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EDITO

Op vrijdag 30 maart, de dag voor de paasvakan-
tie, stond in een persmededeling van de eerste 
minister dat het kernkabinet een akkoord had 
bereikt over het voorontwerp van wet waarin de 
problematiek van de zware beroepen geregeld 
wordt en dat de tekst, eindelijk, klaar was om 
voorgelegd te worden aan het overleg met de so-
ciale partners. 
Op het moment dat dit editoriaal geschreven 
wordt, hebben we nog geen geamendeerde tek-
sten ontvangen en is er nog geen datum geprikt 
voor een vergadering. De regering wenst wel dat 
alles in kannen en kruiken zou zijn tegen de zo-
mervakantie. 
Om zo up-to-date mogelijk te zijn, zullen we u via 
onze website op de hoogte houden van de vorde-
ringen van de onderhandelingen. 

Wat weten we al? 
• De 4 criteria ter bepaling van de zwaarte van 

een beroep zullen dienen als matrix om de 
zwaartegraad te "meten". 

• De reeds aangekondigde coëfficiënten zijn niet 
veranderd (1,05; 1,10; 1,15). 

• De inwerkingtreding is verschoven naar 1 janu-
ari 2020. 

• Over de minimumblootstelling die nodig is op-
dat een functie als zwaar kan worden erkend, 

zal moeten worden onderhandeld door de so-
ciale partners (tussen 5 en 10 jaar). 

• De overgangsmaatregelen voor de bijzondere 
pensioenstelsels zullen gespreid worden over 
20 jaar (militairen en rijdend personeel van de 
NMBS). De overige overgangsmaatregelen zul-
len het voorwerp uitmaken van overleg. 

Na afronding van de overlegfase zal het Plan-
bureau, en dit is iets wat ons zorgen baart, het 
resultaat van de besprekingen valideren of niet 
valideren, afhankelijk van diverse parameters 
(veroudering van de bevolking, budgettaire enve-
loppe, enz.). 
Dit hoogst symbolisch en gevoelig dossier is vol-
gens ons HET dossier van de huidige legislatuur. 
Wij willen dat niemand aan de kant wordt gelaten, 
wat niet betekent dat ieders hoop bewaarheid zal 
worden. Dit dossier heeft immers veel verwach-
tingen opgeroepen, en dat doet het nu nog, en die 

verwachtingen zijn volgens ons gerechtvaardigd. 
Maar wat denkt de toezichthoudende overheid 
hierover? 
Zoals aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie is 
2018 een jaar van veranderingen voor onze werk-
nemersorganisatie. Het congres van november 
2017 heeft de modernisering van onze statuten 
mogelijk gemaakt. Het uitvoerend comité, dit is 
het strategisch beheersorgaan van onze organi-
satie, werd begin dit jaar samengesteld en laat 
ons toe de uitdagingen waar we voor staan beter 
aan te pakken. 
2018 is ook een jaar waarin bepaalde mandaten 
binnen meerdere groepen vernieuwd moeten 
worden. Ook op het algemeen secretariaat zijn er 
veranderingen op til op directieniveau. 

Inderdaad, de heer Henk Herman, de huidige Se-
cretaris-generaal, wordt 65 jaar in juni 2018 en 
het Directiecomité van 18 juni zal zijn opvolger 
moeten verkiezen. In dit magazine doen we dan 
ook een oproep tot kandidaten voor de functie van 
secretaris-generaal. 
We zullen hier nog uitvoeriger op terugkomen in 
een volgend nummer van Argument.  

François Fernandez-Corrales
Nationaal voorzitter

WITTE ROOK VOOR HET DOSSIER
ZWARE BEROEPEN? 

“Veranderingen op 
komst bij het VSOA .”
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ACTUALITEIT

Solliciteren t.e.m. vrijdag 1 juni 2018 met een aangetekend 
schrijven, vergezeld van, een gedetailleerd curriculum vitae, 
alsook elk ander element dat het niveau van de verworven ken-
nis en ervaring kan staven

ter attentie van de Algemene voorzitter van het VSOA, dhr. 
François FERNANDEZ-CORRALES, secretariaat-generaal van 
het VSOA, Lang Levenstraat 27-29 1050 Brussel. 
De datum van de aangetekende zending geldt als bewijs.
Het uitvoerend comité van het VSOA dd. 11 juni 2018 onder-
zoekt de kandidaturen en legt ze voor aan het directiecomité 
van 18 juni 2018 dat de nieuwe Secretaris-generaal bij gehei-
me stemming verkiest.

Jobinhoud
• samen met de Algemene voorzitter voer je de onderhande-

lingen in naam van het VSOA op het hoogste niveau, het 
Comité A. Je neemt standpunten in naam van het VSOA in.

• je hebt de leiding van het personeel en de permanent syndi-
caal afgevaardigden van het VSOA. 

• je bent verantwoordelijk voor de administratieve organisatie 
van het secretariaat-generaal van het VSOA. 

• samen met de Algemene voorzitter verzeker je het dagelijks 
bestuur van het VSOA en van het secretariaat-generaal. 

• je bereidt het Verslag aan de Algemene vergadering voor en 
doet daarvan voorlezing.

• je verleent de Algemene voorzitter bijstand in zijn coördine-
rende rol tussen het secretariaat-generaal en de beroeps-
groepen.

• elke zes jaar stel je een overzicht van je activiteiten voor aan 
het directiecomité van het VSOA.

Profiel
Kennisvereisten
• grondige kennis van je moedertaal, voldoende kennis van de 

tweede landstaal, het Frans of het Nederlands 

• grondige kennis van het openbaar ambt, het personeelsbe-
leid in het algemeen en het administratief recht

Ervaring
• vertrouwd met onderhandelings-en overlegprocedures op 

een hoog niveau

Competenties
• samenwerking/ leiding geven 
• empathische communicator /probleemoplosser
• verantwoordelijkheidszin – zin voor initiatief - gedreven
• resultaatgerichte en ledengerichte flexibiliteit
• origineel denken – visie - overtuigingskracht
• integer / objectief / betrouwbaar

Redeneervaardigheden 
• goede zin voor analyse en synthese 
• abstracte redeneervaardigheden
• verbaal redeneervermogen

Deelnemingsvoorwaarden
• minstens 5 jaar voorafgaand aan de verkiezing ben je onon-

derbroken lid van het VSOA en ben je in orde met de bijdra-
ge.

• je bent in actieve dienst bij een overheidsadministratie: de 
Secretaris-generaal wordt in verlof voor vakbondsopdracht 
gesteld.

• je mag het mandaat van Secretaris-generaal niet cumuleren 
met dat van Voorzitter of Penningmeester in de schoot van 
een beroepsgroep.

Contact
Meer informatie?
Contacteer de Algemene voorzitter van het VSOA francois.
fernandez@vsoa.eu. 

VSOA ZOEKT EEN NIEUWE 
SECRETARIS-GENERAAL

(M/V/X)

VSOA
OPENBARE SECTOR
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ACTUALITEIT

MODERNISERING VAN HET 
AMBTENARENSTATUUT 

Een nieuwe regelgeving voor zowel statutair als contractueel federaal 
personeel komt eraan. Zoveel is zeker. Minister Vandeput is van oordeel 
dat de vele en complexe regels van het statuut de beweegruimte van de 
ambtenaren en van de organisaties te sterk beperken en een efficiënt en 
duurzaam personeelsbeleid in de weg staan. Hieronder verstaan we: mak-
kelijker aanwerven en ontslaan. Het statuut Camu zal verdwijnen, de ‘co-
dex’ komt in de plaats. Ondanks het protest van de drie vakbonden tegen 
het niet respecteren van het syndicaal statuut, keurde de ministerraad de 
codex in eerste lezing goed op 4 april 2018

Codex
De bestaande regelgeving wordt hervormd tot één gecentraliseerde, 
vereenvoudigde en leesbare tekst, voor statutaire en contractuele perso-
neelsleden, ‘codex’ genoemd. Zo kondigde minister Vandeput dat tenmin-
ste aan in zijn algemene beleidsnota van oktober vorig jaar. De drie vakor-
ganisaties ontvingen een pseudo uitleg over deze codex tijdens informele 
vergaderingen op zijn kabinet op 20 en 22 maart 2018. Verschillende 
thema’s zoals mobiliteit, evaluatie, tucht, organisatie van de arbeidstijd, 
plaats- en tijdsonafhankelijk werken, re-integratie, neutraliteit, functie-
beschrijvingen, verlofregeling, enz., worden beschreven en gebundeld in 
deze codex. 
De codex gaat niettemin verder dan enkel vereenvoudigen: fundamentele 
wijzigingen worden doorgevoerd waarvan vele moeilijk verteerbaar zijn. . 
De concrete onderhandelingen met de vakbonden over de teksten gingen 
intussen van start in het Comité B.

Contractualisering versus modernisering
We gaan terug naar het zomerakkoord over de begroting 2018 waarin de 
federale regering aankondigde te willen afstappen van het principe van 
de vaste benoeming, behalve voor de personeelsleden in 'gezag functies'. 
Het VSOA reageerde fel tegen deze intentie en vroeg premier Michel om 
een initiatief te nemen. De vakbonden en de regering kwamen overeen 

om een werkgroep op te starten over de modernisering van de openba-
re diensten. Eind vorig jaar leidde dit tot een aantal gemeenschappelijke 
punten van de vakbonden en de overheid.

Toch stellen we vandaag vast dat deze niet werden geïntegreerd in de co-
dex. We denken dan ook dat deze intensieve oefening een maat voor niets 
is geweest. Meer nog, het gaat om tijdswinst of strategie van de overheid 
om de teksten van de codex eenzijdig op te dringen.

Verlofregeling
Ook de verlofregeling is een hot item voor de bewindvoerders. De rege-
ring wil namelijk snoeien in de vakantiesystemen en evolueren naar één 
uniform systeem met een vast aantal – hoeft het nog gezegd? – minder 
vakantiedagen. Daarbovenop zou mogelijk een wettelijke feestdag wor-
den geschrapt en het aantal brugdagen begrensd.

Non-respect van het sociaal overleg
We vernemen dat de administratie in stilte drie jaar gewerkt heeft aan de 
weging van de functies’ zonder de representatieve vakorganisaties er bij 
te betrekken. Dit is een flagrante inbreuk op het syndicaal statuut. Meer 
nog, de cartografie van de federale functies -, werd al conform deze codex 
gemaakt, op grond van deze weging, zonder onderhandelingen! En als 
kers op de taart zijn er administraties die inmiddels de codex, die niet 
bestaat, al willen uitvoeren door een wijziging van hun arbeidsreglement. 
Dit is ontoelaatbaar!

Minister Vandeput lag de afgelopen weken onder vuur en hekelde de 
legertop die bewust informatie zou achtergehouden hebben in het dos-
sier van de F-16. Wel, het VSOA voelt zich evenzeer misleid en miskend. 
Transparantie en correct overleg zijn essentieel wanneer het gaat over 
de toekomst van alle personeelsleden van de overheidsdiensten. Voor de 
minister en de regering zijn de ambtenaren niet meer dan een middel om 
de begroting op orde te krijgen. Dit moet stoppen!

