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EDITO

Meer dan 50.000 betogers kwamen op 16 mei 
op straat om de pensioenhervorming van de re-
gering-Michel aan te klagen, meer bepaald het 
pensioensysteem met punten. 
Even ter herinnering: elk gewerkt jaar zal in pun-
ten omgezet worden en pas in het jaar van uw 
pensioen zal het bedrag dat overeenstemt met 
punten bekend zijn, in functie onder meer van 
een economische variabele. Een echte loterij die 
wij, als verdedigers van de werknemers, van in 
den beginne aan de kaak hebben gesteld. 
Het VSOA stond onmiddellijk positief tegenover 
de oproep tot mobilisering. Ik wil u allen bedan-
ken voor uw deelname aan de betoging.  
Loopbaanverlenging, afschaffing van de bonifi-
catie voor het diploma, hervorming van de tan-
tièmes, van in het begin van de legislatuur krijgt 
het Openbaar ambt de volle laag met de hervor-
mingen inzake pensioenen. Dit allemaal met als 
leidraad de doelstelling om te besparen op de 
openbare uitgaven. 

Ik kreeg meerdere keren de gelegenheid om 
te herhalen dat onze beleidsmakers, gedreven 
door puur dogmatische zienswijzen, de ambte-
naren beschouwen als een overbeschermde ca-
tegorie van werknemers. Door aanhoudend dit 
fake-news te verspreiden, blijft er altijd wel iets 
van hangen. Zo publiceerde het weekblad Knack, 

de dag van de betoging een artikel met als titel: 
“Hoeveel moet u sparen om hetzelfde pensioen 
te krijgen als een ambtenaar?”. Men is er dus in 
geslaagd om een boodschap te brengen met de 
bedoeling te doen geloven dat de ambtenaren te 
hoge pensioenen genieten.  Daarmee wordt een 
gevoel van jaloersheid aangewakkerd in plaats 
van de aandacht te trekken op de rechtvaardige 
eis van een billijk pensioen voor iedereen. Hier-
door wordt een gevoel van afgunst verscherpt 
tegen een bepaalde categorie van werknemers: 
de ambtenaren.  
Onze pensioenen lbehoren amper tot het Euro-
pees gemiddelde, in tegenstelling tot de pen-

sioenen in de privésector, die lager liggen dan 
in de ons omringende landen. En de regering 
beslist, om deze nonsens tegemoet te komen, 
niet om ze gelijk te stellen, maar opnieuw met 
de vinger te wijzen naar het Openbaar ambt en 
zijn zogenaamde voordelen inzake pensioenen. 
We hoopten dat de demonstratie onze leiding-
gevenden de gelegenheid zou bieden om zich in 
vraag te stellen. Maar daar is niets van gekomen 
als ik terugkijk op de reacties van de voorzitters 
van twee partijen uit de meerderheid die, vanuit 
hun ivoren toren, niets begrijpen en zich zelfs 
verontwaardigen omdat de vakbonden durven 
reageren tegen hun schijnwijsheid. We zullen 
dat niet vergeten!

Sociale verkiezingen
Dit jaar zullen tussen 3 en 7 december 2018 
bij de Belgische Spoorwegen de eerste sociale 
verkiezingen plaatsvinden. VSOA zal hieraan 
deelnemen We hebben de hulp van iedereen 
nodig en als u mensen kent die in die entiteiten 
werkzaam zijn, vraag hen dat ze zich kandidaat 
stellen.  Het enige risico dat ze lopen is dat ze 
verkozen worden en dat ze onze vertegenwoor-
digers worden.
 

François Fernandez-Corrales
Nationaal voorzitter

ONZE PENSIOENEN ZIJN GEEN LOTERIJ!

Onze beleidsmakers 
beschouwen de 

ambtenaren als een 
overbeschermde 

categorie van 
werknemers.
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ACTUALITEIT

Meer dan 50.000 betogers namen deel aan de pensioenbetoging door Brussel. 

VSOA en ACLVB waren goed vertegenwoordigd. Bedankt voor jullie deelname.
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ACTUALITEIT

VSOA VOLDOET AAN DE VEREISTEN 
VAN DE GDPR-REGELGEVING

De GDPR is een Verordening, d.w.z. meteen verbindend in al zijn onder-
delen ook in België zonder omzetting in Belgisch recht. Zij komt in de 
plaats van de Belgische wet van 8 december 1992, die de omzetting 
was van o.a. de EU - Privacy Richtlijn 95/46. 

België had vòòr 25 mei 2018 een kaderwetgeving moeten uitvaardi-
gen met invulling van de eigen keuzes, voorzien in de Verordening. 
Ook had België uiterlijk op 25 mei de nieuwe Belgische Gegevensbe-
schermingsautoriteit (GBA of DPA- Data Protection Authority) moeten 
installeren, die in de plaats komt van de huidige Privacy Commissie. 

Niet alleen de Belgische kaderwet is er nog niet, maar ook de DPA was 
op het ogenblik van publicatie van dit artikel nog niet geïnstalleerd, 
wegens benoemingsperikelen. Die DPA heeft ruimere bevoegdheden 
dan de Privacy Commissie.  

VSOA wachtte niet op de verordening: 
wij hechten immers veel belang aan 
de zorgvuldige bescherming van uw 

persoonsgegevens.  

U vindt binnenkort de privacyverklaring op de VSOA-website met 
heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw per-
soonsgegevens. VSOA en zijn beroepsgroepen informeren u en docu-
menteren onder andere in een register de gegevensverwerking. Wij 
beveiligen het gebruik van persoonsgegevens van onze leden.   

VSOA zal dan ook uw persoonsgegevens verwerken, volledig in  
overeenstemming met de GDPR. 

Sedert 25 mei 2018 is de Europese gegevensbeschermingsverordening van 

toepassing, gemeenzaam bekend onder de Engelse benaming “GDPR” dat staat 

voor “General Data Protection Regulation”. 

Bescherming van uw persoonsgegevens
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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 onderteken-
de 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, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documen-
ten. Je kan uiteraard ook altijd terecht bij jouw VSOA-afgevaardigde of bij 
het secretariaat van jouw VSOA-groep. (Zie kaderstuk hiernaast)

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 ge-
beuren voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een mini-
mumbijdrage 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 volgens onder-
staande 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 vakorgani-
satie van de openbare 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 overschrijvin-
gen 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.

VSOA-SPOOR
Kantersteen 16 • 1000 BRUSSEL

Tel 02/213.60.60 • vsoa-slfp@b-rail.be

VSOA-FGGA: FEDERALE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTADMINISTRATIES
Boudewijnlaan 20-21 • 1000 BRUSSEL

Tel 02/201.19.77 • info@vsoa-g2.eu

VSOA-LRB : GROEP LOKALE EN REGIONALE BESTUREN
Wetstraat 28 (bus 11) • 1040 BRUSSEL
Tel 02/201.14.00 • contact@slfpvsoa.be

VSOA-ONDERWIJS
Boudewijnlaan 20-21 • 1000 BRUSSEL

Tel 02/529.81.30 • info@vsoa-onderwijs.be

VSOA-PROXIMUS
Prinses Elisabethplein 12 • 1030 BRUSSEL

Tel 02/245.21.20 • Fax 02/245.27.94
vsoa.proximus@skynet.be

VSOA-POST
Centrumgalerij, 244 (3e verdieping) • 1000 BRUSSEL

Tel 02/223.00.20 • post@vsoa.eu

RECHTERLIJKE ORDE
Centrumgalerij-Blok 2 • (4de verdieping)
Kleerkopersstraat 15-17 • 1000 BRUSSEL

Tel 02/513.05.55 • info@ro-vsoa.be

VSOA-DEFENSIE
Lozenberg 2 • 1932 ZAVENTEM

Tel 02/223.57.01 • info@vsoa-defensie.be

VSOA-FINANCIËN
Centrumgalerij-Blok 2 • (4de verdieping)
Kleerkopersstraat 15-17 • 1000 BRUSSEL
Tel 02/226.41.11 • info@vsoa-slfp-fin.eu

VSOA-POLITIE
Minervastraat 8 • 1930 ZAVENTEM

Tel 02/660.59.11 • info@vsoa-pol.be

SLFP-ENSEIGNEMENT
Rue du Commerce, 20 • 1000 BRUXELLES

Tél 02/548.00.20 • secretariat@slfp-enseignement.be

Stuur je aanvraag in voor 1 juli 2018
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PROXIMUS

Een carrièreplan bij Proximus? Een traject vol met succes, er kan je niets overkomen. Dus, waarom lid worden van een vakbond, 

waarom kiezen voor VSOA-Proximus? Onder andere dankzij VSOA-Proximus worden er collectieve arbeidsovereenkomsten 

om de twee jaar gesloten, collectieve overeenkomsten die ervoor zorgen u betere arbeidsomstandigheden en bijkomende 

voordelen te verlenen. Wij zorgen er ook voor dat alles waarover onderhandeld is, wordt toegepast.

DE VOORDELEN VAN VSOA-PROXIMUS

Maar VSOA-Proximus is ook : 
• De verdediging van uw beroepsbelangen.
• De toekenning van een geboorte of adoptiepremie (na een jaar lid-

maatschap).
• Een getrouwheidspremie na 30 jaar lidmaatschap.
• Juridische bijstand: inzake arbeidsrelatie (na een jaar lidmaatschap).
• Kortingen: telecom, shopping, brandstof, reizen, tijdschriften, restau-

rants, … via de voordeelbrochure.
• U ontvangt het maandelijks tijdschrift « Argument » met nieuws over 

alle VSOA-Groepen, steeds interessant om erachter te komen wat er 
bij Proximus en elders gebeurt.

