de daaropvolgende 
debatten plots wel naar voren.

“Criterium emotionele en 
mentale belasting; énkel 
als verzwarende factor?”  

Het criterium emotionele en mentale belasting 
zou niet meer als volwaardige, maar enkel als 
verzwarende factor meespelen. Dit is voor ons 
onaanvaardbaar. De emotionele en mentale 
belasting in de zorgsector en onderwijs is geen 
bijkomende, maar een permanent aanwezige én 
zwaar belastende factor. 
We hebben niet voldoende ruimte om het we-
tenschappelijk onderzoek uit te doeken te doen. 
We verwijzen echter met enige aandrang naar 
de ziektecijfers en de oorzaken ervan en dit om 
aan te tonen dat het weinig zinvol is een theore-
tisch kader te hanteren dat koudweg de realiteit 
negeert. 

LEERKRACHT MOOISTE BEROEP TER 
WERELD, MAAR TÉ ZWAAR OM TE DRAGEN
Is het beroep van leerkracht zwaar of niet? Die discussie wordt nu gevoerd op het scherp van de snee. Naar aanleiding 

daarvan organiseerden de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden op 14 maart 2018 in Brussel een 

nationale samenkomst. 

Zware beroepen
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Ongeveer 40 % van de werknemers tussen 55 
en 65 kampt met chronische aandoeningen. 60 
% van het langdurig ziekteverzuim zijn psychi-
sche aandoeningen en rugklachten. Psychische 
belasting is dus niet enkel een zeer reëel ver-
zwarend element; het is bovenal een belang-
rijke oorzaak van ziekte bij werknemers in het 
algemeen en bij het onderwijzend personeel in 
het bijzonder.

Tussen 2001 en 2013 verdubbelde het aantal 
50-plussers en ook het aantal langdurig zieken. 
Dat is logisch. Ziekte en aftakeling zijn geen be-
wuste keuzes, maar een biologisch proces waar 
je met alle wil(skracht) van de wereld niet te-
genop kan. Het enige wat helpt, is ervoor zorgen 
dat de levenskwaliteit van mensen over de hele 
loopbaan gegarandeerd wordt. Dat doe je in de 
eerste plaats door het werk werkbaar te maken 
en te houden en dit van bij de aanvang van de 
loopbaan. Maar dan nog is en blijft het beroep 
van leerkracht zwaar!

Onderwijs = contactberoep
In het onderwijs wordt er iedere dag gewerkt 
met mensen; kleuters, leerlingen, studenten, 
cursisten... De factor menselijkheid is daarbij 
het uitgangspunt voor het contingent leerkrach-
ten en docenten van ons Vlaams onderwijs. Zij 
kwijten zich iedere dag van hun taak met volle 
overgave,  inzet en bovenal met een zeer grote 
betrokkenheid. 

Niet zelden heeft die betrokkenheid tot gevolg, 
dat zij op het einde van de werkdag niet in staat 
zijn om de problemen en de zorgen achter zich 
te laten en deze dag in dag uit met zich meedra-
gen. Precies daarom kan en mag het criterium 
emotionele en mentale belasting niet louter 
en alleen als een verzwarende factor worden 
meegerekend, maar moet het tellen als een vol-
waardige factor gezien hij zwaar belastend en 
permanent aanwezig is. 

Een eventuele niet-erkenning als zwaar beroep 
zou betekenen, dat voor het onderwijspersoneel 
de pensioenleeftijd nog maar eens zou opschui-
ven... Het zou bovendien een grove miskenning 
zijn van de emotionele en mentale belasting die 
het beroep met zich meebrengt én daarmee de 
zoveelste slag in het gezicht van alle onderwijs-
mensen.

Tegenkanting van de N-VA
Ondanks dit alles blijven wij als vakbond een 
constructieve houding aannemen. Nog voor-
aleer een degelijk voorstel kan worden uit-
gewerkt, zijn er tegenkantingen van de N-VA. 
Deze partij vreest een te grote laksheid in dit 
pensioendebat, dat als blauwdruk dient voor 
de privésector; een laksheid die mogelijk op 

veel grotere schaal zal doorwerken. Of anders 
gezegd, de N-VA vreest dat de onhaalbare eisen 
die bij de hervormingen door Di Rupo werden 
ingevoerd, worden teruggeschroefd naar een 
nog minder onhaalbaar model. 

Een doorn in het oog is net de factor psycholo-
gische belasting. De N-VA lijkt de menselijkheid 
van de mens zelf te willen elimineren. Het wordt 
dan ook tijd dat ze kleur bekent. Geeft ze nog 
om het  onderwijs of is dit voor hen enkel een 
kostenpost? 

Masanka Tshimanga
Présidente communautaire SLFP-Enseignement 

Marnix Heyndrickx
Voorzitter VSOA-Onderwijs
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Het is geen evidentie om een leerling met een 
beperking te begeleiden; laat staan meerdere 
leerlingen met verschillende beperkingen in één 
klasgroep te onderwijzen. Wanneer ouders kie-
zen om hun kind in het gewoon onderwijs les te 
laten volgen, moet de school er alles aan doen 
om het huidig onderwijsniveau te bewaren. Je 
mag je als leerkracht niet laten vangen door een 
zee van maatregelen ter ondersteuning van leer-
lingen met een beperking in te voeren die je toch 
nooit kan waarmaken.