Daarom zet het gemeenschappelijk vakbondsfront tijdens de onderhan-
delingen, haar standpunten kracht bij door actie te voeren vanaf 30 april.

Kort samengevat pleit het VSOA voor het behoud van:
• statutaire tewerkstelling. Dus geen contractualisering en interim ar-

beid,
• de verlofregeling,
• het systeem van ziektekrediet. 

Cindy WILLEM
Dienst communicatie

Of beter gezegd: “de afschaffing van het statuut Camu en het non-respect
van het syndicaal overleg!”
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ACTUALITEIT

YOUNG IN CONTACT MET JONGEREN

Dat is één van de redenen waarom de cel 
Young, de VSOA-jongerenbeweging, zich 
meer dan ooit inzet om de jongeren te verte-
genwoordigen, hun belangen te verdedigen, 
maar ook onze hulp te bieden zodra ze de 
school verlaten, tijdens hun eerste jaren in 
het actief leven. 
De uitdagingen zijn talrijk., Eén daarvan, en 

niet de minste, zit in het sensibiliseren van de 
jongeren (zowel werknemers als studenten) 
voor het syndicalisme en voor de noodzaak 
om bij een vakbond aan te sluiten. Die sensi-
bilisering vormt onze basis; het is dé pijler van 
onze organisatie. 
Onze cel is aanwezig op strategische plaatsen 
om contact te zoeken met jongeren bij evene-
menten voor studenten of tijdens thematische 
dagen om met hen van gedachten te wisselen. 
Uit die contacten blijkt dat de jongeren vragen 
hebben over syndicalisme in het algemeen 
maar ook over onze organisatie. 
Sommige vragen keren regelmatig terug: 
waarvoor dient een vakbond, voor wie is dat 
nuttig, waarom het VSOA, wat zijn de rechten 
van de jongeren…?

We nemen de tijd om hun rechten toe te 
lichten met een bijzondere aandacht voor de 
werknemers in het openbaar ambt die pro-
blematische toestanden kunnen tegenkomen 
tijdens de eerste jaren van hun loopbaan en 
voor de studenten die in het openbaar ambt 
willen treden. 

De functie lijkt soms onbereikbaar omwille 
van het feit dat de jongeren slecht ingelicht 
zijn over de selectieprocedures, over de loop-
baanmogelijkheden, enz.
We nodigen ook de jongeren uit opdat ze ons 
vervoegen in onze syndicale strijd door sym-
pathisant te worden.  

Het Team Young

We moeten wel vaststellen dat in de huidige samenleving de loon- en sociale ongelijkheden steeds maar toenemen. 

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. Ver-
geet 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 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, fo-
tokopieën, gefaxte, gescande of gemailde docu-
menten.
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 die-
nen 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 referentiejaar 2017. Wie minder 
bijdroeg, ontvangt een verminderde premie vol-
gens 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 openbare 
sector, moet je bij je aanvraag een bewijs van al je 
betaalde bijdragen voor 2017 aan die andere vak-
organisatie toevoegen. Een attest van de andere 
vakorganisatie of een kopie van je overschrijvin-
gen waar duidelijk de naam van de rekeninghou-
der 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.
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PROXIMUS

Het re-integratietraject is een analyse van de re-integratiemogelijkheden bij de werkgever om het overeengekomen werk 

op termijn te hervatten, indien nodig na een geleidelijke hervatting. Het richt zich tot alle contractuele personeelsleden 

van Proximus en wordt geregeld door het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 dat het koninklijk besluit van 28 mei 

2003 wijzigt relatief aan het toezicht van de gezondheid van de werknemers. Het gaat dus niet over een procedure van 

werkhervatting eigen aan Proximus.

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIGE 
ZIEKEN BIJ PROXIMUS
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Het re-integratietraject is niet voorzien in geval 
van een beroepsziekte of een arbeidsongeval.
Het re-integratietraject mag door 3 partijen 
worden geïnitieerd: de werknemer of zijn be-
handelende geneesheer, de raadsgeneesheer 

van de mutualiteit of de werkgever. VSOA-Proxi-
mus raadt zijn leden af om op eigen initiatief een 
re-integratietraject aan te vragen.
Sommige personeelsleden vinden ten onrechte 
dat deze procedure een middel is om van func-

tie binnen de onderneming te veranderen; maar 
dit is echter niet het geval en afhankelijk van het 
resultaat van het traject kan Proximus in som-
mige gevallen besluiten om het personeelslid 
te ontslaan dat definitief ongeschikt zou worden 
verklaard om het overeengekomen werk te her-
vatten, en niet in staat zou zijn om een ander 
aangepast werk bij Proximus uit te oefenen.
Indien u binnen de onderneming van werk 
wenst te veranderen, is de «JOB info» de beste 
manier om hier in te slagen, of het nu gaat om 
een verandering van horizontale functie of om 
een promotie.
Indien u jammer genoeg in langdurig ziektever-
lof bent, aarzel niet uw lokale afgevaardigde te 
contacteren; hij zal u kunnen bijstaan in uw con-
tacten met de sociale dienst SUN.
SUN kan u ontvangen op afspraak op uw ge-
woonlijke werkplaats of indien u het wenst bij u 
thuis.  
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POST

BPOST MOET BIJSTUREN!
Daling van de brievenpost betekent niet dat de werkdruk daalt

Het VSOA deed een zoveelste oproep dat bpost 
meer respect moet tonen voor het personeel. 
De werkdruk is ongelijk, het personeelstekort 
blijft maar aanhouden en bijkomend werk voor 
het uitreiken van onverzekerde diensten wordt 
amper gecompenseerd. Bpost blijft – al dan niet 
bewust – blind voor deze problemen, want een 
opkuis van twee dagen is een pure besparing 
voor het bedrijf. De acties van het personeel wa-
ren te verwachten.
De organisaties op zich houden niet altijd re-
kening met de werkdruk en de realiteit op het 
terrein. Het personeelstekort is er een van een 
vicieuze neerwaartse spiraal: onvoldoende 
opleiding, onaangepaste organisaties, groot 
personeelsverloop, personeelstekort, diensten 
moeten bijdoen, te grote werkdruk op het per-
soneel en mede daardoor ook geen tijd en mid-
delen voor degelijke opleiding, enzoverder.
Op die manier trekt bpost almaar minder ge-
schikte kandidaten aan om bij bpost te werken 
en blijven de problemen aanslepen en dat ver-
taalt zich in de statistieken van het absenteïsme. 
Als de mensen op het terrein niet meer kunnen 
volgen, haken ze af !

Het VSOA deed een oproep aan het bedrijf om 
die neerwaartse spiraal te doorbreken en om te-
rug meer werk te maken van een correct overleg. 
Twee jaar geleden werden al deze problemen 
reeds opgelijst en in werkgroepen behandeld 
onder de naam people@core. Het werd zelfs 
een vast item in de Texto’s van bpost – en met 

reden! De initiatieven die voortvloeiden uit deze 
werkgroepen waren veelbelovend, maar de uit-
voering blijft een heikel punt. Het is een cyclisch 
gegeven waarbij het VSOA om de zoveel tijd 
terug aan de boom moeten schudden. Zonder 
die blijvende aandacht treedt immers het super-
postplan in werking: het “trek-uw-plan”.

Wij zijn ons maar al te goed bewust van de eco-
nomische context waarin bpost moet werken.
Dat de nationale volumes van de gewone brie-
ven dalen is geen staatsgeheim. CEO Koen Van 
Gerven omschreef het in de pers als het smel-
ten van zijn ijsberg, en noemde in één adem de 
e-commerce als zijn nieuwe ijsberg.
Maar de daling van de brieven betekent niet de 
daling van de werkdruk op het terrein.

Van de postbodes horen we dat hun brieven dan 
wel afnemen, door de stijging van andere pro-
ducten zoals de zza neemt het volume en het 
gewicht aan product wel toe.

Daar waar een postfiets voorzien is voor 2 re-
fill bags met koerier op de bagagedrager wordt 
daar nu met behulp van snelbinders een derde 
refill bag op gebonden omdat men niet anders 
kan. Andere initiatieven als “mijnvoorkeuren” 
voor de bedeling van pakjes vergen tijd op ron-
de. Het is goed dat bpost inspeelt op de noden 
van de klant, maar dan verwachten we van 
bpost dat het evenveel aandacht heeft voor de 
medewerkers op het terrein die deze initiatieven 
moeten realiseren. 

Begint maart barstte de bom bij MSO. De malaise op de werkvloer sleept al geruime tijd aan en wanneer van de kou 

verkleumde postbodes tijdens de laatste winterprik op te weinig begrip konden rekenen, liep de emmer van ongenoegen 

over. De postbodes waren de werkdruk en de dagelijkse onderbezetting in hun kantoren beu en gingen her en der over 

tot onvermijdelijk geworden acties.

“Als de mensen op het terrein niet meer kunnen volgen, haken ze af !”
  

  



mei 2018 VSOA argument 9

POST

DE BLAUWE POSTHOORN REEDS ACHT JAAR ACTIEF

Uit de recente stakingsgolven onthouden we 
vooral enkele vaststellingen die voor elke orga-
nisatie kunnen gelden: 
• Een reorganisatie – al dan niet gekoppeld aan 

een verhuis – vergt een veel betere voorberei-
ding en een langere begeleiding dan hetgeen 
het bedrijf ervoor wil voorzien.

• De normen zijn te oppervlakkig en de parti-
culariteiten worden te zwaar onderschat. Het 
is uiterst belangrijk dat de medewerkers zich 
bewust zijn van het belang om alle particula-
riteiten door te geven, want daar hangt mede 
de haalbaarheid van het werk van af. Ook de 

werkelijke afstanden die afgelegd worden 
stroken niet altijd met wat voorzien is in de or-
ganisatie. Er wordt onvoldoende rekening ge-
houden met de talrijke mobiliteitsproblemen. 
Wegenwerken worden steevast afgedaan als 
een “fait-divers” maar brengen voor een post-
bode heel wat hinder met zich mee.

• Organisaties staan of vallen met verschillende 
juiste parameters. Één ervan is een correcte 
aanvoer van product. Het product komt echter 
lang niet altijd aan overeenkomstig de voorzie-
ne – en beloofde – kwaliteit, wat maakt dat de 
voorziene voorbereidingstijd ontoereikend is. 

Bij het opmaken van organisaties wordt teveel 
uitgegaan van wat het zou moeten zijn, en niet 
van wat het werkelijk is. 

• De flexibiliteit die bpost vraagt wordt niet 
meer gedragen door het personeel omdat dat 
steeds eindigt in een “éénrichtingsverkeer” 
vanuit de werknemer.