• Een nieuwsbrief per e-mail verzonden.
• Gemotiveerde, goed opgeleide en beschikbare afgevaardigden die 

u actief in alle overlegorganen in het bedrijf vertegenwoordigen. Af-
gevaardigden die u bijstaan voor administratieve raad, die zich bezig 
houden met formulieren voor de syndicale premie en u verdedigen 

bij een evaluatie of een confict. Door hun aanwezigheid verzekeren 
ze eveneens de goede werking van de aanwervingsproeven. 

Ze zijn er voor u!
Een lange loopbaan achter de rug? Gepensioneerd, niet-actief, blijf lid :
• U behoudt contact met wat u dagelijks meegemaakt hebt gedurende 

zoveel jaren.
• U blijft ingelicht over de beslissingen over de arbeidsovereen-

komsten waar uw voordelen verdedigd worden: hospitalisatieplan, 
telecom, reisbiljetten, …

• We organiseren regelmatig kleine momenten van weerzien onder de 
gepensioneerden.

• We blijven beschikbaar om u te helpen bij administratieve forma-
liteiten of vragen te beantwoorden.

Extra informatie nodig?
Actieven, niet-actieven, aarzel niet onze afgevaardigden te contacteren. 
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POST

DE BLAUWE DRAAD
Afscheid van Gilbert Wastiau

Hij was ook een onwankelbare steun voor zijn 
afgevaardigden en steeds charmant, glimla-
chend, met een sterk syndicaal gevoel dat nooit 
werd ontkracht. Hij was ook op het hoogste ni-
veau een meestertroef en hardnekkig rond de 
onderhandelingstafel, een blauwe draad. 

Gilbert begon zijn loopbaan bij de post in 1979. 
Het werd een korte maar intense loopbaan 
want hij nam verscheidene verantwoordelijkhe-
den op zich in Nivelles, bij de algemene direc-
tie, in La Louvière en uiteindelijk op Charleroi X.

Gilbert vervoegde de rangen van het VSOA in 
1992 als sectorafgevaardigde voor de regio Na-
men. Toen was onze organisatie niet altijd even 
welkom als partner tussen de andere vakorgani-

saties. Maar dit was buiten de standvastigheid 
en de strijdlust van Gilbert gerekend, die erin 
slaagde om zijn blauwe wil op te dringen binnen 
de rode en groene bastions van zijn regio. Daar-
mee zette hij Namen op de kaart van VSOA!
In 1995 nam Gilbert zijn functies op als vaste 
secretaris binnen het VSOA, onder het voorzit-
terschap van Hector Temmerman. Een jaar la-
ter, nadat hij zich kandidaat had gesteld, werd 
hij met succes verkozen als nationaal secreta-
ris. In 1998 werd Gilbert door Marcel Ongena 
onthaald als lid van het Directiecomité VSOA. 

Een razendsnelle vooruitgang voor een 
briljant en scherpzinnig man.
In 2002 slaagde het VSOA erin om een tweede 
zetel te veroveren binnen het paritair comité 

van bpost.  Gilbert werd voortaan een onver-
mijdbare oponent voor bpost, door in het pa-
ritair comité  - het belangrijkste onderhande-
lingsorgaan binnen het bedrijf - te zetelen.
Het was een loopbaan die met succes werd be-
kroond, met ontmoetingen die hebben geteld, 
niet alleen in het leven van de syndicalist maar 
ook in dat van de mens. Vriendschap is geen hol 
woord voor hem en er wordt niet overdreven als 
men spreekt van een echt gevoel van broeder-
schap met Michel Rosier.

Gilbert was zonder twijfel een meestertroef in 
onze organisatie. We zijn ervan overtuigd dat 
zijn nieuw leven hem even veel voldoening zal 
brengen als zijn mooie professionele loopbaan. 
 

De regelgeving kende geen geheimen voor hem, waardoor hij "De encyclopedie" als toenaam kreeg ! Maar Gilbert was 

meer dan een referentie inzake kennis, hij was altijd beschikbaar om de verschillende problemen waarmee onze leden te 

kampen hadden op een fijne manier op te lossen.
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POST

DE VERDEDIGER
Afscheid van Michel Rosier

In zijn blauwe ogen schuilt de ziel van een strij-
der, luisterbereid voor de problemen van ande-
ren, een steunpilaar voor zijn troepen.  

Een getrouwe en toegewijde medewerker die 
altijd beschikbaar en altijd bereid is om hulp 
te verlenen met bovendien een vrolijke goed-
geluimdheid. Een fijne speurder die de nuttige 
aanwijzingen kon ontdekken om zijn dossiers 
efficiënt te beheren. 
Een verdediger zonder weerga in de Commissie 
van Beroep, voor wie zelfs de hopeloze zaken 
nooit op voorhand waren verloren! 
Michel vervoegde de rangen van het VSOA in 
1994 als afgevaardigde voor het kantoor te 
Jambes. Hij maakte toen kennis met zijn vriend 
Gilbert Wastiau.

In 1996 werd hij voorzitter van de gewestelij-
ke afdeling van Namur. Hij werd aangeduid als 
verdediger voor het VSOA binnen de Commissie 
van Beroep in 1999.

2002 was het jaar van zijn debuut als 
nationaal vaste afgevaardigde. 
Hij werd plaatsvervangend lid van de Geschil-
len- en Beroepscommissie binnen het VSOA in 
2005.
De data zijn van belang in een loopbaan maar 
het meest opmerkelijke was zijn presentie, zijn 
zin om steeds het meest rechtvaardige te doen, 
zijn rechtschapenheid, zijn inzet voor het VSOA, 
zijn team en vooral de leden. Zin voor humor 
met grapjes die hij deskundig in een lach deelde 
met zijn vriend Gilbert.

Een toegewijd man, schrijver in zijn vrije tijd 
dankzij een zeldzame en kostbare gevoeligheid. 
Die zin voor het artistieke bracht hem onmiddel-
lijk tot inzicht in het belang van de ontdekking 
die hij had gedaan. Onder meerdere lagen be-
hangpapier schuilde immers sinds decennia het 
magistraal werk dat tot dan nog onbekend was 
van jonge tekenaars die intussen de tenoren van 
het gouden tijdperk van de Belgische stripver-
halen zijn geworden. 

Geen twijfel dat deze tweede adem aan Michel 
de mogelijkheid zal bieden om projecten en 
dromen waar te maken met het dynamisme dat 
heel zijn professioneel parcours heeft geken-
merkt.   

Michel aanhalen betekent de ontdekking van een ideaal. Dat van een syndicale wereld die voor altijd zijn plaats zal hebben 

in onze samenleving en die de beste waarborg zal bieden voor de bescherming van de rechten van de werknemers. Het 

is ook de droom voor een arbeidswereld met meer waardering en rechtvaardigheid voor iedereen. 
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Onze organisatie werd uitgenodigd om deel 
te nemen aan de officiële inhuldiging, op 
19 april jongstleden, van de nieuwe onder-
houdswerkplaats voor rollend materieel in 
Kinkempois. Minister Bellot en afgevaardigd 
bestuurder Sophie Dutordoir benadrukten 
dat de investering van 113 miljoen euro - 
gedeeld door de NMBS en Infrabel - op het 
niveau staat van de taken van het personeel 
van de werkplaats.

300 onderhoudsagenten zijn momenteel 
toegewezen om 422 tractie-eenheden te on-
derhouden. Investeringen van dergelijke om-
vang komen niet zo vaak voor en vormen een 
positieve boodschap van de NMBS wat betreft 
de duurzaamheid van de activiteiten in deze 
regio.  

EEN GLOEDNIEUWE WERKPLAATS 
VOOR 113 EURO

SPOOR

SPOORWEGVROUWEN GEËERD
DANKZIJ VSOA-SPOOR

Omdat we dat nog niet de vooravond van 1 
mei hadden kunnen doen, waren we vrijdag 
27 april tussen 7.00 en 9.30 uur aanwezig 
bij de ingangen van de administratieve kan-
toren van NMBS, HR Rail en Infrabel om een 
twijgje meiklokjes aan te bieden aan alle 
spoorwegarbeidsters. Het personeel van 
de 3 grote Brusselse stations werd ook niet 
vergeten.

Een klein gebaar dat unaniem werd gewaar-
deerd. Dat sommigen er een gebaar van 
verleiding in hebben gezien in de context 
van sociale verkiezingen ... is echt geen pro-
bleem: we gaan ervan uit! 
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SPOOR

Gedurende 7 weken heeft de afdeling Transport van de NMBS aan de 3 
representatieve organisaties enige aanwijzingen gegeven, sommige ta-
melijk constructief, om de sector 'treinbestuurders' te herwaarderen, met 
name een nieuwe, billijkere berekening van productiviteitsbonussen of 
maatregelen inzake beroepsaantrekkelijkheid voor jonge of toekomstige 
treinbestuurders. De meest achtergestelde machinisten op dit moment 
en de maneuvermachinisten zouden de eerste begunstigden van de her-
vorming zijn.