Goede afspraken
Een sleutel om dit gegeven tot een goed einde 
te brengen, is het maken van goede afspraken. 
Het bestuur van een school houdt ervan om zijn 
school te zien groeien. Ook bij leerkrachten geeft 
dit een goede vibe. Natuurlijk zijn beloftes mooi 
op papier, maar niet altijd even gemakkelijk rea-
liseerbaar. Daarom is het belangrijk dat alvorens 
een leerling met een beperking in het gewoon 
onderwijs start, er concrete afspraken worden 
gemaakt. Op deze manier schep je een verwach-
tingspatroon waaraan jij als leerkracht kan vol-
doen en zullen ook de behoeftes van leerlingen 
en ouders worden vervuld.

Expertise is de fundering
Veel leerkrachten maken de fout om zelf de 
expertise te willen verzamelen. Dat kan je hen 
niet kwalijk nemen, want zij zijn van nature uit 
gedreven om leerlingen te onderwijzen. Maar 
vaak hebben zij vooraf niet of te weinig de kans 
gekregen om zich te professionaliseren. 
Immers scholen willen voor zichzelf de lat hoog 
leggen om meer leerlingen binnen te halen. Een 
mooi doel, maar vaak wordt de leerkracht hierin 
vergeten. Naast het opbouwen van expertise en 
hulp van het ondersteuningsnetwerk is er nood 
aan een platform; een first-AID waarbij leer-
krachten tips kunnen krijgen over hoe men klei-
ne problemen - die soms grote gevolgen kunnen 

hebben voor het klasgebeuren - eenvoudig kun-
nen wegwerken. 
Helaas stellen bepaalde experten vast dat er over 
het onderwijzen van kinderen met een motori-
sche of mentale beperking nog veel onderzoek 
moet gebeuren. We boeken grote vooruitgangen 
met de medische wetenschap, maar er is dus nog 
veel studie nodig. Bovendien moet veel expertise 
die al voorhanden is, nog naar de praktijk worden 
vertaald. 

Wil je als leerkracht toch op onderzoek gaan, 
dan is de website www.letop.be een aanrader. 
Dit is een website van de vzw Eureka die een 
hefboomfunctie vervult voor de herkenning en 
begeleiding van leerstoornissen in het onderwijs 
(basisonderwijs en secundair onderwijs). De vzw 
wil betere kansen creëren voor leerlingen met 
leerstoornissen (en aanverwante specifieke aan-
dachtstoornissen en ontwikkelingsstoornissen) 
zodat zij hun competenties kunnen ontwikkelen. 
Daarnaast heeft Eureka nog andere interessante 
websites zoals www.adibib.be en www.leesvoor.
vlaanderen  die zeker het consulteren waard zijn.

Belang van ondersteuningsnetwerken
De belangrijkste boodschap die aan leerkrachten 
kan worden meegegeven is: “Zoek de expertise 
waar deze zit en probeer ze niet zelf op te bou-
wen.” Op deze manier gaat er tijd verloren en dit 
speelt in het nadeel van het kind. Het personeel 
dat werkzaam is in de ondersteuningsnetwerken 
heeft hierin een belangrijke rol te spelen. Met de 
expertise die zij hebben opgebouwd, kunnen zij 
heel wat leerkrachten bijstaan. Het is de verant-
woordelijkheid van de school om een procedure 
uit te werken waarbij leerkrachten hun proble-
men kunnen melden, zodat de coördinator van 
het ondersteuningsnetwerk zijn team kan sturen.
Zo ook op het vlak van de perceptie. Vaak gaat 
men ervan uit dat leerlingen met een beperking 
minder intelligent zouden zijn. Niks is minder 

waar. Leerlingen met DCD (Developmental Coor-
dination Disorder, in het Nederlands vertaald co-
ordinatie- ontwikkelingsstoornis) zijn vaak even 
begaafd als een kind dat naar het gewoon onder-
wijs gaat. Echter door hun beperking hebben ze 
minder de kans gehad om zich te ontwikkelen. 
Een peuter die pas laattijdig leert kruipen of stap-
pen, zal bijgevolg minder de kans hebben gehad 
om de omgeving te leren verkennen. Hierdoor 
wordt hij/zij minder blootgesteld aan bepaalde 
prikkels die broodnodig zijn voor een gunstige 
ontwikkeling. 

Nog veel werk aan de winkel
Alle leerlingen hebben recht op degelijk onder-
wijs en iedere leerling moet de kans krijgen om 
naar het gewoon onderwijs te gaan. Dit staat im-
mers in artikel 24 van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap.
Dit verdrag werd op 2 juli 2009 door België ge-
ratificeerd. Dat wil zeggen dat de Belgische re-
gering een engagement aanging om dit in hun 
beleidsvisie op te nemen. Acht jaar later stellen 
we vast, dat er nog veel werk aan de winkel is 
om dit gerealiseerd te krijgen. Misschien was het 
beter geweest voor de leerkracht, de klas en de 
schoolomgeving om dit stapsgewijze in te voe-
ren. Op deze manier konden alle betrokkenen, 
de leerling en leerkracht in het bijzonder aan 
deze vernieuwde situatie wennen. 

Koen DE BACKER
Ondervoorzitter VSOA-Onderwijs

VOEL JE ALS LEERKRACHT NIET 
BEPERKT IN DE KLAS!

Nu het schooljaar reeds enkele maanden van start is gegaan en de uitrol van het ondersteuningsmodel stilaan zijn 

weg zou moeten vinden, zitten veel leerkrachten met vragen die onbeantwoord blijven. 

Diversiteit