De uitdagingen voor bpost zijn groot, en daar-
voor heeft bpost zijn medewerkers nodig.
Het is niet alleen het bedrijf dat aan het vervellen 
is, ook voor de medewerkers zijn de veranderin-
gen niet gering. En dat in een context waarbij ex-
terne factoren zoals de mobiliteitsproblemen, de 
veranderende samenleving, de stijgende veelei-
sendheid van de klanten, deze ganse omschake-
ling nog verzwaren. Het is daarom dat het VSOA 
wil dat bpost meer respect betoont voor zijn me-
dewerkers, want anders gaat het niet lukken. 

“Gemiddelden zijn geen extremen !”
  

  

Na onze jaarlijkse receptie op 28 februari 2017, 
organiseerden we een uitstap naar Geraards-
bergen op 19 mei 2017 en Brussel op 12 ok-
tober 2017. In Geraardsbergen bezochten we 
enkele lokale musea en konden we proeven 
van de lokale specialiteit, de mattentaart. In 
Brussel kregen we eerst de uitleg over de ge-
vonden striptekeningen in onze lokalen, daarna 
bezochten we het Stripmuseum en Train World. 
De afwezigen hadden nogmaals ongelijk.

Op 13 maart 2018 had onze jaarlijkse receptie 
plaats, reeds de negende ditmaal. Ondanks de 
afschaffing van onze gratis reisbiljetten, kon-
den we terug rekenen op een talrijke opkomst . 
Dit jaar mochten we ook onze Algemene voor-
zitter François Fernandez Corales en Secretaris 
generaal Henk Herman verwelkomen. De Voor-
zitter Etienne Declercq verwelkomde iedereen 
en stelde zijn bestuur voor: De Ronny Meyer, 
Roland Verhaegen, Baudewijn Werner en Guy 
Stroobants. Hij deed ook een dringende oproep 
tot de leden om ons bestuur te vervoegen.
Daarna werd het woord verleend aan onze Na-
tionale voorzitter Marc De Mulder, die een over-
zicht gaf van de onderhandelingen met BPOST 
en de vooruitzichten voor 2018.

Daarna gaf Maryse Sovet, Manager Individuele 
Hulpverlening Actisoc, uitleg over de voordelen 

bij Pensoc. De betrokken brochure in dit verband 
werd uitgedeeld, alsook de nieuwe formulieren 
510 en 510 bis.

Ten slotte gaf François Fernandez Corales uit-
leg over de voorbije onderhandelingen over de 
pensioenen en de vooruitzichten 2018. Voor-
aleer over te gaan tot de receptie zelf kondigde 
de voorzitter zijn vertrek aan als voorzitter van 
de vereniging om medische redenen. Deze bij-
eenkomst werd besloten met een hapje en een 
drankje, waarbij met de collega’s kon gekeuveld 
worden over de “goede oude tijd”. 

Het bestuur van De Blauwe Posthoorn
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Sinds februari 2017 verplicht de Brusselse wet-
geving, theoretisch, de 19 gemeentebesturen om 
2,5 % mensen met een handicap aan te werven.
Sommige gemeenten hebben reeds de stap gezet 
met de oprichting van een diversiteitscel. Mis-
schien waren ze hiertoe gedwongen door de re-
gering ten gevolge van een uitvoeringsbesluit dat 
de gemeenten ertoe verplicht om hun balans op 
te maken en het aan de regionale overheid over 
te maken. Dit gezegd zijnde, wat de methode ook 
mag zijn, als men maar resultaten boekt.
In het kader van de tewerkstelling voor andersvali-
den zijn de stimulansen soms paradoxaal. Om een 
inburgeringstoelage te verkrijgen moeten de be-
sturen een quotum van 2,5 % aan tewerkstelling 
in dat kader bereiken. Maar wat de kandidaten ook 
afremt om een arbeidsovereenkomst te onderte-
kenen is het verlies van de toelagen die worden 
toegekend door de Directie-generaal Personen 
met een handicap.
Voor de meest geïnteresseerden en wat ook hun 
diversiteit moge zijn, blijft de ervaring positief, 
namelijk aan hun leven betekenis geven, zoals ie-
dereen: gewaardeerd worden, ’s morgens opstaan 
met een doel voor ogen, een sociaal en beroeps-
leven hebben. 
Voor alle werknemers opent de diversiteit een 
blik op de andere, met een nieuwe horizon. Een 
ontmoeting met een nieuwe realiteit, dat heeft 
invloed op de samenhang van een team, een ge-
meenschappelijke inzet om een positief en moti-
verend resultaat te bereiken. 
Meer dan de helft van de Brusselse gemeenten 
hebben zich samen met de vakorganisaties van 
het VSOA ertoe verbonden om de vier hierna ont-
wikkelde doeleinden te bereiken. 
Specifieke opleidingen voor de gemeenteambte-
naren die zullen belast worden met het ontvan-
gen van de vragen van de toekomstige kandidaten 
voor een werk of stage.

Een plan
Wat is dan een diversiteitsplan?
De ordonnantie van 2008 bepaalt het diversi-
teitsplan als een “geheel van maatregelen ter 

bevordering van de vertegenwoordiging van alle 
bevolkingsgroepen”.
De wet voorziet dat elk Brussels lokaal gemeen-
tebestuur een diversiteitsbeleid zou voeren, dat 
zich vertaalt in een diversiteitsplan over twee jaar. 
Dit diversiteitsplan steunt op de diagnose van de 
diversiteit binnen het personeel van het bestuur. 
Het is gestructureerd rond vier tussenkomstge-
bieden: 
1. selectie en aanwerving;
2. beheer van het personeel;
3. interne communicatie;
4. externe positionering.
Voor elk gebied schrijft het bestuur doelstellingen 
uit, die steunen op de stand van zaken. Die doel-
stellingen die inspanningsverplichtingen zijn, en 

geen resultaatverplichtingen, vormen het diversi-
teitsplan.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor 
meer informatie indien u werkzoekende bent in 
het kader van het diversiteitsplan. We zullen u de 
contactpersonen binnen de betrokken besturen 
doorgeven. 
Ref: Belgisch Staatsblad 15.01.2018 – 14 de-
cember 2017 – Besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering houdende uitvoering van de 
ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de 
verplichting om personen met een handicap aan 
te werven in de lokale besturen. 

Brigitte COLLIN
02/203 16 79

IEDEREEN GELIJK VOOR 
TEWERKSTELLING
Het VSOA heeft steeds geijverd voor het meer aanwerven van mensen die 

anders zijn, hetzij door een handicap of iets anders.

LRB

OPROEP NAAR KANDIDATEN
VOOR LRB VAN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST
U BENT CONTRACTUEEL OF STATUTAIR BEAMBTE IN DE OPENBARE SECTOR GEMEENTEN 
OF OCMW EN U BENT VAN PLAN EEN NIEUWE UITDAGING AAN TE GAAN.

WE ZOEKEN EEN VASTE AFGEVAARDIGDE (M/V/X):
• voor de gemeente en het OCMW van Etterbeek – halftijds; 
• voor de gemeente en het OCMW van Sint-Joost-ten-Node – halftijds;
• voor de gemeente en het OCMW van Sint-Gillis – halftijds.
• Deel uitmaken van het personeel binnen de rekruteringszone IS NOODZAKELIJK.

UW OPDRACHT: EEN BEVOORRECHTE PARTNER WORDEN VOOR ONZE ORGANISATIE 

UW FUNCTIE: de permanentie waarnemen, bezoek op de arbeidsplaatsen, deelname aan de 
aanwervingsgesprekken en aan de promotie- en rekruteringsexamens/wedstrijden, deelnemen 
aan de verschillende vakbondsvergaderingen, aanwezigheid op het terrein met regelmatige 
bezoeken in de verschillende entiteiten om het personeel te ontmoeten…

U wenst meer informatie?
Stuur een e-mail naar mevr. Brigitte COLLIN, voorzitster van de Brusselse regio:
slfp.collin.brigitte@outlook.com 
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SPOOR

De Federale voorzitter, in gezelschap van de voorzitster van de regionale 
Zuid-West Anicée Fontaine, en afgevaardigde Fabrizio Ferro, bracht een be-
zoek aan het personeel op de site van de Cuesmes-werkplaats.
Het VSOA-Spoor vindt het heel belangrijk om het personeel op de werkplek 
te ontmoeten zodat hun vragen, hun standpunten en hun bekommernissen 
beter kunnen begrepen worden, en zo de realiteit van de werkomstandighe-
den terug naar het management kan worden gebracht.

VSOA-Spoor dat zeer goed is vertegenwoordigd, heeft opnieuw zijn volle-
dige steun aan al het personeel gegeven; een toekomstig bezoek en een 
ontmoeting met het management zijn al gepland. Dergelijke geregelde 
bezoeken van VSOA-Spoor met lokale afgevaardigden zijn onontbeerlijk 
en zijn al gepland voor alle personeelscategorieën in het hele land. 

WERKBEZOEK IN CUESMES 

HERWAARDERING VAN DE LOOPBAAN VAN TREINBESTUURDER
Sinds 9 februari komen elke vrijdag het VSOA-
Spoor, de directie van NMBS-Transport, HR 
Rail en de twee andere syndicale organisaties 
samen om uit te zoeken wat de mogelijkheden 
zijn voor de herwaardering van het beroep van 
treinbestuurder.

Op 27 maart jongstleden nodigden wij al onze 
treinbestuurder-leden uit om samen met het 
VSOA-Spoor de herwaarderingsvoorstellen van 
B-TR management te bespreken.
Enkele maatregelen interessant om nader te 
bekijken:
• maatregelen om het beroep van treinbe-

stuurder aantrekkelijker te maken om nieuwe 

treinbestuurders aan te werven en zich niet 
te laten verleiden;

• verhoging van verschillende premies of toe-
lagen voor tweetaligheid ; 

• een nieuwe berekening van productiviteit-
spremies, transparanter en eerlijker

•  verbetering van het welzijn in de depots van 
de treinbestuurder ; 

•  een deel van de gerealiseerde winst dankzij 
“Eco-driving” zou worden teruggegeven aan 
de vriendenverenigingen van de depots, enz.

Bovendien zouden treinbestuurders gemiddeld 
ongeveer 45 uur te weinig presteren. Vanuit het 
oogpunt van de NMBS zou het billijk zijn om in 

ruil voor het aanvaarden van de nieuwe voor-
stellen, een productiviteitsinspanning van 2% 
door te voeren, wat neerkomt op een verlies 
van 3 vrije dagen per jaar.

Wat voornamelijk blijkt uit de opmerkingen die 
we hebben ontvangen, is het feit dat oudere 
treinbestuurders (die minstens 18 jaar anciën-
niteit hebben) onvoldoende worden gewaar-
deerd in de voorstellen van de NMBS.
Op basis van overleg met de achterban zullen 
de drie organisaties begin april met het ma-
nagement van B-TR starten met onderhan-
delen, in de hoop om begin mei een overeen-
komst te bereiken. 