We vonden dat het B-Transport-project oude treinbestuurders niet vol-
doende waardeerde. Op ons verzoek heeft het management daarom al 
ingestemd om een   enkele bonus van 5.000 euro toe te kennen aan alle 
treinbestuurders met meer dan 18 jaar anciënniteit.

De onderhandelingen zullen naar verwachting in mei worden voortgezet.
 

ONDERHANDELINGEN
VOOR MACHINISTEN ZIJN 

NOG NIET AFGEROND

EEN ESSENTIËLE DAG 
SOCIALE PROMOTIE

OP 25 APRIL

ONS INTERN ADRES
IS VERANDERD

Richt uw interne briefwisseling voortaan naar 10-04 VSOA-Spoor 
(in de plaats van 10-41. Hou rekening  hiermee. Het zou 

betreurenswaardig zijn mocht uw briefwisseling zoek geraken…  

De vierde dag van sociale promotie, op nationaal niveau, was van 
wezenlijk belang, aangezien de materie compact en belangrijk was. 
Sommige onderwerpen worden hiernaast ontwikkeld, evenals op de 
achterflap.
Het is duidelijk dat vanaf nu het grootste deel van onze energie zal 
worden besteed om ons in de strijd te werpen voor de sociale verkie-
zingen. Onze teambuilding (gemeld op de laatste pagina) was onze 
eerste grote actie.
Op deze manier kunnen we een trainingsprogramma voor onze kan-
didaten ontwikkelen, dat tot eind juni loopt. We zijn meer dan ooit 
gemotiveerd om onze terechte plaats in regionale paritaire organen 
in te nemen. We moeten er nu voor zorgen dat deze motivatie zich 
verspreidt als een zeer besmettelijke epidemie !! 

INTERNE VERKIEZINGEN BIJ VSOA-SPOOR : OPROEP TOT 
KANDIDATEN EN UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING
Alle Federale en regionale mandaten komen open te staan en zullen 
hernieuwd worden op het einde van 2018.

Alle kandidaturen dienen te worden verstuurd per aangetekende brief, en 
dienen ten laatste aan te komen op 3 September 2018  (poststempel 
wordt in rekening genomen) op het Algemeen Secretariaat VSOA, Lang 
Levenstraat 27/29 te 1050 Brussel, samen met een kopie gericht aan 
de Federale Voorzitter VSOA-Spoor: Philippe Delhalle (Kantersteen 16 
te 1000 Brussel).

De voorwaarden tot kandidaatstelling voor deze mandaten zijn 
opgenomen in de bijlage 1 van het reglement van inwendige orde (ROI) 
van de groep VSOA-Spoor.
Alle leden die in orde zijn met de betaling van hun lidgeld, worden 
vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering waar zij zullen op 
de hoogte worden gebracht van de verkiezingsresultaten die werden 
bekomen tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van  vrijdag 19 
oktober 2018 om 10u30 en plaatsvindt ten kantore (Kantersteen 16 te 
1000 Brussel). 
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WE VERLIETEN IN APRIL
BEGANE PADEN

SPOOR

Daarom besloten we om in het weekend van 
14 en 15 april in Durbuy "een opfrissing-
sevent" met de regionalen van het VSOA te 
beleggen.
Tijdens een dag van intensief brainstormen 
hebben we onze ideeën uitgewisseld. Dit 
soort aanpak kan vaak veel verder gaan dan 
het idee dat we ervan hebben voordat we er-
aan beginnen. We zullen het nu laten bezin-
ken en alles samenvoegen in een samenvat-
tend document dat ons eisenbundel zal zijn. 

De ideeën die zijn geïntroduceerd, zullen ons 
ook helpen om een   trainingsprogramma voor 
kandidaten te ontwikkelen.
Om het programma van dit weekend te be-
eindigen, gingen sommigen zondagmorgen 
een minigolf spelen en anderen, wat roeke-
lozer, gingen aan een zipline hangen of een 
parcours maken tussen de Accro-takken. Het 
is zeker dat de teamgeest grondig in de groep 
speelde en dat iedereen elkaar beter kon leren 
kennen. 

Met de sociale verkiezingen van december 2018 in het achterhoofd, is het van essentieel belang om een   sterke en 

goed ontwikkelde reeks eisen vast te stellen, zodat onze kandidaten gewapend zijn om te velde te gaan en vragen van 

potentiële kiezers over de doelstellingen van de organisatie te beantwoorden.

HET DOSSIER SOCIALE VERKIEZINGEN KOMT 
NOG NIET OP ZIJN POOTJES TERECHT

We werden door de pers op de hoogte gebracht dat 
er een nieuwe vakorganisatie is ontstaan   binnen de 
Belgische Spoorwegen ... Naar aanleiding hiervan 
bracht HR Rail op 25 april de zes vakbonden bijeen 
die gemachtigd zijn om kandidatenlijsten voor te 
leggen voor de Sociale Verkiezingen: 3 represen-
tatieve vakbondsorganisaties, waaronder het VSOA 
Spoor, en drie geaccrediteerde organisaties.
Moeten we ons hierover zorgen maken? ... Integen-
deel, het is alleen de toepassing van de wet en de 
uitdrukking van democratische waarden die wij op-
eisen. De verspreiding van vakbondskrachten zal 
waarschijnlijk bekommernissen oproepen binnen 
representatieve organisaties buiten het VSOA ...

Het aantal stembureaus dat oorspronkelijk werd 
ingesteld op 118 is nu vastgesteld op 67 (40 bij 
de NMBS, 16 bij Infrabel en 11 bij HR Rail). Het 
aantal mandaten zal ook enigszins worden ver-
laagd, omdat sommige "kleine" PBW-organen niet 
zouden worden gebruikt. Dit is gunstig voor onze 
organisatie.

Besloten werd dat de bureaus van 4 tot 6 decem-
ber bij Infrabel open zullen zijn. De NMBS zal ze de 
5 dagen van 3 tot en met 7 openen. HR heeft hier 
nog geen beslissing over genomen. De loting van 
de lijstnummers vindt officieel plaats op 6 juni in 
aanwezigheid van de vakbonden. 

Sociale  

2018
Verkiezingen  
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VSOA-RO REKRUTEERT NEDERLANDSTALIGE 
PERMANENT AFGEVAARDIGDE

Wij zijn opzoek naar dynamisch persoon (m/v/x) die samen met de collega’s 
vaste afgevaardigden wil meebouwen aan de groei en doelstellingen van 
het VSOA-Rechterlijke Orde.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Je bent tewerkgesteld bij de FOD justitie - rechterlijke orde en beschikt over 
volgend profiel:

• Lid zijn van het VSOA;
• In orde zijn met zijn bijdragen en voldoen aan de bepalingen opgenomen 

in de statuten vsoa, ario vsoa en rio roj;
• Vallen onder het syndicaal statuut ’74 en tot de nederlandstalige taalrol 

behoren;
• Dynamisch en sociaal ingesteld;
• Communicatief vaardig, assertief en luisterbereid;
• Betrouwbaar, gedreven, flexibel en zelfstandig kunnen werken;
• Kennis van de basiswetgeving en reglementering voor rechterlijke orde
• Kennis van de tweede landstaal kan een voordeel zijn.

Taakomscrhijving
• Advies, informatie en bijstand verlenen aan de afgevaardigden en de le-

den.
• VSOA-Rechterlijke Orde vertegenwoordigen in de overlegorganen.

INTERESSE?
Stuur tegen uiterlijk 15 juli 2018 een gemotiveerde sollicitatiebrief, samen 
met uw cv naar volgend adres: Guy Van Cauwenberghe, Voorzitter, 
Centrumgalerij - Blok 2 - 4e verd., Kleerkoperstraat 15-17 te 1000 Brussel.
 

RECHTERLIJKE ORDE

Powered by
hybridcard.octaplus.be/nl 

2 in 1
Tanken en elektrisch 

herladen

 Geaccepteerd in meer dan 1 
station op 2 in België en meer 

dan 1000 oplaadpunten

Altijd de hoogste
korting

1850

EXCLUSIEVE VOORDELEN 
VOOR VSOA-LEDEN

ENERGIE NODIG ?
•  Tot 50€ welkomskorting* indien u klant wordt voor 

elektriciteit/aardgas, OCTA+ Omnium tarief.

•  Uitzonderlijke korting van € 30/1000 liter Mazout+ 

Info en voorwaarden op www.octaplus.be/VSOA

of telefonisch via 02/851.01.51.

Promocode  : 

*Voordelen onder voorwaarden.

5162810000000000000/00
EXPIRE

VOORDELEN LID VAN VSOA
Geniet van een korting tot 18 cent** bij het hele 
netwerk van OCTA+, Lukoil, Q8, Esso, Avia, 
Power, Maes, Gabriels, DCB, G&V,... 

INSCHRIJVING en meer informatie over onze
vaste kortingen op OCTAPLUS.BE/VSOA

Promocode  : SLFP-VSOA

SLFP-VSOA

AvantagesSLFP_210x297_NL.indd   1 26-09-17   11:41:18

** Met uitzondering van autosnelweg tankstations.
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DEFENSIE

OVERZICHT VAN HET 
PENSIOENDOSSIER VOOR MILITAIREN

Defensie ondergaat de ene besparing na de ande-
re en het personeel is dupe. Toch voert de militair 
loyaal bevelen uit, zelfs ten koste van familiaal of 
sociaal leven, in het belang van de dienst en van 
de veiligheid van onze samenleving. De pensioen-
leeftijd verhogen is dan ook een miskenning van 
de loyaliteit en gedrevenheid waarmee de militair 
zijn job uitvoert.
Sinds de betoging van 15 november 2016 tegen 
de hervormingsplannen van de pensioenen heb-
ben we niet stilgezeten. VSOA-Defensie heeft 
sindsdien tal van gesprekken gehad, zowel met 
het kabinet van de minister van Defensie als met 
het kabinet van de minister van Pensioenen.
Hieronder zetten we de belangrijkste feiten 
sinds oktober 2016 tot het ter perse gaan van 
deze editie van Argument- nog even op een rijtje:

Begrotingsakkoord binnen de federale regering
Nadat de regering Michel in 2015 beslist om de 
wettelijke pensioensleeftijd te verhogen, bereikt 
de federale regering in het weekend van 15 op 
16 oktober 2016 een akkoord over de begroting. 
Volgens de traditie tijdens elk begrotingsconclaaf 
passeert Defensie aan de kassa.
Op 17 oktober '16 informeert minister Steven 
Vandeput de vier representatieve vakorganisaties 
over de principebeslissingen rond de toekomst 
van de militaire pensioenen, het weekend voor-
dien door de regering aangekondigd. De voor-
stellen bevatten onder meer: de verhoging van de 
pensioenleeftijd, de afschaffing van de bijzondere 
pensioenberekening (tantièmes) en de introduc-
tie van loopbaanvoorwaarden alvorens men met 
pensioen mag vertrekken.
De regering toont hiermee niet het minste respect 
voor de inzet en loyaliteit van onze militairen, die 
zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid van 
onze samenleving. Bovendien druisen de maatre-
gelen in tegen de ambities van het regeerakkoord 
en de strategische visie voor Defensie: de verjon-
ging van het leger en een aantrekkelijke militaire 
loopbaan.

De ministerraad neemt de principebeslissing om het 
pensioen voor de militairen aan te passen en te laten 
convergeren naar het algemeen pensioensysteem, 
maar gaat terzelfder tijd verder met de uitwerking 
van maatregelen voor functies die genieten van 
een erkenning als zwaar beroep.

Betoging 
De manifestatie van 15 november '16 geeft een 
krachtig signaal: na de vele besparingsmaatrege-
len is de maat meer dan vol! Met meer dan 9.000 
militairen, die hun ongenoegen uiten en respect 
eisen voor hun dagelijkse inzet, mogen we zonder 
overdrijving over een succes spreken. Vooral om-
dat deze 9.000 militairen massaal op straat zijn 
gekomen zonder enige vorm van stakingsrecht.
In de daaropvolgende weken worden de vier re-
presentatieve militaire vakbonden -op hun vraag- 
ontvangen door de voorzitter van het Nationaal 
Pensioencomité, Paul Windey. Tijdens dit gesprek 
kan het vakbondsfront het zeer specifieke karakter 
van het militair beroep een eerste keer toelichten.

Tweede principebeslissing
Op 23 december 2016 neemt de regering een 
tweede beslissing over de militaire pensioenen en 
worden de eerste grijze zones uitgeklaard: 
• de oppensioenstellingen zullen niet meer per 

trimester plaatsvinden maar wel per maand; 
• militairen die de leeftijdsgrens bereiken in de 

loop van het laatste trimester van een jaar 
vallen onder de leeftijds- en anciënniteitsvoor-
waarden van toepassing in dat jaar;

• de militairen die zich nog in een overgangs-
maatregel van de vorige wetgeving bevinden, 
zullen niet onder de nieuwe pensioenregeling 
vallen.

In januari 2017 worden de vier representatieve 
vakorganisaties en de Defensiestaf gehoord door 
het Nationaal Pensioencomité (NPC) in het kader 
van de discussie rond de militaire specificiteit en 
de zware beroepen. Naast de vakorganisaties 

maakt ook de militaire overheid van de gelegen-
heid gebruik om aan te geven hoe bijzonder het 
militair beroep is, in het licht van de eisen die ge-
steld worden en de verplichtingen waaraan de mi-
litair onderworpen is. Vanuit verschillende invals-
hoeken brengen we de boodschap eensluidend: 
militair zijn is meer dan een zwaar beroep en moet 
in die zin ook gevaloriseerd worden in de discussie 
rond de pensioenhervorming.

Memorandum
Tijdens de ontmoeting met de kabinetschef van 
de minister van Pensioenen, Vlemincq en zijn 
adjunct Delogne, brengt VSOA-Defensie zijn me-
morandum naar voor, goedgekeurd tijdens het 
strategisch comité van VSOA-Defensie. Zoals ver-
wacht krijgen we tijdens deze bijeenkomst echter 
geen nieuwe info over de pensioenproblematiek. 
Opnieuw wachten we af.

Versoepelingsmaatregelen
In mei, juni en juli ‘17 vinden op het kabinet Pen-
sioenen besprekingen plaats tussen de vier repre-
sentatieve vakorganisaties, samen met de delega-
tie van het kabinet Defensie en de Defensiestaf, 
over mogelijke versoepelingsmaatregelen met 
betrekking tot de hervorming van het pensioen-
stelsel van de militairen. Hierop volgt een ontwerp 
van het principeakkoord.

De bijsturingen ten opzichte van de principe-
beslissing van half oktober 2016 vormen een 
wezenlijke stap in de goede richting. Heel wat 
van de onverteerbare elementen van deze 
rampzalige beslissing werden grondig bijge-
werkt. Onder voorbehoud van goedkeuring van 
de voorgestelde versoepelingsmaatregelen 
door het kernkabinet enerzijds, en anderzijds de 
positieve uitkomst van het debat over de zware 
beroepen en het voorstel inzake ‘loopbaansparen’, 
zette de overheid hiermee een wezenlijke stap in 
de richting van een aanvaardbare oplossing. Dit is 
voor VSOA-Defensie echter nog niet voldoende. 

Het zwarte weekend half oktober 2016 staat bij elke militair in het geheugen gegrift. Met een brute pennentrek en zonder 

enig overleg kondigde de regering de afschaffing van het pensioenstelsel van het militair personeel aan.
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DEFENSIE

Waar staan we met de zware beroepen, het verlof 
voorafgaand aan het pensioen en de VVML?
Tijdens de informatievergaderingen in zowat alle 
eenheden geeft onze organisatie uitleg over de 
moeilijkheden om verder te gaan in het dossier 
zolang de belangrijkste onbekenden niet opgehe-
ven zijn.

In het kader van verantwoord syndicalisme voor 
alle leeftijden wil VSOA-Defensie immers geen 
blanco cheque ondertekenen. De organisatie gaat 
niet akkoord met het geheel van de voorgestelde 
overgangsmaatregelen. Dit niet-akkoord wordt 
bevestigd door de resultaten van de enquêtes die 
we hielden onder onze leden en niet-leden. We 
zijn de enige representatieve organisatie die een 
neen neerlegt, maar dat neemt niet weg dat de 
gesprekken nog positief kunnen uitdraaien.
Wanneer we in oktober 2017 ons advies monde-
ling meedelen aan de kabinetschef Pensioenen, 
verklaart die dat de voorgestelde versoepelings-
maatregelen zullen beschreven worden in een 
voorontwerp van wet, waarin de bovengenoemde 
onbekenden (zware beroepen en valorisatie van 
de al gepresteerde loopbaanjaren) opgeheven 
worden. Op niveau kabinet Defensie deelt de kabi-
netschef ons mee dat de DGHR verantwoordelijk 
is voor de maatregelen intern Defensie. Volgend 
op de informele ontmoetingen worden de onder-
handelingen gestart op basis van de voorstellen 
van de beide kabinetten, zoals uitgelegd tijdens 
onze informatievergaderingen. De vakorganisa-
ties zouden in de loop van december ontvangen 
worden, maar er volgt geen uitnodiging…

Eind december ‘17 stelt minister Bacquelaine een 
nota op voor de ministerraad, met als onderwerp: 
“Voorontwerp van wet met betrekking tot de er-
kenning van zwaarte van sommige functies voor 

de toegangsvoorwaarden tot vervroegd pensioen 
en/of de berekening van het pensioenbedrag”. 
Op dat ogenblik heeft VSOA-Defensie geen weet 
van die nota. Na de bekendmaking via sociale 
media vraagt VSOA-Defensie om een einde te 
maken aan de onzekerheid die heerst bij het 
Defensiepersoneel, en om niet enkel een stand 
van zaken in het dossier mee te delen, maar ook 
de toekomstige agenda voor echte bilaterale en 
constructieve onderhandelingen.

Begin 2018 komt er, naar aanleiding van onze 
brief van eind december ‘17, een uitnodiging 
vanuit het kabinet Pensioenen. Eindelijk krijgen 
we opheldering van de onbekenden inzake zwa-
re beroepen en valorisatie van de loopbaanjaren 
voor 2019. Sommige onbekenden blijven echter 
bestaan. Wat met het verlof voorafgaand aan pen-
sioen en de VVML?

VSOA-Defensie wacht op een realistisch, billijk en 
duurzaam voorstel voor het verlof voorafgaand 
aan pensioen, iets wat reeds wordt toegepast in 
andere federale overheidsdiensten. Dit moet vol-
gens ons gebaseerd zijn op de gepresteerde jaren, 
evenals op de toekomstige loopbaan.