STAND VAN ZAKEN SOCIALE VERKIEZINGEN 2018
De onderhandelingen over de sociale verkie-
zingen werden uiteindelijk hervat op 26 maart 
tussen de representatieve organisaties en HR 
Rail binnen de Task Force. Dit is de werkgroep 
die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van 
de organisatie van de verkiezingen binnen de 
Belgische Spoorwegen. De Nationale Paritaire 
Commissie keurde vervolgens op 29 maart de 
aanpassingen van Bundel 548 goed, waarbij 
met name werd bepaald dat representatieve en 
geaccrediteerde organisaties kandidatenlijsten 
kunnen indienen voor de sociale verkiezingen.
Betekent dit dat alles nu beslist is? In de verste 
verte niet: er moeten nog veel onduidelijke pun-

ten worden uitgeklaard. Bijvoorbeeld:
• het aantal stemdagen tussen 3 en 7 december;
• de ontwikkeling van een ethische code (aan-

plakvoorwaarden, enz.);
• de aanwezigheid van vakbonden op de stemsi-

tes.

We kunnen er al zeker van zijn dat we zoveel man-
daten kunnen cumuleren als we willen binnen 
dezelfde entiteit. Bijvoorbeeld:
• een mandaat van de Gewestelijke Paritaire 

Commissie (GPC) + een mandaat van een sub-
comité PBW Infrabel + een mandaat van het 
Infrabel-comité + een mandaatcomité onder-

neming van Infrabel;
• een GPC-mandaat + een mandaat PBW-com-

missie NMBS + een mandaatcomité van de 
NMBS-onderneming.

Welke ook de mandaten (en het aantal) zijn 
waarvoor zij verkozen werden, de vakbonds-
afgevaardigden worden de tijd die nodig is, 
vrijgesteld van dienst om hun mandaten uit te 
oefenen. Dit omvat de voorbereiding van de ver-
gaderingen van de organen waarvoor zij werden 
verkozen, of de nodige tijd om terreinbezoeken 
te verrichten die verband houden met de voor-
bereiding van de dossiers. 
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WAT VERWACHTEN WIJ NOG VAN
DE MINISTER VAN JUSTITIE?

In dit kader kondigde de minister trouwens aan 
dat voor Justitie verder de regel zou gehanteerd 
worden van 1 op 1 (één persoon weg – één aan-
werving). Deze belofte werd ons in het verleden 
al meerdere keren op de mouw gespeld, dus da-
gen we de minister thans uit om zijn beloftes na 
te komen. Er is op dat vlak immers nog héél wat 
achterstand van de voorbije jaren in te halen.
Zeker als we vandaag eens van dichtbij de per-
soneelsbezetting binnen de rechterlijke orde 
bekijken. Maar al te vaak zijn de plaatsen binnen 
de magistratuur beter gestoffeerd dan bij het per-
soneel. Daar is het dikwijls dweilen met de kraan 
open.
De afwezigheden door burn-out nemen ziender-
ogen toe, en zullen nog toenemen als men de 
werkdruk voor de personeelsleden blijft verho-
gen, zonder daar een compensatie tegenover te 
stellen. 
Ook de interesse van de jongeren in een job bij 
de rechterlijke orde heeft een dieptepunt bereikt 
en bij aanwerving van nieuwe personeelsleden 
is de spoeling eerder dun. Bovendien stellen wij 
vast dat velen het al snel voor bekeken houden en 
opnieuw vertrekken. 

Waarom? Omdat wij weinig te bieden hebben! 
En de recente uitlatingen en aankondigingen van 
de minister voor Ambtenarenzaken over de verlo-
ven en de ziektedagen zijn niet van dien aard, om 
de aantrekkingskracht van het openbaar ambt te 
vergroten.

Punten voor overleg
Niettemin blijft VSOA aandringen op de behande-
ling van een hele reeks punten op het overleg op 
niveau van het sector III-comité, meerbepaald:
1. Arbeidstijdregeling voor de griffiers:
Sinds geruime tijd is VSOA vragende partij voor 
de finalisering van de arbeidstijdsregeling van de 
griffiers. Tot op heden zijn deze nog steeds niet 
onderworpen aan een arbeidstijdregeling, wat in 
veel gevallen in hun nadeel speelt. 
Wij ijveren voor één reglement voor alle perso-
neelsleden van zowel griffies als parketsecretari-
aten en voor alle niveaus.

2. Implementering van KB Flexwerk I bij de 
Rechterlijke Orde

 Meer dan één jaar geleden werd op het niveau 
van Comité B (alle overheidsdiensten) het be-
sluit Flexwerk 1 goedgekeurd (KB 9/3/2017). 
Tot op vandaag, ondanks herhaald aandrin-
gen door het VSOA, werd dit nog niet geïmple-
menteerd bij de rechterlijke orde. Dit betekent 
zoals steeds voor de rechterlijke orde alles 
opnieuw dient te worden onderhandeld. 

 Wij dringen aan op een snelle aanpassing.

3. Installatie van de beroepskamers voor stage 
en evaluaties

 Straks is het twee jaar geleden dat deze ka-
mers nog zijn samengekomen. Intussen wach-
ten zij die een beroep hebben aangetekend op 
de behandeling van hun dossiers nog steeds. 

De redelijke termijn voor de behandeling is 
ruim overschreden. VSOA zal in al deze dos-
siers er voor pleiten aan iedereen de stan-
daardvermelding “voldoet aan de verwachtin-
gen” te laten toekennen.

4. De mogelijkheid voor het personeel van de 
rechterlijke orde om een (zelfstandig) bij-
beroep uit te oefenen of kandidaat te zijn bij 
verkiezingen.

 Integenstelling tot collega’s bij andere over-
heidsdiensten blijven de personeelsleden 
van de rechterlijke orde uitgesloten van de 
mogelijkheid om een (zelfstandig) bijberoep 
uit te oefenen of zich kandidaat te stellen bij 
de verkiezingen. Het is toch niet te begrijpen 
dat de directeur-generaal van de rechterlijke 
orde kandidaat is bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018, maar dat een personeelslid 
van de rechterlijke orde dat lokale politieke 
ambities koestert hiervan is uitgesloten.

Moed
Het is meer dan tijd dat alle niveaus (Colleges 
van de Procureurs-generaal en Hoven en Recht-
banken, de politiek en de administraties) eens de 
moed hebben om de betreffende artikels in het 
Gerechtelijk Wetboek aan te passen naar analo-
gie met de bepalingen van het KB van 2 oktober 
1937 houdende het statuut van het Rijksperso-
neel. 

Guy VAN CAUWENBERGHE - Voorzitter

Na het begrotingsconclaaf van maart 2018 vernamen wij via de pers dat Justitie één van de gelukkigen was om extra 

financiële middelen te krijgen.

RECHTERLIJKE ORDE

OPROEP
VSOA-Rechterlijke Orde is op zoek naar kandi-
daat-afgevaardigden (m/v/x), om zijn aanwezig-
heid op het terrein in alle regio’s (Antwerpen, 
Gent, Brussel, Luik en Bergen) te versterken.
In een evoluerend gerechtelijk landschap zoeken 

wij geëngageerde leden die op het terrein hun 
collega’s in de griffies en parketsecretariaten wil-
len bijstaan en hun belangen verdedigen.
Hebt u interesse of hebt u nog verdere vragen 
over wat de taak van afgevaardigde inhoud en 

wat wij van u verwachten, aarzel dan niet en con-
tacteer ons via: info@ro-vsoa.be 

Guy VAN CAUWENBERGHE 
Voorzitter VSOA-Rechterlijke Orde
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ALGEMENE VERGADERING
FRANSE GEMEENSCHAP

JOS MERMANS HERKOZEN
TOT NATIONAAL VOORZITTER

Onder toeziend oog van François Fernandez-Corrales, Al-
gemeen voorzitter VSOA, en met Mario Coppens, Nationaal 
voorzitter ACLVB en Olivier Valentin, Nationaal secretaris 
ACLVB als gasten hield de groep Federale, Gemeenschaps- 
en Gewestadministraties (FGGA) op 30 maart 2018 zijn 
Algemene statutaire vergadering.

Tijdens deze vergadering, die plaatsvond in het auditorium van de ACLVB 
in de Boudewijnlaan te Brussel, werd Jos Mermans met een grote meer-
derheid van de stemmen herkozen voor een nieuw mandaat als Nationaal 
voorzitter. Ook de herverkiezing van Christine Sermant als Secretaris – ver-
slaglegger (Nederlandstalig) werd bevestigd. 

In zijn activiteitenverslag over 2017 gaf de voorzitter aan dat het een bewo-
gen jaar was geweest. Verder introduceerde hij Eric Labourdette, verant-
woordelijk leider van VSOA-Hulpverleningszones, die in het afgelopen jaar 
met zijn groep de overstap maakte naar VSOA-FGGA. 

De vergadering werd afgesloten met een presentatie van Béa Foubert, Juri-
disch adviseur VSOA Secretariaat-generaal over de “Contractualisering van 
het Openbaar ambt”. Zij schetste een minder florissant toekomstperspectief 
als het gaat om de statutaire tewerkstelling bij de overheid. 

Tijdens het afsluitend vragenuurtje over dit onderwerp ontstond er een le-
vendige discussie onder de aanwezigen, waarbij de situatie in verschillende 
overheidsdiensten en -instellingen ter sprake kwam.  

FGGA

De Algemene Vergadering van het VSOA-
Sector XVII vond plaats op 12 maart 2018, in 
aanwezigheid van onze Nationaal voorzitter Jos 
Mermans.
Bij die gelegenheid heeft het Bureau Françoise 
Remy bedankt die met pensioen gaat op 31 
maart 2018 en Tristan Poulain voorgesteld als 
nieuw vast secretaris. Hij vat zijn functie aan op 
1 april 2018.
Het bureau heeft zijn afgevaardigden en leden 
gefeliciteerd voor het uitstekend werk en 
medegedeeld dat het aantal leden met 25,5% 
gestegen is sinds februari 2014. Naast de 
onderwerpen die aan bod komen tijdens een 
dergelijke vergadering, heeft de voorzitster 
erop aangedrongen dat er zo veel mogelijk 
informatie zou doorgesluisd worden naar de 
vaste afgevaardigden, omdat die voor hen 
essentieel is. Ze heeft tevens benadrukt dat de 

Deze vergadering werd besloten met een 
afscheidsdrink ter ere van Françoise Remy.  

leden de prioriteit zijn van haar ploeg en van haar 
afgevaardigden. 

Pensionering van Françoise Remy

Françoise trad in 2008 in functie als vast secretaris. Wij 

bedanken haar voor het uitstekend werk dat ze verricht 

heeft in de schoot van onze organisatie. Zij verlaat ons om 

te genieten van een welverdiend pensioen.

Voorstelling van Tristan Poulain

Tristan was bewaker bij de openbare instelling voor 

jeugdbescherming van St Hubert, waar hij prima werk 

leverde als basisafgevaardigde. Hij kwam bij de Federatie 

Wallonië Brussel terecht naar aanleiding van de 6e 

staatshervorming, afgevaardigde bij de Sector Justitie. 