Stop de onzekerheid en desinformatie
Net voor de paasvakantie van dit jaar komt de kern 
tot een akkoord over de hervorming van de pen-
sioenen voor het overheidspersoneel in het alge-
meen, en de zware beroepen in het bijzonder. Zo 
wordt onder andere de principebeslissing van het 
weekend van 16 oktober 2016 in werking gesteld, 
gericht op het militair personeel. Een beslissing 
die we nog steeds betreuren.
Op 30 maart 2018 worden de vier criteria zware 
beroepen en de verhogingscoëfficiënten eindelijk 
vastgelegd. Geen twijfel mogelijk: die criteria heb-

ben niet enkel betrekking op het militair beroep, 
maar ook op de talrijke functies voor het burger-
personeel van Defensie.
Op 4 april geeft de ministerraad groen licht aan de 
minister van Pensioenen om de syndicale onder-
handeling te starten in het comité A met het VSOA, 
de ACV en de ACOD. Belangrijke kanttekening: de 
inwerkingstelling van de maatregelen wordt met 
een jaar uitgesteld en zal niet voor 1 januari 2020 
starten.

Tijdens de eerste ontmoetingen met de kabinet-
ten voor Pensioenen en van Defensie bespreken 
de vier representatieve vakorganisaties de sprei-
ding van de overgangsmaatregelen over 20 jaar. 
VSOA-Defensie geeft een negatief advies omwille 
van het te groot aantal overblijvende onbekenden. 
Twee van de drie onbekenden die ertoe leidden 
dat VSOA-Defensie een negatief advies gaf, zijn nu 
opgeheven. De interne voorstellen binnen Defen-
sie moeten aan hetzelfde tempo vooruitgaan als 
de hervorming aan de kant van de pensioenen.
Onze organisatie dringt nogmaals aan bij de 
minister van Defensie op een forfaitair en duur-
zaam systeem voor verlof voorafgaand aan het 
pensioen, dat hem zal toelaten om zijn stra-
tegische visie en de verjonging van Defensie 
te realiseren. Het klimaat van onzekerheid en 
desinformatie sleept al te lang aan, zowel voor 
de militairen als voor het burgerpersoneel van 
Defensie, en moet dringend opgehelderd wor-
den! Verwarrende communicatie zorgt voor on-
gerustheid bij het Defensiepersoneel.

Als representatieve vakorganisatie verwijst 
VSOA-Defensie naar de prioriteiten van onze 
Defensie: enige stabiliteit vinden, zodat we op-
nieuw vooruit kunnen blikken en de mensen de 
aandacht krijgen die ze verdienen. 
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DEFENSIE

Met een verzoek tot aanpassing van het regle-
ment over de arbeidstijd aan de directeur-ge-
neraal Human Ressources (DGHR) vestigde 
VSOA-Defensie de aandacht op maatregelen die 
lokaal worden genomen en die niet overeen-
stemmen met de geldende regelgeving.

Volgens het betreffende reglement kan je een 
administratief attest vragen na een normale 
consultatie bij een burgergeneesheer of -orga-
nisme.
Onze organisatie vraagt om een dergelijk attest 
te ontwerpen in overleg met de vakorganisaties. 
Volgens VSOA-Defensie moeten alle eenheden 
van Defensie een type- en standaarddocument 
gebruiken. Wij willen hiermee vermijden dat 
‘lokale’ attesten een inbreuk plegen op het me-
disch geheim.

In zijn antwoord op onze vraag over het gebruik 
van een attest bij een consultatie bij een burger-
geneesheer of -organisme stelde DGHR dat het 
administratief attest moet opgesteld worden 
door het organisme of de geraadpleegde ge-

neesheer. Volgens hem is het niet aan Defensie 
om een standaarddocument op te stellen dat 
gebruikt moet worden door de betrokken ge-
neesheren of organismen.
Het gebruik van niet-gelijkvormige attesten op 
het niveau van de eenheden is niet voorzien in 
het reglement over de arbeidstijd. Hieruit kun-
nen we dus afleiden dat deze illegaal zijn.

Ref: DGHR-REG-TRAVARB-001 206. Aanreke-
ning van de prestaties - c. Deelstand ‘in norma-
le dienst’ - (2) Aanrekening voor de werkelijke 
duur - (h) Diverse voorschriften - (ii) Doktersbe-
zoek en geneeskundige zorgen

Meer info hierover? Aarzel niet en contacteer 
onze helpdesk. 

HET MEDISCH ATTEST

Volg VSOA Defensie op Facebook: VSOA Defensie - SLFP Défense

Lieve is lid sinds 2006, maar verder een groentje in de syndicale wereld. 
Ze kent daarentegen wel heel wat van communicatie. Tijdens haar gradu-
aatstage Communicatiebeheer bij SID kreeg ze de smaak van het militaire 
leven te pakken. Ze startte als adjunct-officier in B KOKS, maar richtte al 
snel haar pijlen op de communicatiedienst in Evere.

Sinds 2003 werkte ze er achtereenvolgens als Public Relations officier, als 
journalist, en bij de dienst Customer Relations binnen de Persdienst. Zo 
stond ze mee aan de wieg van het internetmagazine ‘Defensie in de Kijker’ 
(jammer genoeg geen lang leven beschoren) en van de Facebookpagina 
van Defensie, en werkte ze mee aan televisieprogramma’s zoals ‘Jani bij de 
Para’s’, ‘Iedereen Beroemd’, ‘Cathérine’ en de reeks ‘Special Forces’.

“Binnen de communicatiedienst kreeg ik de kans om het militaire leven 
vanuit zowat elke hoek te bekijken”, vertelt Lieve: “Ik werkte samen met 
militairen in binnen- en buitenland, met operationele eenheden en met de 
staven, met pers en productiehuizen. Daardoor kan ik terugkijken op een 
reeks unieke ervaringen om nooit te vergeten”.

“Op verschillende punten in mijn 
loopbaan kon ik rekenen op de bij-
stand van VSOA-Defensie. Het was 
heel geruststellend dat er op die mo-
menten iemand met kennis van zaken 
was die ik kon raadplegen. Begin dit 
jaar vertelde een van de afgevaardig-
den mij over het vertrek van Petra. Het sprak mij erg aan dat ik in een 
breed spectrum van de communicatie zou kunnen werken en ik besloot de 
sprong te wagen”.

“Petra heeft de job jarenlang heel professioneel uitgevoerd en het zal niet 
makkelijk zijn in haar voetsporen te treden. Ik heb nog heel wat te leren 
over de vakbondswereld. Gelukkig werd ik vanaf het eerste contact met 
VSOA-Defensie bij de hand genomen en in de juiste richting geleid. Ik weet 
zeker dat ik er met de hulp van het team wel kom. Hopelijk zal mijn profes-
sionele ervaring een meerwaarde vormen voor VSOA-Defensie”. 

EEN NIEUWE MEDEWERKER 
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Er klikken sinds begin mei nieuwe hakken door de gangen van ons hoofdkantoor in 

Zaventem. Petra trekt haar militair uniform opnieuw aan en Lieve vervangt haar als 

communicatieverantwoordelijke.
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NIEUWE AFGEVAARDIGDEN
Om de belangen van onze leden te verdedigen en hen nog beter te ondersteunen, versterkten tal van nieuwe afgevaardigden recent 

onze structuur. We stellen hen graag aan u voor:

MARCHE-EN-FAMENNE
Camp Marche
SERVAIS Emmanuel
GSM: 0497 23 17 41
emmanuel.servais@slfp-defense.be 
emmanuel.servais@mil.be

MARCHE-EN-FAMENNE
4 Gp CIS
THOMAS Jeremie
GSM: 0494 89 57 16
jeremie.thomas@slfp-defense.be 
jeremie.thomas@mil.be 

MARCHE-EN-FAMENNE
1/3L
PELTIER Jérémie
GSM: 0497 99 21 33
jeremie.peltier@slfp-defense.be 
jeremie.peltier@mil.be

MARCHE-EN-FAMENNE
CIB Cie Scholing
GUGLIELMI Vincent
GSM: 0497 45 06 71
vincent.guglielmi@slfp-defense.be 
vincent.guglielmi@mil.be 

PEUTIE
DLD
MASSANT Yasmine
GSM: 0497 93 62 005
yasmine.massant@slfp-defense.be 
yasmine.massant@mil.be

NEDER-OVER-HEEMBEEK
CDSCA
NEE Nathalie
GSM: 0477 67 35 14
nathalie.nee@slfp-defense.be 
nathalie.nee@mil.be

SAFFRAANBERG
DVV
CROAIN Xavier
GSM: 0479 86 52 75
xavier.croain@slfp-defense.be 
xavier.croain@mil.be

BRUSSEL
Kab MOD
VAN VLIET Luc
GSM: 0486 13 68 95
luc.vanvliet@vsoa-defensie.be 
luc.vanvliet@mil.be 

EVERE
CC Infra
DE SCHRIJVER Marc
GSM: 0486 44 12 51
marc.deschrijver@vsoa-defensie.be 
marc.deschrijver@mil.be

SAFFRAANBERG
IPR
LAMBRECHTS Raphael
GSM: 0476 22 59 35
raphael.lambrechts@vsoa-defensie.be 
raphael.lambrechts@mil.be

Bezoek onze stand op de MESA en 
win een luchtdoop
Wandel jij ook mee door de geschiedenis tijdens de 52ste editie van de ‘Marche 
Européenne du Souvenir et de l’Amitié’ (MESA)? Een korte pauze aan de stand van 
VSOA-Defensie en de cel Young van VSOA loont zeker de moeite. Neem deel aan onze 
wedstrijd en maak kans op een luchtdoop. Je vindt ons van 26 tot en met 29 juni elke 
dag aan de start van de wandeling. Tot dan! 



18 VSOA argument juni 2018

POLITIE

DIT IS SLECHTS EEN EERSTE STAP
Onderhandelingen gestart (2)

In het regeerakkoord lezen we inderdaad dat 
‘het statuut van het politiepersoneel wordt ver-
eenvoudigd en gemoderniseerd met het oog 
op de operationaliteit van de dienst’. Momen-
teel 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 in-
gevuld worden en daardoor de operationaliteit 
van de dienst in het gedrang kan komen.

Bovendien dient een systeem te worden uitge-

werkt voor toekomstige personeelsleden die 
werkelijke onderzoekskosten hebben, maar 
daarvoor geen forfaitaire vergoeding ontvan-
gen. 

Er dient vermeden te worden dat het zoge-
naamde artikel 44 van de Wet op de Geïnte-
greerde Politie te pas en te onpas zou gebruikt 
worden. VSOA-Politie wil er aan herinneren dat 
iedere beslissing hierover gemotiveerd moet 
worden, rekening houdend met een eventueel 
geldelijk verlies. 

Vrijwaring inconveniënten
Omdat er nogal geruchten waren, in het ka-
der van de functionele verloning, dat men zou 
raken aan de inconveniënten om deze func-

tionele verloning gedeeltelijk te financieren, 
vroegen wij (nog voor deze sectorale onder-
handelingen) aan de minister om aan deze 
toelagen niet te raken. Met dergelijke maatre-
gel zou men vooral de mensen op het terrein 
raken, wat een volledig slecht signaal zou zijn. 
De eerder genomen beloftes van 2015 van de 
minister worden met dit sectoraal akkoord be-
vestigd. Tot spijt van wie het benijdt. 

CALog
Competentietoelage:
In het openbaar ambt werd de competentietoe-
lage - voor de nieuwe personeelsleden - sedert 
2013 afgeschaft. Er werden dan ook geen ge-
certifieerde opleidingen meer georganiseerd, 
waardoor de competentietoelage een uitdo-

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

de overheid in verband met de looncorrectie. In vorig nummer van Argument schetsten we de geschiedenis van de 

onderhandelingen. We eindigden met de toekomst en de aantrekkelijkheid van gespecialiseerde functies.
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vende premie is. De personeelsleden bij het 
openbaar ambt die nog een competentietoe-
lage trokken, blijven deze ontvangen tot het 
einde van de geldigheidsduur van hun gecer-
tificeerde opleiding. 
In het regeerakkoord van 10 oktober 2014 be-
sliste deze regering om het systeem van de ge-
certificeerde opleidingen voor het CALog per-
soneel van de geïntegreerde politie afgestemd 
wordt op dat van de federale ambtenaren. 

In de plaats daarvan overweegt de overheid de 
CALog medewerkers  automatisch de toegang 
te geven tot de maximum loonschalen d.m.v. 
een baremische loopbaan. Dit dient echter nog 
verder onderhandeld en verfijnd te worden op-
dat niemand uit de boot zou vallen.

Bij wijze van overgangsmaatregel gaat dit in 
voege vanaf 1 november 2022. Dit betekent 
dat alle bestaande of nog behaalde compe-
tentietoelagen - als overgangsmaatregel - nog 
zullen toegekend worden tot aan de geldig-
heidsduur ervan. Vanaf deze datum worden 
ook aan alle personeelsleden maaltijdcheques 
toegekend. 

Wij vragen hierbij aan de overheid, om spe-
cifiek voor deze maatregel, de nodige com-
municatie (met de oorsprong, gevolgen en 
overgangsmaatregelen) te verspreiden omdat 
er hier nogal wat verwarring en misnoegdheid 
over bestaat.

Looncorrectie:
Uit de loonsimulaties bleek dat vooral het CA-
Log niveau B t.o.v. het openbaar ambt serieus 
benadeeld was. We hebben zeer lang moeten 
aandringen, maar uiteindelijk heeft de over-
heid een voorstel geformuleerd waarbij de 
CALog niveau B schaal (niet gespecialiseerd) 
wordt gecorrigeerd met 3,1 procent.
Om te vermijden dat de perceptie zou leven dat 
er slechts voor één categorie iets werd gedaan 
dient rekening gehouden te worden dat het 
verschil veel groter is t.o.v. het openbaar ambt, 
waarbij de overheid maar gedeeltelijk aan onze 
vraag tegemoet komt.
Het verschil in loonschaal van CALog C t.o.v. 
van het openbaar ambt is beduidend kleiner, 
waardoor de overheid geen correctie wou 
doorvoeren. Door de budgettaire context die-
nen er namelijk keuzes gemaakt te worden 
waarbij de meest benadeelde categorieën 
eerst aan bod komen. Wij hopen om in een vol-

gende sectorale onderhandeling ook deze col-
lega’s te kunnen voorzien van een (weliswaar 
kleine) correctie.
Uit de analyse van de overheid is ook gebleken 
dat het CALog niveau A eerder goed werd be-
deeld t.o.v. het openbaar ambt. De akkoorden 
hieromtrent werden blijkbaar gesloten in Die-
gem 2006-2008. In het zelfde protocolakkoord 
was de ‘Boni Santé’ voorzien, wat een serieuze 
tegemoetkoming betekende voor de andere 
personeelsleden. Dit luik van het toenmalig 
protocolakkoord werd echter nooit uitgevoerd 
… 

Sociale promotie:
Wij hebben kunnen vaststellen dat perso-
neelsleden die reeds een zekere anciënniteit 
hebben opgebouwd, vaak geen reële loons-
verhoging ontvangen bij het bevorderen naar 
een hogere graad. Sommigen dienen jaren te 
wachten vooraleer er van een echte loonsop-
slag kan gesproken worden.
Daarom heeft de overheid een extra maatregel 
voorgesteld om aan hieraan een oplossing te 
bieden.

Voor de personeelsleden die bevorderen door 
sociale promotie, zullen in de toekomst kun-
nen genieten van een loonsverhoging van min-
stens 1000 euro/jaar (bruto niet geïndexeerd) 
Personeelsleden die minder dan 6 jaar gele-
den sociale promotie hebben gemaakt, zullen 
eveneens die maatregel genieten, met onmid-
dellijke uitwerking vanaf zijn inwerkingtreding 
op 1 juli 2019.
Er dient wel nog een regeling te worden uit-
gewerkt voor de huidige personeelsleden die 
momenteel een functionele toelage (of ver-
goeding) ontvangen en deelnemen aan de 
sociale promotie, om een geldelijk verlies te 
vermijden (zie verder).

Voorwaarden van VSOA-Politie
Baremische vrijwaring:
Er dient voor gezorgd te worden dat, omwille 
van de fiscale schalen, er niemand minder loon 
ontvangt op het einde van de maand. Als refe-
rentie dient daarvoor het werkelijke loon beke-
ken te worden, zonder rekening te houden met 
eventuele toelagen of maaltijdcheques.

Uitvoeringsbesluiten:
In het verleden zijn er reeds diverse protocol-
len afgesloten, waarbij er toch een aantal wa-
ren die met een serieuze vertraging werden 

uitgevoerd, of erger nog… helemaal geen uit-
voering kenden.
Wij vragen dan ook zeer duidelijk dat alle maat-
regelen vervat in het sectoraal akkoord in uit-
voeringsbesluiten worden gegoten, nog deze 
legislatuur worden gepubliceerd en begin van 
uitvoering kennen. Mocht de overheid deze be-
loofde filosofie niet respecteren, zullen we ui-
teraard gepast reageren. Wij zijn Diegem nog 
niet vergeten…

Sociale promotie gespecialiseerde functies:
Rekening houdende met de volledige afschaf-
fing van de functionele toelagen en/of vergoe-
dingen voor de nieuwe personeelsleden, dient 
er een regeling uitgewerkt te worden voor de 
huidige personeelsleden die deelnemen aan 
een sociale promotie.
Indien er geen overgangsmaatregelen worden 
uitgewerkt voor deze personeelsleden, zou dit 
kunnen betekenen dat zij bij het verwerven van 
een hogere graad - zelfs met de maatregelen 
specifiek voor de sociale maatregelen vervat 
binnen dit sectorale akkoord - er op achteruit-
gaan. Er dient daarbij rekening gehouden te 
worden dat niet iedereen onmiddellijk zijn oor-
spronkelijke functionaliteit terug kan opnemen 
gelet op de specifieke mobiliteitsregels. 
Eenzelfde regeling dient uitgewerkt te worden 
voor eventuele afgedeelden of gelijkgestel-
den, die achteraf hun oorspronkelijke functie 
of functionaliteit opnieuw opnemen. 

Maaltijdcheques:
Voor het toekennen van het aantal maaltijdche-
ques dient rekening gehouden te worden met 
het aantal te presteren uren. Gelet op het feit 
dat er bij de geïntegreerde politie verschillen-
de arbeidsregimes van toepassing zijn, dient 
dan ook een systeem uitgewerkt te worden dat 
daar rekening mee houdt. In andere sectoren 
wordt daarvoor het aantal maaltijdcheques be-
rekend door het aantal uren dat de werknemer 
werkelijk gepresteerd - alsook gelijkgestelde - 
heeft te delen door het normaal aantal uren van 
de referentiepersoon per dag. Het is belangrijk 
deze berekening statutair vast te leggen. 