Wij heten hem hartelijk welkom in onze ploeg.

©
 S

M
IT

S
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DEFENSIE

HULDE AAN DE MILITAIREN

De keuze om dit centrale plein van Brussel te 
gebruiken voor de plechtigheid had ook een 
symbolische betekenis. Enerzijds is Brussel de 
thuisbasis voor de NAVO en verscheidene Euro-
pese instellingen, anderzijds staan de aansla-
gen van 22 maart 2016 nog in ieders geheugen 
gegrift.

Naast minister van Defensie Steven Vandeput, 
was Chef Defensie generaal Compernol, vele 
collega’s, familie en vrienden van de partij. De 
militaire ceremonie werd muzikaal opgeluisterd 
door de Koninklijke Muziekkapellen van de Gid-
sen en van de Marine.

Medailles
Vorig jaar telde Defensie per dag gemiddeld 
1.700 militairen in operaties, verspreid over ver-
schillende continenten. Door het overhandigen 
van een herinneringsmedaille voor buitenland-
se opdrachten of operaties erkent Defensie de 
bijzondere verdiensten van militairen die heb-
ben deelgenomen aan operaties van humani-
taire aard of operaties die noodzakelijk zijn voor 
het behoud of het herstel van de internationale 

vrede en veiligheid. Defensie draagt dankzij 
haar volgehouden inspanningen ook vandaag 
nog steeds bij tot het behoud van de vrede en 
de veiligheid in verschillende conflictgebieden.

De militairen kregen tijdens de parade medail-
les overhandigd als blijk van grote waardering 
voor hun geleverde inzet tijdens:
• De Europese Trainingsmissie in Mali (EUTM), 

met als doel de Malinese militaire capaciteit 
op te bouwen zodat de Malinezen zelf kunnen 
instaan voor hun veiligheid. 

• De VN-opdracht Mission Multidimensionelle 
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisa-
tion au Mali (MINUSMA), de grootste buiten-
landse operatie van Defensie in 2018. 

• De Enhanced Forward Presence (eFP), met 
inzet door de NAVO in zowel Estland, Litou-
wen als Polen om de plaatselijke strijdkrach-
ten te ondersteunen.

• Het Programma voor Militair Partnerschap 
(PPM), een intensieve samenwerking met de 
regeringstroepen van de Democratische Re-
publiek Congo waarbij de meeste aandacht 
ging naar het geven van opleiding.

• De Resolute Support Mission (RSM) in Afgha-
nistan, waarbij vanuit het hoofdkwartier in 
Kaboel en het kamp Marmal in Mazar-e Sharif 
meegewerkt wordt aan de ontvoogding van 
de Afghaanse politiek en ordediensten.

• De operatie ATALANTA waarbij de Europese 
Unie een halt wil toeroepen aan de piraterij 
voor de Somalische kust.

• De Operatie Desert Falcon (ODF) in het Mid-
den-Oosten. In de strijd tegen IS worden bo-
ven Irak opdrachten uitgevoerd voor de inter-
nationale coalitie. 

• De Navo-luchtbewakingsopdracht boven de 
Baltische staten, de Enhanced Air Policing 
Mission (EAPM)

• De globale medische steun tijdens de eerste-
lijnszorg, de gespecialiseerde ondersteuning, 
de medisch-logistieke bijstand, de dierenge-
neeskunde, … .

Operatie Vigilant Guardian
Ook in eigen land zijn de militairen niet uit het 
straatbeeld weg te denken sinds de start van 
operatie Vigilant Guardian in januari 2015. Mi-
litairen ondersteunen hierbij de federale politie 

Woensdag 28 maart 2018 was de Grote Markt in Brussel het decor voor de huldeplechtigheid ter ere van 

de militairen die actief waren tijdens operaties. Defensie plaatste die dag zijn troepen centraal die ingezet 

worden in operaties in de wereld en op het nationaal grondgebied.
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DEFENSIE

Net voor de paasvakantie 2018 is de “Kern” (ver-
gadering van de premier en de vice-premiers) tot 
een akkoord gekomen over de hervorming van 
de pensioenen voor het overheidspersoneel in 
het algemeen en de zware beroepen in het bij-
zonder, om onder andere de principebeslissing 
van het weekend van 16 oktober 2016 in werking 
te stellen, die in het bijzonder het militair perso-
neel betrof en die we nog steeds betreuren.

Op 30 maart 2018 werden de vier criteria zware 
beroepen en de verhogingscoëfficiënten einde-
lijk vastgelegd. Er bestaat geen twijfel dat die 
criteria niet alleen slaan op het militair beroep, 
maar ook op de talrijke functies voor het burger-
personeel van Defensie.

Tijdens de ministerraad van 4 april 2018 keur-
de de regering een voorontwerp van wet goed 
over de erkenning van de zwaarte van sommige 
functies en tot wijziging van de pensioenen van 
de militairen. Dit voorontwerp van wet moet on-
der meer nog aan het sociale overleg voorgelegd 
worden. De ministerraad gaf aan de minister van 
Pensioenen groen licht om de syndicale onder-
handeling te starten. 
Omdat dit voorontwerp van wet pas op 1 januari 
2020 van kracht wordt, heeft dit als onmiddellijk
gevolg dat de militairen die, overeenkomstig de 
huidige wetgeving, de leeftijdsgrens bereiken in 
de loop van het jaar 2019, de werkelijke dienst in 
2019 zullen verlaten, zoals voorzien in de huidige 
wetgeving.
De officieren, onderofficieren en vrijwilligers die 
in 2019 hun loopbaan wensen verder te zetten,
dienen evenwel een aanvraag voor een vrijwilli-
ge encadreringsprestatie (VEP) via Model B in te
dienen. Deze aanvragen zullen behandeld wor-
den volgens de procedures en regels die mo-
menteel van toepassing zijn. Meer gedetailleer-
de richtlijnen hieromtrent zullen volgen.

Tijdens de eerste ontmoetingen met de kabinet-
ten voor pensioenen en Defensie hadden de vier
representatieve vakorganisaties besprekingen 
gevoerd over de spreiding van de overgangs-
maatregelen over 20 jaar.

VSOA-Defensie gaf een negatief advies wegens 
het te groot aantal overblijvende onbeken-
den. Twee van de drie onbekenden waardoor 
VSOA-Defensie een negatief advies gaf, zijn nu 
opgeheven. Op heden blijft er nog één bijzonder 
belangrijke onbekende in hoofde van de minister 
van Defensie. 
Onze vakorganisatie verwacht immers nog 
steeds het duurzaam en realistisch voorstel in-
zake verlof voorafgaand aan pensioen dat reeds 
wordt toegepast in andere ministeries. De inter-
ne voorstellen binnen Defensie moeten aan het-
zelfde tempo vooruitgaan als de hervorming aan 
de kant van de pensioenen.

Onze organisatie dringt nog eens aan bij de mi-
nister van Defensie voor een forfaitair en duur-
zaam systeem voor het verlof voorafgaand aan 
het pensioen, dat hem zal toelaten om zijn strate-
gische visie en de verjonging van Defensie te re-
aliseren. Rekening houdend met de specificiteit 
van het beroep zal dat systeem van aanpassing 
van de loopbaanbeëindiging de militairen in de 
mogelijkheid stellen om beneden de wettelijke 
leeftijd van de gemeenschappelijke sokkel van 
pensioenen (tussen 60 en 67 jaar) te gaan tegen 
2030.

VSOA-Defensie heeft geen zin om het dossier 
pensioen te bespoedigen, maar heeft wel nood 
aan opheldering van het klimaat van onzeker-
heid en desinformatie dat al te lang aansleept 
zowel voor de militairen als voor het burgerper-
soneel van Defensie! 

PENSIOENDOSSIER

“Stop met de onzekerheid
en desinformatie!”

  

  

en beveiligen bepaalde gevoelige plaatsen. 
Hiernaast mogen we uiteraard de inzet voor de 
operaties Central Guardian (inzet in gevange-
nissen) en Spring Guardian (inzet bij nucleaire 
sites) niet vergeten. 
Tijdens deze huldiging werd voor de allereer-
ste keer de herinneringsmedaille voor de op-
drachten of operaties in de verdediging van het 
grondgebied uitgereikt. 

VSOA-Defensie juicht toe dat na verschillende 
verzoeken van onze organisatie de creatie van 
een herinneringsmedaille voor de opdrachten 
type Homeland eindelijk vorm gekregen heeft.
De militairen die in ons land 30 dagen (opeen-
volgend of niet) gedurende de ganse loopbaan 
gepatrouilleerd hebben tijdens de terreurdrei-
ging, krijgen hierdoor een medaille. Per periode 
van 90 dagen wordt een extra cijfer toegekend.

VSOA-Defensie is trots op de inzet van onze mili-
tairen, die van onschatbare waarde is.
In moeilijke omstandigheden dragen onze mili-
tairen bij aan het handhaven en bevorderen van 
vrede en veiligheid. 
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DEFENSIE

Op 7 april werd eerbetoon gebracht aan de 252 militairen 
die sinds 1945 tijdens vredesmissies in het buitenland om 
het leven kwamen. 

Het graf van de onbekende soldaat, aan de voet van de 
indrukwekkende Congreskolom in hartje Brussel, vormde 
de achtergrond voor deze ingetogen ceremonie.
In het bijzijn van verschillende militaire- en burgerautoriteiten en de fa-
milies van de gesneuvelden, werden bloemen neergelegd en werden de 
namen van de 252 militairen afgeroepen.

Jaarlijks brengen we ter gelegenheid van Veteranendag op 7 april hulde 
aan al wie het leven liet in opdracht sinds WO II.  

De datum van 7 april werd door de federale regering 
in 1998 gekozen als “Veteranendag” ter herdenking 
van de 10 paracommando’s die op die dag in 1994 in 
Kigali (Rwanda) vermoord werden tijdens een missie 
van de Verenigde Naties, bij het begin van de genocide.

7 APRIL : VETERANENDAG 
NEVER FORGET 
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Attest van hoedanigheid
Met dit attest kunnen gepensioneerde militairen of burgers van bepaalde 
categorieën hun vroegere hoedanigheid van personeelslid van Defensie aan-
tonen. Deze kaart “attest van hoedanigheid” wordt door HRG-A/N afgeleverd 
en vervangt de militaire identiteitskaart.

Met het attest van hoedanigheid kan men toegang krijgen tot bepaalde kwar-
tieren om er o.a. de maaltijden te nuttigen in de mess, maar dit staat nergens 
beschreven en geldt zeker niet voor alle kwartieren. De toegang tot het kwar-
tier is een bevoegdheid van de kwartiercommandant.

Dit attest dient in principe niet om te kunnen genieten van de voordelen van 
CDSCA, maar sommige, met Defensie gelieerde musea, geven korting op de 
normale toegangsprijs. Maar ook dit staat nergens beschreven.