Monitoring en opvolging loonschalen:
De overheid nam het engagement om tweejaar-
lijks vanaf 2020 in januari-februari een compa-
ratieve monitoring uit te voeren m.b.t de loon-
schalen van het openbaar ambt en het al dan 
geldende maximum voor de maaltijdcheques.

>>>
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De basis voor deze vergelijkingen dienen de 
loonschalen van het openbaar ambt te zijn. De 
vroeger gevoerde filosofie en beloftes, m.b.t. 
loonschalen politie t.o.v. van andere loonscha-
len bij het openbaar ambt, dient daarbij het 
basisprincipe te zijn. 

Met dergelijke engagementen hebben we in 
het verleden niet al te beste ervaringen gehad. 
Deze blijken dan ook in de praktijk moeilijk af-
dwingbaar. Daarom vragen we aan de overheid 
om ervoor te zorgen dat dergelijke beloftes 
meer gebetonneerd zouden zijn. 

Conclusie
Uit onze laatste algemene bevraging blijkt dat 
de overgrote meerderheid (72% van de res-
pondenten) van de collega’s zich akkoord ver-
klaren met het voorstel van de overheid.
Maar een aantal personeelsleden vinden zich 

niet of te weinig terug in de voorstellen. Daar-
om werden - tijdens de periode van de twee 
algemene bevragingen en ledenvergaderin-
gen- reacties verzameld van de leden. Met de 
gefundeerde reacties werd rekening gehouden 
en samengevat in bovenstaande tekst. 
Belangrijk is wel te vermelden dat uiteindelijk 
niemand iets zal verliezen en dat er prioriteit 
werd gegeven aan de kaders die het meest 
benadeeld waren t.o.v. van andere beroepsca-
tegorieën.
De personeelsleden zijn er zich echter ook van 
bewust dat dit de eerste keer is in meer dan 
tien jaar tijd dat er echte kwantitatieve maatre-
gelen worden onderhandeld met de overheid. 
Dat dit voorstel niet de perfectie zou benade-
ren was reeds duidelijk vanaf het begin. Maar 
rekening houdend met de budgettaire context 
wordt de eerste stap van de overheid wel dege-
lijk geapprecieerd. 

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze oefe-
ning absoluut nog niet gedaan is, maar slechts 
een eerste stap is in de goede richting om er-
voor te zorgen dat de geïntegreerde politie op 
een correcte manier wordt verloond. 

De minister en de overheid in het algemeen 
mag daarbij zeker niet uit het oog verliezen dat 
het belangrijk is en een uitdaging zal zijn om 
het beroep van politieman/-vrouw aantrekke-
lijker te maken. Het aantal nieuwe kandidaten 
zit namelijk in een dalende lijn.

De boodschap die wij willen meegeven is om 
op een proactieve manier te blijven investeren 
in het welzijn, een aantrekkelijk statuut en ver-
loning. 

Vincent Gilles
Vincent Houssin

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

UW INFORMATIEPUNT

DIENSTENCENTRA

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

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

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

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

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

Dienstencentrum Ranst Kromstraat 64 C, 2520 Ranst
Dienstencentrum Genk Europalaan 53, 3600 Genk
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DE JUSTITIEHUIZEN

In het kader van de 6e staatshervorming, werden de Franstalige Justi-
tiehuizen (JH) op 1 juli 2014 van de FOD Justitie overgedragen naar de 
Franse Gemeenschapsregering; ook gekend als Federatie Wallonië-Brus-
sel (FWB). Het personeel en het budget volgden op 1 januari 2015. Op 
dat ogenblik telde de algemene administratie van de justitiehuizen 689 
medewerkers die afhingen van de Federatie Wallonië-Brussel, met 13 jus-
titiehuizen en een centrale administratie.

In dat jaar ontvingen de Franstalige justitiehuizen 32.901 nieuwe dos-
siers over het volgende .

De opdrachten
1. Strafrechtelijke opdrachten: reclassering, werkstraffen, strafbemidde-

ling, maatregelen als alternatief voor de voorlopige hechtenis, voor-
waardelijke vrijlating / op proef, elektronisch toezicht, sociale verdedi-
ging.

 2. Burgerlijke opdrachten: sociale studie bij families voor de Familie-
rechtbank.

3. Slachtofferonthaal: tussenkomst bij de slachtoffers van inbreuken en 
hun naasten om ze bij te staan tijdens of na de gerechtelijke procedure.

4. Eerstelijnsonthaal: vragen van de burgers beantwoorden omtrent de 
opdrachten van de justitiehuizen.

Bij de tenuitvoerlegging van die opdrachten, zijn er tal van verenigingen 
die optreden als actieve partners inzake alternatieve maatregelen, sociale 
bijstand aan de gevangenen, aan de justitiabelen, de ontmoetingsruimten 
en de eerstelijns-juridische bijstand, … 
De recente maatschappelijke gebeurtenissen ten gevolge van het terro-
risme, hebben de FWB ertoe aangezet een hulp- en opvangcentrum op 
te richten voor de slachtoffers van het gewelddadig radicalisme en extre-
misme. Dit centrum maakt deel uit van de algemene administratie van de 
justitiehuizen.

Het personeel
Naast de directeurs en adjunct-directeurs, worden de justitiehuizen be-
mand door justitieassistenten voor de follow-up van de mandaten en door 
enkele administratieve assistenten die voornamelijk belast zijn met het 
inbrengen van de mandaten afkomstig van de mandaterende overheden 
en met het secretariaat van de directie (onthaal, economaat, personeel, 
gebouwen, …).
Dankzij de vakbonden werden de federale verworvenheden behouden, 
onder meer via een protocolakkoord betreffende de overdracht van de 
“rugzak”. En daar kwamen gelukkig een aantal bestaande voordelen van 
de FWB bij, zoals de maaltijdcheques, …  

De FWB moderniseert zijn immobiliënpark en verbetert de energetische 
impact ervan. Zo verhuisden er al justitiehuizen naar nieuwe of beter ge-
schikte gebouwen die eigendom zijn van de FWB, en zullen er nog ande-
re volgen. Verder is er de werkgroep « veiligheid » die erop gericht is de 
veiligheid van de medewerkers te verbeteren in het licht van de huidige 
maatschappelijke context. 
De vakbonden hebben in het basisoverlegcomité van de JH geëist dat er 
een studie van de psychosociale risico’s zou verricht worden. Deze studie 
is op dit moment aan de gang. Wij hopen dat het voltallige personeel zal 
antwoorden, opdat men met de uitkomsten zal rekening houden. Boven-
dien blijft het VSOA toezien op de verdediging van zijn leden en op het 
welzijn en de rechten van elkeen.
(Dit artikel vermeldt een aantal inlichtingen die afkomstig zijn van inter-
netsites over de JH en van de site van de algemene administratie van de 
justitiehuizen). 

Anita BONTEMPS, voorzitster Sector XVII
Daniel FALISE, vast afgevaardigde JH

Guy CHARLES en zijn collega’s, basisafgevaardigden JH 

In 1996 bracht de zaak-Dutroux ernstige tekortkomingen aan het licht bij justitie. Naar aanleiding 

hiervan, werden in 1999 de justitiehuizen opgericht om het gerecht niet alleen begrijpelijker en 

toegankelijker, maar ook doeltreffender te maken. 
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VSOA VRIJGESTELDE - VDAB
Vacature

Het VSOA stelt de vacature open van syndicale vrij-
gestelde voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling en Beroepsopleiding (VDAB). Als taak 
krijg je de organisatie en het beheer van de syndi-
cale werking van het VSOA bij VDAB onder leiding 
van de vaste afgevaardigde Vlaamse overheid.

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

Opdrachten en verantwoordelijkheden
• voorbereiden en participeren aan alle syndicale 

overlegstructuren bij VDAB;
• organiseren van voorbereidende vergaderin-

gen van deze syndicale overlegstructuren;
• organiseren van feedback i.v.m. deze syndicale 

overlegstructuren;
• communicatie naar de leden toe i.v.m. de 

werking;
• organiseren van een elektronische nieuwsbrief;
• leveren van regelmatige bijdragen voor het 

ledenblad ‘Argument’;
• organiseren van vorming;
• bijhouden en archiveren van alle nodige docu-

menten;
• voorbereiden, oplossen en opvolgen van 

persoonlijke dossiers;
• verdedigen van personeelsleden op alle 

echelons;
• studie van de nodige wetgeving en regelge-

ving;
• uitbouw van de structuren van het VSOA;
• juridische bijstand van de leden binnen VDAB;
• ontwikkelen van een visie en strategie over de 

syndicale werking bij VDAB;
• creëren van een positief imago van het VSOA 

bij alle actoren;
• uitvoeren van opdrachten vanuit de structuren 

van het VSOA;
• actieve deelname aan de werking van het VSOA 

in het algemeen.