Ter info
Het personeel dat de werkelijke dienst verlaten heeft, en gemachtigd is het 
militair uniform te dragen, wordt beschreven in AO-J/571 C van 10 augustus 
93 (Zie ook het reglement voor de militaire tenues, DGHR-REG-DISPSYS-001 
Ed 001/Rev 000 van 20 februari 06 (Art. 104.d.).
Het reglement voor het militaire tenue wordt momenteel herschreven (Draft 
15 februari 2016). Art. 102 van dit nieuwe reglement vermeldt de verschil-
lende categorieën van personeel dat gemachtigd is het militair tenue te dra-
gen. Het attest van hoedanigheid zal dan ook enkel nog worden afgeleverd 
aan het personeel dat gemachtigd is het militaire tenue te dragen zoals be-
schreven in dit reglement.

Hoe attest bekomen?
Het attest van hoedanigheid kan, ofwel via het ASE, ofwel door de betrokke-
ne zelf, aangevraagd worden bij de:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Sectie Administratieve Expertise
Ondersectie Notariaat

Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat, 1
1140 BRUSSEL

E-mail: NOTARIAAT@mil.be

De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten: naam; voornamen; 
graad; stamnummer; datum pensioen; rijksregisternummer; geboortedatum; 
geboorteplaats; adres woonplaats. 

HET DRAGEN VAN HET UNIFORM 
NA DE ACTIEVE DIENST

DEFENSIE

Vroeg of laat komen we allemaal op het punt dat onze loopbaan binnen Defensie eindigt. Ter gelegenheid van prestaties 

met protocollair of militair karakter, mag een gepensioneerde militair of een burger van bepaalde categorie tijdens 

zijn actieve loopbaan binnen Defensie, het militair uniform dragen mits de nodige toelating en in het bezit zijnde van 

“het attest van hoedanigheid”. Het uniform moet volgens de vereisten van de omstandigheden (bijv.: ceremoniekledij), 

beantwoorden aan de vigerende voorschriften voor militairen in werkelijke dienst van hun categorie.

Volg VSOA Defensie op Facebook: VSOA Defensie - SLFP Défense

SPECIMEN
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FINANCIËN

Anderhalf jaar geleden maakte ze de overstap 
van de business naar het VSOA. Gedurende en-
kele maanden werkte ze bij de Algemene Admi-
nistratie van de Inning en de Invordering na de 
integratie van de Administratie van de Niet-Fis-
cale Invordering dat voordien deel uitmaakte van 
de Algemene Administratie van de Patrimonium-
documentatie. Daarvoor was ze meer dan 15 jaar 
één van de aanspreekpunten voor alles wat met 
P&O te maken had (zowat de BUPA van nú). Plots 
kwam ze dus aan de andere kant van de onder-
handelingstafel te zitten. 

Tijdens de vergadering had ze het over de wer-
king van de onderhandelings- en overlegcomités, 
de uitoefening van de PBW-bevoegdheden, de 

erkenning en representativiteit, de uitoefening 
van de wettelijk erkende werkingsmogelijkheden 
en het syndicaal verlof en dienstvrijstelling.

Werking onderhandelings- en overlegcomités:
• het initiatiefrecht kan uitgaan zowel van de 

overheid als van de vakbonden;
• de agenda wordt opgesteld door de voorzitter 

en minimum 10 werkdagen vooraf bezorgd 
behalve bij hoogdringendheid (3 dagen);

• de documentatie wordt vooraf bezorgd en nor-
maal gevoegd bij de agenda;

• adviezen worden binnen de 30 dagen ver-
strekt behalve bij hoogdringendheid (10 da-
gen). Verlengingen zijn mogelijk als de partij-
en akkoord zijn;

• het verslag van de vergadering omvat een 
reeks reglementair vastgestelde rubrieken 
(besproken punten, aanwezigheden, …) en 
wordt normaliter binnen de 15 dagen na de 
vergadering bezorgd aan de delegaties;

• het resultaat van de onderhandelingsproce-
dure (protocol) en overlegprocedure (gemo-
tiveerd advies) wordt binnen de 15 dagen 
bezorgd aan de delegaties.

Uitoefening van de PBW-bevoegdheden:
Overlegcomités oefenen alle bevoegdheden uit 
die in de privésector zijn opgedragen aan de co-
mités Preventie en Bescherming op het Werk. 
Wijzigingen in algemene sociale wetgeving heb-
ben dus onmiddellijk effect op de overheidssec-
tor.

Er zijn 5 belangrijke bevoegdheden:
• het recht op informatie;
• het bijdragen tot het voorkomen van ongeval-

len;
• de aandacht voor de klachten van het perso-

neel;
• de werking van de dienst preventie en be-

scherming op de werkplaats;
• de werking van de arbeidsgeneeskundige 

dienst.

Erkenning en representativiteit
Het syndicaal statuut moet rekening houden met 
het grondwettelijk principe van vrijheid van ver-
eniging en met internationale conventies. Daar-
om is het voorzien dat iedere vakorganisatie zich 
bij de ‘overheid’ kan laten erkennen mits toezen-
ding van de statuten en toezending van de lijst 
verantwoordelijke leiders.
De overheid wil onderhandelings- en overleg-
procedures enkel voeren met organisaties die 

SOCIAAL OVERLEG IS 
ONONTBEERLIJK

Sociaal overleg is onontbeerlijk om te komen tot een goed personeelsbeleid. Het moet uitmonden in een voldoende 

draagvlak voor de beleidsvoering. “Ik pleit voor een tijdige voorafgaande betrokkenheid en een constructieve opstelling. 

Hiervoor wil ik garant staan.” Dat was de boodschap van juridisch adviseur Inge Vandendriessche tijdens de Algemene 

vergadering van VSOA-Financiën.
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voldoende groot zijn dat zij het personeel effectief vertegenwoordigen en 
daardoor echt kunnen spreken namens het personeel. Bij de FOD Financiën 
zijn dit het VSOA, ACV, ACOD en NUOD.

Wettelijk erkende werkingsmogelijkheden:
• stappen doen in het belang van het personeel door de overheid te vatten 

met problemen die het personeel aanbelangen en er ook actief voor tus-
sen te komen (individueel of collectief belang);

• het personeelslid dat zich voor een administratieve overheid moet recht-
vaardigen op zijn verzoek bijstaan, ongeacht de aard van de procedu-
re (evaluatie, tucht, …). Dit is een belangrijke meerwaarde tegenover 
niet-leden. Deze moeten een syndicale bijstand ontberen en wellicht een 
dure advocaat bekostigen die vaak weinig afweet van de specifieke over-
heidsprocedures;

• berichten uithangen in de lokalen van de diensten op daartoe vooraf aan-
gewezen, goed zichtbare plaatsen;

• in de lokalen van de diensten vergaderingen beleggen op data en tijd-
stippen die vooraf met de overheid worden afgesproken. Dit kan zelfs 
tijdens de diensturen.

Bescherming van de vakbondsafgevaardigde
Het begrip ‘bescherming’ is relatief. Er is geen bescherming zoals in de 
privésector. Syndicale activiteiten mogen echter de beslissingen over de 
administratieve situatie niet beïnvloeden (bijv. geen reden voor negatieve 
evaluatie, geen ontslag omwille van syndicaal werk, geen basis tot weige-
ring van tele- en satellietwerk, …).

Syndicaal verlof en dienstvrijstelling
Wordt van rechtswege toegekend voor de benodigde tijd. Moet wel voor-
af voorgelegd worden aan het diensthoofd en wordt met dienstactiviteit 
gelijkgesteld. Op die dagen ben je ook beschermd door de wetgeving die 
van toepassing is ingeval van arbeidsongevallen.

De praktijk/realiteit/ervaring
Met de overheid moeten afspraken gemaakt worden om het overleg 
proactief aan te sturen. Dit vergt ook voldoende betrokkenheid bij de be-
leidsvoorbereiding. Sociaal overleg mag niet verengd worden tot het lou-
ter mededelen van maatregelen die de overheid zich eenzijdig voorneemt. 
Het moet gaan om een proces waarbij de wederzijdse standpunten seri-
eus worden genomen en men tot een constructieve uitwisseling komt om 
o.a. het personeelsbeleid vorm te geven. 

In de praktijk stellen we echter vast dat de overheid (P&O/business) be-
paalde beslissingen gewoon neemt in plaats van ze eerst inhoudelijk te 
terdege te bespreken met de vakbonden, met ons, de nodige transparan-
tie te geven en mogelijke alternatieven af te wegen. Een voorbeeld van 
hoe het zeker niet moet, is de tijdelijke verhuis van de kantoren van Asse 
naar andere standplaatsen in Brussel en Vlaanderen, waarbij het overleg 
eigenlijk geen zin meer had omdat een deel van de diensten reeds was 
verhuisd en er met onze opmerkingen/alternatieven totaal geen rekening 
werd gehouden. Goed beleid heeft nochtans alles van doen met een be-
hoorlijke afweging van alternatieven en het bereiken van een voldoende 
consensus.  
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Juridisch adviseur Inge Vandendriessche tijdens de Algemene vergadering van VSOA-Financiën.
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POLITIE

EEN CORRECTE VERLONING VOOR
DE POLITIEAGENTEN

Onderhandelingen gestart (1)

Op 26 april 2018 begonnen de onderhande-
lingen over de uitvoeringsbesluiten. Dit zijn 
de wettelijke teksten die alle punten van het 
voorstel omvatten. Wij hebben aangedrongen 
om de uitvoeringsbesluiten uit te werken in één 
pakket en de teksten voor het einde van deze 
legislatuur nog te publiceren in het Staatsblad.

Geschiedenis
De politie heeft al meer dan 17 jaar geen en-
kele loonsverhoging gekregen. Eigenlijk is het 
een schande dat sommige politici jarenlang 
hebben verteld dat de politie ten opzichte van 
andere ambtenaren grootverdieners waren en 
ze dit zelfs aan de publieke opinie konden laten 
geloven. 

In juli 2016 voerde VSOA-Politie een analyse uit 
waaruit bleek dat sommige loonschalen van de 
politie beduidend lager liggen dan deze van be-
paalde ambtenaren.

Terwijl het net de bedoeling was, bij de creatie 
van het statuut, dat de politie beter zou betaald 
worden. Niet dus …. En dit ondanks de extra op-
leiding, de permanente beschikbaarheid en niet 
in het minst de risico’s waar men aan blootge-
steld wordt. 
Vaak werd er dan verwezen naar de vele soorten 
premiestelsels. Maar de verschillende functio-
nele toelagen en vergoedingen werden in het 
leven geroepen omdat in 2001 een baremise-
ring van deze toelagen een gigantische meer-

kost zou hebben betekend voor de overheid.
In 2001 beloofde de overheid ons zwart op 
wit om de evolutie van de loonschalen van het 
openbaar ambt te zullen volgen. Bizar om dan 
te moeten vaststellen dat in de periode 2013-
2014 bepaalde categorieën – vooral veilig-
heidsfuncties - bij het openbaar ambt nieuwe 
‘gespecialiseerde’ weddeschalen verkregen, en 
dat daarbij de politie ‘vergeten’ werd.
Meer nog, de voorbije 10 jaar maakte de over-
heid zich er goed vanaf met de uitleg dat er geen 
budgettaire marge was en dat de politie “eigen-
lijk niet kon klagen”. De vorige regering vergat 
de politie wat deels te wijten is aan een gebrek-
kige dossierkennis, een gebrekkige perceptie, 
maar vooral de wil die ontbrak om de politie 
‘niet te vergeten’.

Looncorrectie
Pas toen VSOA-Politie in juli 2016 zijn gefun-
deerd dossier op tafel legde en deze analyse 
werd bevestigd door het kabinet, was de minis-
ter – als eerste in de voorbije 10 jaar – bereid 
om te spreken over een looncorrectie omdat hij 
ook vond dat politiemensen beter mogen ver-
loond worden. Ere wie ere toekomt.
In eerste instantie werd er dan ook gevraagd om 
een rechtvaardige looncorrectie door te voeren, 
om er voor te zorgen dat de personeelsleden 
van de geïntegreerde politie minstens dezelfde 
loonschalen zouden krijgen als de nieuw inge-
voerde gespecialiseerde functies bij het open-
baar ambt.
Na een grondige analyse uitgevoerd door het 
kabinet en het sociaal secretariaat (een studie-
bundel van 66 pagina’s!), bleek dat er een cor-
rectie nodig was van een bepaald aantal wedde-

Op 13 maart 2018 verleende VSOA-Politie zijn voorwaardelijk tussenakkoord op de inhoud van het voorstel van de 

overheid in verband met de looncorrectie. Dit akkoord werd vergezeld van een zeer duidelijk voorwaardelijk standpunt 

met verschillende bemerkingen, die u verder in dit artikel kan lezen. Onze afgevaardigden kunnen u indien nodig 

bijkomende informatie geven. Enkel het ACOD heeft zich niet akkoord verklaard met het voorstel.
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schalen van zowel het operationeel als CALog 
kader. Onze eis bleek legitiem.

Bemerkingen
Algemeen:
Vanaf het begin was zeer duidelijk dat de over-
heid voor de onderhandelingen geen blanco 
cheque had, en dat er diende gewerkt te worden 
binnen de budgettaire context. Dit maakt het er 
natuurlijk – voor alle partijen rond de tafel – niet 
gemakkelijker op. 
De eerste teksten van de overheid formuleer-
den een voorstel waarbij de personeelsleden 
maaltijdcheques zouden krijgen maar waarbij 
de nabijheidstoelage zou verdwijnen voor alle 
basiskaders die er momenteel recht op heb-
ben. Hetzelfde bedrag zou eveneens afgehou-
den worden van iedereen die recht had op een 
functionele toelage ongeacht de graad. Dit was 
voor ons onaanvaardbaar. Het voorstel dat het 
personeel zelf (of gedeeltelijk) een inspanning 
zou moeten leveren om een correctie van de 
weddeschalen te bekostigen was dan ook een 
brug te ver.
De eerste teksten van de overheid misten dan 
ook naar onze mening hun doel. Namelijk een 
correctie van de loonschalen en het feit dat een 
grote groep op het terrein er netto (nu of in een 
toekomstige weddeschaal) niet of weinig op 
vooruitging. 
Het laatste voorstel komt daaraan meer tege-
moet, weliswaar in de tijd gespreid. 
Dat sommige maatregelen pas op het einde 
van 2022 (bijv. maaltijdcheques) zullen wor-
den uitgevoerd, is voor vele personeelsleden 
een doorn in het oog. 4,5 jaar wachten op een 
uitvoering van een sectoraal akkoord is dan ook 
bijzonder lang.

Agenten van politie:
Tijdens de onderhandelingen hebben we meer-
maals gevraagd om ook deze loonschalen te 
corrigeren, of minstens een bijkomende loon-
schaal te voorzien (HUA4). 
Uit de analyse van de overheid blijkt dat, in ver-
gelijking met een gelijkaardige functie bij het 
openbaar ambt, de loonschalen van de agenten 
hoger zijn. Echter, niettegenstaande het soms 
moeilijk te vergelijken is, zijn er ook loonscha-
len bij het openbaar ambt die wel degelijk hoger 
liggen. 
Anderzijds dienen we toch te benadrukken dat 

VSOA-Politie in 2016 een voorstel op tafel legde 
om de promotiekansen van de agenten van poli-
tie aanzienlijk te verbeteren. Dit dossier werd sa-
men met de bewapening van de agenten, door 
de minister ter harte genomen.
Door dit dossier – voorafgaand aan het secto-
raal akkoord- zijn de promotiekansen van de 
agenten drastisch toegenomen (+50%). Jaar-
lijks (inschrijvingen voor 2018 zijn gestart) 
zullen deze vernieuwde proeven, waarbij de 
korpschef een grotere inbreng heeft en de se-
lectiecommissie werd afgeschaft, opnieuw wor-
den georganiseerd. Een verkorte opleiding werd 
voorzien voor zij die dit wensen.
Los van het feit dat de overheid voor de agenten 
van politie geen looncorrectie wou doorvoeren, 
zijn we toch tevreden dat we ervoor gezorgd 
hebben dat deze personeelscategorie in de 
toekomst een betere veiligheid en meer promo-
tiemogelijkheden gaat krijgen. Het is ook de wil 
van de overheid dat er zoveel als mogelijk per-
soneelsleden deze promotiekansen met beiden 
handen nemen. 
We zien dit sectoraal akkoord niet als een eind-
punt en zullen ook bij de volgende regering 
blijven ijveren om de nodige correcties door te 
voeren. 

Basiskader:
Uit de analyse van VSOA-Politie en van de over-
heid bleek dat vanaf de weddeschaal B4 de 
basiskaders minder betaald werden dan de zo-
genaamde ‘CS’ schalen bij het openbaar ambt. 
Deze weddeschalen werden bij justitie in 2013 
onderhandeld.
We hadden nooit gedacht om anno 2017-2018 
een weddeschaal te moeten vergelijken en te 
vragen dat ze bij justitie wordt toegekend. Ook 
de overheid zelf was redelijk verbaasd dat de 
politie hierbij vergeten werd. De huidige minis-
ter heeft dan ook de schalen van het basiskader 
genomen als basis om deze sectorale onder-
handelingen te kunnen opstaren, met als filoso-
fie ‘correctie van de loonschalen’.
Bijkomend dient vermeld dat de vorige regering 
ingreep in de weddeschalen van de aspiranten 
om meer aanwervingen te kunnen financieren. 
Deze ingreep werd statutair voorzien en dus 
recurrent, terwijl de financiële middelen daarna 
gewoon in de pot verdwenen, en al helemaal 
niet voorzien werden om bijkomende aanwer-
vingen te realiseren. 

Los van de ‘CS’ loonschalen, zijn er nog andere 
loonschalen bij het openbaar ambt die wel de-
gelijk hoger liggen, waardoor de filosofie dat de 
weddeschalen bij de politie iets hoger mogen 
liggen, niet meer opgaat. Voor ons een bewijs 
dat de oefening nog helemaal niet gedaan is en 
slechts een eerste stap betekent in het volledige 
verhaal. We rekenen er op dat de volgende rege-
ring de oefening verder zet. 

Middenkader:
Uit de analyse van de weddeschalen bleek dat 
het middenkader in de schalen van M1 tot M3 
hoger lagen dan gelijkaardige functies bij het 
openbaar ambt. Vanaf de weddeschaal M4 
bleek de weddeschaal lager te liggen dan de 
‘BS’ schalen van het openbaar ambt.
De weddeschalen van de gespecialiseerde mid-
denkaders bij de geïntegreerde politie dienden 
daarentegen niet gecorrigeerd te worden. 
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, 
maar uiteindelijk formuleerde de overheid een 
correctie voor de middenkaders in de loon-
schaal M4.1 (en de resterende M5.1) in twee 
stappen (vanaf 1 juli 2020 en een tweede stap 
vanaf 1 november 2022). 

Toekomst en aantrekkelijkheid 
gespecialiseerde functies
In het regeerakkoord lezen we dat ‘het statuut 
van het politiepersoneel wordt vereenvoudigd 
en gemoderniseerd met het oog op de operatio-
naliteit van de dienst’.
Momenteel wordt dit in het huidig sectoraal 
akkoord vertaald met de afschaffing van de 
functionele toelagen voor de nieuwe collega’s 
(behalve voor DSU en DAFA). 
Wij vrezen echter – en daarvoor hebben we de 
overheid meermaals gewaarschuwd - dat de 
aantrekkelijkheid van bepaalde functies in de 
toekomst zodanig zal dalen dat bepaalde func-
tionaliteiten/eenheden nog moeilijk zullen inge-
vuld worden en daardoor de operationaliteit van 
dienst in het gedrang kan komen.
Wij vragen aan de overheid om ook daar een 
goede monitoring te voorzien en waar nodig 
een correctie door te voeren. 

Vincent Gilles – Vincent Houssin

Volgende aflevering: 
‘Dit is slechts een eerste stap’.

www.vsoa-pol.be volg ons op:            /vsoapolitie
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VERHOGING KOOPKRACHT EN WERKZEKERHEID 
MAKEN HET ONDERWIJSBEROEP AANTREKKELIJK

Nieuwe Vlaamse onderwijscao ondertekend

De onderhandelingen over het ontwerp van cao XI (leerplichtonderwijs, 
volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor leerlin-
genbegeleiding) werden op 23 februari afgerond. Op vrijdag 23 maart 
2018 volgde de ondertekening op het kabinet van de minister-president 
van de Vlaamse regering op het Martelarenplein in Brussel. De Vlaamse 
regering, de representatieve vakorganisaties en de werkgevers hebben 
daarmee voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 een akkoord van 
sectorale sociale programmatie gesloten voor de sector “Onderwijs” van 
de Vlaamse Gemeenschap.