• bij een bepaalde problematiek ga je op effici-
ente wijze op zoek naar bijkomende relevante 
informatie;

• je ziet de essentie van het probleem;
• je uit je mening en je hebt zicht op de conse-

quenties daarvan;
• je formuleert realistische hypothesen en trekt 

logische conclusies op basis van de beschikba-
re gegevens;

• je brengt structuur aan in je werk en geeft de 
juiste prioriteit bij het aanpakken van proble-
men en taken;

• je onderkent kansen en opportuniteiten en stelt 
uit eigen beweging acties voor en /of onder-
neemt acties;

• je neemt het initiatief om binnen je takendo-
mein acties te initiëren;

• je bent in staat om ten allen tijde de nodige 
discretie aan boord te leggen;

• je bent bereid je in een bepaalde problematiek 
zeer snel in te werken;

• je kunt zelfstandig werken;
• je bent in staat om voor het VSOA mee te den-

ken en mee te werken aan het ontwikkelen van 
een algemene strategie.

Voorwaarden
Het betreft een voltijdse betrekking. Voorwaarde is 
dat je lid bent van het VSOA en dat je tewerkgesteld 
bent bij VDAB. Je blijft je (statutaire) rechten en 
plichten bij VDAB behouden, evenals je salaris. Je 
bent niet meer onderworpen aan de hiërarchie van 
VDAB. Er wordt eveneens een proefperiode voor-
zien. Er zal een objectieve vergelijkende selectie-
procedure georganiseerd worden. Heb je interesse 
en denk je te voldoen aan het functieprofiel? Stel je 
dan kandidaat!

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 16 juni 2018.
Kandidaturen met curriculum vitae dienen in-
gediend te worden bij : VSOA FGGA, t.a.v. Jos 
Mermans, Nationaal Voorzitter, Boudewijnlaan 
20-21, 1000 Brussel. Voor meer inlichtingen kun 
je eveneens terecht bij de voorzitter van het VSOA 
- Vlaamse overheid via volgend telefoonnummer 
of via onderstaand e-mailadres : 0472/54 96 38, 
francis.vanlindt@vsoa-g2.eu. 

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

met syndicale werking en met het VSOA in het 
bijzonder;

• je bent bereid je snel in te werken in de wetge-
ving en de regelgeving met betrekking tot de 
syndicale werking binnen VDAB ;

• je hebt een behoorlijke technische kennis van de 
werking van VDAB;

• je kunt werken met PC en bijhorende software;
• je bent bereid om zeer flexibel te werken, zowel 

naar arbeidstijden als naar arbeidsorganisatie;
• je bent communicatievaardig en dit op alle 

manieren;
• je beschikt over het nodige organisatietalent;
• je onderschrijft volledig de principes en de 

werking van het VSOA.

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

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

• Je kan probleemloos functioneren binnen de 
structuren van het VSOA;

• je komt afspraken na en neemt je verantwoorde-
lijkheid op;

• je handelt correct en respectvol ten aanzien van 
je omgeving;

• je onderkent de behoeften van alle actoren en je 
reageert er adequaat op;

• je beschikt over een groot inlevingsvermogen;
• je onderneemt acties om voor het personeelslid 

een geschikte oplossing te bieden bij problemen 
en vragen, ook als deze minder voor de hand 
liggen;

• je ontwikkelt je voortdurend binnen je eigen 
functie;

• je verbetert voortdurend de werking van het 
VSOA binnen VDAB;

VSOA
FGGA
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Het VSOA-Onderwijs bracht samen met de andere onderwijsvakbonden 
een bezoek aan minister Crevits. Aan haar werd de boodschap gebracht 
dat de onderfinanciering van het hoger onderwijs stilaan onhoudbaar 
wordt en dat er dringend meer middelen moeten komen voor personeel, 
werking en infrastructuur. 

Onze Vlaamse economie is een kenniseconomie. Opdat dit zo zou blijven, 
zijn er goed opgeleide studenten en ervaren wetenschappers nodig, want 
zonder hen is er binnenkort geen sprake meer van een kenniseconomie...

Om dit te vermijden zijn er dan ook dringend meer middelen nodig voor: 
personeel, werking en infrastructuur. Daarom moet er op korte termijn 

extra academisch, onderwijzend, administratief en technisch personeel 
in dienst worden genomen. Daarenboven moet het wetenschappelijk en 
artistiek onderzoek op een correcte manier worden gefinancierd.

“Toestand wordt onhoudbaar door 
structurele onderfinanciering.”

Het hoger onderwijs kampt al jaren met een structurele onderfinancie-
ring. Zo beslisten de vorige en de huidige regering om het budget be-
stemd voor het Hoger Onderwijs niet te indexeren. Het gevolg daarvan 
is dat universiteiten en hogescholen meer dan 120 miljoen euro minder 
krijgen dan waar ze recht op hebben. 
Dit terwijl er de laatste jaren een significante groei aan studenten is. Die 
groei is er zowel voor de hogescholen (een groei van 2 %) als voor de uni-
versiteiten; wat maakt dat beiden nu meer dan 120.000 studenten tellen. 
Ondanks de stijging zijn de middelen niet gevolgd. Integendeel zelfs, want 
de huidige regering heeft ook nog eens 50 miljoen euro menen te moeten 
besparen op het budget van 2015.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de toestand onhoudbaar is geworden. 
Zo zullen er dringend meer middelen moeten worden uitgetrokken, want 
anders zullen de universiteiten en hogescholen hun personeel, werking 
en infrastructuur niet langer kunnen betalen.  

Wauter LEENKNECHT
Secretaris Hoger Onderwijs

MINISTER CREVITS KRIJGT VAKBONDEN
HOGER ONDERWIJS OVER DE VLOER 

Onderfinanciering hoger onderwijs

Voorzitter afdeling Hoger Onderwijs Jill Van den Driessche (tweede van rechts) en Hans De 

Graeve (eerste van rechts) vertegenwoordigen het VSOA-Onderwijs.

Antwoord en verdere duiding omtrent specifieke, actuele vragen in verband met het onderwijs in het algemeen, zowel personeelsgebonden mate-
rie als onderwijsorganisatorische items, komen uitgebreid aan bod in de rubriek Vraag & Antwoord van onze VSOA Onderwijs Nieuwsbrief.

In deze terugkerende rubriek plaatsen wij een aantal vaak gestelde vragen van de afgelopen maand in de schijnwer-
pers. Van ons krijgt u het passende antwoord er bovenop…FAQ

V Indien het houden van een evaluatiegesprek onmogelijk is gebleken in 
het vorige schooljaar, kan de eerste evaluator eigenhandig beslissen 
om alsnog een evaluatieverslag op te stellen en deze voor kennisname 
te laten ondertekenen in het begin van het nieuwe schooljaar?

A Wat het evaluatieverslag betreft, is het belangrijk te weten over welke 
periode de evaluatie gaat. Er kan namelijk bij een evaluatie enkel reke-
ning worden gehouden met prestaties geleverd in het lopende school-
jaar en de drie voorafgaande schooljaren, maar als om uitzonderlijke 
redenen de evaluatie toch niet plaatsvindt binnen deze periode, kan de 
evaluatie nadien nooit verder reiken dan een maximale periode van vier 
schooljaren (het lopende schooljaar inbegrepen).

V Is het correct dat een Technisch Adviseur (TA) geen lessen mag bijwo-
nen en evalueren?

A Aangezien het ambt Technisch Adviseur een selectieambt is en iemand 
uit een selectieambt een personeelslid uit een wervingsambt (bijv.: le-
raar) mag evalueren, kan dit, in zoverre de TA 1ste evaluator is. Wie als 
1ste evaluator mag optreden, dient in de geïndividualiseerde functie-
beschrijving te worden vermeld. Het is enkel de 1ste evaluator die je 
formeel mag evalueren. Indien dit niet de TA is, mag hij geen evaluatie-
verslag opmaken.

 Vaak worden deze personeelsleden door de directie gevraagd om een 
les bij te wonen, omdat de eerste evaluator zelf geen of onvoldoende 
kennis heeft van een bepaald praktijk- of technisch vak. Zij kunnen ook 
belast worden met een coachingsopdracht en in die context lessen bij-
wonen. Kort samengevat: ze mogen een les bijwonen, maar het evalue-
ren van deze les kan enkel, indien zij 1ste evaluator zijn. 
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HET VSOA-ONDERWIJS DRAAGT 
BELANGEN VAN STARTENDE 

LERAREN HOOG IN HET VAANDEL 

Afstudeerbeurs Gent

Het VSOA-Onderwijs verleent zijn diensten aan alle onder-

wijspersoneelsleden uit om het even welk onderwijsnet, 

uit om het even welke categorie én op elk niveau... Met 

deze boodschap trok het VSOA-Onderwijs naar de Afstu-

deerbeurs in Gent.

Aan studenten en leraren in spé werd de visie van het VSOA-Onderwijs 
toegelicht met als hoofddoel hen op de hoogte te brengen wat het 
VSOA-Onderwijs voor startende leerkrachten kan betekenen. 

Naast de bezoekpunten van de andere werkgevers 
met jobaanbiedingen vonden vele studenten hun 
weg naar onze blauwe stand… Wij hopen dan ook 
ze later te mogen verwelkomen bij onze werkne-
mersorganisatie.
De brochure Schoolverlaters & Starters in het on-
derwijs kan men op eenvoudig verzoek digitaal 
toegestuurd krijgen. Een mail naar: info@vsoa-onderwijs.be volstaat. 

Vermeld in je e-mail ook je naam en adres dan bezorgen wij je de papie-
ren versie van de brochure Schoolverlaters & Starters in het onderwijs 
ook via de post samen met de Voordelengids 2018 en nog een aantal 
leuke onderwijsgadgets.
Omdat het VSOA-Onderwijs de belangen van startende leraren hoog in 
haar vaandel draagt... 

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!