Eis voor verhoging koopkracht; een weloverwogen en bewuste keuze
De eis voor een verhoging van de koopkracht was een weloverwogen en 
bewuste keuze. Het VSOA-Onderwijs was én is immers de mening toege-
daan dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkge-
ver moet zijn en blijven. Bovendien blijven wij het standpunt verdedigen, 
dat de herwaardering en een hoger maatschappelijk aanzien van het on-
derwijsberoep pas gerealiseerd kan worden wanneer er ook een aantrek-
kelijke verloning is aan verbonden... Dat de lonen in de onderwijssector 
dan ook gelijke tred moeten houden met die van de private sector is voor 
het VSOA-Onderwijs dan ook niet meer dan een evidentie en dit om con-
currentieel te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Tijdens de vergadering van 15 maart 2018 in de Commissie Onderwijs 
van het Vlaams Parlement bleek echter, dat een aantal leden van die com-
missie hiervan niet meteen overtuigd waren... In deze context verwijzen 
we graag eerst nog eens naar wat minister-president Bourgeois in zijn 
Septemberverklaring van vorig jaar zei: “De Vlaamse regering is bereid 
om te kijken hoe een inspanning kan gebeuren om ook in de periode vóór 

2020 de koopkracht te verhogen. Dit zowel in de welzijns- en de social 
profitsector, het onderwijs en de Vlaamse Overheid.”
Dat het precies leden waren van zijn partij die zich kantten tegen een 
koopkrachtverhoging voor de onderwijssector doet daarom bij ons toch 
wel de wenkbrauwen fronsen... 
Nog in het licht van deze vergadering en de uitspraken die daar werden ge-
daan, willen we vervolgens toch ook nog even de studie van de HayGroup 
van 2002 in de schijnwerper plaatsen. Deze studie stelt duidelijk dat er in 
de sector onderwijs – en dit in tegenstelling tot de private sector - noch 
bijkomende vergoedingen in natura en andere vergoedingen zijn. In de 
studie wordt ook verwezen naar het pensioenstatuut voor onderwijsmen-
sen, dat in de feiten als een uitgesteld loon moet worden beschouwd. 
Wie de mening is toegedaan, dat het loon verbonden aan het onderwijs-
beroep al marktconform was – en dus een verhoging van de koopkracht 
niet nodig was - heeft ofwel de studie niet gelezen of doet de waarheid 
met voorbedachten rade geweld aan.
Tijdens de onderhandelingen heeft het VSOA-Onderwijs de verhoging van 
de koopkracht als primair doel naar voren geschoven; ook omdat de vori-
ge lineaire loonsverhoging al dateert van in 2003, dus meer dan 15 jaar 
geleden. Het verheugde ons daarbij dan ook ten zeerste, dat dit ook voor 
minister Crevits een belangrijk objectief was. Het budget dat hiervoor ter 
beschikking wordt gesteld bedraagt 108 miljoen euro waarvan 10 miljoen 
euro in 2018 en 30 miljoen euro in 2019. Hiermee zullen de salarissen 
(aan 100 %) al op 1 september 2018 worden verhoogd met 0,3 % en op 
1 januari 2021 met 1,1 % (t.o.v. augustus 2018). 
Verder wordt ook het vakantiegeld (van de personeelsleden die momen-
teel worden gevat door het raamakkoord van 23 december 2012) vanaf 
2021 opnieuw naar 92 % gebracht. En opdat personeelsleden ook op het 
einde van hun loopbaan zich financieel gewaardeerd blijven voelen, wordt 
er een bijkomende loontrap ingevoerd op 36 jaar geldelijke anciënniteit.

Een beter loopbaanperspectief 
Minister Crevits uitte haar wens om in de cao ook maatregelen op te ne-
men om startende leraren een beter loopbaanperspectief te bieden. Niet-
tegenstaande deze thematiek initieel in het loopbaandebat thuishoort, 
vormde dit voor het VSOA-Onderwijs geen obstructie. Des te meer wij 
altijd al vragende partij zijn geweest om starters betere werkgaranties 
bieden. De voorwaarde voor het VSOA-Onderwijs was echter, dat er hier-
voor bijkomende middelen - bovenop de toegekende 108 miljoen euro 
- moesten worden gevonden.

Op 23 maart 2018 werd de nieuwe Vlaamse Onderwijscao XI ondertekend. Met deze cao wordt in de eerste plaats een 

concrete koopkrachtverhoging voor het onderwijspersoneel gerealiseerd. Dit was al van in 2003 geleden. Samen met de 

maatregelen die aan startende leerkrachten meer werkzekerheid moeten bieden, zijn dat de speerpunten. 
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Opnieuw dankzij de inventiviteit van de onder-
wijsvakbonden kwam het voorstel op tafel om 
sneller tot een benoeming over te gaan. Hier-
door komen extra middelen ter beschikking... 
Op deze manier werd vermeden dat de midde-
len bestemd voor de koopkrachtverhoging zou-
den worden afgeroomd. 

Het sneller benoemen op zich genereert dus 
niet enkel bijkomende middelen; het is één van 
de maatregelen, naast het sneller TADD wor-
den, die de inkomens- en werkzekerheid voor 
starters zou moeten vergroten. Bovendien zijn 
dit bijkomende triggers om voor hen het onder-
wijsberoep aantrekkelijker te maken.
Daarnaast wordt er een Lerarenplatform, een 
soort vervangingspool, opgestart. Ook hiermee 
wordt aan beginnende leerkrachten gedurende 
een volledig schooljaar werkzekerheid geboden. 
De bijkomende middelen worden verder aange-
wend om aan schoolbesturen de mogelijkheid 
te geven kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding 
aan te bieden en structureel te verankeren.

Geen miniloopbaanpact!
Het VSOA-Onderwijs is tevreden met de verho-
ging van de koopkracht voor al het onderwijs-
personeel én met meer werkzekerheid voor de 
startende leerkrachten. Desalniettemin mogen 
de voorliggende maatregelen voor startende 
leerkrachten uit dit akkoord niet gezien worden 
als een “miniloopbaanpact”. 

Initieel was het trouwens ook niet het doel om 
via deze onderwijscao de werkomstandigheden 
van de leraar te verbeteren. Het werk weer werk-
baar maken én houden om zo het lerarenberoep 
opnieuw aantrekkelijker te maken, blijft onver-
minderd het hoofdthema van het loopbaande-
bat.
Dat ons onderwijspersoneel recht heeft op: 
werkzekerheid, begeleiding, een eerlijk loon, 
doorgroeimogelijkheden, een afwisselend ta-
kenpakket én dat dit alles – en liefst nog zo snel 
mogelijk - in een “stevig loopbaanpact" moet 
worden gebetonneerd, is een feit. 
Evenwel niets doen voor de startende leraar, 
terwijl er zich opportuniteiten aandienden en 
wachten op een loopbaanpact, was echter geen 
optie. Was er daarvoor wel gekozen, dan pas 
was deze onderwijscao de geschiedenis inge-
gaan als de cao van de gemiste kans. 

Marnix HEYNDRICKX 
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Het einde van het schooljaar nadert alweer met 
rasse schreden. Personeelsleden die willen kandi-
deren voor een tijdelijke aanstelling voor bepaalde 
duur (TABD) of voor een tijdelijke aanstelling voor 
doorlopende duur (TADD), doen er goed aan reke-
ning te houden met de voorschriften en reglemen-
teringen van de overheid en die van hun inrichten-
de macht. 

Hoe kandideren voor een tijdelijke 
aanstelling voor bepaalde duur?
Gemeenschapsonderwijs
Alle scholengroepen van het GO! opteren meestal 
voor een gezamenlijke oproep die door de centra-
le administratie wordt verspreid. Deze richtlijnen 
moeten door de directies aan hun personeelsleden 
tijdig worden meegedeeld. 
Wie in aanmerking wil komen voor een tijdelijke 
aanstelling in een wervingsambt tijdens het school-
jaar 2018-2019, moet elektronisch kandideren via 
de website van het GO! (www.go-jobs.be) vóór 15 
juni 2018. Er is een handleiding opgesteld waarin 
u terugvindt welke gegevens en documenten u bij 
de hand moet hebben om te kandideren en hoe u 
te werk moet gaan om de gegevens in te voeren. 
Bovendien kunt u er documenten terugvinden die u 
bijkomende informatie geven over het kandideren.
Wie geen toegang heeft tot het internet, kan te-
recht in één van de instellingen van het GO! Daar 
kan je gebruik maken van een computer met inter-
netaansluiting. 
Een kandidatuur is geldig voor één schooljaar en 
moet ieder jaar vóór 15 juni opnieuw ingediend 
worden.

Gesubsidieerd onderwijs
In het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs (ge-
meentelijk & provinciaal) bestaat dergelijke kandi-
daatstelling niet. Daar moet u vóór 15 juni 2018 bij 
de Inrichtende Macht kandideren via een aangete-
kende brief.

Hoe kandideren voor een tijdelijke 
aanstelling voor doorlopende duur?
Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlo-
pende duur (TADD) is een voorrangsrecht waarop 
u zich kunt beroepen wanneer u aan een aantal 
voorwaarden voldoet. Zo moet u ten minste 720 

dagen dienstanciënniteit hebben opgebouwd 
- waarvan er 600 dagen effectief werden gepres-
teerd - en dit gespreid over minstens 3 schoolja-
ren. De dienstanciënniteit moet opgebouwd zijn in 
hetzelfde ambt in één of meerdere instellingen van 
dezelfde scholengemeenschap.
Wanneer u een beroep wenst te doen op het recht 
op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur 
(TADD) moet u eveneens vóór 15 juni 2018 uw 
aanvraag indienen. Deze aanvraag moet gebeu-
ren door middel van documenten opgelegd door 
de inrichtende machten en dienen aangetekend 
verstuurd te worden naar de Raad van Bestuur van 
de scholengroep (GO!) of naar het schoolbestuur 
waar men het voorrangsrecht heeft opgebouwd en 
wenst te laten gelden.
Het recht geldt voor elk ambt afzonderlijk en in het 
secundair onderwijs voor elk ambt van leraar t.a.v. 
elk vak of elke specialiteit waarin het recht op TADD 
is verworven. 
Let op: vakken met een vereist bekwaamheidsbe-
wijs en vakken met een voldoend geacht bekwaam-
heidsbewijs worden apart geteld. Indien het recht 
op TADD verworven is in een vak waarvoor men het 
voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft, dan 
is het recht ook automatisch verworven voor de 
vakken waarvoor men het vereiste bekwaamheids-
bewijs heeft, maar niet omgekeerd. 
Kandidaten die reeds een TADD hebben gekregen 
in een ambt in een school en er minstens één keer 
zijn aangesteld als TADD’er, hoeven het volgen-
de jaar geen aanvraag meer in te dienen voor dat 
ambt. Wanneer u uw voorrangsrecht wil uitbreiden 
naar een ander ambt (of als leraar met een vereist 
bekwaamheidsbewijs naar een vak waarvoor u een 
voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet 
u hiervoor wèl een TADD-aanvraag indienen.
Eens het recht op TADD verworven, blijft dit voor 
5 jaar geldig binnen dezelfde inrichtende macht/
schoolbestuur.
Zeker de indieningsdatum van uw kandidatuur en 
de manier van versturen (per aangetekende brief 
of via het internet) dienen nauwgezet nageleefd 
te worden. Zo niet bestaat de kans dat uw kandi-
daatstelling ongeldig wordt verklaard. 

Marnix HEYNDRICKX 
Voorzitter VSOA-Onderwijs

PROCEDURE KANDIDAATSTELLING
Tijdelijke aanstelling voor bepaalde en doorlopende duur 
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TIJDELIJKE ACTIE!

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

HET OMVAT DE:

  BESTUURDERSVERZEKERING

  PECHBIJSTAND 

  REISBIJSTAND

  RECHTSBIJSTAND

U geniet hiervan bij afsluiting van een contract Burgerlijke Aansprakelijkheid en een MINI of MAXI 
Omnium contract tussen 01/05/2018 en 31/07/2018.

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


